
SAL : 2 BEJMAR ı 17 COTMEH 1980 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ARMANC 2 

ASKERi FASiST CUNTAYA KARSI 

SAVASI ÖRGÜTLEYEL iM 
Türkiye'de gerçekleştirilen askeri darbeden önceki ARMANC'ın son sa 
yısında şöyle bir belirlernemiz olmuştu: "Tekelci sömürgeci burjuvazi 
nin iktidarı adım adım çatırdıyor, çatlaklar giderek genişliyor .lk:: 
tictarını korumak,ülkeyi yönetebilmek için bugüne kadar burjuvazi
nin ortaya çıkardığı istisnasız bütün alternatifler bir bir iflas 
etti. Yaklaşık 20 aydır sıkıyönetimin ve faşist hareketin baskı, te 
rör ve katliamları desteğinde işbaşında bulunan gerici Demirel HükÜ 
ıreti de barutunu tüketmiş bulunuyor .Burjuvazi ülkeyi yönetebilmek
ve sCrnürüsünü devam ettirebilmek için yeni yeni alternatifler orta
ya çıkarabilıre çabasında. Sağlam bir örgütsel teırel ve yüksek bir ör 
gütlülük düzeyinden yoksun da olsa Türkiye'deki eırekçi halk yığın= 
larının oluşan muhalefeti,aktif yığınsal bir niteliğe henüz yeterin 
ce ulaşııaıııış olsa bile,burjuvaziye karşı birikırekte olan "patlana
noktasındaki" potansiyel, tekelci burjuvazinin ilk etapta doğrudan 
doğruya askeri bir darbeyle faşist diktatörlüğünü gerçekleştirıre 
cesaretini kırıyor .. . .... . 

Kuşkusuz önüııüzdeki yakın döneırde,burjuvazideki bu eğilirnin görülıre 
si, onun, kendisi açısından bir ölçüde daha sancısız alternatifler 
çıkarabilıre umudunu henüz taınamiyle yitinreıniş olmasından da geli -
yor.Böyle bir umudun tamamiyle yitıresi halinde(ki Türkiye'deki ge -
lişmeler o kadar hızlı oluyor ki bu umut her an yitebilir)burjuvazi 
neye mal olursa olsun son çare olarak açık faşist bir diktatörlüğe 
geçiş olacak olan askeri bir darbeye başvuracaktır." 

Evet , sonunda, dışta; başta ABD olmak üzere bütün uluslararası em -
peryalist mali, askeri ve siyasi kuruluşların her türlü destekleri 
ne,içte ;sıkıyönetim koşullarındaki ağır devlet ve gizli açık faşist 
örgütlerin yaygın terörlerine rağıren parlamenter yöntemlerle iktida 
rını ayakta tutmayı,Türkiye'yi içine düştüğü ekonomik, sosyal ve si 
yasal bunalımlardan kurtarınayı başaramayan işbirlikçi sörıfugeci ::: 
tekelci Türk burjuvazisi, generallerin eliyle askeri faşist bir yö 
netimi işbaşına getirdi. -

12 Eylül 1980 günü,generallerin yönetiıre el koymaları,basit ve ola 
ğan herhangi bir hüküıret değişikliği değildir. Bu errperyalizmle bü ::: 
tünleşmiş tekelci Türk burjuvazisinin en gerici en şöven kesiminin, 
Türkiye'de faşist bir diktatörlüğü yerleştirıre yolunda yıllardan be 
ri üst üste biriken çabalarının belli bir noktadan itibaren yaratti 
ğı bir sıçrama,burjuva deırokratik kurumların tamamiyle yadsınması= 
dır. 

Askeri faşist cunta, daha başa geçer geçırez burjuva parlamenter ku
rallarla ilgili ne varsa bir çırpıda hepsini ortadan kaldırdı:Ana
yasa iptal edildi.Parlamento ve hüküıret dağıtıldı,bütün parlamenter 
lerin dokunulmazlıkları kaldırıldı.Siyasi partiler kapatıldı,parti 
yöneticileri ve parlamenterler tutuklandı.Her tarafta sıkıyönetim i 
lan edildi.Ülke "Milli Güvenlik Konseyi" adındaki beş kişilik aske= 
ri bir cuntanın talimatlarıyla yönetiliyor .Türkiye ve-ıfürdistan'ın 

1l:fr?milyona yakın ışçisini çatısı altında toplamayı başaran DİSK ve 
bağlı bütün sendikaları ,ayrıca, Türk-!ş'e bağlı pek çok ilerici 
yurtsever ,deırokrat sendika şubeleri kapatıldı, yöneticileri, işçi t~ 
silcileri,ileri bilinçli işçiler zindanlara işkencehanelere gönde -
rildi.Bir milyonu aşkın işçinin,yaşam koşullarının artan ağırlığı 
karşısında kendisinin ve çocuklarının hiç olmazsa yaşamlarını sürdü 
rebilmek içineret artışı sağlayabilıre uğruna yaptığı ya da yapmaya
hazırlandığı bütün grevler yasaklandı .Tekellerin karşısında işçiler 
savunmasız bırakılına ve tekellerin zerresi bile olmayan vicdanları
na terkedilıre yoluna başvuruldu.Asker dipçikleri, tank ve toplarla 
işçiler zorla fabrikalara sokuldular,Silahların göl gesinde işçiler, 
çalışmaya, üretimi arttırmaya zorlandı,zorlanıyorlar . 

t.Jte yandan daha darbenin ilk gUrıünden başlayarak 'II:\rkiye Kürdistanı 
na giriş ve çıkışlar yasaklandı. Kürdistan' a yeni yeni askeri birl~ 
ler sevkedildi.Yoğun askeri operasyanlara girişilerek kitlesel tu
tuklaınalara girişildi.Pekçok ilerici yurtsever,devrimci,hatta poli
tikayla yakından uzaktan ilgili olmayan insanlar dahi yakalanarak 
gözaltına alındılar.Yeni yeni işkence tezgahları kuruldu .Şehirlere, 
mahallelere,köylere baskınlar düzenlenerek keyfi tutuklarralara giri 
şiliyor.Silah bulma bahanesiyle hergün baskınlar düzenleniyor.Kür:: 
distan halkının gözünü korkutmak ve ülkede bir yıldırma havası es
tirırek için seri askeri tatbikatlar düzenlenerek Kürdistan halkının 
katliam provaları yapılıyor . 

Bütün bu olaylar pa gösteriyor ki bugün Türkiye'de tekelci sömürge
ci Türk burjuvzisi,her türlü burjuva parlamenter kural ve sınırlana 
ları bir kenara iterek,beş kişilik generaller cuntasının talimatla:: 
rı ve ordu ile diğer devlet kuruluşlarının açık terörcü uygulaınal~ 
rıyla ülkeyi yönetıre çabasında.Tekelci burjuvazi,yapmak istediği 
her şeyi cuntacı generallerin eliyle bir çırpıda tüzüğe,talimatnaıre 
ya da yasaya çevirerek uygularraya kbyuyor.Örneğin,cunta,kısa bir ~ 
nem içerisinde Amerikancı NATO ' cu generallerden,CİA güctürnündeki bü
rokratlardan oluşan bir hüküıreti atadı , ardından kendi eliyle hazır 
!attığı hüküıret programını onaylayarak yürürlüğe koydu.Sıkıyöne ::: 
tim kanununu değiştirerek sıkıyönetim kanutanlarını olağanüstü yet
kilerle donattı. Yeni kanuna göre sıkıyönetim kanutanları,basına san 
sür koymaktan memurları görevden alıp atamaya,işçilerin grev ve di:: 
renişlerine ııüdahele etırekten yetki alanındaki bölgeleri istedikle
ri gibi yönetip denetlerneye kadar her türlü yetkilerle donatılmış 
bulunuyorlar. Yine beş kişilik cunta, ateşli silahlar kanunu değişti-

rerek silah bulundurma cezasını 30 yıl gibi çok uzun bir süreye çı
kardı. Türkiye'deki bütün belediye başkanlarını görevlerinden alarak 
bu görevlere askerleri ya da sivil MİT elemanlarını atadı.Bunlardan 
başka cunta,geçmişte tekelci burjuvazinin durup dinlenıreden olması
nı istediği ama parlamentodan bir türlü çıkartamadığı yasa değişik 
liklerini de yapacağını açık açık söylüyor. -

Tekelci burjuvazinin kendisi de bu dururıru gizlemiyor.Daha darbeden 
bir iki gün sonra, errperyalizmin ve işbirlikçi tekellerin sesi o -
lan Tercüman Gazetesinde Nazlı ILICAK "Acı Tebesi.im" başlıklı yazı -
sında derin bir oh çekerek:neydi o aylarca cumhurbaşkanını seçerrerre 
tıkanan parlamento, işte bir çırpıda parlamento feshedildi ve cı.nn -
hurbaşkanı seçildi.Neydi o anayasa değişikliğinin bir türlü gerçek
leşemernesi , işte anayasa iptal edildi.Neydi o icranın yaptığı her şe 
ye bir engel çıkaran yargı kurumları, işte şiıırli bu engeller bir -
çırpıda kaldırıldı, biçiminde laflar ediyordu. Yine Tercümna yazar
ları darbeden bu yana biz neden şikayet ediyor idiysek iş başına 
gelen askeri yönetim de onlara yöneliyor,biz neleren yapılınası ge
rektiğini belirtiyor idiysek şiıırli askeri yönetim onları yapıyor an 
laınına gelen görüşlarini açık açık belirtiyorlar. -

Yukarıdan beri sıralarraya çalıştığımız sanut veriler,bizi şu olgu
larla karşı karşıya getiriyor: 

Birincisi; askeri faşist darbe, başta ABD olmak üzere NATO' nun , İMF 
nin ve diğer uluslararası mali ve askeri errperyalist kuruluşların 
öteden beri uyguladıkları reçetelerin bir sonucu olarak , bunların 
onay ları ve açık destekleriyle gerçekleşmiştir. Darbede ABD ve NATO' 
nun rolü açıktır. 

!kincisi; darbeyle birlikte tekelci sömürgeci Türk burjuvazisinin 
en gerici , en şöven kanadı, bütün burjuva deırokratik kurumları,par 
lamenter yöntemi yadsıyarak bunlara son varmiştir .Bu anlaırda ger ::: 
'i'~eşen darbe refonrcu burjuvaziye de yönelikt k, - -

üçüncü~ü;burjuva deııokratik kurumlara son veriliresine bu alandaki 
engellerin ortadan kaldırılmasından dolayı tekelci burjuvazinin en 
a_erici kanadı şiırdi daha avantajlı bir duruma gelıresine rağıren, fa
şist diktatörlüğÜnü taın==<yerleştırıreyı ve iKtidarın [)ütün baS ı ve 

yönetim aygıtlarını faşfstleştirıreyi başaranıamıştır.Bu anlaırda şu 
aOOcı s k ;;ıo;a ..ffilfeel:ıı yaşaıidigı soylenebılır. TürkiYe ve Kürdistan
da ulusal ve sınıfsal savaşımın ve genel olarak eırekçi halk kitle
lerinin hoşnutsuzluklarının vardığı boyutları çok iyi değerlendiren 
cunta bu konuda kendince çok temkinli davranmakta,her kesiıre karşı 
birdan bire saldırarak onların tepkilerini birden üzerine çekıre 
yoluna gitmerrektedir .Ayrıca geçmişteki deneyimleri ve dünya kamuo
yunun etkisini de hesaba ka ttığı ortadadır. 

Dördüncüsü; gerçekleşen darba içte başlıca iki amaca yöneliktir . Bi -
rincisi, başta işçi sınıfı olmak üzere Türkiye'nin diğer emekçi sı· · 
nıf ve tabakaların savaşımıarını sindirırektir .Gerçekten de burjuva 
zi Türkiye'nin eırekçi halk yığınlarının yükselen muhalefetlerini 
sindirıreden uluslararası ll\3.li kuruluşların dayattıkları ekonomik 
reçeteleri uygulayamaz.Oysa hem uluslararası emperyalist tekeller 
hem de Türkiye tekelci burjuvazisi, geçmişten beri dayatılan ekono
mik reçetelerin sonuna kadar uygulanmasını zorunlu görüyorlar.Bu re 
çetenin uygulanması da ancak tekelci burjuvazinin istediği gibi at
oynatabileceği koşullarda mümkündür .!kincisi, Kürdistan ha.lkının, K~ 
distan işçi sınıtının örgütlü siyasal hareketinin öncülüğünde geli
şen ulusal deırokratik halk devrimi savaşımını bastırmaktır. Günüııüz
de söıürgeci burjuvazinin bütün baskı ve zorbalıklarına,yaratmaya 
çalıştığı provakasyonlarına sıkıyönetimlere ve kitlesel tutuklaınal~ 
ra rağıren Kürdistan Devrimci Deııokrat Hareketinin izlediği doğru 
devrimci politika ulusal deırokratik savaşımında hal~ 
za yol gösteriyor ve savaşımı~ı hergün daha ileri boyutlara vardır~ 
yor. Tekelci sCmtirgeci burjuvazinin en çok korktuğU· şey halkımızın 
bu yolda yükselen savaşımıdır.Bu nedenle Askeri Faşist Cunta'nın 
başlıca amaçlarından biri de Kürdistan Halkının bağırrsızlık ve öz
gürlük için yükselen sesini kesırektir. 

Beşincisi ; gerçekleştirilen darbe, ABD emperyalizminin Orta 
Doğu'daki çıkarlarını koruyabilecek sağlam ve güvenilir bir karako 
lun yaratılmasını amaçlıyor.özellikle son bir iki yılda,İran ve Af:: 
ganistandaki gelişmelerden sonra ABD'nin Orta Doğudaki çıkarları bü 
yük ölçüde tehlikeye düşııüş bulunuyor.ABD'nin böyle koşullarda ne o 
lacağı, nereye gideceği kestirilıreyen bir Türkiye isterneyeceği açık 
tır .Bu nedenle gerçekleştirilen derbe ABD'nin Türkiye ve Orta Doğu= 
daki çıkarlarını ve mevzilerini sağlama almayı amaçlıyor. 

Evet 12 Eylül 1980 günü Türkiye'de gerçekleşen askeri faşist darbe
den sonra ortaya_çıkan durum budur .Bu durun-da önüııüzde duran çok a
ç~ ve net bır gorev vardır:Askeri faşist cuntaya karşı Türkiye ve 
Kurdistan h<üklarının en geniş ortak savaşımını örgütleırek ve tekel 
c~ bur]uvazının açık terörcü şiddetine karşı koyacak bütün araç ve
y~nteınlerle donatılmış bir anti faşist cephe yaratmaktır . Özellikle 
Kurdıstan sosyalistleri, ilerici, yurtsever ve demokrat güçleri,Kür 
dıstar:' da Ulusal Deııokratik Halk Cephesinin yaratılması için gün -
g:ç=ılıreden bır araya gelırelidir ler .Kürdistan Halkını kurtuluşa gö 
turecek tek yol Ulusal Deııokratik Halk Cephesi • nden geçer. -
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ARMANC 

İRAN•IRAK SAVAŞI 

EMPERYALiZME HİZMET EDiYOR 

Geçtiğimiz Eylül ayının ortalarında,Irak ile 
!ran arasında meydana gelen savaş bütün ~ 
luğuyla sürüyor.Aslında Irak ile !ran arasın
dakisürtüşrnelerin kökleri eskilere dayanıyor. 
Bu sürtüşrneler,kimi zaman diplomatik düzeyle~ 
de kalıyor,kimi zaman da her iki ülkenin sı

nırlarında ufak çaplı silahlı çatışmalara dö
nüşebiliyordu.Ama günümüze kadar iki ülke ar~ 
sında meydana gelen hiçbir silahlı çatışma b_l!: 
gün sürrnekte olan savaşın boyutlarına varrna -
nuştı.Bugün !ran ile Irak arasında meydana g~ 
len çatışmalar, artık bir sınır çatışmasından 
çok öte görünürde her iki ülkenin de kara,de
niz ve havadan tüm güçleriyle katıldığı büyük 
bir savaştır.Ayrıca bu savaşta,ister doğrudan 
ister dalaylı yoldan olsun uluslararası taraf 
ları var. 

Sürmekte olan şavaş üzerine bir şeyler 
söyliyebilrnek için biraz gerilere gitmekte y~ 
rar var. 

SAVA$ ESKİ ANL.ASfv\1\ZLIKL.ARA 
DAYANDIRILMAK İSTENiYOR 
Bilindiği gibi !ran ile Irak arasında ge~ 

mişten beri gelen bir sınır anlaşmazlığı söz 
konusudur. Bu anlaşmazlık, yukarda da değindiğ_:!: 
miz gibi zaman zaman çeşitli düzeylerde çatı~ 
malara yolaçnuştır.Çatışmaların sonucu bazen 
yeni yeni sınır düzenlernelerine gidilmiştir. 

!ran ile Irak arasında sınır düzenlernele
rinin sonuncusu,bilindiği gibi 1975 yılında, 
iki ülke arasında Cezayir'de yapılan andlaşma 
belirlenmişti. Bu andıaşmada Irak !ran' a Basra 
Körfezinde üç ada terketrnek zorunda kaldı. 19-
75 yılındaki Cezayir andıaşmasında Irak neden 
!ran'a üç adayı terketrnek zorunda kaldı?Hatı~ 
lanacağı gibi o yıllarda Irak'ta ileri boyut
lara varnuş bir Kürt sorunu vardı. Irak Kürdi§_ 
tan' ınındaki hareket, yıllar süren bir savaşın 
sonucu,Irak sömürgecilerine büyük darbeler 
vurmuş ve uğrunda savaşılan otonorni'yi alabi
lecek duruma gelmişti. Bunu gören Irak yönet_:!: 
mi, zaman kazanmak ve kendi güçlerini taparla
mak için Irak KOP yöneticileri ile,ll Mart 1~ 
70 yılında bir andlaşma imzaladı.Andlaşma,I -
rak'ta Kürtlere otonomi verilmesini ve 4 yıl
lık süre içinde otonomi ile ilgili andlaşma
ya varılan tüm koşulların eksiksiz olarak ye
rine getirilmesini öngörüyordu.Ancak,andla~ 
nın yürürlüğe gireceği 1974 Martına gelindi -
ğinde,Irak BAAS yönetirni,uygulamayacağını be
lirterek andıaşmayı tek yanlı olarak feshetti 
ve yerine kendince,sözde bazı haklar öngören 
bir otonorni yasası ilan etti.Buna karşın Bar
zani geçmişte belli ölçülerde yardımlarını a! 
dığı ve !ran Şahı 'na başvurdu.Onların onayla
rını aldıktan sonra Irak' a karşı yeniden si
lahlı savaşıma başladı.Aslında Barzani önder
liğinin,emperyalizm ve ortadoğu gericiliğiyle 
ilişkileri 1970 öncelerine kadar uzanır.Ancak 
1970 yılında andıaşmanın imzalanmasından son
ra geçen 4 yıllık barış dönerninde,Kürt harek~ 
tinin gerici önderlerinin ABD,!RAN ıronarşisi, 
!SRA!L siyonizrni ile olan ilişkileri daha da 
sıklaştı. Giderek hareket adım adım bunların 
inisiyatifine girdi denebilir.öyle oldu ki,I
rak'taki Kürt hareketi,emperyalizme,siyonizrne 
ve bölge gericiliğine karşı değil tam tersine 
onların çıkarları doğrultusunda yönlendirilen 
bir hareket oldu.Hareket Sosyalist Sistem ve 
diğer dünya ilerici güçlerinden tecrit edildi 
öte yandan emperyalistlerin !ran Şahlığının 
Kürt hareketine gerçekten yardım etmesi rnüm -
kün değildi.Çünkü Ortadoğuda otonom bir Kür -
distan bile ne !ran' ın ne Türkiye'nin ne de 
Suriye'nin işine gelirdi.ABD emperyalistleri
nin işine hele hiç gelmezdi. 

Onun için ABD'nin,Türkiye'nin,tran'ın ve 
diğer bölge gericilerinin ortak çabalarıyla 
1975 Nisan'ında Irak ve !ran Cezayir'de bira
raya getirilerek aralarında andıaşma sağlandı. 
!rnzalanan andıaşmaya göre !ran' ın, Barzani yö
netimine verdiği yardınu kesti,buna karşın I-

rak ta Basra körfezinde üç adayı !ran' a verdi. 
Andlaşmanın sonuçlarından birisi de Irak 
yönetiminin uluslararası alanda dünya ilerici 
güçleriyle olan ilişkilerini adım adım kesjp 
emperyalist-kapitalist dünyaya yaklaşma yolun 
da daha hızlı adımlar atma biçiminde gerçek = 
leşti. 

ANDLASMADAN SONRA DA İRAN-IRAK 

SÜRTÜSMESİ SÜRÜYOR 
terçi,Cezayirde !rakla !ran arsında bir 

andıaşma imzalandı ama bu andıaşma köklü ve 
kalıcı bir andıaşma değildi.Nitekim,özellikle 
!randa, !ran halklarının ortak savaşınu sonucu 
Şahlık rejiminin yıkılıp,Humeyni'nin işbaşına 
gelmesinden sonra iki ülke arasında anlaşmaz
lıklar yeniden su yüzüne çıktı.Irak,l975 yı -
lında !ran' a verdiği toprakları qeri verilme= 
si talebinde bulunurken,Humeyni yönetimi de 
Iraktaki nruhalif şii güçler üzerinde etkinlik 
kurma yollarına başvurdu.Bu arada yine Irak 
Kuzistan bölgesinde ulusal haklar talebinde 
bulunan Araplara çeşitli yollardan destek 
sağladı.Böylece iki ülke arasındaki anlaşma
zıklar giderek süreç içerisinde boyutlandı. 

EMPERYALiZM ÇELiSKiLERDEN YARARLANlYOR 
öte yandan Şahlığın yıkılmasıyla birlikte 

!ran yeni gelişmelere sahne oldu.Bilindiği gi 
bi !ran halklarının savaşimları sonucu Şahın 
!ranı terketrnek zorunda kalması bu ülkede ko
rnünistlerin,sosyalistlerin,ilericilerin zayıf 
ve parçalannuş olmaları,halk kitleleri içinde 
yeterince örgütlü olmamaları iktidarın Humey
ni önderliğindeki dinsel yönetimin eline geç
mesini beraberinde getirdi.Buna rağmen emper
yalizın,özellikle ABD !randa büyük bir darbe 
yedi. Tlim yatırımlarına, petrol şirketlerine 
bankalara ve en önemlisi SSCB ve Orta-doğu 

halklarına karşı büyük bir tehlike olan,aske
ri saldırı ve lull>eralma üslerine elkonuldu.Yi 
ne silah tekelleri,her yıl milyarlarca dolara 
silah satabilecekleri önemli bir pazarı kay -
bettiler .Bunlara ek olarak hiç beklenmeyen 
Kürt hareketi,!randa boy gösterdi.Hem de bu 
hareket emperyalizmin kontrolunda olmayan, tam 
tersine emperyalizme karşı olan bir hareketti. 
listelik Kürt hareketinin etkileri sadece !ran 
la sınırlı bir hareket değil,başarıya ulaşma= 
sı halinde Irak,Türkiye ve Suriyeyi de yakın
dan etkileyen bir durumdadır.Dolayısıyla başa 
rıya ulaşması halinde Orta-doğunun haritasını 
değiştirebilir. 

ABD emperyalizminin elinden dün Afganis -
tan gitti,gerçi !ran da da büyük bir darbe ye 
di ama henüz kirnin kazandığı belli değildi bu 
ülkede. 

Bir takım koııplolarla,kendisinden yana k~ 
simleri iktidara getirmenin olanakları bütü -
nüyle ortadan kalknuş değildir.Hatırlanacağı 
gibi ABD'nin bu çabaları öyle ileri gittiki ! 
rana silahlı mlidaheleye kadar vardı.ABD'nin ! 
rana bu silahlı mlidahele girişimi,Sosyalist 
Sistem ve tüm dünya ilerici güçlerinin en 
sert tepkileriyle karşılaştı.Bundan sonra ABD 
direk bir mlidaheleyi yeniden göze alamadı .Ama 
ne edin mutlaka İran' ın bakından gelrneliydi. 
Eğer h:ışara bilirse Kürt hareketini ortadan 
kaldırmalıydı.Sözkonusu amaçlarını gerçekleş
tirrnek içintran ileirak arasındaki çelişkil~
ri kullanma yoluna gitti.Orta-Doğudaki bazı 
gerici Arap ülkelerinin de aracılığıyla,Irak' 
ın !rana fiili saldırısını gerçekleştirmeyi 
başardı. 

Yazınuzın başında da belirtmiştik Irak' la ! -
ran arasında uzun yıllara dayanan bir sınır 

anlaşmazlığı vardır. Buna ek olarak Irak' ın 
Kürt hareketini bastırmak için 1975 yılında! 
ran' a verdiği adalar eklenince iki ülkenin ~ 
rasındaki anlaşmazlığın boyutları dahada büyQ 
yor.Irak böyle bir anı bekliyordu.Baas yönet.:!: 
cileri geçmişte !ran' a verdikleri Adaları Şa:f:: 
ül Arabı ve Arap halkın yaşadığı petrol kay
nakları bakımından çok zengin olan bazı yöre·· 
leri almak, için !ran' ın böyle zayıf bir günü
nü bekliyordu.Irak'ın hesabı şuydu:Bugün !ran 
çok zayıf durumdadır.ABD ile arası bozuktu,o~ 
du dağınık ve ihtiyacı olan araç gereçten yo~ 
sundur.!çte güçlü bir nruhalefet vardır. öte 
yanda güçlü bir Kürt hareketi vardır.Böylesi 
zayıf bir durumda !ran a saldırırsa hedefine 
ulaşabilir.Emperyalizmın de kışkırtmasıyla ~ 
ha hızlı şekillenen bu düşüncenin bir sonucu 
olarak Irak !ran' a savaş açtı. 

Şimdi savaş her iki ülke arasında da bü
tün şiddetiyle sürmektedir.Savaşın her iki ül
keye de büyük kayıplara mal olduğu bir gerçek
tir.Her iki ülke de karşılıklı hava saldırıla
rında petrol kuyularını borrbalamaktadırlar.Pet 
rol kaynakları ABD ve diğer emperyalist ülke-
leri çok yakından ilgilendiriyor.Çünkü ABD'nin 
%l3,Japonya'nın % 70,Avrupa'nın % 23 petrol ge 
reksinimi Basra Körfezinden karşılanmaktadır.
Eğer savaş daha fazla sürer,petrol kuyuları da 
ha büyük çapta tahribedilirse ve Hürmliz Boğa= 
zı !ran tarafından petrol tankerlerine kapatı
lırsa, ABD emperyalistleri mlidahale edebile -
ceklerini söylüyorlar .ABD Başkanı Carter şöyle 
diyor: "Biz her halukarda neye mal olursa olsun 
Hürmliz Boğazını açık tutacağız.Gerekirse silah c1J 
lı mlidaheleye de başvuracağız. "!şt B ay Carter ri 
böyle söylüyor. M 

Böyle bir mlidahele dünyaya neye mal olur? uı 
Bölgede çıkacak topyekun bir savaş nerelere ~ 
kadar sıçrar?Emperyalizm bunu göze alabilirrni? > 
Bizce bu ihtimal de gözden uzak değil,çünkü ~ 2J 
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ELLERINIZI KURDISTANDAN ÇEK IN 

Kenan EVREN 
Orgeneral,Devlet Başkanı 
Genel Kunııay ve Milli 
Güvenlik Konseyi Başkanı 
ANKARA 

Aırerika Birleşik Devletleri Emperyalizminin , 
NATO'nun kirli amaçlarına hizmet etrnek,onla -
ra büsbütün kölece bağlanmak için giriştiği -
niz halk düşmanı,faşist darbeyi nefretle kı

narız. 

Giriştiğiniz bu faşist cunta hareketi,sı
nırlı demokratik ortamı da kökünden yok etti. 
Anayasayı iptal ettirıiz.Parlamentoyu dağıttı
nız.!şçi sınıfının,emekçi halkın partilerini 
yasakladınız,demokratik sınıf ve kitle sendi
kalarını kapattınız, demokratik örgütlerin ç~ 
lışmalarına son verdiniz. 

Tarafsız görünmeye çalışınanızın ordında 

yatan gerçek açıktır:sağa da sola da diyerek 
emekçi halklara,işçi sınıfına, onların ırnıtlu
luğu için savaşanlara vunııaktır .Milyonlarca 
işçiyi, köylüyü,yoksul halkı ve onların savaş_ 
çı larını kana l:x:ığmak, zirıdanlara tıkmaktır. KiE_ 
li amacınız açıktır:Arnerika Birleşik Devletl~ 
leri eırq:ıeryalizminirı işbirlikçisi "•'imürqeci 
tekelci Türk burjuvazisine yaslanmak, onların 
çıkarlarını korumaktır.Siz, bölgemizde barışı 
baltalamak,özgürlük hareketlerini bastımıak, 

• • 

eırq:ıeryalizmin Orta Doğu'daki çıkarlarını ay~ 
ta tutımk,Türkiye'yi iç ve dış sömürünün perı
çesinde inletrnek,sermayenin bekçilğini yapmak 
için giriştiniz bu faşist cunta hareketine. 

Cuntanın asıl hedefi,Türkiye emekçi halk
larının bağımsızlık savaşlarını kana ve ateşe 
l:x:ığmaktır .Kürdistan halkına en alçakça yönteJ!! 
lerle saldırmayı planlıyorsunuz.Yüzyıllardır, 
bağımsızlık ve özgürlük savaş:ınıı kana boyanan 
yoksulluklar, karanlıklar içinde bırakılan, KÜ!: 
distan halkına karşı hazırladığınız sinsi ve 
alçakça planlar boşa çıkacaktır. Dökmeyi plag 
ladığınız kanlar içinde boğulup gideceksiniz. 
Dünya ne Hitler'ler,ne Mussolini'ler,ne Sala
zar' lar, ne Franko' lar gördü. Dünya ne kanlı 

cuntalar gördü.Ama hepsi de çatırdayıp tari
hin karanlıklarına, lanetle anıldıkları çöp
lüklere yuvarlandılar .Sizin de sonunuz, yeri
niz arasıdır. 

Kanlı ellerinizi Kürdistan halkının özgür 
lük ve bağımsızlık savaş:ınıından çekin. Türki ye 
halkları, Türk ve Kürt emekçileri, faşist süngQ 
lerinizin gölgesinde yaşamak istemiyor. 

Bay EVREN 
Türk ve Kürt halkları, A,.,ı,rın devr:iıoc:i 

güçleri,Aırerika Birleşik Devletleri Emperya -
lizmi ve NATO tarafından çizilen ve sizin ara 
cılığınızla sahneye konan kanlı planlara izin 
venniyecektir 

Halklar:ınıız ve onların devr:iıoc:i güçleri; 
1 Milyonalarca emekçinin iradesine rağııen kur 
duğunuz faşist cuntanın yıkılıp gitmesi, -
1 Tüm kanlı cinayetlerin sorumlusu,Türkiye'de 
ki terörün kaynağı CIA güdümlü faşist odakla::
rın kurutulması,faşist odakları örgütleyen sö 
nıürgeci tekellerden ve onların kuklaları fa::
şist katillerden hesap sorulması, 
1 ABD ile bağlanmış bulunan ikili kölelik an
laşmalarının yırtılıp atılması, 
1 NATO'nun casusluk üsleriyle birlikte Türki
ye ve Kürdistan'dan defedilmesi, 
1 !şçi sınıfının,yoksul halkın,rnilyonlarca e
ırekçinin düşünme ve örgütlenııe haklarının ö
nündeki kara duvarların yıkılıp yerle bir e
dilmesi, 
1 Başına buyruk ve özgür yaşamak isteyen Kür
distan halkının,ekırek,toprak,iş ve özgürlük 
isteminin bütünüyle gerçekleşrresi, tüm ulusal 
demokratik haklarının koparılması için bütün 
güçleriyle savaşacaklardır. 

Bay Evren,belirtilen istekler Türkiye ve 
Kürdistan halklarının vazgeçilmez istekleri -
dir.Sizirı ve yerleştirırek istediğiniz faşiz
min önünde yıkılmaz enqeller olarak yüksele
ceklerdir .Ne siz ne de arkanızdaki emperya
list ve söıııürgeci güçler bu isteklerin gerçek 
leştir ilmesini engelleyerniyecektir. -

KÜRDiSTAN DEVRİI"Cİ DEt'XJKRATLARI 

KIRLI PLANLARlNIZ BOŞA ÇlKACAK 
J imi CARI'ER 
Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı 
Beyaz Saray 
WASHINGI'ON 

Bay carter, . . . 
Temsil ettiğiniz Amerika Bırleşik Devlet-

leri emperyalizminin sömürü alalanları _ daral~ 
yor.Yeryüzünün ezilen hal~larına vurdu~uz 
baskı,sömürü ve kölelik zıncırlerı bır bır k~ 
rılıp atılıyor.Ulusal bağımsızlıkları ~çın. s~ 
vaşan dünya halkları,sizirı kirli ellerınızı 
yeryüzünün çoğu yerinden s~k~p att:,atıyor:Ne 
geri bırakılnıalarında en buyük rol u oynadıgı
nız ülkelerdeki bir avuç sermaye,ne saldırı 
ve casusluk :rrerkezleriniz, uzmanlarınız, 11e Y~ 

ğınsal kırım silahlarınız,ne saldırgan asker
sel örgütleriniz;NATO'lar, halkların kurtu
luş savaşıarına engel olamıyor.!şte Vietnam, 
işte Angola,işte Afganistan,işte halen sava ·
şan halkların ulusal kurtuluş savaşları ... 

Orta Doğu'da Aırerika Birleşik Devletleri 
emperyalizminin, sizin kirli çıkarlarınızın 
bekçiliğini yapan bir avuç sömürgeci tekelci 
Türk sermayesi can çekişiyor.Anadolu halklar~ 
nın,işçi ve emekçi sınıf ve tabakaların yüks~ 
lerı savaşımları,sizi sömürü kaynaklarınız,ca
susluk rnerkezlerinizle,NATO üslerinizle,işbir 
likçiniz bir avuç sömürgeci tekelci Türk ser=
mayesiyle birlikte silip süpürecektir.Bunu g~ 
ciktirırek için ne getirdiğiniz askersel faşist 
cuntalar ,ne baskı ve zulüm kurtaramayacaktır. 

Getirdiğiniz kukla askeri cunta kanlı el
lerini Kürt ve Türk halklarının,onların kurtu 
luş savaşçılarının üzerinden çeksin. Siz empe!: 

• 

yalizmin,baskı ve sömürünün yer yüzündeki en 
kirli,en sinsi ternsilcisi,ellerinizi halklar~ 
rruzın,Kürdistan halkının savaşından derhal ç~ 
kin.Kanlı ellerinizi halkların kurtuluş savaş_ 
larına uzatmayın.Arnerika Birleşik Devletleri
nin emekçi halkları,işçi sınıfı,onLn kurtuluş 
savaşçıları,dünya barış ve sosyalizm güçleriy 
le oırnız oırnıza sizin kirli planlarınızı boza -
caklardır. Siz ve temsil ettiğiniz sömürü gü~ 
leri barış ve sosyalizm savaşı önünde, dünya 
işçi sınıfı hareketi önünde, halkların ulusal 
kurtuluş savaşları önünde yıkılıp gideceksi -
niz.Dünya halklarının kurtuluşunu kana-boyadı 
ğınız yeter.Bayrağınızı ve halkınızın özgür::
lük savaşını kirletrnenize izin verilmeyecek -
tir. 

TÜRKİYE KÜRDiSTANI DEVRİMCİ
DEI"'KRATLARI 

B. M ASKERI CUNTAYJ KJNAMALIDIR 
Kurt Waldheim 
Birleşmiş Miletler örgütü 
Genel Sekreteri 
NEW YORK 

Sayın Kurt Waldheim, 
Halk:ınıız,Kürt halkı adına,onun kurtuluş 

savaşçıları olarak size sesleniyoruz.Dünya u
luslarının sorunlarını çözümlerrEye,insan hak 
ve özgürlüklerini savunmaya çalışan örgütü, 
Birleşmiş Milletler Örgütü'nü Türkiye'de gir~ 
şHen faşist askersel cuntayı kınarnaya çağır~ 
yoruz. 

Bir avuç sömürgeci tekelci Türk sermayes~ 
ni ayakta tutımk,Arnerika Birleşik Devletleri 
emperyalizminin Türkiye'de ve Orta Doğu'da ç~ 
karlarını korumak için girişHen faşist cun
ta hareketi,Türkiye'de yaşayan Kürt,Türk ve 
diğer emekçi halklara düşmandır.Kürdistan ~ 
kının Türkiye Kürdistaru.' nda yükselen kurt u -
luş ve özgürlak istemini kana boğııaya yönel~ 
tir.<Bu faşist cunta,Türk ve Kürt milyonlarca 
emekçinin çıkarlarına terstir.Bölgemizdeki b~ 
rış ve özgürlük savaşıarına düşmandır.Ulusla
rın kardeşçe yaşamalarına,demokrasiye,irısanca 

yaşama hakkına,özgürlüklere düşmandır. 
Faşist generaller cuntası, daha başa geçer 

geçmez,zaten son derece kısıtlı olan demokra
tik hakları büsbütün ortadan kaldırdı.Hükürne-

ti ve parlamentoyu dağıttı.Tiim siyasi partil~ 
ri yasakladı.Sınıf sendikalarını,emekçi hal -
kın çıkarlarını savunan yığınsal demokratik 
örgl\tleri kapattı.Buörgütlerin yöneticileri
ni tutukladı.Anayas ortadan kaldırılrruş bu -
lunuyor.Bugün binlerce yurtsever ve demokrat 
askersel faşist baskı ve terörün altındadır. 
Cunta,tüm belediye yönetimlerine de el koydu 
"'' alkevlere askerler ve sivil faşistler atan 
dı. Bugün Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'nda,
okul koridorlarında bile askerler dolaşıyor , 
belediye höparlörlerinden faşistler, yurtse -
verlerirı,demokratların adlarını okuyor,onları 

sinsi kurşunlara hedef gösteriyorlar. 
Amerikancı,NATO'cu faşist cunta,Kürdistan 

halkının bağımsız ve insanca yaşama hakkını 
yok etrnenin,onun kurtuluş savaşını kana ve a
teşe boğnanın karanlık planları içindedir.Son 
günlerde cuntanın başı Evren' in de katıldığı 
Kürdistan'da girişilen askersel tatbikatlar, 
bu amaca yöneliktir. Ülkemizde tüm insan hakl~ 
rı yok edilrnişUr.Kürdistana giriş çıkışlar 
yasaklanrruştır. Köy ler j andarına terörü al tın
dadır.Askeri komando ve ordu birlikleri halk~ 
mıza kan ağlatmaktadır.Türn Kürdistan illerin
de, "terörist avı" adı altında yoğun katliam.
lar.vığınsal tutuklamalar yapılıyor,Kürdistan 
yurtseverleri ağır işkencelerden geçiriliyor-. 
!nsan hakları evrensel bildirgesinde,öteki u
luslararası anlaşmalarda yer alan haklar ayak 

lar altına alınıyor.Yaptıklarıyla bu askeri 
faşist cunta yalnız bırakılmalıdır.Dünyanın 
tüm iyi niyetli insanları,örgütünüz bu halk 
düşmanı faşist cuntayı kınamalıdır. 

Türkiye halklarının,Kürdistan halkının ~ 
şına zehirli yılanlar gibi çöreklenen bu mı
litarist cuntayı kınayın,onun uluslararası a
landa yalıtlanması için çaba gösterin.Cunta -
nın daha fazla kan dökrnesıne seyırcı kalmayın 
Türkiye'de insan haklarının ayaklar ~l~ına a
lınmasına izin verrneyin.Ulusuınuzun,butun ulu
sal demokratik haklarından yoksun bulunan 
Kürt ulusunun haklarını tanıyın.Kürt ulusu da 
ulusların birlik örgütünde,Birleşmiş Millet -
ler örgütü'nde yer alma,haklarını,toprakları
nı ve bayrağını savunma,özgürce yaşama hakkı
na sahiptir.Ulusuınuz,onun verdiği kurtuluş s~ 
vaşını tanımak, desteklemek bir insanlık gör~ 
vidir. 

Tüm Türkiye halkına ve Kürt ulusuna yapı
lan haskılara karşı çıkınanızı sizden diliyor, 
istiyoruz. Saygılarırruzla. 

TÜRKİYE KÜRDiSTANI DEVRİMCİ
DEM:JKRATLARI 
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DENGE ARMANC taSwed 

Em lı DiroKa Mırovıye dı~erın ku,kar Q hale 
diktatoran her zulm, tadeyi ,ledan u darde"<k:ı:c 

rın e.Dı her demi de,dı her qonaxa meroviy§ 
de diktator,bo pelçıqandına gündıyan~karke
ran ,xebatkaranU tevi insanan U insanetiye 
hatıne karine.Diktatoran diktatari her tım 
bo çina dewlemendan hin baş bıparezın kırı~ 
ne U maf§n wan parastıne. 

İro cunt a ku lı Tırkıye ye ji rewşa we 
eve Q vi kari dıke.Bo bıci bUna sazfrmana me 
tıngehkare~ mcnopolist,sosyalistanwelatpar@z 
u peşveruyan bı dardadıke.Hefta ku çu du kes 
hatın dardakırın.Nıha ji dadgeha leşkeri,bır 
yara dardakırına çend kesan daye. -

Jı wan herdu kesen ku hatın dardakırın 
yek jı wan şoreşger bu.Dema dardakırıne,ser
bılınd çu ber sepenge u bı dengeki hel ban 
da, go: bıra bımre faşizm,bıra bımre m§tın -
gehkari. 

Ye dın xwefıroşeki bı deste faşistan ha 
tıbu xapandın bu.Cunta leşkeri bı dardakırı~ 
na wi dıxwaze xwe lı ber cave xelk§ be te
ref u lı dıji faşizme bıde xuyakırın.Le bele 
cunta faşist, bı dardakırına çend kesen xw 
e fıroti nıkare xwe anti faşist nişan bıde 
Lewra faşizm, lı Tırkiye bıtene dı şexse Tır 
keş u partiya wi da naye nişan dan.Baweriki 
wılo çewt~ u dıji zanıstiye ye.Faşizm, kari 
na burjuvaziye monopal e.Karina bujruvaziye
monopol a diktatoriya vekıri'(l xwin e,bo qe
zence wi, xwina karker, xebatkar,.:ı;ündi dıre
je. Faşizm kevneperesti u nijadperesti ye. Jı 
bo ve yeke neyare netewen bındest e. Cunta fa 
şist a Tırkiye iro xwediya ve rewşe ye. _, 

Ev cunta ji, karina monopolen Tırkiye ye.Heta 
dawi peywendiyen we bı emperyalizma Emerika 
Yekbuyi re ye.Bı deste we hatiye danin.Dest 
u lep bı xwin e.Bo mawen monopolan bı dest, 
lep u devan ketiye xwina karker,gundi xebat
kar, sosyalist u welathezen Tırk u Kurd.Der
ketiye n§çira mırovan.Kuştın,dardakırın Q 
gırtına mır:ovarı jı bo XJtJe kırıye reya xela
siye. 

iNE seet 15~15 -16*00 
$EMi seet 1030 -11*00 

Le bele ev rewş cuntaye dernaxe raste.Im 
re cunta faşist pır kın e.Ve cunta han de bi 
deste karker u xebatkaren Kurd u Tırk jı ho
le be hılanin.Dawiya hemi cuntan wıha buye, 
ev ji de wıha bıbe.He jı nıha ve cunta,rureş 
i} rıswa buye i} dı nezik de we kulma karker 
i} gundiyen xızan lı diyare sere xwe bıbine. 

(Jı Radyoya Denge Armanc) 

Cun!a• Hazariya 

Gelq••••••na 

Gele 

Cunta faşist a leşkeri lı Kurdıstane ha 
zıriya gelqırkırına gele Kurd dıke.Jı gava-
ku generalen faşist dest dane ser karine,lı 
Kurdıstane bı hezaran welatparez, şoreş8er 
Q p§şverQ gırtın U av§tın bıne zindana.Se~ 
k§ Cuntaye Kenan Evren,dı hemG axaftınen xw 
e da beyan dıke, dıb§ ku ewe erişôn xwe 
ser Kurdıstane bı dıjwari betır bıkın.O 
rast i j i lı gor van axaftın§n ~e §riş dı
bın ser Kurdıstan§. 

CW1ta faşist a leşkeri, j ı gava de st da 
ser karine Q heta nıha lı hınek bajaren 
dıstane tatbiqaten leşkeri Ilatın çekırın. 
jaren ku tetbiqat l§ ç§bQn t§koşina gel§ 
Kurd dı peşve ç(lbQ.Tetbiqata yekemin 
jı \'/ane u Hekariye dest pe kır.Pey van tet-
biqata dı 14 ve mehe de, dı nabena D@ -
rık u de tetbiqatek dıni mezın pek 
anin.Jı bona van tetbiqatan bı sedan günd 
hatın valakırın Q bı hezaran gundi bı rojan 
lı çola man . 

Gelo jı bo çı generalen fasi~t~b:: nijacj 
peresti Q bı dıjrrunatiyek mezın erışe dıbın 

ser gele Kürdıstane?Eın dızanın ku metınE;eh
karen Tırk bı dare zore Kurdıstan xıstıne 
bın nire xwe.Le bele metıngehkara 

Kurdıstan xıstıne bın ~e Q lıeta nıha 
gel§ ~urdıstane pır caran lı he~ber wan se 
ri hıldaye.Jı bona azadi u serxwebi}r,e bı 
zaran şehid da ye. İro j i j ı bona ve 
dı Kurdıstan§ de t§koşinek bı bir _i baweri 
te dayin.Jı bo ve yeke tırs u xofek mezın 
ketıye dıle metıngehkaran.Jı ber we ji E;en~ 
ral§n faşist ,lı KurdJ_stan§ qeweta XJ.:Je nişa-

Kurd bıde.Dıxwaze gel çav tırsiyayi 
.Jı aliye dın ve hazıriya gelqırkırına 

gel e Kurd te kırın. 

Dı van tatbiqatan de şev nive şevarı bı bala 
fıran u bı tank u tapan dıgrın ser gundan ~ 
u bı sedan kes dıdın gırtın .Bı ve kırıne, 
sercke cunta faşist Kenan Evre~ kefxweşiya 
xwe beyan kır.Jı dora Derık u Mazidaxe pe
ve lı Farqine ji tatbiqatek mezın çekırın 
Jı bo::-ıa ditına van tatbiqatan, serok§n curı
taye bı hev re hat ın Kurdıstane. O kenan Ev
ren lı Diyarbekır'e axaftınek kır.Dı ve a
xaftına xwe da dıjmınatiya xwe lı hember 
karker u xebatkaren Tırk Q Eel§ Kurd careki 
dın eşkere kır u gote erne domi XJ.:Jin retıne 
bıkın.Bı van peyven seroke cunta faşist Ke
nan Evren xuya dıbe ku zor, 
dın Q kuştın lı Kurdıstane he 

Le bele her wıha em baş 
direka Kurdıstane de 
ser gele Kurd dıjwar 

çawa dı 
ku lı 

işa tu cari gele Kurd be denı:ı; ne maye, iro 
ji we b§deng ne mine.Generalen faşist her 
çıqa xwin§ bırıjinın ji d§ nıkarıbın rnCtın
gehkariya xwe heta u heta bıdın dom kırı,n. 
Rojek we be e dı nav ve xwina ku rıjandıne 
de bıfetısın. Ew roj n§zik e, ne cl Ur e. 

KKDK •• KURT SORUNUNU 

ULUSLARASI TOPLANTlLARA GÖTÜRÜYOR 
20-21 Eylül 1980 tarihleri arasında,F. 

Almanya'nın Mülheim-Ruhr kentinde,Rheinland 
Westfallen Protestan Akademisi"Türkiye Va -
tandaşları FAC'de iltica arıyorlar" konulu 
iki günlük bir konferans düzenledi. 

Konferansa çok sayıda örgüt ve tanın -
mış bilim adamları katıldı. Türkiye ve Türki 
ye Kürdistanlı işçilerin örgütleri,KKDK(Kür 
distan Devrimci Demekrat İşçi Dernekleri),
FİDEF ve HDF de davet edildiler. 

İki gün boyunca Türkiye'den F.Almanya'
ya gelen ilticacıların ve genel olarak Tür
kiye'nin sorunları tartışıldı.KKDK temsilci 
sinin çabasıyla Kürdistan halkının sorunla~ 
rı, Konferansın ağırlık noktasını oluşturdu 
Konferansın,Türkiye'de gerçekleştirilen dar 
beden hemen bir hafta sonra yapılması,öneffil 
ni daha da arttırıyordu. -

FAC'deki Kürdistanlı işçilerin yığın ör 
gütü KKDK'nin sözcüsü,Kcnferans'daki konuş~ 
malarıyla Kürt halkının sorunlarını dile ge 
tirerek 12 Eylül 1980 günü Türkiye'de yapı~ 
lan askeri faşist darbenin gerçek yüzünü 
teşhir etti.Onun bu karalı tutumu birçok Al 
man gericisini ve HDF şövenistlerini bayaği 
rahatsız etti.ArıB öte yandan bu tutum Türk 
ve Alman demokratları arasında da büyük bir 
sempatiyle karşılandı. 

KKDK sözcüsü,Kürt halkının hiçbir ulu-

sal ve demokratik hakkının olmadığını,bu 
yöndeki tüm istemlerinin kan ve ateşle bas
tırıldığını,Kürdistanın zenginliklerinin 
halkının iradesine rağmen talan edildiğini 
Kürdistan halkının çoğu kez yok edilmeye ç~ 
lışıldığını,halkımıza sürekli bir baskı ya
pıldığını belirterek Kürdistanın sömürgele~ 
tirilmesinin ve parçalanmasının yarattığı 
sorunları detaylı bir biçimde anlattı.Söz
cü ayrıca bütün bu baskı ve sömürüde empe~ 
yalizmin başta gelen suç ortağı olduğunu da 
vurguladı.KKDK sözcüsü, bütün baskı zulüm 
ve sömürüye rağmen Kürdistan halkının yılffi'ô 
dığını,yüzyıllardır ulusal demokratik hakl~ 
rına kavuşmak için kahramanca direndiğini 
de sözlerine ekledi. 

Türkiye'de gerçikleştirilen askeri darbe 
ile ilgili olarak da,başvurulan darbenin a~ 
keri faşist bir darbe olduğunu,bunda ABD em 
peryalizminin parmağı olduğunu belirtti.İş~ 
bayındaki cuntanın Türkiye işçi sınıfının, 
diğer emekçi sınıf ve tabakalarının ve Kur_ 
distan halkının ulusal demokratik halk muha 
lefetinin amansız düşmanı olduğunu,NATO'mm 
ABD'nin ve uluslararası emperyalist tekelle 
rin bekçilğini yapmayı amaçladığını söyledi 
Buna karşı Türkiye' deki tüm anti emperyalisi 
anti faşist,anti tekel ve anti şövenist güç 
lerin,halklarımızın başına musallat olan bu 
askeri faşist cuntaya karşı ANTİ FAŞiST CE~ 
HE'de birleşmeleri gerektiğini vurguladı. 

KKDK sözcüsü konuşmalarının sonunda "'ede 
ral Hükümetten istemlerini şöyle sıraladı: -

-Türkiye'ye yapılan askeri ve ekonomik 
yardımlar durdurulmalıdır. 

-Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'ndan ge
len demokratların iltica istemleri derhal 
bul edilmelidir. 

-Türkiye'ye uygulanan vize zorunluluğu 
kaldırılsın. 

-F.Almanya'daki Faşist Türk Federasyon 
yasaklansın. 

KKDK sözcüsü daha sonra tüm demokratla~ 
dan: 

-Türkiye'deki militarist faşist cuntayı 
prctesto etmelerini, 

-Federal Hükümetin Türkiye'ye yaptığı 
yardımları durdurması için baskı altında 
tutulmasını istedi. 

jiNA~tJ~ ;r!!Y [ 
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ARMANC 

Ll HEMBER CU NTA LEŞKERİ 
EM DENGE XWE BI 

BILINDKIN 
HE VRA 

Lı TırkiyE roja 12 e ilone 1980,nEzi sıbe 
generallan derbeki çekırın . Dı bın se~oktiya , 
fermandare ordiye Kenan Evren de cuntaki fa 
şist a leşkeri hat seri . 

Cunta faşist,pışti ku hat seri hukumeta sı -
vil Ü parlamentoyE bela kır.HeqE parlamenteri 
ye rakır.Lı hemü bajaren Tırkiye ü Kuraıstana 
Tırkiye nizama leşkeri rastkır . Sendika çina 
karker a TırkiyE,DiSK hate gırtın,hemü kome -
ıen demoqratik ü pEşverü hatın g~dexe kırın . 
Lı hemU dere derketına jı malan hate qedexe -
kırın . Hemü karbıdesten partiyen siyasi ü sen 
diqan hatın gırtın.Bı kurtayi hemü heqEn mı -
rovati yEn ku mabün ji jı hale hatın rakırın. 

Cunta leşkeri ya faşist dı beyanen xwe da 
dıbEje ku ; welat we bı emırname U talimatan bE 
idarekırın . Dıxwaze ku hemU kes emr U talima -
ten ku ten beyankırın bı cih bine . Seroke Cun 
te Kenan Evren tehditan dıweşine,dıbEje kuher 
sere ku bılındbe d€ b€ pelçıkandın . Kurdıstana 
Tırkiye ket bın çembera leşkeri , pEwendiyEn we 
yen bı heremen dın re hatın bırin . Lı gor xe -
beren ku dıgıhizın me lı Tırkiye U Kurdıstana 
Tırkıye hın seri hıldanen lı hemher cunta leş 
keri çEdıbın.Ordiya Tırk lı çar ali welat e
riş daye ser xelqe me.Bı koman mırov ten gır
tın,gelek mırov hatıne kuştın.Bı taybeti ge
lE Kurdıstan lı ber tahluka gelqırkırıneki me 
zıne . Ev derba ku pEk hatiye,bo lı karine ma -
yin U rastkırına sazumana tEde,çara burjuwazi 
ye manapolist e metıngehkar e hevkare emper~; 
lizme ya dawiyE ye . Ev derba faşist,derbeki ku 

Türkiye ' de 12 Eylül 1980 günü gerçek
leştirilen CtA ve NATO güctürnlü askeri fa -
şist darbeye karşı avrupada büyük tepkiler 
Jldu . Avrupa ' nın çeşitli ülkelerindeki ileri 
ci Türk ve Kürt örgütleri, askeri faşist -
cuntaya karşı aktif yığınsal eylemler öre;üt 
lerlerken,Avripa ilerici kamuoyunda da cun~ 
tanın gelişi sert tepkilere yol açtı . 

Avrupa ' nın birçok devlet ve kentinde,pek 
çok ulustan ilericilerin yığınsal olarak 
katıldıkları protesto gösterileri yapıldı . 
Ayrıca Kürdistan ' lı ve Türkiye ' li ilerici 
işçi ve öğrenci örgütleri ,askeri faşist cun 
taya karşı ortak eylem komitelerini oluştur 
dular . Bu kcmi telerin kurulduğu yer lerde , -
gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan 
eylemler kurulan bu anti faşist komiteler 
tarafından yönetilip yönlendiriliyor. 

bı hevkariya Emerika , emperyalizmE , monopolEn 
navnetewi ü burj uwaziye manapolist e Tırkiye 
ve hatiye holE . Jı ber ku cara yekem , haydar kı 
rına ajansen bı C. 1 . A ' y€ ve gırEdayi der heq
derb€ ji dıde nişandan ku C. t . A dı ve derb~da 
rolek mezın standiye. 

Bı derbEre gırtınen karbıdesten partiyen 
burjuwazi, j i ne tevgereki jı dıl e . Lewra ev 
derbe,ne lı hember burjuwaziye manapolist e 
Tırk Ü nıminenden w€ yen kevneperest ; Demirel, 
Ecevit Ü Türkeş € faşist e . Derbe,raste rast 
lı hember gelen Tırkiye ü Kurdıstane ye . Çave 
xwe berdaye , nan,av Ü jina gelE me.Armanca we 
ev demoqrasiya burjuwazi ku gelek qels mabü 
ji bı temami jı halE rake ü Kurdıstan ü Tırki 
ye dı nava xwinmEji U xwinr€ji ya faşizme d; 
bıxenıqine . Bı v€ derbe te xwestın ku dı Rojhı 
latanavin da Şili ki pEk b€. Zordaren ku hat~ 
ne seri ji jı generalBn mina Pinoçet yen dest 
bıxwin pEştır tu kes nin ın. 

Em lı hember Cunta faşist,ban hemu kes ü 
hezen pBşverü,şoreşger,welatparez,sosyalist ü 
demoqrat dı:~.ın, weki ku bı hevre, tEkevın şer ü 
pıştgıriya xwe bı hEzerl demoqrasi yen Tırkiye 
ü Kurdıstane nişan bıdın. 

- BIRA BIMRE CUNTA XWiNREJ 

- DE CUNTA Ji NIKARIBIN TEKOŞiNA GELEN TIRK D 
KURD BIDIN SEKINANDIN 

- BIJi TEKOŞiNA GELEN ME YA BIHEVRA LI HEMBER 
CUNTA FAŞiST 

askeri faşist darbe 

isveç'te protesto edildi. 

!sveç ' ta Devrinci Deımkratların da i -
çinde buluduğu anti faşist komite ,cun-
tanın iktidara el koyırasını protesta için 
aktif eylemlere geçti . !sveç ' teki Türkiyeli 
ve Türkiye Kürdistanlı anti faşist örgüt ve 
kişiler 19 Eylül 1980 günü ,!sveç ' in başken
ti Stockholm ' de disiplinli ve yıeınsal bir 
anti faşist yürüyüş ve miting yaptılar . !s
veçli,Şili ' li, Yunan ' lı ve daha birçok ülke 
nin ilericileri,miting ve yürüyüşe katıla ~ 
rak Türkiye ve Kürdistan halklarıyla daya
nışmalarını dile getirdiler .Anti faşist Ko
mite , cuntayı protesto eden,onun gerçek kim-

tSVEÇTEK1 PROTESTO YOROYOŞO 
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• ASKERI FA 

liğini !sveç kamuoyunda deşifre eden binler 
ce Türkçe,Kürtçe ve !sveç ' çe bildiri daÇıt
tı . Yürüyüş,Türkiye konsolosluğu önünde,~e 
şitli dillerden yapılan cuntayı yeren ko -
nuşmalarla sona erdi . !sveç basını gerçc~leş 
tirilen eylemlere sütunlarında geniş yer -
verdi . 

F. Almaova'daki protestolar. 

Askerı faşıst cunta federal Almanya ' nın 
çeşitli kentlerinde de yayınlanan bildiri 

ve yığınsal gösterilerle protesto edildi. 
12 Eylül 1980 8Mnü, başta ABD olmak üzere u 
luslararası emperyalist mali ve askeri kuru 
luşların açık destekleriyle Türkiye ' de ger= 
çekleştirilen askeri faşist cunta F.Almanya 
daki işçilerimiz arasında tepkiyle karşılan 
dı . KKDK(Komelen Karkeren Demoqraten Kurdis~ 
tan ) 12 Eylül günü yayınladığı bir bildiri 
ile askeri faşist darbeye karşı çıkan ilk 
örgüt oldu . F . Almanya ' nın bütün yörelerinde 
Almanca ve Türkçe olarak yayınlanan bildiri 
de şunlar söylendi : -

~SKER! CUNTAYA KARŞI B!RL!KTE SES!M!Z! 
YüKSELTELiM ! 

Türkiye ' de 12 Eylül 1~1 80 günü sabaha kar
şı generaller yönetime elkoydu . İşbaşına,baş 
kanlığını genelkurmay başkanı Kenan Evren ' in 
yaptığı kuvvet komutanlarından oluşan 5 kişi
lik askeri faşist bir cunta geldi . 

Faşist cunta , işbaşına gelir gelmez,hüküm~ 
ti ve parlamentoyu feshetti.Bütün parlamen -
terlerin dakunu"mazlıkları kaldırıldı.Türkiye 
ve Kürdistan ' ın bütün illirine sıkıyönetim ge 
tirildi . Türkiye işçi sınıfının sendikal örgü~ 
tü DiSK kapatıldı, tüm demokratik kuruluşla -
rın faaliyetlerine son verildi.Her tarafta so 
kağa çıkma yasağı kondu .Bütün siyasi parti ve 
sendika yöneticileri tutuklandı . Türkiye 'n in 

dış dünya ile bağları kesildi,giriş ve çıkış 
lar yasaklandı.Kısacası varolan kısıtlı özgü~ 
lükler de bir çırpıda yokedildi. 

Askeri faşist cunta,yayınladığı bildiri -
lerde ülkünin duyurulacak talimatlarla yöneti 
leceği,herkesin bildirilen talimatıara uymas~ 
nı istiyor.Cunta ' nın başı Kenan Evren,en ufak 
bir karşı koyuşun acımasızca bastırılacağı 
tehdidini savuruyor . Kürdistan askeri kordon 
altına alındı,diYer yönelerle bağlantıları ke 
sildi . Alınan ilk haberlere göre faşist cunta~ 
ya karşı Türkiye ve Kürdistan ' ın her tarafı~ 
da yığınsal karşı çıkışlar var . Ordu,bütün yö
relerde emekçi halk kitlelerine karşı bir sa.!.:_ 
dırıya geçmiş durumda.Kitleler halinde insan 
lar tqtuklanıyor,pekçok kişinin öldürüldüğü 
gelen haberler arasında .Özellikle Kürdistan 
halkı büyük bir katliamla karşı karşıya bulu
nuyor. 

Gerçekleştirilen askeri darbe,emperyaliz~ 
le işbirliği halindeki Türkiye sömürgeci te -
kelci burjuvazisinin iktidarda kalabilmek ve 
sarsılan düzenini yeniden rayına oturtmak i -
çin başvurduğu son çaresidir.Bu faşist darbe 
girişimi,başta ABD olmak üzere emperyalistle
rin, uluslararası tekellerin ve Türkiye tekel-

Tl 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



~ŞİST CUNTA AVRUPADA 

• 
~PKIYLE KARŞILANDI 

ci burjuvazisin in elbirliği ile düzenledikle
ri bir eylemdir . Darbe haberini ilk olarak CiA 
kaynaklı ABD haqer ajanslarının vermiş olması 
CiA ' nın bu faşist da r bedeki rolünü açıkça 
gösteriyor . 

Darbeyle birlikte burjuva parti yönetici 
lerinin de gözaltına alınmış olmaları göster
melik bir tavırdan öteye gitmiyor.Çünkü darbe 
Türkiye tekelci burjuvazisine o 'nun temsilci 
leri gerici Demir 'ellere Ecevit ' le re ve fa 
şist Türkeş ' lere karşı değildir . Darbe bütün 
çıplaklığıyla başta işçi sınıfı olmak üzere 
Türkiye ve Kürdistan ' ın tüm emekçi halk kitle 
rine yöneliktir . lialklarımızın aşına , ekmeğine
ve yaşam haklarına yöneliktir . Varolan kısıtlı 
burjuva de:r:okrasisini de yok edip Türkiye ' yi 
ve Kürdistan ' ı faşizmin koyu karanlığına boğ
mayı amaçlıyor . Orta Doğu ' da bir Şili yaratıl 

mak isteniyor.Yönetime el koyan zorbalar da 
Pinochet kılıklı eli kanlı halk düşmanı gene 
rallerden başkaları değildir . 

Faşist cuntaya karşı bütün ilerici,rievrim 
ci,yurtsever,sosyalist ve demokrat kişi ve k~ 
ruluşları birlikte savaşmaya, Türkiye ve Türki 
ye Kürdistanı 'ndaki demokrasi güçleriyle day; 
nışmalarını yüksel tmeye çağırıyoruz : -
- KAHROLSUN HALK DÜŞMANI KATiL CUNTA .' 
- TÜRKiYE VE KÜRDiSTAN HALKLARININ SAVAŞIMINI 
CUNTALAR DA DURDURA!1AYACAK : 

- YAŞASIN HALKLARIMIZIN FAŞiST CUNTAYA KARŞI 
ORTAK SA V AŞ IMI : 

Darbe ile birlikte ,KKDK, F.Almanya '
daki di~er demokrasi güçleriyle ilişkiye ge 
çerek ,cuntaya karşı ortak bir tavrın ve or~ 
tak bir eylem programının belirlenmesi için 
onları toplantıya çağırdı . KKDK ' nin ça~rısı 
üzerine,l5.9.1980 günü KKDK ' nin Köln ' deki 
derneğinde Gerçek Gazetesi Avrupa Dayanışma 
Komitesi , Demokrasi için Birlik F.Almanya Ko 
mitesi , KOMKAR,KUK Sempatizanları , F1DEF : 
Kurtuluş ve KKDK temsilcileri ortak tavır 
ve eylem programını belirlelll2k içir bir are 
ya geldiler . 

Topla nt ı,}a yapıları de i', er lendirıı!E'cle, F1_ 
JEF dışııırlaki liper ·;rgütler gerçel<h,şt iri 
le n darber ı in a. ;k~ri faşist bir i ::ı.rh~ >lduğU 
nu,eırıperyalizrnir. Orta Doj;u ' da .cayıflayuıı o 
numwııı gliçlenclirneyi ve tekele i bur j uwızi :: 
nin çıl<arlarır ı a~lamlaştınnayı aınaçLı iıı:;ı 

~"ç · ınıfı hareketin~, )cil it 
Kürci t:3.r ulu. Lı. 

i yr>l< •trrıey i. ··, ıü 
bEL,t•;ı r.::'.er:: 

il .,..ı 

l V• 

Miç -
. ..t ı ç.ı~.:ıa ..,u.r.., ·ı ıı :k.ı. 

.ı.r ı ker i ıartx·v..:.. f T ...:.. 

l<or..,..ı ç· ktı .. Zc.UT\-:1! ı.; rkPyı 

: inJe çeşitli kınatL::ı.r'ıtı ol 
u _d. ı :n 1. ·ır., id gt~rüş ayrılıklar nıri 
ı.:. olmJdıgı~ıJ ve faşi ... t nitelenir
-<:vriırcilcrin( f.Alrnanya' daki "l!P 

yanl l ır ' ır ) ylemler-e }atılmayac cıkl"ırııı 
·· ne 'iÜt'E n t, ıpl:'l.n--ı:-ıvı tel'k elli . 

Topiirtıyı JrJüren die;er ",rgütler,oı

t& b-'' ça""ı ilE h,'er demokratik gı:çlerin 
kctt lın~ı laır.Th için 18 .9 .198 Brih.i.n

ycn · O" n t ıplar.ıra.yı kararlaştınlılar . U . 9 
19811 günkü t pla.rıtıya 6 0rgütten başka Ki,. 
le rem il ~li~i,1şçinin Sesi sempatizanları 

ve Düseldorf işçi Dernesi ele katldı . Toplan 
tıcla, ortak bir bildirinin çıkarılması , 27 .~ 
1980 tarihinde gerçekleştirilen askeri fa -
şist cuntaya karşı Köln ' de bir protesto yü
rüyüşünün düzenlenmesi ve bu amaçla bildiri 
ve afişlerin yaygın bir biçimele dasıtılması 
kanarlaştırıldı . DaSıtılan ortak bildirinin 
metni şöyle : 

CUNTA ' YA HAYIR ! 
12 Eylül günü Türkiye ' de FAŞ!ST BiR CUN 

TA işbaşına gelcli .Cunta , tekelci burjuvazi ~ 
nin içinde bulunduğu bunalımın yükünü elll2k
çı halklare yüklemeyi, işçi sınıfı hareketi
ni, demokrasi mücadelesini ve Kürt Halkı '
nın ulusal demokratik savaşını sindirmeyi a 
maçlıyor . ABD ,AET ve NATO çevreleri FAŞ!ST -
CUNTA ' yı selamlıyor , Orta Doeu ' daki çıkarla
rını korurrak için onu silan ve maddi yönden 
destekliyor . 

Cunta başa gelir gelmez şunları yaptı : 
- Parlamentoyu ,hükümeti ve anayasayı fe~ 

hetti . 
-Tüm siyasi partileri, sendika ve dernek 

ratik kuruluşları kapattı . 
-Tüm ülkeele sıkıyönetim ve sakasa çıkma 

yasağı ilan etti . 
- Siyasi parti , sendika , demokratik yığın 

örgütlerinin liderlerini,lOO ' e yakın parla
menteri ve binlerci ilericiyi tutuklaclı . 

- Grev , toplantı ve gösteri yürüyüşleri
ni yasaklaclı, 

- Belediye meclislerini feshetti . 
- Kürdistan ' a giriş çıkışları yasaklaclı , 

binlerce Kürt aydını ve yurtseverini tutuk
ladı . 

Biz Federal Almanya ' daki Kürt ve Türk 
işçilerinin demokretik örgütleri olarak , 
halklarırnıza zulüm ve işkenceden başka bir 
şey getirmeyecek olan cuntayı şiddetle pro
testo ediyoruz . FAŞ!ST CUNTA ' nın halklarımı-

zı ve dünya kamuoyunu yanıltmak için sözde 
" sağa" karşı propagandasına kapılmayalım . 
Türk ve Kürt halklarıyla dayanışmayı yük 
seltmek , CUNTA ' yı protesto etmek için merke
zi bir yürüyüş düzenliyoruz . 

Tüm özgürlük , demokrasi ve barış güçle
rini ,parti,senclika ve demokratik kuruluşla
rı cuntaya karşı çıkmaya , protesto yürüyüşü 
na katılmaya çağırıyoruz . -

- CUNTAYA HAYIR ! 
- CUNTAYA YAPILAN MALi VE ASKER! DESTEK 

KES1LS!N ! 
-FAŞ!ST TORK FEDERASYONU KAPATILSIN ! 
- ZULME VE iŞKENCEYe SON ! 
- TORK VE KORT HALKlARINA öZGORWK! 
-TORK!YE DEMOKRASi GOÇLER!YLE DAYANIŞMA 

YI YOKSELTEL!M ! -

Demokrasi !çin Birlik Federal Almanya Komi
tesi, İşçinin Sesi Sempatizanları ,Gerçek Ga 
zetesi Avrupa Dayanışma Komitesi,KOMKAR,Kit 
le Avrupa Bürosu , KKDK,Düseldorf işçi ı:ıer= 
neği, KUK Sempatizanları ,AKSA 

27 .9 . 80 günü , F . Almanya ' nın her tarafın
dan yurtseverler,ilerici ,demol<rat ve sosya
listler ;'iirüyüş için Köln ' de toplandılar . Ya 
pılan yürüyüşte demokrasi güçleri ,askeri fa 
şist darheyi protesto ettiler.300 in üzerin 
deki kitle faşizme karşı birlikte omuz o~ 
muza yüri.idü . Disiplinili ve yığınsal geçen 
yürüyüş, Alman kamuoyu tarafından büyük bir 
ilgi ve sempati ile karşılanclı . Mitingte Kür 
çe, Türkçe ve Almanca konuşmalar yapılarak
askeri faşist darbe kınandı ve Türkiye ve 
Türkiye Ki.irdistanı ' ndaki tüm anti faşist 
güçlerle cayanışmanın geresi vurgulandı. 
MitL~~e bir konuşma yapan Alman işçi sını-
fını~ partisi DKP' nin temsilcisi ,askeri 
faşist darbeyi ve emperyalistleri kınayarak 
::!emokrasi ,;üçleri ile dayanışmalarını vurg_u_ 
laclı . 

Devamı s . ll ' de 

CUNTA F. Ail1ANYA 1 DA PRCYI'ESTO ED!LD! 
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ten, isteklerimizin daha sonra tekrar tekrar :Lı:!_ 

celecejini ve yazılı olarakyanıtlanacağını be
lirtip, "Kürt halkının içinde bulunduğu ülkele
rin mevcut durumlarının kritik alnıası nedeniy
le ,Kürt sorununun uluslararası ı:ılanda fazla 
ilgi görmediğini,ancak 1sveç hükümeti olarak 
Kürt halkınınbu ülkelerde insani haklarının k~ 
runması için ellerinden geleni yapacaklarını n 

belirtiler. 

Ola Ullsten ile yaptığımız goruşrre , Kürt 
hlkının gelişen ulusal ve sınıfsal savaşımın -
da önemli bir adım sayılrııalıdır.Kürdistanı ar~ 
larında bölüp sömürgeleştiren 4 ülke içinde ay 
nı zamanda bir varlık mücadelesi yürüten Kürt 
halkının , uluslararası desteğe gereksinimi vaı:: 
dır 1svec'teki Kürt derneklerinin resmi nite -
likieri göz önüne alınırsa ,resmi bir makamla 
üstelik dışişleri bakanlığıyla yapılan görü~ 
nin anlamı ve önemi açıkça görülür. 

Orta-Doğu'nun içinde bulunduğu bugünkü ko
şularda olaki istemlerimiz kabul edilnesin.An
cak sorunumuzun böylesi önemli bir düzeyde taı:: 
tışılması bile olumlu bir gelişrre sayılmalıdır 

İSVcÇ DISİSLERİ BAKANI OLA ULLSTEN'E SUNULAN 

İSTEMLERiMiZ 

KÜRDİSTAN,Kürt halkının üzerinde binlerce 
yıl yaşadığı ve diğer halklara nisbeten çoğu~ 
]uğu teşkil ettiği,tarihi,politik,coğrafik o
larak tanımlanan bölgeye verilen isimdir. 

Kürtler ortak dil,tarih,kültüre sahip 20 
milyonu aşkın bir ulustur.Kürtler,lBOO'den g~ 
nümüze kadar kendi ulusal hakları için mücad~ 
le edegelmişlerdir.Kürtlerin verdiği her ulu-

sal mücadele büyük bir zalimlikle yenilgiye 
uğratılmıştır.l.Dünya savaşından sonra Kürdis 
tan 4 ülke tarafından bölündü:Türkiye,İran,i~ 
rak ve Suriye.Bu ülkelerin hükümetleri tara -
fından,Kürt halkının bütün ulusal,insani hak 
ve özgürlükleri gaspedildi.Bu durum;l0.12.948 
tarihli B.M. 'in insan hakları evrensel beyan
nemesine ,B.M. 'in 14.12.960 tarihli Halkların 
kendi kaderlerini tayin etmesi hakkına,4.11.9 

1950 tarihli Avrupa Konseyinin İnsan Hakları 
ve Temel Hak ve Özgürlüklerin korunması Dek
larasyonu ve son olarak,insan hak ve Özgür -
lüklerinin ve Ulusların kendi kaderlerini ta
yin etme haklarının garanti altına alındığı 
Helsinki andlaşmasına tamamen karşıdır.Yukar
da sıraladığımız tüm uluslararası andıaşmala
ra rağmen,Türkiye,İran,Irak ve Suriye ,bunla
ra pratikte uymamaktadır. 

Biz,bu andlaşmaların,en önde gelen sözcü
lerinden biri olan İSVEÇ hükümetinden şunları 
talep ediyoruz. 

i-Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etmesi so
rununun,Birleşmiş Milletler'de ele alınması. 
2-Kürdistan'ın bütün parçalarındaki mevcut du
rumu incelemek için,isveç hükümetinin inisiya
tif alarak B.M. denetiminde bir uluslararası 
Komisyonun kurulması. 
3-isveç hükümeti, Türkiyedeki askeri rejimi kı 
nayıp ekonomik yardımlarını kesmeli. -
4-İran ve Irak Kürdistan'ına Kızıl Haç kana -
lıyla,ilaç,yiyecek,elbise gönderilmesi ve 
Kürt'ler tarafından kurulmuş olan Kızıl Güneş 
(Kızıl Haç) 'in herkesee tanınması için çaba 
göster ilmesi. 
5-Avrupa'da bulunan yaklaşık 45.000 Kürt çocu 
ğunun eğitilmesi için harcanacak bir fon'un ~ 
Kuzey Ulkeleri Konseyi(Nordiska Radet)tarafı~ 
dan gerçekleşmesi. 
6-Kuzey Ulkeleri Konseyi(N.R.)tarafından kar
şılanacak olan Kürt öğrencilerinin Kuzey ülke 
lerde öğrenimi için bir kontenjan açılması. -
7-Kürdistandan gelen politik mültecilere,sa -
vaş nedeniyle özel bir uygulanmaya tabi tutu~ 
ması. 

8-SİDA(Gelişmekte olan ülkelere yardım kurumu) 
tarafından,İran ve Irak Kürdistan 'ında okul , 
hastahane v.b yardımların yapılması. 

İSVEÇ BELEDİYESİNDEKİ KURT DERNEKLERİ 
T E M S İ L C İ L E R İ 

CUNTAYA KARŞI 
MUHALEFET 

-- . YUKSELIYOR 
12 Eylül askeri faşist darbesinden bu 

yana, Türkiye ve Kürdistan'da"Nokta Operas
yonları" adı altında seri askeri operasyon
lar düzenleniyor.Bu operasyonlar,Kürdistan
da çok daha yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Özellikle Mardin yöresinde,ardı arkası ke -
silmeyen köy baskınları düzenleniyor.Kendi
lerince tespit ettikleri yerleri askeri he
likopterlerle bombalıyorlar. 

12.10.1980 günü Diyarbakır Sıkıyönetim 
Komutanlığı, "Hakkari,Uludere'de anarşist -
lerle çatışmaya girildiğini,çatışmada beş 
teröristin öldürüldüğünü ve operasyonlar so 
nucunda l(bir) klaşinkov ve 200 merminin e= 
le geçirildiğini" açıkladı.Düşünün bu olay
da ölenlerde bile silah olmadığı ortaya çı 
kıyor.Bu durum, cuntanın Kürdistan'da çok
daha acımasız davrandığını ortaya koyuyor. 

Ayrıca,fabrikalarda ve işyerlerinde ö
zellikle sınıf bilincini aL~ş,politize ol 
muş işçiler hedefleniyor.Bilindiği gibi is= 
çilerin bütün ekonomik ve demokratik hakla
rı bir bir yok ediliyor.Politize olmuş ve 
olmamış bütün işçiler bunun farkındadırlar. 
Kıdem tazminatı ile ilgili süpekülasyonlar, 
bınlerce kalifiye elemanın istifalarına ne-

den oluyor.örneğin Akbank'ta, Genel Müdür 
Muavinleri dahil bir sürü unsur istifa et
miş.Genel Müdürü rica ile görevde tutuyor
lar.Doğal olarak bütün bunlar, kıdem tazmi
natlarını daha şimdiden alabilmek için. 

Piyasa oldukça durgun.Kış bastırdıkça 
bu durumun daha da belirginleşeceği ortada. 
Esnaf hornurdanmaya başladı bile.Belediyeler 
bütün seyar satıcıların satış yapmalarını 
yasakladı.Bu, en iyimser tahmin~e, 500.000 
insanın işsizliği ve 2.000.000 ınsanın aç
lıkla yüz yüze gelmesi demektir.Zamlar ve 
devalüasyonlar eskiden olduğu gibi birbiri
ni kovalıyor.İlk günlerdeki tasvip ya da 
sessizlik artık kitleler arasında yok ve gi 
derek cuntanın, emperyalizmin ve tekelci 
burjuvazinin çıkarlarını korumayı amaçla
dığını anlıyorlar.Cuntanın halk düşmanı 
politikası, giderek kitlelerin gözünde da
ha da netleşiyor. 

önümüzdeki günlerde halkın muhalefeti -
nin daha da boyutlanacağı ortada. 

13.10.1980 

KüRDiSTANDAN BİR DEVRİMCİ 
DEMOKRAT 

ŞEVA ALİKARİ 

Ü PISGIRIYA • 

KAMBOCYA 

LI SWED 

27 e İlon'e 1980 lı bajara Stockholm'§ 
şeva alikari u pıştgırtiya gele Kamboçya'ye 
hat çekırın.Ev şev şeveki navnetewi bu. 

Dı ve şeve de peşveru u komünisten ŞİLİ 
VİETNAM,İRAN,AFR1KA,KAHBOÇYA,SWED u KURD ha 
tın cem hev u pıştgırtiya xwe jı gele Kam ~ 
boçya'ye re nişandan. 

Dı ve şeve de,guruba KOMELA ÇANDE U ALİ 
KARİ YA KURDEN LI SWED,(KKDD) GO V E N D
zargotına geleri peşkeş kır~n.Listıken ge
leriyen Kurd gelek bala nerevana kışand me-
vanen biyani gelek dılşa bün. , 

Demoqraten şoreşgeren lı Swed,mesaje ki 
jı bo pıştgıri ya Kamboçya ye xwendırı.Ev me 
saj bı kurti waha bu. 

"Em demoqrat§n şoreşgeren Kurdıstan,jı 
dıl pıştgıriya avakırına Kamboçya ye dıkın 
Gele Kurdıstane dı tekoşina xwe ye hernber 
metıngehkaren Tırkıye,Iran,ırak u Surıye de 
gelek tecrOben gıring jı tekoşina gelen İn
do-Çin,gırtıbu u e bıgre. 

Em jı hukumeta Swed daxwaz dıkın ku hu
Kumeta HENG SAMRİN resmi be naskırın. 

-Bıra bıji tekoşina gele Kamboçya jı bo ava
kırına Kamboçyaye. 

DEMOQRATEN ŞOREŞGEREN KURDISTAN LI SWED 

Troisdorf lc.k.d.k. 
Kongresi Yaptldt. 

Troisdorf KKDK Yıllık Olağan Genel Kurulu 
yapıldı.ll.l0.1980 günü toplanan Troisdorf ~ 
mela Karkeren Deırokraten Kurdistan' nın genel 
kurulu olgun bir hava içinde geçti. 

Genel Kurulda,Türkiye'de yönetimi eline a 
lan Askeri Faşist CUnta protesto edildi.Ayrı= 
ca kongrede,Troisdor KKDK'nin şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da Kürdistan Devrim
ci Deırokrat güçleriyle dayanışırasını sürdü
receği,Askeri Faşist CUnta' nın gerçek kimliğ.!:_ 
ni kamuoyuna yayma konusunda aktif bir sava -
şım vereceği vurgulandı.Kongrede söz alan de
legeler, uluslararası dayanışmanın önemi üze -
rinde durarak,Alrııan ve diğer yabancı kamuoyu 
ile daha sıkı ilişkilerin kurulmasını isted.!:_ 
ler. 

Kongre'de eski yönetim kurulu,Kürdistan 
kültürünü tanıtmak amacı ile Halk yüksek oku
lunda halk oyunları ve koro çalışrralarının 
başlatıldığını duyurdu.Genel kurul yeni yöne
tim ve denetim kurullarının seçimi ile sona 
erdi. 
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iSVEÇ'TE KURULAN TAFK 

GbREVINi sURDURUYOR. 

3 A~ustos 1980 8Pnü,!sveç'in Stockholm 
~entinde,içinde Devrimci-Demokratların da 
)Ulundu~u Türkiye Anti-Faşist Komitesi(TAFK) 
curuldu.TAFK,!sveç'teki ilerici Kürt,Türk,A
;uri dernek ve kişilerden oluşmaktadır. 

Bu komite Türkiye'de tırmanmakta olan f~ 
;izme karşı çalışmalarını planladı~ı bir dö
ıemde,NATO'nun açık destegiyle yapılan bir 
ıskeri darbeyle,l2 Eylül'de faşist cunta ik
cidara elkoydu.Türkiye ve Kürdistan'daki ye
ıi durumu görüşmek için TAFK genel üye top -
lantısı 13 Eylül günü toplandı.Birçok 
cararların da alındızı toplantıda,yeni 
~alışma programı da tesbit edildi.Alınan ye
ni kararlara göre,aynı gün İsveç TV'nin cun
tayla ilgili verdigi yanlış haberlerden dol~ 
yı protesto edilecek,aynı hafta içinde ise 
Türk Elçiligine karşı bir protesto yürüy0şü 
düzenlenecekti.Ayrıca !sveç kamuoyuna cunta
nın gerçek yüzünü sergilemek için bildiri,b
roşür gibi ön çalışmaların yapılması da ka -
rar altına alınrTuştı. 

l.eylemimiz olan TV'nliı protesto.edilme
si,Stockholm 'da bulunan 60'a yakın ılerıcı 
Kürt,Türk,Asuri u~surların katıldığı başarı
lı bir yür0yüş yapıldı.İsveç basın-yayın or
ganları,gerçekleştirilen bu eylemde genışçe 
bahs ettiler.Yapılan eyleının başarılı geçme· 
si,önümüzdeki çalışmalar için iyi bir başla~ 
gıç olmuştu. 

temsilcisinin y0klendiği görevleri yerine g~ 
tirmediği,Yür0tme Kurulu üyelerince tesbit ~ 
dilmişti.Bu konuda yapılan bütün ilk uyarıl~ 
ra rağmen,!ST!B bu tutumunu degiştirmemisti. 
Bu yüzden de onların y0klendigi görevler de, 
Y.K'nin di3er üyeleri tarafındru~ yerine geti 
rilmişti.Daha sonraki bütün ugraş ve uyarıl~ 
ra rağmen,olumsuz tutumunu degiştirmeyen !S
TİB,TAFK çalışmalarından kendini pasifize e! 
miş, Komiteden ayrılmak ister bir duruma düş
müştür. 

!ST!B'in TAFK çalışmalarından ayrılmak 
istemesinin bize 8Öre bazı nedenleri vardır. 
Bu nedenleri şöyle 
1-İSTİB oluşturulacak 

lışmalarını,kendi gurup 
münde yürütebilece2ini daha önceden 
rr~ş idi.Bu çıkarcı hesaplara raSmen çalışma
larda !ST!B'in istekleri ve planladıkları 
bir türlü gerçekleşemiyordu.Örnegin,değişik 
güçlerden oluşan bu komitenin,kendi_güdümün
de gösterilmesi için bazı somut gırışımıerde 
bulunarı !STİB yöneticileri,bu amaçları:u ço
gu kez gizleyememişler.Bu yüzden de ~e~alar
ca TAFK yürutme kurulunda sert eleştırılere 
maruz kalmışlardır. 

2.neden;gerçekleşer f :ist cuntanın genel 
tahlili yapılırken,İST1B'in göruşlerinde bir 
istikrarsızlığın mevcut oloosı idi.TAFK,yan-
tığı eylemlerde ve bildirilerde ~s 
keri darbenin faşist çok açık be=-

ey'lE·mımız olan Elçilise karşı protesto 
ve di0er t~sbit edilmiş görevler 

doörul tusunda ~o-:l;un bir çalışmaya girildi,ü;i 
bi~ dönemde,İSTİB(birlik-dayanışma yanlıları) 

lirlerken arkasındaki 8Pçleıoirı NATO,It1F ,CİA 
oldugunu da net bir şekilde vurgulamıştı.An
cak daha sor.ra !ST!B'in bu konudaki tavıoıncla 
bir des;işikliğin sözkonusu oldu8;unu gördük. 

EV BANGA Jl ALİYE BUROYA !NFORMASYONE DI BI:LED!YA STOCK!!OLM'E liATIYI 

lı nıezekırına 

•s wed"' e 
te reıornıkırın 

helengaza h eta 

SWtDt NECAR" Tt REFORMKIRIN 

Dı destpeka l930'hi da,lı her dere dıne 
borana abori hebu.Lı Swed dı sala 1932'ya da 
jı 4 kesa yek bekarblin.Dı ve derreda teoriyek 
nu derket hole ii gor ve teoriye;dewlet jı bo 
stendına tıştan de alikariya mıruvan bıke,bo 
ku ve borana abori derbasbıkın.Hatı.nn alika
riya cıvak politik bı şıkle pere anji kara -
dı ve deırede çebu. 
Ev derren xırab derbashlin u dema baştır dest 
pekır, çend salen bere şere elliani hukOırete 
(koalisyona sosyal demograta u partiya gun
diya ev parti nave ve nuha partiya merkezi-

ARMANC 

3.neden ve en önemlisi !ST!B'in(Birlik daya
nışma yanlıları)Kürdistan'lı devrimci güçleD
le yaptıgı güç ve eylem birliklerinde, genel 
olarak art niyetli olması ve gurupsal hesap-
lardan bütün uyarılara birtürlü vaz -
geçmeme s i. Küıodistanlı ile yapı -
lan güç ve eylem birliklerinde,devrimci ah -
lak ve görev ler in zorwılu kıldıgı sorwnluluJ<c 
la hareket yeıoine,Küıot devrimcilerinin arka
sındaki güçlü potansiyelin kendi gurupsal 
karları do2;rultusW1da nasıl kullanaccğını 
saplayan İST!B,böylelikle kendi dışındaki 
devrimci güçlerin çalışrnalarun eritmeyi önü 
ne amaç olarak koymuştur.İSTİB ile bugüne ka 
dar yapılan güç ve eylem binliklerinde(gerek 
Türkiye,Kürdistan gerekse Avrupa'da)bu konu
daki çıkarcı tutumlarından birtürlü vazgeç -
rnek istemediklerini açıkça göruyorLz. 

Bütürı bunlara ek olarak,dışımızdaki İs -
veç'li ve yabancı ilerici-sosyalist güçlerle 
ilişkileıode,İST!B' in Kürt devrimcileıoiyle 
birlikte görüruremeye dikkat ettiii,ini, zorur.l u 
hallerde ise dışındaki Kürt devrimci 
:ıi kendi içindeymiş gibi göstercıeye 
le çaba sös-terdiğini de buGLine kadar-
ki ortak çalışmalaıoda ettik. 

Bütün bu olumsuz davranış ve art niyelle 
rin,yapılan ve olan güç ve eylem -
birliklerine zararlar verdiği Li:r ger 
çektir.Bunlardan vazgeçmek,yapılan hatalaıoı~ 
düzel tmek, devrimci çalışmada zorunludur. Ken
di tutwn ve davranışlar.ını r;özderı r:;eçirmeyen 
her göruş bizlerce markum edilecektir. 

Biz,Kürdi.stan'lı devrimci-Demokratlar o
larak Türkiye ve Kürdistan'ın içinde bulundu 
ğu acil dururnun ilerici güçler arasında ive·-=
di GÜc ve eylem birliginin gerçekleşmesini 
dayattıSına inanıyoruz.Bu aynı ZaJTBnda dev -
rimci [iÖrev ve sorumluluklarımızın ifade 
sinin bir :e;ereğidir.Gurupsal ve çıkur'cı dav-:..:. 
ranışıardan vazgeçip sorwnluluğtınıuzu yerine 
getirmek zorundayız.Biz,Devrimci-Demokratlar 
olarak bize düşen görevimizi getirmek 
te kararlıyız.llu yüzden de eskiden olclu 
gu gibi bundan böyle de anti -faşist çal ışrrıa=
larını sürdürecektir. 

KIR IN 

sigorta cıvaki 

ye)bıryaren gelek reforrren cıvak-politik 
gırt.Bı alikariya peşveçfuıa rewşa bazara k~ 
re Swed bii welateki minaki cıvaki dı nav we 
latan da.Dı salen navberiya 1934-38 çend ~ 
bıryar j ı ıreclisa SWed derketın. Yek j ı vana 
sigorta bekari bu,e dıne ji ıreeşe pirblin u 
kalblin ya tevayi,mafe sımestır(vexta hesabQ 
ne)e 2 hefte,alikariya dewlete jı bo bı ci
bline,alikariya jı bo deya.Jı bo finansekır.:ıo 
na van reforrrıan sistema vergi hate guheran
dın u lı gori ve,ew kesen ku qezenca wan g~ 
lek blin den betır vergi bıdana. 

PISTİ DEMA BORANt PtSVECÜNEK BI LEZ 
Pışti şere cihane ye 2 yemin aboriya swecı ge
lek peş de çu, wek te zanin Swed ne ketıbu ş~ 
re Cihane ye duwemin.Dı ve derre da ınılleten 
Evropa dı bın l:xımbeyan da hemi xera dıblin le 
lı Swed fabrike bı zedetır hılberine peşvadı
bır.Hukumeta Koalisyon ku dı dema şer da lı 
ser karine bii,bı hukumetek sosyal derrokrat h~ 
te guherandın.Dı meclise da sosyal demokrat 
dı pıraniye da bün.Partiya sosyal derrokrat d.!o_ 
xwest ku dı peşveçlina cıvaki de dewlet rolek 
gıring bıstine. 

Dı çarçova cıvak-politik da bı lez bırya
ren gelek reforrrıan hatın dayin.Minaki, al~ 

SOqJ7\L/ riya zarokan,sigorta nexweşiye ya tevayi,<;>li-
kariya jı bo gırtına derrrıan,sıgorta dıravı d.§. 

-vi dema nexweşbline.Annanca van reforrrıan ev bu 

KONAGA P E Ş V E Ç U N A SİGORTA C I V A K İ 

~ lı hember neçariye feqira bıpareze.Standarde 
~ jine,bılıd ke jı bo kesen ku dı aliye abori 

de jinek dıjwar dıkışandın jı bo finansekırı
na van reforrrıan, sistema vergi disa hate gü
herandın,vergi jı bo şirketarı hate zede kırın 
jı bo malhebün(servet) u jemme(miras) bırya
ra vergiye hate dayin. 

(dawi heye) 
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PİSE U CANDE 

SERDAR D KAPf 

ı. 
Serhatiya ezB bBjım 
Qewımiye pır sal bere, 
GundB me da, gışk dıbBj ın: 
Serhatiya Serdar-Kare. 

2. 
Mezın nin e ev gunde me' 
Le ecBbe gıran dine. 
Wi pal daye paşla çiye. 
TBda hene çend dare biye, 
Bınatare geliki kUr 
O geli da çeme bB mUr, 
Deve çem ji spindar: 
Ew dara Kare U Serdar. 
Kenge ew dar çıkandıne 
Heta nıha kes nızane. 
Lı ber dara KarB,Serdar 
Dıke bılqin kanike sar. 
Dar kaniye tıji zınar. 

rv.iROt ESED 

L'vır banzdıdın bızın U kar. 
wexte germe U te baran 
L'wır top dıbın şıvan,berxvan, 
Lı ber dara KarB,Serdar 
tJ vedıxın ev ava sar. 
LB keriyBd berxa U pBz 
Ber deve çBm dıkevıne rez, 
Dıçırpinın heşnaya xweş, 

O jı bihne dıbın serxweş. 
Olı vıra reneber tım car 
Serhatiya Kare-serdar 
Tinıne bir U dılara 
Dıkın kakin qeydB yara. 

3. 
Serdare çUk mina gışka 
Dılist,dıda pey çıvika, 
Mezın dıbU U dıgıhişt, 
Le mırına bB wan nehişt 
Tıme bBje bavo daye ... 
DB U bave wi jı xalore 
Hatın qıre, çUn jı dınB. 
Serdar U xwışk mane tene. 
O Pir Qaso zare bırB, 
ZarB Btim,bB bav U de 
Anin cem xwe, fıra xıstın. 
Gelek tali ewi ditın 
Heta Serdar seri hılda 
Ew U kurap çün ber berxa. 

4. 
Rajeke jı gundB cinar 
Hatın xwezginiyB xwışka Serdar 
-Lo qizeke qurbana we .. . 
-Xwede şen ke ocaxa te .. . 
Wa gotın U wana qerez 
Qelen bırin bist seri pez. 
Gustilk kırın tılya Naze 
O ew bU bUka Pir Qaze. 
Qaso şabU,qelen stend. 
O rojeke bU def dawet, 
Naza bıçUk danzde sali 
Deste hıne,seri xeli, 
Mere we ye bistpenc sali 
Lı ber dBri sev da seri. 
Gışk şa dıbUn xenci Serdar, 
O Nazıka tıfal,bBçar. 

-Bıra serdar ji b'mınra bB, 
Naçım tene ... dıgot Naze, 
-Ker be delB-ap le hılat,
Dıxwazi me bıki robet •.. 

5. 
Derhas bUn sal,bU xort Serdar, 
Ser xwışke da dıçU tım car. 
Dıdit Naze melUl,dılsar, 
J'kerba dılık dıhate xwar. 
-Ap€ mın kır,-Serdar dıgot, 
Kel radıbU dılık dısot. 
-Yaziya mın qey Usane, 
Irf-edet ji tı bir neke 
İlaca mın her tu sax bi 
Bext mıraze xwe ter şa bi ... 

::ı. 
BU bist sali idi serdar 
Xorteki mılUk,ne tımakar, 
Hevaleki qenc U bB mUr, 
Şıvaneki ser xwe.pıspor. 
JB hız kırın der U ciran: 
Dıgotıne wi Pir serdar. 
Bengi bU ser Kara cinar 
~izke delal,şıxulkar. 

O Kare ji ew pır heband 
D 'dılB xwe da got U lıband. 
W an Bvara b er qelaxB, 
Carna ji l'cem spindare 
Hev dıditın radımUsan 

Jı şabılna dıgırıyan. 

Agır şewat dı çavan da 
Hıb U xof dılB wan da 
-Boş e yaziya mın U te 
Were deste mın bıkışine, 
Ez heyrana van çave te, 
EcBbek€ be sere me, 
Ez dıtırsım bo ımre te. 
Tu Pir i, eze mırid, 
Tune bı din U edet 
Pir U mırid hev hızbıkı~ 
Bıvıne yek, hev bıstinın. 
Careke w ı ha gat Kare, 
HesırB germ hatın xwarB. 
Serdar b'qewin ew hemez kır, 
Ser singa we seri xwar kır, 
Mina zaraya ew ji gıri, 
Dıl perıti U kewgıri. 
-Metırs Kare tu bana mın, 
BBte tune emre mın. 
BB taqetın U nıkarın 
Deste mın U te jı hev bıkın. 
- Ax nalet were 1 'din U edet, 
HBn çıqas b€ dıl mıxenet
Kare gat U Serdar maç kır. 
Tırs U xaf ji ternam j'bir kır. 

7. 
O wıha hıba Serdar, Kare 
ŞıvBta ya MemB,ZinB 
Qasi kela Xece,siyabend, 
NızanıbU tu xof U bend, 
RB gur dıbU,hB kür dıbU 
O herduya ji qet nızanı bU 
Çı dıqewıme l'dora wan, 
Çı dıkare bB sere wan. 
O wextek ewa derbas bU 
Keski b'sıra wan nızanıbU. 

8. 
O rojeh~ du-se mer i 
Jı gunde deve geli 
Hatın mala bave Kare. 
-HUn xer hatıne ve evare 
Kerem kın-got malxwe mal€ 
O çav kıre kevaniyB. 
KevaniyB sıfre rast kır 
Nan U penir tıji ser kır. 
-Parı nan bıxwın ve gav€ 
Hetani mal bırınc dave •.. 
Bave Kare got mBvana, 
LB dest ne dane nan wana 
-Bıra z€de be texte we, 
HUn pırs na kın xızmeta me. 
Em jı gunde cinar ın, 
H Un ve ye k€ zaf rı nd zanın . .. 
Melxwe Ose quti derxıst 
O çıxare pBça vexıst. 
-Bıra xer be xızmeta we 
Le hıin bıxwın nan€ xwe ... 
-Bere em bejın xızmeta xwe 
Paşe em tamkın nane we. 
çı veşBrım Ose bıra 
Nave te em anin vıra. 
Xalıte mın hUn nasdıkın, 
T-IPm1' h 1c::PrP wi .c:nnri ri1XW7n. 

Jına wi çılye rehmete 
Heft zare wi mane tene. 
De tu zani mal gıran e, 
BB kulfet ilac na be, 
Dawa merıvantiyB em dıkın, 
Qelen çıqa h Un dıxwazın? 

Her sere me ne kın berjBr 
Eme pener hQne kBr ... 
wıha wat CındiyB KalemBr, 
J'xani derket çU sıvdere. 
çav ranahi bıde Kare. 
-Lo qizeke b'qurbana we, 
İra da h Un xınamiyB me . .. 
Ose gat U qelen bırin 
a 1 , ser sı vrB bırınc dan in . •. 

9. 
Sıbetıre bahs bela bU, 
Dıle gışka gelek şa bu: 
WB zUtıre Kare sıwarkın 
Ewe disa çaka nerm kın. 
Serdar bıhist kır bıbace 
Dılık kuta,kır bıteqe. 

DınB lı sere wi bU daj 
HBsa ne bU ne şev ne roj. 
Bana baca dılık deyne 
Ew çU lı gundB xwışka xwe. 
Wi nıkarıbU xeyn jı xwışkB, 
Derheq hıba xwe Q Kare 
Derheqa ve zılma gıran, 
Ku hatıbU bı sere wan, 
J'yeki dıne ra bıgota, 
Weki lı wi nehata. 
Naze bıhist dıl perıti 
Derd bir kırın,hat şewıti. 
Gote bıre :mın feqire, 
Mın marUme sıtUxware, 
Dıfıkıri tu çı dıki. 
Zü ser hışe xwe da were, 
Ew tışteki aqıl dere. 
Ez qurbana we bejna te 
Ocaxa me d'erdB me de. 
QizB pira gelek he ne 
KB bıxwazi wB bıdne te. 
Bıra,hUne xwe ne dinın, 
Pir Q mırid hev bıstinın 
Jarda agıre bB xware, 
W€ bışewıtın tu Q Kare. 
Ev şuxleki lapi bB kBr, 
Ya xBr ewe ku dane mer ... 
Serdar bıhist axin hate, 
Vegeriya gund mala ap€. 

10. 
Raja nişan kırın Kare 
Gelek hBsır hatın xware 
-Ez naxwazım mBr bıkım, 
HUn be wa dıkın, 
Mın dıdın have hevt zaruya, 
HevalB mın bıkın yara. 
EzB xwe ne jınebi me 
Ne ji we ez lı çole dime. 
ve ecebe werın ne kın, 
Dın€ ere mın reş ne kın. 
Ez gune me da ye, da ye .. . 
Qiza te me dayB,daye .. . 
Kare dıgot dı lıband, 
LB keseki guh ne da we. 
Te ber bı cehnıme ver€kım. 
-Guliy€ te eze j€kım, 
Xınamike mina Cındi 
Xwede da l'me qesıdi. 
J'dewsa şa be bıreqıse 
Jı bexte xwe dı teqıse 
Lehda te wB bıbe dawet .•• 
Os e got U j ı mal derket. 

DilııBlıık heye 
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BARI S PARLAMENTOSU Başı s. 7'de 

• 
Başı s. l2'de 

talaııaya yöneliktir. Barışsever Kürt halkının 
özgürlükler için yükselen gür sesini sustur
mayı aııaçlıyor. 

Daha yönetime geçer geçmez,bu faşist cun
ta, kanlı çizrreleriyle Türkiye Halklarının ek 
mek,barış ve özgürlükler için savaş güçleri ~ 
zerine yürüdü.Anayasa iptal edildi.Sözde ta
rafsızlık adı altında,hem sağa hem de sola de 
nerek, sola saldırıldı.Sınıf sendikaları,emek 
çi halkın yığın örgütleri, işçi partileri ka~ 
tıldı.!lerici yayınlar susturuldu, yöneticile 
ri zindanlara tıkıldı.!lerici,derrokrat beledi 
ye başkanları değiştirildi,yerlerine faşist = 
ler atandı.Milyonlarca emekçinin iradesi hiçe 
sayıldı.Gözünü emekçi halka karşı kan ve öfke 
bürüyen faşist cunta,birgünde idam cezaları 
bile verebiliyor.Gerici,faşist parti yöneti
cilerinin sözümona gözaltına alınmaları ise 
göz boyaınaktan, aldatmacadan başka bir şey de
ğildir. 

Faşist cunta,Kürdistana giriş çıkışları 
yasakladı.Türkiye'de Cumhuriyet yönetimi 1923 
te kuruldu kurulalı,soykırımlarına,işkencele
re,baskı ve yığınsal tutuklaııalara,yerinden 
sökülüp başka topraklara sürülmelere karşı o
nurla direnen Kürt halkı,bugün tarihinin en 
karanlık günlerini yaşıyor.Kürdistan'da kol 
gezen, Amerikancı,NATO'cu faşist cuntanın jan 
darmasıdır,komando birlikleridir, sörnürqeci 
güçlerdir.Kürdistan'da yaşanan,işkencelerdir, 
yığınsal tutuklamalardır,zulümdür,ölümdür. 

Kürt halkı, emekçi Türk halkıyla omuz anu 
za ,emeğin ve özgürlü<ji.in bayrağı altında sava 
şarak,bu barış düşmanı,insanlık düşmanı baskT 
ve sömürünün,eııq:ıeryalizmin bekçisi faşist cun 
tanın çökertilıresi için var gücüyle çaba gös= 
teriyor, direniyor. Türkiye halklarının alnına 
zorla sürülırek istenen bu kara lekeyi söküp 
temizlemek için barıştan,sosyalizrnden yana bü 
tün güçleringecikmiş bulunan eylem birliğini
ivedilikle gerçekleştirerek savaşılaları zorun 
ludur ,kaçınılmazdır .Bu, Kürt halkının ve onun 
savaşçılarının isteğidir.Bu,Anadolu emekçi 
halklarının ertelenmez isteğidir. 

Barış davasının onurlu ve yılmaz savaşçı
ları,halkımız,ezilen Kürt halkı adına,onun sa 
vaşçıları olarak sizlere sesleniyoruz.Türkiye 
emekçi halklarının,barış güçlerinin amansız 
düşmanı bu faşist cuntanın çöküp gitmesi için 
baş düşman eııq:ıeryalizmin tüm üsleri ve sömürü 
yuvalarıyla birlikte topraklarımızdan sökü
lüp atılması,NATO casusluk üslerinin bir da
ha dönıremek üzere def edilıresi için; halkla
rımızın özgür ve başına buyruk yaşayabilırele 
ri için verdiğimiz savaşta, halkımızla daya= 
nışma gösterin. 

Dünyanın dör bir yanından.her dilden, her 
renkten, her dinden, her ulustan barışsever -
ler,Kürdistan'lı barışseverler olarak sizlere 
sesleniyoruz. 

Dünya Halkları Barış Parlaırentosunun yi
ğit temsilcileri, faşist cuntayı kınayın.Emek 
çi Türkiye Halklarının özgürlük için verdiği 
savaşa sahip çıkın. 

Kürdistan Halkının kanlar ve ateşler ara
sından yükselttiği sese kulak verin. 

Kürt halkının baskı altında inletilmesine 
onun yok edilıresi için girişilen sinsi planla 
ra, kanlı kırımlara karşı durun. -

Bu önemli toplantıdan halkımızla dayanış
ma kararlarının çıkmasını diliyoruz.Bu,halkı
ııu.zın, onun devrimci güçlerinin kardeşçe is
teğidir. 

Yaşasın barış ve sosyalizm savaşı! 
Yaşasın uluslararası dostluk ve dayanışma 
~aşasın dünya barış güçleri! 

TÜRKİYE KÜRDiSTANI DEVRİMCİ DEMOKRATLARI 

Ayrıca toplantıda,Kürdistan'ın bugün i 
çinde bulunduğu koşulları,Kürdistan halkının 
yükselttiği savaşımı,yürütülen savaşımın,dün
ya barış ve sosyalizm savaşıııu. içindeki yeri
ni,Kürdistan'daki savaşımda Devrimci Demokrat 
Hareketin rolünü dile getiren Almanca bir bü
roşür de dağıtıldı. 

Barış Parlaırentosu Toplantısı 27 Eylül gü 
nü yayınladığı ortak bir çağrı ile sona erdi~ 
Çağrı,l34 ülke ve lDü'ün üzerindeki 2260 dele 
ge tarafından onaylandı.Oybirliğiyle yayınıa= 
nan çağrının rretni şöyle: 

"Dünya halkları büyük bir tedirginlik i -
çindedir .Bütün dünyayı kapsayan bir atom sava 

şı tehlikesi hiçbir zaman bu kadar açık hiss~ 
dilnemişti. 

"Atom silahlarındaki artış ve ölüm cepha
nelerindeki yükselıre kritik bir sınıra eriş -
miştir.Bu sürecin daha da sürrresi,insanlığı 
bir soykırım tehlikesi ile karşı karşıya bıra 
kıyor. -

Halklara karşı işlenmiş adi bir suç olan, 
'yeni atom silahları stratejisi' ile güdülen 
anaç; sınırlı bölgesel bir atom savaşının,glo 
bal (dünya çapında) atom yıkıntısına dönüşrre = 
den olabileceği inancını yaygınlaştırınaktadır 
Biz bu tehlikeli ve insanlık dışı doktrini ke 
sinlikle reddediyoruz. -

"Fedakar bir savaşımla 30 yılı aşkın sü
redir,bir dünya savaşını engelleyen,silahsız
lanma ve yumuşamaya büyük bir güç ile katılan 
dünya halkları,bu tehlikeli planlara katılma
yı reddediyar .Halklar, silahlanınanın durdurul
masını,silahlı tehditlere,saldırgan eylemlere 
ve askeri haskılara son veriliTesini ve atom 
savaşı tehlikesinin ortadan kaldırılmasını ta 
lep ediyorlar. -

"Politikacıları ve devlet adamlarını akıl 
cıl ve sorumluluk duymaya davet ediyoruz.Bü = 
tün hükürretlere sesleniyoruz: 

"Yeni silahianma programlarından uzak du
run! 

"Yeni tip kitlesel imha silahların üreti 
mini durdurun(robot- atom boıııbası,nötron boııi= 
bası,kimyasal silahları ve bütün diğerlerini) 
askeri stokları azaltın! Atan silahlarını ya
saklayın! Anlaşma çabalarını arttırın!Bundan 
başka seçenek yoktur.Barışın yüksek önemini 
görenlere sesleniyoruz! 

"Bugün tedirginliği dile getirrrek yetmi -
yor!Alann çanlarını çalmak yetmiyor!Halklar , 
en önde gelen halklarından olan barışı koru
yabilirler.Çabalaınak bir zorunluluktur. 

"Bizi birbirimizden ayıran herşeyi bir ke 
nara bırakalım!Bir atom savaşı tehlikesini -
bertaraf etrre savaşıııu.nda birleşelim. 

"Dünyayı karanlıklara göımıe deneylerini 
durduralım.Sesimiz eşsiz bir güç ile yankıl~ 
malıdır." 

Mitingte ayrıca F.Alman hükümetine bir 
telgraf çekilerek işbaşına gelen askeri fa
şist cuntaya her türlü askeri ve mali deste 
gin kesilmesi istendi.Konuşmalardan sonra 
olgun bir şekilde yürüyüş dağıldı. 

. Av:u~anın diğer ülkelerinde de pek çok 
ılerıcı Kürt ve Türk örgütleri askeri faşisi 
cuntayı protesto eden gösteriler düzenledi
ler. 

Aseri_cuntanın işbaşına gelmesi,yalnız Avru 
padakı Türkiye ve Kürdistanlı anti faşist
örgüt ve kişilerin tepki ve nefretlerini ka 
~~d7.Bir çok ulusal,uluslararası işçi, -
ogrencı ve meslek örgütleri,devlet adamları 
parlament~rler_de çeşitli eylem biçimleriy
le askerı faşıst darbeyi yerdiler. 

İsveç Dışişleri Bakanı Ola Ullsten,cun
tan7n,ı~ba~ın~ ge~diği ilk gün şunları söy
l~dı, ~rkıye dekı cunta Avrupa demokrasi -
sıne bır darbe vurmuştur." 

Uluslararası Çalışma Örgütü(İLO),Ulus
lararası Metal İşçileri Sendikası,Federal 
Almanya Sendikalar Birliği(DGB),Fransız 
CGT Sendıkası,Kıbrıs !şçi Federasyonu, ve 
Yunanıstan Işçı Sendikaları Birliği yaptık
ları basın toplantılarıya da da&ıtıkları bil 
dirilerle askeri faşist cuntayı okınadılar. -
Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma için 
de olduklarını vurguladılar. -

. Avrupa Kon~eyi'nde de, komünist,sosya 
lıst ve ılerıcı demokrat parlamenterler 
cuntayı sert bir dille yerdiler.Bu üyeler 
yaptıkları konuşmalarda Türkiye'nin derhal 
Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılmasını ya ?a en.azından üyeliğinin askıya alınmasını 
ıstedıler.Cuntanın hiçbir demckratik yönü
nün bulunmadı8ını ve bu yüzden de üyeliğinin 
Avrupa Konseyi tüzüğüyle bai"fdaşmadıi"fını be
lirttiler.Avrupa Konseyi bu~tepkile~ karşı
sında Türkiyedeki gelişmeleri dikkatle izle 
meyi karar altına aldı. 

İRAN-IRAK SAVASI • Başı s. 3'te 

ha dün ABD emperyalistleri,buna benzer riziko
ları göze alıp !ran'a müdahele etmişlerdi.Ayr~ 
ca ABD,şimdi de bu savaşın dışında değildirHer 
ne kadar fiili olarak kendisi savaşta görünmü
yorsa da sadık müttefikleri olan S. Arabistan, 
Küveyt,Kuzey Yerren,ürdün gibi devletlerin va
sıtasıyla bu savaşta Irak'tan yana yerini al -
mıştır.Daha geçenlerde ağır silahlarla donatıl 
ııu.ş üç savaş uçağını S. Arabistana gönderdi.E!!' 
peryalizmin uşağı Enver Sadat,ABD'nin Mısır 
topraklarını istediği biçimde kullanabileceği
ni söylüyor. 

Elbette ki ABD emperyalizminin hesabı sade 
ce bu değildir.Daha başka hesaplarının da ol= 
duğu bir gerçektir. Şöyle ki Şahın kovulmasın
dan sonra tran'da ABD'ye karşı güçlü bir halk 
muhalefeti oluşmuştur.Eğer bu savaşta Hürreyni, 
gücünü yitirir,hatta düşürülebilirse yerine 
ABD'nin kuklası olabilecek güçler iktidara ge
tirilebilme olanakları vardır. Eğer bu başarı
lamazsa Irak işgal ettiği toprakları ve Şat 
ül Arabın denetimini eline alabilirse durum ge 
ne ABD' nin çıkarına dır. Çünkü Irak, uzun döneni= 
dir sosyalist ülkelerle ilişkilerini kesip em
peryalistlerle güçlü ekonomik ve siyasi bağlar 
kurmaktadır.Dolayısıyla bu savaş içinde Irak 

racağı ortadadır. Hatta bu konuda !ran' ın Tür
kiye'den ABD yapıııu. araç, gereç ve silah iste 
diğ i yolunda daha şimdiden bazı idialar var~ 
Bu gizli ilişkilerin yanısıra açık birtakım 
teklifler de geliyor.Örneğin !srail şöyle di
yor: "Eğer !ran bize karşı olan tutumundan vaz 
geçerse ona silah yardımı yap:naya hazırız. "BU 
da açak olarak şu anlama geliyor:!ran ABD ve 
siyonizrre karşı olan tavrından vazgeçsin, ABD 
emperyalizmiyle yeniden ilişkilerini geliştir 
sin. -

Bu şekilde Hümeyni ABD'ye karşı dize geti 
rilecek, ya da olmazsa en azından Şah yanlı= 
sı gerici güçler bazı görevlere getirilecek , 
onların vasıtasıyla ABD ile bazı ilişkiler ku 
rulacaktır .Emperyalizmin diğer bir planı Hü :: 
rreyni' nin bir türlü ortadan kaldıramadığı Kürt 
hareketini yenilgiye uğratmaktır. 

Ayrıca her iki ülke de yılda sadece pet -
roldan 40 wilyar doları aşkın gelir elde et -
rrektedirler .Bu gelir her iki ülkenin kalkınma 
sında kullanılmayacak, tam tersine emperyalist 
silah tekellerinin kasalarına akacaktır.Her i 
ki ülke de emperyalizmle daha güçlü ilişkiler 
içine girecekler,ya da en azından bu yönde ba 
zı adımlar atacaklar. -

daha fazla emperyalist ve gerici güçlere ,sava DEVRİMCİ GÖREV BU SAVASA 
şı sürdürebilıresi için silah araç ve gereç ba= KARSI CIKMAKTIR 
kırnından gereksinimi olacaktır.Irak'ın silah, . 
cephane isteği Sovyetler Birliği tarafından .. ü·ak ıle h-an arasın&;. çıkan bu savaş te-
rededilmiştir. Dolayısıyla Irak gereksinirole - sadufı çıkan bır s~v~ degıldır .ABD eııq:ıerya -
rini karşılaınak için ABD'ye daha fazla yaklaşa lızmı bu savaşta buyük rol oynaınaktadır.Bu s~ 
caktır. -vaş ~alizmi zayıflatan ileriçi haklı bir 

!rana gelince; bilidiği gibi !ran ordusu savaş. değıl, aksin':' eııq:ıeryalizmi güçlendiren 
tümüyle ABD silahlarıyla donatılmıştır.Bu sa - ger~cı V';' haksız bır sav~ştır.Savaşın sürdürül 
vaş boyunca tran' ın yeni silahlara ihtiyacı o- rresı kesınlikle emperyalızmın çıkarlarına hi~ 
lacağı gibi parça,araç gerece de ihtiyacı ola- net e&;r.Bu s~vaş başta" !ran ve Irak halkları 
:oaktır. Kısa bir döneıırle orduyu yeniden donat - olmoık uz':'r':' tum Orta Doğu halklarının çıkarı~ 
mak mümkün değildir. Bu nedenle zorunlu olarak riilit.:çeiışır • 
ABD'ye ya da olmazsa onun kuklalarına başVLI_ 
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Dünya Halkları Barış Parlam211tosu, 23- 27 Jı Parlam211toya Aşiti ya 
Eylül tarihleri arasında Bulgaristan Halk a.ım Gelen Cihane re 
huriyetinin Başkenti SOFYA ' da toplandı. - SOFYA 

Barış parlam211tosu,toplantısına 134 ülke-
den 2300 delege ve lOO'ün üzerinde uluslarara 
sı örgüt katıldı.Dört gün süren ve çeşitli -
alt ırasalardan oluşturulan toplantılar boyun
ca atom ve nükleer silahların dünya halkları
nın karşı karşıya getirdiği tehlikeler üzerin 
de durularak , barış savaşımının önemi ve görev 
leri üzerinde duruldu . Barış savaşımının çeşit 

li sorunları tartışıldı. Sofyadaki Barış Parla 
mentosu toplantısında ayrıca Türkiyede gerçek 
leştirilen askeri darbede Amerikanın rolu ol= 
duğu belirtiler ek,Cunta kınandı.Tutuklanan -
bütün i l erici sendika ,demokratik örgüt yöneti 
cileri ve anti faşist politik kişilerin der = 
hal serbest bırakılırası , insan haklarına saygı 

gösterilmesi istendi. 
Toplantıda bir kaç gün önce Türkiye ' de as 

keri Cunta işbaşına geldiği için Türkiye ba = 
rış derneğinin Sofyadaki barış Parlam211tosuna 
katılanadılar . 

Kürdistan Devr:im:::i Denokrat hareketi to12 
lantıya bir bildiri sunarak , gerçekleştirilen 

asker i faşist cuntaya karşı savaşım veren -
Kürdistan ve Türkiye halkları ile dayanışıra
nın yükseltilmesi gereğini vurguladı . Sunulan 

bi ldirinin metni şöyle : 

Dünya Halkları Barış Parlam211tosu 
SOFYA 

Barış davasının değerli savaşçıları , 

Türkiye ' de Amerika Birleşik Devletleri emper
yalizminin,onun saldırgan örgütü NATO'nun ,bir 
avuç sömürgeci tekelci Türk serıraye çevresi -
nin çıkarlarını koruırak için. 12 Eylül 1980de 
faşist bir darbe yapıldı . Bu faşist cunta hare 
keti ,Türkiye halklarının ,barış ve sosyalizm 
güçlerinin savaşını kana boğıraya , bölgemizde 
hal klar arası ilişkileri bozıraya , barışı bal-

Devaını s . ll ' de 

Şerkeren heja yen doza aşitiye, 
Lı Tırkiye , bo ırafen inıperyalizıro. Errerika 

YekbOyi O rfuustına we ya leşkeri NATO O bo 
qezencen ııustek jı bırcıvaziye ıronopolist, ro 
ja 12 ' e !lone 1980 ' i darbeki faşist pek hat~ 
Ev tevgera cunte,bo ku tekoşina gelen Tırkiye 
ya sosyalizm O aşitiye bı xwine bıde sekınan 
dın , bo ku dı hererra me de peywendiyen nav g~ 
lan bıde bırin O xencer lı aşitiye xe ye .Ar

ıranca we, denge gele Kurd ye ku jı bo azadi o 
aşitiye derte bıde fetısandın . 

ve cunta faşist , çawa ku bı serket', bı lın 

gO lepen xwe yen xwin erişe da ser gelen Tır= 
kiye en ku bo nan ,azadi o aşiti tekeşin dı

dın.Zagona Himi (Anayasa) hat qedexe kırın . Bo 

ku lı ruye dıne xwe be teref bıde nişandan dı 
axaftıne de xwe lı hembere rast O çepan da ni 
şandan.Le bele erişi ser hezen çep kır . Sındi= 
qen çini,rexıstınen cıvaki yen gel o partiyen 
karkeran da gırtın . Weşanen peşverO da gırtın 
O berpırsiyaren wan avet zindanan.Serok bele
diye y€m ku demokratbOn jJ_ serok beledi hatın 
avetın , dı şOna wan de faşistan dan rOnıştan -
dın.Bı ve rewş O şela xwe , irada bı ınılyonan 

xelqe xebatkar dan ber lıngen xwe .Ve cunta fa 
şist a cavsor , dı nava rojeke de bıryaren dar= 
dakırırıne da . Lı aliye dın bo ku xelke bıde 

xapandın , seroken partiyen faşist O paşverO ji 
gırtın bın çavan . 

Cunta faşist , çOndın O hatına Kurdıstane 
qedexe kır .Jı sala 1923 roja sazbOna Koırara 
Tırkiye heta iro,gele Kurd , herdem,gelqırkırın 

zılm O zordesti , gırtınen gelemperi , caneşandın 

O jı ax O wel at harkırın diti ye .Gele Kurd dı 

diroka xwe de iro j i rojen pır reş O zor dıji 
Lı Kurdıstane iro , tışte ku hene cendır -

m2n NATO o cunta faşist ın.Lı Kurdıstane lı
qen komando O hezen metınqehkar hene. Dı Kur-

dıstane de gırtıneki tevayi,zılm,zordesti , 

xwinrıjandın O ııurın heye . 
u; bele Gele Kurd , ııule xwe daye ııule kar 

ker O xebatkaren Tırk , dı bın ala azadiye de -
dıji metıngehkariye , inıperyalizme o notırvane 
we cunta faşist şer dıke O dı ber xwe dı de . 

Bo paqıjkırınaleke ku te xwestın dı eniya 
gelen Tırkiye be dayin , pekanina yekitiya he
zen sosyalist O aşitixwaz pewıste.Ev daxwaz a 
gele Kurd O tekeşeren Gele Kurd e .Ev daxwaz a 
Gelen Anadole ye. 

Geli tekeşeren doza aşitiye , em bı nave ge 
le xwe ye bındest deng lı we dıkın . Bo şıkestı 

na cunta faşist ku dıjııune gelen Tırkiye o he 
zen aşitixwaz e ,bo qewırandına inıperyalizme 
tevli meqer o çavi yen xwe yen xwinmejiye , 
def kırına meqeren NATO yen casOsi O bo ku ge 
le me bı sere xwe O dı nav aşiti O azadiye de 
bıji , dı şere ku em dıdın de alikariya gele 
bıkın. 

Geli aşitixwazen ku j ı çar aliye dıiıe ha
tıne O j ı her zırani, her rengi , her dini O ne
tewi ne ,em aşitixwazen Kurdıstane ban we dı
kın . Nıminenden egit yen parlamentoya aşiti a 
gelen dıne,cunta faşist protesto bıkın.Xwedi 
lı tekoşina gelen Tırkiye ku bo azadi dıdın , 
derkevın , pıştgıri je re nişan bıdın . 

Guh bıdın denge gele Kurdıstan ye ku jı 

nava xwin O agır derte.Lı hember gelqırkırDı 
dek O dolaben bo qırkırına gel e Kurd O pelçı
qandına wi bısekının . 

Daxwaza me ewe ku dı ve cıvina gıring de 
bıryaren pıştgıriya gel e me dere .Ev daxwaz ,da 
xwaza gele me ye.Daxwaza hemO hezen peşverO -
yen gele Kurd e.Daxwaza bıratiye ye. 

Bıra bıji tekoşina bo aşiti O sosyalizm! 
Bıra bıji pıştgıri O dostiya navnetewi ! 
Her bıji hezen aşitixwaz yen dıne ! 

DEI"'ORATtN SORESGERtN I<URDI STANA 
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