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ZORUNLU BÝR GÝRÝÞ
Fidel Castro

Gerilla yaþamý boyunca gözlemlerini bir günlüðe not etmek, Chenin alýþkanlýðýydý. Sarp ve engebeli yollarda, nemli ormanlarda uzun yürüyüþlerden sonra, sýrt çantalarýnýn, silahlarýnýn,
cephanelerinin aðýrlýðý altýnda ezilen adamlar, bir dakikalýk molalarda dinlenirken, yada yorucu bir günün sonunda, kamp kurmak için yukarýdan emir aldýklarýnda, Cheyi (Kübalýlar baþtan
beri ona sevecenlikle böyle diyorlardý), küçük bir cep defteri çýkarýp doktorlara özgü okunaksýz yazýsýyla izlenbaðlamimlerini yazarken görürlerdi.
Bu notlardan kurtarabildiklerini, daha sonra Kübadaki devrimci savaþýn tarihini kusursuz bir anlatýmla dile getiren yazýsýnda
kullanmýþtý, tümüyle devrimciydi, öðreticiydi ve insan sevgisiyle
yoðrulmuþtu bu notlar.
Bu notlar, aslýnda, yayýnlanmak için kaleme alýnmýþ deðildi, bunlar mevcut durumun, olaylarýn ve insanlarýn deðerlendirilmesinde ona veri olarak hizmet ediyordu. Hem titiz bir gözlemci,
hem tahlilci, çoðu kez de ince bir mizahýn biçimlendirdiði [sayfa 5]
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bir düþünce tarzýnýn dile getiriliþiydi. Sade bir anlatýmla tutulan bu
notlar bir bütün oluþturuyordu.
Bu notlarýn, gerilla birliði liderliðinin aðýr yükümlülükleri
altýnda, bedensel gücün insanüstü bir çabayla ve kahramanca
harcanýþýnýn ardýndan gelen ender dinlenme anlarýnda, çok aðýr
koþullar altýnda yürütülen bir mücadelenin baþlangýç aþamasýnda
yazýldýðý unutulmamalýdýr. Bu da, onun sarsýlmaz iradesini ve çalýþkanlýðýný bir kez daha kanýtlar.
Bu günlükte anlatýlan olaylar ayrýntýlý biçimde tahlil edildiðinde devrimci gerilla örgütünün geliþimine özgü kaçýnýlmaz
yanlýþlar, eleþtiriler ve suçlamalar göndür.
Özellikle son derece olumsuz maddi koþullar içinde ve
sayýca çok üstün bir düþmanla karþý karþýya bulunan gerilla ordusu çekirdeði evresinde, eleþtiriler, sürekli vurgulanmalýdýr, çünkü
en küçük bir savsaklama, en Önemsiz görünen bir yanlýþ, felakete yol açabilir. Bu evrede lider, yapýlandan daha fazlasýný istemek
zorundadýr. Ayný zamanda, her olaydan, her olgudan, bunlar anlamsýz görünse bile savaþçýlarýný ve yeni gerilla birliklerinin gelecekteki kadrolarýný eðitmek için yararlanmasý gereklidir.
Gerillanýn oluþum süreci, insanlarýn bilinçlerine ve onurlarýna yapýlan sürekli bir çaðrýdýr. Che, devrimcilerin en duyarlý yanlarýna seslenmeyi çok iyi bilirdi.
Che tarafýndan birçok kez suçlanan Marcos, gerilla ordusundan onursuzca kovulacaðým duyduðunda þöyle cevap vermiþti:
Beni kurþuna dizin daha iyi. Sonra da hayatýný kahramanca
feda etti. Önceleri güvendiði, daha sonralarý þu yada bu nedenle
kýnamak zorunda kaldýðý adamlarýn tümü ayný biçimde davrandýlar. Lider olarak son derece kardeþçe ve insanca davranmasýna
karþýn, gerektiðinde sertleþmeyi ve büyük taleplerde bulunmayý
da çok iyi biliyordu Che. Ne var ki, özellikle ve herkesten çok
kendine karþý böyleydi. Chenin disiplini, gerilla bilincine ve kendisinin oluþturduðu güçlü örneðe dayanýrdý.
Günlükte, Debrayden sýk sýk sözedilmektedir. Debraye,
Avrupada bir görev verilmiþti, ama Che, için için onun gerillacýlar
[sayfa 6] arasýnda kalmasýný istiyordu. Notlarda, bu devrimci yazarýn
tutuklanýp hapsedilmesinden Chenin duyduðu büyük endiþeyi
sezebiliyoruz. Debrayle belirli bir anlaþmazlýða düþmüþtü ve onun
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davranýþlarý konusunda kararsýzdý.
Debrayin baský aygýtýnýn çarklarýnda yaþadýðý serüveni, onu
tutuklayanlarýn ve iþkencecilerin karþýsýnda gösterdiði cesareti ve
kararlýlýðýný koruduðunu, Che kuþkusuz biliyordu. Öte yandan Che,
Debrayin yargýlanmasýnýn politik öneminin altýný çizmiþ ve 3
Ekimde öldürülüþünden altý gün önce, son derece gergin ve hýrçýn olaylarýn ortasýnda þu notu düþmüþtü: Debrayin, provokatör
bir öðrenciyle yaptýðý cesur konuþmayý dinledik. Onun, yazara
iliþkin son notu bu olmuþtu.
Küba devriminden ve bu devrimin gerilla hareketiyle iliþkisinden sýkça sözedildiði için, bazýlarý, Günlükü yayýnlamakla,
yankee emperyalistlerinin ve bunlarýn müttefiði olan Latin Amerika oligarþilerinin eline, Kübaya karþý abluka, tecrit ve saldýrý planlan için kanýtlar verdiðimizi, onlarý kýþkýrttýðýmýzý söyleyebilirler.
Olaylarý böyle deðerlendirenlere, yankee emperyalizminin
dünyanýn neresinde olursa olsun, cinayetlerini sürdürmek için
hiçbir bahaneye gerek görmediðini, çünkü ülkemizde yayýnlanan
ilk devrimci yasayla birlikte Küba Devrimini ezme çabalarýna giriþtiðini anýmsatmak iyi olur; bunun açýk ve bilinen bir nedeni de,
emperyalizmin dünya gericiliðinin jandarmasý, karþý devrimin sistemli kýþkýrtýcýsý ve yeryüzünde varlýðýný sürdüren en gerici ve en
insanlýk dýþý toplumsal yapýlarýn savunucusu olmasýdýr.
Devrimci hareketle dayanýþma bir bahane sayýlabilir, ama
asla bir yankee saldýrýsýna neden olmayacaktýr: Bu bahaneyi yaratmamak için uluslararasý dayanýþmayý yadsýmak, çaðýmýzdaki
toplumsal devrimlerin enternasyonalist kimliðine bütünüyle yabancý, gülünç bir devekuþu siyasetidir. Devrimci hareketle dayanýþmadan kaçýnmanýn anlamý, yankee emperyalizminin eline koz
vermemek deðil, gerçekte emperyalizmle ve onun dünya egemenliði ve dünyayý köleleþtirme siyasetiyle dayanýþma içine girmektir. [sayfa 7]
Emperyalizmin ve sömürgeciliðin yüzyýllar boyunca egemenlik altýna alýp sömürdüðü bütün ülkeler gibi, ekonomisi az
geliþmiþ, küçük bir ülke Küba. Birleþik Amerika kýyýlarýna uzaklýðý
yalnýzca 90 mil ve egemenlik alaný içinde yankeelerin bir deniz
üssü bulunmakta. Küba, toplumsal ve ekonomik geliþiminde sayýsýz engelle karþý karþýya. Devrimin zaferinden bu yana, ülkemiz,
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birçok tehlikeye maruz kaldý. Fakat devrimci çizgimizin sapmazlýðýnýn beraberinde getireceði güçlükler bizi sarsamayacak, emperyalizm bize boyun erdiremeyecektir.
Devrimci açýdan bakýldýðýnda, Chenin Bolivya Günlüðünün
yayýnlanmasý konusunda baþka seçenek yoktur. Günlük, Barrientosun eline geçmiþ, o da birer kopyasýný hemen CIAye, Pentagona ve ABD hükümetine iletmiþtir. CIAya yakýn gazeteciler, bu
belgeyi, daha Bolivyadayken ele geçirmiþler ve þimdilik yayýnlamamak üzere anlaþarak fotokopisini çýkarmýþlardýr.
Barrientos hükümeti ve yüksek askeri þeflerinin, bu günlüðün yayýnlanmasýný istememeleri için yeterli nedenleri vardý; çünkü Günlük, ordularýnýn güçsüzlüðünü ve birkaç haftalýk bir savaþta
ikiyüzden fazla silahý ellerinden alan kararlý gerillacýlardan oluþmuþ
bir grubun kendilerini yenilgiye uðrattýðýný açýða vurmaktaydý.
Bunun dýþýnda Che, Barrientos rejimini öylesine gerçeðe
uygun sözlerle anlatýr ki, artýk bunu tarihten söküp atmak olanaksýzdýr.
Öte yandan emperyalizmin de kendine göre nedenleri vardýr: Che ve ortaya koyduðu olaðanüstü örnek, her geçen gün
güçleniyor, düþünceleri, fotoðrafý, adý; ezilen ve sömürülenlerin
haksýzlýða karþý mücadelesinde bayraklaþýyor, öðrenciler ve aydýnlar arasýnda giderek büyüyen bir hayranlýk uyandýrýyor.
Birleþik Amerikada bile, zenci hareketiyle sayýlarý her geçen
gün biraz daha artan ilerici öðrenciler, Cheyi benimsiyor. Yurttaþlýk
haklarý için ve Vietnamýn iþgaline karþý yapýlan büyük gösterilerde, Chenin resimleri mücadele simgesi olarak dalgalanýyor. Bir
kiþinin, bir adýn, bir örneðin, bu kadar kýsa bir zamanda ve böylesine güçlü bir tutkuyla þanlandýrýlmasýna [sayfa 8] tarihte pek ender
rastlanýr yada hiç rastlanmaz. Bunun nedeni, Chenin, bugünün,
giderek de yarýnýn dünyasýný belirleyen enternasyonalist düþünceyi, en katýksýz ve en özverili biçimde temsil etmesidir.
Geçmiþte sömürgeci güçler tarafýndan ezilen, sömürülen,
bugünse, yankee emperyalizmi tarafýndan son derece büyük bir
yoksulluk ve azgeliþmiþlik içinde tutulan Kýtadan baþlayarak, emperyalizmin ve sömürgeciliðin metropollerine varýncaya kadar,
devrimci mücadelenin evrensel simgesi durumuna gelen bu özgün kiþilik giderek daha da yükselmektedir.
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Yankee emperyalistleri, bu örneðin gücünden ve onu tanýtabilecek herþeyden endiþe duyuyor. Günlükün asýl deðeri, olaðanüstü bir kiþiliðin canlý anlatýmý olmasýndan kaynaklanýr. Her
günkü ateþlilik ve gerginlik içinde kaleme alýnan gerilla dersi,
halklarý köleleþtirenlerin ve onlarýn paralý askerlerinin karþýsýnda
Latin Amerika insanýnýn çaresiz olmadýðýnýn dinamit kadar tehlikeli, gerçek bir kanýtýdýr. Günlüðün þimdiye kadar yayýnlanmamasýnýn nedeni budur.
Kendilerine marksist, komünist ve benzeri adlan yakýþtýrmalarýna karþýn, Cheyi, yanýlgý içinde bulunan bir serüvenci, en
olumlu deðerlendirmeyle, ölümüyle Güney Amerikadaki silahlý
mücadelenin sonlanacaðý bir idealist olarak damgalamaktan çekinmeyen sözde devrimciler, oportünistler ve her türlü riyakârlar
da Günlükün yayýnlanmamasýndan yanalar. Bu düþüncenin en
büyük savunucusu, deneyimli gerillacý Che bile, gerilla savaþýnda
öldürüldüðüne ve baþlattýðý hareketin Bolivyayý kurtarmadýðýna
göre, bu onun ne kadar yanýldýðýný gösterir, diyorlar. Bu alçaklardan kimbilir kaç tanesi, görüþ ve tavýrlarýnýn emperyalizm ve en
gerici oligarþilerle uyum içinde olmasýndan yüzleri kýzarmadan,
Chenin ölümüne sevindiler.
Baþka bir çizgi için bütünüyle yetersiz olduklarýndan daha
sonra anlaþýlacaðý gibi gerçekte, gerilla gruplarýný yoketmek, devrimci çalýþmalarý yavaþlatmak ve gülünç politik göniþlerini örtülü
biçimde benimsetmek amacýyla, tayin edici silahlý mücadeleye
katýlýp gerillacýlýk oynamaktan çekinmeyen bu kiþiler, kendilerini
ya da hain yöneticileri bu yoldan haklý çýkarmaya [sayfa 9] çabalýyorlar. Bir de savaþmak istemeyenler, hiçbir zaman halk ve onun
kurtuluþu için savaþmayacak olanlar, devrimci düþünceleri, kitleler açýsýndan içerikten yoksun, anlamsýz, dogmatik afyon haline
sokarak karikatürleþtirenler, halkýn mücadele örgütlerini, Kýtanýn
sömürülen halklarýnýn gerçek çýkarlarýndan çok uzak bir politikanýn savunma araçlarýna dönüþtürenleri böylelikle doðrulamaya
çalýþýyorlar.
Che, gerilla süreci içinde ölümünü doðal ve olasý görüyor,
özellikle son yazýlarýnda, bunun Latin Amerikada devrimin kaçýnýlmaz ilerleyiþini durduramayacaðýna iþaret etme uðraþý veriyordu. Tricontinentale gönderdiði mesajýnda þu düþünceyi ileri sür-
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müþtü: Tüm eylemimiz emperyalizme karþý bir savaþ narasýdýr
ve insanlýðýn en büyük düþmaný Kuzey Amerika Birleþik Devletlerine karþý, halklarýn birliðine baðlýdýr. Sloganlarýmýz, kulaktan
kulaða yayýlacaksa, silahlarýmýzý kavramak için baþka eller uzanacaksa, baþka insanlar mitralyöz sesleri ve yeni savaþ naralarý
arasýnda cenazelerimize aðýt yakacaksa, ölüm hoþ geldi, sefa geldi.
Che, hayatýný hiçe sayarak, kendini devrimin bir neferi olarak görüyordu. Bolivya da sürdürdüðü mücadelenin son bulmasýyla, onun düþüncelerinin baþarýsýzlýða uðradýðýný savunanlar, ayný
basit görüþle, eserlerini sonuçlandýramamýþ ve çabalarýnýn ûrününü görememiþ olan marksizmin kurucularýyla birlikte bütün
büyük devrimci düþünür ve öncülerin düþüncelerini de reddedebilirler.
Ne Marti ve Maceonun çatýþma sýrasýnda ölmeleri ki bunu
kurtuluþ savaþý sonuna yaklaþýrken yankee istilasýnýn mücadeleyi
kesintiye uðratmasý izlemiþtir ne de emperyalist ajanlar tarafýndan katledilen Julio Antonio Melle gibi sosyalist devrimin hayranlýk uyandýran savunucularýnýn ölümü, yüzyýl önce baþlayan bir
geliþimin zaferini önleyebilmiþtir. Artýk hiç kimse davanýn derin
anlamýndan, Kübalý devrimcileri her zaman esinlendirmiþ olan
bu öncülerin mücadele tarzýndan ve temel düþüncelerinin geçerliliðinden kuþku duyamaz.
Chenin günlüðündeki notlardan, baþarý olanaklarýnýn ne
kadar gerçek ve gerilla savaþýnýn hýzlandýrýcý gücünün ne kadar
[sayfa 10] olaðanüstü etkin olduðu görülebilir. Bolhyadaki rejimin
çökme tehlikesi ve güçsüzlük belirtileri gösterdiði bir anda, Che
þöyle yazýyordu: Yönetim hýzla çözülmekte. Þu anda yüz adamýmýzýn daha olmamasý ne kadar acý.
Che, Küba deneyinden, küçük gerilla grubýýmuzun kaç kez
yokolmanýn eþiðinden döndüðünü biliyordu. Yalnýzca rastlantýlar
ve savaþýn önceden saptanamayan yön deðiþtirmeleri nedeniyle
olasýydý bu. Ama bu durum, birilerine, çizgimizin yanlýþ olduðunu
düþünmek ve devrimi kesintiye uðratmak amacýyla halklara çaresizlik duygusu, aþýlamak için gerekçe olabilir miydi? Tarihte çoðu
kez, devrimci geliþmelerden önce, bu geliþime ters hareketler
görülür. Kübada, Küba halkýnýn silahlý mücadelesinin kesin zafe-
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ri, Moncada deneyiminden altý yýl kadar sonra gerçekleþmedi mi?
Santiago de Cubadaki Moncada Kýþlasýna saldýrý tarihi olan
26 Temmuz 1953le Granma çýkartmasýnýn gerçekleþtirildiði 2
Aralýk 1956 günü arasýnda geçen zaman içinde birçok kiþi, Kübada, iyi silahlandýrýlmýþ modern bir orduya karþý devrimci savaþýn
baþarýsýný olanaklý görmüyordu. Bir avuç savaþçýnýn eylemleri tümüyle yanýlgý içinde bulunan idealistlerin ve hayalcilerin düþü
olarak küçümsenmekteydi. 5 Aralýk 1956da deneyimsiz gerilla
müfrezesinin, uðradýðý aðýr yenilgi sonucu darmadaðýn olmasý,
bu kötümser kehanetleri tümüyle doðrular gibiydi. Ne var ki, yalnýzca yirmibeþ ay sonra, sözkonusu müfrezeden geri kalanlar,
ayný orduyu yoketmek için gerekli güce ve deneyime eriþmiþlerdi.
Her zaman ve her yerde savaþmamak için yýðýnla bahane
bulmak kolaydýr, fakat özgürlüðe asla kavuþmamanýn tek yolu da
budur zaten. Che, düþüncelerinin gerçekleþtiðini göremedi, ama
düþüncelerini, dökülen kanýyla pekiþtirdi. Onu eleþtiren sözümona devrimcilerse, korkakça politikalarý, sürgit eylemsizlikleri içinde budalalýklarýnýn nasýl açýða çýktýðýnýn þaþkýnlýðýný yaþamaya
mahkûmdurlar.
Günlükte görüleceði gibi, Latin Amerikada her geçen gün
daha da tipikleþen devrimci örneklerden biri olan Bolivya Komünist Partisinin sekreteri Mario Monjenin, Bolivyada, [sayfa 11] Chenin
karþýsýnda, hareketin politik ve askeri yönetimi konusunda hak
iddia etmesi dikkate deðerdir. Bu nedenle, partideki görevini býrakmaya hazýr olduðunu bile söylemiþti. Demek ki, bulunduðu
mevki onun böyle bir ayrýcalýk istemesine yetiyordu.
Mario Monjenin gerilla konusunda elbette ki hiçbir deneyimi yoktu, hiçbir çarpýþmaya katýlmamýþtý. Öte yandan, ben
komünistim dediði halde, Latin Amerika daki ilk kurtuluþ savaþý
öncülerinin aþtýðý kaba ve maddi þovenizmden kopmakla bile
yükümlü saymýyordu kendisini.
Bu kýtada anti-emperyalist savaþýn yönetimini böyle anlayan bu komünist önderler, fetih döneminde avnýpali sömürgeciler tarafýndan tutsak edilen yerlilerin entemasyonalist düzeyini
bile aþamamýþlardý.
Bir ülke ki, ikisi de Venezüelalý olan ilk kurtarýcýlarýnýn
onuruna Bolivya adýný taþýyor, baþkenti Sucre diye anýlýyor,
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davasý, dar, yapay ve aynca haksýz biçimde çizilen sýnýrlanýn aþýyor;
halký kesin kurtuluþu uðruna gerçek bir devrimci devin politik,
örgütsel ve askeri yeteneklerinin emrine giriyor; bu ülkenin Komünist Partisinin lideriyse, utanç verici, gülünç ve haksýz talepleri
geçerli kýlmaya çalýþmaktan baþka birþey yapamýyor...
Bolivya, denize açýlmadýðý için, acýmasýz bir ablukayla karþý
karþýya kalmak istemiyorsa, herhangi bir ülkeden daha çok,
komþularýnýn devrimci zaferine ihtiyacý vardýr. Son derece büyük
saygýnlýðý, deneyimi ve yeteneðiyle Che, bu geliþimi hýzlandýrabilecek tek adamdý.
Che, Bolivya Komünist Partisindeki bölünmeden önce, yönetici ve militanlarla iliþki kurarak, Güney Amerikadaki devrimci
hareket için yardým istemiþti. Bu militanlardan bazýlarý, partilerinin onayýyla, birkaç yýl onunla birlikte çeþitli görevlerde çalýþmýþ
kiþilerdi. Bölünme sýrasýnda kritik bir durum ortaya çýktý, çünkü
her iki grupta da kendisiyle birlikte çalýþan partililer vardý. Fakat
Che, Bolivyadaki mücadeleye ayrý bir hareket olarak bakmýyor,
onu, kýsa sürede Güney Amerikanýn öteki ülkelerine yayýlacak
devrimci kurtuluþ hareketinin bir parçasý [sayfa 12] olarak görüyordu. Emperyalizmin boyunduruðu altýndaki Bolivya ve diðer Latin
Amerika ülkeleri halklarýnýn kurtuluþu için mücadele etmek isteyen herkesin katýlabileceði, sekterlikten uzak bir hareket örgütlemeyi planlýyordu. Ne var ki, gerilla üssünün hazýrlýk evresi, önemli
ölçüde, bölünme sýrasýnda Monjenin grubunda kalmýþ deðerli ve
alçakgönüllü kiþilerin yardýmýna baðlýydý. Che, temel olarak bu
kiþilere saygýsýndan ötürü, Monjeye kesinlikle sempati duymamasýna karþýn, onu birleþmeye davet etmiþti. Daha sonra, maden
iþçilerinin lideri ve politikacý Moises Guevarayla da görüþtü. Moises Guevara, yeni bir örgütün oluþumuna katýlmak için Partiyle
baðlarýný koparmýþ, daha sonraysa, Oscar Zamora ile anlaþmazlýða
düþtüðünden bu örgütten de ayrýlmýþtý. Bir baþka Monje olan Oscar Zamora, Cheye, Bolivyada silahlý gerilla mücadelesinin örgütlenmesi için çalýþacaðýna sözvermiþ, daha sonra, bütün yükümlülüklerini yadsýyarak, eylem aný geldiðinde korkakça bir kenara çekilmiþti. Chenin ölümünden sonraysa marksizm-leninizm
adýna Onu en sert eleþtirenlerden biri olmuþtu. Moises Guevara,
Chenin Bolivyaya gelmeden önceki önerisine uyarak, duraksa-
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maksýzýn ona katýldý. Cheyi destekledi ve devrimci dava uðruna
hayatýný kahramanca feda etti.
O zamana kadar Monjenin örgütünde kalmýþ olan bolivyalý gerillalar da ayný biçimde davrandýlar. Daha sonralarý, deðerli
ve cesur savaþçýlar olduklarýný kanýtlayan Inti ve Coco Peredonun
önderliðinde Monjeden ayrýlýp Cheye bütün güçleriyle omuz verdiler. Ne var ki, Monje bu sonuçtan hoþnut deðildi, gerillaya katýlmak isteyen, savaþmaya hazýr, iyi eðitilmiþ komünistleri La Pazda
tutarak, hareketi boykot ediyordu. Bu olaylar, geliþimleri, yetersiz,
ikiyüzlü ve düzenbaz yöneticiler tarafýndan engellenen, savaþ için
gerekli bütün yeteneklere sahip insanlarýn devrimci saflarda varolduðunu gösteriyor.
Che, mevki, rütbe yada þan ve þerefle ilgilenmeyen bir insandý. Fakat, kýtadaki yaklaþýk bütün ülkelerin ekonomik, politik
ve toplumsal durumu gözönüne alýndýðýnda, Latin Amerika halklarýnýn kurtuluþu için temel eylem biçimi olan devrimci gerilla
savaþýnda, siyasi ve askeri komutanýn tek bir elde toplanmasý,
mücadelenin rahat ve bürokratik yazýhanelerden deðil, [sayfa 13]
gerilla tarafýndan yönetilmesi gerektiðine inanýyordu. Bu konuda
ödün ver/neyi, geliþerek Güney Amerikada yaygýn bir mücadeleyi baþlatacak olan bir gerilla birliði çekirdeðinin yönetimini, kýsýr
fikirli, þovenist görüþlü, deneyimsiz bir þaþkýna býrakmayý kabul
etmiyordu. Che, çeþitli Latin Amerika ülkelerinin devrimci unsurlarýna bulaþan bu þovenizme, bu gülünç, sýð ve gerici düþüncelere
karþý mücadele edilmesinin zorunluluðunu vurguluyor, Tricontinentale gönderdiði mesajda þöyle diyordu: Gerçek proleter enternasyonalizmini yaratacak olan, altýnda dövüþtüðümüz bayrak,
insanlýðýn kurtuluþu kutsal davasý olmalý. O nedenle, yalnýzca bugün silahlý mücadeleye sahne olan ülkelerden sözedersek Vietnam, Venezuela, Guetamala, Laos, Gine, Bolivya bayraðý altýnda
ölmek... bir Amerikalý, Asyalý, Afrikalý hatta, bir Avrupalý için ayný
biçimde onurlu ve arzu edilirdir. Ýnsanýn, bayraðý altýnda doðmadýðý bir ülkeye akýttýðý her damla kan, orada hayatta kalan her kiþinin, daha sonra, kendi ülkesinde vereceði kurtuluþ mücadelesi
için bir deney; bir halkýn kurtuluþu, baþka bir halkýn kurtuluþ
mücadelesinde kazanýlmýþ bir aþamadýr.
Bunun ötesinde Che, gerilla birliklerinde çeþitli Latin Ame-
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rika ülkelerinden savaþçýlar olmasý gerektiðini düþünüyordu.
Bolivyada gerilla savaþý, eðitimlerini çarpýþmalarda geçirecek devrimciler için bir okul olmalýydý. Bu görevde kendisine yardýmcý
olacak, bolivyalýlarla birlikte, yeteneklerini, cesaret ve fedakârlýklarým bildiði, hemen hepsi, Küba devrimci savaþýndan, Sierra
Maestradan arkadaþý olan, deneyim sahibi, küçük bir gerilla grubunun yanýnda olmasýný istiyordu. Bunlarýn arasýndan hiçkimse
onun isteðini geri çevirmedi, hiçkimse onu terketmedi ve hiçkimse teslim olmadý.
Che, Bolivyadaki mücadelesini, sözcüðün tam anlamýyla
ona özgü olan, üstünlük, soðukkanlýlýk ve örnek bir tutum içinde
sürdürdü. Onun, üstlendiði görevin öneminin bilincinde olarak,
her zaman, kusursuz bir sorumluluk duygusuyla davrandýðý söylenebilir. Günlüküne de not ettiði gibi, gerillacýlarýn savsakçý davrandýðý durumlarda onlarý hemen uyarýr ve eðitirdi.
Karþýsýnda olumsuz etkenler inanýlmaz biçimde birleþmiþti.
[sayfa 14] Gerillanýn, içlerinden bazýlarý hasta yada iyileþme devresinde olan deðerli kiþilerden oluþan bir kolunun birkaç günlük
diye düþünülmüþtü ayrýlmasýndan sonra, son derece engebeli
bir arazide birbirlerini yitirmeleri sonucu ortaya çýkan kopukluk
aylar boyu sürmüþ ve Chenin kuvvetleri, arama yapmakla uðraþmýþtý. Bu sýrada Che, aðýr astým krizleri geçiriyordu. Aslýnda hastalýðýný basit ilaçlarla kolayca kontrol altýnda tutabiliyordu, ama ilaç
yokluðu hastalýðý korkunç bir düþman haline getirmiþti, ilerisini
düþünerek gerilla birliði için binbir güçlükle saðladýðý ilaçlar,
düþman tarafýndan bulunup gaspedilince, çektiði ýstýrap çok ciddi
bir soruna dönüþmüþtü. Bu durum, Aðustos sonunda baðlantýsýnýn koptuðu gerilla birliðinin yokedilmesiyle birlikte, daha sonraki
olaylarýn geliþiminde büyük ölçüde etkili olmuþtu. Ancak, çelik
iradesiyle Che, fiziksel acýlarýný yendi, hareket yeteneði yada mücadele azmi bir an bile azalmadý.
O, Bolivya köylüleriyle geniþ çapta iliþki kurmuþtu. Onlarýn
zihniyetine yabancý olmadýðý için bu köylülerin olaðanüstü kuþkucu
ve dikkatli karakteri Cheyi þaþýrtmadý. Daha önce baþka vesilelerle onlarla iliþkisi olduðundan, davasýný kazanmak için, uzun,
zor ve sabýrlý bir çalýþma gerektiðini biliyor, fakat zamanla onlarý
davaya kazanacaðýndan kuþku duymuyordu. Olaylarýn geliþimi
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dikkatlice izlenirse, Eylülde ölümünden bir kaç hafta önce
adamlarýn sayýsý çok azaldýðýnda bile, gerillanýn geliþme yeteneðini
hâlâ koruduðu, Ýnti ve Coco Peredo kardeþler gibi bazý bolivyalý
kadrolarýn, önder olarak sivrildikleri göndür. Higuerasda kurulan
pusu, onlan, çaresiz bir durumna düþürmüþtü. Ordunun, Chenin
yönettiði birliðe karþý tek baþarýlý hareketi buydu. Gerilla birliðinin
öncüleri yokedilmiþ, ötekiler arasýndan da bazýlarý yaralanmýþtý.
Politik geliþimi daha yüksek bir bölgeye gündüz vakti gelmiþlerdi.
Bu, Günlükte yer almayan, ama olayýn tanýklarýndan bildiðimiz
bir gerçektir. Günlerce izledikleri bir rotada, günýþýðýnda ilerlemek kuþkusuz tehlikeliydi, çünkü ilk kez geçtikleri bir bölgenin
halkýyla onlarý kaçýnýlmaz olarak sýký iliþkiye sokuyordu. Ordunun
onlan herhangi bir noktada yakalayacaðý kesindi. Bu durumun
tümüyle bilincinde olan Che, fiziksel bakýmdan çok kötü durumda bulunan [sayfa 15] doktora (El Medico) yardým etmek için tehlikeyi göze almaya karar vermiþti.
Pusuya düþmeden biraz önce þöyle yazýyordu: Pujioya
vardýk, ama orada bizi önceki güngörmüþ insanlar var. Fýsýltý gazetesi burada olduðumuzu bildirmiþ olmalý. Katýrlarla yolculuk
etmek giderek tehlikeli bir hal alýyor, fakat ben, çok zayýf düþtüðü
için, El Mediconun olanaklar elverdiðince rahat yol almasýna
çalýþýyorum.
Bir gün sonraysa þunlarý yazýyordu: Saat 13.00te öncü güç,
Jagüeye ulaþmak için harekete geçti. Orada katýrlar ve doktor
hakkýnda karara varýlacak. Yani Che, bu rotayý terkedip gerekli
önlemleri alabilmek için hasta konusunda bir çözüm yolu aramaktaydý. Gel gör ki, o öðleden sonra, öncü güç Jagüeye yarmadan önce, grubu, içinden çýkýlmaz dununa sürükleyen uðursuz
pusuya düþtüler. Bir gün sonra Che, Yuro Geçitinde son çarpýþmasýný yapýyordu.
Bir avuç devrimci tarafýndan gerçekleþtirilen bu baþarý son
derece etkileyiciydi. Yalnýzca gerilla savaþýný sürdürdükleri çevredeki düþmanca doða koþullarýna karþý verdikleri mücadele bile,
eþi-benzeri görülmemiþ bir kahramanlýk sayfasýdýr. Latin Amerika halklarýnýn sýnýrsýz devrimci yeteneðinin uyandýnlabileceðine
mutlak inançlarý, özgüvenleri ve bu göreve kendilerini adayýþlarýndaki kararlýlýk, bize, bu adamlarýn gerçek büyüklüklerini göster-
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mektedir.
Che, Bolivyada gerillacýlara bir kez þöyle demiþti: Mücadelenin bu türü bize, insan soyunun en üst aþamasý olan devrimciliðe eriþme olanaðý veriyor, ama ayný zamanda, eksiksiz insan
olmamýzý saðlýyor. Bu aþamalara ulaþamayacak olanlar hemen
söylesin ve mücadeleyi býraksýn.
Onunla birlikte sonuna kadar mücadele edenler bu onurlu
nitelikleri elde ettiler. Onlar, bugün tarihin gerçekten zor ve çetin
bir görev için çaðýrdýðý bir insan ve devrimci tipini simgeliyorlar.
Bu görev, Latin Amerikanýn devrimci dönüþümüdür.
Ýlk baðýmsýzlýk mücadelesinde öncülerin karþýsýndaki
düþman, çöküþ halindeki sömürgeci güçtü. Bugünse devrimcilerin karþýsýnda düþman olarak emperyalist kampýn en modern
teknik [sayfa 16] ve endüstriyle donanmýþ en güçlü kalesi var. Bu
düþman, halkýn daha önceki orduyu yoketmesinden sonra, yeni
bir Bolivya ordusu örgütleyip silahlandýrmakla kalmamýþ, gerillalara karþý savaþ için hemen silah ve askeri danýþman yardýmý
da yapmýþtýr. Emperyalizm ayný biçimde, bu kýtanýn baskýcý güçlerine askeri ve teknik yardýmda bulunmaktadýr. Bunlarýn yetmediði koþullardaysa, Santa Domingoda yaptýðý gibi, doðrudan
doðruya askeri birlikleriyle saldýrmaktadýr.
Bu düþmana karþý mücadele etmek için Chenin sözünü
ettiði tipten devrimciler ve adamlar gerekir. Onlar gibi devrimci
olmaksýzýn, onlar gibi büyük zorluklarýn üstüne yürüme cesareti
göstermeksizin, onlar gibi her an ölmeye hazýr olmaksýzýn, onlar
gibi davanýn haklýlýðýna ve halklarýn yenilmez gücüne derinden
ve sarsýlmaz biçimde inanmaksýzýn, askeri teknik ve ekonomik
kaynaklarýyla tüm dünyaya kendini kabul ettiren yankee emperyalizmi gibi bir güç karþýsýnda, bu kýtadaki halklarýn kurtuluþuna
ulaþýlamaz.
Ülkelerinde egemen olan dev siyasal üstyapýnýn, çoktan
beri, yaklaþýk ikiyüz yýl önce kundan o cennet cumhuriyet olmadýðýný yavaþ yavaþ kavramaya baþlayan Kuzey Amerika halkýnýn
kendisi de, giderek artan ölçüde, akýldýþý, yabancýlaþmýþ, insanlýk
dýþý ve vahþi bir sistemin ahlaki barbarlýðý altýnda eziliyor. Bu sistem, Amerikan halkýndan, saldýrý savaþlarý, politik cinayetler, ýrk
ayrýmcýlýðý, insanlarýn acýmasýzca ayaklar altýnda çiðnenmesi, dört-
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te üçü azgeliþmiþ ve aç olan bu dünyada, ölçüsüz, gerici, baskýcý
bir askeri aygýt uðruna ekonomik, bilimsel zenginliðin ve insan
kaynaklarýnýn iðrenç biçimde saçýlýp savrulmasý için, her geçen
gün daha çok fedakârlýk istiyor.
Yalnýz ve yalnýz Latin Amerikanýn devrimci dönüþümü, Birleþik Amerika halkýna, bu emperyalizmle hesaplaþmak hakkýný
verecektir. Ayný zamanda, Kuzey Amerika halkýnýn, emperyalist
politikaya karþý giderek güçlenen mücadelesi, Latin Amerika daki
devrimci hareketin belirleyici bir müttefiki olacaktýr.
Eðer yerkürenin bu bölümü, köklü bir devrimci dönüþüm
geçirmezse, bu yüzyýlýn baþýndan beri hýzla sanayileþen, ayný [sayfa
17] zamanda toplumsal dinamik ve ekonomi yasalarý sayesinde,
büyümesi dev boyutlara ulaþan güçlü ulusla, Amerika kýtasýnýn
balkanlaþtýrýlmýþ geri kalan bölümünde, feodal oligarþiler ve onlarýn gerici ordularýnýn boyunduruðu altýnda bulunan güçsüz ve
geliþimleri durtnuþ ülkeler grubu arasýndaki dev uçurum giderek
büyüyecek, bugün, ekonomi, bilim ve teknik alandaki farklýlýk,
yirmi ya da daha fazla yýl sonra, emperyalist yapýnýn Latin Amerika halklarýna dayatacaðý muazzam eþitsizliðin yanýnda önemsiz
kalacaktýr.
Bu yol izlenirse, daha yoksul, daha güçsüz, daha baðýmlý
ve emperyalizme daha da kul köle olmak zorunda kalacaðýz. Bu
karamsar tablo, Afrika ve Asyanýn geri kalmýþ ülkeleri için de aynen geçerlidir.
Ortak pazarlarý ve uluslarüstü bilimsel kuruluþlarý olmasýna karþýn, Avrupanýn sanayileþmiþ ve geliþmiþ uluslarý, geri kalma olasýtýðý karþýsýnda huzursuzlandýklarýna ve yankee emperyalizminin ekonomik sömürgelerine dönüþme tehlikesiyle karþý karþýya
olduklarýna göre, böyle bir durumda, Latin Amerika halklarýnýn
geleceði ne olabilir?
Kuþkusuz halklarýmýzýn kaderini etkileyen bu gerçek ve
tartýþma götürmez durum karþýsýnda, eyleme geçme yeteneðinden yoksun hangi liberal, reformist burjuva yada sözde devrimci
sahtekar, baðýmlý olduðumuz, özellikle Birleþik Amerikaya baðýmlýlýðýmýzýn giderek arttýðý, sanayileþmiþ bir dünya karþýsýnda, yüzyýllarýn günden güne büyüyen, ekonomik ve bilimsel teknik geri
kalmýþlýðýný ortadan kaldýrarak, dünyanýn bu bölümünü ileriye
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götürmek için maddi, manevi ve insani güçleri birleþtirebilecek
derin ve etkili bir devrimci dönüþümün zorunluluðundan baþka
bir cevap verebilir. Eðer herhangi biri oligarklarý, despotlarý ve politikacýlarý, yani yankee uþaklarýný, yani efendileri silip süpüren ve
bunu koþullarýn gerektirdiði gibi olabildiðince çabuk gerçekleþtiren
Chenin geliþtirdiði yoldan baþka, bizi, o noktaya ulaþtýrabilecek
sihirli bir formül biliyorsa, elini kaldýrsýn da Cheye karþý ortaya
çýksýn.
Gerçekte, ezici çoðunluðu ne yazýk ki yoksul olan, yaþama
hakký, kültürden ve uygarlýktan yararlanma hakký elinden alýnan
[sayfa 18] Latin Amerika halklarýný oluþturan 300 milyon insan bu
sayý yirmibeþ yýl sonra 600 milyona ulaþacak için hiçkimsenin
onurlu bir cevabý ve kararlý bir eylemliliði olmadýðýndan, en uygunu, susmak olacaktýr. Chenin tavrý karþýsýnda, onunla birlikte,
düþüncelerini cesaretle savunarak düþenlerin tavrý karþýsýnda, susmak. Bir kýtayý kurtarmak gibi soylu bir düþüncenin harekete geçirdiði bu bir avuç insanýn yarattýðý destan, iradenin, kahramanlýðýn
ve insanýn büyüklüðünün en yüksek kanýtý olarak kalacaktýr. Bu,
bilinçleri aydýnlatacak, Latin Amerika halklarýnýn mücadelesine
yol gösterecek bir örnektir, çünkü Chenin çaðrýsý, uðruna hayatýný verdiði yoksullara ve sömürülenlere ulaþacak, kesin kurtuluþlarýný gerçekleþtirmek için sayýsýz el silahlarý kavrayacaktýr.
Che, son satýrlarýný 7 Ekim de yazdý. Bir gün sonra, saat
13.00 sularýnda, dar bir geçitte kuþatmayý yarmak için geceyi beklerken, büyük bir düþman ordusu saldýrýya geçti. O sýrada gerilla
birliðini oluþturan az sayýdaki insan, karanlýk basana kadar tek
baþlarýna, sel çukurunda ve geçidin üst sýrtlarýnda gizlenerek, kendilerini kuþatýp saldýrýya geçen, sayýca üstün askerlere karþý kahramanca savaþtýlar. Chenin yanýnda çarpýþanlardan bugün hayatta
olan kimse yok. Saðlýk durumunun kötülüðünden daha önce söz
edilen doktorla, yine saðlýðý iyi olmayan bir perulu gerilla, Chenin
yanýnda olduðundan, herþey, yaralandýðý ana kadar, onun, bu arkadaþlarýnýn daha güvenlikli bir yere çekilmelerini saðlamak için,
elinden gelen herþeyi yaptýðýný göstermektedir. Doktor bu
çatýþmada deðil, birkaç gün sonra, Yuro Geçidinde öldürülmüþtür.
Dik, engebeli ve kayalýk arazi, gerillacýlarýn birbirlerini görmelerini zorlaþtýrýyor, hatta bazen olanaksýz kýlýyordu. Cheden birkaç
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yüz metre ötede, geçidin öteki ucunda, savunma konumunda
bulunanlar aralarýnda Ýnti Peredo da vardý saldýrýya karanlýk
basýncaya kadar karþý koydular ve sonra düþmandan uzaklaþarak,
daha önce kararlaþtýrýlan toplanma noktasýna ilerlemeyi baþardýlar.
Chenin, yaralandýktan sonra da, M-2 tüfeðinin namlusu bir
kurþunla kullanýlmaz duruma gelinceye kadar çarpýþtýðý kesin olarak saptanmýþtýr. Üstündeki tabancanýn mermisi bitmiþti. Bu inanýlmaz koþullar, onun neden canlý ele geçtiðini gösterir. [sayfa 19]
Bacaklarýndan aldýðý yaralar, yardýmsýz yürümesini olanaksýz kýlýyordu, ama öldürücü deðildi.
Higueras köyüne getirildikten sonra, yaklaþýk yirmidört saat
daha yaþadý. Kendisini ele geçirenlerle tek bir sözcük konuþmaya
yanaþmadý. Hakaret etmeye yeltenen bir subayýn suratýnýn tam
ortasýna yumruðunu indirdi.
Barrientos, Ovanda ve öteki yüksek rütbeli subaylar, La
Pazda yaptýklarý toplantýda, onu, hunharca öldürme kararý aldýlar. Bu alçakça karamý, Higueras köyünün okulunda nasýl uygulandýðý, ayrýntýlarýyla biliniyor. Yankeelerce eðitilen Binbaþý Miguel
Ayoroa ve Albay Andres Selnich, öldürme görevini assubay Mario
Terana verdiler. Assubay son derece sarhoþ bir halde eve girdiðinde, Che, biri bolivyalý diðeri perulu olan iki gerillayý öldüren
silah seslerini duymuþtu. Celladýnýn bocaladýðýný görünce, kesin
bir dille: Hadi ateþ et, korkma! dedi. Dýþarý çýkan assubay, komutanlarý Ayoroa ve Selnichten yeniden öldürme emri alýnca, içeri
girdi ve makineli tüfeðinin kurþunlanýn Chenin üzerine boþaltarak
buyruðu yerine getirdi. Chenin çarpýþmadan birkaç saat sonra
öldüðü bildirildiðinden, emri uygulayanlara, büyük yaralar açýlmamasý için, kafasýna ve göðsüne ateþ etmemeleri söylenmiþti. Bu,
Chenin can çekiþmesinin, sarhoþ bir baþçavuþ, Chenin sol yanýndan öldürücü kurþunu atana kadar, zalimce uzatýlmasýna yol
açtý. Bu tutum, tutsak aldýðý bolivyalý subay ve askerlerin hayatlarýna karþý onun gösterdiði özenle tam bir karþýtlýk içindedir.
Chenin, aþaðýlýk düþmanlarýnýn elinde geçirdiði son saatlerinin çok acý olduðu kesin. Ancak, hiç kimse, bu sýnava Che kadar hazýrlýklý olamazdý.
Bu Günlükün elimize nasýl geçtiðini açýklamamýz þimdilik
olanaksýz. Ancak, herhangi bir maddi karþýlýðýn rol oynamadýðýný
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söylemek yeter. Günlük, Chenin, Nacahuasuya geliþ tarihi olan
7 Kasým 1966dan Yuro Geçidindeki çarpýþmadan bir gün önce,
yani 7 Ekim 1967ye kadar olan bütün notlarý içermektedir. Henüz
elimize geçmeyen birkaç sayfa var, ancak bu sayfalar pek önemli
olaylarýn gerçekleþmediði günlere iliþkin olduðu için, içeriðin
bütünselliðini etkilemiyor. [sayfa 20]
Belgelerin doðruluðu konusunda herhangi bir kuþku bulunmamasýna karþýn, bütün fotokopiler, gerek doðruluðunu denetlemek, gerekse, ne kadar küçük olursa olsan herhangi bir
olasý deðiþikliði saptayabilmek için titizlikle incelendi. Notlar, bugün hayatta olan bir baþka gerillacýnýn günlüðüyle karþýlaþtýrýldý
ve ikisinin bütün noktalarda çakýþtýðý görüldü. Ayrýca, bugün
yaþayan ve tek tek olaylarýn tanýðý olan bazý gerillacýlarýn anlattýklarý da notlarýn doðrulanmasýna yardýmcý oldu. Söz konusu fotokopilerin, Chenin günlüðüne ait olduðu böylece saptandý.
Bu küçük ve okunaksýz yazýyý çözmek zor bir iþti. Bu çalýþma, Chenin hayat arkadaþý Aleida March de Guevaranýn eþsiz
yardýmýyla gerçekleþti.
Bu Günlük, Fransada François Maspero Yayýnevi, Ýtalyada
Feltrinelli Yayýnevi, Federal Alman Cumhuriyetinde Trikont
Yayýnevi, Birleþik Amerikada Ramparts dergisi, Fransada Ýspanyolca olarak Ediciones Ruedo Ýbérico, Þilide Revista Punto Final dergisi, Meksikada Siglo XXI Yayýnevi tarafýndan ve bazý baþka
ülkelerde, ayný zamanda yayýnlanacaktýr.
Her zaman zafere kadar!
Hasta la Victoria Siempra!
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BOLÝVYA GÜNLÜÐÜ
CHE GUEVARA

I.
KASIM 1966

7 Kasým
Bugün yeni bir dönem baþlýyor. Çiftliðe gece vardýk. Yolculuk iyi geçti sayýlýr. Pachungo1 ve ben, kýlýðýmýzý iyice deðiþtirip,
Cochabambadan geçtik. Orada gerekli baðlantýlarý kurduktan sonra iki gün sürecek bir yolculuða çýkmak üzere ciplere atladýk.
Çiftliðin yakýnýnda arabalarý durdurduk. Ve faaliyetlerimizin belki de kokain yapýmýyla ilgili olacaðým fýsýldayan komþu
mülk sahibinin kuþkusunu uyandýrmamak için, bunlardan yalnýzca birine binip oraya vardýk. Tuhaf þey, grubun kimyageri olarak
hep Tumainiyi2 gösteriyorlar. Yol aladuralým, ikinci yolculuðumuz
sýrasmda kimliðimi yeni öðrenen Bigotes3 az kalsýn sel yataðýna
yuvarlanacakken cipini sel çukurunun kenarýnda durdurabilmiþ.
Yirmi km daha gittik ve geceyarýsý çiftliðe vardýk; Partiden en az
üç kiþi bizi orada bekliyordu. [sayfa 25]
Adý Pacho olarak da geçecek.
Baþka yerde Turna adýyla geçecek.
3
Adý Loso ve Jorse diye de geçecek.
1
2
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Parti nin tutumu ne olursa olsun, Bigotes bizlerle çalýþmaya
hazýrdý, ama anlaþýlan sevdiði ve saydýðý Monjeye sadýk kalmaya
da kararlý. Ona bakýlýrsa Rudolfo ve Coco ayný ruh hali içindeler;
ama Partinin savaþmaya karar vermesini saðlamak gerekir.
Bulgaristanda bulunan ve bize yardým edecek olan Monjenin
geliþine deðin Partiye birþey duyurmamasýný söyledim; bu iki
noktada anlaþtýk.
8 Kasým
Bütün günü evden yaklaþýk 100 metre uzakta bulunan derenin kýyýsýndaki makiliklerde geçirdik. Sokmamakla birlikte, çok
rahatsýz edici bir sivrisinek türü bize musallat oldu. Þimdiye deðin
yaguasa, jejen, marigui, sivrisinek ve sakýrga gibi çeþitli böceklere
rastladýk.
Bigotes, Arganarazýn yardýmýyla cipi çýkardý ve domuz, tavuk gibi þeyler satýnalmak üzere birlikte yola çýktýlar.
Bilgi vermek için volculuk sýrasýnda baþýmýzdan geçenleri
yazmak niyetindeydim. Bu iþi gelecek haftaya býraktým, o zamana kadar ikinci grubun da bize katýlmak üzere burada olacaðýný
umuyoruz.
9 Kasým
Yeni birþey yok. Tumaini ile çevreyi tanýyabilmek için Nacahuasu ýrmaðý boyunca ilerledik (pek ýrmak da denemez, aslýnda bir dere) fakat kaynaðýna kadar çýkamadýk. Kýyýlarý sarp kayalýk
ve bölgenin meskûn olmadýðý belli. Uygun bir disiplin tutturulabilirse burada uzun süre kalýnabilir. Öðleden sonra yaðan bir saðanak
bizleri makiden çýkýp eve sýðýnmaya zorladý. Bedenimden 6 sakýrga ayýkladým.
10 Kasým
Pachungo ve Pombo, bolivyah arkadaþlardan Serafinle birlikte çevreyi tanýmaya çýktýlar. Bizden biraz daha uzaða gitmiþler
ve ýrmaðýn dirsek çevirdiði bir yerde, uygun gibi görünen [sayfa 26]
bir sel yataðý bulmuþlar. Dönüþte, evin çevresinde dolaþmýþlar ve
alýþ-veriþe çýkanlarla birlikte dönen Arganarazýn þoförü onlarý
görmüþ. Onlarý þiddetle azarladým, yarýn makiye taþýnmaya ve
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kampý orada kurmaya karar verdik. Tumaini görünmekten çekinmiyor, onu zaten biliyorlar, çünkü o, kendini çiftlikte çalýþan bir
iþçi olarak tanýtmýþtý. Durum büyük bir hýzla kötüleþiyor; bakalým
adamlarýmýzýn bize ulaþmasýna olanak verecek mi? Ancak onlar
geldikten sonra rahat edeceðim.
11 Kasým
Geceyi, evin öbür yanýndaki yeni kampýmýzda geçirdiðimiz
bugün de, bir yenilik getirmedi.
Sivrisinekler bir felaket, cibinlikli hamaða sýðýnýyoruz (cibinliði olan yalnýzca benim).
Tumaini, Arganarazý ziyarete gitti, ondan tavuk, hindi filan
satýnaldý. Henüz herhangi bir kuþku uyandýrmamýþ görünüyor.
12 Kasým
Bugün de bir yenilik yok. Ýkinci grubun altý adamý geldikten sonra yerleþeceðimiz kamp yerini belirlemek için, kýsa bir
keþif yürüyüþüne çýktýk. Seçtiðimiz yer, mezarlýktan birkaç yüz
metre uzaktaki bir tepeciðin üstünde ve bir maðaraya yakýn.
Orasýný, yiyecek ve malzememizi saklamak için, mahzen gibi kullanabiliriz. Bize katýlacak olan, iki kiþilik üç gruptan ilki, nerdeyse
bize ulaþýyor olmalý. Dökülen saçlarým, seyrek da olsa uzamaya,
aklarý sararýp kaybolmaya baþladý; sakalým da uzuyor, Ýki aya varmaz, eski halimi alýrým.
13 Kasým
Pazar. Birkaç avcý, kampýmýzýn yakýnýndan geçiyor; bunlar
Arganarazýn ýrgatlarý. Genç ve bekar daðlýlar, tam aradýðýmýz gibi
ve patronlarýndan da nefret ediyorlar. Bize, buradan [sayfa 27] 8 fersah ötede, dere boyunda evler ve içinde suyu olan bazý sel yataklarý bulunduðunu söylediler. Bugün için hepsi bu kadar.
14 Kasým
Kamp kuralý bir hafta oldu. Pachungo daha alýþamamýþ gibi biraz hüzünlü görünüyor, ama artýk kendisini toparlamasý gerekir. Tehlikeli olabilecek eþyalarý saklamak ve bir tünel açmak için
bugün kazýya baþladýk. Bunu, dallardan kafesler altýnda gizleye-
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cek ve nemden korumaya bakacaðýz. Birbuçuk metrelik delik
kazýldý bile, tünele de baþladýk.
15 Kasým
Dehliz içinde çalýþýyoruz hep: Sabahleyin Pombo ve Pachungo, öðleden sonra Tumaini ve ben. Saat 6da, çalýþmaya son
verdiðimizde 2 metre derinliði bulmuþtu. Yarýn bitereceðimizi, açýkta kalmasý tehlikeli olabilecek ne varsa oraya yerleþtireceðimizi
umuyoruz. Gece yaðmur, plastik örtü kýsa olduðundan hamaðýmý
ýslattý ve beni kalkmaya zorladý. Yeni birþey olmadý.
16 Kasým
Tünel bitti ve kamufle edildi. Þimdi yolu gizlemek gerekiyor; ne var ne yok taþýyoruz, yarýn da giriþi dallarla ve balçýkla
týkayacaðýz. 1 numarayla gösterdiðimiz tünelin planý 1 nolu belge
arasýnda. Baþka bir yenilik yok, yarmdan itibaren La Pazdan gelecek haberleri rahatça bekleyebiliriz.
17 Kasým
Tüneli, ev halký için ele verici sayýlabilecek eþyalar ve konserve olarak saklayacaðýmýz yiyeceklerle doldurduk. Kamuflajý
fena sayýlmaz.
La Pazdan haber çýkmadý. Evdeki çocuklar, alýþ-veriþ yaptýklarý Arganarazla konuþtular. Adam, kokain yapýmýna onlarýn
da katýldýðýný bir kez daha tekrarlamýþ. [sayfa 28]
18 Kasým
La Pazdan haber yok. Pachungo ve Pombo, sel yataðýnda
bir keþfe daha çýktýlar, ama dilediðimiz kamp yerinin burasý olduðuna pek inanmýyorlar. Pazartesi bir de Tumaini ile gideceðiz.
Arganaraz, yolu açmak için ýrmaktan birkaç taþ çýkarmaya geldi
ve epeyce durdu. Burada kaldýðýmýzý sezmediðini sanýyorum.
Herþey tekdüzelik içinde geçiyor. Sivrisinek ve sakýrgalar iltihaplý
yaralar açmaya baþladý. Þafakta, soðuk iyiden iyiye duyuluyor.
19 Kasým
La Pazdan haber alamadýk. Burada da bir yenilik yok,
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zamanýmýz içerde geçiyor. Bugün cumartesi, yörede çok avcý var.
20 Kasým
Marcos ve Rolando öðleyin geldiler. Þimdi 6 kiþiyiz. Yolculuk ayrýntýlarýyle anlatýldý. Haberi ancak bir hafta önce aldýklarý
için geç kalmýþlar. En kýsa yoldan, Sao Paulodan geçtikleri için
ilk onlar gelmiþ. Öteki dört kiþiyi bir haftadan önce beklememeliyiz.
Rodolfo onlarla gelmiþ, çok beðendim. Herþeyle baðýný koparmaya Bigotesten daha hazýr görünüyor. Papi4 emirleri hiçe
sayýp ona ve Cocoya benim de orada bulunduðumu söylemiþ.
Bu, otorite yönünden kýskançlýða yolaçýyor gibi. Manilaya (Küba)
yazdým ve bazý önerilerde bulundum (Belge I ve II). Papinin
sorularýna da cevap verdim. Rodolfo, geriye dönmek üzere, þafakla
birlikte yola çýktý.
21 Kasým
Geniþleyen grubun ilk günü. Bardaktan boþanýrcasrna
yaðmur yaðdý. Yeni yerimize taþýnýrken sýrýlsýklam olduk. Ýþte artýk
yerleþtik. Çadýrýmýz bir kamyon örtüsüymüþ, su alýyor, ama yine
de biraz koruyor. Hamaðýmýzla naylon örtüsü de [sayfa 29] yanýmýzda. Birkaç silah daha geçti elimize. Marcosun bir Garandý var,
Rolandoya da depodan bir M-1 verilecek. Jorge bize katýldý ama
evde kaldý, çiftliðin onarým iþlerini gözetecek. Rodolfodan, güvenilir bir tarým uzmaný bulmasýný, istedim. Burada kalýþýmýzýn
olanaklar elverdiðince uzun sürmesi için her çareye baþvuracaðýz.
22 Kasým
Dere yataðýný incelemek için Tuma, Jorge ve ben ýrmak
boyunu (Nacahuasu) izleyerek dolaþtýk. Dünkü yaðmurdan sonra nehir tanýnmaz hale gelmiþti ve istediðimiz yere varmamýz güç
oldu. Aðzý iyice daralmýþ bir su akýntýsý, gerekli þekilde düzenlenirse sürekli bir kamp yeri olmaya elveriþli. Döndüðümüzde saat
dokuzu geçiyordu. Burada bir yenilik yok.

4

Ricardo ve Chinchu olarak da geçecek.
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23 Kasým
Can sýkýcý bir ziyaret yada bir incelemeye çýkan olursa, önceden haber alalým diye, çiftliðe hakim bir yerde, bir gözetleme
yeri yaptýk. Ýki kiþi taramaya çýkacaðýna göre geridekilere üçer
saatlik nöbet düþüyor. Pombo ve Marcos kamp yerimizden dere
yataðýna uzanan araziyi iyice taramýþlar.
24 Kasým
Pacho ile Rolando, sel yataðým incelemeye gittiler. Yarýn
dönecekler.
Akþamüstü, Arganarazýn iki adamý gezmeye çýkmýþlar,
bize de münasebetsiz bir ziyarette bulundular. Bunda bir gariplik
yoktu, ama Antonio keþifçilerle gitti. Tuma, evdekilerdendi, o da
ortalarda yoktu. Bahane: av.
Bugün Aliochanýn doðum günü.
25 Kasým
Gözetleme yerinden haber var: Bir cip gelmiþ, içinde iki ya
da üç kiþi oturuyormuþ. Sýtma mücadele servisinden olduklarýný
sonra anladýk, bizden kan alýr almaz gittiler. Pacho ile [sayfa 30]
Rolando, gece geç vakit döndüler. Haritada gösterilen dereyi bulup incelemiþler, sonra ýrmaðýn anakolunu izleyerek terkedilmiþ tarlalara varýncaya dek çýkmýþlar.
26 Kasým
Bugün Cumartesi, yine kapanacaðýz. Jorgeye, atla nehrin
yataðýnda bir keþfe çýkmasýný ve sonuna dek gitmesini söyledim.
Hayvan burada deðilmiþ, bir at istemek için 20-25 km uzaða, Don
Rembertoya yaya olarak gitti. Gece dönmedi. La Pazdan haber
yok.
27 Kasým
Jorge daha dönmedi. Bütün gece nöbet tutmalarýný emrettim. Fakat 9da La Pazdan ilk cip döndü. Coco ile birlikte üç kiþi
daha gelmiþti: Joaquin, Urbano ve Bolivyalý bir týp öðrencisi olan
Ernesto. O da bizimle kalacakmýþ. Coco bir yolculuk daha yaptý;
Ricardo, Braulio ve Miguelden baþka, bir de Bolivyalý getirdi, Ýnti,
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bizimle kalacakmýþ. Þimdi 12 kiþiyiz ve Jorge, çiftliðin efendisi
rolünde. Baðlantýlarý Coco ile Rodolfo saðlýyor. Ricardo can sýkýcý
bir haber getirdi. El Chino Bolivyadaymýþ, beni görmek ve 20
adam göndermek istiyormuþ. Yalnýz bir sakýnca var, Estanislaoya5
danýþmadan mücadeleye çokuluslu bir nitelik vermek doðru olmayacak. Sonunda þu karara vardýk: Santa Cruza gidilecek ve
Coco onu alýp buraya getirecek. Coco ve öteki cipi alýp La Paza
kadar uzanacak olan Ricardo þafakta yola çýktýlar. Coco giderken
Rembertoya da uðrayacak ve Jorgeye ne oldu? diye, soracak.
Yaptýðýmýz ilk konuþmada, Ýnti bana, Estanislaonun gerillalara katýlmayacaðý kanýsýnda olduðunu, söyledi ama o, bütün
baðlarý koparmaya kararlý. [sayfa 31]
28 Kasým
Jorge, bu sabah da ortaya çýkmadý ve Coco da görünmedi.
Sonra geç döndüler, Jorge meðer Rembertonun evinde kalmýþ.
Sorumluluk denen þeyi pek bilmiyor. Öðleden sonra Bolivyalýlarý topladým ve Perulularýn 20 adam göndermek istediklerini
söyledim; bunlarýn gönderilmesini hepsi iyi karþýladýlar, ama harekat baþladýktan sonra gerçekleþmesini istiyorlar.
29 Kasým
Nehrin topografik durumunu ve gelecekte kamp yerimiz
olacak ýrmak yataðýný incelemeye gittik. Grup Tümaini, Urbano,
Ýnti ve benden kurulmuþtu.
Nehir güvenli ama kasvetli. Baþka bir yer bulmaya çalýþacaðýz, buradan bir saat kadar uzakta bir dere daha olsa gerek.
Tumaini düþtü, galiba ayaðýnýn tarak kemiði kýrýldý. Nehiri ölçtükten sonra, akþam kampa döndük. Burada yeni birþey yoktu: Coco,
El Chinoyu beklemek üzere Santa Cruza gitti.
30 Kasým
Marcos, Pacho, Miguel ve Pombo, daha uzak bir yerde
bulunan bir nehri incelemek için çýktýlar. Yine çok yaðmur yaðdý.
5
El Negro, Mario ve kýsaca Monje diye de anýlýr. Onun gibi El Negro diye
anýlan Joaquinin gerillacý grubu ile karýþtýrmamak gerekir.
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Evde yeni birþey yok.
AYIN ANALÝZÝ
Herþey iyi gitti, denebilir. Yolculuðum olaysýz geçti. Burada
olanlarýn yarýsý da geç, fakat sýkýntýsýz vardýlar. Ricardonun adamlarý her türlü güçlüðe göðüs gerip yanýmýza geldiler. Bu ýssýz bölgede herþeyin iyi gitmesi, gerekli gördüðümüz süre burada
kalabileceðimizi gösteriyor. Þimdilik adamlarýmýzýn geri kalan kýsmýný beklemekten ve bolivyalýlarýn sayýsýný 20ye yükseltmekten
baþka yapacak iþimiz yok, harekete ancak bundan sonra geçebiliriz. Monjenin tepkisinin ve Guevaranýn adamlarýnýn tutumunun ne olacaðýný da bir görelim. [sayfa 32]
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II.
ARALIK 1966

1 Aralýk
Gün yenilik getirmedi. Marcos ve arkadaþlarý akþam döndüler; öngörülenden de uzak bir mesafeye gitmiþler, bir tepeden
öbürüne. Sabahýn saat ikisinde Coconun biriyle döndüðünü bana
duyurdular. Bununla görüþmeyi yarýna býraktým.
2 Aralýk
El Chino erkenden yanýma geldi, uzun uzun içini döktü.
Bütün günü çene çalmakla geçirdik. Önemli olaný þu:
Kübaya gidecek ve durum hakkýnda bizzat bilgi verecek, iki ay
içinde yani harekete geçtikten sonra grubumuza 5 perulu katýlacak; þimdilik yalnýz ikisi geliyor, bir radyo teknisyeni, bir de doktor. Bunlar, bir süre bizimle, kalacaklar, silah istedi, ama bir BZ,
birkaç mavzer, elbombalarý vermeyi ve onlar için M-1 satýn almayý kabul ettim. Ayrýca, Puno yakýnýnda bir bölgeden geçip Titicacanýn öteyanýna silah kaçýracak olan 5 Peruluya da yardým
etmeye karar verdim. Bana, Perudaki sýkýntýlarýndan ve Calbrtoyu
kurtarmak için kurduðu cüretli plandan sözetti; ama bu bir hayalden öteye gidemez. [sayfa 33] gibi geldi bana. Gerillalardan arta ka-
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lan birkaç kiþinin bölgede çatýþmaya devam ettiklerini düþünüyor,
ama bu kesin deðil, çünkü bu bölgeye daha varamamýþlar.
Konuþmanýn kalan kýsýmlarý gevezelik. Ayný heyecanla, La
Paza gitmek üzere izin isteyerek kalktý; resimlerimizi aldý. Coco
(daha sonra göreceðim), Sanchezle ve bize haber sýzdýrmayý vadeden, Ýntinin kayýnbiraderi, Cumhurbaþkanlýðý Haberalma Servisi þefýyle baðlantý kurma emrini aldý. Kurduðumuz að daha emekleme devresinde.
3 Aralýk
Yeni birþey yok. Cumartesi olduðu için keþfe de çýkmadýk.
Mal sahibinin üç iþçisi, Lagunillasa alýþ-veriþe gitti.
4 Aralýk
Yeni birþey yok. Bugün pazar, herkes uslu uslu oturuyor.
Bize katýlacak bolivyahlar ve savaþ karþýsýndaki tutumumuz konusunda konuþtuk.
5 Aralýk
Yeni birþey yok. Çýkacaktýk ama bütün gün yaðmur yaðdý.
Loronun, haber vermeden attýðý birkaç kurþun, bizi alarma geçirdi.
6 Aralýk
Birinci dere yataðýnda açacaðýmýz ikinci tünele baþlamak
için çýktýk. Apolinar6, Ýnti, Urbano, Miguel ve ben çalýþtýk. Turna
düþeli, yürüyemediði için onun yerini Miguel aldý. Apolinar, gerilla birliðine katýlmayý düþünüyor ama La Paza gidip bazý özel
iþlerini halletmek de istiyor. Olur, dedik, ama biraz beklemesi
gerekir. Saat lle doðru dereye vardýk, önce gizli bir patika açtýk,
sonra da mahzen için uygun bir yer aradýk; arazi çok taþlýk, üstelik dere de yer yer kurumuþ, uzakta, çakýllý bir vadide akýyor.
Keþif iþini ertesi güne býrakýyoruz. [sayfa 34]
Ýntiyle Urbano avlanmaya gittiler. Çünkü yiyeceðimiz hýzla
tükeniyor ve elimizdekilerle cumayý bulmamýz gerekiyor.
6
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7 Aralýk
Miguel ile Apolinar, uygun bir yer buldular ve hemen bir
tünel kazmaya baþladýlar, araçlar iþe yaramýyor. Ýntiyle Urbano,
elleri boþ döndüler, fakat akþam Urbano M-1iyle yabani bir
tavuskuþu vurdu; yemeðimizi yemiþ olduðumuzdan, bunu ertesi
güne sakladýk.
Gerçekte, buraya geleli bugün bir ay oluyor, fakat, daha
rahat olsun diye, sentezi her ayýn sonunda yapacaðým.
8 Aralýk
Ýnti ile dereye hakim bir noktada, bir düzlüðe kadar gittik.
Miguelle Urbano, kazmaya devam ettiler. Öðleden sonra Apolinar, Miguelin yerini aldý. Karanlýk basarken Marcos, Pombo ve
Pacho döndüler; bu sonuncusu çok geriden geldi ve bitkindi.
Marcos, düzelmezse, onu öncülükten almamý istedi. Plan IFdeki
mahzene giden yolun krokisini çizdim. Burada bulunduklarý sürece yapacaklarý en önemli iþlerin neler olduðunu gösterdim. Miguel onlarla kaldý, biz yarýn yine oraya döneceðiz.
9 Aralýk
Sabah yola çýktýk, aðýr aðýr yürüyerek öðleye doðru oraya
vardýk. Pacho, grup döndüðünde orada kalma emrini aldý. Ýkinci
kampa varmak istedik ama olmadý. Yeni birþey yok.
10 Aralýk
Evde yaptýðýmýz ilk ekmekten baþka yeni birþey yok. Jorge
ve Ýnti ile acele birkaç iþten sözettik. La Pazdan haber çýkmadý.
11 Aralýk
Gün, yeni birþey olmadan geçti, fakat akþama doðru Coco,
Papi ile çýkageldi. Beraberlerinde Alejandro ve Arturoyu,
bir de Carlos adlý bir bolivyalýyý getirmiþlerdi. Öteki cip her zamanki
gibi yolun üstünde kaldý. Daha sonra doktor Moroyu,7 Benignoyu
ve iki bolivyalýyý daha getirdiler. Bunlar Caranavi malikanesinden
iki camba8. Akþam, herzamanki gibi yolculuktan ve þimdiye dek

[sayfa 35]
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gelmiþ olmalarý gereken Antonio9 ve Felix10den konuþuldu. Papi
ile tartýþýldý ve onun Renan11 ile Taniayý getirmek üzere iki yolculuk daha yapmasý kararlaþtýrýldý. Evler ve depolar tasfiye edilecek,
Sancheze 1000 pesoluk bir yardým yapýlacak. Kamyonet onda
kalacak, biz de ciplerden birini Taniaya devredip ötekini alýkoyacaðýz. Ýþ, silahlan taþýmak için yapýlacak yolculuða kalýyor. Ona,
göze batacak aktarmalardan kaçýnýlmasý için, bütün silahlarý ayný
cipe doldurmasýný emrettim. El Chino Kübaya doðru yola çýktý;
çok heyecanlý görünüyor, dönüþte buradan geçmeyi tasarlýyor.
Coco, Camiriden yiyecek getirmek için burada kaldý ve La Paza,
Papi gilti. Tehlikeli birþey oldu: Valle Grandedcn bir avcý ayak
izlerimizi görmüþ, Pombonun kaybettiði eldiven tekini bulmuþ,
ya da birini görmüþ olabilir. Bu planlarýmýzý deðiþtirmemizi, artýk
çok dikkatli olmamýzý gerektiriyor. Yarýn Pombo, avlanmak için
kurduðu tuzaklarý göstermek üzere Antonio ile çýkacak. Ýnti, bana,
buraya gelir gelmez Kübanýn savaþýmýza katýlmasý konusunda
tartýþmalar açan ve Partinin bizimle birleþmemesi halinde bizlere katýlmayacaðýný söyleyen öðrenci Carlos hakkýndaki kuþkularýný
anlattý. Rodolfo, böyle þeylerin kötü yorumdan ileri geldiðini söyleyerek cehenneme kadar yolu var, deyip çýktý.
12 Aralýk
Bütün grubu toplayýp savaþýn gerçeklerinden sözettim.(sayfa 36] Tek elden yönetim ve disiplin üzerinde ýsrarla durdum; deðiþik bir yol tutmak ve parti disiplinine karþý gelmekle
yüklendikleri sorumluluðu bolivyalýlara hatýrlattým. Atamalar da
yaptým: Joaquini12 askeri þef yardýmcýlýðýna, Rolando ve Ýntiyi
komiserliðe, Alejandroyu harekat þefliðine, Pomboyu levazým
þefliðine, Ýntiyi maliyeye, Natoyu ikmal ve silahlanmaya, Moroyu
geçici olarak týbbi servise atadým. Rolando ve Braulio, Valle Grande avcýsý tuzaklarýný kuruncaya ya da Antonio ile keþfe çýkýncaya
kadar rahat durmalarýný gruba bildirmeye gittiler. Akþam döndüBolivyanýn doðu bölgesinden olanlara verilen ad.
Yada Olo.
10
Baþka yerde El Rubio.
11
Ývan.
12
Adý Vilo olarak da geçecek.
8
9
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ler, tuzak uzakta deðilmiþ. Avcýyý, bir þiþe singani içirip sarhoþ
etmiþler, adam, hayatýndan hoþnut olarak çýkýp gitmiþ. Coco, Caranaviden gerekli ikmalle döndü, ama Lagunillasda onu görenler
ve bu kadar çok þeyi birden aldýðýna þaþanlar olmuþ.
Biraz sonra da Marcos ve Pombo döndüler. Marcos bir
tahta parçasý yontarken, kaþýnýn üstünü yaralamýþ, iki dikiþ altýlar.
13 Aralýk
Joaquin, Carlos ve Doktor, Rolandoyla Braulionun yanýna
gittiler. Pombo da onlara katýldý, ama ayný gün dönmek emriyle.
Yolu kapattým ve nehre ulaþan baþka bir yol açtýrdým. Bu öyle
baþarýlý oldu ki Pombo, Miguel ve Pacho dönüþte kaybolup ayný
yoldan devam ettiler.
Apolinar, birkaç gün Viachada, evinde kalacak; konuþtuk,
ailesine býrakmasý için biraz para verdik, dilini tutmasý için de sýký
sýký uyardýk. Coco o akþam bizden ayrýldý, fakat saat 3e doðru
ýslýk sesleri ve bir köpek havlamasý duyulduðu için alarm verdik;
meðer Coco ormanda yolunu kaybetmiþ.
14 Aralýk
Bugün de yeni bir þey yok. Valle GrandeÝi avcý daha önce
söylenenin tersine dün kurduðu tuzaðý görmek için gelmiþ, eve
uðradý. Kuþku uyandýrmamak için Antonioya ormanda açtýðýmýz
yolu gösterip ordan geçirmesini, söyledik. [sayfa 37]
15 Aralýk
Yeni birþey yok. Ýkinci kamp yerine kesin olarak yerleþmek
için harekete geçmeye karar verdik (8 kiþi).
16 Aralýk
Pombo, Urbano, Turna, Alejandro, Moro, Arturo, Ýnti ve
ben kesin olarak yerleþmek üzere bu sabah yüklenip yola çýktýk.
Yol üç saat sürdü. Rolando bizimle kaldý. Joaquin, Braulio, Carlos
ve Doktor döndüler. Carlos iyi yürüyüþçü ve çalýþkan. Moroyla
Turna, nehirde, koca balýklarýn kaynaþtýðý bir köþe bulup onyedi
tane yakaladýlar, doya doya yedik. Moro, balýk tutayým derken
elini yaralamýþ. Birinci mahzen bittiðinden, ikinciye uygun düþecek
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bir yer aradýk ve faaliyeti yarýn sabaha deðin durdurmaya karar
verdik. Moro ve Ýnti avlanmaya çýktýlar, geceyi pusuda geçirecekler.
17 Aralýk
Moroyla Ýnti, olup olacaðý bir yaban tavuskuþu avlamýþlar.
Biz, Turna, Rolando ve ben ikinci mahzeni kazmaya uðraþýyoruz,
belki yarýn biter. Arturo ve Pombo radyoyu kuracaklarý uygun bir
yer aradýlar ve sonra da, kötü durumda olan yolu açmaya koyuldular. Akþam yaðmur yaðmaya baþladý sabaha kadar da dinmedi.
18 Aralýk
Yaðmur bütün gün sürdü, fakat biz mahzene devam ettik;
dilediðimiz 2,5 metreye ulaþmamýza az kaldý. Radyo düzeneðini
kurmak için tepeyi inceledik. Elveriþli gibi görünüyor ama, bakalým uygulamada iyi sonuç verecek mi?
19 Aralýk
Hava yine yaðmurlu ve gezintiye çýkma isteði vermiyor,
ama lle doðru Braulioyla Nato geldi; nehir derin olmasýna karþýn,
geçilebilirmiþ. Tam çýkarken yerleþmeye gelen Marcos [sayfa 38] ve
öncüleriyle karþýlaþtýk. Yönetim onda kalacak. Olanaklarýna göre
üç-beþ adam göndermesi emredildi. Yol üç saatten biraz fazla
sürdü.
Geceyansýna doðru Ricardoyla Coco döndüler; beraberlerinde Antonio El Rubio (geçen perþembe biletleri alamamýþlar)
ile kesin olarak bize katýlan Apolinarý da getirmiþler. .Aynça bir
kýsým iþleri çözümlemek için îvan da geldi.
Hemen hemen, uykusuz bir gece geçirdik.
20 Aralýk
Bazý noktalar tartýþýldý. Alejandro yönetimindeki ikinci kampta kalacak olan grup geldiðinde, bütün emirler verilmiþti. Yol üstünde ateþ edilerek vurulmuþ ve ayaðýnda bir kement bulunan bir av
hayvaný gördüklerini söylediler. Joacjuin bir saat önce oradan
geçmiþ ama birþey görmemiþti. Valle Grande avcýsý hayvaný ora-
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ya dek sürüklemiþ sonra bilemediðimiz bir nedenle kaçýp avý
orada býrakmýþ olacak diye düþündük. Avcýyý yakalayýp getirmeleri
için iki kiþi gönderdik; arkalarýna da bir bekçi taktýk. Az sonra, av
hayvanýnýn epey zaman önce öldüðünü ve kurtlanmýþ olduðunu
öðrendik, Joaquin de onu görmüþ olduðunu hatýrladý. Coco ile
Loro, avcýyý yakalayýp getirdiler ve hayvaný gösterdiler. Birkaç gün
önce vurmuþ olduðunu, söyledi. Bu da böylece kapandý.
Coconun savsakladýðý hâberalmadaki adamla baðlantý kurma iþinin bir an önce yapýlmasý ve Megianm Ývania hâberalmadaki adam arasýnda baðlantý ajaný olmasý kararlaþtýrýldý. Adam,
Megia, Sanchez, Tania ve daha seçilmemiþ olan Parti temsilcileriyle sürekli baðlantý halinde olacak. Parti temsilcisinin Villamontesden olmasý mümkün, ama bir bakalým. Maniladan telgraf aldýk.
Monjenin güneyden geleceðini bildiriyor.
Bir baðlantý sistemi düþündüler ama hoþuma gitmiyor, çünkü bu, arkadaþlarýnýn, Monjeden kuþkulandýklarýný açýkça gösteriyor.
Sabah lde, Monjenin La Pazdan hareket edip etmediðini
[sayfa 39] bize bildirecekler. Ývan becerikli, ama pasaportu düzenli
olmadýðýndan birþey yapamýyor; ilk fýrsatta bu belgeyi düzene
sokmalý. Arkadaþlarýn ellerini çabuk tutmalarý için Ývanin Manilaya
yazý yazmasý da gerekiyor.
Tania talimat almak üzere gelecek; onu Buenos Airese
göndermeyi düþünüyorum.
Sonunda Ricardo, Ývan ve Coconun, Camiriden uçakla
gitmelerine, cipin burada kalmasýna karar verildi. Döndükleri zaman Lagunillasa telefon edip burada olduklarýný bildirecekler;
Jorge, akþam olumlu birþey olup olmadýðým soracak ve haber
getirecek. Saat 1de La Pazla baðlantý kuramadýk. Þafakta Camiriye doðru yola çýktýlar.
21 Aralýk
El Loro, keþifçinin yaptýðý planlan bana býrakmadýðý için,
Yaquiye dek yolun nasýl olduðunu bilmiyordum.
Sabah yola çýktýk ve rahat bir yolculuk yaptýk. Herþeyin
ayýn 24'üne deðin tamamlanmasý gerek, çünkü o gün yortuyu
kutlayacaðýz. Radyo gereçlerini taþýmakta olan Pacho, Miguel, Be-
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nigno ve Cambaya rastladýk. Öðleden sonra saat 5te Pacho ve
Camba döndüler; gereçleri getirmediler, çok aðýr olduklarý için
ormanda bir yere saklamýþlar. Yarýn beþ kiþi gidip getirecek. Mahzen tamamlandý, yarýn da radyonunkine baþlayacaðýz.
22 Aralýk
Radyonun mahzenine baþladýk. Önce herþey iyi gitti, toprak yumuþaktý, ama biraz sonra, bir kaya tabakasýa rastladýk, bu
yüzden ilerleyemedik. Radyo takýmýný aðýr olduðu halde oraya
kadar taþýdýlar, ama benzinimiz olmadýðý için deneyemedik. Loro,
kart göndermediðini, haberlerin sözlü olduðunu ve yarýn gelip
kendisi anlatacaðýný bildirdi. [sayfa 40]
23 Aralýk
Pombo, Alejandro ve ben, soldaki toprak yýðýnýndan oluþan
yüksekliði keþfe çýktýk. Bir yol açmak gerekiyor, fakat olduðu gibi
de kullanabileceðimizi sanýyoruz. Joaquin iki arkadaþýyla geldi.
Loro gelemeyecekmiþ, çünkü domuzun biri kaçmýþ ve onu aramaya çýkmýþ. Lagunillaslýnýn hangi yolu tuttuðundan daha haber
alamadýk.
Öðleden sonra domuz geldi. Hayvan besili ama, içkiler
noksan. Loro böyle þeyleri beceremiyor.
24 Aralýk
Noel geldi, sabahlayarak kutlayacaðýz. Ýçimizde ilk kez yolculuða çýkanlar var, bunlar geç döndüler, ama sonunda hep biraraya geldik ve iyi eðlendik; hatta bazýlarý biraz kaçýrdýlar. Loro
Lagunillaslýnýn yolculuðunun istenen sonucu vermediðini, ancak
bir kroki elde ettiðini söyledi; o da çok belirsizmiþ.
25 Aralýk
Yine çalýþmaya koyulduk, kampa dönmedik. Oraya, Bolivyalý doktorun önerisi üzerine C-26 adýný verdik. Marcos, Benigno
ve El Camba saðdaki dolma araziye gittiler, gece geç vakit döndüler ve yoldan iki saat uzaklýkta kurak bir ova gördüklerini anlattýlar; yarýn oraya gidecekler. Camba hasta döndü. Miguel ve Pacho
sol kýsýmda yanýltmaya yarayan birkaç yolla, radyonun maðarasý-
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na ulaþan bir yol açtýlar. Ýnti, Antonio, Tuma ve ben radyo mahzenine devam ettik; zor ilerliyor, çünkü arazi taþlýk. Artçýlar kamp
yerlerini kendileri düzenliyor ve nehrin iki ucuna hakim bir noktada bir gözetleme yeri yapýyorlar; seçtikleri yer çok iyi.
26 Aralýk
Ýnti ile Carlos, haritada Yaki diye gösterilen yere deðin keþfe
çýktýlar; iki gün sürecek bir yolculuk. Rolando, Alejandro ve Pombo,
çok zor ilerleyen mahzen iþinde çalýþtýlar. Pachoyla ben, Miguelin
yaptýðý yolu görmeye gittik, dolma [sayfa 41] topraktan oluþan yere
giden yolu açma çalýþmasýný sürdürmeye deðmez. Mahzene
uzanan yol fena deðil ve bulunmasý da zor. Ýki engerek yýlaný
öldürdük, bir tane de dün öldürmüþtük. Galiba çevrede çok var.
Turna, Arturo, El Rubio ve Antonio ava çýktýlar, Braulio ve Nato
öbür kampta nöbetçi kaldýlar. Loronun arabasýnýn döndüðünü
anlattýlar ve Monjenin geldiðini bildiren bir yazý getirdiler. Marcos, Miguel ve Benigno, dolma toprak yolu geniþletmeye gittiler,
akþam da dönmediler.
27 Aralýk
Marcosu bulmak için Turna ile yola çýktýk; sol kýyýdan
doðuya doðru inen bir sel çukuruna kadar ikibuçuk saat yürüdük; izleri sürerek dik bir yokuþtan indik. Bu yol bizi kampa götürür
sanmýþtým, ama boþ yere saatlerce yürüdük. Saat 5ten sonra
birinci kamp yerinden 5 km uzaklýkta, Nacahuasuya vardýk, saat
7de de kampýmýza. Marcosun geceyi orada geçirdiðini öðrendik.
Marcosla yanýndakilerin izleyeceði yolu tahmin ettim, ama kimseye birþey söylemedim. Cipi harap durumda bulduk. Loro, yedekparça aramak için Camiriye gitmiþti. Natoya bakýlýrsa, direksiyonda uyuya kalmýþ.
28 Aralýk
Urbano ve Antonio beni arýyorlarmýþ; biz kampa gitmek
üzere çýkarken vardýlar, Marcos ve Miguel, dolma topraktan yapýlmýþ setten kampa uzanacak yolu yapmaya gittiler. Daha gelmediler. Benigno ve Pombo, beni aramaya çýkmýþlar ve tam yolumuzu
izlemiþler. Kampa vardýðýmda Marcos ile Miguele rastladým; kam-
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pa dönememiþ ve geceyi dýþarda geçirmiþler; Miguel bana gösterilen davranýþtan yakýndý. Yakýnma temelde Joaquin, Alejandro
ve doktora yöneltiliyordu galiba. Ýnti ile Carlos döndüler, kimseye
rastlayamamýþlar. Yalnýzca boþ. bir ev varmýþ. Haritada Yaki diye
gösterilen yerin burasý olmadýðý kanýsýna varmýþlar. [sayfa 42]
29 Aralýk
Marcos, Miguel, Alejandro ve ben, durumu daha iyi kavramak için çýplak tepeye gittik. Burasý Pampa del Tigrenin baþlangýcý
olsa gerek. Yaklaþýk 1500 metre yükseklikte bulunan, doruklarý
çýplak ve eþit yükseklikte sýradaðlar. Bu daðlar, Nacahuasuya
doðru bir eðri çizdiðinden, soldaki toprak seti dinamitle yýkmak
gerekiyor.Ýndik ve kampa biri yirmi geçe vardýk, malzemeleri
taþýmak için 8 kiþi gönderildi ama, yine de hepsini getiremediler.
El Rubio ile doktor, Braulio ve Natonun yerini aldýlar, bu sonuncusu gelmeden önce yeni bir yol yaptý, bu yol, birkaç taþla dere
üzerinden ve ormandan geçiyor: çakýllý olduðu için ayak izi býrakma tehlikesi yok. Mahzen için çalýþýlmadý. Loro, Camiriye gitmek
üzere yola çýktý.
30 Aralýk
Yaðan yaðmurla ýrmak kabarmýþ olduðu halde, birinci kampý tasfiye etmek için 4 kiþi yola çýktý; arkamýzda kuþku uyandýracak hiçbir þey býrakmadýk.Dýþardan haber gelmedi. Altý kiþi, iki
kez mahzene gittiler ve saklanacak ne var ne yok oraya taþýdýlar.
Çamur henüz çok yumuþak olduðu için fýrýnýn yapýmý bitmedi.
31 Aralýk
Saat 7.30da doktor, Monjenin geldiðini haber verdi. Ýnti,
Turna, Urbano ve Arturo ile gittim. Karþýlaþma dostça, fakat gergin oldu, çünkü benim soramadýðým fakat onun cevaplandýrmasý
gereken bir soru vardý: Ne istiyorsun? Yanýnda, Pan Divino13,
talimat almaya gelen Tania ile artýk bizimle kalacak olan Ricardo
vardý.
Monje ile önce þundan bundan konuþmaya baþladýk, fakat
13
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sözü çabucak asýl soruna getirdi. Üç temel þart koþuyor:
1) Parti yönetiminden çekilecek; ama hiç olmazsa Partinin
tarafsýz kalmasýný ve kadrosundan bazý kimselerin ayrýlýp dövüþe
katýlmasýný saðlayacak. [sayfa 43]
2) Bolivya topraklarý üzerinde sürdürülen devrim mücadelesinde, siyasi-askeri yönetim ona verilecek.
3) Kurtuluþ hareketlerini desteklemelerini saðlamak için
Güney Amerika partileriyle baðlantý kuracak (örnek olarak, Douglas Bravoyu gösterdi).
Parti sekreteri olarak, birinci nokta kendi bileceði iþti. Ama
tutumunu çok hatalý bulduðumu da söyledim. Kararsýz ve uzlaþmacý. Nedense tarihin, sakat bir tutum olarak mahkum edeceði
bir rolü oynamakta direniyor, zaman beni haklý çýkaracak.
Üçüncü noktada, sakýnca görmüyorum. Giriþimde bulunabilir, fakat baþarýsýzlýkla sonuçlanacaðý kesin. Codoviladan Douglas Bravoyu desteklemesini istemek, kendi öz partisinde çýkacak
bir ayaklanmayý körüklemeyi istemekle birdi. Zaman, burada da
hükmünü verecek.
Ýkinci noktaya gelince: bunu hiçbir zaman kabul edemezdim. Askeri þef bendim ve bu konuda tartýþmaya giremezdim. Bu
noktada takýldýk, tartýþma çýkmaza girdi,
Düþünmesine ve konuyu bolivyalý arkadaþlarla da konuþmasýna karar verdik. Yeni kamp yerine gittik. Orada bütün arkadaþlarla konuþtu. Ve onlarý bizimle kalmakla, Partiyi desteklemek arasýnda bir seçim yapmaya çaðýrdý; hepsi de kaldýlar, galiba
buna üzüldü.
Öðleyin þerefe kadeh kaldýrdýk. O günün tarihi önemine
iþaret etti. Ben, bu sözlerden yararlanarak bu aný, Murillonun yeni bir kýta devrimi çaðrýsý olarak gösterdim ve devrim karþýsýnda
hayatlarýmýzýn hiçbir deðeri olmadýðýný, söyledim.
Fidel, bana iliþikteki mesajý gönderdi.
AYIN ANALÝZÝ
Kübalýlar grubu baþarýyla tamamlandý; adamlarýn morali
yerinde, yalnýz ufak tefek sorunlar kaldý. Bolivyalýlarýn sayýsý az,
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ama nitelik olarak iyi. Monjenin tutumu, gerillanýn geliþimini geciktirebilir, ama öbür yandan yararlý da olabilir: Beni politik ödünlerden kurtarýr. Þimdi yapacaðýmýz þey, baþka Bolivyalýlarý da
gelmesini beklemek. Guevara ile Mauricio14 ve Jozami adlý Arjantinlilerle görüþmek. [sayfa 44]

14
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III.
OCAK 1967

1 Ocak
Bu sabah, Monje, benimle tartýþmaya giriþmeden, yola çýkacaðýný ve 8 Ocakta Parti yönetiminden istifa edeceðini bildirdi.
Görevinin bittiði kanýsýndaymýþ. Asýlmaya gider gibi gitti. Öyle sanýyorum ki, Cocodan, stratejiyle ilgili konularda kararýmýn kesin
olduðunu öðrenmiþ. Demek ki, bizimle hesabý kesmek için bu
nokta üzerinde bile bile durdu. Çünkü söyledikleri tutarsýz.
Öðleden sonra herkesi toplayýp Monjenin tutumunu anlattým: Devrimci savaþa katýlmak isteyen herkesle iþbirliði yapacaðýmýzý söyledim ve ilerde bolivyalýlarýn güç anlar, kaygýlý günler
yaþayacaklarýný haber verdim. Sorunlarý hep birlikte ve komiserlerle tartýþarak çözümleyeceðiz.
Mauricio ve Jozami ile görüþmek ve onlarý buraya çaðýrmak için Tanianýn Arjantine yapacaðý yolculuk konusunda açýklamalarda bulundum. Sanchezle, ona ne gibi görevler düþeceðini
saptadýk ve Rodolfo, Loyola ve Humbertoyu þimdilik La Pazda
býrakmaya karar verdik. Camiride Loyolanýn bir kýzkardeþi ve
Santa Cruzda Calvimonte var. Mito, [sayfa 45] yerleþecek yer bul-

Che Guevara
Bolivya Günlüðü

47

mak için Sucre bölgesine bir yolculuk yapacak. Loyola mali iþleri
denetlemekle yükümlü olacaðý için ona 80.000 peso gönderilecek. Bundan 20.000i, kamyon satýnalmasý için, Calvimonteye verilecek. Sanchez bir görüþme saðlamak için Guevara ile baðlantý
kuracak. Coco, Carlosun kardeþiyle görüþmek ve Havanadan
gelecek üç kiþiyi evinde barýndýrmasýný söylemek üzere Santa
Cruza gidecek. Fidele, belgelerde C ZO No 2 diye gösterilen
mesajý yazdým.
2 Ocak
Bütün sabahý mektubu þifrelemekte geçirdik. Çocuklar
(Sanchez, Coco ve Tania), Fidelin radyodaki konuþmasýný dinledikten sonra, akþamüstüne doðru yola çýktýlar. Fidel bizlerden
öyle sözetti ki, bizleri davaya daha da baðladý, daha fazlasý olabilirse, tabii.
Kampta yalnýz mahzen iþiyle uðraþtýk, öbürleri de birinci
kampta kalan öteberiyi almaya gittiler. Marcos, Miguel ve Benigno kuzeye doðru keþfe çýktýlar. Ýnti ve Carlos, meskun yerlere varýncaya dek Nacahuasuyu taradýlar ve herhalde Yakiye kadar
gittiler. Joaquin ve doktor Yakiyi keþfe gidecek ve kaynaðýna doðru
meskun yerlere kadar tarayacaklar. Bu iþleri yapmalarý için kendilerine beþ gün verildi.
Kamptakiler, Loronun Monjeden ayrýldýktan sonra geri
dönmediði haberini getirdi.
3 Ocak
Mahzende tavan yapmaya uðraþýyoruz ama baþaramýyoruz,
bu iþ yarýn bitmeli. Öteberiyi almaya iki kiþi gitti; bunlar herkesin
dün gece yola çýkmýþ olduðu haberiyle döndüler. Geri kalan
arkadaþlar mutfaðýn tavanýný yapmaya uðraþtýlar. Sonunda bu iþ
de bitti.
6 Ocak
Sabahleyin Marcos, Joaquin, Alejandro, Ýnti ve ben çýplak
tepeye gittik. Orada þöyle bir karar aldým; Marcos, Camba ve
Pacho kimseye görünmeden Nacaheasuya saðdan ulaþmaya [sayfa
46] çalýþacaklar. Miguel, Braulio ve Aniceto toprak sette bir geçit
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arayýp ana yolu açacaklar; Joaquin, Benigno ve Ýnti, Friasa doðru
bir geçit arayacaklar. Bu ýrmaðýn akýþý, haritaya göre Nacahuasununkine paralel olup Pampa del Tigre olduðunu sandýðýmýz vadinin karþý yönünde.
Öðleden sonra Loro, 2000 pesoya satýnaldýðý iki katýrla çýkageldi; iyi alýþ-veriþ, yumuþakbaþlý ve güçlü hayvanlar. Loronun
yarýn yola çýkabilmesi için Braulio ve Pachoyu birini gönderip çaðýrttýk. Carlos ve Doktor onlarýn yerlerini aldýlar.
Dersten sonra gerillanýn nitelikleri ve sýký bir disiplinin önemine deðinen birkaç söz söyledim ve yüklendiðimiz görevin, herþeyden önce örnek sayýlmaya deðer çelikten bir çekirdek meydana getirmek olduðunu anlattým. Söz buraya gelmiþken, ilerisi
için zorunlu olan incelemelerin yapýlmasýna da deðindim. Sonra
sorumlu kiþileri, Joaquin, Marcos, Alejandro, Ýnti, Rolando, Pombo,
Doktor, Nato ve Ricardoyu topladým. Marcosun sürekli olarak
tekrarlanan hatalarý yüzünden, kendime yardýmcý olarak Joaquini
seçtiðimi anlattým. Yýlbaþýnda Joaquinin Miguelle olan çatýþmasýndaki tutumunu eleþtirdim. Sonra, örgütümüzü daha yetkin bir duruma getirmek için neler yapmamýz gerektiðini saydým. Daha
sonra da Ricardo, Tanianýn önünde, Ývanla olan tartýþmasýný anlattý. Aðýz kavgasý etmiþler ve Ricardo, Ývana cipten inmesini söylemiþ. Arkadaþlar arasýndaki bu çirkin olaylar çalýþmamýzý bozuyor.
7 Ocak
Keþifçiler yola çýktýlar. Gondola15 yalnýzca Alejandro ve
Natodan kurulu, ötekiler içerdeki iþlerle uðraþýyorlar, radyo takýmýný ve Arturonun bütün eþyalarýný getirdiler; mahzene bir tavan
daha yaptýlar. Derenin üzerinde küçükbir köprü kurarak su kuyularýný düzelttiler. [sayfa 47]
10 Ocak
Eski kampýn bekçileri deðiþtirildi, Carlos ve Doktorun yerini Rubio ve Apolinar aldý. Irmak alçalmaya baþladý, ama hâlâ
kabarýk. Loro, Santa Cruza gitti ve daha dönmedi.
15
Bolivya halkýnýn otobüse verdiði ad. Burada, araç ve gereci taþýmak için
gidip geliþler kastediliyor.
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Doktor (Moro), Turna, kamp deðiþtirmek için kalacak olan
Antonio ve ben, Pampa del Tigreye çýktýk. Orada Antonioya yarýn, kampýmýzýn batýsýnda bulunmasý gereken bir dereyi arama
görevi verdim, bu konuda bildiklerimi anlattým. Sonra Marcosun
eskiden kullandýðý yola çýkmaya çalýþtýk ve kolayca ulaþtýk. Karanlýk basarken, keþifçilerden altýsý döndü. Miguelle Braulio ve
Aniceto, Joaquinle Benigno ve Ýnti.
Miguel ve Braulio tümseði aþan ýrmaða doðru bir çýkýþ yolu
bulmuþlar ve Nacahuasu olduðu anlaþýlan bir baþka ýrmaða varmýþlar. Joaquin, Frias olmasý gereken ýrmak boyunca inmiþ. Ama
iki grubun da ayný ýrmak boyunca gitmiþ olmasý olasý, eðer öyleyse elimizdeki haritalar çok kötü demektir, çünkü iki ýrmaðýn birbirlerinden bir daðla ayrýldýklarý ve Grandeye ayrý ayrý döküldükleri
iþaret edilmiþ. Marcos daha dönmedi.
Havanadan bir mesaj aldýk; El Chino, doktor ve radyo teknisyeni ayýn 12sinde, Rea ise ayýn 14'ünde yola çýkacaklarmýþ.
Öteki arkadaþlar hakkýnda bilgi verilmemiþ.
11 Ocak
Antonio, Carlos ve Arturo ile ilerideki akarsuya doðru keþfe
çýktý, akþamüstü geri döndü. Ýþe yarar tek bilgi, derenin mera
karþýsýndaki avlandýðýmýz yerden Nacahuasuya döküldüðü.
Alejandro ve Pombo, Arturonun mahzeninde haritalarý tamamlamaya uðraþýyorlar; kitaplarýmýn ýslandýðýný gelip haber verdiler, birkaç tanesi bozulmuþ, radyo ve telsiz aygýtlarý ýslanmýþ ve
paslanmýþ. Bundan önce iki radyonun daha bozulmuþ olduðunu
buna eklersek, Arturo nun yetenekleri hakkýnda hazin bir tablo
çýkar ortaya. [sayfa 48]
Marcos akþam üzeri döndü. Nacahuasuya çok gerilerden
varmýþ ve ýrmaðýn, Frias olduðunu sandýðýmýz ýrmakla birleþtiði
noktaya bile ulaþamamýþ. Ne haritalara, ne de bu ikinci ýrmak
hakkýndaki kanýlarýmýza güvenebilirim.
Aniceto ve Pedro yönetiminde Kechua dilini incelemeye
baþladýk.
Boro16 günü. Marcos, Carlos, Pombo, Antonio, Moro ve
16
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Joaquindeki ýsýrýklardan kurtçuklar çýkardýk.
12 Ocak
Gondolayi, kalanlarý da getirmesi için yolladýk. Loro daha
gelmedi. Irmaðýmýzýn vadilerini týrmanma denemeleri yaptýk. Yamaçlardan dolaþmamýz iki saat, doðrudan tepeye týrmanmamýz
yalnýzca 7 dakika sürdü; bu durumdan savunmada yararlanmalýyýz.
Joaquin, geçen günkü toplantýda yaptýðým imalardan ötürü
Marcosun gücendiðini söyledi. Onunla bu konuda konuþmalýyým.
13 Ocak
Marcosla konuþtum. Bolivyalýlarýn önünde eleþtirilmiþ olmaktan yakýndý. Gerekçelerinin hiçbir temeli yok. Heyecanlýlýðý dikkat çekici. Gerisi belirsiz.
Alejandronun kendisini küçük düþürücü sözler söylediðimi
ileri sürdü. Konuyu, bu kiþiyle birlikte konuþarak aydýnlattýk; alaylý
bir sözü büyüttüðü anlaþýlýyor. Marcos biraz duruldu.
Ýnti ve Moro ava çýktýlar, ama elleri boþ döndüler.
Katýrlarýn ulaþabileceði yere bir mahzen kazmak için ekipler
yola çýktýlar, ama birþey yapamadýlar; bunun üzerine topraktan
bir kulübecik yapmaya karar verildi.
Alejandro ve Pombo kampýn giriþini savunma konusunu
incelediler ve siper yerlerini belirlediler, iþlerini yarýn da sürdürecekler. [sayfa 49]
El Rubio ve Apolinar döndüler, eski kampa Braulio ile Pacho gittiler. Lorodan haber yok.
14 Ocak
Marcos, Benigno dýþýndaki öncüleriyle toprak kulübe yapmak için ýrmaða indi. Akþam dönmesi gerekirken yaðmur yüzünden, iþini bitiremeden geldi.
Joaquinin yönetiminde bir grup siperlere baþladý. Moro,
Ýnti, Urbano ve ben, ýrmaðýn saðýnda tümseðin üzerindeki mevkimizi çevreleyecek bir yol açmak için çýktýk. Fakat yanlýþ yoldan
gittik ve tehlikeli uçurumlarý aþmamýz gerekti. Öðleyin yaðmur
baþladý ve çalýþmalar durdu.

Che Guevara
Bolivya Günlüðü

51

Lorodan haber yok.
15 Ocak
Kentteki kadroya verilecek talimatý kaleme almak için
kampta kaldým. Pazar olduðu için yarým gün çalýþtýk. Marcos ve
öncüler toprak kulübenin, artçýlar ve merkezdekýler siperlerin yapýmýný sürdürdüler, Ricardo, Urbano ve Antonio ise dünkü yolu
düzeltmekle uðraþtýlar, baþaramadýlar, çünkü ýrmaða bakan vadi
ile tümsek arasýnda sivri bir kayalýk var.
Eski kampa gitmedik.
16 Ocak
Siper iþi sürdürüldü, ama hâlâ tamamlanmadý. Marcos iþini
bitirdi sayýlýr, oldukça iyi bir kulübe yaptý. Doktor ve Carlos, Braulio ve Pedronun yerini almaya gittiler. Geldiklerinde Loronun
dönmüþ olduðu haberini getirdiler, katýrlarla geldiðini ve Aniceto
onu karþýlamaya gittiði halde, daha kimseye görünmediðini söylediler.
Alejandroda sýtma belirtileri baþladý. [sayfa 50]
17 Ocak
Durgun bir gün. Birinci hattýn siperleri ve küçük toprak barýnak bitti.
El Loro yolculukta neler yaptýðýný anlattý. Neden gittiðini
sordum, bu yolculuðu öngörülmüþ saydýðýný anlattý ve orada bir
kadýna gittiðini itiraf etti. Katýr için koþum getirmiþ ama onu, ýrmak yataðýndan geçirememiþ.
Cocodan haber çýkmýyor. Kaygý verici olmaya baþladý.
18 Ocak
Güneþ, bulutlar arasýndan yükseldi. Siperleri denetlemeye
gitmedim. Urbano, Nato, Doktor (Moro) Ýnti, Aniceto ve Braulio
bir gondola oluþturdu. Alejandro kendini pek iyi hissetmediðinden çalýþmadý.
Yaðmur gecikmedi ve þiddetli yaðdý. Loro bu saðanakta
koþtu geldi, Arganarazm Antonio ile konuþtuðunu ve çok þeyin
farkýnda olduðunu haber verdi. Kokain de dahil, herþeyde bizler-
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le iþbirliði yapmayý önermiþ. Böylece, baþka þeyden de kuþkulandýðýný açýklamýþ oluyordu. Loroya, herhangibir açýklama yapmadan, anlaþmasýný emrettim. Ýþi, cipiyle öteberi taþýmak olacaktý.
Bize ihanet ettiði takdirde ölümle tehdit etmesini de söyledim.
Yaðmur yüzünden, ýrmak yolunu kesmesin diye Loro hemen yola
çýktý.
Saat 8de gondola hâlâ görünmeyince onlara ayýrdýðýmýz
yemekleri de yiyebileceklerini söyledim; hemen yuttular. Braulio
ve Nato birkaç dakika sonra geldiler ve kabaran sularýn yollarýný
kestiðini, yola devam edeyim derken Ýntinin suya düþtüðünü,
tüfeðini kaybettiðini, þimdide yara yerlerinin sýzladýðýný anlattý.
Ötekiler geceyi orada geçirmeye karar vermiþler; dönünceye dek
onlarýn da çekmediði kalmamýþ.
19 Ocak
Gün, kampýn savunmasý ve düzenlenmesi gibi herzamanki iþlerle baþladý. Miguel, sýtma olduðu hemen anlaþýlan ateþ [sayfa
51] ve öteki belirtilerle yattý. Bende de, bütün gün bir kýrýklýk vardý,
fakat hastalýk belirtisi henüz yok.
Saat sabahýn 8',inde geciken dört kiþi, bolca tatlý mýsýrla
(choclo) geldiler. Geceyi bir ateþ baþýnda çömelerek geçirmiþler.
Tüfeði bulabilmemiz için ýrmaðýn alçalmasýný bekleyeceðiz.
Saat 4 sularýnda, öbür kampta nöbeti devralmak üzere Rubio ve Pedro gittikten sonra Doktor geldi ve öbür kampa polis
geldiðini bildirdi. Teðmen Fernandez ve dört sivil polis, kiraladýklarý bir ciple kokain yapýmevini aramaya gelmiþler. Yalnýz evi aramýþlar ve dikkatleri lambalarýmýz için aldýðýmýz ve mahzene götürmediðimiz karbür gibi þeylere takýlmýþ. Loronun tabancasýný almýþlar, fakat mavzeri ve 22liði býrakmýþlar. Arganarazýn 22liðini de,
Loronun bunu görmesini saðlayacak biçimde almýþlar; gitmeden
önce de, herþeyin farkýnda olduklarýný ve bizleri gözetlediklerini
söylemiþler. Teðmen Fernandez, tabanca için, El Loro Camiriden
geçerken, ses çýkarmadan gelip beni görsün ve istesin demiþ,
Brezilyalý hakkýnda bilgi almaya çalýþmýþ.
El Loroya, Valle Grandelilere ve Arganaraza gözdaðý vermesini emrettim; çünkü bu casusluk, bu gammazlýk ancak onlarýn iþi olabilir. Ayrýca tabancasýný islemek bahanesiyle de Camiriye
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gitmesini ve Cocoyu bulmaya çalýþmasýný istedim (Cocoyu
yakalamýþ olmalarýndan korkuyorum); artýk olanaklar elverdiðince ormanda yaþamalarý gerekiyor.
20 Ocak
Mevzileri denetledim ve dün gece anlatýlan planýn uygulanmasý için gerekli emirleri yazdýrdým. Plan, ýrmaða yakýn bir
kesimin en seri biçimde savunulmasý temeline dayanýyordu. Bu
bölge, artçýlarýn bulunduðu yerle birleþen ve öncülerden bazýlarýyla birlikte, ýrmaða paralel yollardan saldýrýya geçilmesini saðlayan öteki bölgeyle baðlantýlý.
Birkaç deneme yapmaya niyetliydik, fakat birinci kampta
durum gittikçe kötüleþiyor. Durmadan etrafa ateþ eden eli [sayfa 52]
M-2li bir gringo belirmiþ; Arganarazýn arkadaþý imiþ ve onun
evine on günlüðüne misafirliðe gelmiþ. Keþif gruplarý gönderecek
ve kampý Arganarazýn evinin yakýnýna taþýyacaðýz. Ama, biz bölgeden uzaklaþmadan önce birþey patlak verirse, neler yapabileceðimizi de göstereceðiz. Miguelin ateþi hâlâ düþmedi.
21 Ocak
Ufak bir çarpýþma denemesi yaptýk, aksaklýklar var ama
genellikle iyi, en zayýf noktamýz, geri çekilme, buna biraz
çalýþmalýyýz.
Daha sonra, gruplar görevlerine döndüler; Braulio ile gidenler batýya doðru ýrmaða paralel bir yol açacaklar, Rolando ile
gidenler ayný iþi doðuya doðru yapacaklar. Pacho bir dinlenme
merkezi kurmayý denemek için çýplak tepeye, Marcos ve Aniceto
da, Arganarazý gerektiði gibi gözetleyebileceðimiz bir yol bulmaya gittiler. Marcosdan baþka herkes saat 2 de dönmüþ olmalýydý.
Yollar tamamlandý, ulaþým da saðladý. Marcos erken döndü,
yaðmur görüþü engelliyormuþ.
Pedro ile Coco, Benjamin, Eusebio ve Waller adlý üç yeni
gönüllüyle döndüler. Birincisi Kübadan geliyor ve silah bilgisi olduðundan öncü güce girecek, öbür ikisi artçý güce. Mario Monje
bu üç Kübalýyla görüþmüþ ve gerilla birliðine katýlmaktan vazgeçirmeye çalýþmýþ. Monje, parti yöneticiliðinden istifa etmek þöyle
dursun, üstelik Fidele, iliþikteki belge D-IVü göndermiþ. Taniadan
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yola çýktýðýna ve Ývanýn hasta olduðuna iliþkin iki satýr aldým. Ývan
da yazmýþ (Ýliþikte D-V).
Akþam, bütün grubu topladým ve belgeyi okudum; a ve b
noktalarýndaki hatalara iþaret ederek bazý eleþtiriler de yaptým.
Etkili oldu sanýrým. Yeni gelen üç kiþiden ikisi güçlü kuvvetli ve
aklý baþýnda kimselere benziyor. En gençleri saðlýklý bir köylü.
[sayfa 53]

22 Ocak
Onüç kiþilik bir gondola, Pedro ve El Rubiodan nöbeti
almaya giden Braulio ve Walterle birlikte yola çýktý. Öðleden sonra döndüler, ama hepsini taþýyamamýþlar. Orada herþey yolunda
gidiyormuþ. Dönüþte El Rubio düþmüþ; tehlikeli sonuçlan olmadý,
ama görülecek þeymiþ.
Fidele durumu anlatmak ve posta kutusunun iþleyiþini denetlemek için belge 3'ü yazdým. Ayýn 25inde Camirideki randevusuna gelirse, bunu Guevara ile La Paza gönderirim.
Kent kadrolarý (D-III) için yazýlý talimat düzenledim. Herkes eþya taþýdýðýndan kampta çalýþma yapýlamýyordu. Miguelin
durumu düzeliyor, ama bu kez Carlosun ateþi yükseldi. Bugün
iki yaban tavuskuþu avladýk; bir hayvancýk daha tuzaða düþmüþ,
ama tuzak onun ayaðýný kýrdýðýndan kurtulup kaçmýþ.
23 Ocak
Kamptaki iþler ve yapýlmasý gerekli birkaç keþif bölüþüldü:
Ýnti ve Rolando, gerektiði zaman Doktorun bir yaralýyla gizlenmesine elveriþli bir sýðýnak aramaya koyuldular. Marcos, Urbano ve
ben, Arganarazýn evini gözetlememize yarayacak bir yer bulmak
için karþýki tepeyi incelemeye gittik. Oldukça iyi bir yer bulduk.
Carlosun hâlâ ateþi var, tipik sýtma.
24 Ocak
Gondola yedi kiþi olarak yola çýktý; eþya ve mýsýr alýp
erkenden döndü; bu kez ýslanan Joaquin olmuþ ve tüfeðini kaybetmiþ, ama sonra bulmuþ. Loro döndü ve saklandý bile. Coco ve
Antonio hâlâ dýþardalar. Yarýn ya da öbür gün Guevara ile
geleceklermiþ.
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Mevzilerimizi savunmak zorunda kaldýðýmýzda, düþman askerlerini kuþatmamýza yarayacak yollardan birini onardýk. Akþam
da, geçen gün yaptýðýmýz tatbikatý gözden geçirdik ve yanlýþlarýmýzý
düzelttik. [sayfa 54]
25 Ocak
Bize saldýracak olanlarýn arkamýza ulaþacaðý yolu incelemek için Marcosla yola çýktýk. Oraya ancak bir saatte varabildik,
fakat yer çok iyi.
Aniceto ve Benjamin, vadideki Arganarazýn evine hakim
olan tepedeki iletiþim merkezini denemek için çýktýlar, fakat yollarýný kaybettiler. Bu yüzden iletiþim saðlanamadý; bir daha denemeli. Öteberimizi koymak için bir mahzen daha kazmaya baþladýk.
Loro geldi, öncülere katýldý. Arganarazla konuþmuþ ve kendisine
söylediklerimi tekrarlamýþ. Adam, Valle Grandeliyi bizi gözetlemesi için gönderdiðini kabullenmiþ, fakat bizi ele verenin kendisi
olduðunu inkar etmiþ. Coco, Alganarazýn casus olarak gönderdiði Valle Grandeliyi kovdu. Maniladan mesaj aldýk, mektup
ulaþmýþ; Kolle oraya gidecekmiþ, Simon Reyes onu orada bekliyormuþ. Fidel, onlarý dinleyeceðini, fakat sert davranacaðýný bildiriyor.
26 Ocak
Ýkinci mahzeni kazmaya daha yeni baþlamýþtýk, Guevara
ile Loyolanýn geldiðini haber verdiler. Saat 12.00de oraya ulaþtýk.
Bizi bekledikleri orta kamptaki ufak eve gittik.
Guevaraya þartlarýmý açýkladým: Grubun daðýtýlmasý, rütbe
zihniyetinin kaldýrýlmasý, henüz bir siyasi örgüt bulunmadýðýndan,
ulusal ya da uluslararasý görüþ ayrýlýklarý etrafýnda hertürlü polemikten kaçýnýlmasý. Herþeyi gösteriþsizce kabul etti. Böylece bolivyalýlarla soðuk bir baþlangýçtan sonra dostça bir iliþki kuruldu.
Loyolayý beðendim. Genç ve tatlý bir kýz. Ama onda büyük
bir kararlýlýk seziliyor. Gençlik kolundan atýlmak üzere, ama þimdilik istifa etmesini saðlamaya çalýþýyorlar. Kadro hakkýnda ona
talimat ve bir de belge verdim; bundan baþka, 70.000 pesoya ulaþan harcamalarý da ödedim. Bundan böyle para konusunda dikkatli olmalýyýz.
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Örgüt aðýnýn þefliðine Dr. Parajayý getireceðiz, Rodolfo da
15 gün sonra bize katýlacak. [sayfa 55]
Ývana bir mektup (D-VI) ve talimat gönderdim.
Cocoya, cipi satmasýný, ama buna karþýn çiftlikle iliþki kurmasýný emrettim. Saat 7ye doðru, karanlýk basarken ayrýldýk. Sabahleyin yola çýkacaklar ve Guevara 14 Þubatta bize katýlmaya
gelen dört kiþilik grupla birlikte dönecek. Bazý baðlantýlar kurmasý gerektiði için daha önce gelemezmiþ. Þimdi yortu olduðundan adamlarý da bulamazmýþ.
Daha güçlü radyo vericileri gönderilecekmiþ.
27 Ocak
Ne var, ne yok hepsinin taþýnmasý için kalabalýk bir gondola gönderdik, fakat hâlâ birþeyler kalmýþ. Coco ve habercilerin gece yola çýkmalarý gerekti. Onlar Camiride kalacaklar ve
Coco, þubatýn 15inden sonra cipi satmak üzere Santa Cruza gidecek.
Mahzeni kazmayý sürdürdük. Vahþi bir hayvan tuzaða yakalandý. Yolculuk için kumanya hazýrladýk. Coco döndükten sonra yola çýkmayý düþünüyoruz.
28 Ocak
Gondola eski kampý boþaltmaya uðraþýyor. Valle
Grandeliyi mýsýr tarlalarýnda dolaþýrken görmüþler, fakat kaçmýþ.
Çiftlik hakkýnda bir karara varmamýz gerektiði artýk anlaþýlýyor.
Yiyecek ve cephane ikmali tamamlandý sayýlýr: on günlük
bir yola yetecek kadar, Yolculuðun tarihini de belirledik: Coconun
dönüþünden bir ya da iki gün sonra ya da 2 Þubatta.
29 Ocak
Aþçý, avcý ve nöbetçilerden baþka herkes için aylak birgün.
Öðleden sonra Coco geldi. Santa Cruza deðil Camiriye
gitmiþ. Loyola La Paza uçakla, Moises de otobüsle Sucreye [sayfa
56] hareket etmiþler. Pazarý baðlantý günü olarak kararlaþtýrmýþlar.
Bu durumda 1 Þubatta yola çýkacaðýz.
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30 Ocak
Oniki kiþilik gondola mýz bol yiyecek getirdi; geride beþ
kiþinin taþýyabileceði kadar yük kalmýþ. Birþey avlayamadýk.
Öteberimizi koyacaðýmýz mahzen bitti, ama hiç de iyi olmadý.
31 Ocak
Kampta son gün. Gondola eski kampý boþalttý ve nöbetçiler de çekildiler. Antonio, Nato, Camba ve Arturo burada
kalacaklar. Talimat þöyle; en geç her üç günde bir iliþki kurulacak; dört kiþi bir arada oldukça, en az iki kiþi silah taþýyacak ve
her an tetikte beklenecek; yeni gelenler olursa talimata uygun
eðitilecekler, ama zorunlu olandan fazla þey öðrenmeyecekler;
kampta özel öteberi bulundurulmayacak ve bütün silahlar kýlýflara sarýlýp ormanda bir yere saklanacak; paralar sürekli olarak
kampta ve birinin üstünde kalacak; yollar ve civar ýrmaklardaki
keþifler sürdürülecek. Ani bir çekilme durumunda, Antonio ile
Arturo, Arturonun kazdýðý mahzene gidecekler; Nato ve Camba
ýrmak tarafýndan gerileyecekler ve içlerinden biri yarýn kararlaþtýracaðýmýz yere durumu açýklayýcý bir haber býrakacak. Sayýlarý dördü aþarsa, birkaçý yedek mahzenle ilgilenecek.
Herkesi toplayýp konuþtum ve yürüyüþle ilgili son emirlerimi, Cocoya da son talimatý verdim (D-VII).

AYIN ANALÝZÝ
Beklemiyor deðildim, Monjenin tutumu baþtan beri yan
çizmek oldu, sonra da ihanet etti.
Parti bize karþý silahlý adamlarýný hazýrlýyor, bense bu iþin
nereye varacaðýný henüz bilmiyorum. Ama bu bizi durdurmaz;
[sayfa 57] hatta eninde sonunda yararlý bile olabilir. (Bundan hemen
hemen eminim). Az ya da çok bir iç mücadele geçirseler bile en
dürüstleri ve en yüreklileri bizimle olacaklar.
Su ana kadar Guevara iyi davrandý. O ve adamlarýnýn bundan sonraki tulumlarýný zaman gösterecek.
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Tania gitti. Ondan da, arjantinlilerden de bir haber çýkmadý. Gerilla sayýlabilecek aþama þimdi baþlýyor. Birliðimizi deneyeceðiz. Bakalým ilerde ne sonuç verir ve Bolivya devrimi nereye
varýr.
Öngörülen þeylerden en güç baþarýlaný bolivyalý savaþçýlarý
bize çekmek oldu. [sayfa 58]
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IV.
ÞUBAT 1967

1 Þubat
Ýlk aþama tamamlandý. Arkadaþlar biraz yorgun düþtüler,
ama yolculuðumuz tümüyle iyi geçti. Antonio ve Nato haberleþme
iþaretlerini saptamak için bizimle yukarýya kadar geldiler. Benim
ve yine sýtma krizleri geçiren Moronun sýrt çantalarýmýzý taþýmaya
yardým ettiler.
Yolun yakýnýndaki aðacýn altýna, bir þiþenin içine oturtulan
bir alarm sistemi yerleþtirdik.
Artçý Joaquin, sýrt çantasýnýn yükü altýnda suratýný ekþitip
duruyor ve grubun geç kalmasýna sebep oluyordu.
2 Þubat
Yorucu ve sýkýntýlý bir gün. Doktor yürüyüþü geciktirdi. Zaten hýz genellikle düþüktü. Saat 4te su bulunan son yere varýyor
ve kamp yapýyoruz. Öncüler (Frias olduðunu sandýðýmýz) ýrmaða
gitme emrini aldýlar. Fakat aðýr ilerliyorlar. Bütün gece yaðmur
yaðdý. [sayfa 59]
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3 Þubat
Þafakta yaðmur baþladý. Bu yüzden yola 8de çýktýk. O sýrada Aniceto elinde bir halatla geldi ve zor geçitlerde bize yardým
etti. Biraz sonra yine yaðmur baþladý. Dereye saat 10da sýrýlsýklam vardýk. Bu günlük bu kadarla yetindik. Bu dere, Frias olamaz. Haritada gösterilmemiþ bir akarsu olsa gerek.
Öncüler yarýn Pacho ile tepeye çýkacaklar ve her saat baþý
temas kuracaklar.
4 Þubat
Sabahtan akþamýn 4'üne dek yürüdük. Yalnýzca öðleyin
yemek yemek için iki saatlik bir mola verdik. Yol Nacahuasu boyunca sürüyor, kötü sayýlmaz, ama ayakkabýlarý mahvediyor; arkadaþlardan çoðu hemen hemen yalýnayak kaldýlar bile.
Birlik yoruldu, ama iyi dayandý. Yedi kilodan fazla kaybettim. Sýrlýma bazan dayanýlmaz aðrýlar saplanýyorsa da, henüz rahatlýkla yürüyorum.
Irmak boyunca taze ayak izlerine rastlamadýk, ama haritaya bakýlýrsa çok geçmeden meskun yerlere varýrýz.
5 Þubat
Sabahleyin, 5 saatlik bir yürüyüþten sonra (12-14 km) öncü
gruptan, beklenmedik bir haber çýktý; hayvanlara rastlamýþlar (bir
kýsrak ve tayý). Durduk. Meskun bir yere rastlamak korkusuyla
bölgede bir keþfe çýkýlmasýný emrettim. Ýripitide mi, yoksa haritada gösterildiði gibi, Saladillo ýrmaðýnýn bir kol aldýðý yerde mi olduðumuzu tartýþtýk. Pacho, Nacahuasudan da büyük ve aþýlmaz
bir ýrmak bulunduðunu haber verdi. Oraya yöneldik ve gerçek
Rio Grandeyle karþý karþýya geldik. Yaþam izleri var, ama yeni
deðil. Yollarýn içinde yitip gittiði çayýrlar, son zamanlarda buralardan in cin geçmediðinden ayak izi taþýmýyordu.
Sudan yararlanmak için, Nacahuasu kýyýsýnda kötü bir [sayfa
60] yerde konakladýk. Yarýn çevreyi tanýmak için ýrmaðýn iki yanýnda (doðu ve batý) keþfe çýkacaðýz; bir grup da karþýya geçmeyi
deneyecek.
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6 Þubat
Dinlenmekle geçirdiðimiz durgun bir gün. Joaquin, Walter
ve Doktor, Rio Grandeyi yataðý boyunca keþfe çýktýlar; 8 km yürüdükleri halde bir geçide rastlamamýþlar; yalnýz, suyu tuzlu bir dere
görmüþler. Marcos akýntýya karþý güçlükle ilerliyor, Friasa ulaþamadý. Aniceto ve Loro onunla birlikte gidiyordu. Alejandro, Ýnti ve
Pacho ýrmaðý yüzerek geçmek istediler, ama baþaramadýlar. Biz
de, daha uygun bir yer bulmak için 1 km geriye taþýndýk. Pombo
rahatsýz.
Karþýya geçmeyi bir kez daha denemek için yarýn bir sal
yapmaya baþlayacaðýz.
7 Þubat
Marcosun gözetimi altýnda bir sal yaptýk, çok büyük ve
kullanýþsýz. Saat 1.30da geçit yerine hareket ettik ve 2.30da açýldýk. Öncüler iki seferde geçtiler; üçüncüsünde merkez grubun
yarýsýný ve giysilerini geçirdiler, çantam bende kaldý; merkez gruptan geri kalanlarý almaya gelirken El Rubio yanlýþ bir manevra
yaptý ve sal akýntýya kapýlýp açýldý, yakalayamadýk. Joaquin saat
9a kadar baþka bir sal yaptý ama gece zaman yitirmemiz gereksizdi, çünkü yaðmur durmuþtu ve ýrmak alçalýyordu. Merkez gruptan Turna, Urbano, Ýnti, Alejandro ve ben kalmýþtýk. Turna ve ben
topraðýn üstünde yattýk.
10 Þubat
Kendimi Ýntinin yardýmcýsý gibi tanýtarak köylülerle konuþmaya gittim. Ama kýsa sürdüðü için komedi etkili olmadý sanýrým.
Bunlar bize yardýmý dokunamayacak köylülerdendi, yarattýklarý tehlikenin de farkýnda olmadýklarý için çok tehlikeliydiler.
[sayfa 61] Biri köylüler hakkýnda bazý bilgiler verdi, ama kuþkululuðu
nedeniyle kesinleþtiremedi.
Doktor çocuklarý muayene etti, birinin barsaklarý kurt dolu,
öteki kýsraktan tekme yemiþ. Bu iþ bitince döndük.
Öðleden sonrayý ve akþamý huminta17 piþirmekle geçirdik.
Ýyi olmadý. Akþam arkadaþlarý toplayýp gelecek gün hakkýnda bazý
17
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açýklamalar yaptým. Þimdilik, Masicuriye doðru daha 10 gün yürümek niyetindeyim, amaç arkadaþlarýn askerleri görmelerini saðlamak, sonra da öteki yolda bir keþifte bulunmak için Friasý geçmeyi deneyeceðiz.
(Köylünün adý Rojas.)
11 Þubat
Ýhtiyarýn Doðumgünü: 67
Kýyý boyunca uzanan keçiyolunu bozulmaya baþladýðý yere
kadar izledik. Yer yer kaybolmasý son zamanlarda buradan kimselerin geçmemiþ olduðunu gösteriyordu. Öðleyin yolun büyük
bir ýrmakla kesildiði yere ulaþtýk. Bunun Masicuri olup olmadýðýný
tartýþtýk. Bir dere baþýnda mola verdik, Marcos ve Miguel kaynaða
doðru keþfe çýktýlar; döküldüðü yeri bulmak için Ýnti, Carlos ve
Pedro akýþ yönünde ilerlediler. Böylece bunun Masicuri olduðunu ve ilk geçidin biraz aþaðýda bulunduðunu öðrendik. Orada, bir
kaç köylü atlarý yüklüyorlarmýþ. Bizim izleri görmüþlerdir. Artýk
çok dikkatli olmalýyýz. Köylünün söylediðine bakýlýrsa Arenalesden
bir ya da iki fersah ötedeyiz.
Yükseklik 760 metre.
12 Þubat
Öncülerin dünkü iki kilometresi çabuk aþýldý. Bundan sonra yol almak güçleþti. Öðleden sonra saat 4te, aradýðýmýz yol
olduðunu sandýðýmýz, doðru dürüst bir yola çýktýk. Irmaðýn öte yanýnda bir ev vardý ama bunu býraktýk ve Rojasm salýk verdiði ýrmaðýn bu kýyýsýndaki Montananýn evini aramaya koyulduk. Ýnti
ve Loro gittiler, kimseyi bulamadýlar, fakat herþey aradýðýmýz yerin orasý olduðunu gösteriyordu. [sayfa 62]
Saat 7.30. Bir gece yürüyüþüne çýktýk ve bu sayede geri
kalanlarý da öðrendik. Saat 10a doðru Ýnti ve. Loro eve döndü,
ama hiç iyi haberler getirmediler: Adam sarhoþmuþ ve konuksever de deðilmiþ. Elinde de mýsýrdan baþka birþey yokmuþ. Irmaðýn karþý kýyýsýnda, geçide yakýn yerdeki Caballeronun evinde
içmiþ. Geceyi yakýn bir ormanda geçirmeye karar verdik. Humintaslar (ekmek) mideme oturduðu ve bütün gün birþey yemediðim için çok yorulmuþtum.
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13 Þubat
Sabah, çok erken saatte þiddetli bir yaðmur baþladý,öðleye
kadar sürdü ve ýrmaðý kabarttý. Daha iyi haberler almaya baþladýk.
Montano, ev sahibinin 16 yaþlarýndaki oðluymuþ. Babasý burada
deðil, bir haftadan önce de dönmeyecek. Oradan bir fersah kadar uzakta bulunan aþaðý köy hakkýnda belirli bilgiler verdi. Sola
doðru uzayan bir yol var, fakat dar. Bu ýssýz yerde, Perezin kardeþi,
kýzý bir askerle niþanlý olan yoksul bir köylü oturuyor.
Derenin ve mýsýr tarlalarýnýn yanýnda, yeni bir kampa
taþýndýk. Marcos ve Miguel yola bakmak için çýktýlar. Yükseklik
650 metre (hava fýrtýnalý).
14 Þubat
Kampta durgun bir gün geçirdik. Evin oðlu üç kez geldi;
birinde, bazý kiþilerin, birkaç domuz almak için ýrmaðýn bu yönüne geçtiklerini haber verdi ama, fazla birþey söylemedi. Mýsýr tarlasýndaki zararý ona fazlasýyla ödedik.
Arkadaþlar bütün gün hiçbir eve rastlamadan çalý çýrpý kesip yol açtýlar; onlarýn hesabýna göre 6 kmyi bulmuþlar. Yani, yarýnki yolun yarýsý.
Havanadan gelen bir mesajý deþifre etmeye çalýþtýk. Özü,
Kolle ile yapýlan görüþme. Görevin, kýtasal niteliði hakkýnda o güne deðin kendisine birþey söylenmediðini, bu durumda, koþullarýný
benimle görüþtükten sonra iþbirliði yapmaya hazýr olduðunu, bizzat kendisinin Simon Rodrigez ve [sayfa 63] Ramirez ile geleceðini
anlatmýþ. Bundan baþka Simonun, partinin alacaðý karar ne olursa olsun, bize yardým etmek istediðini de haber veriyorlar.
Ayrýca, kendi pasaportuyla yolculuk eden Fransýzýn da ayýn
23' ünde La Paza varacaðýný ve Pareja ve Rheanýn evinde kalacaðýný bildiriyorlar. Þimdilik çözemediðimiz ufak bir kýsým kaldý.
Bu yeni dostluk atýlýmýný nasýl karþýlayacaðýmýzý sonra
düþünürüz. Baþka yenilik: Merci beþ parasýz gelmiþ, söylediðine
göre paralarýný çaldýrmýþ; yolsuzluk yaptýðýný sanýyoruz, ama kanýtlamamýz olanaksýz. Lechin para bulmaya gidecek.
15 Þubat
Hilditanýn Doðumgünü: 11
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Telaþsýz bir yürüyüþ günü. Saat 10da, dün açtýklarý yolun
sonuna vardýk. Bundan sonrasý aðýr ilerledi. Öðleden sonra saat
5de ekili tarlalar gördükleri haberini getirdiler; yanýlmadýklarýný
saat 6da anladýk. Ýnti, Loro ve Anicetoyu köylülerle konuþmaya
gönderdik. Adamýn adý Michel Perez, zengin bir köylü olan
Nicolanýn kardeþiymiþ; ama kendisi yoksul ve kardeþi onu sömürüyor, öyle ki bizlerle iþbirliði yapmaya hazýr. Vakit geç olduðundan akþam yemeði yemedik.
16 Þubat
Kardeþin dikkatini çekmemek için biraz daha yürüdük ve
50 metre aþaðýda akan ýrmaðý gören bir noktada konakladýk. Beklenmedik olaylara karþý iyi bir sýðýnak burasý ama rahat deðil.
Rositaya kadar uzanan sýradaðlarý aþmaya yetecek kadar bol yiyecek hazýrladýk.
Öðleden sonra da, gece yarýsýna dek dinmeden yaðan
þiddetli ve inatçý bir yaðmur bütün planlarýmýzý altüst etti; üstelik
ýrmaðý da kabarttýðý için bizler yine tecrit edildik. Köylüye domuz
satýnalýp beslemesi için 1000 peso vereceðiz; kapitalist tutkularý
var adamýn. [sayfa 64]
17 Þubat
Bütün sabah yaðmur yaðdý; 18 saat, durmadan. Herþey
ýslandý ve ýrmak çok kabardý. Marcos, Miguel ve Braulioyu
Rositaya giden bir yol bulmalarý için gönderdim. Marcos, 4 km
yol yaptýktan sonra döndü, Pampa del Tigreye benzeyen kurak
bir vadi görmüþ.
Ýnti kendini iyi hissetmiyor, çok yedi herhalde. Yükseklik
720 metre (hava durumu anormal).
18 Þubat
Josefinanýn Doðumgünü: 33
Kýsmi baþarýsýzlýk. Çalý kesip yol açanlara ayak uydurup
yürüdüðümüzden, aðýr ilerledik. Saat 2de yol açmayý gerektirmeyen düzlüðe gecikmeyle ulaþtýk. Saat 3te tepeyi aþmak umuduyla bir su kenarýnda konakladýk. Sabah MarcosÝa Turna keþfe çýktýlar
ve çok kötü haberlerle döndüler: Tepe, yol vermeyen sarp ka-
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yalarla çevriliymiþ. Geri dönmekten baþka çare yok.
Yükseklik 980 metre.
19 Þubat
Boþa giden bir gün. Bir ýrmak bulup oradan çýkarýz umuduyla tepeden indik, ama bu mümkün olmadý. Miguel ve Anicetoyu yeni karþýlaþtýðýmýz sýradaðý aþmalarý ve öbür yana geçmeyi
denemeleri için gönderdim; bu da olmadý. Bütün gün onlarý bekledik. Döndüklerinde ötekine benzer, geçit vermez kayalýklar
bulunduðu haberini getirdiler.
Yarýn, ýrmaðýn arkasýndaki ve batýya bakan (ötekiler güneye bakýyordu) son tepeye týrmanmaya çalýþacaðýz. Yükseklik 760
metre.
20 Þubat
Gün oldukça aðýr tempolu bir yürüyüþle, engebeli bir yolda geçti; Miguel ve Braulio mýsýr tarlasýndaki ufak dereye varmak
için eski yoldan gittiler; orada yollarým kaybetmiþler [sayfa 65] ve
dereye karanlýk basarken varmýþlar. Ýkinci akarsuya vardýðýmýz
zaman, Rolando ve Pomboyu sivri tepeyi buluncaya deðin çevreyi keþfe yolladým fakat saat 3te döndüler; bunun üzerine Pedro
ve El Rubioyu öbürlerini beklemek üzere orada býrakarak Marcosun açmakta olduðu yoldan devam ettik. Mýsýr tarlalarýnýn ortasýndan akan dereye saat 4.30da vardýk ve kamp yaptýk. Keþifçiler
dönmedi.
Yükseklik 720 metre.
21 Þubat
Derenin ters yönüne doðru aðýr yürüyüþ. Pombo ve Rolando öteki derenin geçit verdiðini bildirmeye geldiler; Marcos da
gördü ve ayný kanýya vardý. Saat llde oraya doðru yol aldýk ve
13.30da vardýk, ama su çok soðuktu ve yüzmeden aþmak olanaksýzdý. Loroyu keþfe gönderdik. Gecikti. Artçýlarý beklemeleri için
Braulio ve Joaquini gönderdim. Loro, derenin ilerde daha geniþlediði ve geçil verdiði haberini getirdi. Bunun üzerine Joaquinin
alacaðý sonucu beklemeden yola çýktýk. Saat 6da tam kamp kurmaya hazýrlandýðýmýz sýrada döndü; yamaca týrmamlabiliyormuþ
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ve epeyce kullanýþlý yollar varmýþ.
Ýnti hasta, bir haftada bu ikincisi. Fazla yemekten oluyor.
Yükseklik 860 metre.
22 Þubat
Gün, makilerle kaplý tepelere týrmanmakla geçti. Yorucu
bir günden sonra, amaca ulaþmadan kamp kurma saati geliverdi.
Joaquin ve Pedroyu oraya ulaþmayý denemeleri için gönderdim.
Saat 7de döndüler ve daha üç saat, çalý çýrpý ayýklayarak yürümemiz gerektiðini bildirdiler.
Yükseklik 1180 metre. Biraz güneyimizde Masicuriye dökülen bir akarsuyun kaynaðýndayýz.
23 Þubat
Benim için kötü bir gün. Kendimi çok yorgun hissediyorum; ayakta durabilmek için diþlerimi zor sýktým. Sabahleyin [sayfa
66] Marcos, Braulio ve Turna, biz kampta onlarý beklerken, yolu
düzenlemeye gittiler. Gönderdiðim mesajýn fransýzca mektuplar
kutusuna vardýðýný bildiren bir mesaj deþifre ettik. Öðleyin, topraðý çatlatan ve biraz sonra, en yüksek tepeye vardýðýmýzda baygýnlýk geçirmeme sebebolan bir sýcakta yola çýktýk. O andan sonra
da kendimi zorlayarak yürümeye çalýþtým. Bölgenin en yüksek
doruðu 1420 metre; Rio Grandeye, Nacahuasunun aðzýna ve
Rositanýn bir kýsmýna hakim. Topografýsi, haritadaki iþaretlerden
farklý; belirli bir sýnýr çizgisinden sonra dik bir yokuþla, sonunda
Rositanýn aktýðý, 8-10 metre enindeki aðaçlýk bir düzlüðe iniliyor.
Oradan bu sýradaðlarýn yüksekliðindeki daðlara varýlýyor. Ve uzakta, uzanýp giden bir ova görünüyor. Rio Grande ve oradan da
Rositaya giden dereye ulaþmak için, çok sarp fakat geçit veren
bir noktaya inmeye karar verdik. Haritanýn gösterdiðinin tersine,
bu yer meskun görünmüyor. Cehennem gibi, kurak bir yolu aþýp,
karanlýk basarken 900 metrede kamp kurduk. Dün sabah Marcosun bir arkadaþa, cehennem ol, diye küfrettiðini dediðini duymuþtum, bugün de baþkasýyla dalaþtý. Onunla konuþmalýyým.
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24 Þubat
Ernesticonun yaþ günü: 2
Hareketli ve yorucu bir gün. Aðýr ilerliyoruz, su yok, çünkü
izlediðimiz dere kurumuþ. Öðleyin, býçakla kamýþ keserek yol
açanlarýn yorgunluktan yýkýldýðýný görerek, yerlerine baþkalarýný
gönderdik. Saat 2de biraz yaðmur yaðdý, mataralarý doldurduk.
Biraz sonra da bir pýnara rastladýk. Saat 5te su kenarýnda
bir düzlükte kamp yaptýk. Marcos ve Urbano keþfe çýktýlar. Marcos döndü ve ýrmaðýn 2 km uzakta olduðunu, fakat ýrmak boyunca giden yolun biraz sonra bataklýkta kaybolduðunu haber verdi.
Yükseklik 680 metre. [sayfa 67]
25 Þubat
Kötü bir gün. Yürüyüþ aðýrlaþtý, bu yetmiyormuþ gibi Marcos yolunu kaybettiðinden sabahý boþa geçirdik; Miguel ve Loro
ile gitmiþti. Bunu öðleyin haber verdi ve radyo ile iletiþim kurup
bulunduðu yeri belirlememizi bildirdi. Braulio, Tuma ve Pacho
gittiler. Saat 2de Pacho geri döndü; onu buraya radyo konuþmalarý
duyulmadýðý için Marcos göndermiþ. Benignoyu yolladým ve 6
saatte ýrmaðý bulamazsa geri dönmesini, emrettim. Benigno gittikten sonra Pacho beni çaðýrdý ve Marcosla kavga ettiklerini,
Marcosun ona sert emirler verdiðini, kamýþ kestiði uzun býçaðýyla
tehdit ettiðini ve tokat attýðýný anlattý. Pacho ona yürümeyi sürdüremeyeceðini söyleyince, davranýþlarýný Pachonun giysilerini yýrtmaya kadar vardýrmýþ.
Durumun ciddiliði karþýsýnda Ýnti ve Rolandoyu çaðýrdým.
Pachonun suçlamalarýnýn bazýlarýný kabul etmemekle birlikte,
Marcosun karakteri yüzünden öncü gurupta gergin, bir hava
estiðini doðruladýlar.
26 Þubat
Sabahleyin Marcos ve Pachoyu yüzleþtirdim. Sonunda,
Marcosun ona hakaret ettiði, kötü davrandýðý, hatta belki de býçakla tehdit ettiði; buna karþýlýk Pachonun hakaret dolu cevaplar
verdiði ortaya çýktý; belli ki o da doðuþtan kabadayý. Böyle olaylar
daha önce de olmuþ. Herkesin gelmesini bekledim ve sonra bir
konuþma yaparak Rositaya ulaþmanýn ne büyük bir çaba iste68
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diðini, bunun, gelecekteki çabalara kýyasla, ancak ufak bir
baþlangýç olduðunu ve iki Kübalý arasýndaki üzücü olayýn, henüz
birbirlerine alýþamamaktan ileri geldiðini anlattým. Marcosu tutumundan ötürü eleþtirdim ve Pachoya da, yanlýþ tutumu sürüp
giderse gerilla birliðinden yüz kýzartýcý biçimde kovulacaðým söyleyerek uyardým.
Pacho, radyo konuþmasýný kesmiþ, dönüþte bana olayý hemen anlatmamýþ ve büyük bir olasýlýkla Marcosun onu dövdüðü
yalanýný uydurmuþtu. [sayfa 68]
Bolivyalýlardan, herhangi bir kuþkularý varsa, dolambaçlý
yollara sapmadan, açýkça söylemelerini ve sorun çýkarmadan ayrýlmalarýný rica ettim.
Rio Grandeye ulaþmak ve yürüyüþümüzü onun akýþ yönüne uydurarak sürdürmek için yeniden yola koyulduk. Hedefe vardýk ve 1 km kadar kýyýdan gittik ama, yolumuzun üstüne dik bir
kaya çýktý. O noktada ýrmaðý geçemeyeceðimizden týrmanmak
zorunda kaldýk. Benjamin bitkin düþtüðü ve çantasýyla da baþý
derde girdiði için geride kalmýþtý. Bize yetiþtiði zaman yola devam
etmesini emrettim, dediðimi yaptý. 50 metre týrmandý, bu arada
yukarý çýkan yolu kaybetti ve kaygan bir kayalýkta aramaya baþladý.
Urbanoya ona yanýldýðýný söylemesini emrettiðim sýrada ani bir
hareket yaptý ve suya düþtü. Yüzme bilmiyordu. Akýntý þiddetliydi,
bu yüzden ayaðý yerde olduðu halde sürüklendi. Onu kurtaracaðýmýza inanýyorduk, fakat elbiselerimizi çýkarýncaya deðin bir
girdaba kapýlýp yok oldu. Rolando ona kadar yüzdü ve dalmaya
çalýþtý fakat akýntý onu uzaða götürdü. Beþ dakika içinde bütün
umudumuzu yitirdik. Zayýf ve beceriksiz bir oðlan olmakla birlikte, büyük bir yenme istemine sahipti. Ama bu kadarý gücünü
aþmýþtý; böylece ilk ölüyü saçma bir biçimde Rio Grande sularýnda verdik. Saat 5te, Rositaya ulaþamadan kamp yaptýk. O gece,
son fasulye payýmýzý yedik.
27 Þubat
Irmak boyunca ilerleyip kayalara týrmanarak geçirdiðimiz
zorlu bir günden sonra Rositaya ulaþtýk. Nacahuasudan büyük
ve Masicuriden ufak olan bu ýrmaðýn sularý kýrmýzýmtrak. Son
yiyeceðimizi de bitirdik. Meskun yerlere ve anayola yakýn olduðu-
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muz halde yakýnlarda, çevrede yaþam izi yok.
Yükseklik 600 metre.
28 Þubat
Yarý dinlenme günü. Kahvaltýdan sonra (çay) Benjanin ölümü üzerine konuþtum ve Sierra Maestra ile ilgili öyküler [sayfa 69]
anlatýp kýsa bir konuþma yaptým. Sonra keþifler baþladý; Miguel,
Ýnti ve Loro, emrim üzerine Rositanýn akýþýnýn ters yönüne doðru
ilerlediler. 3-5 saat yürümelerini emrettim. Bu sürenin Abapositoya
varmak için yeterli olduðunu düþünmüþtüm, ama yolun bozukluðu yüzünden varamadýlar; yaþam izine rastlamadýk. Joaquin
ve Pedro karþý daða týrmandýlar. Hiçbirþey görememiþler; ne bir
keçiyolu, ne de eski bir patika kalýntýsý. Alejandro ve El Rubio
ýrmaðý aþtýlar ve yol bulamadýlar, fakat onlarýnki yüzeysel bir incelemeydi. Marcos sal yapýmýný gözetti. Biter bitmez de Rositanýn kol
aldýðý bir kývrýmdan karþýya geçmeye baþladýk. Beþ kiþinin çantalarý geçirildi. Ama Miguel çantasý geçmiþken kendisi kaldý. Benignonun ise çantasý kalmýþken kendisi geçti. Terslikler üstüste gelir. Benigno ayakkabýlarýný kaybetti.
Salý kurtarmak ise olanaksýzdý, ikincisi de bitmemiþti, bu
yüzden geçimleri ertesi güne býraktýk.
AYIN ANALÝZÝ
Kampta, olup bitenlerden bir haber alamamakla birlikte,
bazý kaçýnýlmaz ve dununa göre üzücü olaylar dýþýnda herþey iyi
gidiyor denebilir.
Dýþarýdan, birliðimizi tamamlamak için gönderecekleri
adamlardan haber çýkmadý. Fransýz La Paza gelmiþ olmalý,birkaç gün sonra kampa varýr. Arjantinlilerden ve El Chinodan da
haber çýkmadý. Ulaþým her iki yönden iyi iþliyor. Partinin tutumu
en yumuþak deyimiyle duraksamalý ve ikiyüzlü. Yeni temsilcilerle
konuþtuktan sonra aydýnlanýr.
Yolculuk iyi geçti ama Benjaminin ölümüyle sonuçlanan
kaza ona gölge düþürdü. Adamlar zayýf, bolivyalýlar dayanamýyacaklar. Yarý aç geçen son günler ve sürüp giden dargýnlýklar heye-
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caný söndürüyor. Kübalýlardan deneyimsiz olan Pacho ve El Rubio bekleneni daha vermediler, Alejandro ise fazlasýyla verdi; eskilerden Marcos sürekli kavgý kaynaðý, ve Ricardo gayretli deðil.
Diðerlerinin davranýþý iyi. Gelecek aþama savaþ olacak, bu kesin.
[sayfa 70]
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V.
MART 1967

1 Mart
Sabahýn 6sýnda yaðmur baþladý. Dindikten sonra ýrmaðý
geçmeye karar verdik, ama hýzlandý ve öðleden sonra saat 3e
deðin sürdü. Irmaðýn sularý iyice kabarmýþ olduðundan geçiþin
güvenli olmayacaðýný düþündük. Þimdi iyice kabarmýþ durumda
ve kolay kolay alçalacaðý da yok.
Yaðmurdan korunmak için terkedilmiþ bir kulübeye sýðýndým ve yeni kampý orada kurdum. Joaquin eski yerinde kaldý.
Akþam Polonun süt kutusu, Eusebionun da süt ve sardalya kutusu yürüttüklerini haber verdiler. Ceza olarak yemekte bu yiyecekler bulunacaðý gün onlara vermeyeceðiz. Kötüye iþaret.
2 Mart
Yaðmur þafakta baþladý. Herkes bitkindi, baþta ben. Irmak
daha da kabardý. Hava açýlýr açýlmaz kampý býrakýp geldiðimiz ýrmaða paralel yoldan geri dönmeye karar vermiþtik. [sayfa 71]
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Öðleyin yola çýktýk ve corojos denen meyvenin bol miktarda stokunu yaptýk. Yolumuzu býrakýp bir patikaya sapmýþtýk, o da
bir yerde bitiverince saat 4.30da durmak zorunda kaldýk. Öncülerden haber çýkmadý.
3 Mart
Yürüyüþe heyecanla ve hýzlý adýmlarla baþladýk, ama
zamanla hýzýmýz kesildi. Benjaminin ýrmaða düþtüðü bölgede yeni
bir kaza daha olmasýndan korkarak yolu deðiþtirdim. Yarým saatte inmiþ olduðumuz yeri aþmak 4 saatimizi aldý. Saat 6da dere
kýyýsýna geldik ve kamp yaptýk. Yalnýzca iki palmiye vardý, Miguel
ve Urbano, sonra da Braulio birkaç tane daha getirmeye gittiler.
Geceyarýsýna doðru yemeðe oturabildik; palmiye meyveleri ve
corojolar imdadýmýza yetiþmiþti.
4 Mart
Miguel ve Urbano sabah erkenden gittiler. Bütün gün çalý
çýrpý kestiler ve saat 6da döndüler; 5 km yol açmýþlar ve bir ova
görmüþler. Bu, ilerleyiþimizi kolaylaþtýracak, ama kamp kuracak
yer yokmuþ. Onlar yolu tamamlayýncaya deðin burada kalmaya
karar verdik. Avcýlar iki maymun, bir papaðan ve bir güvercin
vurdular. Bunlarý ve bölgede bol bulunan palmiye meyvelerini
yedik.
Moralimiz bozuk, fiziksel durumumuz da günden güne bozuluyor; bacaðýmda ödem baþlangýcý var.
5 Mart
Joaquin ile Braulio, yaðmur altýnda yol açma çalýþmalarýný
sürdürmeye gittiler, ama ikisi de gevþek, iþi ilerletemiyorlar. 12
palmiyeden meyve topladýk ve birkaç kuþ avladýk. Böylece konserveler elimizde kaldý ve 2 günlük meyve arttý.
6 Mart
Akþamýn saat 5ine deðin aralýklarla yürüdük. Miguel, Urbano ve Turna machetelerle (býçaklarla) bize yol açýyorlar. [sayfa 72]
Biraz ilerledik; uzaktan Nacahuasunun yakýnýnda olduðunu sandýðýmýz tepeler görünmeye baþladý. Olup olacaðý bir papaðan vur-
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duk, onu da artçýlara verdik. Bugün palmiye meyvesi ve et yedik.
Elimizde kýt kanaat üç öðün yiyecek kaldý.
7 Mart
Dört ay oldu. Adamlar erzaðm tükendiðini, yolunsa bitmediðini gördükçe cesaretlerini yitiriyorlar. Bugürr ýrmak kýyýsýnda 4
ya da 5 km yol aldýk ve umut verici bir yola çýktýk. Yediklerimiz: 35 küçük kuþ ve palmiye meyvelerinin kalan kýsmý. Yarýn konservelere baþlayacaðýz; adam baþýna 1/3den iki gün yeter, sonra süt,
hepsi bu. Zaten Nacahuasuya iki-üç günlük bir yolumuz kaldý.
8 Mart
Bugün az yol aldýk, sürprizli ve gergin bir gün oldu. Saat
sabahýn 2sinde avda olan Rolandoyu beklemeden yola çýktýk.
Bir buçuk saat sonra yol açanlara ve avcýlara rastladýk (Urbano,
Miguel, Turna, Doktor ve Chinchu). Epey papaðan vurmuþlar, fakat bir su baþý bulup durmuþlardý. Kamp yapmalarýný emrettikten
sonra o yeri görmeye gittim; bir petrol sondaj istasyonu gördüm.
Ýnti ve Ricardo suya atladýlar; kendilerini avcý gibi tanýtmalarý gerekiyordu. Elbiseyle atlamýþlardý, karþý kýyýya yüzdüler, ama Ýntiye
ne olduysa, az kaldý boðuluyordu; Ricardo ona yardým etti. Böylece kýyýya ulaþtýlar, ancak herkesin dikkatini çektiler. Tehlike iþareti
vermeye gerek kalmadan ortadan kayboldular. Suya atýldýklarýnda öðle vaktiydi, 15.15e deðin bekledim, ortaya çýkmadýlar. Son
nöbetçiler de saat 21de çekildiler.
Çok kaygýlýydým; iki cesur arkadaþ tehlikedeydiler ve ne
olup bittiðini bilmiyordum. En iyi yüzücülerimiz olan Alejandro ve
Rolandonun yarýn karþýya geçip bakmalarýna karar verdik.
Bugün, diðer günlerden daha iyi yemek yedik. Palmiye
meyvesi kalmamýþtý ama bol papaðan eti vardý, ayrýca Rolando
iki maymun avlamýþtý. [sayfa 73]
Geçiþe erken saatte baþladýk, ama bir sal yapmamýz gerekti ve bu da çok zaman kaybettirdi. Nöbetçiler, karþý kýyýda yan
çýplak adamlar gördüklerini söylediler. Saat 8.30da geçiþ durduruldu. Öbür tarafa uzanan ufak yolu aþtýk, burasý ýssýz ama görülebiliriz; erkenden, sisten yararlanarak geçmek gerekir.
Saat 10.30dan 16ya deðin süren umutsuz bir gözetleme-
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den sonra kumanyacýlarýmýz (Ýnti ve Chinchu) suya atladýlar ve
epey aþaðýda karaya çýktýlar. Beraberlerinde bir domuz, ekmek,
pirinç, þeker, kahve, biraz konserve, mýsýr vs. getirdiler. Kendimize kahve, ekmek ve kondanse sütle güzel bir ziyafet çektik.
Kendilerini görelim diye her saat baþý dýþarý çýktýklarýný fakat bizlere görünemediklerini anlattýlar. Marcos ve beraberindekiler üç gün önce geçmiþlerdi. Anlaþýlan Marcos yine dalaþmýþ ve
silah çekmiþ. Sondajdaki mühendisler Nacahuasuya kaç kilometre kaldýðýný bilmiyorlar, ama varsayýmlarýna göre beþ günlük
bir yol var. Eðer öyleyse kumanyamýz yeter. Sondajlar, kurulmaya
baþlayan bir istasyona ait.
10 Mart
6.30da yola çýktýk ve yol açanlara yetiþinceye deðin 45
dakika yürüdük. 8de yaðmur baþladý ve 11e dek sürdü. Üç saat
kadar yürüdük ve saat 5te kamp kurduk. Uzaktan birkaç tepe
gözüküyor, Nacahuasu olabilir. Braulio keþfe çýktý. Döndüðünde
bir patika bulunduðunu ve ýrmaðýn batýya doðru dümdüz aktýðýný
söyledi.
11 Mart
Gün iyi baþladý. Yürüdüðümüz yol iyi durumdaydý, ama bir
saat sonra birden bitiverdi. Braulio macheteyi aldý ve kýyýya varmak umuduyla yol açmaya devam etti. Urbano ona yardýma gitti,
biz de onlarý bekledik. Tam hareket ettiðimiz zaman yükselen
sular yolumuzu kesti. Sular iki metreye yakýn yükseldi. [sayfa 74]
Macheteros18lardan böylece ayrýlmýþ olduk ve yolumuza
ormandan devam etmek zorunda kaldýk. Saat 13.30da, Miguel
ve Tumayý, öncülerle baðlantý kurup Nacahuasuyu ya da iyi bir
kamp yeri bulamazlarsa dönmelerini söylemek üzere gönderdim.
Saat 18de döndüler. 3 km yürümüþler, sonra yollarýný dimdik bir kaya kesmiþ. Varmýþ sayýlabiliriz ama ýrmak alçalmazsa
(ki hiç sanmam) önümüzdeki günler en çetin günler olacak. Dört
ya da beþ kilometre yaptýk.
18
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Tatsýz bir durumla karþýlaþtýk. Artçýlarýn þekeri bitmiþ. Acaba az mý verildi, yoksa Braulio mu yürüttü diye düþünüyorlar.
Bunu kendisiyle görüþmeliyim.
12 Mart
Dün açýlan yolu 1 saat 10 dakikada katettik. Vardýðýmýzda,
bizden önce hareket etmiþ olan Miguel ve Turna dimdik yükselen bir kayayý aþma denemeleri yapýyorlardý. Çabalarý bütün gün
sürdü. Yaptýðýmýz tek iþ 4 küçük kuþ avlamak oldu. Bunlarý midyeli pilavla yedik. Ýki öðün yemeðimiz kalýyor.
Miguel karþý kýyýda kaldý. Görünüþe bakýlýrsa Nacahuzuya
giden bir geçit bulmuþ olacak. 3-4 km kadar yürüdük.
13 Mart
Saat 6.30dan 12.00ye dek son derece tehlikeli dik kayalara týrmandýk ve Miguelin bir siklop19 çalýþmasýyla açtýðý yolu izledik. Nacahuasuya vardýðýmýzý sanýrken karþýmýza kötü birkaç geçit
çýktý. Beþ saatte pek az ilerlemiþtik. Saat 17de orta þiddette bir
yaðmur altýnda kamp kurduk. Çocuklar çok yorgun ve moralleri
yine bozuk. Yaklaþýk 6 km yaptýk ama iþe yaramadý. [sayfa 75]
15 Mart
Yalnýzca merkez grup ýrmaðý aþtý. El Rubio ve Doktor bize
yardým ettiler. Nacahuasunun aðzýna varacaðýmýzý umuyoruz.
Adamlardan üçü yüzme bilmiyorlardý ve yükümüz de fazlaydý.
Akýntý bizi bir km kadar sürükledi ve sal orayý aþamaz oldu. Onbir
kiþi bu kýyýda kaldýk; yarýn El Rubio ve Doktor geçiþlere tekrar
yardým edecekler. Dört atmaca avladýk ve umduðumuzdan da
güzel bir yemek yedik. Herþey ýslandý, çünkü hava çok nemli. Çocuklarýn morali bozuk. Miguelin ve daha birçoðunun ayaklan þiþti.
16 Mart
Atý yemeye karar verdik, çünkü yeterli beslenemediðimiz
için saðlýðýmýz bozuluyor. Miguel, Ýnti, Urbano ve Alejandroda
hastalýk belirtileri baþladý bile. Ben de çok dermansýzým. Joaquin
19
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ve adamlarýnýn ýrmaðý aþacaðýný sanmýþtýk, aþamadýlar. Doktor ve
El Rubio onlara yardýma gittiler, ama akýntýya kapýlýp sürüklendiler ve gözden kayboldular: Joaquin, aramaya çýkma izni istedi,
verdim fakat akýntýya uyup giderken o da onlarýn izini kaybetti.
Onlara yetiþmeleri için bu kez Pombo ve Tumayý yolladým. Ama
bulamadýlar ve akþama döndüler. Saat 17de at þöleni baþladý.
Yarýn bunun sonucu belli olur. Rolandonun bugün kampa varmýþ
olduðunu sanýyorum.
32 numaralý mesajý deþifre edebildik. Bir bolivyalý bize katýlmaya geliyormuþ, bir miktar da glucantine ile haþarat ilacý (leismania) gönderiyorlarmýþ. Þimdiye dek bunlara sahip deðildik.
17 Mart
Silahlý çatýþma baþlamadan bir trajedi daha yaþadýk. Joaquin
öðleye doðru geldi; Miguel ve Turna ona güzel bir porsiyon et
götürmeye gitmiþlerdi. Serüven ciddiydi. Salý zaptedememiþler
ve sal bir girdaba kapýlýp, anlattýklarýna bakýlýrsa birkaç kez devrilinceye kadar sürüklenmiþ. Sonuç, birçok sýrt çantasý, hemen hemen bütün kurþunlar, 6 tüfek ve bir insan [sayfa 76] kaybý. Carlos,
Braulio ile birlikte bir girdaba kapýlmýþ. Braulio kýyýya ulaþmayý
baþarabilmiþ ve Carlosun çaresizce akýntýya kapýlýp gittiðini görebilmiþ, Joaquin bütün takýmlarýyla daha ileride kýyýya çýkmýþ, fakat Carlosun sürüklendiðini görmemiþ. Þimdiye kadar artçý güçteki
bolivyalýlarýn en iyisi oydu; disiplinli, aðýrbaþlý ve þevkliydi.
Kaybolan silahlar þunlar: Braulionun Brnosu, Carlos ve
Pedronun 2 M-1i, Abel, Eusebio ve Polonun 3 mavzeri. Joaquin,
El Rubio ve Doktoru karþý kýyýda gördüðünü, onlara ufak bir sal
yapýp geçmelerini emrettiðini söyledi. Saat 14te göründüler, çýplaktýlar ve El Rubio yalýnayaktý. Serüvenlerini ve çektikleri sýkýntýlarý anlattýlar. Sal ilk anaforda parça parça olmuþ. Yakýna, bizim
kýyýya çýktýðýmýz yere ulaþmýþlar.
Biz yarýn erken saatte yola çýkacaðýz, Joaquin ise öðleyin
çýkacak. Yeni haberlerin ulaþacaðýný sanýyorum. Joaquinin adamlarýnýn morali iyi görünüyor.
18 Mart
Erkenden yola çýktýk; Joaquin de yediklerimizden kalan
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yarým atý hazýrlayacak ve gücünü toplar toplamaz yola çýkacak.
Adamlarýmýz, atýn hepsini yiyip bitirmek istiyorlardý; birazýný saklamalarýný saðlamak için epeyce uðraþtým. Öðleye doðru
Ricardo, Ýnti ve Urbano geride kaldýlar. Kamp yerinde, istemememe karþýn, onlarý beklemek zorunda kaldýk. Zaten güç ilerliyorduk. Saat 14.30da Urbano, Ricardonun vurduðu bir diþi geyikle
çýkageldi. Bol bol yedik ve bu sayede biraz at pirzolasý ayýrabildik.
Saat 16.30da vardýðýmýz yer, mola yerimiz olmasý gerekirken, kaldýk ve uyuduk. Gecikenler var, homurdananlar da çok: Chinchu,
Urbano ve Alejandro.
19 Mart
Sabahleyin, önce iyi yol aldýk ve kararlaþtýrdýðýmýz gibi saat
11de mola verdik. Fakat, Ricardo, Urbano ve bu kez Aleandro
[sayfa 77] yine geciktiler. Saat 13te yetiþtiler, ama bir de diþi geyik
getirdiler. Joaquin de onlarla birlikte geldi. Joaquin ile El Rubio
aðýz kavgasýna baþladýlar, araya girmem gerekti ve haklýya haksýza bakmayýp El Rubioyu sertçe azarladým.
Akarsu yönünde yola devam etmeye karar verdim ama
havada bir uçak dönüp duruyordu. Pek hayra alamet deðil. Merkez kamptan haber çýkmayýþý da kaygý verici. Yol daha uzun sürecek sanmýþtým, ama çocuklarýn gevþekliðine karþýn, saat 17.30da
vardýk. Bizi El Chino ile gelen perulu doktor El Negro ve radyo
teknisyeni karþýladýlar. Benignonun yemeði hazýrladýðýný ve bizi
beklediðini haber verdiler. Guevaranýn iki adamý kaçmýþlar ve
çiftliðe polis gelmiþ. Benigno, yiyecek yüklenip bizi karþýlamaya
geldiðini ve üç gün önce Rolando ile karþýlaþtýðýný anlattý.
Ýki günden beri buradaymýþ ve küçük uçaðýn üç gündür
buralarda dolaþtýðýný görerek ordunun ýrmak yönünden gelebileceðinden korkup daha ileriye gitmemiþ. El Negro, 6 kiþinin çiftliðe saldýrdýðýna tanýk olmuþ. Ne Antonio, ne Coco oradaymýþlar;
Coco, Guevaranýn öteki adamlarýný almak üzere Camiriye ve
Antonio da, iki kiþinin kaçtýðýný Guevaraya haber vermeye
gitmiþler. Marcosdan, serüvenini kendine özgü bir biçimde anlatan bir yazý (D-VIII) aldým; açýkça yasakladýðým halde çiftliðe gitmiþ.
Antoniodan da durumu anlatan iki mektup aldým. (D-IX ve D-X)
Fransýz, El Chino ile arkadaþlarý, El Pelado, Tania, Guevara
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ve grubunun bir kýsmý þimdi üsteler. Fasulyalý ve geyikli pilavla
iyice karnýmýzý doyurduktan sonra Miguel, yine sallana sallana
gelen Chinchuyu kaybetmiþ olan Joaquini aramaya gitti. Ricardo ile döndü, Joaquin de sabah erken çýkageldi ve böylece hepimiz toplanmýþ olduk.
20 Mart
Saat onda hýzlý bir yürüyüþle yola çýktýk. Benigno ve El
Negro önden gidiyor, Marcosa .yazdýðým mesajý götürüyorlardý.
Bu mesajda kendisinin savunma iþleriyle uðraþmasýný [sayfa 78] ve
yönetim iþlerini Antonioya býrakmasýný emrediyordum. Joaquin,
acele etmeden dere giriþindeki izlerimizi sildikten sonra yola çýktý.
Yanýnda yalýnayak üç adam var. Mola vermiþtik, saat 13te Pacho,
Marcosun bir mesajýný getirdi. Benignonun anlattýklarýnýn devamýný bildiriyordu. Ýþler çatallaþýyor: 60 asker Valle Grande yolunda bekliyorlarmýþ ve Guevaranýn adamý olan bir habercimizi,
Salustrioyu yakalamýþlar. Bir katýrýmýzý almýþlar, ciplerden biri de
kayýpmýþ. Küçük evimizi bekleyen Lorodan haber yok. Orada bir
ayý avladýðýmýz için Ayý adýný yerdiðimiz kampa ne yapýp yapýp
varacaðýz. Miguel ve Urbanoyu yemekleri hazýrlamak üzere gönderdik, hepimiz çok acýkmýþtýk. Biz oraya karanlýk basarken vardýk. Orada Danton, El Pelao, Tania ve yiyecekleri taþýyýp kampý
boþaltmak için gondola olarak kulandýklarý bir grup bolivyalý
vardý. Rolandoyu, araç ve gereci almaya göndermiþler. Bir bozgun havasý esiyordu. Biraz sonra, yeni katýlan bir bolivyalý doktor,
Marcos ve Antonionun Rolandoyu su baþýnda beklediklerini bildiren bir mesaj getirdi. Ayný aracýyla ben de onlara bir mesaj
yolladým, savaþýn silâhla kazanýldýðýný, hemen kampa çekilmelerini ve orada beni beklemelerini söyledim. Bir keþmekeþ ki, hiç
kimse ne yapacaðýný bilmiyor.
El Chino ile bir öngörüþme yaptýk. On ay süreyle her ay
5.000 dolar istiyor. Havanada bu noktada benimle anlaþmasýný
söylemiþler. Bir de mesaj getirmiþ, çok uzun olduðu için Arturo
deþifre edemedi. Ona önerisini altý ay içinde daða çýkmalarý
koþuluyla kabul ettiðimi söyledim. Yönetimindeki on-beþ kiþiyle
Ayacucho bölgesinde mücadeleye baþlayacaklarýný söyledi. Ayrýca þimdi beþ kiþi, ilerde savaþ denemesi geçiren silahlý onbeþ kiþi
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daha yollamayý da kabul ettim. Karþýlýðýnda orta güçte (40 mil)
çok sayýda radyo istedim. Aramýzda bir kod üzerinde anlaþýp sürekli baðlantý halinde kalacaðýz. Çok heyecanlý bir durumu var.
Rodolfo artýk eskimiþ olan bir yýðýn haber getirmiþ. Loronun
döndüðü ve bir askeri öldürmüþ olduðu öðrenildi. [sayfa 79]
21 Mart
Günü El Chino, Fransýz, El Pelao ve Tania ile bazý noktalarý
açýklýða kavuþturmak amacýyla tartýþmakla geçirdim. Fransýz, Monje, Kolle, Simon Reyes vs. konusunda bazý haberler getirmiþ; ama
bunlarý daha önce duymuþtum. Bize katýlmaya gelmiþ fakat
Fransaya dönüp destek örgütlerinden bir að kurmasýný ve geçerken Kübaya da uðramasýný söyledim. Ýþine geldi, evlenmek ve
bir çocuk sahibi olmak istiyormuþ. Bolivyanýn kurtuluþ hareketine uluslararasý bir yardým kampanyasý açmalarý için Sartre ve B.
Russela mektup yazmalýyým. Bize öncelikle para, ilaç ve elektronik malzeme saðlayacak bir arkadaþla konuþmalý, bir elektrik
mühendisi ve gerekli araçlarý gönderebilecek birini bulmalýyým,
El Pelao emrime girmeye hazýr. Þimdilik Jozamy, Gelman
ve Stamponi gruplarýyla aramda baðlantý ajanlýðý yapmasýný ve
çalýþmaya baþlamak üzere þimdiden beþ adam göndermesini söyledim. Mario Rosa Oliver ile ihtiyara uðrayýp selam da götürmeli.
Bize göndermesi için 500, kendisine de harcýrah olarak 100 peso
verecekler. Bu önerimi kabul ettiði takdirde, Arjantinin kuzeyinde incelemelere baþlamasý gerekir.
Tania baðlantýlarý kurmuþ, adamlar gelmiþler. Dediðine bakýlýrsa, buraya kadar ciple gelmiþler ve bir gün kalmak niyetindeymiþler. Fakat iþler sarpa sarmýþ. Jozamy ilk kez kalamamýþ,
ikincisinde de, Tania burada olduðu için baðlantý kuramamýþ.
Ývandan hoþgörüyle sözediyor. Neden olduðunu anlayamadým.
Loyola hesabý göndermiþ; 9 Þubata deðin (1.500 dolar). Ayrýca
gençlik kolu yönetiminden ayrýldýðýný da bildiriyor. Ývandan iki
açýklama aldýk. Ýlki önemli deðil, bir askeri kolejin de fotoðraflarýný eklemiþ. Ýkincide de kayda deðer birþey yok. Önemli olan
þifreli (D-XIII) mesajý deþifre edememesi. Antoniodan da tutumunu özürlü gösteren bir yazý aldýk (D-XII). Radyoda yeni bir kayýp bildiriliyor, sonra da yalanlanýyor, bu da Loronun doðru söyle-
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diðini kanýtlýyor. [sayfa 80]
22 Mart
(.....) de, kampý (...) býrakýp, iyi koruyamadýðýmýz (...) biraz yiyecekle yola çýktýk. Aþaðýya öðleyin vardýk ve ziyaretçilerle
birlikte 47 kiþi olduk.
Ýnti geldiðinde, Marcosun yaptýðý bir yýðýn hatayý açýkladý.
Parladým ve Marcosa bu söylenenler doðruysa, gerilladan kovulacaðýný söyledim; bunu yapacaðýmýza kendisini kurþuna dizmemizi söyledi.
Irmaðýn baþýnda beþ kiþilik bir pusu kurulmasý ve Antonionun yönetimindeki Miguel ve Lorodan oluþan üç kiþilik grubun
keþfe çýkmasý emrini verdim. Pacho, Arganarazýn evine bakan
kurak tepedeki gözetleme yerine gitmiþti, fakat birþey görememiþ.
Keþifçiler akþam döndüler, onlara sert bir uyarýda bulundum. Olonun tepkisi taþkýn oldu ve kendini savundu. Toplantý zamansýzdý,
gürültülü geçti, iyi sonuç da vermedi. Olaylar Marcosun söylediði
gibi gerçekleþmemiþ olsa gerek. Rolandoyu, adamlarýn sayýsý ve
bölünmeleri iþini çözümlemek için gönderdim. Çünkü merkezi
grupta bulunan bizler, 30' dan fazla insan, açlýk çekiyorduk.
20

23 Mart
Savaþ harekatýyla geçen bir gün. Pombo, yukarda kalan
birkaç eþyayý taþýmak için bir gondola düzenlemek istedi, karþý
çýktým ve Marcosun yerine biri gelinceye deðin kalmasýný söyledim. Saat8 de, Coco, koþa koþa ordunun bir kýsmýnýn pusuya
düþtüðünü haber vermeye geldi. Sonuç þimdilik 60 milimetrelik 3
havantopu, 16 mavzer, 3 BZ, 3 USÝS, bir 30luk, iki radyo, bir yýðýn
bot vs, 7 ölü, 14 saðlam tutsak, 4 yaralý. Ama yiyecekleri elegeçiremedik. Nacahuasunun iki ucundan ilerleyip, merkezde, tek.
noktada birleþmeyi öngören hareket planý da elimize geçti. Adamlarý hemen karþý tarafa geçirdik, Marcosu ve aþaðý yukarý tüm öncüleri harekat yolu üzerine koydum; merkez ve artçýlarýn bir kýsmý
savunma için kaldýlar, Braulio ise öteki harekat yolunun ucunda
[sayfa 81] pusuya yattý. Geceyi böyle geçireceðiz, bakalým yarýn o
20
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ünlü rangerlar gelecek mi? Tutsak düþen bir binbaþý ve bir yüzbaþý
bülbül gibi konuþtular.
El Chinonun getirdiði mesajý deþifre ettik. Debrayin yolculuðundan, El Chinonun topladýðý 60.000 peso yardýmýn bize gönderileceðinden sözediyor ve neden Ývana yazmadýklarýný açýklýyor.
Sanchezden Mitoyu bazý yerlere yerleþtirme olanaklarý hakkýnda bilgi veren bir yazý aldým.
24 Mart
Toplam ganimet þunlar: 16 mavzer, 64 obüsüyle 3 havan
topu, 2 BZ, 2000 mermi, herbiri 2 þarjörlü 3 USÝS, 2 þerit mermiyle
bir 30luk. 7 ölü ve 14 tutsak var. Bunlardan dördü yaralý. Marcosu
keþfe yolladýk, ama bir sonuç vermedi. Uçaklar þimdi evimizi
bombalýyorlar.
Ýntiyi tutsaklarla son kez konuþmaya gönderdim. Giysilerinden iþimize yarayanlarý çýkartýp alýkoyduktan sonra salýverecek. Ýki subayla ayrýca konuþuldu, onlar da giyinik gittiler.Binbaþýya,
ölülerini aldýrmasý için 27 Mart öðleye deðin süre verdik ve burada kaldýðý taktirde bütün Lagunillas bölgesi için bir ateþkes önerdik. Fakat ordudan istifa edeceði cevabýný verdi. Yüzbaþý, orduyu
býrakmýþken, bir yýl önce, partinin isteðiyle döndüðünü ve Kübada
okuyan bir kardeþi olduðunu söyledi. Bundan baþka bizimle
iþbirliði yapmaya hazýr iki subayýn daha adlarýný verdi. Uçaklar
bizi bombalamaya baþlayýnca müthiþ bir korkuya kapýldýlar. Yalnýz onlar deðil, bizden de iki kiþi: Raul ve Walter. Bu sonuncusu
pusuda da çok gevþek davranmýþ.
Marcos çevreyi taradý. Kimseye rastlamamýþ, Nato ve Coco,
iþe yaramaz birkaç kiþiyle gondolaya gittiler, ama adamlar yürümek istemedikleri için onlarý geri göndermiþler. Bu adamlara
yol vermeli. [sayfa 82]
25 Mart
Gün, olaysýz geçti. Leon, Urbano ve Arturo, ýrmaðýn her iki
kýyýsýna da egemen olan bir noktaya gözlemciliðe gittiler. Öðleyin
Marcos pusudaki yerinden çýktý ve herkes asýl pusunun bulunduðu yerde toplandý. Saat 18.30da, bütün gerillacýlarýn önünde,
yolculuðun ve anlamýnýn bir analizini yaptým. Marcosun hatala-
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rýný eleþtirdim ve onu görevinden alýp öncü gücün önderliðine
Migueli getirdim. Ayrýca Paco, Pepe, Chingolo ve Eusebioya, çalýþmadýklarý taktirde kendilerine yemek ve sigara verilmeyeceðini
ve eþyalarýnýn alýnýp ihtiyaç sahiplerine daðýtýlacaðýný duyurdum.
Kollenin gelip görüþmek istediðine de iþaret ettim; burada bulunan gençlik kolu üyelerinin kovulmasýnýn sözkonusu olduðu þu
sýrada bu geliþ çok isabetliydi. Önemli olan olaylar, olaylarla doðrulanmayan sözler boþ. Eðitime ve ineðin aranmasýna baþlamalarýný
söyledim.
Pedro ve Doktorla konuþtum, onlara, gerillacý niteliðini yarý
yarýya kazanmýþ olduklarýný müjdeledim, ayný þeyleri Apolinara
da tekrarlayarak moralini yükselttim. NValteri, yolculukta kendini koyvermesi, savaþtaki tutumu ve uçaklarý görünce korkuya
kapýlmasý nedeniyle eleþtirdim. Hiçbir tepki göstermedi.
El Chino ve El Pelado ile bazý ayrýntýlarý belirttik ve Fransýza
da durumun sözlü bir açýklamasýný yaptým.
Toplantýda gurubumuza Bolivya Ulusal Kurtuluþ Ordusu
adýný verdik. (Çatýþma hakkýnda bir bildiri yayýnlayacaðýz.)
26 Mart
Ýnti, Antonio, Raul ve Pedro, erkenden Tikucha bölgesinde
bir inek bulmaya çýkmýþlar, fakat, buradan 3 saat uzaklýkta askerlere rastlayýnca görünmeden dönmüþler. Çýplak bir tepede mevzi
aldýklarýný ve parlak damlý bir evden sekiz askerin çýktýðýný gördüklerini anlattýlar. Yaki dediðimiz ýrmaðýn hemen yakýnýndaydýlar. Marcosla konuþtum, onu artçýlara [sayfa 83] katýlmaya gönderdim. Ama, davranýþýnýn düzeleceðini sanmýyorum.
Ufak bir gondola yapýldý, eski nöbetçiler yine yerlerini
aldýlar. Arganarazý gözlediðimiz yerden 30-40 askerin ve bir helikopterin indiðini gördük.
27 Mart
Bugün haber patladý, radyo bütün gün bundan sözetti; birçok bildiriler yayýnlandý ve Barrientos bir basýn toplantýsý yaptý.
Resmi bildirinin belirttiði ölü sayýsý, bizim bildiðimizden bir fazla,
güya yaraiýymýþlar da biz onlarý kurþuna dizmiþiz; bizlerin de 15
ölü ve 4 tutsak verdiðimizden, bunlardan 2sinin yabancý olduðun-
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dan, ayrýca intihar eden bir baþka yabancýdan ve gerillanýn bileþiminden sözediyor. Kaçak ve tutsaklarýn konuþtuðu belli, ama
ne dediklerini bilemiyoruz. Herþey, Tanianýn teþhis edildiðini gösteriyor; eðer öyleyse iki yýllýk titiz ve sabýrlý bir çalýþma boþa gitti
demektir. Ziyaretçilerin dönmeleri çok güçleþti. Bu durum Dantonun hiç hoþuna gitmedi sanýrým. Bunu ilerde anlayacaðýz.
Benigno, Loro ve Julio, Pirirendaya gitmeye çalýþacaklar.
Görünmeden oraya varmalarýný, orada 2 ya da 3 gün kalmalarýný
ve sonra Gutierreze inmelerini emrettim. Keþif uçaðý birkaç
paraþütçü attý. Nöbetçi bunlarýn av alanýna indiklerini söyledi.
Antonioyu iki kiþiyle birlikte bilgi toplamaya ve tutsak almaya
gönderdim. Kimseyi bulamamýþlar.
Akþam kurmay toplantýsý yapýldý ve gelecek günlerde neler
yapacaðýmýz düþünüldü. Yarýn, mýsýr getirmek için küçük evimize
bir gondola- yapýlacak; sonra yiyecek satýnalmak üzere
Gutierreze gidilecek. Ormanda, büyük bir olasýlýkla Pincal ve Lagunillas arasýndaki bölgede, gelip geçen araçlara karþý bir þaþýrtma
saldýrýsý da düþünülüyor.
Bir de bildiri (No.l) kaleme aldýk. Bunu Camirideki gazetecilere ulaþtýrmaya çalýþacaðýz (D-XIII). [sayfa 84]
28 Mart
Radyolar bütün gün gerilla savaþý haberleri veriyor. Güya,
120 km çapýnda bir yerde 2000 kiþiyle kuþatýlmýþýz ve napalm
bombardýmanlarýyla desteklenen çember gittikçe sýkýþýyormuþ,
10-15 kadar da kayýp vermiþiz.
Braulio ve emrine verdiðim 9 kiþi mýsýr bulmaya gittiler.
Akþamüzeri bir dizi çýlgýnca haberle geldiler. 1) Ýlerdeki durumu
bize haber vermek için önden giden Coco kaybolmuþ. 2) Saat
16da çiftliðe varmýþlar ve mahzene daha önce birilerinin gelmiþ
olduðunu sezmiþler. Mýsýr toplamak için tarlalara daðýlýnca Kýzýl
Haçdan yedi adam, iki doktor ve birçok silahsýz askerle karþýlaþmýþlar. Ateþkesin sona erdiðini söyleyerek onlarý tutsak almýþlar, ama sonra yollarýna devam etmelerine izin vermiþler. 3)
Bir kamyon dolusu asker gelmiþ fakat esir subaylar, askerlere
ateþ emri vereceklerine, bizimkilerin sözüne uyup çekilmelerini
söylemiþler. Askerler disiplin içinde çekilmiþler. Bizimkiler saðlýk
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servisini, çürümekte olan cesetlerin bulunduðu yere götürmüþler.
Fakat adamlar onlarý yükleyememiþ ve yarýn gelip yakacaklarýný
söylemiþler. Bizimkiler Arganarazýn iki atýný onlarýn elinden almýþlar ve atlarýn geçemedikleri yerde Antonio, El Rubio ve Anicetoyu
býrakarak gelmiþler. Coco kendisini aramaya çýkacaðýmýz sýrada,
çýkageldi. Bir yerde uyuyup kalmýþ olsa gerek.
Benignodan daha bir haber çýkmadý.
Fransýz, bize dýþardan saðlayacaðý yardýmlarý, fazlaca bir
heyecanla anlattý.
29 Mart
Hareketsiz, fakat haberden yana canlý bir gün. Ordudan bir
yýðýn bilgi sýzýyor. Bunlar gerçekse, bize çok yararlý olacak. Havana radyosu haberi duyurdu ve hükümetin, Küba olayýný OEAya
örnek göstererek Venezueladaki harekatý destekleyeceðini bildirdi. Beni fazlaca ilgilendiren baþka bir haber var: Piraboy boðazýndaki çarpýþmada iki gerillanýn öldürülmesi. Pirirendaya gitmek
için oradan geçilir. Benigno orada bir keþfe çýkacaktý, bugün dönmesi gerekiyordu. Ancak, [sayfa 85] daha gelmedi. Boðazdan geçmesini yasaklamýþtým, ama bu günlerde verdiðim emirleri uygulamadýklarý oluyor.
Guevara elini çabuk tutmuyor; ona dinamit verildi, ama
bugün kullanamadý. Bir at vurdular ve bol bol et yedik; oysa bu et
bize dört gün yetmeliydi. Zor olacaða benzer ama, öteki atý da
buraya getirmeye çalýþacaðýz. Civarda leþkargalarý dolaþtýðýna göre
cesetleri daha yakmadýlar. Mahzen tamamlanýr tamamlanmaz
taþýnacaðýz; burasý kullanýþsýz ve biliniyor. Alejandroya, Doktor ve
Joaquinle birlikte burada (Ayý kampýnda) kalacaðýný söyledim.
Rolando ise bitkin.
Urbano ve Turna ile konuþtum; bu sonuncusuyla eleþtirimin
nedeni üzerinde bile anlaþamadým.
30 Mart
Herþey durgunlaþtý. Öðleye doðru Benigno ve arkadaþlarý
geldiler. Gerçekten Piraboy boðazýndan geçmiþler ama iki kiþinin
ayak izinden baþka birþey görmemiþler. Gitmeleri gereken yere
de gitmiþler; fakat köylüler onlarý görmüþ, Pirirendaya en az 4
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saatte gidilebileceðini ve yolun tehlikesiz göründüðünü belirttiler.
Uçaklar küçük evi sürekli mitralyöz ateþine tuttular.
Antonioyu iki kiþiyle birlikte ýrmaðýn yukarýsýna keþfe yolladým; askerlerin hareketsiz beklediklerini, ancak suyun üstünde
bir keþif faaliyeti görüldüðünü haber verdiler. Siperler de kazmýþlar.
Kýsraðý getirdiler, demek ki, darda kalýrsak dört günlük yiyeceðimiz var þimdi. Yarýn dinleneceðiz, öðleden sonra öncü grup,
iki harekat için yola çýkacak: Birinci harekatýn amacý Gutierrezi
iþgal etmek, diðerininkiyse, Arganaraz-Lagunillas yolu üzerinde
pusu kurmak.
31 Mart
Önemli bir yenilik yok. Guevara mahzenin yarýn tamamlanacaðý haberini verdi, Ýnti ve Ricardo, askerlerin havan topu, hava
saldýrýsý vþ. düzenlemek üzere ufak çiftliðimizi iþgal [sayfa 86] ettiðini
anlattýlar. Bu, erzak almak için Pirirendaya gitme tasarýmýzý suya
düþürüyor; buna karþýn ManuePe adamlarýný toplayýp küçük eve
kadar sokulmasýný emrettim. Boþ ise, iþgal etmesini ve iki gün
sonra yola çýkabilmemiz için, durumu, bana iki adam gönderip
duyurmasýný; iþgal altýndaysa ve ani bir saldýrýyla alýnamýyacaksa,
geri dönmelerini ve orduya El Pincal ve Lagunillas arasýnda bir
pusu kurmak için Arganaraz Çiftliðinin iki yönünde mevzilenme
olanaðý aramalarýný söyledim.
Radyo, þarlatanlýklarýný ve çarpýþma hakkýnda yarýresmi bildirilerini sürdürüyor. Mevkimizi, Yaki ve Nacahuasu arasýndaki
yerimizi iyice tesbit etmiþler; kuþatmaya geçmelerinden endiþe
ediyorum.
Benignoyla konuþtum, bizi almaya gelmemekle hata ettiðini söyledim ve Marcosun durumunu açýkladým.
Akþam Loro ve Aniceto ile konuþtum. Bu görüþme çekiþmeli geçti, Loro, çözülme durumunda olduðumuzu söyledi. Daha
açýk konuþmasýný istedim. Marcos ve Benigno ile ilgili olduðunu
söyledi, Aniceto onu yarýyarýya doðruladý. Fakat, sonra Cocoya
konserve hýrsýzlýðýna kendisinin de katýlmýþ olduðunu açýklamýþ,
Ýntiye de Loronun Benigno ve Pombo hakkýndaki sözlerine ve
gerillanýn çözülme durumunda olduðu kanýsýna katýlmadýðýný
söylemiþ.
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AYIN ANALÝZÝ
Olaydan yana zengin bir ay yaþadýk. Fakat genel görünümü þu özellikleri taþýyor: Gerillanýn saðlamlaþma ve arýnma
aþamasý tamamlandý; þimdi sýra Kübadan gelenler arasýndan
pek fena olmayan unsurlarýn da katýlmasýyla, yavaþ yavaþ geliþme
aþamasýnda. Guevaranýn adamlarýnda genel düzey düþük (2
kaçak, 1 geveze tutuklu, 3 kuru kalabalýk, 2 mýzmýz). Gösteriþli ve
tam bir vuruþun nitelediði bir savaþ baþlangýcý, fakat olaylardan
önce ve sonra özürsüz kararsýzlýklar görüldü (Marcosun görevden alýnmasý ve Braulionun hareketi) Düþmanýn karþý-saldýrýþýnýn
baþladýðý aþamayý þimdiye kadar þunlar belirledi; a) Bir tecrit etme
eðilimi b) Ulusal ve uluslar arasý [sayfa 87] gereksiz yaygara c) Þimdilik
tam bir etkisizlik d) Köylüleri seferber etme çabasý.
Kararlaþtýrdýðýmýzdan da önce ve geride savaþ görmüþ bir
grup ve beraberimizde ihanet edecekleri muhtemel 4 kiþinin yüküyle, bir grubu yedekte býrakarak yola çýkmak zorunda kalmýþtýk.
Durum parlak deðil, fakat baþlamakta olan yeni bir gerilla aþamasýnýn eþiðindeyiz, bunu atlatabilmek herþey iyi gidecek.
Bileþimimiz:
Öncü güç: Miguel, Benigno, Pacho, Loro, Aniceto, Camba,
Coco, Dario, Julio, Pablo, Raul.
Artçý güç: Joaauin, yardýmcýsý Braulio, Rubio, Marcos, Pedro, Doktor, Polo, Walter, Výctor (Pepe, Paco, Eusebio, Chingolo).
Merkez : Ben, Alejandro, Rolando, Ýnti, Pombo, Nato, Turna, Urbano, Moro, Negro, Ricardo, Arturo, Euslaquio, Gýýevara,
Willy, Lýtis, Antonio, Leon (Tania, Pelado, Danton, Chino - ziyaretçiler), Serapio (mülteci). [sayfa 88]
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VI.
NÝSAN 1967

1 Nisan
Öncüler, saat yedide hazýr oldular, oldukça geç. Silahlarý
Ayý Mahzenine saklamaya giden Camba ve Nato gelmemiþlerdi.
Saat 10da gözetleme noktasýndan dönen Turna, av alanýnda 3 ya
da 4 asker gördüðünü söyledi. Mevzilerimize geçtik ve nöbeti
alan Walter katýr ya da eþekle gelen 3 askerin birþey yerþleþtirmeye
uðraþtýklarýný haber verdi; bana da gösterdi, ama ben birþey görmedim. Bütün bunlarýn Walterin bir göz yanýlmasýndan ibaret
olduðunu ve saldýrmayacaklarýný düþünerek saat 16da geri döndüm.
Yarýndan tezi yok, her yeri boþaltmaya ve Joaquinin yokluðunda artçý gücün baþýna Rolandoyu geçirmeye karar verdim.
Nato ve Camba, saat 21de döndüler. Orada kalan Joaquin, Alejandro, Moro, Serapio, Eustaquio ve Polo için yiyecek ayýrdýktan
sonra kalan herþeyi yerleþtirmiþler. Üç Kübalý bu duruma itiraz
ediyorlar. Güneþte kurutulmuþ etleri akþama saklamak için bir
kýsrak daha kestiler. Saat 23te Antonio bir çuval mýsýrla döndü ve
hiçbir yenilik olmadýðýný haber verdi. [sayfa 89]
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Sabah saat 4te, Rolando kuru kalabalýk eden dört gevþek
tipi (Chingolo, Eusebio, Paco, Pepe) yanýnda götürmek üzere kaldýrarak yola çýktý. Pepe, kendisine bir silah vermemizi, burada
kalacaðýný söyledi. Camba onunla gitti.
Saat 5fe Coco geldi, bir inek kestiklerini ve bizi beklediklerini anlatan bir mesaj getirdi. Ýki gün sonra, öðleyin, çiftliðin
aþaðýsýnda, daðdan akan derenin kýyýsýnda buluþmamýzý, söyledim.
2 Nisan
Ýnanýlmayacak kadar çok sayýda biriken eþyamýzý mahzenlere yerleþtirmek için bütün gün çalýþtýk; taþýma saat 17de sona
erdi. Dört kiþiyi nöbetçi býraktýk. Gün tam bir durgunluk içinde
geçti, bölgede uçak dolaþmadý. Radyonun yorumcularý çemberin daraldýðýný ve gerillacýlarýn Nacahuaþu boðazlarýnda savunmaya hazýrlandýklarýný bildiriyor. Don Rembertonun tutuklandýðým,
çiftliði Cocoya satanýn o olduðunu da söylüyorlar.
Vakit ilerlemiþ olduðundan yarýn sabahýn 3'ünde yola çýkmaya ve randevumuz ters yönde olduðu halde, doðrudan doðruya
Nacahuasudan geçip bir gün kazanmaya karar verdik.
Moro ile konuþtum, pisboðazlýk ve arkadaþlarýný alaylarýyla
çileden çýkarma gibi huylarý yüzünden kendisini en iyilerden saymadýðýmý söyledim. Bu konuda bir süre konuþtuk.
3 Nisan
Program herhangi bir güçlük çýkmaksýzýn gerçekleþtirildi;
Saat 3.30da yola koyulduk, aðýr aðýr yürüdük, dönemeçten saat
6.30da geçtik ve çiftliðin yakýnlarýna 8.30da vardýk. Pusu yerinden geçtiðimizde yedi cesetten geriye iyice temizlenmiþ yedi iskelet kaldýðým gördük; leþkargalan görevlerinin sorumluluðunu
yüklenmesini bilmiþler. Ýki kiþiyi (Urbano ve Nato), Rolando ile
baðlantý kurmaya gönderdim. Öðleden sonra Piraboy boðazlarma vardýk. Orada, inek eti ve mýsýr yedikten sonra uyuduk. [sayfa 90]
Danton ve Carlosla görüþüp üç olasýlýktan birini seçmelerini söyledim: bizimle kalmak, yalnýz baþlarýna dönmek, ya da Gutierrezden geçmek ve kendilerine daha iyi olanaklar aramak.
Üçüncü seçeneði uygun buldular. Yarýn þansýmýzý deneyeceðiz.
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6 Nisan
Çok gergin bir gün. Saat 4te Nacahuasu ýrmaðýný geçtik ve
yolumuzu sürdürebilmek için havanýn ýþýmasýný bekledik. Sonra
Miguel keþif yapmaya gitti ama bizi askerlerin ta yakýnýna götürme tehlikesi yaratan iki hata iþledikten sonra. Saat 8de Rolando
bir ay önce çýktýðýmýz boðazýn karþýsýnda on kadar askerin bulunduðunu haber verdi. Aðýr aðýr gittik. Saat 11de bir tepeye vardýðýmýzda tehlikeli bölgenin dýþýna çýkmýþtýk. Rolando koþa koþa gelip
boðazda yüzden fazla askerin mevzi aldýðý haberini getirdi.
Akþam, dereye varmadan önce, ýrmak tarafýndan sýðýrtmaçlarýn sesleri duyuldu. Oraya doðru seðirttik ve dört köylüyle
Arganarazýn birkaç ineðini ele geçirdik. Köylülerde, oniki baþ
hayvan alýp getirmeleri için ordunun verdiði geçiþ belgeleri vardý.
Birkaç kiþi daha gördük, ama onlar ileriden geçtikleri için yakalayamadýk. Ýki ineði kendimize alýkoyduk ve onlarý dere yataðýna
kadar götürmek üzere karþýya geçirdik. Bu dört sivil, bir müteahhit ve oðlu, biri Chuquisacalý, öbürü Camirili köylülerdi. Çok içten
davrandýlar. Bildiriyi onlara verdik. Yayacaklarýný vadettiler.
Bir süre onlarý tuttuk ve sonra kimseye birþey söylememeye söz verdikleri için býraktýk.
Akþamý yemek yiyerek geçirdik.
7 Nisan
Sað kalan inekle dere yataðýna daldýk ve hayvaný keserek
güneþte kuruttuk. Rolando, kýmýldayan herþeyi vurma emriyle,
ýrmaðýn yakýnýnda pusuya yattý, ama, bütün gün birþey olmadý.
Benigno ve Camba, bizi Pirerendaya götürecek [sayfa 91] olan yoldan ilerlediler ve bulunduðumuz derenin yakýnýndaki vadiden bir
býçký motoru sesi duyulduðu haberini getirdiler.
Urbano ve Julioyu, bir mesaj götürmeleri için Joaquine
gönderdim. Geri dönmediler.
8 Nisan
Bugün yeni birþey yok. Benigno gitti fakat iþini bitirmeden
döndü. Yarýn da bitiremeyeceðini söylüyor. Miguel, Benignonun
tepelerden görmüþ olduðu bir vadiyi taramaya gitti ve geri dönmedi. Urbano ve Julio, Polo ile geri döndüler. Askerler kampý al90
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mýþlar, etrafý taramaya çýkmýþlar, sonra bayýrdan inmiþler. Bu haberi gönderen Joaquin, iliþikteki belgede (D-XIX) baþka sorunlara da deðiniyor.
Elimizde üç inek ve danalarý vardý. Fakat ineklerden biri
kaçmýþ, þimdi dört hayvanýmýz var. Bunlardan birini ya da ikisini,
elimizde kalan tuzla güneþte kurutacaðýz.
9 Nisan
Polo, Luis ve Willy, Joaquine bir yazý götürmeye ve adamlarýyla buraya gelmesine yardým etmeye gittiler. Nato ve Guevara
onlara uygun bir sýðýnak aramaya çýktýlar, bulunca oraya
yerleþtireceðiz. Natoya göre, sel yataðýna yakýn olmakla birlikte,
hiç de fena olmayan yerler varmýþ. Miguel döndü. Gördüðü kadarýyla yolun Pirirendaya deðin uzanmasý ve sýrt çantalanyla bir
gün sürmesi gerekirmiþ. Bunun üzerine Benignoya, iþini bir günden önce bitiremiyeceðine göre, yanda býrakmasýný emrettim.
10 Nisan
Gün olaysýz baþladý. Bütün izlerimizi sildikten sonra Miguelin gösterdiði boðazdan geçerek Pirerenda-Gutierrez yolunu geçmeye hazýrlandýk. Öðleye doðru El Negro nefes nefese koþup
geldi ve onbeþ askerin ýrmak boyunca indiðini haber verdi. Inti
pusuda bekleyen Rolandoyu uyarmaya gitti. Beklemekten baþka
birþey yapamazdýk, bekledik. Tumayý [sayfa 92] haber toplamaya
gönderdim. Ýlk haberler gecikmedi, cansýkýcýydýlar, El Rubio (Jesus Suarez Gayol), aðýr yaralýydý. Kampa ölü olarak getirildi, baþýna
bir kurþun rastlamýþtý. Þöyle olmuþ: Pusu, ýrmaðýn iki yönüne
bölünmüþ, sekiz artçý ve yardýmcý olarak onlara katýlan üç öncüden kurulmuþtu.
Onbeþ askerin gelmekte olduðunu duyan Ýnti, El Rubio
nun bulunduðu yöne geçmiþ ve ýrmaktan görülecek biçimde çok
kötü bir yerde mevzi aldýðýný anlamýþ. Askerler tedbirsizce ve ýrmaðýn kenarýndaki patikalarý bulmak için ýrmaðýn kýyýlarýný tarayarak
ilerliyorlarmýþ. Pusuya düþmeden önce Braulio ya da Pedro ile
karþýlaþmýþlar. Atýþlar birkaç saniye sürmüþ. Askerler bir ölü, 3 yaralý ve 6 tutsak býrakmýþlar. Bir gedikli hemen ölmüþ, öteki dördü
kaçmýþ. El Rubioyu bir yaralýnýn yanýnda bulmuþlar, Garand mar-
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ka tüfeði tutukluk yapmýþ. Yanýnda pimi çekildiði halde patlamamýþ
bir de el bombasý varmýþ. Yaralýyý aðýr durumu nedeniyle sorguya
çekememiþler, biraz sonra o da, onlarý yöneten teðmen de ölmüþ.
Tutsaklarýn sorgusundan þunlarý anladýk: bu onbeþ asker
Nacahuasu ýrmaðýnýn aþaðýsýnda mevzi alan bir birliktenmiþ. Vadiyi aþmýþlar, iskeletleri toplamýþlar ve sonra da kampý iþgal etmiþler. Askerlerin söylediklerine bakýlýrsa, radyo, belgelerin ve fotoðraflarýn ele geçtiðini söylediði halde birþey bulamamýþlar. Birlik
100 kiþilikmiþ. Onbeþi bir grup gazeteciye kampýmýza kadar eþlik
etmiþ. Görevleri bir keþif yaptýktan sonra saat 17de dönmekmiþ.
Asýl kuvvetler Pincalda bulunuyormuþ Lagunillasda 30 kiþi kadar
varmýþ. Pireboya doðru giden grubun da Gutierreze çekilmiþ
olduðunu sanýyorlardý. Daðlarda yollarým kaybeden ve susuz kalan bu grubun serüvenini anlattýlar. Kaçaklarýn geç döneceklerini
hesaplayarak pusuyu kaldýrmadým. Rolando 500 metre kadar
ilerlemiþti þimdi öncüler ona yardým edebilecek durumdaydýlar.
Önce çekilmelerini emretmiþtim ama sonra herþeyi olduðu gibi
býrakmayý daha mantýklý buldum.Saat 17de, sayýca kabarýk bir
ordu gücünün ilerlemekte olduðu haberi ulaþtý. Beklemekten
baþka birþey yapamazdýk. Pomboyu aydýnlatýcý [sayfa 93] bilgiler
toplamak üzere gönderdim. Bir süre silah sesleri duyuldu ve Pombo askerlerin yine pusuya düþtüklerini haber vermeye koþtu; birçok ölü ve bir tutsak binbaþý varmýþ.
Bu kez olay þöyle geliþmiþ: Irmak boyunca tedbirsizce
yayýlarak ilerlemiþler. Sürpriz tam olmuþ. Bu kez kötü, 5 yaralý ve
toplam 22 tutsak (verilerin yetersizliði nedeniyle kesin bir bilanço
yapýlmasý olanaksýz).
11 Nisan
Sabahleyin öteberiyi taþýdýk ve El Rubioyu araç yokluðundan toprak seviyesinde bir çukura gömdük. Tutsaklarý götürüp
salývermesi ve etrafa saçýlan silahlan toplamasý için Ýntiyi artçýlarla býraktýk. Bu aramanýn tek sonucu: Ýki esir ve onlara ait iki Garand. 1 numaralý bildiriden iki örneði, bunu gazetecilere ulaþtýrmayý
vadeden binbaþýya verdik. Toplam kayýplarý þunlar:
Ýkisi teðmen olmak üzere 10 ölü, bir binbaþý ve birkaç gedikli olmak üzere 30 tutsak, bunlardan 6sý yaralý (biri ilk çatýþ-
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mada). Bunlar çeþitli alaylara mensup olmakla birlikte 4'üncü tümenin emrindeydiler. Rangerlardan, paraþütçülerden ve bölgedeki alaylardan olanlar var, hepsi de çocuk denecek yaþta.
Taþýma ve yerleþtirmeye yarayacak bir mahzen bulma iþi
ancak öðleden sonra sona erdi. Fakat yerleþtiremedik. Son
aþamada inekler ürktü, öyle ki elimizde yalnýzca bir dana kaldý.
Erken saatte yeni kampýmýza vardýðýmýzda adamlarýyla birlikte aþaðýya inen Joaquine ve Alejandroya rastladýk. Anlattýklarýna bakýlýrsa, görüldüðü söylenen askerler Eustaquionun fantazisinden baþka birþey deðil ve bunca taþýnmalar boþ yere.
Radyo yeni bir kanlý çarpýþma olduðunu, ordunun 9 ölü
verdiðini ve bizden de dört kiþinin cesedinin teþhis edildiðini
duyurdu. Þilili bir gazeteci kampýmýzýn ayrýntýlý bir tanýmýný yaptý.
Benim de sakalsýz ve pipolu bir resmimi bulmuþ. Nasýl ele geçirdiðini araþtýrmamýz gerekiyor. Üst mahzeni keþfettiklerine dair
belirtiler var, ama bu kesin deðil. [sayfa 94]
12 Nisan
Saat 6.30da kaybettiðimiz dört arkadaþtan geriye kalanlarý
El Rubioyu anmak ve akan ilk kanýn, Kübalý kaný olduðunu belirtmek için topladým. Ricardo ile çýkan bir olaydan sonra
Cambanýn, Kübahlara olan güveninin her geçen gün biraz daha
sarsýldýðý hakkýndaki sözleri üzerine, öncüler arasýnda yerleþen
Kübalýlan küçümseme eðilimine dikkatlerini çektim.Ateþ gücü ve
çarpýþma þevki artan birliðimizin sayýca azalmasýna bir çare aramak ve yeni gönüllüler çekmek gereðine de deðindim.
Natonun uygun bir yere kurduðu yeni mahzene ganimetleri yerleþtirdikten sonra, saat 14te aðýr adýmlarla ilerlemeye baþladýk. Öyle yavaþ yürüyorduk ki, ilerlemiyorduk demek daha doðru
olur.Hemen sonra da, bir dere baþýnda mola verip uyuduk.
Þimdi ordunun kabullendiði ölü sayýsý 11; herhalde bir ölü
daha buldular ya da yaralýlardan biri öldü. Debraynin kitabý üzerine eðitime baþladým.
Yeni bir mesajý kýsmen deþifre ettik, içinde önemli birþey
yok.
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13 Nisan
Daha hýzlý ilerlemek için grubu ikiye ayýrdýk, ama yine de
aðýr ilerledik. Kampa saat 16da vardýk, son gelenler de 18.30da
vardýlar. Miguel sabah gelmiþti. Mahzenler bulunmamýþ ve
hiçbirþeye el deðmemiþ; herþey olduðu gibi duruyor, sýralar, mutfak eþyalarý, fýrýn, erzaklar.
Aniceto ve Raul keþfe çýktýlar, ama yeterli olmadý, yarýn
Ýkira ýrmaðýna deðin gitmeli.
Kuzey amerikalýlar, Bolivyaya danýþman gönderilmesinin
eski bir tasarýya dayandýðýný ve gerillayla hiçbir ilgisi bulunmadýðýný ilân ediyorlar. Yeni bir Vietnamýn ilk aþamasý eþiðindeyiz belki. [sayfa 95]
14 Nisan
Tekdüze bir gün.
Hastalarýn sýðýnaðýndan yiyecek taþýdýlar, bize beþ gün yeter. Üst mahzenden, süttozu kutularý getirmeye gittiler. Yirmiüç
kutunun anlaþýlmaz biçimde yok olduðu meydana çýktý. Moro 48
tane götürmüþtü ve kimse gidip bunlarý alacak vakit bulmuþ olamaz. Süt, hep baþýmýza iþ açýyor. Mevzileri Joaquinin geliþine
deðin pekiþtirmek için özel mahzenden bir havan topu ve bir
makineli tüfek çýkardýk.
Harekatý yönetme biçimimiz belirli deðil, ama en uygunu,
topluca çýkmak ve Muyupampa kesiminde bir süre çarpýþtýktan
sonra kuzeye çekilmektir sanýrým, olanaklar elverdiði ölçüde Danton ve Carlosu duruma göre Sucre-Cochabamba yolu üstüne
yerleþtireceðiz.
Bolivya halkýna 2 numaralý bildiriyi ve Manila için de 4
numaralý raporu kaleme aldýk. Bunu Fransýz götürecek (D-XXI).
15 Nisan
Joaquin artçýlarla geldi. Yarýn hareket etmeye karar verdik.
Bölgede uçaklarýn dolaþtýðýný ve makilere ateþ edildiðini söylediler. Yeni birþey olmadý. Gidenlerin yardýmýndan yararlanacak olan
artçýlara (Marcos) 30luk bir makineli tüfek vererek grubun donanýmýný tamamladýk.
Akþam, yolculuk hakkýnda öðütler verdim ve süt kutula94
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rýnýn yürütülmesi konusunda ciddi uyarýlarda bulundum.
Kübadan gelen uzun bir mesajý deþifre ettik. Lechio haberlerimizi almýþ; bizi destekleyen bir bildiri yayýnlayacak, sonra
da gizlice, en çok yirmi gün içinde ülkeye gelecekmiþ.
Fidele son olaylar hakkýnda bilgi veren bir mektup kaleme aldýk. (No. 4) Þifreledik ve görünmez mürekkeple yazmayý
kararlaþtýrdýk. [sayfa 96]
16 Nisan
Öncüler saat 6.15te hareket ettiler, bizde 7.15te yola çýktýk
ve Ýkira ýrmaðýna deðin hýzlý yürüdük, fakat Tania ve Alejandro
geç kaldýlar. Termometreyi koyunca Tanianm 39dan fazla ve
Alejandroriun 38 derece ateþi olduðu görüldü. Üstelik bu gecikme, önceden düzenlediðimiz programa göre ilerlememizi de engelledi. Onlarý El Negro ve Serapio ile Ýkiradan 1 km uzakta
býraktýk. Biz de Bella Vista adlý çiftlikten geçtik ve dört köylüyü
bize patates, bir domuz ve mýsýr satmalarý için zorladýk. Bunlar
bizim burada bulunuþumuzdan korkan yoksul insanlardý. Geceyi yemek piþirerek ve yiyerek geçirdik. Ertesi gün Tikuchaya yol
alacaðýmýzdan, o zamana deðin gizlendik ve yerimizden kýpýrdamadýk. [sayfa 97]
17 Nisan
Haberler, kararlarýmýzda deðiþiklik yapmamýzý gerektirdi.
Köylülere bakýlýrsa Tikuchaya gitmek vakit kaybý olurmuþ. Muyupampa (Vaca Guzman)ya ulaþan daha kýsa ve bitiþ kesimi arabayla aþýlmaya elveriþli, dümdüz giden bir yol varmýþ. Uzun bir
duraksama geçirdim. Ama sonunda bu yoldan gitmeye karar verdik. Birini, geciken dört arkadaþa Joaquinle kalmalarýný söylemeye gönderdim ve Joaquine de orduyu buralarda oyalayarak
yoðun bir harekata yeltenmesini engellemek için, bir þaþýrtma
manevrasý yapmasýný ve bizi üç gün beklemesini emrettim. Ondan sonra da saldýrýlardan, çatýþmalardan sakýnarak geliþimizi bekleyecekti. Akþam bir köylünün oðullarýndan birinin ortadan
kaybolduðunu sezdik. Bizi ele vermeye gitmiþ olabilirdi. Fakat
buna karþýn yola çýktýk. Fransýzý ve Carlosu bölgeden çýkarmalýydýk. Moises þiddetli karaciðer aðrýlarý yüzünden gecikenlerin gru-
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buna katýldý.
Ayný yoldan dönmekle, Lagunillasda haber alýp harekete
geçen orduya ya da Tikuchadan gelen askeri birliklere rastlama
tehlikesiyle karþý karþýya geliyoruz, ama artçýlarla baðlantýmýzýn
kesilmemesi için bunu yapmak zorundayýz.
Saat 22de hareket ettik ve molalarla 4.30a deðin yürüdük.
O saatte mola verdik ve uyuduk. Yaklaþýk 10 km yapmýþtýk.
Rastladýðýmýz köylülerden Simon adlýsý, korkak görünmesine karþýn iþbirliði yapmaya eðilimli. Bölgenin zengini olan Vides ise tehlikeli. Carlos Rodasýn oðlunun kaybolduðunu da unutmamalýyýz. Bu çocuk ekonomik bakýmdan bölgenin efendisi olan
Videsin etkisiyle bir aptallýk yapabilir.
18 Nisan
Þafaða kadar yürümüþ ve gecenin son saatlerinde müthiþ
soðuða karþýn, bir güzel kestirmiþtik. Sabahleyin öncüler civarda
keþfe çýktýlar; bir yerli evine rastlamýþlar, ama fazla bir bilgi edinememiþler. Nöbetçiler, bir atlýyý yakalamýþlar, bu da Carlos Rodasýn
oðullarýndan biriymiþ ve Yakundaya gidiyormuþ. Tutuklamýþlar.
Aðýr ilerledik. Matagala, oradan da [sayfa 98] A. Padillanýn bir fersah
uzaklýktaki evine gittik. Vardýðýmýzda saat 3 olmuþtu. Adam korkuyordu; bizi sepetlemek için elinden geleni yaptý, ama þansý
yokmuþ, yaðmur yaðmaya baþladý ve konaklamak zorunda kaldýk.
19 Nisan
Bütün günü orada geçirdik, yolun her iki yönünden gelen
köylüleri tutukladýk, böylece kalabalýk bir tutuklu grubu oluþtu.
Saat 13te nöbetçiler krallara layýk bir armaðan getirdiler: bu,
Lagunillaslý çocuklarýn kýlavuzluðunda peþimize düþmüþ olan Roth
adlý bir ingiliz gazeteciydi. Belgeleri düzenliydi, ama kuþkulu þeyler
vardý: pasaportunda öðrenci yazýlýyken silinmiþ, gazeteciye
çevrilmiþti (gerçekte foto muhabiriyim, diyordu). Bir Porto-Rico
vizesi var. Buenos-Airesden alman bir örgütleyici kartýna iliþkin
soru sorduðumuzda askeri okul öðrencilerine ispanyolca dersleri
verdiðini itiraf etti. Kamp yerine gitmiþ olduðunu, orada kendisine
Braulionun yolculuklarýný ve baþýndan geçenleri anlatan günce-
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sini gösterdiðini anlattý. Hep ayný masal, disiplinsizlik ve sorumsuzluk her tarafta egemen. Gazeteciye eþlik eden çocuklardan,
bizim buraya geliþimizi birinin Lagunillasa koþup haber vermiþ
olduðunu öðrendik. Rodasýn oðlunu sýkýþtýrdýk. Kardeþinin Videsin
ýrgatlarýndan biriyle 500-1000 peso arasýnda deðerlendirilen ödülü
alabilmek için gittiðini öðrendik. Atýný misilleme olarak elinden
alýp tutsak köylüleri durumdan haberdar ettik.
Fransýz, Ýngilizden iyi niyetini kanýtlamasý için, buradan çýkmalarýna yardým etmesini istememizi önerdi. Carlos bunu isteksizce kabul etti, ben iþe karýþmadým. Saat 21de (...) vardýk ve
yolumuzu köylülerin durgun olduðunu söyledikleri Muyupampaya
doðru sürdürdük. Ýngiliz, Ýntinin ileri sürdüðü koþullarý ve benim
kaleme aldýðým raporu kabul etti ve saat 23.45te gidenlerle el
sýkýþarak köyü iþgal etmek için yola çýktýk. Ben, Pombo, Tuma ve
Urbano ile kaldým. Soðuk çok þiddetliydi, ufak bir ateþ yaktýk.
Saat lde Nato gelip köyün 20 asker ve savunma devriyeleriyle
alarma geçmiþ olduðunu [sayfa 99] söyledi. Ýki M-3e ve iki tabancaya sahip devriyelerden biri bizim öncülerle karþýlaþmýþ, ama karþý
koymadan teslim olmuþ. Þimdi benden talimat istiyorlardý. Vaktin
ilerlemiþ olmasý nedeniyle çekilmelerini emrettim. Ýngiliz gazeteciye, Fransýza ve Carlosa kendileri için hangi yolun daha iyi olacaðýný düþünüp bizzat karar vermelerini söyledim. Saat 4te geri
döndük: Amacýmýza ulaþamamýþtýk. Carlos kalmaya karar verdi,
bu kez Fransýz isteksizce onu izledi.
20 Nisan
Saat yediye doðru, akþamüstü rastladýðýmýz ve bize kahve
ikram eden Nemesio Caraballonun evine vardýk. Anahtarý kapýnýn üstünde býrakarak gitmiþti, evde bir kaç ürkek hizmetçi vardý. Irgatlardan satýn aldýðýmýz mýsýr ve kabakla yemek piþirdik. Saat 13e doðru beyaz bayrak çekmiþ, içinde Muyupampa kaymakamý, doktoru ve papazý bulunan bir kamyonet geldi. Papaz almandý. Onlarla Ýnti konuþtu. Barýþ önermeye gelmiþler, ama ulusal
bir barýþ olacakmýþ bu, aracýlýk etmek istediklerini söylediler. Ýnti,
barýþý yalnýz Muyupampa için ve verilecek listedeki mallarý saat
18.30a deðin getirip vermeleri koþuluyla kabul etti. Bunu vadedemediler; Bölgenin ordunun denetimi altýnda olduðunu söyleyerek
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süreyi sabahýn 6sýna deðin uzatmak istediler; onu da biz kabul
etmedik.
Ýyi niyetlerinin kanýtý olarak iki karton sigara getirmiþlerdi
ve üç yolcunun Muyupampada tutuklandýðýný, ikisinin sahte belge taþýmasý nedeniyle, durumlarýnýn tehlikeli olduðunu söylediler. Carlos için iþ sarpa sardý demektir, Dantonun kendini kurtarabilmesi gerekir.
Saat 17.30. Üç AT-6 gelip içinde bulunduðumuz evi, yemek
piþirdiðimiz sýrada bombaladýlar. Onbeþ metre uzaða düþen bir
bomba Ricardoyu hafifçe yaraladý. Ordunun cevabýydý bu. Askerlerin morallerinin nasýl bozulduðunu anlamak için haberlere
gözatmak gerek, gelenlerin anlattýklarýna bakýlýrsa býkkýnlýk baþ
göstermiþ. [sayfa 100]
Saat 22.30da iki atla yola çýktýk (biri Videsin oðlundan
aldýðýmýz; öteki gazetecininki) ve Tiküchaya doðru gittik. Saat
1.30da mola verdik ve uyuduk.
21 Nisan
Roso Carrasconun evine deðin yürüdük. Bizi çok iyi
karþýladý ve bize ihtiyacýmýz olan herþeyi sattý. Akþam, Muyupampa-Monteagudo yolunun doðru ikiye ayrýldýðý Taperillas sapaðýna
kadar yürüdük. Niyetimiz bir su baþýnda oturmak ve pusu kurmak için keþif yapmaktý. Pusu kurmamýzýn bir baþka nedeni daha
vardý; radyo bir fransýz, bir ingiliz ve bir arjantinli ücretli askerin
öldürüldüðünü haber veriyordu. Bu kuþkuyu gidermeli ve ibret
olacak bir ceza vermeliydik.
Yemekten önce, Nacahuasuda ölen Vargasýn kayýnbabasý,
ihtiyar Rodasýn evine uðradýk ve ona bir açýklamada bulunduk.
Yetinmiþ göründü.
Öncüler emirleri iyi anlamamýþlar; yollarýný sürdürüp köpeklerin uyanmasýna ve þiddetle havlamasýna neden oldular.
22 Nisan
Yanlýþlýklar sabahtan baþladý; Rolando, Miguel ve Antonio,
biz ormana çekildiðimiz sýrada pusu kurmak için keþfe çýktýlar.
Fakat YPFB marka kamyonette bizim izlerimizi inceleyen adamlara ve geceyi burada geçirdiðimiz hakkýnda bilgi veren bir köylüye
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rastlamýþlar ve onlarý tutuklamaya karar vermiþler. Bu, tasarýlarýmýzý altüst etti, fakat pusuyu gündüz vakti kurmaya ve geçecek
kamyon ve mallarý ele geçirmeye karar verdik. Pusu, ordunun
gelme olasýlýðý karþýsýnda onu da beklemekle görevliydi.
Bal, muz ve bazý baþka mallarla çok sayýda köylü taþýyan
bir kamyona el koyduk. Fakat izimizi sürüp gelen bir kamyonla,
tankerlere dokunmadýk. Epeydir hasret kaldýðýmýz ekmeklerin bir
türlü gelmek bilmemesi nedeniyle geciktik. [sayfa 101]
Niyetim, bütün yiyecekleri kamyonete yükleyip öncülerle
birlikte 4 km uzakta bulunan Tikucha yolunun ikiye ayrýldýðý yere
gitmekti. Karanlýk basarken, küçük uçak siperlerimizin üzerinde
uçmaya baþladý ve çevredeki evlerin köpekleri, havlamalarýný daha
da þiddetlendirdi. Saat 20de, orada gözetim altýnda olduðumuz
kesin olduðu halde yola çýkmaya hazýrlanýyorduk ki, kýsa bir çatýþmanýn gürültüsü ve teslim olmamýzý bildiren sesler duyuldu. Hepimiz þaþkýna dönmüþ, ne olup bittiðini hiç mi hiç anlayamamýþtýk.
Neyse ki, öteberi kamyonetteydi. Herþeyi o anda düzenleyiverdik. Sadece Loro aramýzda deðildi, fakat çatýþma, bizi kuþatmak
için tepeyi çevirmekte olan askerlerin kýlavuzlarýný gören Ricardo
ile baþladýðýna göre, Loronun baþýna birþey gelmediðine inanabilirdik. Kýlavuz belki de yaralanmýþtý. Kamyonet ve atlarla yola çýktýk.
Altý atýmýz vardý. Çocuklar, kimi yaya, kimi atla gidiyordu. Sonunda hepsi kamyonete atladý. Öncülerse atlara bindi. Tikuchaya
saat 3.30da, papazýn malikanesinin bulunduðu Mesona da 6.30da
vardýk, sonra bir çukurda gizlendik.
Harekatýn bilançosu olumsuzdu, bir yandan disiplinsizlik,
tedbirsizlik (geçicidir, umarým), öbür yandan bir insan kaybý. Ayrýca parasýný ödeyip de götüremediðimiz mallarla, Pombonun
cebinden düþen dolar paketi. Ýþte bu harekatýn sonuçlarý. Ayrýca,
gafil avlanýþýmýz ve sayýca az bir grup tarafýndan bozguna
uðratýlýþýmýz da var. Moralleri oldukça yüksek olmakla birlikte,
adamlarýmýzýn iyi dövüþen bir güç olmalarý için daha çok çaba
gerekiyor.
23 Nisan
Dinlenme günü ilan edildi, yeni birþey de olmadý. Gün ortasýnda küçük uçak (AT-6) bölgede dolaþtý; nöbetçilerin sayýsýný
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arttýrdýk ama, yeni birþey çýkmadý. Akþam, ertesi gün için gerekli
talimat verildi. Dört gün Benigno ve Aniceto, gidip Joaquini arayacak, dört günde Coco ve Camba, Rio Grandeye giden patikada bir keþfe çýkýp burayý kullanýlýr duruma sokacaklar. Joaquin
gelinceye kadar mýsýrlarýn civarýnda kalacaðýz ve ordunun gelip
gelmeyeceðini anlayacaðýz. Joaquin, [sayfa 102] bütün adamlarýyla
gelme ve hasta olan varsa, gecikenlerden birini onun yanýnda
býrakma emrini almýþtý.
Danton, El Pelado ve ingiliz gazetecinin baþlarýna geleni
daha bilmiyoruz; basýna sansür kondu. Baþka bir çatýþmadan ve
üç-beþ tutsaktan söz ediliyor.
24 Nisan
Keþifçiler yola çýktý. Irmaðýn bir km daha yukarýsýna, ufak
bir düzlüðe yerleþtik. Görüþ alaný, papazýn çiftliðinden yaklaþýk
500 metre yakýn olan, son köylünün evine kadar uzanýyor (tarlada marihuana bulduk). Köylü döndüðünde þaþýrýp kaldý. Öðleden
sonra bir AT-6, küçük evin üzerine iki yaylým atýþý yaptý. Pacho
gizemli biçimde kayboldu, hastaydý ve geride kalmýþtý. Antonio
ona yolu göstermiþ ve 5 saatte ulaþabileceði yolda ilerlemeye
baþlamýþ; fakat gelmedi. Yarýn çýkýp onu arayacaðýz.
25 Nisan
Kara gün. Saat 10da Pombo gözetleme yerinden gelip 30
askerin küçük eve doðru ilerlediðini haber verdi. Antonio gözetleme yerinde kaldý. Hazýrlandýðýmýz sýrada koþup baktý, askerlerin
60 kiþi kadar olduklarýný ve daha gelenlerin bulunduðunu söyledi.
Gözetleme yerinin yetersiz olduðu artýk ortadaydý; bu yer olaylarý
önceden haber almamýza elveriþli deðildi. Kampýn giriþ yolunda,
o andaki olanaklarýmýzla pusu kurmaya karar verdik. Alelacele
akarsuyun kýyýsýnda, 50 metre görüþ uzaklýðý olan küçük, dik bir
yokuþta mevzi aldýk. Urbano, Miguel ve ben otomatik tüfeklerle
yerleþtik. Doktor, Arturo ve Raul saðý tuttular, görevleri kaçýþý ve o
yönden ilerlemeyi engellemekti; Rolando, Pombo, Antonio, Ricardo, Julio, Pablito, Dario, Willy, Luis, Leon onlarý yandan bastýrmak için akarsuyun öbür yanýnda mevzi aldýlar. Ýnti, sel yataðýnda
kaldý, oraya sýðýnmaya kalkýþanlara saldýracaktý. Nato ve Eusta-
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quio gözetlemeye geçtiler, ama ateþ baþlar baþlamaz çekilmelerini emrettim; El Chino, kampý korumak için artçý kaldý. Elimdeki
yetersiz mevcuttan üç kiþi eksilmiþti: kaybolan Pacho, onu aramaya giden Turna ve Luis. [sayfa 103]
Çok geçmeden düþman öncüleri göründü. Bunlarýn üç alman çoban köpeði ve kýlavuzdan kurulu olduðunu görmek bizi
þaþýrttý. Hayvanlarýn sinirli bir görünümü vardý, ama bizim oradaki
varlýðýmýzý sezmiþe benzemiyorlardý. Yollarýna devam ettiler; ilk
köpeðe niþan aldým, ama vuramadým, namluyu kýlavuza çevirdiðim sýrada M2 tutukluk yaptý. Miguel baþka bir köpek öldürdü
ya da bana öyle geldi ve artýk kimse pusuya girmedi. Ordunun
böðrüne aralýklý atýþlar baþladý. Ýlk arada Urbanoyu geri çekilmeleri emrini iletmeye gönderdim, fakat Rolandonun yaralý olduðu
haberi geldi.Biraz sonra getirdiler; çok kan kaybetmiþti ve plazma
verilirken öldü. Kurþun oyluk kemiðini delmiþ, atardamarlara ve
sinirlere ulaþmýþtý; daha birþey yapmaya fýrsat bulamadan tüm
kanýný kaybetti. Gerilla en iyi üyesini ve ayný zamanda temel
taþlarýndan birini kaybetmiþti. Çocuk denecek yaþtan beri
arkadaþýmdý. Ýstilaya kadar 4'üncü kolun habercisiydi ve bu yeni
devrimci serüvene de katýlmýþtý. Bu adsýz ölü hakkýnda, gelecek
için kalýplaþabilecek söz olarak þunu söyleyebiliriz: Senin küçük,
cesur yüzbaþý bedenin, sert görüntüsüyle sonsuzluða kadar
yaþayacak.
Daha sonrasý aðýr bir geri çekilme harekatý oldu. Rolandonun (San Luis) cenazesini de beraberimizde taþýdýk. Pacho bize
daha geç katýldý. Yanýlmýþ ve Cocoya katýlmýþ, bu yüzden dönüþ
bütün gecesini almýþ. Saat 3te cenazeyi ince bir toprak tabakasýnýn altýna gömdük. Saat 16da Benigno ve Aniceto geldiler,
ordunun pususuna (daha doðrusu bir karþýlaþma) düþtüklerini;
sýrt çantalarýný kaybettiklerini anlattýlar. Ama saðsalim kurtulmuþlardý. Olay, Benignonun hesabýnca, biz Nacahuasuya vardýðýmýz
sýrada olmuþtu. Ýþte, iki çýkýþ yolumuz da kapanmýþtý ve artýk tepelere týrmanmak zorundaydýk. Rio Grandeye doðru gitmek iki
yönden iyi deðil. Ýlk olarak, bura doðal bir çýkýþ yoludur ve ikinci
olarak, bizi henüz haber alamadýðýmýz Joaquinden uzaklaþtýrýr.
Akþam, yolun Nacahuasu ve Rio Grandeye doðru ikiye ayrýlan
yerine vardýk ve orada uyuduk. Grubumuzun tamamlanmasý için
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Coco ve Cambayý da orada bekliyeceðiz.
Harekatýn bilançosu son derece olumsuz, Rolando öldü;
yalnýz bu deðil, orduya verdirdiðimiz kayýp da olup olacaðý iki
adamla bir köpek. Durumu iyi inceleyememiþtik, niþancýlar da
düþmaný görmüyorlardý. Gözetleme yeri de çok kötüydü, bu yüzden önceden hazýrlanmamýza yeterli deðildi.
Bir helikopter, papazýn evinin yanýna iki kez indi, sanýrým
bir yaralýyý almak için. Uçaklar eski mevzilerimizi bombaladýlar;
bu da onlarýn hiç ilerlemediklerini kanýtlýyor.
26 Nisan
Birkaç metre uzaklaþýnca birini Coco ve Cambayý aramaya gönderdim. Miguele de, bu sýrada kamp yapýp bekleyeceðimiz
bir yer bulma emri verdim. Fakat öðleyin öbürleriyle döndü. Söylediklerine bakýlýrsa, yükün altýnda güçlükle dört saatlik bir yol
açmýþlardý ve oradan tepeye týrmanýlabilird:. Bununla birlikte, Benigno ve Urbanoyu, daha yakýn olan Nacahuasuya dökülen
nehrin vadisine týrmanma olanaðý araþtýrmalarý için gönderdim;
fakat güneþ batarken döndüler ve herþeyin çok kötü gittiðini söylediler. Ýquiriye ulaþan bir yol bulmak umuduyla, Coconun açtýðý
patikadan yolumuzu sürdürmeye karar verdik.
Bir maskotumuz var: Lolo adýnda bir karaca. Bakalým o
çok yaþayacak mý?
27 Nisan
Coconun dört saat sürdüðünü söylediði yolu ikibuçuk saatte aþtýk. Turunç aðaçlarýnýn sýk olduðu bu yerin haritada Masico
olarak iþaretlenen yer olduðu kanýsýna vardýk. Urbano ve Benigno yol açmayý sürdürdüler, fazladan, bir saatlik bir kýsým eklediler. Geceleri soðuk þiddetli oluyor.
Bolivya radyolarý ordunun bir bildirisini yayýnladý; burada
köpek bakýcýsý bir sivil kýlavuzun ve Royo adlý köpeðin ölümünden sözediliyor. Bizden de Rubio adli bir Kübalý ile bir bolivyalmýn öldüðünü ekliyor. Ayrýca, Dantonun Camiri yakýnlarýnda tutuklu olduðu, öbürlerinin de hayatta ve onunla birlikte olduklarý
anlaþýlýyor.
Yükseklik 950 metre. [sayfa 105]
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28 Nisan
Saat 15e deðin aðýr aðýr yürüdük. Bulunduðumuz yerde
nehir su kaybetmiþti ve baþka bir yönde akýyordu. Orada durduk.
Keþfe çýkmak için vakit geç olmuþtu, kamp yapmak için suyun
kenarýna döndük. Dört günlük yiyeceðimiz kaldý. Yarýn Ýquiri yoluyla Nacahuasuya ulaþmaya çalýþacaðýz, fakat geçit açmak gerekiyor.
Birçok yerde yol bulmaya çalýþtýk ama sonuç alamadýk.
Burada, en azýndan çýkýþý olmayan bir boðazdayýz. Coco daha
keþfini yapmadýðý çapraz bir vadi gördüðünü sanýyor; yarýn bu iþi
hep birlikte yapacaðýz. 35 nolu mesajý gecikmeyle, fakat tümüyle
deþifre ediyoruz. Bir paragrafýnda, Bertrand RussePýn Vietnam
hakkýndaki bir çaðrýsýnda imzamýn da bulunmasý için izin istiyorlar.
30 Nisan
Tepeyi aþmaya çalýþtýk. Vadi sandýðýmýz düzlük, duvar gibi
dik kayalarla bitiyor, ama bir yol bulup týrmandýk; doruða
yaklaþýrken karanlýk bastý ve orada uykuya daldýk. Çok da
üþümedik.
Lolo öldü. Zavallýcýk Urbanonun öfkeli huyunun kurbaný
oldu. Tabancayý çekip hayvaný kafasýndan vurdu.
Havana radyosu, Þilili muhabirlerden aldýðý haberde, gerillacýlarýn kentleri yenecek güçte olduklarýný ve son olarak içi yiyecek dolu askeri kamyonlarý ele geçirdiklerini bildirdi. Siempre
dergisi, Barrientosla yapýlan bir görüþmeyi yayýnladý. Barrientos
çeþitli konulara deðindikten sonra, orduda yankee askeri
danýþmanlarýnýn bulunduðunu ve gerillanýn, Bolivyanýn toplumsal koþullarýnýn sonucu ortaya çýktýðýný kabul ediyordu. [sayfa 106]
AYIN ANALÝZÝ
Rubio ve Rolando gibi iki ciddi kaybýmýz olmasýna karþýn
herþey normal gidiyor denebilir; hele ikincisinin ölümü aðýr bir
darbe oldu, çünkü olasý bir ikinci cephenin kumandanlýðýný ona
býrakmayý düþünüyordum. Dört yeni harekata giriþtik; hepsi de
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genel olarak olumlu sonuçlar verdi. Ýçlerinden, El Rubionun kaybýyla sonuçlananý özellikle baþarýlýydý.
Bunun dýþýnda tamamen tecrit olmuþ durumdayýz; hastalýk bazý arkadaþlarýn saðlýðýný örseledi, gücümüzü bölme zorunda býraktý. Bu da etkililiðimizi azalttý. Joaquin le daha baðlantý
kuramadýk. Köylüler içinde taban yaratma iþi henüz pek
geliþemedi. Ne var ki, örgütlü terör sayesinde çoðunluðun tarafsýzlýðýný saðlayabileceðimiz görülüyor, sanýrým destek daha sonra
gelecek. Bir tek yeni gönüllü katýlmadý, ölenlerden baþka
Taperillasda bir de Loronun izini kaybettik.
Askeri strateji bakýmýndan þu noktalara iþaret edebiliriz: a)
Þu ana kadar, ordu etkili bir kontrol kuramadý. Bizi sýkýþtýrýyorlar,
fakat hareket etmemizi engelleyemiyorlar, çünkü Kem zayýflar,
hem de hareket yetenekleri az. Üstelik, köpeklere ve terbiyecisine
karþý son pusudan sonra daðlara çýkmaktan çekineceklerini
düþünebiliriz, b) Yine gürültü koparýlýyor. Ama bu kez iki taraflý
olarak. Havanada yayýnlanan makalemden sonra burada olduðumu artýk herkes öðrendi. Kuzey Amerikalýlarýn buraya þiddetle
müdahale edeceklerine kesin gözüyle bakabiliriz. Helikopter bile
göndermeye baþladýlar ve biz burada henüz görmemiþ olsak bile,
paraþütçüler geldi, c) Ordu (en az bir ya da iki bölük) tekniðini
ilerletti: bizi Taperillasda habersiz bastýrdý ve El Mesonda morali
bozulmadý, d) Haberalma konusunda bir kaynak oluyorlarsa da,
köylülerin seferber olmasý diye birþey görülmüyor. Yürekli ve etkili olmadýklarýndan, güvenilir bir haberalma kaynaðý da deðiller.
Yok saymak daha iyi.
Chinonun görevi deðiþti, ikinci ya da üçüncü cephe kuruluncaya kadar savaþçý olacak. [sayfa 107]
Danton ve Carlos, kapýldýklarý telaþýn ve kaçma isteðinin,
öbür yandan da benim bunu engellemekte göstermiþ olduðum
gevþekliðin kurbaný oldular. Bunun sonucu olarak Küba (Danton) ve Arjantinle (Carlos) baðlantýmýz kesildi.
Sonuç olarak; gerillanýn kaçýnýlmaz sürprizlerini kaçýnýlmaz
kabul edersek, gidiþin normal olduðunu söyleyebiliriz. Gerillanýn
ilk sýnavýný geçiren savaþçýlarýn moralleri yerinde. [sayfa 108]
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VII.
MAYIS 1967

1 Mayýs
Bayramý, çalý çýrpý söküp yol açarak kutluyoruz. Aðýr ilerliyoruz. Akarsuyun ayrýlma çizgisine daha ulaþamadýk.
Almeida Havanada beni ve bolivyalý ünlü gerillacýlarý öven
bir konuþma yaptý. Söylev uzun, fakat iyiydi. Üç gün yetecek yiyeceðimiz var. Bugün Nato sapanla bir kuþ vurdu, kuþ dönemi baþladý demektir.
2 Mayýs
Ýlerlemenin aðýr yürüdüðü ve coðrafi durumun belirsizlik
gösterdiði bir gün. Çalý çýrpýyý temizleme güçlüðü yüzünden, ancak iki saat yürüyebildik. Bir tepeden, Nacahuasunun yakýnlarýnda olduðumuzu kestirdim; demek çok kuzeydeyiz, ama daha
Ýquiriden eser yok. Miguel ve Benignoya bütün gün, Ýquiriye ya
da bir akarsuya ulaþacak bir yol açmalarýný emrettim, çünkü hiç
suyumuz kalmadý. Yiyeceðimiz de kýt kanaat [sayfa 109] beþ gün
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yeter. Havana radyosu, abartmalý Bolivya haberleri verip saldýrýþým
sürdürüyor.
Yükseklik 1760 metreye ulaþtý, 1730 metrede uyuduk.
3 Mayýs
Bugünü sürekli çalý çýrpý kesme iþiyle geçirdik. Ýki saatlik
yararlý bir yürüyüþten sonra bir dere kenarýna ulaþtýk. Suyu bol ve
akýþý kuzeye doðru gibi. Yön deðiþtirip deðiþtirmediðini anlamak
için yarýn çalý çýrpý biçerek bir keþif yapacaðýz. Ýki günlük yiyeceðimiz kaldý, o da azla yetinmek koþuluyla. Nacahuasudan 200
metre ve deniz düzeyinden 1080 metre yüksekteyiz. Uzaktan bir
motor sesi geliyor, ama yönü belli deðil.
4 Mayýs
Sabahleyin Coco ve Aniceto sel yataðýný keþfe çýktýklarý
sýrada, biz de yol açmayý sürdürdük. Saat 13te geldiler ve nehrin,
doðuya ve güneye kývrýldýðýna göre, bunun ilerde yönün deðiþmemesi koþuluyla, Ýquiri olabileceðini söylediler. Çalý çýrpý temizleyenleri çaðýrmalarýný ve yolun, suyun akýþ yönüne doðru sürdürülmesini emrettim. Saat 13.30da yola koyulduk ve saat 17de
genel yönün doðu-kuzey-doðu olmasýndan bu suyun Ýquiri olamayacaðýný anlayarak durduk. Yol açanlar su bulamadýklarý ve
yalnýzca kuru topraklar gördükleri haberini yolladýlar; Rio Grandeye doðru yol aldýðýmýzý umarak ilerlemeye devam ettik. Arkadaþlarýmýz bir cacare21 (kakare) avladýlar, ancak küçük olduðundan yol açýcýlara býraktýlar. Kýt kanaat iki günlük yiyeceðimiz var.
Radyo, Loronun bacaðýndan yaralý olarak ele geçirildiðini
bildirdi, þimdiye kadar ifadesi iyi. Herþey onun evde yaralanmadýðýný gösteriyor, belki kaçarken vurulmuþtur. [sayfa 110]
5 Mayýs
Beþ saat yürüdük ve 12-14 km yol aldýk. Ýnti ve Benignun
kurduklarý kampa ulaþtýk. Haritada gösterilmemiþ olan Congri ýrmaðý kýyýsýndayýz. Bu akarsu, sandýðýmýzdan çok daha kuzeyde.
Bu durumda þu sorular akla geliyor: Ýquiri nerede? Benigno ve
21
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Aniceto, Ýquiride baskýna uðramamýþlar mýydý? Saldýranlar
Joaquinin adamlarý olmasýn! Þimdilik, bizi Ayý Mahzenine götürecek yolda ilerlediðinizi sanýyoruz. Orada iki günlük yiyeceðimiz
olmalý. Sonra da eski kampa gideceðiz. Ýki büyük kuþ ve bir cacare vurduk. Bu bize yiyeceðimizi arttýrmamýzý, iki günlük paket
çorba ve konserve et yedeðine sahip olmamýzý saðladý. Ýnti, Coco
ve Doktor avlanmak için pusu kurdular.
Debrayin, gerilla þefliði ya da kuruculuðundan sanýk olarak Camiride bir askeri mahkeme tarafýndan yargýlanacaðý ilân
edildi; annesi yarýn gelecekmiþ. Bu iþ etrafýnda çok gürültü koparýlýyor. Lorodan hiçbir haber yok.
Yükseklik 840 metre.
6 Mayýs
Ayý Kampýna varma hesaplarýmýz yanlýþ çýktý. Küçük ev
sandýðýmýzdan da uzakmýþ. Yol da týkalýydý, açmak gerekti. Eve,
yürümekten býkmýþ adamlarla ve 1400 metreye ulaþan tepeleri
aþarak saat 16.30 da ulaþtýk. Sondan önceki yemeðimiz çok yavandý. Yalnýzca bir keklik vurduk onu da yolu açana (Benigno) ve
onu izleyen iki kiþiye verdik.
Haberler hep Debra/le ilgili. Yükseklik 1100 metre.
7 Mayýs
Ayý Kampýna erkenden vardýk. Orada bulunan 8 kutu sütle kahvaltý ettik, biraz gücümüz yerine geldi. Mahzenden bazý gereçler de çýkardýk; bazuka görevi yapacak olan bir [sayfa 111] mavzeri
Natoya verdik; ayrýca 5 tane de tanksavar elbombasý aldýk. Nato,
geçirdiði bir kusma krizi sonunda fenalaþtý. Kampa varýr varmaz,
Benigno, Urbano, Leon, Aniceto ve Pablito küçük çiftliði gezmeye
gittiler. Son çorbalarý ve eti yedik, ama mahzende biraz içyaðý
stokumuz var. Orada gördüðümüz ayak izleri ve bazý hasarlar
askerlerin buradan geçmiþ olduðunu gösteriyor. Keþifçiler elleri
boþ döndüler. Askerler çiftliðe girmiþler ve mýsýrlarý kesmiþler (Bugün, ben geleli ve gerilla resmen baþlayalý tam 6 ay oluyor).
Yükseklik 880 metre.
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8 Mayýs
Mahzenin düzenlenmesini ve içyaðý kutularýnýn indirilip
þiþelere doldurulmasýný biraz erken emrettim. Baþka yiyeceðimiz
de yok. Saat 10.30a doðru pusu yerinden birkaç silah sesi duyuldu. Silahsýz iki asker Nacahuasuya doðru ilerliyorlarmýþ, Pacho
onlarý öncü sanmýþ, ayak ve karýnlarýndan yaralamýþ. Onlara, uyarýsýný dinlemeyip yürüdükleri için ateþ ettiðini söylemiþ, onlarsa
birþey duymamýþlar. Pusu kötü düzenlenmiþ ve Pacho doðru hareket etmemiþti. Çok sinirli adam. Antonio ve birkaç kiþi sað tarafa gönderilince durum düzeldi. Askerler Ýquiri civarýnda olduklarýný söylediler ama, yalan. Öðleyin iki askeri, telaþla Nacahuasudan aþaðý inerken yakaladýk. Ava çýktýklarým, Ýquiri yoluyla dönerlerken bölüklerinin yokolduðunu ve onu aradýklarýný söylediler;
onlar da yalan söylüyorlardý, gerçek þuydu: Askerler av alanýnda
konaklýyorlardý ve helikopter bugünlerde onlara erzak taþýmadýðý
için bizim çiftlikten yiyecek almaya gidiyorlardý. Birincilerin ellerinden kýzartýlmýþ ve çið mýsýr paketlerini, dört kutu balýðý, þeker
ve kahveyi aldýk; böylece yediðimiz bol yaðla bugünkü yiyecek
iþimiz çözümlenmiþ oldu. Bazýlarý hastalandý.
Daha sonra nöbetçiler askerlerin, ýrmaðýn dönemecine gelip gittiklerini haber verdiler. Bunlarýn sayýsý 27yi bulunca gerginlik arttý. Anormal birþeyler sezmiþ olacaklar ki, asteðmen Lorendo
yönetimindeki grup ilerledi. Lorendo ateþ açtý [sayfa 112] ve iki acemi askerle birlikte öldü. Gece oluyordu. Bizimkiler ileriye atýlýp
altý asker yakaladýlar. Ötekiler çekildi.
Bilanço: 3 ölü ve 10 tutsak, ikisi yaralý; Yedi M-1 ve dört
mavzer, kiþisel eþyalar, donatým ve açlýðýmýzý gidermek için içyaðýyla yediðimiz biraz yiyecek. O gece orada yattýk.
9 Mayýs
Saat 4de kalktýk (bütün gece uyumadým). Askerleri,
konuþtuktan sonra salýverdik. Üstlerindeki asker giysileriyle ayakkabýlarý aldýk, yerine, baþka þeyler giydirdik. Yalan söyleyenlere
gelince, onlarý donla gönderdik. Yaralýyý da yüklenip çiftliðe doðru
gittiler. Saat 6.30da mahzenden geçip ganimetleri yerleþtirdikten
sonra Maymunlar Deresine doðru çekildik. Yiyecek olarak yalnýz
içyaðýmýz kaldý. Neredeyse bayýlýyordum ve yine de yolumu, aðýr
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adýmlarla sürdürebilmek için 2 saat uyumam gerekti; tümü içinde, yürüyüþ böyle geçti. Ýlk rastladýðýmýz su kenarýnda içyaðýyla
çorba yaptýk. Çocuklar çok dermansýz ve birçoklarýnda ödem var.
Gece, ordu, çarpýþmanýn sonucunda verdiði ölü ve yaralýlarý açýkladý, ama tutsaklardan sözetmedi; büyük çatýþmalar ve
büyük kayýplar verdiðimiz öne sürülüyor.
10 Mayýs
Aðýr ilerliyoruz. El Rubionun mezarýnýn bulunduðu kampa
geldik. Kurutulmuþ etler ve yaðlar bozulmuþtu. Hepsini topladýk.
Askerlere ait hiçbir iz yok. Nacahuasuyu sakýnarak geçtik.
Miguelin keþfini yaptýðý, fakat yolu kýsmen týkalý olan bir boðazdan Pirirendaya doðru yol almaya baþladýk. Saat 17de durduk.
Kuru eti ve yaðý yedik.
Yükseklik 800 metre.
11 Mayýs
Öncüler bizden önce çýktýlar, haberleri dinlemek için bir
[sayfa 113] süre kaldým. Biraz sonra Urbano geldi: Benignonun bir
yaban domuzu vurduðunu, parçalamak ve piþirmek için ateþ yakma izni istediðini söyledi. Benigno, Urbano ve Miguei göle doðru
yol açmayý sürdürürken, biz de orada kalýp hayvaný yemeye karar
verdik. Saat 14te yürümeye baþladýk ve saat 18de kamp yaptýk.
Miguei ve ötekiler ilerlediler.
Benigno ve Urbano ile sertçe konuþmalýyým: ilki, savaþ günü
bir kutu konserve yemiþ ve inkar etmiþ; Urbano da El Rubionun
kampýndaki kuru etin bir kýsmýný.
Bölgede hareket halinde olan 4. Tümenin Komutaný Albay Rochenun görevinden alýndýðý ilân edildi.
Yükseklik 1050 metre.
12 Mayýs
Aðýr yürüdük. Urbano ve Benigno yol açýyorlardý. Saat 15te,
5 km uzaktan gölü gördük. Biraz sonra da eski bir yol bulduk. Bir
saat sonra, balkabaklarý da bulunan uçsuz bucaksýz bir mýsýr tarlasýna vardýk. Ýçyaðýyla kabak kýzartmasý ve mýsýr taneleyip mýsýr
kebabý yaptýk. Keþfe çýkanlar döndüler ve teðmen Henry Lore-
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donun günlüðünde iyi bir dost diye sözettiði Chiconun evine
gittiklerini söylediler; Chico evde deðildi, ama içerde dört ýrgat ve
bir hizmetçi kadýn vardý; biraz sonra kocasý da geldi, onu da alýkoyduk. Pirinçli domuz, sakatatdan kýzartma ve ek olarak balkabaðý piþirdik. Pombo, Arturo, Willy ve Dario çuvallarý beklemek
için kaldýlar. Yazýk ki evdekinden baþka su bulamadýk.
Saat 5.30da aðýr adýmlarla çekildik, herkes hastaydý. Evin
beyi gelmemiþti; ona, yaptýðýmýz hasarý ve neleri kullandýðýmýza
dair bir yazý býraktýk. Irgat ve hizmetçilere de, hizmetleri karþýlýðýnda
10ar peso verdik.
Yükseklik 950 metre.
13 Mayýs
Geðirme, yellenme, kusma ve ishaller günü. Gerçek bir
[sayfa 114] org konseri. Domuzu sindirebilmek için günü tam bir hareketsizlik içinde geçirdik. Kusuncaya deðin kendimi çok kötü
hissettim, sonra biraz düzeldim. Akþam mýsýr kebabý, kabak ve
dünkü þölenden arta kalanlarý yedik, daha doðrusu yiyebilecek
durumda olanlar yedi. Bütün radyolar, Venezuelaya yapýlan bir
Küba çýkarmasýnýn baþarýsýzlýkla sonuçlandýðýný ýsrarla yayýnladýlar. Leoni hükümeti ilgili kiþilerin isim ve rütbelerini verdi, tanýmýyorum bunlarý, ama birþeylerin sarpa sardýðý da anlaþýlýyor.
14 Mayýs
Erken yola çýktýk, keyifsizdik. Amacýmýz, Benigno ve Cambanýn bir keþif sýrasýnda bulduklarý bir patikadan Pirerenda gölüne varmaktý. Hareketten önce adamlarý topladým ve takýldýðýmýz
sorunlar hakkýndaki düþüncelerimi söyledim: en önemlisi, yiyecek konusuydu. Benignoyu bir kutu konserve yediði ve suçunu
kabul etmediði için, Urbanoyu gizlice kuru et yediði ve Anicetoyu
da yemek konusunda iþbirliði yapmaya gönüllü iken baþka konularda yançizdiði için eleþtirdim. Toplantý sýrasýnda yaklaþmakta
olan bir kamyonun sesi duyuldu, Birgün iþimize yarar diye, yakýn
bir sýðýnaða 50 kadar balkabaðý ve iki kental tanelenmiþ mýsýr
yerleþtirdik.
Yoldan çýkmýþ, fasulye toplamaya baþlamýþtýk ki, yakýnýmýzda patlamalar duyuldu ve az sonra bizi vahþice bombalayan
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uçaðý gördük. Ama mevzilerimizi deðil, 2-3 km uzaðý bombalýyordu. Ufak bir tepeye týrmanmaya baþladýk; oradan göl görünüyordu. Askerler atýþý sürdürüyorlardý. Güneþ batarken, sakinleri tarafýndan kýsa süre önce terkedilmiþ bir eve rastladýk. Yiyecek boldu, su da vardý.
Güzel bir pilavlý tavuk yahnisi yaptýk ve saat 4e deðin orada kaldýk.
15 Mayýs
Kayda deðer birþey yok. [sayfa 115]
16 Mayýs
Yola çýkmadan önce, kusma ve ishalle birlikte þiddetli bir
karýn aðrýsýna tutuldum. Aðrýyý demerolla kestiler; beni bir hamaða taþýrlarken kendimi kaybetmiþim; uyandýðýmda kendimi iyi
hissettim, ne var ki kundak çocuðu gibi altýmý kirletmiþtim. Bir
pantalon buluþturup verdiler ama, su yokluðundan bir fersah öteden pis pis kokuyordum. Günü olduðumuz yerde geçirdik, hiç
kendimde deðildim. Coco ve Nato civarda keþfe çýktýlar ve güneyden kuzeye yönelen bir yol buldular. Gece, ayýþýðýndan yararlanýp ilerledik, o da kaybolunca dinlendik.
17 Mayýs
Yürüyüþü saat 13e, yaklaþýk üç gün önce býrakýldýðý
anlaþýlan bir keresteci atölyesine varýncaya dek sürdürdük. Fýçýlar
içinde þeker, mýsýr, içyaðý, un ve su vardý. Orada kamp yaptýk. Çocuklar kamptan çýkýp ormanda kaybolan yollarý keþfe gittiler. Raulun ayaðýnda þiddetli aðrýlar veren ve yürümesini engelleyen bir
yara açýldý. Kuvvetli bir antibiotik sürdük; yarýn da yaracaðýz. Yaklaþýk 15 km yol aldýk.
Yükseklik 920 metre.
18 Mayýs
Roberto-Juan Martin.
Günü, iþçiler ya da ordu gelir korkusuyla pusuda geçirdik,
yeni birþey yok. Miguel ve Pablito gidip iki saat uzakta, çaprazlama uzanan bir yol kenarýnda su buldular. Raulun yarasýný deldik
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ve 50 cc. irinli sývý akýttýk, sonra da iltihaba karþý bir tedavi uyguladýk. Bir adým atacak durumda deðil. Bu gerillada ilk kez diþ çektim,
kurbaný Camba. Herþey iyi geçti. Ufak bir fýrýnda piþirilmiþ ekmek
ve akþam da kötü bir sebze çorbasý yedik, hepsini kustum. [sayfa
116]

19 Mayýs
Öncüler kavþakta pusu kurmak için erkenden yola çýktýlar.
Oraya varýnca yerlerine biz geçtik, onlar da Raulu alýp kavþaða
getirdiler, merkez grubun bir kýsmý bir suya deðin yürüdü, çantalarý oraya býrakýp yavaþ yavaþ iyileþmekte olan Raulu taþýmaya
yardým etmek için geri döndü. Antonio suyun akýþ yönünde ufak
bir keþfe çýktý ve terkedilmiþ bir askeri kamp buldu, orada da
kuru erzak vardý. Nacahuasu uzak olmamalý ve yaptýðým hesaba
göre Congri ýrmaðýnýn alt tarafýnda bulunuyoruz. Sanýlanýn tersine, bütün gün yaðmur yaðdý.
On gün yetecek kadar yiyeceðimiz var, etraf balkabaðýyla
mýsýr dolu.
Yükseklik 780 metre.
20 Mayýs
Camilo.
Bugün yerimizden kýpýrdamadýk. Merkez grup sabahleyin
pusuya yattý ve öðleden sonra hep Pombonun yönetiminde bulunan öncü onun yerini aldý. Pombo, Miguelin seçtiði yerin kötü
olduðu kanýsýnda. Miguel, ýrmaðýn akýþ yönünde bir incelemeye
çýktý ve sýrt çantasý olmadan iki saat içinde Nacahuasuyu buldu.
Kim tarafýndan atýldýðý belli olmayan bir el silah sesi duyuldu. Nacahuasu kýyýsýnda iki manga askere ait olmasý gereken, baþka bir
askeri kampýn izleri var. Luisnin hýrçýnlýðý yüzünden yine olay
çýktý, ceza olarak pusuya gitmesini yasakladým. Olgunca karþýladý
sanýrým.
Bir basýn konferansýnda Barrientos, Debraynin gazetecilik
niteliðini kabul etmediðini ve Kongreden ölüm cezasý isteyeceðini
açýkladý. Hemen hemen tüm gazeteci ve yabancýlar, ona, Debray
hakkýnda soru sordular. Kendini, inanýlmayacak kadar zayýf dayanaklarla savundu. Bu adam þaþýlacak kadar yeteneksiz. [sayfa 117]
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21 Mayýs
Pazar. Yine ayný yerde kaldýk ve öðle saatlerinden
baþlayarak onar kiþilik nöbetlerle, pusuya yattýk. Raulun durumu
iyiye gidiyor.Yarasýný ikinci kez yardýlar ve yaklaþýk 40 cc. irinli sývý
çýkardýlar. Ateþi düþtü, ama aðrýsý var ve yürüyemez durumda,
þimdilik bütün kaygým bu. Akþam doya doya bir yemek yedik:
Çorba, un, kurutulmuþ et kýymasý, motelu22 balkabaðý.
22 Mayýs
Beklediðimiz gibi oldu: doðrama atölyesinin sorumlusu Guzman Robles, þoförü ve oðlu öðleyin hurda bir ciple geldiler.
Baþlangýçta olup bitenleri anlamak üzere ordu tarafýndan
gönderilmiþ bir öncü gibi göründüyse de yavaþ yavaþ açýldý ve
akþam, oðlunu tutsak býrakarak Gutierreze gitmeye razý oldu,
yarýn dönecek. Öncüler bütün gece pusuda kalacaklar ve yarýn
saat 15e dek bekleyeceðiz. Ondan sonra da hemen çekilmeliyiz,
çünkü durum tehlikeli olabilir. Adamýn bizi ele vermeyeceðini
sanýyoruz, ama ýsmarladýðýmýz öteberiyi kuþku uyandýrmadan satýn alabilecek mi? Topraðý üzerinde kullandýðýmýz herþeyin
karþýlýðýný ödedik. Tatarenda, Limon ve Ýpitadaki durum hakkýnda bize bilgi verdi. Ýpitada bir teðmen varmýþ, öbür yerlerde asker yokmuþ. Tatarenda hakkýnda bildikleri de kulaktan dolma,
oraya gitmemiþ.
23 Mayýs
Gergin bir gün. Atölyenin sorumlusu bütün gün görünmedi. Çevrede hareket sezilmiyordu, ama, biz yine de 17 yaþýnda bir
oðlan olan tutsaðý alýp akþam üzeri çekilmeye karar verdik. Patikada bir saat yürüdük ve yolda uyuduk. Yanýmýzda on günlük
yiyecek vardý. [sayfa 118]
24 Mayýs
Ýki saatte Nacahuasuya vardýk, her taraf ýssýzdý. Saat 4te
Congri ýrmaðýnýn akýþ yönünde yürüdük. Dün Ricardonun, bugün de Moronun aðýr ve isteksiz adýmlarýna ayak uydurarak yavaþ
22
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yürüdük. Ýlk yolculuðumuzun ilk gününde kullanmýþ olduðumuz
kampa vardýk. Ýz býrakmadýk, yeni izlere de rastlamadýk. Radyo,
Debrayin Habeas Corpus23 dileðinin reddedileceðini duyurdu. Yaptýðým hesaba göre Saladillodan bir ya da iki saat uzaklýkta bulunuyoruz, doruða ulaþtýðýmýz zaman ne yapacaðýmýzý düþüneceðiz.
25 Mayýs
Ýz býrakmadan, bir buçuk saatte Saladilloya vardýk. Nehrin
akýþýnýn tersi yönüne doðru, kaynaða deðin yaklaþýk iki saat yürüdük. Yemeðimizi orada yedik. Saat 15.30da tekrar týrmanmaya
baþladýk. Yine iki saat yürüdük; saat 38de, doruða ulaþmadan,
1100 metrede kamp yaptýk. Oðlana göre büyük babasýnýn
chaco24suna (þako) deðin iki fersah ve Benignoya göre de Rio
Grande üzerindeki Vergasýn evine kadar bir günlük yol var.
26 Mayýs
Ýki saatlik yürüyüþten ve 1200 metrelik doruðu aþtýktan sonra
oðlanýn büyük babasýnýn chacosuna vardýk. Orada çalýþan iki
ýrgatý bize doðru yürüdükleri için yakalamak zorunda kaldýk. Bunlar, ihtiyarýn kayýnbiraderleriydi. Yaþlarý 16 ile 20 arasýnda. Bize,
oðlanýn babasýnýn yakalandýðýný ve herþeyi açýkladýðýný anlattýlar.
Ýpitada 30 asker varmýþ, heryerde devriye geziyorlarmýþ. Kýzartýlmýþ
domuz ve içyaðýyla piþmiþ balkabaðý yedik. Bölgede su yok,
Ýpitadan fýçýyla getiriyorlar. [sayfa 119] fýçýyla getiriyorlar. Akþam, Ýpitaya 4 ve batýya doðru 4 olmak üzere 8 km uzaktaki iki kardeþe
ait chacoya doðru yola çýkýp þafakta vardýk.
Yükseklik 1100 metre.
27 Mayýs
Tembellik, biraz da umutsuzluk günü. Vadedilen mucizeler yerine, bula bula biraz kurumuþ þeker kamýþý ve iþe yaramaz
23
Kiþisel özgürlükleri güven altýna almak ve özellikle kiþiyi keyfi tutuklamalardan korumak amacýyla ingilizler tarafýndan X. yüzyýlda yapýlan bir sözleþmedir. Bugün birçok dillerde yargýç huzuruna çýkarýlmayý isteme hakký anlamýnda
kullanýlan bir terim olmuþtur.
24
Geçimi saðlamaya yetecek kadar tarým yapýlan toprak.
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bir pres bulduk. Tahmin ettiðimiz gibi chaconun ihtiyar sahibi
öðleyin arabasýyla, domuzlar için taþýdýðý suyla geldi. Dönerken,
artçýlarýn pusuya yattýðý yerde birþeyler sezmiþti. Artçýlar onunla
bir ýrgatý tutukladýlar. Saat 18e dek alýkondular ve bu saatte, pazartesiye deðin civardan ayrýlmamalarýný ve kimseye boþboðazlýk
etmemelerini öðütleyerek, iki kardeþin küçüðüyle birlikte adamý
salýverdik. Ýki saat yürüdük ve Caraguatarenda yolu kenarýnda,
bir mýsýr tarlasýnda uyuduk.
28 Mayýs
Pazar. Erkenden kalktýk ve yola koyulduk. Bir buçuk saatte
Caraguatarenda chacolarýný geçtik. Benigno ve Coco keþfe çýktýlar,
fakat bir köylü onlarý görmüþ; tutuklamýþlar. Çok geçmeden, özel
korku belirtileri göstermeyen bir yýðýn tutsak birikmiþti yanýmýzda. Ýhtiyar bir kadýn ve çocuklarý bizi görünce haykýrmaya baþladýlar. Ne Pacho, ne de Pablo kadýný tutuklamaya cesaret edebildi.
Kadýnla çocuklar köye doðru kaçtýlar. Ýki ucuna mevzilenerek
saat 14te köyü iþgal ettik. Biraz sonra petrol istasyonunun cipini
aldýk. Petrol istasyonuna ve kiþilere ait olmak üzere toplam iki cip
ve iki kamyona elkoyduk. Birþeyler yedik, kahve içtik ve bir yýðýn
tartýþmadan sonra saat 19.30da Ýpitacito yönünde yol aldýk. Bir
dükkana girdik ve 500 pesoluk mal alarak, bunlarý törenle köylülere emanet ettik. Itayda konuk kaldýðýmýz evde bizi içten karþýladýlar. Ýpitacitodaki dükkanýn sahibi de oradaydý. Fiyat listesi yaptýk,
sýký bir pazarlýða giriþtim; fakat,sanýrým beni tanýdýlar. [sayfa 120]
Peynir ve ekmekleri vardý, kahveyle birlikte ikram ettiler;
ama bu konukseverlikte bir bityeniði var. Santa Cruza giden demiryolunu izleyerek Espinoya doðru yolumuzu sürdürdük, fakat
kamyonlarýmýzdan bir Ford, Espinodan 3 fersah beride bozuldu.
Sabahý onu çalýþtýrmaya uðraþarak geçirdik, ancak çabalarýmýz
boþa gitti, çünkü 2 fersah daha gittikten sonra tam ve kesin olarak durdu. Öncüler çiftliði ve cipini ele geçirdiler, dört kez gidip
gelerek bizi taþýdýlar.
Yükseklik 880 metre.
29 Mayýs
Espino, eski köy 58deki su baskýnýnda, sular altýnda kaldý-
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ðýndan, ne de olsa yeni bir köy. Sakinleri hep Guarani25, çok
çekingen insanlar, ispanyolcayý az biliyorlar ya da öyle görünüyorlar. Yakýnda çalýþan petrol iþçileri vardý. Hepimizin, içine rahatça
yerleþebileceðimiz bir kamyon ele geçirdik, ama fýrsatý kaçýrdýk,
çünkü Ricardo yüzünden bir bataða saplanýp kaldý. Ayrý bir dünyadaymýþýz gibi bir sessizlik oldu. Coco çevredeki yollarda keþfe
çýktý, ama yetersiz ve çeliþik bilgilerle döndü. O derece yetersiz
ki, tehlikeli olmakla birlikte bizi Rio Grandeye götürecek olan bir
yola sapmaya karar vermiþken, vazgeçtik ve su bulunduðu için
Müchiriye gittik. Örgütlenme sorunlarý nedeniyle saat 3.30da öncü
grubu ciple (Coco ile 6-7 kiþi), ötekilerse yaya olarak yola çýktýk.
Radyo, Camiride bulunan Loronun kaçtýðýný bildirdi.
30 Mayýs
Demiryolu hattýna vardýk ama, Michuriye gittiði iþaret edilen yolun gerçekte bulunmadýðýný gördük. Araþtýrdýk ve kavþaktan
500 metre ötede petrol yataklarýna ulaþan bir yol bulduk. Öncüler
ciple oraya doðru gittiler. Antonio geri çekilirken, bir delikanlý köpeðiyle ortaya çýktý, durmasý için uyarýda bulununca da kaçýp
gitti. Bu olay karþýsýnda Antonioyu yolun baþýnda pusuda býraktým
ve 500 metre ileriye çekildik. [sayfa 121]
Miguel gelip doðuya doðru 12 km yol gittikleri halde ne
eve, ne de suya rastladýklarýný, yolun da kuzeye doðru kývrýldýðýný
haber verdi. Yanma üç kiþi alýp bu yolu 10 km kuzeye doðru
izleyip incelemesini ve karanlýk basmadan dönmesini söyledim.
Saat 15te rahatça uyurken pusudan atýlan bir silah sesiyle uyandým. Haberler çabuk ulaþtý. Ordu ilerlemiþ ve tuzaða düþmüþ: üç
ölüyle bir yaralý, bilanço bu galiba. Bu pusuya katýlanlar, Antonio,
Arturo, Nato, Luis, Willy ve Raul (bu sonuncusu gevþekçe). Yaya
olarak geri çekildik, kavþaða dek 12 km gittik, fakat Miguele rastlamadýk. O zaman öðrendik ki, cipin motoru su kaynatmýþ. 3 km
uzakta bulduk onu. Hepimiz tankýn içine iþedik ve buna bir matara su ekleyerek Julio ve Pablonun bizi beklediði son aþamaya
ulaþtýk. Saat 2de herkes, üç tavuskuþu ve domuz eti çevirdiðimiz
bir ateþin çevresinde toplanmýþtý. Bir hayvaný yedek olarak sakla25
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dýk, suya rastladýkça hayvana su içireceðiz.
Daha aþaðýlara iniyoruz, 750 metreden, 650 metreye.
31 Mayýs
Cip, sidik ve bir matara suyla yolunu yiðitçe sürdürüyor. Ýki
olay tempomuzu bozdu: Kuzeye kývrýlan yol bitti, Miguel de
yürüyüþü durdurmak zorunda kaldý.
Gözcü gruplarýndan biri, bisikletle tuzak kurmaya gelen
(adamýn iþi buydu) Gregorio Vargas adlý bir köylüyü yakaladý.
Adamýn davranýþlarý açýk sayýlamazdý, ama su baþlarý hakkýnda
deðerli bilgiler verdi. Birini, köylüyü kýlavuz alarak gidip su getirmek ve yemek piþirmekle görevlendirdim. Dönüþte orduya ait iki
kamyon görmüþler ve alelacele pusu kurmuþlar. Ýki kiþi öldürmüþler galiba. Tanksavar elbombasý Natonun burnunun dibinde
patlamýþ, yaralanmamýþ ama silahý parça parça olmuþ. Uçaklar
tarafýndan rahatsýz edilmeksizin geri çekilmeyi sürdürdük ve ikinci su baþýna ulaþýncaya dek 15 km yol aldýk. Gece olmuþtu. Cip
son duraðýndaydý, çünkü benzin kalmamýþ, motor da kýzmýþtý.
Geceyi yemek yiyerek geçirdik. [sayfa 122]
Ordu yayýnladýðý yeni bildiride, dün bir assubayla bir erin
öldürüldüðünü kabulleniyor ve bizden de ölenler olduðunun
görüldüðünü öne sürüyor. Yarýn demiryolunu aþýp daðlara
ulaþmaya çalýþacaðýz.
Yükseklik 620 metre.
AYIN ANALÝZÝ
Daðlardaki uzun yürüyüþlerimize karþýn, Joaquinle baðlantý kuramayýþýmýz olumsuz bir nokta. Bazý belirliler onun, kuzeye doðru yer deðiþtirdiðini gösteriyor.
Askeri bakýmdan, kayba uðramaksýzýn orduya kayýplar verdiren üç yeni silahlý çatýþma ve ayrýca Pirirenda ve Caraguatarendaya giriþlerimiz baþarý iþaretleri. Köpekler, iþe yarar olmadýklarý anlaþýlarak hizmetten çýkarýldý.
En önemli noktalar þunlar:
1) Manila, La Paz ve Joaauinle baðlantý saðlanamamasý
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yüzünden 25 kiþi kalmamýz.
2) Bizden artýk korkmamakla, hatta gerillacýlara hayran
olmakla birlikte, köylülerden tek kiþinin bile bize katýlmamasý.
Yavaþ yürüyen, çok sabýr isteyen bir iþ bu.
3) Öyle sanýyoruz ki, parti Kolle aracýlýðýyla iþbirliðine
yanaþýyor.
4) Debray iþi etrafýnda koparýlan yaygara, hareketimize,
kazanýlmýþ on savaþtan fazla savaþ ruhu aþýladý.
5) Gerilla yavaþ yavaþ güçlü bir moral kazanýyor. Ýyi kullanýlýrsa, baþarý sugötürmez.
6) Ordu örgütlenemiyor, tekniðinde de farkedilir bir geliþme
yok.
Ayýn haberi: Loronun tutuklanmasý ve kaçmasý. Þimdi bize
dönmesi ya da baðlantý kurmak için La Paza gitmesi gerekir.
[sayfa 123]

Ordu, bizimle iþbirliði yapan Masicuri bölgesi köylülerinin
tutuklandýðýný duyurdu. Artýk farklý belirtiler çerçevesinde olsa
da köylüler üzerinde her iki tarafýn da terör uygulayacaðý aþamaya geliniyor. Gerillanýn geliþimi için gerekli niteliksel deðiþim bize
zafer kazandýracak.
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VIII.
HAZÝRAN 1967

1 Haziran
Öncüleri yolda mevzi almaya ve 3 km kadar uzaða, petrol
yataðýna giden yolun kavþaðýna doðru keþfe yolladým. Uçaklar
bölgeyi taramaya baþladýlar. Bu da, kötü hava koþullarý yüzünden
zorlaþan askeri harekata tekrar baþlanacaðý yolundaki radyo haberlerini doðrulamakta. Ýki ölü ve üç yaralý hakkýnda tuhaf bir
bildiri yayýnladýlar: eskilerden mi sözedildiði yoksa yeni mi olduðu belli deðil. Saat 5te yemek yedikten sonra anayola doðru gittik. 7-8 kmsi olaysýz geçti. Birbuçuk saat anayolda ilerledikten
sonra, 7 km uzakta bulunan bir chacoya uzanmasý gereken bir
yola saptýk. Ama herkes yorulmuþtu, yarý yolda uyuyup kaldýk.
Bütün yol boyunca, uzaktan bir tek silah sesi duyuldu.
Yükseklik 800 metre.
2 Haziran
Gregorionun düþündüðü gibi 7 kmyi katedince chacoya
ulaþtýk. Orada, semiz bir domuz alýp kestik, fakat o sýrada [sayfa 125]
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Braulio, Roblesin sýðýrtmacý, oðlu ve iki ýrgatla birlikte geldi. Biri,
Symuni çiftliðinin sahibinin üvey oðluymuþ. Sel yataðý içinde 3
km ilerlemek ve giderken parçaladýðýmýz domuzu taþýmak için
onlarýn atlarýndan yararlandýk. Ormanda köylüleri tutukladýk, ayný
anda ortalýktan kaybolduðu bilinen Gregorioyu onlardan sakladýk. Tam merkez grubun oraya varacaðý sýrada, orduya ait asker
ve fýçý yüklü bir kamyon geçti; kolay av, ama o gün þölen ve domuz günüydü. Akþamý yemek piþirmekle geçirdik. Saat 3.30da,
herbirine gündeliklerinin karþýlýðý olarak 10 peso verip dört
Guajiroyu26 salýverdik. Yemeði yedikten sonra, kabulünü bekleyen Gregorio saat 4.30da yola çýktý. Kendisine 100 peso verildi.
Irmaðýn suyu acý.
3 Haziran
Saat 6.30da ýrmaðýn sol yakasýndan yola çýktýk. Öðleye kadar yürüdükten sonra, Benigno ile Ricardoyu yol üstünde keþif
yapmaya yolladýk. Pusu kurmaya elveriþli bir yer bulmuþlar. Saat
13te mevzi aldýk. Ricardo ve ben merkez grubun adamlarýndan
kurulu birer grupla yerleþtik. Pombo bir ucu tuttu, Miguel ise,
bütün öncü güçle ideal bir noktada yer aldý. Saat 14.30da domuz
yüklü bir kamyon geçti, iliþmedik. Saat 16.20de boþ þiþelerle dolu
bir kamyonet ve 17de, orduya ait dünkü kamyon geçti, içinde
örtülere sarýlmýþ ve arabadaki sýralara uzanmýþ iki asker vardý.
Vurmaya kýyamadým ve o anda, tutuklamayý da düþünemedim;
býraktýk geçsinler. Saat 18de pusuyu kaldýrdýk ve yeni bir ýrmak
bulmak için yoldan aþaðý inmeye baþladýk. Oraya yeni varmýþtýk
ki, önden 4, arkadan 3 kamyon halinde ilerleyen bir konvoy geçti,
ama silahlý deðillerdi galiba.
4 Haziran
Irmak kýyýsýndan yürüyüþümüzü sürdürüyoruz. Koþullar uygun olursa bir pusu daha kurmaya niyetliyiz, fakat batýya [sayfa 126]
doðru götüren bir yol bulup oradan ilerledik, sonra kuru bir nehir
yataðýný izleyerek güneye doðru yol aldýk. Saat 14.45te kahve ve
yulaf piþirmeye koyulduk. Çamurlu bir su birikintisindeydik, fakat
26
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uzun süre kaldýk ve orada kamp yaptýk. Gece lodos çýktý, peþinden
yaðmur çiselemeye baþladý ve bütün gece sürdü bu yaðýþ.
5 Haziran
Patikayý býrakýp sürekli fýrtýna altýnda ormanda yol açmaya
baþladýk. Saat 17ye dek, iki saat bir çeyrek, çevrenin en yüksek
daðýnýn yamaçlarýnda sýk bir maki topluluðu içinde, dal keserek
yürüdük. Günün ulu tanrýsý ateþti. Bütün gün aðzýmýza birþey koymadýk, mataralardaki suyu bile yarýnki sabah kahvaltýsýna sakladýk.
Yükseklik 750 metre.
6 Haziran
Yavan bir sabah kahvaltýsýndan sonra Miguel, Benigno ve
Pablito yol açmaya ve çevreyi keþfe gittiler. Saat 14te Pablo geldi
ve sürüyle birlikte terkedilmiþ bir chacoya rastladýklarý haberini
getirdi. Hep birlikte yola koyulduk, ýrmaðýn akýþýný izleyerek chacoyu aþtýk ve Rio Grandeye ulaþtýk. Orada, birini, yakýnlarda ýssýz
bir ev bulursa, elkoymasý emriyle keþfe yolladýk, bulmuþ. Aldýðýmýz ilk haberlere göre, 50 askerin bulunduðu Puerto Ca-machoya
3 km uzaklýktaydýk. Bir patikayý izleyip oraya vardýk. Akþamý domuz ve locro27 piþirerek geçirdik. Gün umduðumuz gibi verimli
olmadý. Hava aðardýktan sonra hâlâ yorgun olarak yola çýktýk.
7 Haziran
Bize kýlavuzluk eden köylünün oðlu burada artýk kimsenin
oturmadýðým söyledikten sonra her türlü ihtiyatý bir yana býrakarak otlaklarda yürüdük. içinde kabak, þeker kamýþý, muz aðaçlan
ve biraz da fasulye bulunduðunu öðrendiðimiz baþka bir chacoya
varýncaya dek kýyý boyunca yol aldýk. [sayfa 127]
Kampýmýzý orada kurduk. Bize kýlavuzluk eden oðlan,
þiddetli karýn aðrýlarýndan yakýnmaya baþladý, doðru olup olmadýðýný bilmiyoruz.
Yükseklik 560 metre.
27
Pirinç, güneþte kurutulmuþ et ve niþastayla hazýrlanan Bolivyanýn doðu
bölgelerine özgü bir çorba.
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8 Haziran
Kýyýdan ve chacodan bizi gözetlemelerini engellemek için,
kamp yerini ýrmaktan 300 metre kadar uzaklaþtýrdýk. Köylünün
yoldan deðil, gemiyle geldiðini sonradan öðrendik. Benigno, Pablo, Urbano ve Leon çok dik bir kayanýn kestiði yolda bir geçit
bulmaya gittiler, ama öðleden sonra geri dönerek, bunun olanaksýzlýðýný anlattýlar. Küstahlýðý yüzünden Urbanoya bir uyarýda bulunmak zorunda kaldým. Yarýn dik kayalýklarýn yakýnýnda bir sal
yapmaya karar verdik.
Sýkýyönetim ilan edildiðine ve maden iþçilerinin tehdit edildiðine iliþkin haberler duyduk, fakat herþey o kadar belirsiz ki.
11 Haziran
Tümüyle sessizlik içinde geçen bir gün. Pusuda bekledik,
fakat ordu ilerlemedi, yalnýzca, ufak bir uçak bölgede birkaç dakika dolaþtý. Belki de bizi Rositada bekliyorlardýr. Tepedeki yol
ilerledi, hemen hemen doruða ulaþtý. Yarýn nasýl olsa gideceðiz,
yiyecekler bize 5-6 gün bol bol yeter.
12 Haziran
Önce Rositaya yada hiç olmazsa, yine Rio Grandeye
ulaþabileceðimizi sanarak yola çýkmýþtýk. Küçük bir su baþýna vardýðýmýzda iþin güçlüðünü anladýk ve orada kalýp haber beklemeye baþladýk. Saat 15te daha önemli bir akarsu bulunduðunu,
fakat þimdilik oraya inmenin olanaksýzlýðýný öðrendik. Orada kalmaya karar verdik. Gün bitiyordu, üstelik güneyden esen rüzgar
soðuk ve yaðmurlu bir gece getirdi. [sayfa 128]
Radyo ilginç haberler verdi: Presencia gazetesi cumartesi
günkü çatýþmada bir askerin öldüðünü, bir diðerinin de yaralandýðýný bildiriyor; bu çok iyi birþey ve doðru gözüyle de bakýlabilir,
demek çatýþmalarýn düzenini düþmana sürekli kayýplar verdirecek biçimde sürdürüyoruz. Baþka bir bildiri, gerilla þeflerinden
birinin, Ýntinin ölümünü bildiriyor ve gerilladaki yabancýlarýn sayýsýný veriyor: 17 Kübalý, 14 Brezilyalý, 4 arjantinli, 3 perulu. Kübalý
ve Perulularýn sayýsý doðru, bunu nasýl öðrendiklerini araþtýrmak
gerek.
Yükseklik 900 metre.
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13 Haziran
Bir sonraki su baþýna dek ve yalnýzca bir saat yürüdük.
Çünkü, yol açanlar ne Rositaya ne de Rioya varabildiler.
Çok soðuk. Oraya yarýn varacaðýmýz düþünülebilir. Þimdilik yiyeceðimiz var, idare edersek beþ gün yeter.
Ýlginç olan þey, ülkedeki siyasal telaþ, sözü edilen kýyamet
kadar pakt ve karþý-paktlar. Gerillanýn nasýl bir hýzlandýrýcý güç
rolü oynayabileceði bu kadar açýk biçimde az görülmüþtür.
Yükseklik 840 metre.
14 Haziran
Celita: 4
Günü, soðuk suyun kýyýsýnda, ateþin baþýnda ve yol açmaya giden Miguelle Urbanodan haber bekleyerek geçirdik. En geç
saat 15te dönmeleri emredilmiþti, fakat Urbano daha geç geldi.
Bir sel yataðýna vardýklarýný ve çevredeki izlere bakýlýrsa, Rio
Grandeye ulaþabileceðimizi sandýðýný söyledi. Orada kaldýk ve
son çorbayý içtik, þimdi elimizde, yalnýzca biraz yerfýstýðý ve üç
günlük mote kaldý.
Bugün 39 yaþma bastým; gerillacýlýktaki geleceðim hakkýnda kaygýlarýmýn baþlayacaðý yaþa doðru amansýzca ilerliyorum:
þimdilik tamým. 28
Yükseklik 840 metre. [sayfa 129]
15 Haziran
3 saatten az bir süre yürüyerek Rio Grande kýyýsýnýn, daha
önceden tanýdýðýmýz bir noktasýna ulaþtýk. Bana göre Rositadan
2 saat, köylü Nicolasa göre 3 km. uzaktayýz. Adamýn eline 150
peso ve bizden ayrýlma iznini verdik, füze hýzýyla fýrlayýp kaçtý.
Orada kalýyoruz. Aniceto keþfe çýktý, ýrmaðý aþabileceðimiz kanýsýnda. Yerfýstýðý çorbasý ve kaynatýldýktan sonra içyaðýnda kýzartýlmýþ totai yüreði yedik, ancak üç günlük mote kaldý.
Yükseklik 610 metre.

28

Herhangi bir þikayetim yok anlamýnda kullanýlýyor (çn).
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16 Haziran
Bir km. yol aldýktan sonra karþý kýyýda öncüleri gördük.
Pacho, çevreyi keþfetmek için ýrmaðý aþmýþ ve geçil yerini
bulmuþtu. Belimize deðin gelen buz gibi suyu aþtýk: biraz akýntýdan baþka özel birþey yoktu. Bir saat sonra, Rositaya ulaþtýk.
Orada orduya ait olduðu anlaþýlan birkaç eski ayakkabý izi bulduk. Rosita sandýðýmýzdan fazla kabarýk, haritadaki patikayý belki
bu nedenle bulamýyoruz. Bir saat buzlu suyun içinde yürüdük;
totai yüreklerinden yararlanmak ve daha önceki bir keþifle
Miguclin rastladýðý bir arý kovanýný bulmayý denemek için orada
kamp yaptýk. Kovaný bulamadýk, böylece mote ve içyaðýyla hindistan cevizinden baþka birþey yiyemedik. Yarýn ve öbür günlük
yiyeceðimiz var (mote). Rositaya 3, Rio Grandeye doðru da 3
km yol aldýk.
Yükseklik 610 metre.
17 Haziran
Rosita boyunca beþbuçuk saatte 15 km yürüdük, haritada
yalnýzca Abapacito iþaretlenmiþ olmakla birlikte 4 nehri aþtýk.
Oralardan yeni geçildiðini gösteren bol iz vardý. Ricardo bir Hochi*
vurdu. Bu, mote ile birlikte bizi bütün gün tok tuttu. Yarýna da
Mote var ama belki bir eve rastlarýz.
Güney Amerikada yaþayan kemirici bir hayvan. [sayfa 130]
18 Haziran
Ýçimizden çoðu ardýndaki tüm gemileri yakmýþtý. Sabah
kahvaltýsýnda mýsýr lapasýnýn tümünü yeyip bitirdiler. Saat llde, 2
saatlik bir yürüyüþten sonra, içinde mýsýr, Yucca29, þekerkamýþý ve
onu ezmeye yarayan pres, balkabaðý ve pirinç bulunan bir chacoya vardýk. Proteinsiz bir yemek hazýrladýk ve Benigno ile Pablitöyu çevrede bir keþifte bulunmaya yolladýk. Saat 2de dönen
Pablo, chacosu 500 metre ötede bulunan bir köylüye rastladýklarýný, biraz ilerde baþka köylülerin de bulunduðunu, oraya vardýklarýnda hepsini tutukladýklarýný anlattý. Gece kamp deðiþtirdik ve
29
Ilýman iklimlerde de yetiþtirilebilen Amerikaya özgü zambakgillerden
bir tür (çn).
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gençlerin 7 km uzaktaki Abapodan gelen yolun kavþaðýnda bulunan chacolannda uyuduk. Evleri Mosquera ile Oscuranýn birleþtiði
yerden 10-15 km uzakta ve Oscura kýyýsýndaydý.
Yükseklik 680 metre.
19 Haziran
Aðýr adýmlarla ilerledik, 12 km yürüdükten sonra, üç ailenin oturduðu, üç hanelik küçük çiftliðe vardýk. 2 km. aþaðýda, tam
Mosquera ve Oscuronun birleþtiði yerde, Galvez soyadlý bir aile
oturmaktaydý. Buradakilerle sýkýþtýrmadan konuþulmuyor, çünkü
ürkek hayvanlara dönmüþler. Genellikle bizleri iyi karþýladýlar, fakat bir ay önce buradan geçen bir askeri komisyon tarafýndan
belediye baþkanlýðýna atanan Calixlo çekingen davrandý ve bize
en ufak birþey satmak bile istemedi. Karanlýk basarken tabancalý
ve mavzer tüfekli üç domuz tüccarý çýkageldi, onlarý öncülerin
nöbetçisi Ýntiye teslim ettik. Ýnti onlarý sorguya çekti ama, silahlarýný almadýðýný gören Antonio müdahale edip silahlarý aldý. Calixto, adamlarýn Postrer Valleli tüccarlar olduðunu, onlarý tanýdýðýný
söyledi.
Sol yandan Rositayla birleþen baþka bir ýrmak daha var,
Suspiro. Kýyýsý boyunda kimse oturmuyor.
Yükseklik 600 metre. [sayfa 131]
20 Haziran
Sabahleyin, aþaðý chacodaki gençlerden Paulino, o üç
kiþinin tüccar olmadýðýný, birinin teðmen, diðer ikisinin tüccarlýkla
ilgisiz kimseler olduðunu söyledi. Bu bilgiyi, niþanlýsý olan Calixtonun kýzýndan almýþ. Ýnti yanýna birkaç kiþi alarak oraya gitti ve
subayý teslim etmeleri için 9a dek süre verdi; aksi halde hepsi
kurþuna dizilecekti. Adam hemen aðlayarak geldi. Bir polis assubayý imiþ, bir jandarma ve bu iþe gönüllü Postrer Valleli bir öðretmenle buraya gönderilmiþ. Onlarý gönderen albay 60 askerle
birlikte o köydeymiþ. Görevleri Oscura ýrmaðý boyunca birçok
yeri içine alacak dört günlük bir yolculuk yapmakmýþ. Önce onlarý öldürmeyi düþündük, ama savaþ kurallarý hakkýnda sert bir
uyarýda bulunduktan sonra salývermeye karar verdim. Nöbetçileri
nasýl geçebildiklerini araþtýrýnca, Anicetonun nöbeti býrakýp
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Julioyu çaðýrmaya gittiði sýrada sýzdýklarýný anladýk, üstelik Aniceto ve Luisi nöbet yerinde uyur bulduk. Cezalandýrdýk: Yedi gün
aþçý yamaklýðý yapacaklar ve domuz yemeyecekler, ne ýzgarasýný,
ne tavasýný, ne de onlara bol bol daðýtýlan çorbadan verilecek.
Cezalýlarýn bütün eþyalarý da ellerinden alýnacak.
21 Haziran
Chacoda bana Fernando Sacamuelas olarak ün saðlayan
bir yýðýn diþ çekimleriyle geçen iki günden sonra muayenehanemi kapattým; öðleden sonra yola çýktýk ve bir saatten fazla yürüdük. Bu sefer boyunca, ilk kez bir katýra bindim. Üç tutsaðý
Mosquera yolunda bir saat yürüttük; saat ve Abazalarý30 da içinde
olmak üzere bütün eþyalarýna el koyduk. Belediye baþkaný
Calixtoyu kýlavuz olarak götürmeye niyetimiz vardý, ama hasta
olduðunu görünce (belki de numara yapýyordu) býraktýk ve hiçbir
iþe yaramayacaðýný bildiðimiz ciddi uyarýlarda bulunmakla yetindik. Paulino mesajýmý Cochabambaya götüreceðine söz verdi.
Ona, Ýntinin karýsýna bir mektup, Manilaya þifreli bir mektup ve
dört bildiri vereceðiz. [sayfa 132]
Dördüncüsü gerillamýzýn bileþimini veriyor ve Ýntinin ölümünü yalanlýyor. Bu (.....)31dýr. Kentle iliþki kurup kuramayacaðýmýzý artýk anlayacaðýz. Paulino bizim tutsaðýmýzmýþ gibi görünerek
geri döndü. Yükseklik 750 metre.
22 Haziran
Oscura ve Morocosu geride býrakýp birkaç saatlik sýký . bir
yürüyüþten sonra Pasiones adlý akarsuya ulaþtýk. Haritaya göre
Floridadan yada Paulinonun bir kayýnbiraderinin oturduðu ilk
meskun yer olan Piraydan 6 km uzaktayýz. Fakat, Paulino yolu
bilmiyor. Ay ýþýðýndan yararlanarak yürüyecektik, ama bu kadar
yakýndayken bu zahmete deðmez.
23 Haziran
Ancak bir saat doðru dürüst yürüyebildik. Patika kayboldu,
30
31
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sabah ve öðleden sonra bir süre daha bulmaya çalýþtýk, zamanýn
kalan kýsmýný da, patikayý yarýn için düzenlemeye harcadýk. SaintJean yortusunda gece çok soðuk olur derler, ama söylenildiði kadar olmadý.
Astým beni ciddi þekilde rahatsýz etmeye baþladý ve ilaç
stokumuz da azaldý.
Yükseklik 1050 metre.
24 Haziran
Ancak 4 saatlik bir yürüyüþ yapabildik ve yaklaþýk 12 km
yol aldýk. Yol, yer yer iyiydi, sonra yeniden aramamýz gerekti.
Ýnanýlmayacak kadar dik bir bayýrý, sürüleriyle oradan geçmiþ olan
çobanlarýn izlerini kollayarak indik. Duranin yamacýnda incecik
bir akarsuyun yanýnda kamp kurduk. Radyo, maden ocaklarýndaki çatýþmalarla ilgili haberler veriyor. Astýmým þiddetleniyor.
Yükseklik 1200 metre. [sayfa 133]
25 Haziran
Yolumuza, çobanlarýn açtýðý yoldan devam ettik fakat onlara yetiþemedik. Öðleye doðru yanan bir otlaða rastladýk, uçaklar bölgede dolaþýyordu. Bu iki olay arasýnda baðlantý var mý,
bilmiyoruz, yürüyüþümüzü sürdürdük ve saat 16da Paulinonun
kýz kardeþinin oturduðu Piraya vardýk. Üç hanelik bir yerde evlerden biri terkedilmiþti, ötekinde kimse yoktu ve üçüncüsünde
Paulinonun kýzkardeþiyle dört çocuðunu bulduk fakat kocasý,
komþusu Paniaguayla Floridaya gitmiþ olduðundan orada yoktu.
Herþey normale benziyordu. Bir km ötede Paniaguanýn bir kýzý
oturuyor. Kamp olarak orayý seçtik, bir dana satýnalýp hemen kestik. Coco, Julio, Camba ve Leon, birþeyler satýnalmak için Floridaya gittiler. Ama ordunun orada olduðunu öðrenmiþler. 50 kiþi
ve daha da fazlasý bekleniyormuþ, sayýlarý 120-130a çýkacakmýþ.
Evin sahibi Fenelon Coca adlý biri.
Arjantin radyosu 87 kiþinin öldüðünü bildiriyor, bolivyalýlar
sayýlarýný saklýyorlar (Siglo XX, Yirminci Yüzyýl) Astýmým gittikçe
artýyor ve arlýk rahat uyuyamýyorum.
Yükseklik 780 metre.
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26 Haziran
Benim için kötü bir gün. Herþey normal gibiydi, ama Florida yolunda pusuya yatanlardan nöbeti almalarý için 5 kiþi göndermiþtim ki, silah sesleri duyuldu. Atla hemen oraya koþtuk ve
garip bir manzarayla karþýlaþtýk: Kesin bir sessizlik içinde, güneþte,
ýrmaðýn kumlarý üstünde dört asker cesedi yatýyordu. Gidip silahlarýný alamazdýk, çünkü düþmanýn nerede olduðunu bilmiyorduk.
Saat 17ydi, bunu yapabilmek için gece olmasýný bekledik. Miguel
haber yolladý: Sol yamacýnda kýrýlan dal sesleri iþitiyormuþ. Antonio ve Pacho seðirttiler ama görmeden niþan almamalarýný emrettim. Biraz sonra karþýlýklý silah sesleri duyuldu. Geri çekilmelerini
emrettim çünkü bu koþullar içinde yenilme þansýmýz fazlaydý.
Geri çekiliþ gecikti ve iki kiþinin yaralý olduðu haberi geldi: Pablo
ayaðýndan, Turna ise karnýndan. Onlarý elimizdeki olanaklarla [sayfa 134] ameliyat etmek için aceleyle eve taþýdýk. Pablonun yarasý
hafif, tek sonuç yürüyememesi, bu da bizim için sýkýntýlý olacak.
Tumanýnki karaciðerini yýrtmýþ ve baðýrsaðý delmiþ. Ameliyat sýrasýnda öldü. Son yýllarda yanýmdan hiç ayrýlmamýþ, baðlýlýðý her
türlü kuþkunun üstünde olan bir arkadaþý kaybetmiþtim. Ýçimde
evladýmý kaybetmiþim gibi bir duygu var. Ölürken saatini bana
vermelerini istemiþ, cesaret vermek için yapmadýklarýný görünce,
kendisi çýkarýp Arturoya teslim etmiþ. Bu hareketiyle saatin hiç
görmediði oðluna gönderilmesini istediðini anlatmýþtý. Bundan
önce ölen arkadaþlarýn saatlerini hep göndermiþtim. Savaþ sürdükçe taþýyacaðým. Cenazesini bir ata yükleyip götürdük. Buradan uzak bir yere gömeceðiz.
Ýki yeni casus yakaladýk: Bir jandarma teðmeni ve bir jandarma eri. Ýyice azarladýk. Üstlerinde bize yararlý ne varsa alýnýp
donla gönderildiler. Çünkü adamlarýmýz, yararlý olabilecek
herþeyin alýnmasý, yolundaki emrimi aynen uygulamýþlardý. Dokuz atla yola çýktýk.
27 Haziran
Tumayý iyi kötü gömme görevini üzülerek yerine getirdikten sonra, yolculuðumuzu sürdürdük. Tejeria denen yere geldik.
Onbeþ kmlik bir yolculuða çýkýldý, öncüler saat 14de hareket ettiler, biz de saat 14.30 da. Gece bastýrdýðýndan, arkadan gidenler
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için yol uzadý, çünkü ay ýþýðýný beklemek zorunda kaldýlar. Kýlavuzlarýmýzýn köyü olan Paliziaya 2.30da vardýlar.
Ýki atý, ihtiyar Paniaguaya göndermesi için yeðeni olan
Tejeriadaki evin sahibine býraktýk.
Yükseklik 850 metre.
28 Haziran
40 peso ücretle bir kýlavuz bulduk. Bizi Don Lucasýn evine
doðru uzanan yolun kavþaðýna götürmeyi önerdi. Fakat daha önce,
önünde su kaynaðý bulunan bir evde durduk. [sayfa 135]
Geç hareket ettik fakat sonuncular, Moro ve Ricardo çok
geride kaldýlar. Haberleri dinlememiþtim. Ortalama saatte 1 km
yürüdük. Ordunun hizmetindeki bir radyo, gerillacýlarla Mosquera bölgesinde yapýlan bir çatýþmada 3 ölü ve 2 yaralý verildiðini
söylüyor; son savaþýmýzdan sözediliyor galiba, ama biz 4 ceset
görmüþtük. Bunu kesinlikle söyleyebilirim, meðer ki biri en yetkin biçimde ölü taklidi yapmýþ olsun.
Zea adlý birinin evinde kimse yoktu, fakat danalarý içeri
kapatýlmýþ inekleri vardý.
Yükseklik 1150 metre.
29 Haziran
Geç kalýþlarý hakkýnda Moro, özellikle de Ricardo ile ciddi
bir konuþma yaptým. Moro ile öncülerden Coco ve Dairo sýrt çantalarýmýzý atlara yükleyip yola çýktýlar. Nato kendininkini alýkoydu,
çünkü bütün hayvanlardan o sorumlu. Pombonunki ve benimki
bir katýra yükletildi. Pombo yumuþakbaþlý bir hayvanýn sýrtýnda
kolay yolalabiliyor. Onu yukarda, 1800 metrede biri guatrlý olan
iki kýzýyla birlikte oturan Don Lucasýn evine yerleþtirmiþtik. Ýki ev
daha var, biri mevsimlik çalýþan bir iþçinin, hemen hemen boþ,
öteki iyi döþenmiþ. Gece yaðmurlu ve soðuktu. Edindiðimiz bilgilere göre, Barohcelon yarým gün uzaklýkta, fakat patikadan gelen
iki köylüye bakýlýrsa yol berbatmýþ. Fakat yine de, evin efendisi
tersi kanýda, kolayca düzeltilebileceðini ileri sürüyor. Köylüler güya
komþu evdeki adamý görmeye geldiler ve kuþkulu kiþiler olarak
tutuklandýlar.
Yolda, þimdi 24 kiþiden oluþan birliðimizle bir konuþma
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yaptým. Onlara örnek olarak, bu kez El Chinoyu gösterdim; kayýplarýn bizim için ve bir evlat gibi sevdiðim Tumanýn ölümünün
benim için ne demek olduðunu anlattým. Kendilerini disipline
sokamamalarýný ve yürüyüþü yavaþlatmalarýný eleþtirdim ve baþýmýza gelenin baþka bir pusuda tekrarlanmamasý için bazý ek bilgiler vereceðimi vadettim. Boþ yere ve kurallara uyulmadýðý için
insan kaybýna uðruyorduk. [sayfa 136]
30 Haziran
Ýhtiyar Lucasýn komþularý hakkýnda verdiði bilgilerden
anlaþýldýðýna göre ordu buraya kadar uzanmýþ ve faaliyete
baþlamýþ. Komþularýndan biri, Andulfo Diaz bölgenin köylü sendikasý (Barriantos taraftarý olan bir sendika) genel sekreteri; öteki
ihtiyar bir geveze, kötürüm olduðu için dokunmamýþlar, bir baþkasý
daha var; meslektaþlarý korkaðýn biri diyorlarmýþ, baþýna iþ açýlmasýn diye bildiklerini söylermiþ. Ýhtiyar bizimle gelmeyi ve Barohcelona doðru bir yol açmaya yardým etmeyi vadetti. Yaðmurlu,
sýkýntýlý bir gündü, dinlenmekle geçirdik.
Siyasal alanda en önemli olay Ovandonun, benim burada
olduðumu açýklayan bildirisi. Ayrýca, ordunun Kuzey Amerikanýn
en seçkin alaylarýný bile bozguna uðratan Vietkong gerilla þeflerini
de aralarýnda bulunduran yetkin ve iyi eðitilmiþ gerillacýlarla karþý
karþýya olduðunu ekliyor. Bunlarý söylerken, gereðinden fazla
konuþtuðu anlaþýlan Debraynin verdiði ifadeye dayanmakta. Tabii ki Debrayýn hangi koþullar altýnda konuþtuðunu ve bunlarýn
ne gibi sonuçlar vereceðini bilmiyoruz. Loronun öldürülmüþ olduðu iddialarý da dolaþýyor. Madenlerdeki ayaklanmanýn Nacahuasu iþiyle baðlantýlý olduðu ve benim tarafýmdan kýþkýrtýldýðý da
iddialar arasýnda. Ýþler yoluna giriyor, çok geçmeden Fernando
Samuelas olmaktan kurtulacaðým.
Kübadan mesaj aldýk; gerillanýn Peruda nasýl az geliþtiðini
anlatýyor. Ýnsan ve silah sayýsý yok denilecek kadar azmýþ, oysa
bir servet harcamýþlar. Paz Estenzoro, Seone adlý bir albay ve
Pando bölgesinden MNR üyesi, zengin biri olan Ruben Julio yönetiminde sahte bir gerilla örgütünden sözediliyor mesajda.
Guayaramerinde bulunuyorlarmýþ. (...). (...)
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AYIN ANALÝZÝ
Olumsuz noktalar þunlar: Joaauinle iliþki kurulamamasý
ve insan kaybý vermemiz. Ordunun haberi olmasa bile, bunlarýn
herbiri bizim için birer bozgundur. Bu ay içinde birkaç ufak savaþ
verdik ve bu, onlarýn haberlerine bakýlýrsa orduya 4 ölü ve 3 yaralýya maloldu. [sayfa 137]
En önemli özellikler þunlar:
1) Ýliþki kopukluðu sürüyor. Bu yüzden 24 kiþi kaldýk. Pombo
yaralý ve hareketliliðimiz sýnýrlý.
2) Köylülerin katýlmamasý etkisini duyuruyor. Bir kýsýrdöngü içindeyiz, köylüleri bize çekebilmek için meskun yerlerde faaliyet göstermeliyiz, bunu yapabilmek içinse çok adama ihtiyacýmýz
var.
3) Gerilla efsanesi gün geçtikçe yaygýnlaþýyor, þimdiden yenilmez, insanüstü kiþiler olduk.
4) Partiyle bile iliþkimiz kesildi. Þimdilik Paulino aracýlýðýyla
bir giriþimde bulunduk, bu bir sonuç verebilir.
5) Debray kendinden sözettirmeye devam ediyor ancak
benimle birlikle anýlýyor. Hareketin þefi olarak görülüyorum. Hükümetin bu yeni giriþiminin sonuçlarýný göreceðiz, bakalým, bizim
için olumlu mu olacak, olumsuz mu?
6) Gerillanýn morali saðlam ve savaþma azmi artýyor. Bütün
Kübalýlar savaþta örnek oluyorlar, bolivyalýlardan ise yalnýz iki
yada üçü gevþek.
7) Ordu askeri açýdan yine sýfýr olarak kalýyor ama köylüler
arasýnda baþladýðý çalýþmaya dikkat etmeliyiz, çünkü, korkutarak
yada bizim amaçlanýnýz konusunda yalan uydurarak onlarý birer
hafiye durumuna sokuyor.
8) Madenlerdeki katliam, bizim için durumun ne olduðunu
açýkça gösteriyor. Bildirimiz yayýnlanabilirse, iþin yoluna girmesi
kolaylaþacak.
En acil görevimiz, Pazla iliþkiyi yeniden kurmak, askeri,
týbbi gereçlerimizi tamamlamak ve her ne kadar harekat sýrasýnda savaþçýlarýn sayýsý 10-25e düþüyorsa da, kentten 50-100 kadar
adamýn seferber edilmesini saðlamak. [sayfa 138]
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IX.
TEMMUZ 1967

1 Temmuz
Hava aðarýrken, haritada Barcelona olarak gösterilen
Barchelona doðru yöneldik. Ýhtiyar Lucas, yolu düzeltmek için
bize yardým etti, fakat yine de sarp ve kaygandý. Öncüler sabahleyin yola çýktýlar, biz de öðleyin. Bulunduðumuz yükseklikten
inmek, sonra boðazý yeniden týrmanmak için öðleden sonra bütün
zamanýmýzý harcadýk. Öncüler yollarýna devam ededursunlar biz
de ilk chacoda uyuduk. Orada, adlarý Yepez olan, çok çekingen
üç çocuk vardý.
Barrientos bir basýn konferansý verdi ve benim burada olduðumu kabul etti, fakat birkaç gün içinde hesabýmýn görüleceðini
sözlerine ekledi. Bizlerden fareler ve yýlanlar diye sözederek, bilinen o budalaca savsatalarýna bir yenisini daha ekledi. Ayrýca,
Debrayi cezalandýracaðýný tekrarladý.
Andres Coca adlý bir köylüyü tutukladýk; onu yolda bulduk,
öbür iki kiþi (Roque ve oðlu Pedro) ile birlikte götürdük.
Yükseklik 1550 metre. [sayfa 139]
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2 Temmuz
Sabahleyin, tepenin üstünde, önünde bir portakal aðacý
bulunan, bize sigara satan Don Nicomedes Arteagaya ait evde
kamp yapan öncülere katýldýk. Asýl ev aþaðýda, Piojera üstünde,
oraya gittik, bol bol yemek yedik. Piojera sarp kayalýklar arasýnda
akýyor, bu yüzden ancak yaya olarak Angostura yönünde ilerlenebilir. Çýkýþ,ýrmaðýn Juntaya doðru bir noktasýnda, fakat oldukça
yüksek bir tepeyi aþmak gerekiyor. Bu yer önemli, çünkü kavþak
oluþturuyor. Yüksekliði 950 metre ve iklimi ýlýman. Sakýrganýn yerini mariguy aldý. Köy, Arteaganýn ve oðullarýnýn evlerinden meydana gelmiþ. Ufak bir, kahve plantasyonlarý var, çevreden iþçiler
gelip burada çalýþýyor. Þu anda San Juan dolaylarýndan 6 ýrgat var.
Pombonun ayaðý, at üstünde sürekli yolculuk yüzünden
olsa gerek yeteri kadar çabuk iyileþemiyor. Ama kötüye gidiþ sözkonusu deðil, þimdilik bu yönden kaygýlanmýyoruz.
3 Temmuz
Pombonun ayaðý mümkün olduðu kadar dinlensin diye
bütün gün yerimizde kaldýk. Yüksek fiyatlarla alýþveriþ yapýyoruz;
öyle ki köylüler korkuyla çýkarlarý arasýnda bocalama içindeler.
Birkaç poz resim çektim, herkes ilgiyle karþýladý; bakalým banyosunu nasýl yapacak, nasýl basacak ve buraya nasýl ulaþtýracaðýz.
Üçü de sorun. Öðleden sonra bir uçak geçti, akþam da birisi, gece bombardýmana geleceklerinden söz etti; hepsi kaçacaklardý,
ama onlarý tuttuk ve böyle bir tehlikenin olmadýðýný anlattýk. Astýmým da bana zorluk çýkarmayý sürdürüyor.
6 Temmuz
Sabah erkenden, bizi dehþet içinde karþýlayan meskun bir
kesimden geçerek, Pena Coloradoya doðru yol aldýk. Akþamüstü
Palermoda 1600 metreye vardýk ve yedek öteberi alacaðýmýz ufak
bir dükkanýn bulunduðu köye doðru inmeye baþladýk. Anayola
vardýðýmýzda karanlýk bastýrmýþtý. Bu yol [sayfa 140] üzerinde, ihtiyar
dul bir kadýnýn evi var. Öncüler, gösterdikleri bocalama yüzünden bu evi iþgal edemediler. Tasarýmýz, Sumaipatadan gelecek
bir aracý elegeçirmek, durum hakkýnda bilgi edinmek ve þoförle
birlikte oraya gitmekti: Orada DÝCyi alacak, eczaneden alýþveriþ
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yapacak, hastahaneden gerekli ilaçlarý temin edecek, biraz konserve ve þekerleme satýnaldýktan sonra çekip gidecektik. Sumaipatadan araç gelmeyince ve zaten araçlarýn orada durdurulmadýðýný, yani yolun serbest olduðunu öðrenince, tasarýmýzda deðiþiklik yaptýk ve uygulanmasýný Ricardo, Coco, Pacho, Aniceto,
Julio ve Ghinoya býraktýk. Bunlar Santa Cruzdan gelen bir kamyonu sorun çýkmadan durdurdular. Fakat peþinden bir tane daha
geliyordu, þoförler arasýndaki dayanýþma nedeniyle o da durdu;
sonra ne olup bittiðini anlamak için üçüncü bir kamyon daha
durdu, kamyonla yolculuk eden ve kýzýnýn inmesini istemeyen
kadýnla uzun süre tartýþmak zorunda kaldýk. Hüküm süren
þaþkýnlýðý gören bir dördüncüsü de durunca yol týkandý. Sonunda,
iþleri yoluna sokabildik: dört kamyon yol kenarýna dizildi, bir þoför
soru soranlara, mola verdiklerini söylemeye baþladý. Adamlarýmýz kamyonlardan birine atlayýp gittiler; Sumaipataya varmýþlar,
iki jandarma, sonra da karakol komutaný teðmen Vacafloru
tutuklamýþlar. Çavuþtan parolayý öðrenip bir yýldýrým harekatý düzenleyerek karþýlýk veren bir askerle çatýþtýktan sonra 10 askeriyle birlikte karakolu iþgal etmiþler. Beþ mavzer, bir Z-B-30 ele
geçirmiþler ve 10 tutsak almýþlar. Onlarý Sumaipatadan 1 km
uzakta çýrýlçýplak býrakmýþlar. Ama yiyecek saðlama bakýmýndan
harekat tam bir baþarýsýzlýktý; El Chino, Pacho ve Julionun lafýna
uyduðu için, iþe yarar birþey satýnalýnamamýþ. Ýlaçlar arasýnda
gerilla için zorunlu olanlar var, ama bana gerekenlerden hiçbiri
yok. Harekat halkýn ve kalabalýk yolcularýn önünde sürdürüldüðünden haber aðýzdan aðýza hemen yayýlmýþ. Saat 2de, ganimetlerimizi yüklenip dönüþ yolunu tutmuþtuk bile.
7 Temmuz
Ramonun evinden bir fersah uzaktaki, bizi geçen geliþimizde iyi karþýlayan adamýn þekerkamýþý tarlasýna varýncaya [sayfa 141]
deðin aralýksýz yürüdük. Korku halkýn iliklerine iþlemiþ; adam bize
bir domuz sattý ve sevimli davrandý, fakat Los Ajosda 200 askerin
ve San Juandan yeni dönen kardeþinin söylediðine göre, orada
da 100 askerin bulunduðunu haber verdi. Diþlerini çekmek istedim, yanaþmadý. Astýmým artýyor.
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8 Temmuz
Þekerkamýþý tarlasýndaki evden Piojeraya dek temkinli yürüdük, fakat herþey durgundu ve askerden eser yoktu; San
Juandan gelenler orada da bulunmadýðýný söylediler. Adam bizi
sepetlemek için bu hileye baþ vurmuþ olmalýydý. Irmak boyunca
El Piraya dek iki fersah ve mahzene deðin de bir fersah yürüdük.
Oraya vardýðýmýzda hava kararýyordu. Filo yakýnlarýndayýz.
Yürüyüþe devam edebilmek için iðne üstüne iðne yaptým
ve sonunda 1/900 oranýnda adrenalinli collyre karýþýmý kullandým.
Paulino görevini yerine getirmediyse astým ilaçlarýný almak üzere
Nacahuasuya dönmemiz gerekecek.
Ordu, harekat hakkýnda bir bildiri yayýnlayarak, bir kiþinin
öldürüldüðünü açýkladý, adam Ricardo, Coco ve Pachonun karakolu iþgali sýrasýnda yapýlan silahlý çatýþmada ölmüþ olmalý.
9 Temmuz
Yürüyüþe baþlar baþlamaz yolumuzu kaybettik ve sabahý
yolu aramakla geçirdik. Öðleyin, bizi bugüne dek çýktýðýmýz en
yüksek tepeye, 1840 metreye götürecek olan bir yola girdik. Az
sonra bir tapera32ya vardýk ve geceyi orada geçirdik. Filo yolu
güvenli deðil.
Radyo, Catavi,Siglo XX ve Comibol iþçileriyle 14 nokta üzerinde bir anlaþmaya varýldýðýný bildirdi, iþçiler için tam bir bozgun.
[sayfa 142]

10 Temmuz
Bir at kaybettiðimizden yola geç çýktýk, hayvan sonra geldi.
En yüksek tepede, 1900 metrede az kullanýlan bir yoldan geçtik.
Saat 15.30da bir taperaya ulaþtýk. Geceyi orada geçirmeye karar
verdik, ama yolun orada bittiðini görmek tatsýz bir sürpriz oldu.
Bir de önemsememiþ olduðumuz patikalarý gözden geçirdik, ama
onlar da bir yere çýkmýyordu. Filoya baðlý olmasý gereken chacolar
karþýdan görünüyordu.
Radyo, Sumaipata ve Rio Grande arasýnda olup haritada
gösterilmemiþ olan El Dorado bölgesinde gerillacýlarla çarpýþýldýðýný
32
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ve ordunun bir, bizim de iki ölü verdiðimizi bildiriyor.
Öte yandan, Debray ve El Peladonun açýklamalarý iyi deðil;
hele gerillanýn kýtasal amacýný hiç anlatmamalarý gerekirdi.
11 Temmuz
Yaðmurlu ve yoðun sisli bir gün; dönüþte yolumuzu kaybettik ve sonunda eski bir patikadan ilerleyebilmek için yol açmaya çabalarken öncülerden ayrý düþtük. Bir dana kestik.
12 Temmuz
Günü Miguelden haber bekleyerek geçirdik, ama gelen
Julio oldu; güneye doðru akan çay boyunca ilerlemiþ. Olduðumuz yerde kaldýk. Astým beni iyiden iyiye sýkýþtýrdý.
Radyo, en önemli noktasý da doðru olduðu hissini uyandýran bir haber yayýnladý; Ýquiride bir çatýþma olmuþ, bizden bir
kiþi ölmüþ ve askerler cesedini Lagunillasa götürmüþler. Bu cesedin verdiði sevince bakýlýrsa bütün bunlarda doðru olan birþey
var. [sayfa 143]
13 Temmuz
Sabahleyin çok dik ve kötü havanýn kayganlaþtýrdýðý bir
tepeyi indik. Saat 11.30da Migueli bulduk. Camba ve Pachoyu
ýrmak boyundakinden ayrýlan patikada keþfe yollamýþtým. Bir saat
sonra döndüler ve chacolar, evler gördüklerini, hatta terkedilmiþ
bir eve de girdiklerini söylediler. Yola çýktýk,biraz sonra ufak bir
derenin akýþýný izleyerek, ilk eve ulaþýp geceyi orada geçirdik.
Evin sahibi daha geç geldi ve bir kadýnýn, belediye baþkanýnýn annesinin bizi gördüðünü, buradan 1 km uzakta bulunan Filo köyündeki askerlere haber ulaþtýrabileceðini söyledi. Bütün gece nöbet
tuttuk.
14 Temmuz
Sürekli çiseleyen yaðmurlarla geçen bir geceden sonra,
gündüz de yaðmaya devam etti, fakat, öðleyin yanýmýzda iki kýlavuzla belediye baþkanýnýn kayýnbiraderi Pablo ve ilk evin sahibi
Aurelio Mancilla ile yola çýktýk. Kadýnlarý aðlaþýr halde býraktýk.
Yolun kavþaðýna geldik; biri Florida ve Morocoya öteki Pampaya
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gidiyordu. Bu ikincide, Mosqueraya kadar yeni açýlmýþ bir kýsým
yol bulunduðundan, kýlavuzlar bunu salýk verdiler. Kabul ettik.
Ama, 500 metre gitmemiþtik ki, bir köylü ve bir atla gelen genç
bir asteðmene rastladýk, Hayvan un yüklüydü ve 30 askerin bulunduðu Pampadaki asteðmenden Filodaki meslektaþýna bir
mesaj götürüyordu. Yön deðiþtirmeye karar verdik, Florida yoluna saptýk, az sonra da kamp yaptýk.
PRA ve PSB, Devrim Cephesinden çekiliyor ve köylüler
Barrientosu Falangela ittifak kurmasý için uyarýyorlardý. Yönetim
hýzla çözülüyor. Þu anda yüz adamýmýzýn daha olmamasý ne acý.
Oldukça az yürüdük çünkü yol kötüydü, yýllardan beridir
kullanýlmamýþtý. Aurelio nun öðüdünü dinleyip belediye baþkanýnýn ineðini kestik ve þahane bir yemek yedik. Astým yakamý býraktý biraz.
Barrientos, sözümona bizi birkaç saatte yokedecek olan
Cintia harekatýný ilan etti. [sayfa 144]
16 Temmuz
Yolu yoðun çalý çýrpýdan temizlediðimiz için, çok aðýr ilerledik. Hayvanlar da bu yolda çok eziyet çektiler, fakat akþam dar
bir boðaza varýncaya dek baþkaca sýkýntýmýz olmadý. Ancak, burayý
yüklü atlarla geçemezdik. Miguel ve öncülerden dört kiþi ilerledi,
bunlar geceyi bizden ayrý geçirdiler.
Radyo, kayda deðer bir haber vermedi. Solumuzda býraktýðýmýz Duran yakýnýndan, 1600 metre yükseklikten geçtik.
17 Temmuz
Yolu kaybettik, bu yüzden aðýr tempoda yürümek zorunda
kaldýk. Kýlavuzun sözettiði portakal bahçesine ulaþmayý umuyorduk, fakat varýnca aðaçlarýn kurumuþ olduðunu gördük. Kamp
kurabileceðimiz bir subaþý vardý. Aslýnda ancak 3 saat yürüdük.
Astýmým çok daha iyiye gidiyor. Piraya ulaþan yolu buluruz belki.
Durana yakýnlaþtýk.
Yükseklik 1560 metre.
18 Temmuz
Bir saat sonra kýlavuz yolu kaybetti ve çýkaramayacaðýný
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söyledi. Sonunda eski bir patika bulduk. Miguel ormanda kendisine yol açarak ilerledi ve Piraya giden yolun kavþaðýna vardý.
Küçük bir dereye ulaþtýk, kampýmýzý kurduktan sonra, üç köylüyü
ve genç askeri salýverdik. Paulinonun gizli yere birþey býrakýp
býrakmadýðýný anlamak üzere Coco, Pablito ve Pacho yola koyuldular; eðer bir terslik çýkmazsa, yarýn dönecekler. Genç asker ordudan kaçacaðýný söylüyor. Yükseklik 1300 metre.
19 Temmuz
Eski kampa deðin bir yolculuk yaptýktan sonra, Cocoyu
beklemek üzere nöbeti deðiþtirerek oraya yerleþtik. Saat 18de
döndü ve orada yeni birþey bulunmadýðýný söyledi. Tüfek yerli yerindeymiþ Paulinodansa eser yokmuþ. Buna karþýlýk, yolun bulunduðumuz bölümünden askerler geçmiþ ve iz býrakmýþlar. [sayfa
145]

Siyasal haberler nereye varacaðý bilinmeyen ciddi bir bunalýmý gösteriyor. Þimdilik Cochabambadaki tarým sendikalarý
Barrientosu destekleyen hristiyan eðilimli bir siyasal parti
kurmuþlar. Barrientos ise dört yýl daha iktidarda býrakýlmayý istiyor; adeta bir yalvarýþ. Siles Salinas, muhalefete bizim iktidara
geliþimizin, hayatlarýna malolacaðý tehdidini savuruyor ve ülkenin
savaþ içinde olduðunu ilan ederek halký ulusal birliðe çaðýrýyor.
Tavrý hem yalvarmaklý, hem de demogogca. Kendini bir nöbel
deðiþimine hazýrlýyor belki.
20 Temmuz
Paniaguanýn oðullarýndan biri ve Paulinonun damadýnýn
bulunduðu ilk iki eve deðin dikkatlice yolaldýk. Paulino hakkýnda
Bütün biliðimiz. bize kýlavuzluk ettiði için ordunun onu aramakta
olduðundan ibaretti. Bizden bir hafta önce buradan necip
Floridaya giden 100 kiþilik bir grubun izlerini bulduk. Ordu pusuda 3 ölü ve 2 yaralý vermiþ. Neler olup bittiðini anlamak ve birþeyler
satýn almak için Coco, Camba, Leon ve Julioyu Floýidaya gönderdik. Coco saat 4de biraz yiyecek ve Melgar adlý biriyle döndü.
Adam atlarýmýzdan ikisinin sahibiymiþ, bize yardým etmeyi kabul
etti. Oldukça þiþirerek anlatýyor, önemli olan þu: Harekelimizden
dört gün sonra. Tumanýn hayvanlar tarafýndan parçalanan cese-
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dini bulmuþlar, ordu çatýþmanýn ertesi günü ve çýplak teðmenin
ortaya çýkmasýndan sonra ilerlemiþ. Sumaipata harekatý bütün
ayrýntýlarýyla öðrenilmiþ, eklemeler de yapýlýyormuþ ve köylüler
bunu alay konusu haline getirmiþler. Tumanýn piposunu ve
saçýlmýþ birkaç eþya bulmuþlar; Soperna adlý bir binbaþý varmýþ,
bize sempati ve hayranlýk besliyormuþ; ordu Tumanýn öldüðü
Coconun evine dek gelmiþ ve oradan Tejeriaya. sonra da Floridaya dönmüþ. Coco, adamý bir mektup götürmekle görevlendirmeyi düþünüyordu, ama önce birkaç ilaç satýn almaya göndererek denemeyi uygun buldum. Bu Melgar. Aralarýnda bir kadýnýn
da bulunduðu bir grubun buraya geldiðinden sözetti. Bunu, Rio
Grande belediye baþkanýndan aklýðý bu mektuptan öðrendiðini
söyledi. Bu adam [sayfa 146] Florida yolunda bulunduðundan Ýnti,
Coco ve Julioyu onunla konuþmaya gönderdim. Baþka bir grup
hakkýnda bilgisi olduðunu inkar etmiþ ve Melgarýn öbür sözlerini
doðrulamýþ. Susuzluktan çok kötü bir gece geçirdik. Radyo bir
cesedin kimliðinin Moises Guevara olarak tesbit edildiðini açýkladý, ama Ovando bir basýn toplantýsýnda daha ihtiyatlý davranarak,
kimlik tesbitinin sorumluluðunu Ýçiþleri Bakanlýðýna yükledi. Bütün
bunlarýn þaþýrtmaca ve kimlik tesbitinin uydurma olmasý olaðandýþý
þeyler deðil.
Yükseklik 680 metre.
21 Temmuz
Durgun bir gün geçirdik. Bize, baþkasýna ait bir ineði satmýþ
olmasý konusunda ihtiyar Coco ile konuþtuk. Ýneðin baþkasýna ait
olduðu iddiasýný þiddetle reddetti ve bedelinin ödenmediðini söyledi; bizse onu, bedelini adama ödemeye zorladýk. Akþam
Tejeriaya gittik. Oradan domuz ve chankaka33 satýnaldýk. Alýþveriþ
yapan Ýnti, Benigno ve Anicelo çok iyi karþýlanmýþlar.
22 Temmuz
Sabahleyin erkenden, hayvanlarla birlikte, týka basa yüklü
olarak yola çýktýk. Ýzimizi iyice kaybettirmeye çalýþacaktýk.
Morocoya götüren yolu býrakýp, bir ya da iki km güneyinde bulu33

Þekerli ekmek.

Che Guevara
Bolivya Günlüðü

139

nan ve göle ulaþan yolda ilerlemeye baþladýk. Ama ileride ne
olduðunu bilmediðimizden, öncüler göndermek zorunda kaldýk.
Gölün kenarýnda hayvanlarýný otlatan Marcilla ve Küçük Paniaguayý gördük. Onlara aðýzlarýný sýký tutmalarýný öðütledik. Þimdi
durum epeyce deðiþmiþti. Yaklaþýk iki saat yürüdük ve bir derenin kýyýsýnda uyuduk. O noktada biri, akýþý izleyerek güneydoðuya,
ötekisi, daha bozuk olup güneye giden iki patika baþlýyordu.
Radyo, Bustos (Pelao)un karýsýnýn beni burada gördüðünü, ama burada bulunuþumun asýl nedeninin bu olmadýðýný söylediðini bildiriyor.
Yükseklik 640 metre. [sayfa 147]
23 Temmuz
Ýki kiþi, bu iki yolu keþfe gittiler. Biz de onlarý orada bekledik. Yollardan biri Rio Seconun Piray sularýnýn katýldýðý kumlarýn
sularý emmediði bir yere, yani, pusu yerimizle Florida arasýna,
ötekiyse, anayoldan 2 ya da 3 saat uzakta terkedilmiþ bir taperaya
götürüyormuþ. Keþfi yapan Miguel oradan Rositaya çýkabileceði
kanýsýnda. Yarýn, Melgarýn Coco ve Julioya sözettiði yollardan
biri olduðunu sandýðýmjz bu yoldan gideceðiz.
24 Temmuz
Patikada yaklaþýk 3 saat yürüdükten sonra 1000 metreden,
940 metreye indik. Bir dere yataðýnýn kýyýsýnda kamp yaptýk. Yol
burada biliyor ve yarýn günümüzü, en iyi çýkýþý bulmaya harcayacaðýz. Faaliyette olan birçok chaco var ve bunlarýn Floridaya baðlý olduðu anlaþýlýyor. Burasý belki de Canaloncs denen yer. Maniladan gelen uzun bir mesajý deþifre etmeye çalýþýyoruz.
Raul, Maximo Gomez okulu subaylarýnýn terfilerinden sözetti ve çeklerin, Vietnamla ilgili yorumlarýný çürüttü. Dostlar bana,
yeni Bakunin diyor, þimdiye kadar çok kan döküldüðünden, 3 ya
da 4 Vietnam daha olmasý halinde, daha çok kan döküleceðinden yakýnýyorlar.
25 Temmuz
Günü dinlenmeyle geçirdik ve ikiþer kiþilik 3 grubu çevreyi
keþfe yolladýk. Coco, Benigno ve Miguel bu iþle görevlendirilmiþ-
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lerdi. Coco ve Benigno ayný yere varmýþlar, oradan Moroco yoluna çýkýlabilirmiþ. Miguel, ýrmaðýn Rositaya döküldüðünü ve macheteyle yol açmak gerekse bile, o yönden ilerlenebileceðini kesin
bir dille söyledi.
Ýki harekattan sözediliyor, biri Taperasda, öteki San Juan
del Potreroda. Bunlarýn ayný grup tarafýndan yapýlmýþ olmasý
olanaksýz; þimdi bütün iþ, gruplarýn ya da olaylarýn gerçekle iliþkisini anlayabilmekte. [sayfa 148]
26 Temmuz
Benigno, Camba ve Urbano, Maroco ýrmaðýnýn tersi yönünde, dere yataðýnda bir yol açmakla görevlendirildiler. Grubun
geri kalanlarý kampta kaldýlar ve merkez grup geride bir pusu
kurdu. Ýlginç birþey yok.
Yabancý radyolar San Juan del Potrero harekatýnýn haberlerini bir yýðýn ayrýntýyla veriyor: 15 asker ile bir albay tutuklanmýþ
ve soyulduktan sonra salýverilmiþler. Ayný bizim tekniðimiz. Bu
yer Cochabamba-Santa Cruz karayolunun öte tarafýnda.
Akþam, 26 Temmuzun anlamýný belirten bir konuþma yaptým: Oligarþilere ve devrimci dogmalara karþý ayaklanma. Fidel,
Bolivyadan da kýsaca sözetti.
27 Temmuz
Yola çýkmak için herþey tamamlanmýþtý ve pusudakiler saat
11de yola çýkma emri almýþlardý, 11den az önce Willy geldi ve
ordunun orada olduðunu bildirdi. Harekatý kendisi, Ricardo, Ýnti,
Chino, Leon, Antonio, Arturo ve Chapaco gerçekleþtirmiþler. Olay
þöyle geçmiþ: Tepede 8 asker görünmüþ; eski dar bir yoldan
güneye doðru yürümüþler, birkaç havan topu ateþinden ve bir
bez parçasýyla iþaret verdikten sonra geri dönmüþler. Bir süre
sonra, Melgar diye çaðýran bir ses duyulmuþ, bu Floridadaki olabilir. Bir an dinlendikten sonra 8 genç asker pusuya doðru yürümeye baþlamýþ. Dördü aðýr yürüdüklerinden geride kalmýþ, önden
giden dört asker vurulmuþ; üçünün öldüðü kesin, dördüncüsü
yaralý, belki o da ölü.
Silahlarýný ve gereçlerini almak güç olacaðýndan, vazgeçip
çekildik ve suyun akýþ yönüne doðru ilerlemeye baþladýk. Baþka
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bir boðazda, yine bir pusu kurduk. Atlar yolun ulaþtýðý yere deðin
geldiler.
Astým fena sýkýþtýrdý ve elimdeki yatýþtýrýcý ilaç da neredeyse bitmek üzere.
Yükseklik 800 metre. [sayfa 149]
28 Temmuz
Coco, Pacho, Raul ve Aniceto, Suspiro olduðunu sandýðýmýz ýrmaðýn döküldüðü yere keþifte bulunmaya gittiler. Oldukça
dar bir boðazda yol açarak yürüdük, ama fazla ilerleyemedik.
Öncülerden ayrý kamp yaptýk çünkü Miguel, kumlara batan ve
çakýllarda güçlükle yürüyen atlar yüzünden, çok uzaklaþmýþtý.
Yükseklik 760 metre.
29 Temmuz
Suyu bol bir bölgede, yamaçlarýnda iyi sýðýnaklar bulunan
ve güneye inen bir boðazda yürümeye devam ettik. Saat 16 sularýnda Pablitoya rastladýk, Suspironun döküldüðü yerde olduðumuzu söyledi, kayda deðer birþey yok. Önce, sürekli olarak güneþe
yöneldiðinden bu boðazýn Suspironun aðzý olamayacaðýný
düþünmüþtüm, fakat son dönemeçte batýya doðru saptý ve Rositaya açýldý. Saat 16.30 sularýnda artçýlar yetiþti. Irmaðýn aðzýndan
uzaklaþmak için yola devam etmeye karar verdim; fakat Paulinonun chacosunu geçmek için gerekli çabayý harcamalarýný istemeye cesaret edemedim. Suspironun aðzýna bir saat uzaklýkta,
yolun kenarýnda kamp yaptýk. Akþam, 28 Temmuz, vatanýnýn baðýmsýzlýk günü hakkýnda konuþmasý için sözü El Chinoya býraktým.
Sonra bulunduðumuz yerin neden elveriþsiz olduðunu anlatarak,
sabah 5te kalkmalarýný ve Paulinonun chacosunu iþgal etmeye
gidilmesini emrettim.
Havana radyosu ordunun kayýplar verdiði ve bunlarýn helikopterlerle taþýndýðý bir pusudan sözetti, ama ses iyi gelmiyordu.
30 Temmuz
Astým beni epey sýkýþtýrdý ve bütün gece uyuyamadým. Saat
4.30da, kahve piþirirken Moro, ýrmaðý geçmekte olan bir fener
gördüðünü haber verdi. Nöbeti almak için uyanmýþ olan Miguel
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ve Moro, gelenleri tutuklamaya gittiler. Mutfaktan konuþulanlarý
duydum. [sayfa 150]
 Hey, kim var orada?
 Trinidad müfrezesi.
Ve hemen peþinden silah sesleri. Miguel hemen sonra,
elinde, bir yaralýya ait bir M-1 ve fiþeklikle döndü, 21 kiþi Abopoya
doðru ilerliyorlarmýþ, Morocada ise 150 kiþi varmýþ. Onlara baþka
kayýplar da verdirdik, ama hüküm süren keþmekeþ içinde iyice
belirleyemedik. Atlarý yüklemek epey vaktimizi aldý. El Negro da,
düþmandan aldýðý balta ve havan topuyla birlikte kayboldu. Saat
6ya gelmiþti ve yükler yýkýldýðý için yine zaman kaybettik. Öyle ki
son geçitte, cesaretini toplamaya baþlayan askerlerin ateþi altýndaydýk. Paulinonun kýzkardeþi evdeydi. Bizi sakince karþýladý ve
Morocodaki bütün erkeklerin tutuklanmýþ olduðunu, þimdi La
Pazda bulunduklarýný söyledi.
Çocuklarý acele etmeleri için zorladým ve Pombo ile birlikte ateþ altýnda ilerleyerek, direniþin örgütlenebileceði boðaza gittik. Ben atlarý sürerken Miguel, Coco ve Julioyu ileriye gönderdim.
Geri çekilecek düþmaný tutmak için 7 öncü, 4 artçý ayrýca, savunmayý pekiþtirmek için de geride kalan Ricardo vardý. Benigno,
Dario, Pablo ve Camba daðý tutuyorlardý, ötekiler soldaydýlar, ilk
elveriþli yerde durmalarýný emretmiþtim. Camba geldi, Ricardo ve
Anicetonun ýrmaðý geçerken düþtükleri haberini getirdi. Urbano,
Nato ve Leonu iki atla gönderdim. Miguel ve Julioya da Cocoyu
önde nöbetçi býrakarak, araþtýrma yapmaya çýkmalarýný emrettim. Talimat almadan ýrmaðý geçmiþler. Biraz sonra Camba geldi,
Miguel ve Julio ile saldýrýya uðradýklarýný, askerlerin epey ilerlemiþ
olduðunu, Miguelin geri çekildiðini ve emir beklediðini anlattý.
Cambayi Eustaquio ile geri gönderdim ve ben de Ýnti, Pombo ve
Chino ile kaldým. Saat 13de Julioyu nöbette býrakýp, Migueli
gidip getirmelerini emrettim. Hayvanlarý alýp yanýmdakilerle birlikte geri çekildik. Coconun nöbet tuttuðu tepeye ulaþýnca, sað
kalanlarýn ortaya çýktýðýný öðrendik. Raul ölmüþtü, Ricardo ve Pacho yaralýydý. Olay þöyle geliþmiþ: Ricardo ve Aniceto ihtiyatsýzca
ve savunma önlemi almadan ýrmaðý geçmiþler, bu sýrada, ilki
yaralanmýþ, Antonio bir ateþ hattý kurmuþ ve Arturo, Aniceto, Pacho onu almaya [sayfa 151] gitmiþler; fakat Pacho yaralanmýþ ve
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Raul aðzýna gelen bir kurþunla ölmüþ. Ýki yaralýyý da beraberlerinde sürükledikleri bu çekilme harekatý zor olmuþ: Willy ve Chapaco34 ise onlara hiç yardým etmemiþ, hele bu sonuncusu. Biraz
sonra Urbano, grubu ve hayvanlarýyla, Benigno da adamlarýyla
onlara katýlmýþ, öyle ki öbür kanat boþalmýþ ve askerler oradan
ilerleyerek Migueli bastýrmýþlar. Çalýlar arasýnda güç bir yürüyüþten
sonra ýrmaða varmýþ, oradan da bize ulaþmýþlar. Pacho atla geliyordu, ama Ricardo ata binemediði için onu hamakla getirmek
gerekti. Miguel, Pablito, Dario, Coco ve Anicetoyu sað kýyýda ilk
dere aðzýný iþgal etmek üzere gönderdim. Biz de yaralýlarý tedavi
etmeye baþladýk. Pachonun ki hafif bir yaraydý, kurþun kasýklarýndan geçip hayalarýný sýyýrmýþtý; fakat Ricardonun durumu aðýrdý ve.Willynin çantasýyla birlikte, kalan az miktardaki plazmamýzý
da kaybetmiþtik. Saat 22de Ricardo öldü; onu askerler bulmasýn
diye ýrmaðýn yakýnýnda gizli bir yere gömdük.
31 Temmuz
Saat 4te ýrmak boyunca yürüyüþe koyulduk. Kestirme bir
yolu aþtýktan sonra iz býrakmadan suyun akýþ yönünde iniþe geçtik.
Öðleden sonra, Miguelin pusu kurduðu dereye vardýk; emri
anlamamýþ ve iz býrakmýþtý. Akýþýn ters yönünde 4 km yaptýk ve
izlerimizi sile sile ormana daldýk. Irmaðýn kollarýndan birinin yanýnda kamp yaptýk. Akþam harekatýn yanlýþlarýný açýkladým: 1)
Kötü kamp yeri. 2) Zamanýn iyi kullanýlmamasý, onlarýn bize ateþ
etmelerine meydan vermiþti. 3) Ricardonun, sonra da, onun yardýmýna giden Raulun vurulmasýna yolaçan aþýrý güven. 4) Bütün
araç ve gereci kurtarma iþinde yeterince kararlý davranamamak.
Ýçinde ilaçlar, dürbünler ve Maniladan gelen mesajlarýn
kaydedilmiþ olduðu manyetofonlar, notlar düþtüðüm Debrayin
ve Trotskynin kitaplarý gibi, kaybý tehlikeli sonuçlar verebilecek
bazý eþyalar bulunan onbir çanta yitirmiþtik. Bunlarý ele geçirmenin hükümet için taþýdýðý önem ve askerlerin kendine güveninin [sayfa 152] artmasý da cabasý. Hesaplarýmýza göre, 2 ölü ve 5
yaralý vermiþlerdi; ama ortada birbirine ters düþen iki söylenti var:
Biri ordununki. Ayýn 28in de 4 ölü ve 4 yaralý verdiklerini açýk34
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lýyor; öteki Þilininki. 30 Temmuzda 6 yaralý ve 3 ölüden sözediyor. Daha sonra ordu, yayýnladýðý bildiride, bir ceset ele geçirdiklerini ve bir asteðmenin tehlikeyi atlattýðýný açýkladý.
Bizim ölülerimize gelince: Raul için fazla birþey söylenemez. Çok içine kapanýktý. Pek savaþçý ve çalýþkan deðildi; hiç soru sormazdý, ama siyasal konularla ilgilendiði belliydi. Ricardo,
Küba grubunun en disiplinsiziydi ve günlük çabalar karþýsýnda
gevþek davranýrdý; ama olaðanüstü bir savaþçý olup, Kongoda
Ýkinci Cephenin ilk bozgunu sýrasýnda olduðu gibi, burada da
bulunmaz bir mücadele arkadaþý olmuþtu. Taþýdýðý deðer nedeniyle, aðýr bir kayba daha uðramýþ bulunuyoruz. Þimdi 22 kiþiyiz;
içimizde Pacho ve Pombo yaralý, bense, delirten astým krizlerinin
pençesindeyim.
AYIN ANALÝZÝ
Geçen ayýn olumsuz noktalan hâlâ giderilemedi. Bunlar,
Joaquin ve dýþarýyla baðlantý kurulamamasý ve insan kaybý. Þimdi
22 kiþiyiz; bunlardan 3ti sakat (biri benim). Bu durum hareket
yeteneðimizi azaltýyor. Sumaipatadakini de sayarsak, 3 çatýþma
yaptýk. Kesin sonuç belirtmeyen bildirilere bakýlýrsa, bunlar orduya 7 ölü ile 10 yaralýya maloldu. Biz de iki kiþi kaybettik ve bir
de yaralýmýz var.
En önemli belirleyici noktalar þunlar:
1) Baðlantýnýn tümden kopuk oluþu.
2) Tamdýk birkaç yaþlý köylünün bize gösterdiði kabul umut
verici olmakla birlikte, köylülerin bize katýlmaya yanaþmamasý.
3) Gerilla efsanesi kýtasal bir geniþliðe ulaþma yolunda;
Ongania sýnýrlarýný kapatýyor, Peru ise önlemlerini alýyor.
4) Paulino aracýlýðýyla baðlantý kurma giriþimi baþarýsýzlýða
uðradý. [sayfa 153]
5) Gerillanýn savaþ deneyimi ve morali her çarpýþmada
yükseliyor; Camba ve Chapaco hâlâ gevþek gidiyorlar.
6) Ordu tümüyle yanýlmalar içinde, ama aralarýnda çok
savaþçý birlikler var.
7) Hükümette siyasal bunalým artýyor. Fakat, ABDnin sað-
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ladýðý ufak krediler Bolivya için büyük bir yardým yerine geçiyor ve
hoþnutsuzluðu azaltmaya yarýyor.
En öncelikli görevlerimiz þunlar: Baðlantýyý yeniden kurmak, savaþçýlarýmýzýn sayýsýný arrtýrmak ve ilaç bulmak. [sayfa 154]
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X.
AÐUSTOS 1967

1 Aðustos
Durgun bir gün; Miguel ve Camba yolu açmaya baþladýlar,
fakat toprakla bitkilerin çýkardýðý güçlükler nedeniyle bir kilometreden fazla gidemediler. 5-6 günlük yiyeceðimizi saðlayacak yabani bir tay vurduk. Ordunun oradan geçmesi olasýlýðýný düþünerek, tuzak kurmak için hendekler kazdýk. Yarýn yada öbürgün
gelip kampýmýzý bulmamalarý halinde, tasarýmýz, geçmelerine izin
vererek, sonradan ateþ etmek.
Yükseklik 650 metre.
2 Aðustos
Yol, Benigno ve Pablonun çabalarý sonucu epey ilerledi.
Vardýklarý yerden geri dönmeleri yaklaþýk iki saat sürdü. Radyo
bir toplum aleyhtarýnýn cesedinin kaldýrýldýðýný ilan edeli beri,
hakkýmýzda hiçbir haber yayýnlamýyor.
Astým beni fena sarstý ve son iðnelerimi de tükettim; þimdi
yalnýzca haplar kaldý, onlar da ancak 10 gün yeter. [sayfa 155]
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3 Aðustos
Yol açma fiyaskoyla sonuçlandý; Miguel ve Urbano bugün
57 dakikada döndüler; çok aðýr ilerliyoruz. Hiçbir haber çýkmadý.
Pachonun durumu düzeliyor, bense kötüyüm. Geceyi de gündüzü de kötü geçirdim, yakýnda iyileþeceðimi de ummuyorum. Damardan novokain iðnesi yapmayý denedim, ama sonuç alamadým.
4 Aðustos
Çocuklar, güneybatýya yönelen bir kanyona vardýlar. Bunun, Rio Grandeye dökülen dereye kadar uzandýðý düþünülebilir.
Yarýn, ikiþer kiþilik ekipler halinde, 4 kiþi yol açmaya gidecek ve
Miguel bizim yönde, terkedilmiþ chacolar sandýðýmýz yerleri görmeye çýkacak. Astýmým biraz düzeldi.
5 Aðustos
Benigno, Camba, Urbano ve Leon ikiþer kiþilik ekipler halinde bölündüler. Ama önlerine Rositaya dökülen bir dere yataðý
çýktýðýndan, yollarýna bugün tarlalardan devam ettiler. Miguel chacoyu görmeye gitti, ama bulamadý. At eti bitti. Yarýn balýk avlanmaya çalýþacaðýz ve öbürgün baþka bir hayvan keseceðiz. Yarýn
su baþýna dek ilerleyeceðiz. Astýmým iyice kötüledi. Ayrýlmaya
karþý olduðum hade, yarýn bir grubu önden göndermek zorunda
kalacaðým; Benigno ve Julio gönüllü çýktýlar, bakalým Natonun
tutumu ne olacak.
6 Aðustos
Kampýmýzý taþýdýk, ne yazýk ki, üç saat deðil, ancak bir saat
yürüyebildik; bu da henüz uzakta olduðumuzu gösteriyor. Benigno, Urbano, Camba ve Leon yol açmakla oyalana dursunlar,
Miguel ve Aniceto da, yeni dere boyunca, Rositaya döküldüðü
yere dek keþif yapmaya gittiler. Akþam dönmeyince, uzaktan havan topu atýþý gibi bir ses de duyduðumdan, önlemlerimizi aldýk.
Bolivyanýn baðýmsýzlýk yýldönümü olduðundan Ýnti, Chapaco ve
ben birkaç söz söyledik.
Yükseklik 720 metre. [sayfa 156]
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7 Aðustos
Saat 11de, Miguel ve Anicetonun kaybolduklarýna hükmederek Benignoya, çok tedbirli olarak, derenin Rositaya döküldüðü yere dek yürümesini ve hangi yöne gitmiþ olabileceklerini
anlamaya çalýþmasýný emrettim. Eðer oraya ulaþtýlarsa, elbet. Fakat saat 13' te kaybolduðunu sandýklarýmýz çýkageldiler: Yolda
güçlüklerle karþýlaþmýþlar, bu yüzden Rositaya gece ulaþamamýþlar. Miguelin anlattýklarý canýmý sýktý. Olduðumuz yerde kaldýk,
ama yol açanlar baþka bir dere kenarý buldular, yarýn oraya taþýnacaðýz. Ýhtiyar atýmýz Anselmo bugün öldü, artýk eþyalarýmýzý
taþýyacak yalnýz bir hayvanýmýz kaldý; astýmým düzelmiyor, ilaçlar
da bitiyor. Nacahuasuya bir grup gönderme iþi konusunda, yarýn
bir karar alacaðým.
Bugün, buraya geleli ve gerilla birliði kurulalý tam 9 ay
oluyor. Ýlk 6 kiþiden ikisi öldüler, biri kayboldu ve ikisi yaralý. Bense astýmýmý nasýl durduracaðýmý bilemiyorum.
8 Aðustos
Yaklaþýk bir saat yürüdük, benim içinse iki saat sürdü, çünkü küçük kýsrak çok yorgundu; birara, onu boynundan ciddi biçimde yaralayan bir býçak darbesi attým. Yeni kamp yerimiz, Rosita
yada Rio Grandeye ulaþýncaya dek su bulunan son yer. Yol açanlar 40 dakika uzaklýktalar (2-3 km) Sekiz kiþilik bir grubu þu iþle
görevlendirdim: Yarýn buradan hareket edecek ve bütün gün yürüyecekler.
Öbürgün Camba, olup bitenler hakkýnda bilgi vermek için
dönecek, bir gün sonra Pablito ve Dario gelip günün haberlerini
ulaþtýracaklar; öteki beþi Vargasýn evine dek birlikte gidecek ve
Coco ile Aniceto, iþlerin nasýl yürüdüðünü anlatmak için oradan
dönecekler, Benigno, Julio ve Nato ilaçlarýmý almak için Nacahuasuya gidecek. Pusulardan sakýnmak için çok dikkatli ilerlemeleri gerekir. Biz de onlarý izleyeceðiz; buluþma yerimiz Vargasýn
evi yada hýzýmýza göre, Rio Grande üzerinde bulunan maðaranýn
karþýsýndaki Masicuri (Honorato) ýrmaðý yada Nacahuasu. Ordudan haber var, [sayfa 157) kamplarýmýzdan birinde bir silah deposu
ortaya çýkarmýþlar. Akþam herkesi topladým ve þu noktaya dikkati
çektim: zor durumdayýz; Pacho iyileþiyor ama ben, adeta bir inChe Guevara
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san enkazýyým. Küçük kýsrak olayý bazan kontrolümü nasýl kaybettiðimi gösteriyor; düzelecek, fakat durum hepimiz için aðýr ve
katlanamayacaðýný hissedenler varsa, açýkça söylemeleri daha iyi
olur. Yani, önemli kararlarýn alýnmasý gereken bir andayýz. Mücadelenin bu türü bize, insan soyunun en üst aþamasý olan devrimciliðe eriþme olanaðý veriyor, ayný zamanda da eksiksiz insan
olmamýzý saðlýyor. Bu aþamalara ulaþamayacak olanlar hemen
söylesin ve mücadeleyi býraksýn. Bütün Kübalýlar ve birkaç bolivyalý savaþý sonuna dek sürdüreceklerini söylediler. Eustaquio da
ayný þeyi yaptý ama, Mugangayý eleþtirmek, katýrlara odun yükleyeceðine sýrt çantasýný yüklediðinden yakýndý, bu sonuncusu
öfkeli bir cevapla karþýlýk verdi. Julio da, Moro ve Pachoyu benzeri bir nedenle suçladý ve bu da Pachonun öfkeli bir cevabýyla
karþýlandý. Burada, çok deðiþik düzeyde iki sorunu, bir yandan
mücadeleyi sürdürmeye hazýr olup olmayýþýmýzý, diðer yandan
baþlýca ufak çekiþmeleri olay haline getirdiðimizi, söyleyerek, tartýþmaya son verdim.
Eustaquio ve Julionun þikayetlerinden de, Moro ve Pachonun cevaplarýndan da hoþlanmadým; daha devrimci ve örnek
insan olmak gerekir.
9 Aðustos
Sekiz keþifçi bu sabah yola çýktý. Yol açanlar, Miguel, Urbano ve Leon kamp yerinden 50 dakika geç ayrýldýlar. Topuðumdaki çýbaný deþtiler, artýk basabiliyorum, fakat hâlâ çok acýyor ve
yine ateþim var. Pacho, çok iyi.
Yükseklik 780 metre.
10 Aðustos
Antonio ve Chapaco geriye doðru, avlanmaya gittiler ve
diþi bir geyikle yabani bir diþi tavuskuþu getirdiler; ilk kamp yerimize bakmýþlar, bir yenilik yokmuþ. Yanlarýnda bir yýðýn [sayfa 158]
portakal getirdiler. Ýki tane yedim, bu hemen bir astým krizine yol
açtý, ama þiddetli deðil. Saat 13.30da giden sekizlerden Camba
döndü ve þu haberleri getirdi: Dün susuz yatmýþlar, bugün de, 9a
dek yürüdükleri halde su bulamamýþlar. Benigno çevreyi taradýktan sonra su bulmak için Rositaya yönelmiþ. Pablo ve Dario
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ancak su bulduktan sonra geri döneceklermiþ.
Fidel uzun bir söylev verdi ve gelenekçi partilere, özellikle
Venezueladakine ateþ püskürdü, kulislerde þiddetli tartýþmalar
geçmiþ olmalý. Ayaðýmý yeniden tedaviye baþladýlar; iyiceyim, ama
iyileþtim denemez. Buna karþýn, yarýn yola çýkmalý ve bütün gün
içinde ancak 35 dakika ilerleyebilmiþ olan yol açýcýlarýn bulunduðu yere yaklaþmalýyýz.
11 Aðustos
Yol açanlar çok aðýr ilerliyor. Saat 16da Pablo ve Dario,
Benignonun, Rosita yakýnýnda olduklarýný ve yaklaþýk 3 günde
Vargasýn evine varacaklarýný bildiren bir yazýsýyla geldiler. Pablito
8.15 sularýnda geceyi geçirdikleri su baþýndan hareket etmiþ ve
15e doðru Miguele rastlamýþ. Bu da gösteriyor ki, varacaðýmýz
yer pek yakýn deðil. Tavuskuþunun astýmýma dokunduðu anlaþýlýyor, çünkü yine bir kriz geçirdim ve payýmý Pachoya verdim.
Kampýmýzý gündüzün kaybolup geceyarýsý ortaya çýkan ufak bir
selin kenarýna taþýmak üzere yola çýkýyoruz. Yaðmur yaðdý,ama
hava soðuk deðil, çok mariguy var.
Yükseklik 740 metre.
12 Aðustos
Kasvetli bir gün. Yol açanlar çok az ilerlediler. Burada bir
yenilik yok, yiyeceðimiz de çok deðil; yarýn bir at daha keseceðiz,
böylelikle 6 günlük yiyecek saðlayacaðýz. Astýmým ayný, katlanýlabilir derecede. Barrientos gerillacýlarýn çökmekte olduðunu ilan
etti ve yine Kübaya karþý müdahaleye geçme tehditleri savurmaya baþladý: Konuþmasý herzamanki gibi ahmakçaydý. [sayfa 159]
Radyo, Monteagudo yakýnýnda yapýlan bir silahlý çatýþmayý
ve bizden Taratalý Antonio Fernandezin öldüðünü bildirdi. Bu,
belki de Taratah olan, Pedronun asýl adýdýr.
13 Aðustos
Miguel, Urbano, Leon ve Camba, Benignonun bulduðu su
baþýnda kamp yapmaya, oradan da yola devam etmeye gittiler.
Yanlarýna üç günlük yiyecek, yani, bugün kestiðimiz Pachonun
atýndan parçalar aldýlar. Dört hayvanýmýz kalýyor ve yiyeceðe

Che Guevara
Bolivya Günlüðü

151

ulaþmadan önce bir tanesini daha keseceðiz galiba. Herþey yolunda gittiyse, Coco ve Aniceto yarýn burada olacaklar. Arturo iki
diþi tavuskuþu vurdu. Mýsýrýmýz bilmek üzere olduðundan, etten
bana da verildi. Chapaco gittikçe artan dengesizlik belirtileri gösteriyor. Pacho iyileþme yolunda; benim astýmýma gelince, dünden beri artma yolunda. Þimdi günde üç hap alýyorum. Ayaðým
hemen hemen iyileþti.
14 Aðustos
Kötü bir gün. Çalýþma yönünden de öyle. Hiçbir yenilik
yok, fakat akþam haberleri dinlerken çocuklarýn gitmekte olduklarý
mahzenin, ordunun eline geçtiðini öðrendik; öyle kesin bilgiler
veriyorlar ki, kuþku götürmez. Bugün havanýn garipliði yüzünden
astýmým azacak. Çeþitli belgelerimiz ve fotoðraflarýmýz da ellerine
geçmiþ. Ýndirdikleri en aðýr darbe bu oldu; biri konuþtu mu ne?
Kim? Belirsiz.
15 Aðustos
Coco ve Anicetonun gelmememeleri halinde Benignoyu
aramak üzere iki kiþi göndermesi için, Miguele bir mesaj yazdým
ve bunu götürmekle Pablitoyu görevlendirdim. Ama onlara yolda rastlamýþ, üçü birlikte döndüler. Miguel, karanlýk bastýðý anda,
vardýðý yerde kalacaðýný söyleyip su göndermemizi istemiþ. Yarýn
erkenden hareket edeceðimizi bildirmesi için Darioyu gönderdim, o da yolun bittiði haberini getiren Leona yolda rastlamýþ.
[sayfa 160]

Santa-Cruz radyosu, Muyupampa grubundan iki kiþinin tutuklandýðýný bildirdi. Artýk kuþkumuz kalmadý, sözkonusu olan
Joaquinin grubu. Çok sýkýþtýrýldýklarý belli, iki tutuklu da konuþmuþ.
Hava soðuktu fakat kötü bir gece geçirmedim. Ayný ayaðýmda
baþka bir çýbaný daha deþmemiz gerekecek. Pacho iyileþti. Chuyuyakoda orduya kayýp verdirmeyen bir çatýþmadan daha sözedildi.
16 Aðustos
Ýyi denebilecek bir yolda 3 saat 40 dakika yürüdük, sonra
bir saat dinlendik. Bir kýymýk battýðý için katýr beni yere silkeledi,
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fakat hiçbir yerim acýmadý; ayaðým iyileþiyor. Miguel, Urbano Ve
Camba yol aça aça Rositaya ulaþtýlar. Benigno ve arkadaþlarýnýn
bugün mahzene varmalarý gerekir. Uçaklar bölgede birkaç kez
dolaþtý. Belki de Vargas civarýnda çocuklarýn býraktýðý bir ize rastladýlar. Rosita yada Rio Grande boyunca inmekte olan bir birliði
korumak için de dolaþýyor olabilirler. Akþam çocuklara suyu
aþmanýn tehlikelerini anlattým ve yarýn için önlem aldýk.
Yükseklik 600 metre.
17 Aðustos
Erken yola çýktýk ve saat 9da Rositaya vardýk. Orada, Coco
iki el silah sesi duyduðunu sanarak gizlendi, fakat yeni birþey
olmadý. Sýk sýk yolumuzu kaybettiðimiz, yanlýþ yola saptýðýmýz için
gerisi aðýr gitti ve Rio Grandeye ancak 16.30da varýp kamp yaptýk. Ay ýþýðýndan yararlanýp ilerlemeyi tasarlamýþtým fakat, çocuklar
çok yorulmuþtu. Kýt kanaat yemek þartýyla iki günlük at etimiz
kaldý; bense iki günlük mote ile yetineceðim. Galiba bir hayvaný
daha feda etmek zorunda kalacaðýz. Radyo Nacahuasudaki dört
mahzenin ele geçirildiðini gösteren belgelerin ve kanýtlarýn açýklanacaðýný bildirdi. Anlaþýlan maymunlu maðara da ellerine
geçmiþ. Koþullar böyle olduðu halde, astýmým beni çok
sýkýþtýrmýyor.
Yükseklik 640 metre (dün 600de olduðumuz düþünülürse
mantýk dýþý birþey). [sayfa 161]
18 Aðustos
Her zamankinden erken yola çýktýk, fakat biri derince dört
ýrmaðý geçmemiz ve yer yer patikalar açmamýz gerekti. Bu yüzden, nehre ancak saat 14te ulaþtýk da, ölesiye yorulan çocuklar
biraz dinlendiler. Çalýþma durdu. Bulunduðumuz yerde bulut gibi
nibarigüi35 var. Geceleri de hâlâ soðuk oluyor.
Ýnti, Cambanýn gitmek istediðini söyledi; dediðine bakýlýrsa saðlýk durumu devam etmesine elveriþli deðilmiþ, kaldý ki, bu
iþin sonunu göremiyormuþ. Korkakça davranýþýn tipik bir örneði,
çekip gitmesine izin vermek manevi gücümüzü bulmamýz için
35

Bir tür ufak sivrisinek.
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yararlý olur. Fakat, bizi Joaquine ulaþtýracak yolu bilen bir o olduðuna göre, þimdilik kalmasý gerekir. Yarýn onunla ve Chapaco ile
konuþacaðým.
Yükseklik 680 metre.
19 Aðustos
Miguel, Coco, Ýnti ve Aniceto, bir müfrezenin bulunduðu
anlaþýlan Vargasa giden en iyi yolu bulmak üzere, keþfe çýktýlar.
Ama yeni birþey bulamadýlar. Eski patikadan yolumuza devam
etmemiz gerekecek. Arturo ve Chapaco ava çýktýlar, bir diþi geyik
vurdular. Arturo da, Urbano ile nöbetteyken bir tapir vurdu. Ama,
yedi el ateþ etmesi kampta telaþ yarattý. Bu hayvan bize 4 günlük,
diþi geyik de 2 günlük et saðlayacak. Biraz da fasulyemiz ve sardalyamýz var; hepsi 6 günlük eder. Listede sýrasý gelen beyaz atýn,
baþýný kurtarmaktan yana þansý artýyor. Camba ile konuþup bundan
sonraki konak yerimizde Joaquinle buluþmamýzdan önce gidemiyeceðini söyledim. Chapaco ayrýlmayacaðýný, çünkü, bunun
alçaklýk olacaðýný belirtti. Ama altý ay yada bir yýl içinde ayrýlabilmeyi dilediðini de ekledi; bu umudu ona baðýþladým, birbirini tutmayan þeyler söyledi. Durumu iyi deðil.
Haberler hep Debray ile ilgili, öteki sanýklarýn sözü bile
edilmiyor. Benignodan haber yok; varmýþ olabilir. [sayfa 162]
20 Aðustos
Yol açma iþiyle uðraþanlar, yani Miguel ve Urbano, ayrýca
bayýndýrlýk iþleriyle görevli olanlar, yani Willy ve Dario fazla ilerleyemiyorlar; bunun için o gün de orada kalmaya karar verdik.
Coco ve Ýnti birþey tutamadýlar, fakat Chapaco bir diþi geyik ve bir
maymun avladý. Diþi geyikten yedim, bu yüzden gece þiddetli bir
astým krizi geçirdim. Doktor hâlâ hasta; bu, saðlýk durumunu tümüyle etkileyen ve onu sakat eden bir lumbago olsa gerek.
Benignodan haber çýkmadý. Artýk onunla ilgilenmeye baþlamalýyýz.
Radyo, Sucreden 85 km uzaklýkta gerillacýlarýn bulunduðunu açýkladý.
21 Aðustos
Ayný yerde Benigno ve arkadaþlarýndan haber almadan bir
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gün daha geçirdik. Eustaquio dört ve Moro bir maymun vurdular;
Moro hâlâ lumbago sancýlarý çekiyor. Kendisine bir meperidine
verildi. Geyik eti astýmýma dokunuyor.
22 Aðustos
Nihayet yola çýkabildik. Ama, önce bir alarm verildi, kýyýda
kaçar gibi olan bir adam görmüþlerdi. Neden sonra bunun, yolunu kaybeden Urbano olduðu anlaþýldý. Doktora bir lokal anestezi
yaptým, acý geçmediyse de yolculuk yapabilecek hale geldi; galiba biraz daha iyi. Pacho yaya ilerliyor.
Sað kýyýda kamp yaptýk. Azýcýk bir yol açmakla Vargasýn
evine ulaþabileceðiz. Tapir etinden yarýn ve öbür güne yetecek
kadar kaldý, fakat yarýndan sonra avlanamayacaðýz. Benignodan
haber yok; Cocoyla birlikte gideli 10 gün oldu.
Yükseklik 580 metre.
23 Aðustos
Çok sarp bir kayalýðý aþmamýz gerektiðinden, gün zorluklarla
geçti. Kýrat ilerlememek için direndi; onu çamur içinde ve hiç
yararlanamadan býraktýk. Ufak bir avcý kulübesine ulaþtýk, yakýn
zamanlara dek içinde birilerinin yaþadýðý bazý [sayfa 163] izlerden
anlaþýlýyordu. Orada pusu kurduk. Az sonra pusuya iki kiþi düþtü.
Etrafta on tuzak kurmuþ olduklarýný ve þimdi de bunlarý dolaþmaya
çýktýklarýný söylediler. Onlara bakýlýrsa, Vargasýn evinde, Tatarendada, Caraguatarendada, Ýpitada ve Yumonda askerler varmýþ. Ýki gün önce de, Caraguatarendada çatýþma olmuþ, bir gerillacý yaralanmýþ. Benignodur bu, aç ve kuþatýlmýþ olmalý. Adamlar
askerlerin yarýn balýða çýkacaklarýný söylediler; 10-20 kiþilik gruplar halinde çýkarlarmýþ, tapirin etini ve adamlarýn dinamitle avladýðý balýklarý paylaþtýk; ben pirinç yedim, iyi geldi. Doktor iyiye
doðru gidiyor. Debrayin yargýlanmasýnýn eylül ayýna ertelendiði
bildirildi.
Yükseklik 580 metre.
24 Aðustos
Kalk borusu 5.30da çaldý ve tasarladýðýmýz gibi, boðaza
doðru yürümeye baþladýk. Öncüler yolu açtý, birkaç metre git-
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miþlerdi ki, karþý yönden gelen üç köylü belirdi. Miguel ile adamlarýna haber verip pusuya yattýk: 8 asker bize doðru geliyordu.
Emir, geçidi aþmalarýna izin vermek ve karþý kýyýya ulaþtýklarý anda
ateþ etmekti, fakat askerler geçitten ilerlemediler, birkaç tur yaptýlar. Tüfeklerimizin önünden geçtiler, ama ateþ etmedik. Sivil
tutsaklar bunlarýn asker deðil, avcý olduðunu ileri sürdüler. Miguel, Urbano, Camba, Dario ve avcý Hugo Guznýaný batýya doðru
uzanan, fakat nerede bittiði bilinmeyen yola gönderdik. Biz de
bütün gün pusuda kaldýk. Karanlýk basarken yol açanlar tuzaða
düþen bir and (kondor) akbabasý ve çürümüþ bir yaban kedisiyle
döndüler. Bunlar, tapirden kalanlarla birlikte o gece yendi. Bütün
umudumuz kalan biraz fasulye ve avlayabileceðimiz hayvanlarda.
Camba, moral bozukluðunun son haddinde; askerlerden
sözedildi mi, titremeye baþlýyor. Doktor hâlâ ýstýrap çekiyor ve talamonalla kendini tedavi ediyor; ben iyiceyim ama karným çok
aç.
Ordu, bir mahzenin daha ele geçirildiðini, kendilerinde iki
hafif yaralý olduðunu ve Gerillacýlarýn da kayýplar verdiðini [sayfa
164] açýklayan bir bildiri yayýnladý. Havana radyosu, Taparillasda
silahlý çatýþma olduðu ve ordudan bir kiþinin yaralandýðý söylentisini iletti, ama doðrulamadý.
25 Aðustos
Gün, yeni birþey olmadan geçti. Kalk borusu 5te çaldý ve
yol açanlar erkenden yola çýktýlar. Ordudan 7 kiþi mevzilerimize
dek sokuldu, ama geçmeye yeltenmediler. Avcýlarý silah sesleriyle çaðýran bir halleri vardý; yarýn fýrsat bulursak saldýracaðýz. Yol
ilerlemediði için, Miguel, Urbanoyu talimat almaya gönderdi. Ama
o, talimatý kötü ve artýk birþey yapýlamayacak bir saatte ulaþtýrdý.
Radyo, Dorado tepesinde bir silahlý çatýþma olduðunu
Joaquinin grubuyla olsa gerek ve gerillacýlarýn Camiriden 3
km uzakta bulunduklarýný haber verdi.
26 Aðustos
Herþey ters gitti: 7 kiþi yine geldiler, 5i ýrmaðýn aþaðý yönüne gitmek ve 2si de ýrmaðý aþmak üzere bölündüler. Pusudan
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sorumlu olan Antonio çok erken ateþ etti. Adamlar pusudan kurtulup takviye aramaya gittiler; öteki 5 kiþi aceleyle bulunduklarý
yerden atlayarak geri çekildiler. Ýnti ile Coco üstlerine yürüdülerse de adamlar saklanmayý ve onlarý püskürtmeyi baþardýlar., Onlarý izlerken, bizim taraftan atýlan kurþunlarýn çok yakýnlarýna
düþtüðünü gördüm. Koþup yanlarýna gittim. Ateþ eden Eustaquio
idi, çünkü Antonio ona gerekli talimatý vermemiþti. Öylesine bir
öfkeye kapýldým ki Antonioya aðzýma geleni söyledim.
Aðýr adýmlarla yola koyulduk çünkü Doktor formunda deðildi, ordu da kendini toparlamýþ, karþý adadan 20-30 kiþilik bir
kuvvetle ilerlemekteydi; onlarla çatýþmaya girmek yararlý olmaz.
En çok iki yarahlarý olmalý. Coco ve Ýnti karar alma yeteneklerim
ortaya koydular.
Doktorun bitkin düþmesi nedeniyle yürüyüþümüzü durdurmak zorunda kalmamýza dek, herþey yolundaydý. Bizden [sayfa
165] birkaç metre önden gittiði halde, Miguele ulaþamadan, ama
baðlantý kurarak saat 18.30da durduk. Moro, son aþamayý týrmanamadýðýndan bir boðazda kaldý, böylece üç ayrý grup halinde
uyuduk. Ýzlendiðimizi gösterir belirti yok.
Yükseklik 900 metre.
27 Aðustos
Bütün gün umutsuzca, bir çýkýþ yolu aradýk, bulup bulamayacaðýmýz da belli deðil. Rio Grandenin yakýnýndayýz ve Yumonu
geçtik, ama alýnan bilgilere bakýlýrsa ýrmak geçit vermiyor. Öyle
ki, yolu Miguelin kayalýðýndan sürdürmek zorundayýz, fakat katýrlar geçemeyecekler. Bir olanak daha kalýyor; ufak bir sýradaðý
aþmak ve sonra Rio Grande-Masicuriye yönelmek; ancak, bunun yapýlýp yapýlamýyacaðýný yarýn öðrenebiliriz. 1300 metrelik yükseklikleri aþtýk; bu, bölgenin en yüksek ortalamasý ve geceyi 1240
metrede geçirdik: hava oldukça soðuktu. Kendimi çok iyi hissediyorum, ama Doktor kötü durumda. Suyumuz da bitti. Yalnýz
Doktor için biraz var.
Ýyi haber veya mutlu kavuþma! Benigno, Nato ve Julio geldiler. Baþlarýndan geçmeyen kalmamýþ: Vargas ve Yumonda askerler varmýþ, çatýþmalarýna ramak kalmýþ. Saladillodan inen ve
Nacahuasu boyunca týrmanan bir birliði izlemiþler. Congri dere-
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sinden baþlayan ve askerler tarafýndan açýlan üç yol görmüþler.
Ayýn 18inde, ulaþtýklarý Ayý Kampý 150 askerin bulunduðu bir karþýgerilla üssü halini almýþ. Neredeyse karþýlaþacaklarmýþ, buna
karþýn görünmeden uzaklaþabilmiþler. Büyük babanýn chacosuna
gitmiþler. Orada da, çiftlik terkedilmiþ olduðundan yalnýzca balkabaðý varmýþ. Yeniden askerlerin burnunun dibinden geçmiþler,
silah seslerimizi duymuþlar, geceyi çevrede geçirdikten sonra izlerimizden yürüyerek bize ulaþmýþlar. Benigno, Natonun çok iyi
davrandýðýný fakat Julionun iki kez kaybolduðunu ve askerlerden
biraz da korktuðunu söyledi. Benigno, Joaquinin adamlarýndan
bazýlarýnýn birkaç gün önce oradan geçtiðini sanýyor. [sayfa 166]
28 Aðustos
Kasvetli ve kaygý verici bir gün. Susuzluðumuzu Caracore
meyveleriyle36 giderdik. Daha doðrusu, nefsimizi aldattýk. Miguel,
bir tabancadan baþka silahý olmayan Pablitoyu avcýlardan biriyle
su bulmaya gönderdi.
Saat 16.30da hâlâ dönmediðini görünce Coco ve Anicetoyu
onu aramaya gönderdim. Gece dönmediler. Artçýlar bayýrýn baþýnda kaldýlar. Radyoyu dinleyemedik; yeni bir mesaj yayýnlandý galiba. Sonunda, iki aydýr bize arkadaþlýk eden genç kýsraðý kestik;
kurtarmak için elimden geleni yaptým, ama açlýðýmýz gittikçe artýyordu, þimdi yalnýzca susuzluk çekeceðiz. Yarýn da suya ulaþacaðýmýzý sanmýyorum.
Radyo, Tatarenda bölgesinde bir askerin yaralanmýþ olduðunu bildiriyor. Anlamadýðým nokta þu: Kayýplarýný titizlikle açýklýyorlar da, neden baþka yönden yalan söylüyorlar? Yalan
söylemiyorlarsa, Caraguatarenda ve Taperillas gibi ýssýz yerlerde
onlara bu kayýplarý verdiren kimler? Joaquin, adamlarýný iki gruba
mý ayýrdý? Yoksa baðýmsýz odaklar mý kuruluyor?
Yükseklik 1200 metre,
29 Aðustos
Yorucu ve kaygýlý bir gün. Yol açanlar aðýr ilerliyor; birara,
Masicuriye nereden gideceklerini þaþýrdýlar. 1600 metrede ve ol36
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dukça nemli olup özsuyu susuzluðu gideren, bir tür þeker
kamýþýnýn bittiði bir yerde kamp yaptýk. Chapaco, Eustaquio ve
Chino susuzluktan bitkin halde. Yarýn en yakýn suyun nerede olduðuna bakmalý. Katýrcýlar iyi dayanýyor. Radyoda önemli haber
yok: Yalnýzca haftalardýr sürüncemede olan Debrayin yargýlanmasýndan sözediliyor.
30 Aðustos
Durum kaygý verici olmaya baþlamýþtý: Yol açanlar baygýnlýk geçirdiler. Miguel ve Dario idrarlarýný içtiler. El Chino da [sayfa 167]
ayný þeyi yaptý; sonuç kötü oldu; diareler, kramplar. Urbano, Benigno ve Julio bir kanyona doðru indiler, orada su buldular. Katýrlarýn geçemediði haberini yolladýlar, bunun üzerine Nato ile
kalmaya karar verdim. Fakat Ýnti su ile yukarýya çýktý, sonra üçümüz oturup kýsrak eti yedik. Radyo aþaðýda kaldýðý için haberleri
dinleyemedik.
Yükseklik 1200 metre.
31 Aðustos
Sabahleyin Aniceto ve Leon aþaðýya doðru keþfe çýktýlar.
Saat 16da döndüklerinde katýrlar için su baþýndaki kamptan baþlayan bir geçit bulunduðunu haber verdiler. Bütün güçlük oraya
varmaktaydý; fakat yeri gördüm, hayvanlar geçebilecek sanýrým.
Bunun üzerine Miguele, kayalýðýn arkasýndan dolanacak bir yol
açmaya devam etmelerini emrettim, hayvanlarla oradan inecektik.
Maniladan mesaj var, ama not edemedik.
AYIN ANALÝZÝ
Savaþa baþlayalý, geçirdiðimiz en kötü ay kuþkusuz bu oldu.
Belgelerin ve ilaçlanýl bulunduðu tüm mahzenlerin düþmanýn eline geçmesi, özellikle psikolojik yönden aðýr bir darbe oldu. Ay
sonunda iki kiþinin kaybý ve at eti yiyerek geçen yürüyüþ çocuklarýn moralini bozdu ve ilk vazgeçme Camba ile baþladý. Aslýnda iyi
de olurdu ama, bu koþullar içinde deðil. Dýþarýyla ve Joaqinle
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baðlantý kurulamamasý ve Joaquinin grubundan tutuklanan iki
kiþinin konuþmasý çocuklarýn moralini bozdu. Çektiðim hastalýk
bazýlarýnda bir kararsýzlýk durumu yarattý; bunun sonucu, düþmana kayýplar verdirmemiz gereken son çarpýþmada yalnýzca bir
kiþi yaralamamýzda kendini gösterdi. Bundan baþka, susuz tepelerdeki yürüyüþ çocuklarýn bazý olumsuz yönlerini ortaya çýkardý.
En önemli belirleyici özellikler þunlar:
1) Hâlâ hiçbir baðlantý kuramadýk, yakýnda kuracaðýmýz
umudu da yok.
2) Hâlâ köylülerden kimse aramýza katýlmýyor; son zamanlarda onlarla ne kadar az iliþki kurduðumuz düþünülürse, bu
doðal birþey.
3) Savaþçýlarýn moralleri bozuluyor, geçicidir umarým.
4) Ordu, ne etkililiðini, ne de savaþçýlýðýný arttýrýyor. Moralimizin sarsýldýðý, devrimci anlayýþýmýzýn gerilediði bir noktadayýz.
En acil görevler, geçen ayýnkilerle ayný: Baðlantýlar kurmak, savaþçý
saðlamak, ilaç ve malzeme bulmak.
Ýnti ve Coconun saðlam asker ve devrimci kadrolar olarak
gittikçe sivrildiklerine de iþaret etmek gerekir. [sayfa 169]
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XI.
EYLÜL 1967

1 Eylül
Erkenden yola çýktýk, katýrlardan birinin düþmesi yüzünden olaylý bir yürüyüþten sonra tepeyi inebildik. Doktor iyi deðildi,
ama ben iyiydim, katýrý rahatça sürebiliyordum. Yürüyüþ sandýðýmýzdan uzun sürdü. Honoratonun evinin yakýnýndaki akarsuya
vardýðýmýzý 18.15te farkettik. Miguel var gücüyle yürüdü, ama
anayola ancak karanlýk basarken vardý; Benigno ve Urbano temkinli yürüdüler, gözlerine anormal birþey iliþmedi. Bunun üzerine, boþ evi iþgal ettik; Ordu için, etrafýna barakalar yapýlarak geniþletilmiþti. Þimdilik evlerin hepsi boþtu. Un, yað, tuz ve oðlaklar
bulduk; ikisini kestik ve unla kendimize bir þölen düzenledik,
ama piþirilmesi bütün gecemizi aldý. Þafakta evde ve yolun baþýnda
birer nöbetçi bý: rakarak çekildik.
Yükseklik 740 metre.
2 Eylül
Sabah erkenden, Coco, Pablo ve Benignoyu evde, Miguelin
yönetiminde, pusuda býrakýp chacolara doðru gittik. [sayfa 171]
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Öbür yönde de bir nöbetçi býraktýk. Saat 8de Coco, sýðýrtmaçlarýn Honoratoyu aradýklarýný haber vermeye geldi, dört
kiþiymiþler. Öteki üçünü getirmelerini emrettim. BUtün bunlar
zaman aldý, çünkü bulunduðumuz yerden eve dek bir saatlik yol
vardý. Saat 13.30 da birkaç el silah atýldý ve atlý bir köylünün
yanýndaki askerle yaklaþtýðýný öðrendik. Pombo ve Eustaquio ile
nöbet tutan El Chino: Bir asker! diye baðýrarak tüfeðine sarýldý;
asker ona ateþ edip kaçtý. Pombo da ateþ edip atý vurdu. Öylesine çileden çýktým ki, beceriksizliðin daniskasýydý bu; zavallý Chino
utancýndan yerin dibine geçti. Bu sýrada, bizim tarafa geçen dört
sýðýrtmacý ve iki tutsaðý salýverdik, sonra herkesi Masicurinin üst
yanýna yolladýk. Sýðýrtmaçlardan 700 pesoya yavru bir boða satýnaldýk ve Hugoya çalýþmasý karþýlýðýnda 100 peso, kendisinden
aldýðýmýz bazý eþyalarýn karþýlýðý olarak da 50 peso verdik. Ölen
atýn, sakat olduðu için Honoratonun evinde býrakýldýðýný öðrendik. Irgatlar, Honoratonun karýsýnýn ordudan yakýndýðýný söylediler; askerler kocasýný dövmüþler, üstelik evde ne var ne yok
yemiþler. Sýðýrtmaçlar sekiz gün önce uðradýklarýnda Honorato,
bir yaban kedisi ýsýrýðýný tedavi ettirmek için Valle Grandede
bulunuyormuþ. Ama evde biri bulunmalýydý, çünkü oraya vardýðýmýzda ateþ yanýyordu. Chinonun yanlýþý yüzünden, o gece, sýðýrtmaçlarýn gittiði yöne gitmeye karar verdim. Askerlerin sayýsýnýn
az olmasý ve çekilip gitmiþ olmalarýný dileyerek ilk eve ulaþmayý
umuyordum. Fakat yola geç çýktýk, akarsuyu da ancak saat 3.45te
geçebildik. Evi bulamadýk, bu yüzden ineklerin geçtiði patikada
uyuyarak sabahladýk.
Radyo, Camiri bölgesinde Joaquin adlý bir Kübalý tarafýndan yönetilen 10 kiþilik bir grubun yokedildiði yönünde kötü bir
haber verdi. Fakat, bunu söyleyen Amerikanýn Sesi, yerli radyolar susuyor.
3 Eylül
Bugün pazar olduðundan yine çatýþmalý geçti. Þafakta
Masicurinin akýþ yönünde, aðzýna kadar bir keþfe çýktýk ve sonra
biraz da Rio Grande boyunca yürüdük; saat 13te Ýnti, [sayfa 172]
Coco, Benigno, Pablito, Juliö ve Leon eve ulaþmayý denemek için
çýktýlar; ordunun orada olup olmadýðýna bakacaklar ve yaþamýmýzý
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biraz olsun dayanýlýr duruma getirecek olan nesneleri satmalacaklardý. Grup önce iki ýrgat yakalamýþ. Adamlar ev sahibinin
evde olmadýðýný, askerlerin gelmediðini ve evde epeyce erzak
bulabileceklerini söylemiþler. Baþka haberler: Dün 5 asker, eve
uðramadan dört nala geçmiþler; Honorato oðullarýndan ikisiyle,
iki gün önce evine uðramýþ. Adamlarýmýz çiftlik sahibinin yanýna
vardýðýnda, orada 40 askerle karþýlaþmýþlar, geliþigüzel bir çatýþma
olmuþ. Bizimkiler en az bir askeri öldürmüþler, adamýn bir de köpeði varmýþ. Askerler karþý-saldýrýya geçerek onlarý kuþatmýþlar,
fakat baðrýþmalar üzerine çekilmiþler. Tek pirinç tanesi bile ele
geçirememiþtik. Uçak bölgede dolaþtý ve Nacahuasuya olsa gerek, birkaç roket attý. Köylülerden edindiðimiz baþka bir bilgi de
þu: Bu bölgede gerillacýya rastlamamýþlar; onlarla ilgili ilk haberi,
dün oradan geçen sýðýrtmaçlardan almýþlar.
Amerikanýn Sesi, orduyla yapýlan bir çatýþmada, on kiþilik
bir gruptan tek bir kiþinin, Jose Carrillo adlý gerillacýnýn sað kaldýðýný bildirdi. Bu Carillo, Paco olduðuna ve yoketme de Masicuride
geçtiðine göre, bütün anlatýlanlarýn palavra olduðu anlaþýlýyor.
4 Eylül
Miguel tarafýndan yönetilen 8 kiþilik bir grup, Masicuriden
Honaratoya giden yolda saat 13e deðin pusu kurup beklediler.
Bir süre sonra da Nato ve Leon küçük bir boðayý sürükleye sürükleye güçbela getirdiler. Fakat daha sonra elimize besili iki öküz
geçti. Urbanoyla Camba suyun akýþýnýn tersi yönünde 10 km gittiler. Dört geçit bulmuþlar, bunlardan biri derinmiþ. Küçük boðayý
kestik. Hem malzeme, hem de haber saðlamak için yapýlacak bir
akýna gönüllü aradýk. Sonunda Ýnti, Coco, Julio, Aniceto, Chapaco, Arturo seçildiler ve Ýntinin yönetimine verildiler. Paco, Pombo,
Antonio ve Eustaquio da gönüllü çýkmýþlardý.Ýntinin talimatý þöyle:
Þafakta eve varmak, geleni gideni gözetlemek, asker yoksa, [sayfa
173] malzeme saðlamak, varsa, evin çevresini dolaþýp askeri yakalamak, en önemlisi de, kayýp vermemek. Çok temkinli olmayý
salýk veriyordu.
Radyoda, Yeso geçidinde, 10 kiþilik grubun yokedildiði yerin yakýnýnda, yeni bir çatýþmada bir kiþinin öldürüldüðü bildirildi.
Artýk anlaþýlýyor ki Joaquin hikayesi bir balon, ayrýca, Palmaritoda
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öldürülen ve Camiriye taþýnan perulu doktor El Negro hakkýnda
geniþ bilgi veriliyor; El Pelado, onun kimlik tesbitinde bulunmuþ.
Bu kez gerçek bir ölüm sözkonusu galiba, ötekiler uydurma ya
da þiþirme olabilir. Ne olursa olsun Masicuri ve Camiriden sözeden haberlerde bir tuhaflýk var.
5 Eylül
Gün, hiçbir haber alýnamaksýzýn, sonucu beklemekle geçti.
Grup saat 4.30da bir katýr ve biraz malla döndü. Moronun evinde
askerler varmýþ ve köpeklerinin sayesinde, neredeyse grubun farkýna varacaklarmýþ, bunlar geceleri dolaþýyor olmalý. Adamlarýmýz evin etrafýnda gezinmiþler. Sonra Montanoya doðru bir yol
açmýþlar; orada kimse yokmuþ. Ama evde mýsýr bulmuþlar, bir
kental kadar almýþlar. Öðleyin ýrmaðý geçmiþler ve karþý kýyýda iki
ev görmüþler. Evlerden birinde bulunanlarýn hepsi kaçmýþ; bizimkiler de býraktýklarý katýra el koymuþlar; ötekinde bulunanlar
iþbirliðine yanaþmamýþ, bu nedenle tehdide baþvurmak zorunda
kalmýþlar. Gerillacýlara hiç rastlamadýklarýný ve yalnýzca, karnavaldan önce Perezin evinde bir grup (biz) gördüklerini söylemiþler.
Grubumuz yola çýktýðýnda henüz gündüzdü, Moronun evini iþgal
etmek için geceyi bekledik. Herþey iyi gidiyorken Arturo yolunu
kaybetti, bir patikada uyuyakalmýþ, av bulmak için de 2 saat kaybedildi. Bazý izler býrakmýþlar, hayvanlar hepsini silmezse bizi bulabilirler; üstelik yolda birkaç þey de kaybetmiþler. Çocuklarýn
derhal morali bozuldu.
Radyo, ölen gerillacýlarýn kimliklerinin henüz tesbit edilmediðini, fakat her an haber alýnabileceðini söyledi. Bir mesaj tümüyle deþifre edilebildi. OLASýn bir zafer, fakat Bolivya [sayfa 174]
delegasyonunun bombok olduðunu yazýyor; PCBden Aldo Flores ELNin temsilciliði iddiasýndaymýþ, onu yalanlamak gerekmiþ.
Kollenin bir adamýný görüþmek için istemiþler; Lozanonun evini
aramýþlar, o ise saklanýyor. Debrayi takas edebileceklerini umuyorlar. Hepsi bu kadar; Son mesajýmýzý almadýklarý anlaþýlýyor.
6 Eylül
Benigno
Benignonun doðum gününün olaylara gebe olduðu erken-
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den anlaþýldý. Gelen tahýldan un yaptýk ve þekerli paraguay çayý
içtik. Sonra Miguel 8 kiþinin baþýnda pusu kurmaya gitti; Leon da
baþka bir yavru boða getirdi. Geciktiklerini, saatin 10u geçtiðini
ve hâlâ gelmediklerini görünce, öðleyin pusuyu kaldýrmalarýný
söylemek üzere Urbanoyu gönderdim. Birkaç dakika sonra bir
silah sesi, sonra kýsa bir yaylým ateþi iþitildi ve bizim yöne doðru
bir el silah sesi duyuldu. Mevzilerimize geçmek üzereydik ki, Urbano koþarak geldi; köpekleriyle ilerleyen bir mangaya rastlamýþ.
9 adamýmýz öteki yöndeydiler, nerede olduklarýný bilmediðimden
telaþa kapýldým, oradan çýkabilmek için yol açtýlar, ama ýrmaða
varamadýk, Moro, Pombo ve Cambayý, Cocoyla oraya gönderdik. Onlar bir pusuya düþmüþ olmasý muhtemel olan gruba ulaþýncaya deðin, çantalarý taþýmaya ve artçý görevi yapmaya çalýþmalýydýk. Ancak,o sýrada Miguel adamlarýyla çalýlar arasýndan çýkýverdi. Þöyle olmuþ: Miguel patikada nöbetçi býrakmadan ilerleyip
hayvanlarý aramaya çýkmýþ. Leon bir köpek havlamasý duyunca,
Miguel tedbirli davranýp geri dönmek istemiþ; o anda silah sesleri
duyulmuþ. Atlý bir devriyenin orman içindeki patikada ilerlediðini
gördüklerinden, kendilerine yol açýp geri dönmüþler.
Üç katýr, üç sýðýrla sessizce yola çýktýk ve ikisi tehlikeli olmak üzere dört ýrmak geçtikten sonra, son kampýmýzdan 7 km
uzakta bir yerde kamp kurduk. Ýneði kesip iþtahla yedik. Artçýlar,
kamp yeri yönünden sürekli silah ve mitralyöz sesleri duyulduðunu haber verdiler.
Yükseklik 640 metre. [sayfa 175]
7 Eylül
Kýsa bir yürüyüþ yaptýk. Irmak üzerinde yalnýz bir geçitten
geçtik, önümüze dimdik bir kaya çýktýðý için Miguel bizi beklemek üzere kamp kurdu. Yarm etrefý keþfe çýkacaðýz. Durum þu:
Kampa vardýklarý halde uçaklar bizi burada aramýyorlar. Radyo,
benim grubun þefi olduðumu bildiriyor. Tüm sorun þunu bilmekte: Korkuyorlar mý? Pek olasý deðil. Týrmanmayý olanaksýz mý buluyorlar? Ne yaptýðýmýz ve onlarýn da neler bildikleri düþünülürse,
sanmam. Bizi stratejik bir noktada sýkýþtýrmak üzere geçmemizi
mi istiyorlar? Malzeme saðlamak için Masicuri bölgesinde kalacaðýmýzý mý sanýyorlar? Olabilir. Doktorun durumu iyi, ama ben
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yine hastalandým ve uykusuz bir gece geçirdim.
Radyo, Jose Carrillo (Paco)nun verdiði deðerli bilgilerden
sözediyor. Ona örnek olacak bir ceza vermeli. Debray, Paconun
kendi aleyhindeki açýklamasýndan sözediyor, bazan ava çýktýðý
için yanýnda tüfek bulundurduðunu söylüyor. La Cruz del Sur
radyosu, kadýn gerillacý Tanianýn cesedini Rio Grande kýyýsýnda
bulunduklarýndan önemle sözediyor. Ayrýntýlar El Negro olayýndaki gibi gerçekmiþ etkisi uyandýrmýyor. Haberi Altiplano radyosu
deðil, yalnýzca bir istasyon veriyor ve cesedin Santa Cruza götürüldüðünü de ekliyor.
Julio ile konuþtum. Durumu çok iyi, ama iliþki kuramayýþýmýzdan ve saflarýmýza yeni savaþçýlarýn katýlmayýþýndan yakýnýyor.
Yükseklik 720 metre.
8 Eylül
Durgun bir gün. Antonio ve Pombonun yönetiminde, sekizer kiþilik pusular sabahtan akþama dek bekledi. Hayvanlar bir
chuchiale37 dalýp iyice karýnlarým doyurdular, katýr da iyileþiyor.
Aniceto ve Chapaco ýrmaðýn kaynaðýna doðru keþfe çýktýktan sonra, yolun hayvanlar için rahat sayýlabileceðini söylediler. Coco ve
Camba göðüslerine kadar suya batarak bir geçitten karþý kýyýya
geçip orada bir kayaya týrmandýlar, [sayfa 176] fakat bir bilgi elde
edemediler. Bu kez Migueli ve Anicetoyu gönderdim. Daha uzun
bir keþif sonunda Miguel hayvanlarla ýrmaðý aþamayacaðýmýz kanýsýnda olduðunu söyledi. Yarýn bu yönden bakacaðýz, çünkü hayvanlarý yüksüz olarak sudan geçirme olanaðý herzaman bulunur.
Radyo, kadýn gerillacý Tanianýn, bir hristiyan mezarlýðýna
gömüldüðünü ve Barrientosun cenaze töreninde hazýr bulunduktan sonra, Puerto Mauricioya Honoratonun evinin bulunduðu
yer hareket ettiðini haber verdi. Barrientos, vadedilen ücret verilmeyip aldatýlan bolivyalýlara, ellerini baþlarýnýn üstünde kenetleyip askeri merkezlere teslim olduklarý takdirde aleyhlerinde hiç
bir kovuþturmaya baþvurulmayacaðýný açýkladý. Tam o sýrada bir
küçük uçak, Barrientosa gösteri yapmak istiyormuþçasýna Honoratonun evini bombaladý.
37
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Budapeþte gazetelerinden biri, kederli bir sima ve görünüþte
sorumsuz olarak nitelediði Che Guevarayý eleþtiriyor, eylem
karþýsýnda pratik bir tutum benimseyen Þili partisinin marksçý
davranýþýnýysa övüyor. Salt þu alçaklarýn, her posta bürünebilen
uþaklarýn maskelerini alaþaðý edebilmek ve tükürdüklerini yalatmak için, iktidara gelmek isterdim.
9 Eylül
Miguel ile Nato keþfe çýktýlar, dönüp geldiklerinde ýrmaðýn
geçilebileceðini, ancak geçidin insanlar için olduðunu, hayvanlarýn yüzmeleri gerektiðini söylediler. Sol kýyýda ýrmaða dökülen
büyücek bir dere var, orada kamp yapacaðýz. Antonio ile Pombo
yönetimindeki sekizli pusular sürdürüldü; yeni birþey olmadý. Aniceto ile konuþtum; gücü yerinde, birçok bolivyahnm gevþediðini
düþünüyor. Coco ve Ýntinin siyasal çalýþma yapmadýklarýndan
yakýnýyor. Ýneði bitirdik, yarýna etsuyu piþirmemize yarayacak dört
ayaktan baþka birþey kalmadý.
Radyonun verdiði tek haber, Debrayin yargýlanmasýnýn en
yalan 17 Eylüle erteleniþi. [sayfa 177]
10 Eylül
Kötü bir gün. Ýyi belirtilerle baþladý, fakat sonra hayvanlar
çok kötü olan yolda ilerlememek için direndiler. Sonunda biri
geride kaldý, yürümedi, onu karþý kýyýda býraktýk. Irmaðýn epeyce
kabarmasý karþýsýnda Coco bu kararý almýþtý. Ayrýca öte tarafta
dört adet silahýmýz da kaldý: Moronunki ve Benignonun silahý
için 3 tanksavar bombasý da kalan silahlar arasýndaydý. Irmaðý
katýrla yüzerek geçtim, fakat, geçerken kunduralarýmý kaybettim;
þimdi abarca giymek zorundayým bu da hiç hoþuma gitmiyor.
Nato elbiseleriyle silahlarýný muþambaya sarýp bohça yaptý ve akýntý
güçlü olmasýna karþýn ýrmaða atladý, ama herþeyi yitirdi. Bu
kezöbür katýr suyu geçmek istedi, fakat artýk su geçit vermediði
için onu geri çektik. Leoun suyu katýrlarla birlikte geçmeyi yeniden denemesi, neredeyse hepsinin boðulmasýyla sonuçlanýyordu, çünkü akýntý çok þiddetliydi. Sonunda hepimiz hedefimiz olan
ýrmaða vardýk, ama Doktor kötü durumda: bütün gece el ve ayaklarýndaki nevralji sancýlarý yüzünden sýzlandý durdu. Niyetimiz hayv-
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anlarý yine yüzerek karþýya yollamaktý, ama ýrmak kabarmasý ve
bunu engelledi, alçalmasýný beklememiz gerekiyor. Uçak ve helikopter bölgede dolaþtý, helikopterler hiç hoþuma gitmiyor çünkü
ýrmak boyunda pusular yerleþtirebilirler. Yarýn, nerede olduðumuzu iyice anlamak için ýrmak boyunca her iki yönte keþfe çýkacaðýz.
Bir olaya deðinmeyi unuttum: Bugün, 6 aydan fazla bir
süreden beri ilk kez yýkandým. Kýsa sürede bu rekora daha birçok arkadaþ ulaþacak.
Yükseklik 780 metre.
11 Eylül
Durgun bir gün. Çocuklar kaynaða ve ýrmaða doðru keþfe
çýktýlar. Irmaktakiler karanlýk basarken geldiler ve sularýn biraz
alçalmasý halinde ýrmaðýn geçit vereceðini ve hayvanlarýn yürümelerine elveriþli kýyýlar bulunduðunu bildirdiler. Benigno ve Julio dereyi keþfe çýkmýþlardý, ama üstünkörü bîr keþif oldu bu,
öðleyin döndüler. Nato ve Coco, artçýlarýn yardýmýyla [sayfa 178] geride kalan eþyalarýmýzý getirmek için katýrla ýrmaðý aþtýlar; orada
yalnýz, içinde mitralyöz þarjörü bulunan bir çanta kalmýþ.
Tatsýz birþey oldu: El Chino, Natonun koca bir filetoyu kýzartýp gözleri önünde yediðini haber verdi. Görevi olduðu halde
onu engellemediði için Chinoya kýzdým, fakat inceleyince iþ karýþtý,
çünkü bunu Chinonun izniyle yapýp yapmadýðý anlaþýlmadý. Görevden alýnmayý istedi. Bunun üzerine, yerine Pabloyu getirdim.
Fakat aðýr bir darbe, hele El Chino için.
Radyo bu sabah, Barrientosun benim çoktan öldüðümü
ve gerisinin hep propaganda olduðunu iddia ettiðini bildirdi. Fakat ayný akþam benim ölü ya da diri ele geçirilmeme olanak
saðlayan bilgiyi getirene 50.000 peso (4.200 ABD dolarý) vereceðini
açýkladý. Anlaþýlan silahlý kuvvetler ona (..)38 vermiþler. Bölgede,
benim eþkalimi veren broþürler daðýtýldý. Requeteran, Barrientosun koyduðu ödülün psikolojik sayýlabileceðini, çünkü gerillacýlarýn inatçý olduklarýný ve uzun bir savaþa hazýrlandýklarýnýn bilindiðini söyledi.
38
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12 Eylül
Gün traji-komik bir olayla baþladý; Saat 6da, tam kalk borusu sýrasýnda Eustaquio, dere yönünden gelenler olduðunu haber verdi. Herkes hemen silahýna sarýldý, Antonio onlarý gördü ve
kaç kiþi olduklarýný sorduðumda eliyle 5 iþareti yaptý. Sonunda
bunun bir kuruntu olduðu anlaþýldý. Bunlar gerilla morali için tehlikeli þeyler, nitekim hemen psikozdan sözedilmeye baþlandý. Antonio ile konuþtum, normal olmadýðý görülüyor. Aðlamaya baþladý
ama kaygýlý olmadýðým, bütün bunlarýn uykusuzluktan ileri geldiðini, inkar etmesine karþýn nöbette uyuduðu günden bu yana
yani 6 gündür sürekli angaryada olduðunu söyledi. Chapaco bir
emri yerine getirmediði için 3 gün angarya ile cezalandýrýldý. Gece,
Antonio ile anlaþamadýðýndan öncülere verilmeyi istedi, reddettim. Ýnti, Leon ve Eustaquio, uzaktan görülen büyük bir sýradaðýn
[sayfa 179] öteki yönüne geçmek için ýrmaðýn elveriþli olup olmadýðým iyice araþtýrmak amacýyla keþfe çýktýlar. Coco, Aniceto ve
Julio kaynaða doðru yol aldýlar. Yolu buradan sürdürme olasýlýðýný
dikkate alarak ýrmaktaki geçitleri bulmaya çalýþacaklar ve hayvanlarý nasýl geçirebileceðimizi inceleyeceklerdi.
Barrientosun ödülü epeyce ilgi uyandýrdý galiba. Bir gazeteci de, benim oluþturduðum tehlikeye kýyasla 4200 ABD dolarýnýn az olduðunu ileri sürüyor. Havana. Radyosu, OLASýn ELNden
bir destek mesajý aldýðýný bildirdi. Telapatinin mucizesi diye buna
derler!
13 Eylül
Keþifçiler döndüler: Ýnti ve grubu, ýrmaðýn kaynaðýna doðru
bütün gün dolaþmýþlar; oldukça yüksekte uyumuþlar, bu yüzden
üþümüþler, ýrmak karþýda, batýda bulunan bir sýradaðdan çýkýyor
olmalýymýþ, hayvanlarýn geçmesine elveriþli deðilmiþ. Coco ve
arkadaþlarý ýrmaðý aþmak istemiþler, baþaramamýþlar. Pesca olmasý gereken bir ýrmaðýn kanyonuna ulaþmak için onbir sarp
kayalýðý aþmýþlar; yaþam belirtisi olarak, yanmýþ chacolar ve bir
öküze rastlamýþlar. Hep birlikte geçmeyi istersek bir sal yapmalýyýz, yoksa hayvanlarýn öteki yandan geçmeleri gerekir. Ama birlikte geçmeye çalýþacaðýz.
Dario ile konuþtum ve dilerse gidebileceðini söyledim. Önce
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gitmenin tehlikeli olduðunu söyledi. Fakat, burayý bir barýnak sanmamasýný, kalmaya karar verirse bir daha geri dönemeyeceðini
hatýrlattým. Kalacaðýný ve kendine çekidüzen vereceðini söyledi.
Göreceðiz.
Radyonun verdiði tek haber: Debrayin babasýna ateþ edilmesi ve siyasal bildirilere dönüþtürülmesini önlemek bahanesiyle, oðlunun bütün savunma belgelerine el konulmasý.
14 Eylül
Yorucu bir gün. Saat 7de Miguel öncüler ve Nato ile yola
çýktý. Bu yönde olanaklar elverdiðince uzaða gitmesini, geçiþin
[sayfa 180] güçleþtiði yerde bir sal yapmasýný emretmiþtim. Antonio
bütün artçýlarla pusuya yattý. Nato ile Willynin bildiði bir maðaraya iki M-1 tüfeði býraktýk. Hiçbir haber gelmediði için, Saat 13.30da
yola çýktýk. Katýrla gidemedik, bense yeniden astým krizine yakalanmak üzereydim. Hayvaný Leona býraktým, yola yaya devam
ettim. Artçýlar, tersi anlamda emir gelmezse, saat 15te yola çýkacaklardý. O sýrada, Pablito gelip öküzün, hayvanlarýn geçeceði
yerin karþýsýnda bulunduðunu, 1 km yukarýda da salýn yapýlmakta
olduðunu bildirdi. Hayvanlarýn gelmesini bekledim, sonunda saat
18.15te adamlarý gönderdim de getirdiler. Bu sýrada, iki katýr ýrmaðý aþtý (öküz daha önce geçmiþti) ve biz de salýn bulunduðu
noktaya doðru aðýr aðýr gittik. Baktým ki, 12 kiþi daha bu kýyýdalar,
yalnýzca 10 kiþi karþýya geçmiþ. Böylece geceyi ikiye bölünmüþ
olarak geçirdik ve son kokmuþ sýðýr eti payýmýzý da yedik.
Yükseklik 720 metre. Yol 2-3 km.
15 Eylül
Biraz fazla yol aldýk, 5-6 km kadar. Fakat, Pesca ýrmaðýna
ulaþamadýk, çünkü hayvanlarý iki kez sudan geçirmekgerekti, birinde de katýr geçmemekte inadetti. Bir sefer daha kaldý, ama,
bakalým katýrlar geçebilecekler mi?
Radyo, Loyolanýn tutuklandýðýný bildirdi. Fotoðraflar yüzünden olacak. Boðamýz öldü, celladýn eliyle elbet.
Yükseklik 780 metre.
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16 Eylül
Gün, sal yapýmý ve ýrmaðý aþma çabalarýyla geçti. Bir sukaynaðýna varana kadar, yalnýzca 500 metre yürüyebildik ve orada kamp yaptýk. Irmaðý aþma iþi, iki kýyýya baðlanan iyi bir salla,
olaysýz baþarýldý. Yalnýz kalýnca Antonio ve Chapaco sürtüþtüler
ve hakaret ettiði için Antonio, Chapacoya günlük bir ceza verdi;
adil olduðundan emin olmamakla birlikte, bu karara saygý gösterdim. Akþam bir olay daha oldu [sayfa 181] Eustaquio Natoyu bir pay
fazla yemekle suçladý. Yemek yüzünden çýkan can sýkýcý bir durum daha. Doktorun saðlýðý ve çocuklarýn onunla ilgili olarak neler düþündükleri, hep birer dert (Julio hep saçma sapan laflar
ediyor). Yine de bütün bunlar önemsiz sayýlabilir.
Yükseklik 820 metre.
17 Eylül Pablito
Bugün yine diþçilikle uðraþtýk: Arturo ve Chapaconun
diþlerini çektim. Miguel ýrmaða keþfe ve Benigno yolu kollamaya
gittiler. Katýrlarýn çýkabileceðini, ancak bundan önce ýrmaðý iki
kez geçmek için yüzmeleri gerektiðini söylediler. Pablitonun
onuruna pilav piþirdik. Gerillacýlardan en genci o, bugün 22 yaþýna
bastý.
Radyo yargýlamanýn ertelendiðinden ve Loyola Guzmanýn
tutuklanmasýna karþý yapýlan bir protesto hareketinden baþka haber vermedi.
18 Eylül
Saat 7de yola çýktýk, fakat biraz sonra Miguel geldi, dönemeçte üç köylüye rastladýklarýný ve bunlarýn bizi görüp görmediklerini bilmediðini söyledi. Chapaco, eksilmeyen kavgalardan
birini daha sahneye koydu: Arturoyu þarjöründen 15 kurþun çalmakla suçladý. Felaket adamýn biri ve iþin iyi yönü, Kübalýlara sataþtýðý halde, bolivyalýlarýn onun tarafýný tutmayýþý. Katýrlar yüzmeden ýrmaðý aþtýlar, fakat bir uçurumdan geçerken siyah katýr elimizden kaçtý, sonra 50 metre yuvarlanarak yaralandý. Piraypandi
ýrmaðýna doðru eþeklerine binmiþ giden 4 köylüyü tutukladýk.
Buradan bir mil uzaktaki bir ýrmakta, Rio Grande kýyýsýnda Aladino Gutierrez ile adamlarýnýn avlandýklarým ve balýk tuttuklarýný
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söylediler. Benigno çok büyük bir tedbirsizlik yapmýþ, bir köylüye
göründüðü halde, onu, karýsýný ve baþka bir köylüyü serbest býrakmýþ. Bunu duyduðum zaman tepem attý ve bu hareketi ihanet
[sayfa 182] olarak niteledim. Benigno bir aðlama krizine yakalandý.
Köylülere, yarýn, oturduklarý 7-8 fersah uzaklýktaki Zitano adlý çiftliðe bizimle birlikte gideceklerini söyledik. Aladino ve karýsý çekingen davranýyorlar, bu yüzden bize yiyecek satmalarýný saðlamak
çok güç oldu.
Radyo, Loyolanýn gerillacýlarýn misillemesinden korkarak
iki kez intihara kalkýþtýðý ve iþbirlikçi demesek bile, sempatizanlarýmýz olan iki öðretmenin tutuklandýðý haberini verdi. Loyolanýn
evinde çok doküman bulmuþ olmalýlar. Bütün bunlar mahzendeki fotoðraflar yüzünden deseler hiç þaþmam.
Karanlýk basarken küçük uçak ve mustang bölgede kuþku
verici uçuþlar yaptýlar.
Yükseklik 800 metre.
19 Eylül
Erken yola çýkamadýk çünkü köylüler bir türlü hayvanlarýný
toparlayamadýlar. Sonunda çýkýþtým ve tutuklu kervanýyla yola düzüldük. Moro ile aðýr aðýr yürüdük. Irmaktan uzaklaþýnca üç tutsak daha alýndýðýný ve öncülerin iki fersah ötede þekerkamýþý
bulma umuduyla bir çiftliðe doðru yola çýktýklarýný öðrendik. Bu
iki fersah, bundan önceki iki fersah gibi güç aþýldý. Aslýnda, bir
þekerkamýþý tarlasýndan baþka bir þey olmayan bu çiftliðe vardýðýmýzda, saat akþamýn 9u olmuþtu. Öncülerse saat 21den sonra
geldiler.
Ýnti ile, yemekten yana bazý zayýflýklarý olduðu konusunda
konuþtuk. Caný sýkýlarak doðruladý ve yalnýz kaldýðýmýz bir sýrada
özeleþtiri yapacaðýný söyledi, bazý suçlamalarý yalanladý. 1440 metreden geçtik, þimdi 1000 metredeyiz. Buradan Lucitoya 3 saatlik
yol var, karamsarlar belki de 4 saatlik diyorlar. Sonunda domuz
eti yiyebildik ve tatlýyý sevenler bol bol chankaka atýþtýrdýlar.
Radyo, Loyola iþi üzerinde ýsrarla durdu. Öðretmenler tümüyle grev halindeler. Tutuklulardan birinin görev yaptýðý Hiquenastaki lisenin öðrencileri açlýk grevi yapýyor ve petrol iþçileri de,
yeni petrol þirketinin kuruluþu nedeniyle grev ilan etmek üzere-
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ler. [sayfa 183]
20 Eylül
Üç saatte varabileceðimizi hesapladýðýmýz Lucitanoya, karanlýk basarken varabilmek için saat 15te yola çýkmaya karar
verdim; fakat bazý güçlükler hareketimizi saat 17ye dek geciktirdi, biz tepenin üstündeyken karanlýk bastýrdý; bir meþale yaktýk,
ama Aladino Gutierrezin evine yine de 20den önce varamadýk;
bize satacak birþeyleri yoktu, birkaç sigara ve birkaç ývýr zývýr bulabildik, ama giyecek yoktu. Biraz kestirdikten sonra 4 fersah ötede olduðunu sandýðýmýz Alto Seco yönüne gitmek üzere, saat 3te
yola çýktýk. Varýr varmaz belediye baþkanýnýn telefonuna elkoyduk, ama yýllardan beridir çalýþmýyormuþ, hat kopukmuþ. Belediye baþkanýnýn adý Vargas ve atanalý çok olmamýþ.
Radyoda önemli bir haber yok. 1800 metreden geçtik, Lucitano ise 1400 metre yükseklikte.
Çiftliðe dek yaklaþýk 2 fersah gittik.
21 Eylül
Saat 3te parlak ayýþýðýn altýnda yola çýktýk. Yolda önceden
bir keþifte bulunmuþtuk; saat 9a dek canlý bir varlýða rastlamadan yürüdük ve o güne kadar ulaþtýðýmýz en yüksek tepelerden,
2040 metreden aþtýk. O sýrada iki sýðýrtmaca rastladýk; bize Alto
Secoya giden yolu gösterdiler, daha 2 fersahlýk yolumuz vardý,
gecenin bir kýsmýný ve bütün sabahý yürüyüþle geçirdiðimiz halde, ancak 2 fersah yol alabilmiþtik. Ýniþteki ilk evlere ulaþtýðýmýzda,
yiyecek birþeyler satýnaldýk ve bunlarý belediye baþkanýnýn evine
gidip yedik; daha sonra Piraymini kýyýsýnda mýsýr öðüten bir su
deðirmenine rastladýk (yükseklik 1400 metre). Adamlar korkuyor
ve yolumuzdan kaçmaya çalýþýyorlar, aðýr hareket ediyor, bu yüzden çok zaman kaybediyoruz. Alto Secoya deðin 2 fersahlýk yol
12.35ten saat 5e dek sürdü.
22 Eylül
Biz, yani merkez grup, Alto Secoya vardýðýmýzda belediye
baþkanýnýn, yakýnda bulunduðumuzu haber vermek üzere, [sayfa
184] dün yola çýktýðýný öðrendik, misilleme olarak, biz de onun
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dükkanýný boþalttýk. 1900 metre yükseklikte 50 hanelik ufak bir
köy olan Alto Seco bizi ölçülü bir korku ve merak karýþýmýyla karþýladý. Erzak ve malzeme tedariki iþi iyi gitti ve kýsa zamanda
kampýmýz su baþýndaki terkedilmiþ ev bol miktarda yiyecekle
doldu. Valle Grandeden gelmesi beklenen kamyonet gelmedi;
bu da belediye baþkanýnýn haber ulaþtýrdýðýný kanýtlýyordu. Buna
karþýn karýsýnýn, Tanrý ve çocuklarý adýna, aldýklarýmýzýn parasýný
ödememiz için yalvarmalarýný dinlemek zorunda kaldým. Fakat,
kesin olarak reddettim. Akþam Ýnti okulda (1. ve 2. sýnýfta) bir
toplantý yaptý. 15 kiþilik þaþkýn ve sessiz bir köylü grubuna devrimimizin amaçlarýný anlattý; yalnýz öðretmen müdahale etti ve köylerde savaþýp savaþmadýðýmýzý sordu. Kurnazlýðýn, bilginin ve çocuk
saflýðýnýn karýþýmý bir. köylüydü; sosyalizme deðinen bir yýðýn soru
sordu. Küçük bir çocuk bize kýlavuzluk yapmayý önerdi ve tilki
dedikleri öðretmene karþý bizi uyardý. Saat 1.30da Santa Elenaya
doðru yol aldýk ve oraya saat 10da vardýk.
Barrientos ve Ovando bir basýn toplantýsý yaparak belgelerden edindikleri bütün bilgileri ve Joaquinin grubunun tümüyle
yokedildiðini açýkladýlar.
Yükseklik 1300 metre.
23 Eylül
Bulunduðumuz yer güzel bir portakal bahçesiydi ve epey
meyve kalmýþtý. Günü dinlenmekle ve uyumakla geçirdik, fakat
sýký nöbet tutmak gerekti. Saat 1de kalkýp 2de, Loma Largaya
doðru yola çýktýk, oraya þafakta vardýk. 1800 metreye çýktýk. Yükler
aðýr, bu yüzden yürüyüþümüz yavaþ. Benignonun yaptýðý yemekten çok fazla yedim.
24 Eylül
Loma Larga adlý köye ben karaciðer sancýsý ve kusmalar,
çocuklar da sonuç vermeyen yürüyüþler yüzünden bitik durumda ulaþtýk. Geceyi Pujio yolu kavþaðýnda geçirmeye karar [sayfa 185]
verdim. Evinde kalan tek köylüden, Sostenos Vargasdan ötekiler bizi görür görmez kaçmýþlardý satmaldýðýmýz domuzu kestik.
Yükseklik 1400 metre.
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25 Eylül
Pujioya vardýk, ama orada bizi önceki gün görmüþ insanlar var; baþka bir deyimle, fýsýltý radyosu orada olduðumuzu
bildirmiþ. Pujio, bir tepede kurulmuþ ufak bir köy. Bizi gördükleri
zaman kaçan köylüler, sonra yavaþ yavaþ yaklaþtýlar ve iyi davrandýlar. Serranodan Chuquisacaya bir borçluyu tutuklamaya gelen jandarma o sabah þafakta yola çýkmýþtý. Üç bölgenin kesiþtiði
noktadayýz. Katýrlarla yolculuk etmek tehlikeli bir hal alýyor, fakat,
çok zayýf düþtüðü için doktorun olanaklar elverdiðince rahat yol
almasýna çalýþýyorum. Köylüler bölgede hiç askere rastlamadýklarýný söylüyorlar. Trança Mayoya ulaþýncaya dek, mola vererek
yürüdük ve sonra bir yolun kenarýnda uyuduk. Migucl istediðim
önlemleri almamýþtý. Higueras belediye baþkaný bu civarda; nöbetçiye tutuklamasý için emir verdim.
Ýnti ile ben, Rucara yakýnýnda bulunan La Higueraya varýncaya dek, bizimle gelmesi için Camba ile konuþtuk. Oradan Santa Cruza gitmeyi deneyebilirdi.
Yükseklik 1800 metre.
26 Eylül
Bozgun. Þafakta Picachoya vardýk. Herkes bayram yapýyordu; ulaþtýðýmýz en yüksek nokta burasý: 2280 metre. Köylüler bize
çok iyi davrandýlar ve Ovando benim her an yakalanabileceðimi
ilan ettiði halde, yolumuzu korkusuzca sürdürdük. Higuerada
herþey deðiþti, erkekler kaçmýþ, yalnýz birkaç kadýn kalmýþtý. Coco
telgrafçýnýn evine gitti, çünkü orada telefon vardý ve ayýn 22sinde
alýnmýþ bir haberle döndü. Valle Grande kaymakamýnýn belediye
baþkanýna, gönderdiði bu yazýda, gerillacýlarýn bölgede bulunduklarýnýn öðrenildiði [sayfa 186] ve bütün haberlerin ödemeli olarak V.Gye
(Valle Grande) ulaþtýrýlmasý bildiriliyordu. Telgrafçý kaçmýþtý, fakat karýsý, komþu köy Jagüeyde bayram olduðundan, kimsenin
telefon etmediðine dair güvence verdi.
Saat 13te öncü güç Jagüeye ulaþmak üzere yola çýktý.
Orada katýrlar ve Doktor hakkýnda karara varýlacak. Biraz sonra
köyde kalan, fakat büyük bir korku içinde bulunan tek erkekle
konuþuyordum ki, bir tüccar çýkageldi. Valle Grande ve Pucarodan
geldiðini, birþey görmediðini söyledi. Onun da çok sinirli bir hali
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vardý, fakat bunun bizim orada bulunuþumuzdan ileri geldiðini
düþünerek, yalan söylemiþ olmalarýna karþýn, gitmelerine izin verdim. Saat 13.30 sularýnda kýyýdaki tepeye doðru yol alýrken, tepenin her yanýndan silah sesleri duyulmaya baþladý; bizimkilerin
pusuya düþtükleri anlaþýlýyordu. Sað kalanlara ulaþabilmek için
küçük köyde bir savunma düzenledim. Çýkýþ yolu olarak da Rio
Grandeye giden bir yolu seçtim. Biraz sonra Benigno yaralý olarak, sonra da Aniceto ve ayaðý kötü durumda olan Pablito geldiler. Miguel, Coco ve Julio öldürülmüþlerdi. Camba ise, çantasýný
býrakýp kayýplara karýþmýþtý. Artçýlar hemen o yolda ilerlemeye
baþladýlar. Ben de iki katýrý alarak onlarýn peþinden seðirttim; arkadakiler yakýndan ateþe tutuldular, Ýnti baðlantýyý kaybetti. Ufak
bir pusuda yarým saat bekledikten ve daðdan gelen bir saldýrýya
dayandýktan sonra, onlarý býrakmaya karar verdik; ama çok geçmeden yetiþtiler. Leonun kaybolduðunu o zaman farkettik ve Ýnti
çantasýný patikada gördüðünü, oradan kaçmýþ olacaðýný söyledi.
Kanyonda acele acele yürüyen birini görüp o olduðuna hükmettik. Ýzimizi kaybettirmek için katýrlarý kanyonun aþaðýsýna doðru
saldýk. Biz de acý suyun ötesinde bulunan ufak bir boðaza doðru
yolumuzu sürdürdük, artýk ilerleyecek halimiz kalmadýðýndan saat
12de uyuduk.
27 Eylül
Saat 4de çýkýþ yolu bulmak için yürümeye baþladýk; 7de
tasarladýðýmýzýn tersi yönünde bir yol bulduk; karþýda çýplak [sayfa
187] ve görünüþte zararsýz bir tepe vardý. Ufak bir koruda uçaklardan korunmak için, yüksek bir mevkiye çýkýnca, o gün kimsenin
geçmemiþ olduðu anlaþýlan bir yol bulduk. Karanlýk basarken bir
asker ve bir köylü yamacý yarý yüksekliðe dek týrmandýlar, oralarda biraz dolandýlar, fakat bizi görmediler. Keþfe çýkan Aniceto yakýnlardaki bir evde kalabalýk bir asker grubuna rastlamýþ. Artýk bizim için en kolay geçilecek yol da kapanmýþtý. Sabahleyin karþý
tepeye tek sýra halinde çýkan askerler gördük, silahlan güneþte
parlýyordu. Daha sonra, öðleyin, tek tük silah sesleri, birkaç yaylým ateþi ve sonra baðýrmalar duyuldu: Ýþte orada! Çýk oradan! Çýkacak mýsýn, çýkmayacak mýsýn? Ve silah sesleri. Adam
ne oldu bilemedik, belki de Cambaydý. Karanlýk basarken öteki
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yönden suya inmeyi denemek için yola çýktýk. Öncekilerden de
yoðun fundalýklar arasýna daldýk. Dimdik bir kaya önümüzü kestiði için, su aramaya, kanyona inmek zorunda kaldýk.
Radyo, Galindo bölüðüyle çatýþtýðýmýzý, üç ölü verdiðimizi,
bunlarýn, kimlikleri tesbit edilmek üzere Valle Grandeye götürüleceðini bildirdi. Ne Camba, ne de Leon ellerine geçmiþ olmalý.
Bu kez kayýplarýmýz çok aðýr. En acý kaybýmýz Coco. Miguel ve
Julio da yetkin savaþçýlardý. Üçü de paha biçilmez, üstün nitelikli
insanlardý. Leon iyi resim yapardý.
Yükseklik 1400 metre.
28 Eylül
Kaygý dolu bir gün. Bir an, son saatimiz geldi, diye düþündük. Þafakta su getirdiler. Ýnti ve Willy kanyona doðru baþka bir
iniþ yolu aramaya gitmiþlerdi, fakat hemen geri döndüler. Çünkü
karþý tepeyi boydan boya aþan yolda at üzerinde bir köylü gidiyordu. Saat 10da sýrt çantalarýyla 46 asker tam karþýmýzdan geçti. Bir
türlü uzaklaþmak bilmediler. Saat 12ye doðru, bu kez 77 asker
geldi. Tam o sýrada bir silah sesi duyuldu ve askerler mevzilendiler; subay, ne yapýp yapýp sel çukuruna inmelerini emretti. Bizim
bulunduðumuz çukurdan sözediliyordu herhalde, fakat sonunda
bir telsiz konuþmasý [sayfa 188] yaptýlar, hoþnut oldular ve inmekten
vazgeçtiler. Barýndýðýmýz yer üstten gelecek bir saldýrýya karþý savunmasýzdý ve bizi görselerdi kaçmamýz olanaksýzdý. Daha sonra
geç kalan bir asker, yorgun bir köpekle birlikte geçti. Ýlerlemesi
için dürtüp duruyordu köpeði. Onlarý, geciken baþka birine kýlavuzluk eden bir köylü izledi ve hemen geri döndü. Sonra geçiþlerin
arkasý kesildi. Fakat silah sesi duyulduðu an gerçekten çok korkuluydu. Bütün askerler çantalarýyla geçtiklerine göre çekiliyorlar
diye düþündük. Küçük evde ateþ görünmedi; genellikle karanlýðýn basýþýný selamlayan silah sesleri de duyulmadý. Yarýn bütün
gün küçük köyde keþif yapacaðýz. Çiseleyen yaðmur biz ýslattý,
ama sanýrým izlerimizi silip ortadan kaldýrmadý.
Radyo, Coconun teþhis edildiðini bildirdi, Julio hakkýndaysa, anlaþýlmaz bir haber verdi. Migueli, Maniladaki faaliyetlerini
bildikleri Antonio ile karýþtýrýyorlar. Önce öldüðüm haberini yaydýlar, sonra yalanladýlar.
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29 Eylül
Gergin bir gün daha. Keþif: Ýnti ve Aniceto bütün gün evi
gözetlemek üzere gittiler. Yolda hareket erken baþladý. Öðleye
doðru, her iki yönden çantasýz askerler geçti, diðer bazýlarý da,
yüksüz eþeklerle tepeye çýkýp yüklerle indiler. Ýnti saat 18.15te
geldi; tepeyi inen 16 askerin chacoya girdiklerini ve bir daha çýkmadýklarýný haber verdi, eþekler orada yüklenmiþ olmalý. Bu yolu
izlemek, en kolay ve en mantýklýsýydý, fakat bu haberler karþýsýnda
tehlikeli olduðu anlaþýlýyordu, çünkü pusuda bekleyen askerler
bulunabileceði gibi, evlere, bizim varlýðýmýzý sezecek köpekler de
yerleþtirilmiþti. Yarýn iki keþif yapacaðýz: Biri ayný yerde, öteki,
askerlerin geçtiði yolu aþýp tepelere çýkmak ve oralardan öteye
bir çýkýþ yolu olup olmadýðým anlamak için.
Radyo hiçbir haber vermedi. [sayfa 189]
30 Eylül
Yine gergin bir gün. Þilinin Balmaceda Radyosu, ordunun
resmi kaynaklarýndan, Che Guevaranýn bir kanyonda sýkýþtýrýlmýþ
olduðunu haber aldýklarýný açýkladý. Yöresel istasyonlar birþey söylemiyorlar, iþin içinde ihanet olduðu ve bizim bu bölgede olduðumuzu kesin olarak bildikleri anlaþýlýyor. Az sonra askerler yine iki
yönden geçmeye baþladýlar. Saat 12de 40 silahlý asker ayrý ayrý
kollar halinde geçtiler. Kulübeye dek gittiler, orada kamp kurdular ve sinirli bir halde nöbet tutmaya baþladýlar. Bunu Aniceto ve
Pacho haber verdiler. Ýnti ve Willy, Rio Grandenin kuþ uçuþu 2
km uzaklýkta olduðunu, kanyonun yukarý kesiminde üç ev bulunduðunu ve kamp yapmak için etraftan görünmeyecek uygun yerler bulunduðunu söylediler. Su aradýk, sonra saat 22de zahmetli
bir gece yolculuðuna çýktýk. El Chinonun karanlýkla yürümekte
güçlük çekmesi bizi geciktirdi. Benigno iyileþiyor, fakat Doktor
kendini toparlayamýyor.
AYIN ANALÝZÝ
Bir toparlanma ayý olmasý gerekiyordu, neredeyse olacaktý
da. Fakat Migýýel, Coco ve Julionun ölümüyle sonuçlanan o pusuya
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düþüþ herþeyi mahvetti. Leonu kaybettiðimiz gibi, tehlikeli bir
noktada beklemek durumunda kaldýk. Cambanýn kayboluþuysa,
bizim için kazanç sayýlýr.
Ufak çatýþmalar oldu. Bir at ve bir asker öldürdük. Urbano
bir devriyeyle çatýþtý, sonra, o lanet olasýca Higuera pususu.,. Katýrlarý salýverdik ve öyle sanýnýn ki uzun süre böyle hayvanlara
sahip olamayacaðýz, astým krizlerim tekrar baþlamazsa tabii.
Ayrýca, yokedilmiþ gözüyle bakabileceðimiz öteki gruptaki
ölüler hakkýnda çok deðiþik söylentiler dolaþýyor. Ama 7 kiþinin
öldürüldüðü haberi yanlýþ ya da abartmalý olabileceði için, aralarýnda sað kalanlarýn bulunduðunu ve bunlarýn orduyla
karþýlaþmamaya çalýþarak dolaþtýðýný da düþünebiliriz.
Ayýn özellikleri: Geçen ayýnkine benziyor. Ancak ordu þimdi
[sayfa 190] harekatta daha etkili; köylü kitlesi bizi hiçbir biçimde desteklemiyor ve köylüler muhbirliði kabul ediyor.
En önemli iþ buradan çekilmek ve daha elveriþli bir bölge
bulmak, sonra La Pazla bütün örgüt daðýtýldýðý halde, yine de bir
baðlantý kurmaya bakmak. Öte yandan, birliðimiz moralini iyi
korudu. Ancak Willyden yana kuþkuluyum, onunla konuþmazsam
ilk kargaþalýðý fýrsat bilip tek baþýna kaçacak gibi.
Pablito ile uzun uzun konuþtum; ötekiler gibi o da iliþki
kurulmayýþýndan dolayý kaygýlý ve temel görevin kentle baðlantý
kurmak olduðu kanýsýnda. Ama Ya özgür vatan ya ölüm! ve
bunun gerekleri konusunda azimli ve kararlý. [sayfa 191]
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XII.
EKÝM 1967

1 Ekim
Ayýn bu ilk günü yeni birþey olmadý. Þafakta bir koruya
vardýk ve giriþ noktalarýna nöbetçiler dikerek kamp kurduk. Ýþgal
etmeyi tasarladýðýmýz kanyondan 40 asker havaya ateþ ederek
geçti. Saat 14te son silah sesleri duyuldu. Kulübede kimse yok
gibi; gerçi Urbano oradan 5 askerin çýktýðýný görmüþ, ama belirleyemediðimiz bir yöne doðru gitmiþler. Yerin iyiliði ve düþman
kuvvetlerinin harekatýný tümüyle görmeye elveriþli olmasý nedeniyle, orada bir gün daha kalmaya karar verdim. Pacho, Nato,
Dario ve Eustaquiosu bulmaya gittiler ve saat 21de döndüler.
Chapaconun piþirdiði kýzartmalar ve biraz kurutulmuþ etle açlýðýmýzý bastýrdýk.
Hiçbir haber yok.
Yükseklik 1600 metre.
2 Ekim
Antonio
Bütün gün bir tek asker göremedik. Yalnýzca çoban köpe-
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klerinin güttüðü oðlaklar mevzilerimizin yakýnýndan geçti, [sayfa 193]
köpekler havladý. Kanyona en yakýn chacoyu dolanmaya karar
vererek saat 18de inmeye baþladýk; böylece oraya rahatça ulaþacak ve yemek piþirmeye zaman bulabilecektik. Fakat El Nato
yolunu þaþýrdý, üstelik de bu yanlýþýnda diretti. Geri dönmeye karar
verdik, ama biz de yolu kaybettik, geceyi yemek piþirmeksizin ve
susuz geçirdik. Radyo, askerlerin ayýn 30undaki faaliyetinin nedenini bildirdi, La Cruz del Surun yayýnladýðý haberlere göre, Ordu,
Obra del Quinolda bizimkilerden ufak bir grupla çatýþma olduðunu, her iki tarafýn da kayýp vermediðini açýklamýþ. Ayný bildiriye
göre bu grup altý kiþiden kuruluymuþ.
3 Ekim
Uzun ve gereksiz bir gerginlik günü: üssümüz olan kampa
gitmek üzere yola çýkmýþtýk ki, Urbano geldi ve birkaç köylünün,
Dün gece sözü geçen adamlar iþte bunlar dediðini duyduðunu
bildirdi. Doðru bir habere benzemiyordu bu, ama ciddiye alýr
göründüm ve susuzluðumuzu gidermeden, askerlerin geçtiði yola
hakim bir tepeye týrmandýk. Günün geri kalan saatleri tam bir
durgunluk içinde geçti; karanlýk basarken tepeden indik ve su
acý, kap yaðlý olduðu halde piþirdiðimiz kahvenin lezzetine doyum olmadý. Bu kapta daha sonra orada yemek için hamur ve
götürülmek üzere tapir etiyle pilav piþirdik. Bir keþif yaptýktan
sonra, saat 3te yola çýktýk. Chacoyu kolaylýkla atlatýp seçtiðimiz
boðaza ulaþtýk. Su yoktu, fakat askerler tarafýndan keþfedildiðini
gösteren bir ize rastlamadýk.
Radyo iki kiþinin tutsak edildiðini bildirdi: Antonio Dominguez Flores (Leon) ve Orlando Jimenez Bazan (Camba). Bu sonuncusu orduya karþý savaþtýðýný kabul ediyor, ama diðeri baþkanýn
sözüne güvenerek teslim olduðunu söylüyor. Her ikisi de, Fernando ile ilgili birçok bilgi vermiþler, hastalýðýný anlatmýþlar. Daha
da kamuoyuna açýklanmayan neler neler söylemiþlerdir kimbilir.
Ýki kahraman gerillacýnýn öyküsü böylece sona erdi.
Debrayin, provokatör bir öðrenciyle yaptýðý cesur konuþmayý dinledik.
Yükseklik 1360 metre. [sayfa 194]

Che Guevara
Bolivya Günlüðü

181

4 Ekim
Boðazda dinlendikten sonra, yürüyüþümüzü yarým saat
daha, yolun baþka bir yolla kesiþtiði yere dek yokuþ aþaðý sürdürdük. Orada kestirme yola saparak çýkýþa geçtik, güneþten kaçýnmak için 15e dek dinlendik. Sonra, yarým saatten biraz fazla
yürüdük ve kanyona dek inip su bulamayan keþifçilerle karþýlaþtýk.
Saat 18de boðazý býrakýp bir keçi yolundan saat 19.30a dek ilerledik. Karanlýktan etrafý göremez olunca, sabahýn 3'üne dek orada kaldýk.
Radyoda, gerillacýlarýn sýðýnmak üzere gidebilecekleri Serrano bölgesini daha iyi denetleyebilmek için, Lagunillasda bulunan 4. Tümen kurmayýnýn bu kez Padillaya nakledildiðini açýklandý. Beni 4. Tümenin yakalamasý halinde Caciride, 8inci Tümenin yakalamasý halindeyse Santa-Cruzda yargýlayacaklarýný
da haber bültenlerinde resmen bildirdiler.
Yükseklik 1650 metre.
5 Ekim
Yola çýktýk, 5.15e dek güçlükle ilerledik. Sonra keçiyolunu
býrakýp aðaçlarýnýn yüksekliði sayesinde, meraklý gözlerden uzak
kalabileceðimiz küçük bir koruya daldýk. Benignoyla Pacho, birkaç kez keþfe çýktýlar ve su bulmak için de yöredeki bir evin çevresinde dönenip durdular. Oysa evin yanýnda bir kuyu olmasý gerekiyordu. Keþif bittiði sýrada, 6 askerin eve geldiðini görmüþler,
geçerken uðramýþ olmalýlar. Karanlýk basarken çýktýk; çocuklar
susuzluktan bitkindiler, hele Eustaquionun bir yudum su, diye
yalvaran hali yürekler acýsýydý. Çok bozuk, engellerle dolu bir
yolda ilerleyip þafakta, yöresinden köpek havlamalarý duyulan küçük bir koruya vardýk. Çok yakýnda yüksek ve çýplak bir tepe var.
Yarasýndan irin sýzan Benignoyu tedavi ettik. Benigno gece
sancýdan inleyip durdu. Doktora da bir iðne yaptým.
Radyo, Leonla Cambanýn Debray davasýnda tanýk olarak
dinlenmek üzere Camiriye götürüldüklerini, söyledi.
Yükseklik 2000 metre. [sayfa 195]
6 Ekim
Çevrede yaptýðýmýz keþif sonucunda bir evin yakýnýnda ol182
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duðumuzu, biraz ilerde suyu olan bir ev daha bulunduðunu öðrendik. Oraya gidip dam görevi yapan büyük bir aðacýn altýnda,
bütün gün yemek piþirdik. Ama hiç rahat deðildim, çünkü gündüz vaktiydi, üstelik çevresinde bazý insanlarýn yaþadýðý çukur bir
yerdeydik. Yemek uzun sürdüðünden sabaha doðru yola çýkarak
küçük ýrmaðýn kývrým yaptýðý noktaya varmaya karar verdik. Orada da, gideceðimiz yönü iyice kestirebilmek için, çevrede ciddi
bir keþfe çýkacaktýk.
La Cruz del Sur, Cambalarla yapýlan bir konuþmayý verdi.
Orlando daha az aþaðýlýk çýktý. Þili radyosu sansür edilmiþ bir haberi açýklýyor: Bölgede, peþimizde 1800 kiþi varmýþ.
7 Ekim
Gerillaya baþladýðýmýzdan bu yana, herhangi bir zorluk çýkmadan 11 ay geçti. Öðleden önceyi tehlikesizce, neredeyse bir
kýr havasý içinde geçirdik. 12.30 sularýnda keçilerini otlatan yaþlý
bir kadýn, kamp kurduðumuz dað geçidine geldi. Onu, tutuklamak zorunda kaldýk. Kadýn askerlere iliþkin hiçbir bilgi vermedi.
Sorduðumuz sorulara hiçbir þey bilmediðini, çoktan beri de burada olmadýðýný söyleyerek cevap veriyordu. Yalnýzca yollara iliþkin
bilgi verdi. Söylediklerine bakýlýrsa, Hagüeyden 1 fersah, Füguerasdan 1 fersah; Pucaradadan ise, 2 fersah uzaktayýz. 17.30 sularýnda Ýnti, Aniceto ve Pablito, biri hastalýklý, öteki yarý cüce iki kýzý
olan ihtiyar kadýnýn evine gittiler. Onlara 50 peso verip aðýzlarýný
sýký tutmalarýný, söyledik. Ne var ki, söz vermelerine karþýn, sözlerini tutacaklarýna iliþkin çok az umudumuz var. Saat 1de yola
çýktýk, solgun ayýþýðýnda ilerlemek güç oldu. Kanallarla sulanan
patates tarlalarýnýn uzandýðý kanyonda epeyce iz býraktýk: Saat
2de dinlenmek için durduk, zaten daha ileri gitmeye deðmezdi.
Gece yürüyüþlerinde El Chino gerçekten bize yük oluyor. [sayfa 196]
Ordu, kuþatýlan 37 kiþilik gerillacý grubunun geçiþini engellemek için Serranoda 250 kiþi bulunduðu ve Acero ile Oro arasýndaki bölgeye sýðýnmýþ olduðumuz yolunda bir haber yayýnladý.
Ama bu bir þaþýrtmaca olsa gerek.
Yükseklik 2000 metre. [sayfa 197]
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EKLER

KÜBA DEVLETÝ BAKANLAR KURULUNUN
15 EKÝM 1967 TARÝHLÝ KARARI

Kahraman binbaþý, Ernesto Gucvara, Bolivya Kurtuluþ
Ordusunun baþýnda, Amerika halklarýnýn kurtuluþu uðruna
çarpýþýrken ölmüþtür.
Küba halký, Binbaþý Ernesto Guevaranýn gerek Kurtuluþ
Savaþýmýz sýrasýnda, gerekse Devrimimizin güçlendirilmesi ve ilerlemesi sýrasýnda yaptýðý olaðanstü hizmeti sürekli hatýrlayacaktýr.
Halklarýn birleþik mücadelesinin esin kaynaðý olan enternasyonalizm ruhu, Onun davranýþýnda cisimleþmektedir.
Smýr tanýmayan, yorulmak bilmez devrimci etkinliði, proleter devrimci düþüncesi ve yerküremizdeki halklarýn ulusal ve toplumsal kurtuluþu uðruna, emperyalizme karþý, ya zafer ya ölüm
[sayfa 199] diyerek, sonuna kadar savaþma konusundaki sarsýlmaz
iradesiyle Binbaþý Ernesto Guevara, devrimci inancýn ve kahramanlýðýn herzaman yaþayacak olan bir örneðini sergilemiþtir.
Bundan dolayý, Bakanlar Kurulu aþaðýdaki kararlarý almýþtýr:
Birinci olarak: Bu kararýn onaylanmasýndan itibaren otuz
gün boyunca bayraklar yarýya indirilecek ve bugün geceyarýsý saat
yirmidörtte baþlamak üzere, halka açýk olan tüm eðlence yerleri
tatil edilecektir.
Ýkinci olarak: Binbaþý Ernesto Guevaranýn savaþta kahramanca öldüðü gün olan 8 Ekim, ulusal bir gün olarak, Kahraman Gerilla Günü ilan edilmiþtir.
Üçüncü olarak: Onu ölümsüzleþtirmek ve anýsýný gelecek
kuþaklara örnek olarak aktarmak için, gerekli olan herþey yapýlacaktýr.
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Gerici yalana karþý devrimci gerçek
Soyguncu goriller iþçileri öldürdükten ve tüm zenginliklerimizi Kuzey Amerika emperyalizmine teslim etmek için gerekli
ortamý hazýrladýktan sonra,bir seçim komedisi sahneye koyarak
halkýn gözünü boyadýlar.Gerçekler ortaya çýktýðý halde, halk silahlý
ayaklanmaya giriþtiði, silahlý soyguna silahlý savaþla karþýlýk verdiði halde gericiler palavra dolu oyunlarýný sürdürmeye çabalýyorlar.
23 mart günü,þafakta, Camiride konumlanan IV. Tümene
baðlý güçler, Binbaþý Hernan Plata Riosun komutasýnda 35 askerden kurulu müfrezeleriyle Nacahuasu nehri yataðý boyunca ilerleyerek gerillacýlarýn mevzilendiði topraklara girdiler. Bu grubun
tümü bizim güçlerimiz tarafýndan hazýrlanan tuzaða düþtü. Harekat sonucunda, çeþitli tipten 25 silah, 3 adet 60 mm çapýnda
havantopu, çok sayýda cephane ve diðer malzemeler elimize geçti.
[sayfa 200]

Düþmanýn 7 ölü vermesine neden olduk, (bunlardan biri
teðmendi). 5i yaralý 14 tutsak aldýk. Yaralýlarýn, olanaklarýmýz elverdiði ölçüde, saðlýk görevlilerimiz tarafýndan tedavisi yapýldý.
Tüm tutsaklar, hareketimizle ilgili düþünce ve görüþlerimiz
kendilerine açýklandýktan sonra serbest býrakýldý.
Düþmanýn kayýplarýnýn listesi aþaðýdadýr:
Ölenler: Pedro Romero, Auben Amenazaga, Juan Alvarado, Cecilio Marquez, Amador Almasan, Santiago Gallardo ile orduya rehberlik ve muhbirlik eden Vargas adýnda bir kiþi.
Tutsaklar: Binbaþý Hernan Plata Rios, Yüzbaþý Eugenio Silva. Erlerden Edgar Torrico Panoso, Lido Machicada Toledo, Gabriel Duran Ecobar, Armando Martinez Sanchez, Felipe Bravo
Siles, Juan Ramos Martinez, Leoncio Espinosa Posado, Miguel
Rivero, Eleuterio Sanchez, Adalberto Martinez, Eduardo Rivera ve
Guido Terceros. Bu son beþ asker savaþta, yaralanmýþlardý. Savaþýn
bu ilk harekatýný halka anlatýrken ordumuzun ilkelerini de belirt-
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mek istiyoruz: Bu ilkeler devrimci,gerçeðe dayanmaktadýr. Eylemlerimiz, sözlerimizin doðruluðunu kanýtlamýþtýr. Ölen askerlerin döktüðü kandan dolayý üzüntü duyuyoruz. Ama,
havantoplarýyla, makineli tüfeklerle, sýrmalý üniformalý kuklalarýn
önesür düðü gibi barýþ köprüleri kurulamaz. Onlar, bizi halka adi
katiller olarak tanýtmaya çalýþýyorlar. Bizim davranýþlarýmýzdan yada
gerilla birliðimize gerekli ikmali saðlama yöntemlerimizden yakýnacak tek bir köylü bile yoktur ve asla olmayacaktýr. Yalnýz,
kendi sýnýflarýna ihanet ederek orduya rehberlik eden yada muhbirlik yapanlar bunun dýþýndadýr.
Artýk silahlý savaþ baþlamýþtýr, bundan sonraki bildirilerimizde devrimci konumumuzu açýkça belirteceðiz. Bugün iþçilere,
köylülere, aydýnlara, þiddete þiddetle karþýlýk verme saatinin geldiðine inanan herkese, yankee tekellerine haraç mezat satýlan bir
ülkeyi kurtarmak ve günden güne daha büyük bir açlýða itilen
halkýmýzýn yaþam düzeyini yükseltmek için çaðrýda bulunuyoruz.
[sayfa 201]

BOLÝVYA ULUSAL KURTULUÞ ORDUSU
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Bolivya Halkýna!
Gerici yalana karþý devrimci gerçek
10 Nisan 1967 sabahý, Teðmen Luis Saavedra Arombal
komutasýndaki, çoðunluðu CITE askerlerinden kurulu düþman
devriyesi tuzaðýmýza düþtü. Adý geçen subay ve erlerden Angel
Flores ile Zenon Prada Mendieta çatýþmada öldüler; rehber Ýgnacio Husarima yaralandý, beþ er ve bir astsubayla birlikte tutsak
alýndý. 4 er tuzaktan kurtulup kaçmayý baþardý. Bunlar Binbaþý
Sanchez Castronun birliðinin bulunduðu üsse durumu bildirerek,
60 askerle takviye gücü oluþturup arkadaþlarýna yardýma geldiler.
Bu grup da bir baþka tuzaða düþtü. Bunlardan Teðmen Hugo
Ayala, Assubay Raul Camejo ve erlerden Jose Vijabriel, Marcello
Maldonado, Jaime Sanabria ile kimliði belirleneyen iki asker daha
yaþamlarýný yitirdiler.
Bu harekat sýrasýnda yaralanan askerler þunlardýr: Armando Quirago, Alberto Carvajal, Fredy Aloye, Justo Cervantes ve
Bernabe Mandejara. Bunlarla birlikte bölük komutaný Binbaþý Ruben Sanchez Castro ve 16 asker tutsak edildi.
ELN ilkelerine baðlý kalarak olanaklarýmýz elverdiðince yaralýlarý tedavi ettik ve devrimci mücadelemizin amaçlarýný açýkladýktan sonra tutsaklarý serbest býraktýk. Düþman ordusunun
kayýplarý þöyle özetlenebilir: Ýkisi teðmen olmak üzere 10 ölü, 30
tutsak, (bunlarýn arasýnda Binbaþý Sanchez Castro da bulunmaktadýr) 6sý yaralýdýr. Savaþ ganimeti de düþmanýn kayýplarýyla orantýlý
olup 60 mmlik bir havantopu,makineli tüfekler, adi tüfekler, M-l
karabinalarý, hafif mitralyözler ve çok miktarda cephaneyi içermektedir.
Bizse yalnýzca bir ölü verdik. Düþmanýn kayýplarýna oranla
bizim kaybýmýzýn bu denli az olmasýnýn nedeni, çarpýþmalarýn
baþlama yerini ve zamaným bizim seçmemiz ve düþmanýn nerdeyse çocuk yaþtaki acemi erleri mezbahaya gönderircesine
savaþa sürmesidir. La Pazda bildiriler uydurup sahte cenaze tö-
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renlerinde sözmona gözyaþý döken demagoglar, Bolivyada akan
kanýn sorumlusu olduklarýný bu hareketleriyle gizlemeye çabalýyorlar. Artýk gerçek yüzlerini de saklamaya [sayfa 202] gerek görmüyor ve Kuzey Amerikalý yardýmcýlarýný ülkeye davet etmekten çekinmiyorlar. Dünya barýþýný tehlikeye sokan ve kahraman
Vietnam halkýna nice kayýplara malolan savaþ da böyle baþlamýþtý.
Bize karþý kaç yardýmcý göndereceklerini bilmiyoruz (bunlarýn
hepsine karþý koymasýný biliriz) ama, kendi ülkelerini satýþa çýkaran bu askerlerin giriþtikleri harekatýn yaratacaðý tehlikelere karþý
halký uyarmayý zorunlu sayýyoruz.
Yeni askere alýnanacemilere þu çaðrýda bulunuyoruz: Savaþ
baþlar baþlamaz silahýnýzý yere býrakýp ellerinizi baþýnýzýn üstüne
koyunu; silahlarýn menzili içindeyseniz yerinizden hiç kýpýrdamayýn; savaþ bölgesine yaklaþýrken, yürüyüþ sýrasýnda, hiçbir zaman askeri kolun önünde yer almayýn; son derece tehlikeli olan
öncülük görevini üstlenmeleri için sizi savaþa süren subaylarýnýzý
zorlayýn. Öncülere daima öldürmek için ateþ edeceðiz. Hiçbir suçu
olmayan, savaþa yeni katýlmýþ askerlerin kanýný dökmek bizim
için ne denli acý olursa olsun, savaþ bunu zorunlu kýlmaktadýr.
BOLÝVYA ULUSAL KURTULUÞ ORDUSU

190

Che Guevara
Bolivya Günlüðü

ELN 3 Nolu Bildiri

Bolivya Halkýna!
Gerici yalana karþý devrimci gerçek
8 Mayýsla, Nacahuasu gerilla bölgesinde, Asteðmen Henry
Laredo komutasýnda bulunan karma askeri birlik tuzaða
düþürüldü. Bu harekat sýrasýnda, adý geçen subay ve askeri okul
öðrencilerinden Roman Arroyo Flores ile Luis Pelaez öldü. Aþaðýda
adlarý yazýlý erler de tutsak edildi:
Bolivar Birliðinden Jose Camacho Rojas,
Bolivar Birliðinden Nestor Cuentas.
Askeri okul öðrencisi Waldo Veizaga,
Askeri okul öðrencisi Hugo Soto Lora,
Askeri okul öðrencisi Max Torres Leon,
Braun Birliðinden Rogar Rojas Toledo,
Braun Birliðinden Javier Mayan Corella,
Braun Birliðinden Nestor Sanchez Cuellar. [sayfa 203]
Bu son ikisi ateþ hattýna girdiklerinde dur emrimize uymadýklarýndan vurularak yaralanmýþlardýr. Her zamanki gibi, mücadelemizin amaç ve hedefleriyle ilgili açýklamalarýmýzdan sonra
tutsaklar serbest býrakýlmýþtýr. 7 adet M-1 karabinasý ve 4 Mauser
tüfeði ele geçirilmiþtir. Bizim güçlerimizden, bu harekat sýrasýnda
ölen yada yaralanan olmamýþtýr.
Düþman ordusu, birçok bildiri yayýnlayalarak gerillacýlarýn
öldürüldüðünü duyurmaya çalýþmaktadýr, kendi kayýplarý konusunda bazý gerçekleri dilegetirmekle birlikte bizimle ilgili olarak verdikleri bilgiler hayal ürünüdür. Güçsüzlüðünden dolayý umutsuzluða düþen düþman, yalana baþvurmakta ve ideolojik özellikleri
nedeniyle düzenin düþmaný olan gazetecilere saldýrýp bu düzenin
çektiði bütün sýkýntýlarýn acýsýný onlardan çýkarmaktadýr.
Þunu açýkça belirtmek isteriz: Bolivyada silahlý savaþýn tek
sorumlusu, halkýn baþýna geçen ve mücadeleyi ancak kesin zafere ulaþtýðýnda býrakacak olan Bolivya Ulusal Kurtuluþ Ordusudur.
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Baský güçlerinin barbarca eylemlerine karþý ordumuzun
baþvurmak zorunda kaldýðý sert önlemlerden baðýmsýz olarak,
savaþ sýrasýnda iþlenecek bütün suçlarýn cezasý tarafýmýzdan verilecektir.
BOLÝVYA ULUSAL KURTULUÞ ORDUSU
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ELN 4 Nolu Bildiri

Bolivya Halkýna!
Gerici yalana karþý devrimci gerçek
Silahlý kuvvetler son günlerde yayýnlanan bildirilerinde
çarpýþmalarda bazý kayýplar verdiklerini kabul edip bu arada her
zamanki gibi, asla kanýtlayamayacaklarý biçimde, gerillacýlar
arasýndan çok kiþinin öldüðünü öne sürmektedir. Bazý devriyelerle baðlantýmýz kesilmiþ olmakla birlikte kayýplarýmýz çok azdýr,
son çarpýþmalarda ise hiç kayýp vermedik.
Ýnti Peredo ordumuzun komutasýnda görevli olup politik
komiser unvanýna sahiptir. Son zamanlarda birçok harekatý o
yönetmiþtir. Saðlýðý yenrinde olup yaralý da deðildir; onun [sayfa 204]
ölümüyle ilgili haber, ordumuza karþý savaþta güçsüzlüðünün bilincinde olan silahlý kuvvetlerin uydurduðu bir yalandýr.
Ordumuzda baþka Amerika ülkelerinden gelmiþ
savaþçýlarýn bulunduðu haberine gelince, askeri gizlilik nedeniyle
ve devrimci gerçeðe baðlýlýðýmýzdan sayýlarýný bildirmemekle birlikte bir açýklama yapmayý zorunlu sayýyoruz: Bolivyanýn kurtuluþu
uðruna asgari programýmýzý kabul eden her yurttaþ devrimci saflarýmýza kabul edilir, bolivyalý savaþçýlarla ayný hak ve yükümlülüklere sahiptir. Elbetleki sananýnýzýn büyük çoðunluðu bolivyalardan
oluþmaktadýr. Ülkemizin özgürlüðü için savaþan herkes doðum
yeri neresi olursa olsun bolivyalý olma onurunu taþýr. Gerçek devrimci enternasyonalizmi böyle yorumluyoruz.
BOLÝVYA ULUSAL KURTULUÞ ORDUSU
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Zamanýnda Yerine Ulaþýrsa
26 Temmuz Ýçin Kutlama Mesajý

Yoldaþ Fidel Castro,
Eski ulusal kahramanlýk destanlarýný yeniden yaþatmak için,
ezilen dünya halklarýnýn bayraktan olan Küba Devriminin çaðdaþ
örneðinden esinlenerek savaþtýðýmýz Doðu Bolivyadan , 26 Temmuz tarihini Amerikanýn kurtuluþunda son aþamanýn baþlangýcý
olarak V?bul eden milyonlarca insana kardeþçe selamýmýzý yolluyoruz.
Size, yoldaþlarýnýza ve tüm halkýnýza Kuzey Amerikan emperyalizmine karþý uzlaþmaz mücadelenizde yeni bir yýlýn
baþlamasý dolayýsýyla kutlamalarýmýzý ve ortak davamýza sýnýrsýz
baðlýlýk duygularýmýzý- gönderiyoruz.
ÝNTÝ
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ELN-B Komutanlýðý Politik Komiseri

Not:
Baðlantý kurma giriþiminiz baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Turna,
Papi ve Guevaranýn grubundan bir bolivyalýyý kaybettik.
Joaquinlede [sayfa 205] baðlantýmýz kesik olduðundan onun durumunu bilmiyoruz. Pombo ve Pacho hafif yaralý olmakla yürüyemez durumdalar. Köylülük bir korku aþamasý geçiriyor ama gerilla
destaný çýð gibi büyüyor. Mücadelemizi sürdürme kiçin Joaquinin
grubuyla birleþmeye çalýþacaðýz. Yeni bir cephe açýlmasýna izin
vermemelisiniz.
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ELN 5 Nolu Bildiri

Bolivya Madencilerine Yoldaþlar,
Bir kez daha madenlerimizde iþçi kaný dükülüyor. Yüzlerce yýllýk sömürü sýrasýnda köle maden iþçilerinin kanýnýn sömürlesinden sonra haksýzlýklarýn neden olduðu her patlayýþýn ardýndan
kan akmaktaydý, yüzlerce yýl boyunca, bu hep böyle yinelendi
durdu.
Son yýllarda ayaklanan iþçiler 9 Nisan zaferinin temel etkeni oldular (Paz Estenssorra Devrimi, 9 Nisan 1952). Bu olay, yeni
baþarý ufuklarýnýn açýlmasýna neden oldu ve sonunda iþçilerin
kendi kaderlerini belirleyebilecekleri sanýldý fakat emperyalist
dünya düzeni, öðrenmek isteyenlere gerekli dersi vererek toplumsal devrim konusunda yarým yamalak önlemlerin fayda etmediðini öðretti. Ya iktidar alýnýr, yada bunca özveri ve kan dökümüne
yol açan kazanýmlar elden gider.
Baþlangýçta tek güç etkeni olan maden iþçilerinin
oluþturduðu silahlý milislere, iþçi sýnýfýnýn baþka kesimlerinden
sýnýf baðlarým koparmýþ olanlardan ve köylülerden yeni yeni milisler katýldý. Bunlar çýkarlarýnýn ortaklýðýný göremiyorlardý, halk
düþmaný demagojinin etkisiyle mücadeleye katýlmýþlardý. Sonunda pofesyonel ordu birlikleri koyun postuna bürünmüþ kurt biçiminde ortaya çýktýlar. Bu ordu baþlangýçta küçük ve çaðdýþýydý
ama kýsa zamanda iþçi düþmaný silahlý bir güce dönüþtü ve emperyalizmin en güvenilir iþbirlikçisi oldu. Bu yüzden emperyalizm
askeri darbeyi onayladý. [sayfa 206]
Þimdi, iþçi sýnýfýnýn taktik hatalarýnýn yinelenmesinden
kaynaklanan yenilginin ardýndan silkinip toparlanmaya çalýþýyor
ve ülkeyi sabýrla, sistemi kökünden deðiþtirecek bir devrime hazýrlýyoruz.
Yanlýþ taktikler üzerinde ýsrar edilmemelidir. Bunlar kahramanca olmakla birlikte kýsýrdýr. Bu yüzden proletarya arasýnda
kandökümü çok fazla olur ve saflarý seyrekleþtirir, en savaþçý unsurlarý kaybedebiliriz.
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Uzun mücadele aylarý boyunca, gerillacýlar ülkede büyük
bir coþku dalgasý yarattýlar, ordu çok sayýda kayýp vererek moral
bozukluðuna uðradý, gerillacýlarsa önemli bir kayýp vermediler.
Bolivya ordusu birkaç saatlik çarpýþmalarda, ele geçirdiði mevzilerde iþçilerin ölülerini çiðnemiþtir. Doðru taktikle yanlýþ taktik
arasýndaki fark, zaferle bozgun arasýndaki farktýr.
Madenci yoldaþ, kitle mücadelesini, halkýn birlik olarak tek
cephe halinde baský güçlerinin üzerine yürümesi biçiminde yorumlayan sahte havarileri dinleme artýk! Kahramanlarýn göðüsleri,
mitralyözlere karþý koyamaz; çaðdaþ yoketme silahlarýna karþý
barikatlar da ne kadar iyi kurulursa kurulsun iþe yaramaz.
Geri býraktýrýlmýþ, halký temelde köylü olan, geniþ topraklara sahip ülkelerde kitle mücadelesi, küçük ve hareketli bir öncü
tarafýndan yürütülmelidir. Halkýn baðrýndan çýkan gerilla birlikleri,
düþman ordusunun zararýna, eylem alanýný geniþletecek ve devrimci kitlelerin yararýna, gerekli anda indirilecek tek bir darbeyle
devlet iktidarýný yýkacak devrimci durumun yaratýlmasýnda hýzlandýrýcý güç rolü oynayacaktýr.
Bizi yanlýþ anlamayýn: Tam bir hareketsizlik istemiyoruz.
Ama, kesinlikle baþarýyla sonuçlanmayacak eylemlere güçlerimizin katýlmamasýný öneriyoruz, bununla birlikte, hükümete karþý
kitlelerin baskýsý sürekli olmalýdýr; çünkü sýnýrlarý çizili cepheleri
olmayan bir sýnýf mücadelesi sözkonusudur. Bulunduðu yer ne
olursa olsun, bir iþçi, ortak düþmana karþý gücünün elverdiði oranda mücadele etmek zorundadýr. [sayfa 207]
Madenci yoldaþ, ELN gerillacýlarý seni bekliyor ve bizim
saflarýmýzda mücadele eden yeraltý iþçilerine katýlmaya davet ediyor. Burada iþçi sýnýfýyla köylülüðün ittifakýný kuruyoruz. Halk
düþmaný demagoji, bu itifaký bozmak için elinden geleni
yapmaktadýr. Burada bozgunu zafere ve ölen iþçilerin dul eþlerinin
gözyaþlarýný zafer marþýna dönüþtürüyoruz.
Seni bekliyoruz.
ELN
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Kentlerde Çalýþacak Kadrolara Talimat

Bizim istediðimiz özellikleri taþýyacak bir destek þebekesi
oluþmasý için aþaðýda genel çizgiler halinde belirtilen kurallara
uyulmasý zorunludur.
Eylem temelde gizli olacak, ancak zaman zaman bazý kadrolarý günýþýðýna çýkmaya zorlayacak kiþiler yada örgütlerle iliþkiler
gerektiren tipten görevlerle karþýlaþýlacaktýr. Bu durum
davranýþlarda tam bir katýlýk ve her bir çalýþma cephesinin tecrit
edilmesini zorunlu kýlmaktadýr.
Kadrolarýn çalýþmasý, ordu komutanlýðýnýn, yönetici merkezler aracýlýðýyla buyurduðu genel hareket çizgisine kesinlikle
baðlý kalýr; ama kadrolar bu çizgiyi pratiðe uygulamada tamamýyla özgürce davranýrlar.
Yüklendiði zor görevleri gerçekleþtirmek ve hayatta kalmak için gizli kadrolar disiplin, katý, kurallara uyma, gizliliðe dikkat etme, kendini kontrol altýnda tutma gibi üstün niteliklere
sahibolmalý ve beklenmedik durumlarda kendilerini koruyacak
çalýþma yöntemlerini iyi bilmelidir.
Yarý gizli görev yapan arkadaþlar onlara talimat verecek ve
denetleyecek bir üst kademenin emrinde çalýþacaklardýr.
Olanaklar elverdiði ölçüde, destek þebekesinin þefinin çeþitli
sorumlularýnýn tek bir görevi olacak, yatay iliþkiler þefin aracýlýðýyla yürütülecektir. [sayfa 208]
Örgütlü bir destek þebekesinde asgari görevliler þunlardýr:
Þef
I Ýkmal Sorumlusu
II Ulaþým Sorumlusu
III Ýstihbarat Sorumlusu
IV Maliye Sorumlusu
V Kent Eylemleri Sorumlusu
VI Sempatizanlar Sorumlusu
Bu türden bir þebekede, bazýlarý sýký iþbirliði içinde çalýþma-
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lýdýrlar; örneðin, ulaþým sorumlusu, kendisinin þefi konumundaki
ikmal sorumlusuna doðrudan baðlýdýr. Sempatizanlar sorumlusu,
maliye sorumlusuyla ve kent eylemleri sorumlusu istihbarat
sorumlusuyla baðlantý halindedir. Bunlar, þebeke þefiyle doðrudan iliþki içinde çalýþýrlar.
Maliye sorumlusu, harcamalarý son kuruþuna kadar hesaplamalý, gereksiz yere para harcanmasýný önlemelidir. Ayrýca toplanan paralardan ve vergilerden de sorumludur.
Maliye sorumlusu þebeke þefinin emrinde çalýþýr, ama harcamalar konusunda denetleme yapmaya yetkisi vardýr. Bütün bu
anlattýklarýmýzdan maliye sorumlusunun ideolojik bakýmdan saðlam olmasý gerektiði anlaþýlýr.
Kent eylemleri sorumlusunun görevi kentteki silahlý eylemlerle ilgilidir. Tüm eylemler þebekenin þefi tarafýndan yönetilir. Kent eylemleri sorumlusu, son derece acil durumlar dýþýnda
kendi inisiyatifiyib hareket edemez.
Sempatizanlar sorumlusu þebeke içinde yarý gizli görev yapar, pek kararlý olmayan kiþilerle baðlantý kurar. Bunlar para yardýmý yapar ve kendilerini tehlikeye atmayacak katkýlarda bulunurlar. Bu gibilerle çalýþýlabilir, ancak bunlarýn saðlayacaðý destek
karþýlaþacaklarý tehlikeyle sýnýrlýdýr. Bunlar yavaþ yavaþ etkin militanlara dönüþtürülmelidir. Harekete yalnýzca ekonomik destek
saðlamakla kalmayýp ilaç, malzeme, kalacak yer bulmalý, bilgi
toplamalýdýrlar.
Þebekeler, ordunun gönderdiði kadrolar tarafýndan denetlenir. [sayfa 209] Bu kiþiler yürütme yetkisine sahip deðildir, yalnýz
talimatlara ve kurallara uyulup uyulmadýðýný araþtýrýrlar.
Þebekeler ordunun geliþine þöyle hazýrlanmalýdýr:
Üst komutanlýk þebeke þefine emir verir, bu þef, þabekeyi
önemli kentlerden köyelere, köylerden ordumuzla iliþkiye girecek, yiyecek, para ve bilgi saðlayacak köylülerin evlerine kadar
yayýlacak bir destek aðýný örgütler. Geliþtiði ölçüde, destek þebekesinin ordumuzdan birine ihtiyacý olacak, baðlantý noktalan kente
yaklaþacak, ordunun doðrudan denetim bölgesi, orantýlý biçimde
büyüyecek ve geliþim, savaþ gibi yýllarca sürecektir.
Destek þebekesinin komutanlýðý baþkentte olacaktýr. Daha
sonra, þu anda bizce en önemli bölgeler olan kentlerde, yani
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harekat alanýmýzý içine alan bir dikdörtgen oluþturan Cochabamba, Santa Cruz, Sucre ve Camiride örgütlenecektir. Bu dört kentin sorumlularý, olanaklar elverdiðince, deneyimli olmalýdýr. Bu
kiþiler, benzeri fakat daha basit bir örgüt oluþturacaklardýr. Bir
yandan ikmal ve ulaþým, , diðer yandan da maliye ve sempatizanlar tek bir yönetim altýnda toplanmalýdýr; kent eylemleri için üçüncü bir þebeke oluþturulur, haberalma iþlevini þef üstlenebilir. Ordunun denetimi altýndaki bölgeler, sözkonusu kente yaklaþtýðý
ölçüde, kent eylemi þebekesi orduya baðýmlý kýlýnacak, sonunda,
askeri komutanlýðýn emrinde, kent gerillasýna dönüþtürülecektir.
Bu kentlerden baþlayarak, destek þebekesi yukarýda belirtilen biçimde yayýlacaktýr.
Bu gün eylem alanýmýzdan uzak olan kentlerdeki þebekenin
geliþiminin önemi unutulmamalýdýr, bu sayede halkýn desteði kazanýlýp gelecekteki eylemler hazýrlanabilir. Oruro ve Potosi bizim
için en deðerli kentler arasýndadýr.
Sýnýr noktalan üzerinde özellikle durmalýyýz. Villazon ile Tajira Arjantinden, Santa Cruz ise Brezilyadan ikmal saðlamamýz
için baðlantý merkezleridir. Huaqui yada Peru sýnýrýnda diðer bir
nokta, yine Þili sýnýrýnda bir geçiþ noktasý belirlemek bizim için
önemlidir. [sayfa 210]
Ýkmal aðýnýn örgütlenmesi için daha önce benzeri iþlerde
çalýþmýþ güvenilir elemanlara ihtiyaç vardýr:
Örneðin bir maðaza sahibi, ikmali örgütleyebilir yada destek aðýnýn bu kesiminde görev alabilir; nakliyat þirketlerinde
çalýþmýþ olanlarsa ulaþým alanýnda çalýþmayý üstlenebilirler, vs,.
Baþarýya ulaþýlamazsa , aygýt sabýrla, aceleye getirmeksizin, yerine oturtulmalý, ileri karakollar yeterli ölçüde güvence altýna alýnamazsa, bunlarý kaybetme ve diðerlerini tehlikeye atma
riskine girilmemelidir.
Aþaðýdaki imalathaneler ve ticarethaneler kurulabilir:
Bakkallar (Lapaz, Cochabamba, Santa-Cruz; ve Camiride).
Nakliyat þirketleri (La Paz-Santa-Crüz; Santa Cruz-Camiri;
La Paz-Sucre; Sucre-Camiri).
Saraçlar (La Paz, Santa Cruz, Camiri, Cochabamba).
Konfeksiyon (Ayný yerlerde)
Tamirhaneler (La Paz, Santa Cruz).
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Çiftlikler (Chapare-Caranavi).
Ýlk iki kuruluþ ikmal malzemesinin dikkati çekmeden saklanmasýný ve nakledilmesini saðlar. Bunlar arasýnda savaþ malzemesi de gizlenir. Saraç ve konfeksiyon atölyeleri ihtiyacýmýz olan
donanýmý, hem satýn alýr, hem de üretebilir. Bu iþler de kuþku
uyandýrmadan yapýlýr. Tamir atölyelerinde silahlarýn bakýmý yapýlýr. Topraklarsa ulaþým iþleri ve köylüler arasýnda propaganda bakýmýndan yararlýdýr.
Kadrolarda ideolojik saðlamlýðýn önemini bir kez daha vurgulamak gereklidir. Bunlar devrimci hareketten, zorunlu olmayan hiçbir þeyi isteyemez, buna karþýlýk tüm zamanlarýný, [sayfa 211]
özgürlüklerini, gerekirse hayatlarýný devrim için feda ederler. Ancak böylelikle Bolivyanýn kurtuluþu için düþündüðümüz cesurca
tasarýlarýn yaþama geçirilmesi için gerekli destek þebekesini kurabiliriz.
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Komutan Che Guevaranýn Aldýðý Mesajlar

No 32
Dantondan oraya (Bolivyaya) vardýðýný ve sizinle iliþki kurduðunu bildiren bir telgraf aldýk. Reinaga ayýn 1 Tinde glucantine
dolu valizle yola çýkýyor. Ülkeye Santa Cruzdan girecek, orada iki
gün kalýp Dr. Coco ile baðlantý kuracak. Reinaga oradaki Brezilyalýlarca tanýnýyor. Ariel.
10 Mart
No 34
Ramon,
20 Marttan beri uluslararasý haber ajanslarý Monteagudoda
gerilla birlikleriyle ordu arasýndaki çarpýþmalarý bildiriyor. Bilanço
olarak hükümetin ordusundan bir ölü, ve bir Kübalý, iki bolivyalý
olmak üzere üç gerillacýnýn tutsak edildiði, bazý modern silahlar
va radyo aygýtlarýnýn ele geçirildiði anlaþýlýyor. Bu bölgeye doðru
büyük güçler harekete geçmiþ durumda. Son haberler köylü Rojas ile Lechinin adlarýný gerillacýlar arasýnda sayýyor. Hatta son
gelen haberlerde, Chenin gerilla birliklerini yönettiðinden bile
sözedilmekte. Bugüne kadar aldýðýmýz bilgi bundan ibaret. Ariel.
23 Mart
[sayfa 212]

No 35
Ramon,
Oradaki (Bolivyadaki) olaylar büyük çapta uluslararasý yanký uyandýrdý. Basýn ajanslarý gerilla savaþlarý, ordunun tutsak aldýðý askerler, bunlarýn gerillacýlardan gördüðü iyi muamele ve
serbest býrakýlmalarý konusunda haber yayma kampanyasýna
giriþti. Varsayýlan gerilla güçleri 400-500 kiþi, bölgenin gerillacýlarca iyi bilindiði belirtiliyor, gerilla güçleri arasýnda arjantinli, perulu,
Kübalý, bolivyalý, cinli ve avrupalýlann bulunduðu bildiriliyor.
Chenin büyük bir olasýlýkla bu orduya komuta ettiði söyenenler
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arasýnda. Toprak satýn almasýndan dolayý Coco Peredo en önemli kiþi olarak görülüyor. Gerillacýlarla iþbirliði yapanlarýn tutuklandýðý, kentteki kadýnlarýn gerillacýlara destek olduðu da bildirilenler
arasýnda. Tania adý geçiyor, takma ismi ve sahte kimlik belgesi
taþýdýðý belirtilmiþ. Tanyanýn kaçtýðý söyleniyor, belki de bir tutuklunun verdiði ifadedir aslýnda. Ývanýn sözü geçmiyor. Monjc ve
Kollenin, Partinin gerillacýlarla dayanýþmasý konusunda bir bildirileri yayýnlandý. Lechin burada, ona gerillanýn stratejik boyutlarý
ve senin tarafýndan yönetildiði açýklandý. Bunlarý coþkuyla karþýladý.
Gerilla savaþý için birçok kiþiyle baðlantý kuracak ve destek arayacak. Ülkeye 20 gün yada bir ay içinde gizlice girecek ve orada
kalacak. Yakýnda baðlantýlarýn nasýl kurulacaðý konusunda bilgi
vereceðiz. Olanaklar elverdiðinde kiþisel baðlantý yararlý olur. Uluslararasý Vietnama destek komitesi örgütlemek amacýyla yapýlacak çaðrýya senin imzaný koymak için iznine gereksinimimiz
var. Komite Bertrand Russelýn giriþimiyle kuruldu. Belge iyi ve
radikal. Göndermek isterdik ama bu koþullarda olanaksýz. Hemen yayýnlanmasý gerekli. Pekçok önemli kiþi tarafýndan onaylanacak. Bu örgüt, ilerde Latin Amerika hareketine destek
saðlayabilir. Bolivyadaki gerilla hareketine geniþ çapta uluslararasý kamu desteði saðlamaya çalýþýyoruz.
Felicita... (Kutlarýz).
13.5.1967
[sayfa 213]

No 36
Ramon,
Ývan buraya hasta olarak geldi. Oturma izninin bitmesinden, altý gün önce oradan yola çýkmýþ. Deþifre olmamýþ. Bu nedenle yine dönebilir. Ýyileþir iyileþmez geri dönmesi için olanak
arayacaðýz. Rodolfo ile Pareja ideolojik saðlamlýklarýný biraz yitirmekle birlikte iyi durumda sayýlýr, Rhea ise iyice zývanadan çýktý.
Lozano mesaj gönderdi; onunla haberleþmemiz iyi gidiyor.
Lozano, Rodolfo ile baðlantý halinde. El Chinodan aldýðýmýz son telgraf Camiriden gönderilmiþ ve Sanchezin eline geçmiþ.
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Onun La Paza geliþini bildiriyor, yalnýz, daha sonra kendisini gören olmamýþ. Debrayin serbest býrakýlmasý için kampanya açacaðýz. Tanianýn ve El Peladonun tutukluluklarý ve durumlarý
konusunda bilgimiz yok. Kolle, Rodolfonun gerilla birliðine kabulünü ve olanaklar elverdiði ölçüde yardým istedi. Monjenin durumu kötü, Parti yönetiminde kademesini indirecekler galiba. Gerilla
mücadelesi uluslararasý saygýnlýk ve devrimci hareketlerin desteðini kazanýyor. Hepinize selamlar.
Biculo.
No 37
Ramon,
1) Punoda gerilla çekirdeðinin hazýrlanmasýnda ELN
sorumlusu perulu Capac, El Chino ile baðlantý kuramadýklarýndan ve ondan haber alamadýklarýndan görüþümüzü öðrenmek
için buraya geldi. Yönetimin bileþiminden sözetmeksizin ona
Bolivyadaki gerilla mücadelesinin önemini anlattýk ve stratejik
içeriðini açýkladýk. El Chinoya, görüþ birliðine varmak için gerillacýlarla baðlantý kurmasýný bildirdik. Sanchez destek görevlerinde
yardýmcý oluyor. Buraya 20 adam [sayfa 214] göndermek ve gerilla
odaðý oluþturma çalýþmalarýný sürdürmek için yollanan 25 000
dolarý almýþlar. La Pazda, Sanchez, El Chinonun götürdüðünden
geriye kalan 48 000 dolarý almýþ. Bunu Capactan öðrendik. Ona
paraya dokunmamasýný, El Chino ile gerilla örgütü arasýndaki
anlaþmayý beklemesini, Sanchezi de þimdiki durumunda býrakmasýný söyledik.
Gerilla odaðý hazýrlýklarý çok yavaþ ilerliyor:
Çiftlikte keþifte bulunan yalnýzca beþ adam var. Silahlar 12
av tüfeði ve Bolivya sýnýrýndan saðlanacak savaþ malzemesinden
oluþmakta. Bunlar bir Z-B-30, dört karabina ve 2 hafif makineli
tüfek. Limada ELN üyelerinin çoðunluðu, propaganda ve örgütlenmeyle uðraþýyor. Eylem odaðýný örgütleme çalýþmasýnýn önemini onlara bildirdik.
2) Maspero, Debrayin durumunu öðrenmek ve savunmasýyla ilgilenmek için oraya gidiyor. Kolle ile baðlantý kurmayý deneyecek. Kendisine haber ulaþtýrmaya çalýþacaðýz. Ýþi bitince hemen dönecek. Bilim ve edebiyat dünyasýndan saygýn kiþilerin
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desteðini alarak, uluslararasý düzeyde, Debrayle dayanýþma kampanyasý baþlattýk.
3) Þiliden Telleria, Oteroya yazarak, gerilla savaþýnýn madenciler, fabrika iþçileri ve öðrenciler arasýnda kazandýðý saygýnlýðý anlattý.
1 Mayýs gösterilerinde gerilla mücadelesi alkýþlandý. Halkýn
kurulu düzene düþmanlýðý giderek artýyor.
4) Lechin, Þilide sorunlarla karþýlaþmamýþ, yetkililer kendisine iyi davranýyor.
5) Aldýðýmýz, doðrulanmayan haberlere göre, Paz, eski albay Seoane ile birlikte, OSNRnin askeri kesiminin desteðiyle,
Guayaramerinde Ruben Julionun yönettiði gerilla güçlerine karþý
saldýrýya geçmeyi planlýyor. Selamlar. Ariel.
13 Haziran
[sayfa 215]

No 38
Ramon,
4 Temmuzda, Rodolfonun gönderdiði mesajý aldýk. B.K.G
(Bolivya Komünist Gençlik Örgütü) sekreterliðinden Fernandez
Villa getirdi. Ývanýn dönüþünü beklediðini bildiriyor. Þifre anahtarlarýný iyi bilen bir radyo operatörüne acele ihtiyaç duyulduðu belirtiliyor. Gerilla örgütüyle iþbirliði olanaðýndan sözediliyor ve adada
askeri durum hakkýnda bilgi
isteniyor. Örgüt Santa Cruzda...... bölgelerinde ve Apollonun (?)39 güney kesiminde çalýþýyor.
30-40 kiþiyle yeni bir cephe oluþturmanýn gerekli olup olmadýðýný soruyor. Dreheanýn gerilla kampýyla baðlantýsýný kestiðinden devre dýþý kaldýðýný belirtiyor. Yankee elçiliði çok iþlek. B.K. P.
nin adamlarýný kendi saflarýna çekmeye çabalýyorlar. Gonzaloyu
da Amerika Birleþik Devletlerine gezmeye göndermiþler.
Parti, Þili sýnýrýnýn sýký denetim altýnda tutulduðunu bildiriyor. Jorge sayesinde Partiyle anlaþma kusursuz. PORnin Gonzalez sektörüyle de olumlu görüþmeler sürüyor. Yazýþmalarýmýz için
iki adres göstermiþ: Dr. Hugo Gollard F., Colon 555 ve Dr Jose
39

Soru iþareti ve noktalar, þifrenin anlaþýlamayan bölümleridir.
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Guzman, Casilla 2203, La Paz. Rodolfonun mesajý burada bitiyor.
Rodolfoya gönderdiðimiz cevapta þöyle dedik:
Mesajýný aldýk. Mariano için yeni bir radyo planý gönderiyoruz. Orada, Ývanla buluþtuðunuz yerlere artýk gitmeyin, oturduðu yerin öðrenildiðinden kuþkulanýyoruz. Bu yüzden geri
dönemeyecek. Uygun zamanda, baþka bir arkadaþ onun yerini
alacak. Güvenilir baðlantý þebekelerini bize bildirmen gerekli Sözünü ettiðin bölgeleri iyice inceleyin. Yeni bir cephe açmak için
koþullar elveriþli deðil. Buna karar verecek olan Ramonla acele
baðlantý kurmaya çalýþýn. Getirdiði adamlarla küçük eylem ve sabotaj hücreleri örgütleyip eylemleri aþamalý olarak (?) geliþtirin
(?). Diðer taraftan Ramonun verdiði talimata uygun biçimde aygýtý oluþturun [sayfa 216]
Eylülde, þifre anahtarlarýný iyi bilen bir radyo teknisyeni göndereceðiz. BKGÖ üyesi iken ELNye katýlan bolivyalý burslu öðrenci Eustaquio Mena bu kiþi. Ýstediðiniz bilgi ile kabul ettiðinizi
belirten mesajýnýzý, eðitim görmek isteyen MNR üyelerinin listesini ve bunlarla ilgili bilgi gönderin. Rodolfoya gönderilen mesajýn
sonu. Ývanýn yerini almasý için, üzerinde çalýþtýðýmýz bir Kübalý
savaþçýyý düþünüyoruz. Birinci sýnýf belgelere sahip. Kasýmda orada olacaðýný sanýyoruz. Ývana gelince, burada bulunuþu sýrasýnda ortaya çýkan bazý belirtilerden dolayý onu oraya göndermeyi
doðru bulmuyoruz.
Ývaný Þiliye göndermek için gerekli belgeleri hazýrlýyoruz.
Aralýkta belki oraya varacak. 23 kiþilik bir grup hazýrlýyoruz. Bunlarýn hepsi, buradaki burslu öðrenciler. % 90ý BKGÖ saflarýndan,
geri kalanlarsa Spartaküsçü yada baðýmsýz. Hepsi de yürütülen
mücadelenin bilincinde ve ELNye katýlma isteðinde. Ýyi bir grup.
SSCB ve Çekoslovakyada bulunan burslu öðrencileri de ELNnin
rehberliðinde, mücadeleye kazandýrmak için çalýþýyoruz. Selam.
Ya vatan ya ölüm. Her zamanki gibi: Zafere kadar.
A.
No 39
Ramon,
OLAS devrimci düþünceler için tam bir zafer oldu. Bolivya
heyeti berbat. Gerillanýn çýkarýna ters düþen konumlarý savundu-

206

Che Guevara
Bolivya Günlüðü

lar. Heyettekiler, BKPnden Aldo Flores ve Ramiro Otero, PRÝNden
Mario Carrasco ve FLÝNden Dr Ricardo Cano. Flores kendini ELN
üyesi olarak tanýtmaya kalkýþtý. Onu yalanlamak zorunda kaldýk.
Ýliþkilerimiz soðuk, tartýþmak için Kollenin adamlarýný göndermelerini istedik. Dr. Cana, diþ hekimi Lozanonun evinin arandýðýný,
kendisinin kaçak olduðunu bildirdi. [sayfa 217]
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