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'WiDE 

FASlST UYGULAMALAR-

1 ''Cuntanın bu saldırıları bireysel 
çıkışlarla deO;il,ancak toplumsal 
halk muhalefetiyle önlenebilir.'' 

YI LDIRJUWAZ 
Askeri cuntanın 12 Eylül fa-' 

şist darbesinin üzerinden 6 aya' 
yaklaşan bir süre geçti.Cuntanın1 
iktidara el koyuşundan bugüne kai 
dar hiç agzından düşürmedigi veı 
sürekli propagandasını yaptı~ıı 
bir şey var"anarşi ve terör". 
"Anarşi ve terörü"önleme adı al- 1 

tında bütün ilerici,devrimci sen: 
dikalar,demokratik kitle örgütlei 
ri tek tek kapatıldı,yöneticiıe=· 
ri zindanlara dolduruldu.Gündü -
zün ortasında,her kesin gözü ö-· 
nünde "dur ihtarına uymadı" diye 
insan kurşuna dizildi.Evinde sol. 
bir dergi ya da kitap bulunduran 
kişiler aileleriyle birlikte gün 
lerce gözaltına alındı,işkence ~· 
lerden gecirildi.Kürdistan' da 
devrimci hareketin gelişkin ve 
halkın sömürgeci güçlere karşı 

politize oldu~u bölgelerde sık 
sık ask~ri tatbikatlar düzenlen-· 
di.Kürt Halkına göz da~ı veril
mek istendi.Devletin baskı ve te 
rörü öyle bir noktaya vardıki. 
halk kitle halinde göç etmek zo
runda kaldı.Köy meydanlarında in 
sanıara toplu işkenceler yapıldi 
Ortadan kaldırılan demokratik 
haklar,ya~ılan işkenceler,i~le -
nen cinayetler hepsi"anarşi ve 
terör'ü önlemek için imiş(!) Ve 
cuntanın liderleri zaman zaman 
TV'ye çıkıp halka " bakın nasıl 
da terörün,anarşinin kökünü kaz
dık" gibisinden konuşmalar yaptı 
lar.Cuntacı generallerin bu de= 
meçlerine dalkavuk ve gerici ga
zeteler büyük övgüler dizdiler . 
Ortadan kaldırılan demokratik 
haklara,işlenen cinayetlere hep, 
birlikte alkış tuttular. i 

Aslında köküne inilmek isteni
len"terör" odakları değil, işçi 

sınıfının emekçi halk kitleleri
nin ekonomik ve demokratik örgü!! 
leridir.Emekçi halkın yaşamının 1 

kendisidir.l2 Eylül den bugüne' 
kadar cuntanın uygulamalarına 
şöyle bır göz attıgımızda durum 
açıklığıyla görülür. 

Birincisi,Cunta iktidara gelir 
gelmez işçi sınıfının ilerici' 
sendikal örgütü olan DİSK'i ka
pattı,bir çok yöneticisini tutu~ 
ladı.İlerici ö~retmen,memurların 
ır.esleki örgiıtleı:-i olan TÖB-DER , 
TUM-DER gibi kuruluşları,sosya ~ 
list partiler kapatıldı.Yönetici. 
leri aı;>;ır kovuşturmalara tabi t~. 

ı 

tuldu.İşçi sınıfınıngrev yapma 
hakkı elinden alındı.Tüm ilerici 
devrimci yayın organları yasak -
ilandı,yazarlar zindanlara atıldı 

mokratik uygulamalarına karşı 
çıkan 50.000 yakın işçi,emekçi , 
aydın insan tutuklandı.İnsanlık 
dışı işkencelere tabi tutuldu. 

TERÖRÜ KİMLER YARATIYORDU? 

12 Eylül faşist darbesinden ön 
ce terörü,kitle katliamlarını,si · 
yasi cinayetleri KONTER-GERİLLA~ 
MİT ve faşist güçler işbirliği 

halinde gerçekleştiriyorlardı.Es 
tirilen terör,işlenen sayısız ci 
nayet elbetteki amaçsız değildi~ 
Amaç Türkiye' yi bugünkü ı·örtama 

getirmekti.Ne yazık ki bu amaca 
varıldı.Dtin hedef tahtası seçi
len güçler-faşist olmayan tüm e
mekçi sınıf ve tabakalar-bugünde 
hedef tahtası durumundadırlar 
Yanlız tek farkla,saldırının bi
çimi ve tetiği çeken eller değiı 
miştir.Dün ilerici-devrimci,işçı 

ler,sendikacılar,ö~retmenler,me= 
murlar,bilim adamları,öğrenciler 
hergün faşist saldırı örgütleri 
tarafından pusuya düşürülüp al
çakça katlediliyordu.Bugün bu gö 
revi bizzat devlet üstlenmiştir~ 
Hem de bu işkence ve cinayetler 
bugün sadece devrimcilere,sosya
listlere karşı degil,ttim emekçi 
halk kitlelerine de yapılmakta -
dır. 

'ıar içinde tek tük gUvenlik gö
revlisi vardır.Faşist güçierden 

'ölen olmadı1\ı gibi,onlara vyöne
lik ciddi bir tutuklama da olma
mıştır. İlk günler de tutuklanan 
MİSK yöneticilerinin hepsi daha 
sonra serbest bırakıldı.MHP' ninj 
de önde gelenlerinin bir çoğul 

serbest bırakıldı.Ancak şu anda 
bir kaç tanesi göstermelik ola
rak gözaltında tutulmaktadır.Ge
lişmeler öyle gösteriyorki onla
rın da serbest bırakılması pek 
uzak de~til. 

Denilebilirki saldırgan güçle
ri;yani tetiği çeken gtiçler niye 
değişti?Faşist güçler niye eski
si gibi saldırmıyor, cinayetler 
işlemiyorlar? Burıun nedeni açık
tır:Başta da de~indi~imiz gibi , 
Türkiye'de faşist hareketin bu• 
saldırılarda güttü~ü bir arnaçı 
vardı.Bu amaçlarına ulaşmak için, 
hergiin toplu katliamları düzen-: 
liyor,siyasi cinayetler işliyor
lardı.!şte bugün o ortam yara-· 
tılmıştır.Dolayısiyle Kurclar i
nine çekilmişlerdir.Fakat ,, yeni, 
kurtlar ortaya salınmıştır.Bu dal 
Faşist cuntanın"güvenlik kuvvet
leri(!)"dır.Nitekim faşist hare-' 
ketin ideologlu~unu yapan Tercü- ' 
man yazarları,faşist militanla -· 
rına çaı;>;rıda bulunarak,artık ey
leme geçmeyin,devletin gerçek sa: 
hipleri iktidara el koymuşlardır. 
Sizin yaptı~ınız ve yapmak iste-ı 
diginiz,şu anda işbaşında bulu 
nan yönetim en mükemel biçimde 
yapıyor. 

Demek oluyorki,Cuntanın söyle
diklerinin aksine siyasi cinayet , 
ler durmuş de~il.Sadece cunta fa·

1
: 

şistlerin öldürülmesini engelle= 
miş,onları istepneye almıştır. 

Sonuç olarak cuntanın amacı,te · 
rör odaklarının üstüne gitmek de: 
~il,tersine emekçi sınıf ve taba' 
kaların,demokratik ve siyasi öz=: 
gtirlüklerini ellerinden almaktır' 
Bu alanda çok mesafe katetmiştir' 

_ Şu anda Türkiye de insan hak ve. 
özgürlüklerinin var oldu~unu söyi 

-ı 

liyebilmek için insanın zır deli; 
olması gerekir. Heriki giinlerde, i 

cuntanın tüm halk kitlelerine , i 
"anarşi ve terörii önleme" adı a.!_j 
·tında daha biiyük saldırılarda b~~ 
,lunaca~ı giin gibi ortadadır. 

Cuntanın bu saldırıları birey
'sel çıkışlarla de~il,ancak top~ 
.lumsal halk muhalefetiyle önlene 
bilinir. 
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DASIMLU: Ll SER ÇIYA $/KA/VDI/1/A 

GELE KURD ZOR ZOR E. 

Gel; xwendevanen hej a! 
Sekretere parti demoqrati Kurdis 
tan a !ran dr.A.QASIMLO,roja 24~ 
Sıbate sala 1981 e lı bajare Sto 
ckholme bı Kurden ku nuha lı 

Swed dı.iin,bı wan re lı ser rew 
şa Kurdistana !rane cıvinek çe = 
kır.Pır kes dı cıvine da beŞdar 
bGn.Em ,ve axaftına dr.A.OASIMLO 
lı jer bı kurtbıri peşkeşi xwen
devanen xwe dıkın. 

Tarixa parti Demoqrati Kurdis 
.tan a İran pır kevn e.Komara Ma= 
'habat jı 'me re gelek tecrube u 
cerbandın hiştiye.Wek te zanin 
Komara Malıahat jı aliyen emperya 
lizm u kevneperesten tran e ve 
hat xıstın.Em jı 36 salan 34 sa
la dı bın şerten dızi(sıri) de 
man. 

Dı wexta Şah de weki gelen 1 
ranen dın ,gele Kurd ji pır u 
pır qurban da.Bı hezaran peşmer 
ge yen Kurd dı zındanen Şah d~ 
mırın u hatın gulle kırın.Bı tay 
beti wexta şah de lı ser Kurda 
tade u zılmek ne diti hebu.Le da 
wiya date u zılme tune.Lı İrang 
gele Kurd,bı hemu gelen İran yen 
dın u zahmetkeşen trane re me 
Şah xıst.Jı bo ve yeke Şoreşa 1-
rane,ne male gurubeki tene bu.Ma 
le hemu gel u zahmetkeşenn trang 
bu.Bo hemu gelan,bo hemu zahmet
keş u cotkaren 1rane bu.Prople -
men sosyal u ekonomik ger bıhata 
.pışaftın,xılas bıban.Gele Kurd 
Ezeri,Tırkmen,Beluci,Ereb heqe 
xwe bı'gırtana. Lewra şoreşa İr ane 
a van hemfi yan bu. 

Çaxa ku şoreşa trane bı ser -
·ket,balam çend mang(meh)ne çu , 
-paş şoreş hın grup ev şoreşa 1 

lrane,ya mezın bı nave xwe diyar 
kırın.İnsiyatifa şoreşe gırtın 
deste xwe.Xebat dıj emperyalizm, 

- fırk bu, tenha bu. Bı çend gırti -
yan(rehinan)ma.Roj bı roj zılm u 
tade,lı ser hezen demoqrat,peşve 
ru zede bu.Azadi jı nave hate hı 
lanin.Yek rojname tene derket,e; 
rojnama ji a reisecumhur Beni 
Sadır e.Rojnamen dın qedexe bun. 
Rewşa abori u siyasi ya zahmetke 
şan roj bı roj xırab bu.Enflas = 

:yon zor zor e.Tevgeren bo azadi 
,dıdın sekınandın.Buhayi zede bu 
lu dıbe.Zor tışt lı İrane dest na 
kevın.Lı hemher van zordestiyan 
wexta ku zahmetkeş dıxwazın den
ge xwe derxın,rewşe protesto bı--
kın,ev çax wan mahkfim dıkın. Jı 

viya re bersiva dewleta İrane ha-
;zır e."vana nokeren Emeriqan'ın-; 
:emperyalizme u yen !raqe ne.Aja- _ 
nj!n komunizme beynenmilal'ın." 

\. 

ARMANC 

HukGmeta kevneperesta İrane e 
rişi ser Belucistane kır, bg 
hejmar Beluci kuşt.Ser kut kır . 
Paşe avet ser ezerivan. Sereken 

.wan kuştın.Lı Kurdistan ji,dıx -
~west wer bıkın.Le lı Kurdistan 
dıji xwe gele Kurd ditın.Mıqawe
met ditın.Lı Kurdistane bı ser 
ne ketın.Xumeyni sala 1979 de lı 

hemher Kurda cihad vekır.Bı fan
toman Kurdistane da her bomban. 

,Le disa ji,bı ser ne ketın. Dawi 

ı
, gotın"ger otonemi islami be" Me 
ji got başe,bıla otonemi islami 
be.Le cardın ji qebul ne kırın. 

'Armarca wan ev bu ku,Kurd silehe 
xwe teslim bıkın.Me got em sile
he xwe teslim na kın.Ger em sile 
he xwe teslim bıkın u teslim bı= 
bın,eme jı bınde herın.Le em tes 

,lim na Çın,dı be ku dı vi şerT 
'da,em ben şıkandın u jı bın da 
;herın,le tekoşin,ango şere gele 
·Kurd we ne qede.Em na bejın ku 
erne bı saleke yan ji bı du sala 
'bı ser kevın.Dı be ku ev şer 10 
sal 20 sal dom bıke,le kese nıka 
rıbe beje ku gele Kurd teslim bG 
Jı şer tecruba me pırr e.Lı ser 
içiya gele Kurd naye şıkandın. Ev 
ışere me we dı direka Kurdistane 
da mina sterıkeke bımine. 

Nuha ji şer berdewam e.Pır mı 
rov hatın kuştın.Me ne xwest ku 

1em şer bıkın u anuha ji,em na 
ıxwazın şer bıkın,em mecburın xwe 
lı dıji erişen wan bıparezın. Me 
jı bo ve yeke bajar valakırın.Le 
iro disa çar bajar dı deste me 
da ne.Kurdistan hemu dı dest me 

,da ye.l2 hezar peşmerge dı ~er 
da ne.Zahmetkeş u cotkaren Kurd 
hemu dı emre parti de ne u jı 

şer e hazırın.Le em dısa şer na 
xwazın,heqe xwe dıxwazın.Em na 
xwazın dewleta İrane jı hev bıke 
ve.Em İranek federatif dıxwazın~ 
Dı kar u bare xwe yen hundıri da 
iserbıxwe,yen derveyi de ji dı na 
-va dewleta İrane de OTONOMİ dıx=
wazın. 

Pıratik u politika Parti De
'\moqrata Kurdistan İran,rast dıdeı 
kıfşe.Jı ve politika me ya rast 
parti dı nav gele Kurd da roj bı 

roj xurt dıbe.Nabena me G ŞEX 

İZEDDİN baş e.Fedaiyan politiqa 
xwe guherandın.Lı Kurdistane Fe
daiyan bela bGn.Komela Zehmetke
şan ji pır zıhif bGye.İro lı Kur 
distane sedi he~t~ cmın.Lı Kur ~ 
distane qasi sno km2 cih dı des
te me da ye.P~nce(SO)km2 em cira 
ne Sowyet'ın.Nuha deıvletek ji h-a 
zır nıne ku hı me re alikari hı= 
ke.Le Soıvyet G hemG dewlet~n sos 
yalis doste me ne.Ger iro Smcvet 
alikariya me ne ke,ev nC tvtl mana 
ku Sowyet du jmıne me ye. Em Smvvet 
hevale riya dır~j dıbinın.ou}mı 
ne mc Emeriqa G bmpervelizma cT 
hane ye.Lı İrane mucahide xelk G 
ronekhiren İrane pıstgıriva me 
dıkın.Bı xelke Fılıstin re dnvın 
G sıtcndır2 mc znr 7~r ~~~r'. -

DENGE .ı\RM.ı\NC 

hSw&ıl 

he• hefle 
:INE 
ı·-· 15•15 -16•00 

j$EMI 
, saat 10-30 -11·00 
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1 A~~c-· h 

Halen yurtdışında 
bulunan TÜRKİYE SOS 

-----YALİ ST İŞÇI PARTİST 
____ (TSİP)Genel Başkanı· 

AHMET KAÇMAZ ile 
bir görüşme yaptık. 

Kendisi bizlere 
Türkiye'nin içinde 
bulunduğu son durum 
ve askeri faşist 
cunta ile ilgili g~, 
rüşlerini açıkladı.' 
Yapılan bu görüş

meyi okuyucularımı
za sunuyoruz. 

A R M A N C 

L 1 

• 
TSlP 

' 

GENEL BASKANI -
AHMET KACMAZ _,. 

• • ILE BIR 
•• • 

SOYLESI -

rına ve emellerine.kayıtsız,şart- mı atıatmak için yıllardır tek çı 
sız itaat edecek ölçüde amerikan- kış yolu gösteriyordu"Halkın-yani A~anc:Biliyorsunuz 12 Evlül de cılaştırılması.İşte Cunta'nın e- kendisi dışındaki ezici çogunlu-askeri bircunta Tüı1<iye're ikti- sas amacı,bubirbiriyle yakından gun.,kemer sıkması".Bunun da, son dara el koyciJ.Cuntanın ikticlara ilgili iki hedefin gerçekleştiri.!. derece kısıtlı da olsa mevcut de-neliş nedenlerini bize açıkla~ı- mesidir.Ve cunta'nın bu hedefler mokratik şartlarda saglanmayacagı sınız? dogrultusunda bir hayli"iş başar- nı iyi biliyordu.Onun için de ıi= A.K.Darbeci genera:Ller"teröre son dığı" da ortadadır! zunca bir süredir"otoriter bir re vermek ve demokrasiyi rayına Emperyalizmin ve işbirlikçi bur jim","eli sopalı bir iktidar","GU oturtmak"amacıyla iktidara elkoy- juvazinin emelleri ancak bir dik= ney Kore,Filipinler,Brezilya"öz = duklarını söylüyorlar.Ru açık bir tatörlük tarafından uygulamaya ko lemlerini dilinden düşürmez olmu1, aldatmaca çünkü,birincisi, terClr nabilecegi için 12 Eylül darbesi tu.Nitekim işbirlikçi burjuvazi -: sona ermedi,faşist terörün yerini tezgahlanmıştır.Bugün mevcut uyg~ nin göbekten baglı oldugu emperya resmi devlet terörü aldı. Bu:>,iin lama bu gerçeği apaçık ortaya koz list mihrakların, söz gelimi IMF •= Türkiye'de,darbeden bu yana 50000 maktadır.Kamuoyunun tepkisi nede- nin,Friedman'cı ABD ekolünün Tür-' den fazla kişinin gözaltına alın- niyle has amerikancı Demirel' in kiye için önerdikleri,daha önemli' dıil;ını,bazı okulların hapishane bile yapmaya cesaret ederneyeceği si ekonominin en hayati meselesi· haline getirildiil;ini, işkencenin , şeyler vardı. şimdi bu"mahzur"or- haline gelmiş olan "dış kredi" i-1. her gözaltına alınana sırf yıldır tadan kalkmıştır.Ve ABD ne ister- çin dayattıkları,kemerlerin sıkı,!!' mak ve çökertmekamacıyla yaygın se hemen itaat edecek bir yönetim masından,kısacası Türkiye'de de -bir şekilde uygulandıP,ını, koyu oluşturulmuştur.Bu gerçeği ABD mokrasinin tiimüyle askıya alınma-! sansiir nedeniyle açık yayında ge~ kaynakları,üstelik sevinçlerini- sından başkası degildi.İşte Cuntal çeklerin dile getirilmedi~ini de saklamadan kendileri dile ge - nın tezgahlanışının bir önemli n~~ dünya alem biliyor.1kincisi,Cunta tirmektedirler.O ABD ki,kendi hal denide tekelci burjuvazinin açma demokrasiyi rayına de~il k;ızıil;a kı na ve"batı"ya şirin gözükmek i= zına çare bulmaktır. Bu mümkün ol~ı oturtuyor!son derece çarpıci bir çin,kendi tezgahladıgı darbeleri bilecek midir?Bizim bu soruya ce-ı· örnek bu gerçe<ı.i gözler önüne se~ bile sözde kınamaktan geri durmaz vabımız eskiden beri"hayır"olmuş-me?,e yeter:Gözaltı sUresinin 3 a- işte bu ABD 12 Eylül darbes~ni tur.Çünkü Türkiye ekonomisinin ya çıkartılması!Bir"yönetim" ki, olumlu karşıladığını açıkça ilan derdi yapısaldır.Ekonomi, mevcut hem"demokrasiyi rayına oturtaca~ı etmiştir.Zaten yıllardır sürünce- emperyalızme bağımlı yapıda kal , nı"iddia eder,hem de gözaltı süre mede kalan,"Yunanistan'ın NATO'ya dıkça,isterse en otoriter rejim--sını azımsanmayacak bir ceza süre " · · • ı k ı b" 1 dönüşü meselesının,Cunta nın ver- er uru sun ır yere varı ması sine çıkartır,onun demokrasiye en digi tavizlerle bir çırpıda"Çözü- mümkün degildir. . ufak bir saygısı olabileceı<ine' me"ulaştırılması,generallerin am!;_ Cunta'nın,halkın büyük çogunlu-kim inanır? rikancılıgının somut bir denek t~ gu üzerine uyguladığı agır dikta-

Nitekim cunta'nın bütün yaptıkla- şı olmuştur.Oysa işbaşında cunta törlüğün somut sonuçlarını halkın· rı demokrasinin ve temel insan olmasaydı,Demirel'li bir iktidar- kendisi bizzat yaşayarak görmekt!;_ 
haklarının hukuki temellerini tah la bile ABD bu sonuca bu kadar ko Cunta darbenin hemen ardından iş-i 
rip etmekten,ancak orman nizamıy= lay ulaşamazdı. çi sınıfına saldırmış,onun tüm sii la bağdaşabilecek bir diktatörlü-. ARMANC :Cuntanın gerçek amacı ne:- yas i ,ekonomik,demokratik hakları=i gü"hukukileştirmek"ten başkası de dir?Bugüne kadarki uygulamaların= nı zorbalıkla gasbetmiştir.Arka -i gildir. -, dan ne gibi sonuçlar çıkarabili -· sından da en ağırı Kürdistan' dal Açıkca görüldügü gibi cunta'nınl riz?Bugüne kadarki uygulamaların, olmak iizere tüm ülke sathında a-l iktidara el koyuş gerekçeleri bi-ı Türkiye ve Kürdistan halkları üze gır bir terör estirmiştir. Egemen[ rer bahaneden öteye geçmemektedir rindeki etkileri nelerdi? - güçler,onların sözcüleri Türkiye'! O halde esas gerekçeleri,yani ama A.K:Şimdi gelelim cunta'nın,te-ı de her zaman iki konunun yaygara-i cı nedir?Sanırım bu sorunun ceva=: kelci burjuvazinin emellerini ge!ı·----- sını koparmışlardır." Beynelmileli 
bı 2. ci sorunuzun bir bölümüne de çekleştirmek için tezgühlündıgı komünizm" ve "ölücüliik"! Faşist i aydınlık getirecektir. konusuna.Cunta'nın 5 ayı aşkın uzf' __ Cunta da bu iki demagoji do~rult~j Darbenin birbirini tamamlayan i· gulamalarından sonra bugün Türki-. sunda boy hedeflerini seçmiş vel ki gerekçesi vardır. 1.- Tekelci i ye' de bu katı gerçeği kavramayan, 1 u lk başta onlara saldırmıştır • , ·burjuvazinin çıkarlarını kollayıp· işçi ,emekçi, aydın,ögh.tci kalma -- ·- "Beynelmilel komünizm tehlikesi"n! koruyacak bir" otoriter rejim" in , mıştır .Emperyalizme bagımlılıgı den kastedilen sosyalistlerdir,on i ,kurulması '2. -Türkiye 1 deki ikti da- . ___ sonucu ekonomiyi ~ öküş noktasına, ların toplumsal tr'llelini ,mücadele! 
rın,ABD'nin Ortadoğu'daki hasepl~j getiren tekelci burjuvazi,bunalı- 1 gücünü oluş~uran L~çi sınıfıdır. i 

=====---------~----

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ARitAN C 

ı"Bölücülük"ten kastedilen ise , 
Kürt halkının ulusal demokratik 
mücadelesidir.Ve burada da boy he 
defi,bu mücadeleye öncülük eden 

'Türk ve kürt sosyalistleridir, ve 
bizzat kürt halkının kendisidir . 
İşte Tekelci burjuvazinin en gözü 
kara despotizmini temsil eden fa
şist cunta işçi sınıfına ve kürt 
halkına yöneltti~i barbarca sald~ 
rılarla,burjuvazinin geleneksel 
en büyük iki korkusunu da örtüne 
sermiştir. 

Tabii Cunta'nın zulmü bu kadar
la kalmamaktadır.İşçi sınıfının 
ve kürt halkının dışında kalan 
toplum katmanları da derece dere
ce Cunta'nın ağır baskılarından 
nasiplerini almaktadırlar.Tek da-
·yana~ı bir avuç tekelci burjuva 
olan cunta,bugün 40 milyonu aşkın 
insanı karşısına almış durumdadır 
Ve ~ilyonların tepkisi uzun olma
yan bir süre sonunda kızgınlı~ığa 

:ve nefrete dönüşecektir. 
~~C: Hem cunta açısından,hem 

~e ~alklarımız açısından,gelecek
'le ilglli neler söylemek mümkün? 

A.K.Geleceği bizlerin,yani anti 
faşist güçlerin mücadelesi tayin 
ıedecektir.Cunta emperyalizmin,iş
:'>irlikçi burjuvazinin çıkarları
ı:.. kullamak için tezgahlanmıştır. 

· ft...ma buumisyon~nun yerine getirme-

ı
, si imkansızdır.Çünkü Ortado~uda 
P~B ileri karakolu olmak Türkile' 
nir, dünyadaki yalnızlı!?;ını daha 
artıracak,onu iyice tecrıt edecek 

:tir.Öte yandan zorbalıkla emekçi 
\halka kemer sıktırma oolitikası-
1 nın da varaca~ı bir y~r yoktur.Bu 
;politika,ekonomide durguniuk,iş -
,sizliğin aşırı boyutlar varması , 
/yüksek enflasyon oranlarının müz-
minleşmesi,kısacası emperyalizme 

! bağımlı ekonomi sürecin iflasının 
'noktalanması demektir.24 Ocak ka
! rarlarının uygulanmaya konmasın -
;dan bu yana geçen ,bir yıllık sü-

re bu gerçeği kanıtlamıştır.Demek 
'ki cunta'nın,yüklendi~i misvon 
' açısından dahi başarı şansı yok
tur. 
Aslında onun esas misyonu kı

sa vadelidir ve işçi sınıfının , 
emekçi halkın terörle sindirilme

i sini,onların örgütlü mücadele gü~ 
· lerinin dağıtılıp etkisizleştiril 
mesi~ hedeflemektedir.Bunlar sai 
lanıp da Cunta'ya fazla ihtiyaÇ 
kalmadığı andan itibaren general-

, leri bekleyen akibet, Kao-Ki 'nin -
\kinden ya da Papadopulos'unkinden 
farklı olmayacaktır. 

Ne ki mesele tek yanlı değildir 
i ~aşist diktatörliiğe karşı mücade-
1ıe başlamıştır ve her ge9en gün 
;güçlenerek devam edecektır.Ve Cu~ 
!tanın akibetini belirleyecek esas 
i faktör bu olacaktır.Bu konuyu ele 
jaldığımızda sanırım 4.cü sorunuza 
da geçmiş olacağız. 

ARMANC:Dilerseniz biraz da halk 
larımızın,siyasal güçlerinin bu= 
günkü durumu ve geleceğiyle ilgi
li sorunları üzerinde duralım.Tür 
kiye'deki anti-faşist ve demokra= 
siden yana güçler bugün hangi ko
numdadırlar?Cuntaya karşı savaşım 
la ilgili düşünceleriniz nelerdir 

A.K.Darbeden önce,biliyorsunuz, 
anti-faşist güçlerin örgütlü bir
liği için çalışmalar yapılıyordu 
ve belirli bir mesafe katedilmiş
ti.Darbeden sonra oluşan "yeni" 
şartlara intibak döneminde bu ge
lişmelerde bir duraksama,bir ya -
vaşlama oldu.Ancak bugün herkes 
askeri Cuntaya karşı sürdürülecek 

!demokrasi mücadelesinde en geniş 
·a~ti-faşist cephenin yaratılması
nın ne kadar hayati öneme sahip 
olduğunu her zamankinden daha ci~ 
di bir şekilde kavramaktadır.Kıs~ 
cası artık,birliğin lafını etme -
nin değil işini yapmanın zamanı -
dır.Cunta uyguladığı kem~rleri 
sıktırma politikasıyla ve devlet 
terörüyle çok geniş bir halk kit
lesini karşısına almıştır. Halk 
zorlu bir kış geçirmektedir.ve h~ 
murdanmalar hızla yaygınlaşmakta-

dır. 

Bütün mesele halkın tepkisini ör
gütlü anti-faşist mücadeleye ka
nalize etmeyi becerebilmektir. 

Bu konuda dikkatedilmesi gere -
ken çok önemli iki nokta vardır 
Birincisi,anti-faşist cephenin,si 
yasal güçler başta olmak üzere üT 
kemizde demokratik hak ve özgür = 
lükleri savunan her kuruluşu,her
kesi kapsaması için azami çabanın 

1 gösterilmesidir.İkincisi,"aman i-
lişmeyelim,cunta kendili8inden 
gitsin"tarzındaki pısırıklık baha 

·nelerine ve demokrasi saflarını 
bölücü maceracı eğilimiere asla i 

itibar edilmeyip her ikisine kar= 
;şı tutarlı bir tavır alınmasıdır. 
Unutmayalım ki bugün baş hedefi -
miz Cunta'nın devrilmesidir.Ve bu 
uğurdaki mücadelede,faşizme, onun 
zulmüne karşı olan tüm toplum gü~ 
lerini aynı cephede toplamayı he
deflemeyen politikaların hiç bir 
baş 

arı şansı olamaz. 
ARMANC:Biliyorsunuz Türkiyeli 

ve Kürdistanlı bir çok ilerici , 
yurtsever insan Avrupa'da bulunu
yor bunlar da cuntaya karşı pek 
çok görevle karşı karşıyadırlar • 

'

Bu açıdan cuntaya karşı,Avrupa'.ia 
nasıl bir savaşım verilebilinir ? 
Türkiyeli ·Je Kürdistanlı demokra
si güçleri ne gibi görevlerle kar 
\şı karşıyadırlar? 
i A.K.Eğer gerçekten cunta'yı de
virmek istiyorsak,mücadelenin e
sas olarak Türkiye'de verilme-

.si gerektiğini asla aklımızdan ç~ 
lkarmamamız şarttır.Bizim ve duru
mu bizimkine benzer olan başkala-

I
rının-yurt dışında olmamız ülkede 
sürdürülen anti-faşist mücadele -
nin bir parçası ve aynı zamanda 
bir gereğidir.Bunun yanı sıra Av
rupa'da önemli bir işçi potansiye 
li vardır.Bu potansiyel gücü anti 
.faşist mücadeleye seferber etmek 

lde görevlerimiz arası~dadır.Bu k~ 
nuda yapılabileceklerı detaylan -
dırmak,bu röportajı kapsamını a~ 

1 

,ar.Ama hemen belirteyim ki bu me 
seleyi ele almanın yolu da yine 
bir örgütlenmeden,anti-faşist cep 
hede yer alan güçlerin yurt dışı~ 
da bir platform oluşturmalarından 
geçer.Tauii bu platform esas cep
lıeye bağlı olarak,onunla uyum i
çinde çalışmalıdır. 

Yurt dışındaki bir başka önemli 
görev ise,dünya barış demokrasi 
güçlerinin dayanışma,destek ve 
_yardımlarının sa~lanmasıdır.Cun
ta'nın hem amerikancı,hem de fa
şist olması dünya halklarının ger 
çekten tepkisini çekmektedir.Buna 
bir de olağanlaşan işkenceler ve 
zulüm eklenince tepki daha artmak 
tadır.Ve bu tepkiler ister iste= 
mez hükUmetleri etkilemckte,gaze
te,radyo,TV gibi haberle~me araç
larında dile gelmekte ve demokra
siden yana güçlerin miicadelemi
ze katkıda bulunmaları için çok 
elverişli şartlar yaratmaktadır . 
Böylece ortaya çıkan imkanları va 
kit yitirmeksizin değerlendirmek
gerekir.Ve bunun da yolu anti-fa
şist cephenin oluşturulması doğ
rultusunda elle tutulur,destek a
lacaklara gerçekten güven verici 
,onları teşvik edici adımlar atmak 
tan geçer 

ARMANC:Son olarak bizim sormadı 
~~ımız ve sizin 'söylemek istediği= 
1
niz bir şey varını? 

A.K.Bir noktaya kısaca değinmek 
ıistiyorum.Avrupa'lıların bir bölU 
miinde llnemli bir yanılgı var.Cun
ta'nın kendiliğinden çekilmesini 

1rurkiye'nin demokrasiye dö~iişüyl~ 
jözdeş görUyorlar.Cunta çekılse b~ 
'le-ki üstesinden gelmesi miimkün 
olmayan .. ,eseleye el atıp işkence 
ve zulme boğazına kadar battıktan 
sonra bu da okadar ve çabuk olma
yacaktır-getirece~i rejimin katı 
bir polis devleti,örtülü bir fa -
şizm olacağını görmemektedirler . 
Oysa perşembenin gelişi çoktan be 
li olmuştur.Anayasayı-adı üzerin= 
de-kanunla de~iştirebilecek ölçü
de hukuk ve demokrasi nosyonların 
dan yoksun generallerden demokrat 
lığın zerresini beklemek,gergeaa= 
na flüt çaldırmak kadar boş bir 
hayaldir.Bu nokta Avrupa'lılar ka 
dar bizim için de önemlidir.Hede= 
fimizin,Cunta'nın-bildiğini oku -
ıduktan sonra-"çekilmesi"olarak de 
:ğil,DEVRİLMESİ olarak belirlenme= 
'si bu noktadan kaynaklanmaktadır. 
Ve bu noktanın önemini Avrupa' lı 
·demokratların da kavrayabilmeleri 
jiçin çaba göstermemiz şarttır. 
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Ortaamerika ülkelerinden biri 
olan El Salvador,5 milyona ya~ 
kın bir nufusa sahip küçük bir 
ülkedir.El Salvador'u 1931 yılın 
dan,beri Askeri cunta yönetmekte. 

EL SALVADOR 

dir. -
DEVRiMCi 

Askeri cuntaya karşı El Salva-. 
dor halkının mücadelesi o zaman
dan günümüze kadar çeşitli b{çim· 
ler~e sürmüştür.Son yıllarda ET 
Salvador'daki siyasal güçlerin o 
luşturduğu DEVRİMCİ-DEMOKRAT CEP 
HE,Ülkesinde iktidara gelme ari= 
fesindedir. 

DEMOKRAT 

CEPHE 
Biz,DEVRİMCİ-DEMOKRAT CEPHE 

nin isveç temsilcisi ile bir söy 
leşi yaptık okuyucularımıza sunu 
yoruz. 

TEMSiLCiSiYLE 

A R M A N C 
• 

BIR SÖYLEŞ.i. 

Armanc:Kısaca bize El Salvador 
u tanıtırmısınız? 

Raul F~ores Ayala:El salvador 
21.000 km 'lik bir Latin Amerika 
Ulkesidir.S milyona yakın nufu 
sun yüzde 40'ı şehirlerde,yüzde-
60 da kırsal alanlarda yaşamakta 
dır.Nufüsun yüzde 2 si topraklar• 
ın yüzde 60'ına sahiptir. Gelir 
dagılırnı çok adeletsizdir.Nufüs
un yüzde SO si ulusal g~lirin lS 
ni ancak alabilrken yüzde S ise. 
ulusal gelirin yüzde 33 1 ne elkoy: 
rnaktadır. -· 

Nufüsun yüzde 41'i okuma-yaz-• 
ma bilrnernektedir.Ortalarna 10.000 
kişiye ancak 3 doktor düşmekte _: 
dir. 

Ulkenin önemli tarım ürünleri· 
kahve,şeker,parnuk,tütün,rnısır vei 
pirinçtir.Sanayii alanında ise 
Tekstil,Parnuk,Şeker,Petrol ve su 
ni gübrele vs.gibi girişimler bu 
lunrnaktadır,Önernli ihracat ürün~ 
leri,kahve,parnuk ve tekstildir . 
İthalatı;Makinalar,tahıl,dernir , 
çelik,yakacak maddelerinden ihra 
cat ve ithalatı genellikle,Arneri 
ka,Orta arnerika,venezuella- AET 
ülkeleriyledir. 

Armanc:El salvador'u biraz da 
kısa geçmişi içinde değerlendir-
sek ..... 

R.F:1929 bunalırnı,El Salvador: 
daki bütün,sosyo-ekonornik yapıy1' 
tehdit etti.Kahve fiatları kor -
kunc derecede düşme gösterdi,öy
le oldu ki artık kimse kahvenin 
toplanması için,çokaz miktardaki 
üçreti bile ödeyernedi.Kahve geli 
riyle geçimini ternin eden kesi~ 
ler için bu bir felaket dernekti. 
Bu geniş emekçi yıgınlarının,her 
şeye şüpheyle bakmalarına yola ~ 
·çar,bardagı taşırır son damla ol 
:du,ve yer yer protestolar başgös 
;terdi.İşçiler geçmiş liberal hü~ 

l
•kürnetler döneminde örgütlenmiş -
ı ' ı ı i ı 1 zL i 

lerdi.Bunun El Salvador Komünist 
partisi ku;ucularından Farabnndo 
Marti yönetiyordu.Hareket geniş 
emekçi yıgınlar tarafından büyük 
bir sempatiyle karşılandı ve çok 
yerde spantan eylemlere, karşı 

koymalara yolaçtı. 
Eylernler,Oligarşinin panige 

kapılmasına ve iktidarı 1931' de 
askeri bir darbeyle_alrnasına ne-
den oldu.O zaman 1.300,000 nu-i 
füsa sahip ülkernizde,Askeri cun-ı 
ta 3000 kişiyi katletti.Cuntanınj 
başı Hernandız Martinez,El Salva 
dor Komünist partisi kurucuların 
dan Farabundo Marti ve arkadaşla 
rını da idam etti.Böylece 1931 T 
den beri günümüze kadar süren 
bir Askeri diktatörlük dönemi 
başlamış oluyordu.Farabnndo Mar
ti'nin yönetiminde kaybedilen bu 
ilk mücadelenin,9nernli bir nede
ni tecrübesizlikti.Ayrıca bugün-ı 
kü gibi uluslararası bir desteğej 
sahip olmamasını da yenilginin ö• 
nemli nedenleri arasında sayabi~: 
liriz.Biz 1931 den günümüze ka-l 
dar~.rnücadelernizi stirdürüyoruz. ' 

Bugün El Salvador'da Devrimci 
Demokrat bir cephenin varlığı 
söz konusu. 

~rmanc:Bu Cephenin kurulması 
nasıl oldu?Biraz da bize bundan 
bahsedebilirmisiniz. 

R.F:l970'1erde El salvador'da 
tekrar gerilla gurupları oluşma
ya ve çeşitli eylemlerde varlık
larını hissetirrneye başladılar • 
Bunlar çeşitli politik akımlar
ve egilimlere sahiptiler.Bu ara
da şehirlerde de yer yer gösteri 
ler,mitingler kendiliginden ey ~ 
lernler oluşuyordu.Tabii bunda 
sendikaların,mesleki örgütlerin,· 

_ ögrenci ve aydınların rollerini,
unutmamak lazım. 

Devrimci-Demokrat cephe iki . 
kısırn~an meydana gelmektedir; Cep j 
ı ' 1 ' -1 

henin Askeri kanadı yani siTahlı, 
gerilla birliklerinden meydana i 
gelen ve El Salvador : komünist ~ 
partisi kurucularından,FARABUNDOl 
MARTİ'nin ismini alan şu örgütle 
ri içerrnektedir;Komünist partisi 
FPL,ERP,FARN(FARABUNDO MARTİ CEP 
HESİ)Diğer kanadı,Devrimci-Dernok 
rat cephe ise yine aynı örgütler' 
den oluşup,daha ziyade cephenin
politik ve diplomatik,-' işlerini 
yönlendirrnektedir.Elbette burda 
demokratik kitle örgiitlerinin . 
mesleki örgütlerin,aydınların ye 
rini belirtrnek lazım -

Devrimci-Demokrat cephe ve Fa 
rabundo Marti cephesi ülkemizi 
işgal eden sözde"ulusal orduya " 
karşı bir kurtuluş savaşı verrnek 
tedir. Çünkü"Ulusal ordu"muz bir-. 
işgal ordusu durumundadır. 
Ayrıca El salvadorda zaferimiz , -
Nicaragua devriminin istikrarlı 
olmasına,pekişmesine yolaçacak ,
kaybımız halinde,Nicaragua' nın 
istikrarsızlığına ve KUba ıçın. 
yeni sorunlar yaratacak.Bu bakım 
dan El Salvador, Latinamerikanın
geri kalan kesimleri için bir u- · 
mut kaynağıdır.Reagenin ABD' nin 

·başkanlık seçimlerini kazanması, 
bizim için bir talihsizliktir 
Çünkü;şirndi ABD'nin ülkemize mü-_ 
dahalesi,halkımızın yıllardır,di 
şiyle tırnağıyla yaratığı mücade 
lemizi boğma tehlikesini daha da· 
artmıştır.Biz barışı,barış için-

. de yaşamayı seviyoruz, ama onun
için sav•şmanında gerekli olduğu 

. na inanıyoruz. -
Annanc:Uluslararası planda mü 

ca de 1 eni zi k imler destek 1 iyo r? -
R.F:Mücadelemizi destekliyen· 

ülkelerden Meksikayı,Kanadayı,Ek 
vatoru,Panamayı,söyleyebiliriz ~
Bu ülkeler ABD tarafından destek 
lenen ülkemizdeki,Askeri dikta ~
törlüğe karşı belli ölçülerde : i .. ı s: .. i- . . ,. 

ı ı• ı F 
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ARMANC 

bize sempati duyuyorlar.Bu ülke
ler,ülkemize dışardan herhgngi 
bir müdahalenin yapılmasına ke -
sinlikle karşıdırlar.Ve bu tutu
mun bizim için büyük önemi oldu
ğu açıktır.Çünkü;Bu ABD'nin ülke 

· mize dojı;rudan doğruya "' müdahale 
etme şansını belirli ölçülerde 
azaltıyor.Sonra Askeri diktatörlü 
ğe karşı mücadelemizi destekleyen 
bütün dünya işçi sınıfının ' somut 
dayanışmasını ekleyebiliriz. 

Armanc:Olkenizdeki askeri dik 
tatörlüjü kimler desteklemekte?~ 

R.F:Çok açıktır ki başta ABD 
emperyalistleri bütün güçleriyle 
cuntayı desteklemektedir. Sonra 
direk olarak cuntayı Venezuella 
desteklemekte.Vietnamdan, Güney 
Koreden ve karşı devrimci kübalı 
lardan devşirilen paralı asker ~ 
ler vardır.Somozanın eski ordusu 
nun kalıntıları ve şimdide Honda 
ras,Guatemaladan asker gelmekte~ 
dir.Bütün bunlar gösteriyorki,El 
Salvador gibi küçük bir ülke,La
tinamerika gericiliğine ABD em -
peryalizmine ve satılık karşı 

devrimcilerden oluşan paralı as
kerlere karşı bir savaşım yürüt
mektedir. 

Son dönemlerin durumu da gös-· 
teriyorki,El Salvador halkı,müca 
deleyi zaferle sonuçlandıracak ~ 
tır.Cephe,büyük maddi desteğe sa 
hip olan orduya karşı bugün üs~ 
tün durumdadır.Şimdiden S bin ki 
lometra karelik bir alan,kurta ~ 
rılmış bölge durumundadır, hatta 
önemli şahirler,ülkemizin kuzey 
doğuşu ve Başkantin önemli kısmı 
Faraoundo Martin denetimi altın
dadır.Devrimci halk ordusunun 
yüzde 40'ı kadındır. 

Armanc:El Salvador sorunu, ni
çin ABD'yi bu kadar yakından il
gilendiriyor? 

R.F:Gerçekten El Salvador zen 
gin petrol yataklarına veya di
ğer yeraltı ve yerüstü zenginlik, 
lere sahip bir ülke dejı;il, Hatta 
fakir bir ülke,buna raıı;men ABD ' 

nin şimdiden 1000 tane danışma
nı,ülkemizin önemli kilit nokta
larını tutmakta.ABD,El salvadoru 
diğer Latinamerika ülkeleri için 
örnek yapmak istiyor,Çünkü;Sade
ce El Salvadorda değil,diğer ül
kelerde de güçlü gerilla hareket 
leri mevcut.Guatemale böyle bir 
konumda,hem zengin olması bakı -
ınından ABD için önemli yere sa -
hip,hem de halkla hergün kayna -
şan bir gerilla hareketi mevcut. 
Bunlara Nikaragua devrimini de 
eklersek sorun açıklığa çıkıyor. 
El Salvadorun kaybı,başka ülkele 
rinde ABD tarafından kaybedilme~ 
sine sebep olabilir. 

Bu bakımdan,sorun stratejiktir 

Sosyalist enternasyonalinde , 
ülkemizdeki savaşıma anlayış gös 
terdiğini belirtmek lazım.Ayrıca 
ülkemizde Askeri diktatörlüP,e 
karşı yürüttüğümüz mücadelenin 
boyutlanmasında,Nicaragua halkı

nın kahramanca mücadelesi büyük 
bir örnek olmuştur.Elbette Küba
nın manevi dayanışma duygularını 
unutmamak lazım. 

Armanc:Askeri diktatörlüğUn 
yıkılınası halinde ülkenizde,ikti 
dara kimler gelecektir?Ve iktada 

ı ra gelenlerin ulusal ve uluslar~ 
arası planda izleyeceği politika 

jne olacaktır,kısaca açıklarmısı-
nız? 

R.F:İlk hedefimiz iktidarı al 
dıktan sonra yeni bir toplum ya~ 
ratmak için Devrimci-'•Demokrat 
bir hükümet kurmaktır.Kesinlikle 

:ülkemizi,politik,ekonomik ve as
,keri olarak ABD'de bağımsızlaş -
ltırmak kararlılığındayız. 
~ Diğer hedeflerimizi de şöyle 
.sıralamak mümkün; Sermaye ve toE 
rak sahiplerinin ekonomik,poli -
tik ve sosyal iktidarına son 
ıvermek.Bütün halkın ve özellikle 
!de çalışan emekçi yı~ınlarının 

!demokratik haklarını güvence al
ltına, a~mak. 

ABD monopelleri ve ülkemizde
ki oligarşi tarafından denetle -
nen üretim araçlarını ve da~ıtı 
mı onlardan alıp halka devret ~ 
mek.Hunu da kooperativ ve kollek 
tif işletmecilik biçimleriyle 
gerçekleştireceğiz. Halkımızın 

kültürel ve maddi durumunu yiik -
seltmek,Devrimci siireç içerisin
de oluşmuş kurtuluş orduınıızla ye 
ni bir ordu yaratmak.Buna şimdi~ 
ki ordnda bulunan tUm yurtsever 
ve namuslu insanları almak. 

Dış politikamız ve uluslarara 
sı ilişkilerimiz,ba,i;\ımsızlık ba~ 
rış içinde yaşama,aynı haklara 
sahip,devletlerarası kar1ılıklı 

saygı esasları içersinde olacak
tır.Ülkemiz CONDECA,TIAR ve ben
zeri askeri,polisiye örgiitlerden 
arındırılacaktır.Ülkemiz bağlan-

tısız ülkelere katılacak, h~rış 

ve yumuşama için çaba sarfedecek 
tir.Ve ilk elden simdiki devlet~ 
in sahip oldu~u t~m vetkileri,ya 
sama,yiiriitme,yargı nrganlarıyla 
beraber anayasayı geçersiz ilan 
edip,yeni bir anayasa hazırlama~ 
tır. 

A mıanc: Dev rime i -Demek rnt hiikü 
met kimlE' men olusacaktı r? 

R.F:Devrimci-Demokrat hükUmet 
timiz,tiim devrimci ve demokrat 
güçlerden,partilerden,örgütler -
den,demokratik örgütlerden ve 
programımızı destekleyenlerden o 
luşacaktır.Bu Hükümetin iııçi ve 
kövlülerden geniş bir tabanı ola 
caktır.Ayrıca Akademisyenlerden~ 
kilisenin ilerici ö~elerinden 
;hıristiyan demokratlardan oluşa
cak.Elbette herşeyden önce 
Devrimci-Demokrat cepheyi oluş -
turan güçlerden oluşacaktır. 

Armanc:Bize,sizinle bu riipol"" 
tajı yapma olanağı tanıdıqınız i 
çin teşekUrreder,ve mücadeleniz 
ide başa nlar dileriz. -

R.F:Bize gösterilen sempati -
den dolayı ben de teşekiir eder 
jve başarılar dilerim. 
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Bilindiği gibi 12 Eylül darbe
siyle işbaşına gelen Askeri Fa -
şiot Cuntanın yaptığı ilk açıkla 
malarından biri de,işbaşından u= 
zaklaştırılan Demirel azınlık hü 
kümetinin ekonomi polotikasının 
oldu~u gibi izlenece~i ve 24 O
cak 1980 yılında başlatılan"eko
nomik istikrar programı"nın bun
dan sonra d~ sürdürülece~iyle il 
giliydi. -
Ardından,atanan Biilent Ulusu 

kabinesinde 24 Ocak kararlarının 
mimarı,emperyalizmin ve tekelci 
sermayenin has adamı Turgut Özal 
ekonomik işlerle ilgili Başbakan 
yardımcılıaına getirildi. 

Hiç kuşkusuz bu,beklenmeyen bir 
şey de!l;ildi.Çünkii,askeri cunta -
nın gerçek kimliğini gizlemek i
çin,gösterdir,i biitün çabalara 
başvurduğu yalan ve demogojilere 
ra~men,onun,emperyalizmle işbir
liği halindeki tekelci burjuvazi 
nin çıkarlarının temsilen hükü = 
met etmekte olan Demirel yöneti
minin izledii'.i ekonomi politika
ya karşı olmadığı çok iyi bilini 
yordu.Cunta,tekelci burjuvazinin 
uygulamaya çalıştığı ekonomi po
liı::ikaya ra~men ve onu ortadan 
kaldırma~ için gelmedi.Tam ters~ 
ne,çok sınırlı da olsa burjuva 
demokrasisi'ni ve bu koşullarda
ki toplumsal ve sivasal giiçler 
dengesinin her yönüyle uyg~lanm~ 
sına olanak vermedi";i ve bu yiiz
den de Demirel azınlık iktidarı
nın da beceriksizli~ini giin yüzii 
ne çıkardı";ı ekonomi politikayı
yiiriitmek için geldi. 

24 OCAK KARARLARININ MAHİYETİ 
NE\'Dt? 

Emperyalizme ba";ımlı Türkiye 
kapitalizminin son yıllarda de
rin bir bunalım siirecine girmesi 
~arşısında Tiirkiye tekelci burju 
vazisi,bu bunalımı atlatmak için 
çeşitli"çareler"e başvurmak zo -
r•Jnda kaldı.Burjuvazinin karekte 
rini do!S;al bir Ürünii olarak"çar~ 
ler"hep emperyalizme bağımlı ka
pitalist ekonominin koşulları i
çinde arandı. 

Bu durum da,ekonomik sorunla -
rın giderek daha da biiyiimesine, 
artan ölçiide krizlerin derinleş
mesini beraberinde getirdie Ama 
buna ra!Şmen buriu~Jazi THrkiye ' ! 
ain emperyalizme ekonomik,askeri 
ve sijasj_ alanlarda olan bağımlı 
lı~ır.ı jaha da arttırdı.Uluslar=
ar:ı.sı emperyal_ısc nıa:i ve askeri 
~~~~J~~ların diTektiflerine ~v
~nn programla: uygttlandı, 

3,2. pro.;~amların C<l C:nenlile:-i.n 
1.~n u~·:id:: f.l.r: Kuşkut=:uz ~geçti~i::
rı~ı V~llL ba~~~da ~r-irtir!li~e Kon~ 
l;:tn"'~~tor..omik istikra!:' pY'og~a.rnı 

1
J 

dı,L4 -'-ak kararla~ı.yiB başlatı= 
;_an bu .:ı:-jgram,.ıım'niG ve ulus -
l~ra::-,:;.:,:ı._ f.CU'"a F~nı..:tl!IT)'nin di
;Lktif:er~v~e cluşturuldu~ 

' . . . . . - . CUNTANIN EKONOMI- PO.LITIKASI IFLAS EDIYOR 

Aslında daha önceki siyasi-ik~ 
tidarlar döneminde de IMF'nin di 
rektifleri dogrultusunda çeşitlT
uygulamalara başvurulmaktaydı.Fa 
kat bunlar genellikle parça par=_ 
ça ve belirli süreler içerisinde 
gerçekleşen operasyonlar oluyor
du. 

Fakat 1979 yılında iktidara ge 
len AP "azınlık hükiimeti" ekono=
mik danışmanlıga getirdi~i Tur
gut Özal aracılıgıyla IMF'nin bü 
tün istemlerini bir program çer= 
çevesinde bütünleştirerek,ekono
mide genel bir operasyona geçme 
dogrultusunda bir karar aldı. Ve 
24 Ocak kararları böylece oluştu 
Alınan bu kararın mahiyeti ney 

di?Bunu ~öyle özetlemek mümkün~ 
Herşeyden önce Tiirkiyede"serbest 
piyasa ekonomisi"nin bütiin işler 
ligiyle yerleştirilmesiydi. YanT 
tekelci sermayenin işledigi alan 
da rahatça hareket edebilmesinin 
diledigi gibi at aynatabilmesi -
nin biitün olanakları yaratılma -
lıydı.Devletin ekonomiyi planla
ma alanındaki bütiin girişimleri 
durdurulmalı,özel mülkiyet giri
şimcili~ini,karlı alanlara çek -
mek,istedikleri alanda yatırımla 
ra yöneltmek için bütün imkanlar 
saglanmalıydı?Fiyat artışları ü
zerindeki her türlü kısıtlayı
cı önl~m ortadan kaldırılmalıydı 

Devletin tekel dışı güçlere bir 
ölçüde de olsa saglamış oldu~u 
olanaklara son verilmeliydi.Bunun 
için de,kamu iktisadi teşekiille -
rine yapılan devlet kredilerine 
son verilmeli bu alandaki imkan -
lar özel sermayeye kaydırılmalıy
dı.Vergi yasası ve di~e düzenleme 
lerle orta ve küçük burjuvazi üze 
rindeki yük daha da agırlaştırıl= 
malı,işçi,memur ve diger çalışan
ların üçretleri kesinlikle dondu
rulma yoluna gitmeliydi.Türkiye ' 
nin dış ticaret ilişkilerinin ka-_ 
bul edilebilir ölçülere getirilme 
si için Türk parasının degeri"Ke!!: 
di gerçek seviyesine" getirilme -
liydi.Tiiketim sınırlanmalı,kemer
ler sıkılmalıydı. 

Ve biitün bunların"rahatça"uygu
lanabilmesi,herhangi bir toplum -
sal patlama ve direnişle karşıla~
maması için gerekli toplumsal ve 
siyasal içerikli yasal ve pratik· 
önlemler alınmalıydı.Yani emekçi 
sınıf ve tabaklara,tekel dışı gii~ 
lere birazcık bile olsa hareket e 
debilme fırsat hakkını veren her 
tiirlü demokratik olanak yok edil
meliydi.Kitlelerın elını kolunu 
ba~layacak onları sust~~acak caha· 
2ert ve daha sıkı bir otorıteye 
I:Jc:şvurulmalıydı. . 

DARBE ÖNCESİ HUKUMET NEYİ BECER 
-DT? 

1980 yılı başında,Demirel"azın
lık hükümeti"açıklanan kararlar. 
do~rultusunda,hemen harekete geç-. 

tT:Kısa arafiT<ıarıa, üst üste baş
vurdugu devalüasyonlarla Türk pa
rasını %100'ün üzerindeki bir o
ranla düşürdü.Fiyat ayarlamaları 
üzerindeki bütün kısıtlamaları_ 
kaldırarak,fiyat artışlarını ser
best bı.raktı."Kamu yararına hiz
met etmeleri" prensibiyle kurul -
muş olan KİT'lere verilen kredile 
ri yok denecek dereceye indirerek 
onların da ürettikleri mallara is 
tedikleri z~man uygulayabilmeleri 
yetkisi verildi.Dış ticarette 
uluslararası tekellere ve Türki
ye'deki büyiik özel sermayeye,ye
ni olanaklar ve büyük karlar sag 
layan kararlar aldı. -

Daha önceleri devletleştirilen 
maden ocakları yeniden özel ser
mayeye geri verildi.Devlet teke
linde olan içki ve sigara üreti
minin de özel sektöre devretilme 
si için yasa tasarıları hazırlan 
dı.Bir milyonu aşkın işçinin top 
lu sözleşme görüşmelerinde oldu= 
gu bu dönemde devlet sektöründe, 
işçilerin üçret artış talepleri
nin yerine getirilmemesi do~rul
tusunda bir politika izlenerek , 
özel sektörde de bunun gerçekle~ 
mesi için her türlü idari ve zo
ra dayanan önlemlere baş vuruldu 
İşçi grevierini yasakladı,dire -
nişlerini kırmak için sıkıyöne -
tim ve polisiye yöntemlere baş 
vurdu.Memur maaşları çok düşük 
bir seviyede tutuldu. Vergileri 
yeniden düzenlemeyi amaçlayan 
bir vergi yasası parlamentoya su 
nuldu. 

--------------------------~-~~~ ~ fiF"''r'i'fı'fffı't1l' ><O<='<"'jjfliT'I""T~ ....... -ııF 

Ardından bankaların faiz hadle 
:rini serbest bırakarak,küçük ta= 

1saruf sahiplerinin tasarufları -
:nın büyük mali çevrelerin kasala 
: rına akması yoluna gidildi. -
' Bu ekonomik uygulamalara para
;lel olarak varolan demokratik 
hak ve özgiirlükleri de ortadan 
kaldırmaya yönelik yeni yasa ta
sarıları ve bazı yasa degişiklik 
lerini parlamentoya getirdi.Bun= 
lardan bazıları gerçekleştirildi 
Dernekler toplantı ve gösteri yü 
rüyüşleri yasalarında degişiklik 
yapıldı.Devlet Güvenlik Mahkeme
leri,Olaganüstü Hal yasaları ve 
.sıkıyönetim yasasındaki degişik
likleri yeniden gÜndeme getiril
di.Polis vazife ve selahiyetleri 
yasasında yapılan degişiklikler
le polise olağanüstii yetkiler ta 
nındı. -

Kuşkusuz!ıbütün bunların yanın
da,bir yandan faşist terör ve 
katliamlar yogunlaştırılırken ö
te yandan sıkıyönetimin ağır bas 
kıcı koşulları. altında devlet t~ 
rörli alabildigine tırmandırıldı. 
Anayasanın değiştirilmesi için 

büyük çıgırtkanlıklar yapıldı , 
yaygın çabalar gösterildi. Fak?t 
bütün bunlara ra~en Demirel hü
kümeti uluslararası emperyalist 
tekellerin ve Türkiye tekelci 
burjuvazisinin,bütün istemlerini 
yerinde ve zamanında haletmeyi 
başaramadı.Aksine ekonomik, top
lumsal ve siyasal krizler daha 
da derinleşti.Burjuvazinin ikti
darı tam bir çıkınazın içine gir-

~-

di.Yönetmedeki beceriksizlisi da 
ha da arttı.Burjuva demokrasisi= 
ne son vermekten başka"çare"kal
madı.Ardından 12 Eylül askeri 
darbesi getirilerek,bütün hak ve 
özgürlüklere tekme atıldı.Ulkeye 
koyu baskıcı bir diktatörliik ge
tirildi. 
ASKERİ FAŞİST CUNTANIN YAFTIK

LARI 

12 Eylülde,askeri faşist darbe 
nin gerçekleştirilmesinden sonra 
hükümet ve parlamentonun dağıtıl 
ması,anayasanın iptal edilmesi: 
siyasi partilerin yasal faaliyet 
lerine son verip işçi sendikaıa= 
rının,demokratik meslek örgütle
rinin kapatılmasıyla iilkenin bü
tün alanlardaki idaresi beş ki
şilik generaller cuntasının, ku
ral ve insanlık hak ve onuru ta
nımaz sınırsız yönetimine veril
di. 

12 Eylül darbesinden sonra o
luşturulan durum,bir yandan yıl
lardır uygulanmakta olan ve 24 
Ocak kararlarıyla daha acımasız 
ve kaba bir görüniime büriinen eko 
nomi politikasının sonucu olur= 
ken öte yandan sdz konusu progra 
mın biitün yönleriyle gerçekleştT 
rilmesi çabalarına daha da müsa=
it bir zemin yarattı.Zaten 12 Ey 
lül darbesi de bir yerde dayatı~ 
lan program~n bir parçası niteli 
ğindeydı ve bu açıdan emperyaliz 
min ve Tiirkiye tekellerinin çaba 
larının başarıya ulaşması oldu.-

Ama burjuvazi önceleri esas a
macın böyle bir noktaya gelme ol 
duğunu gizlerneyi tercih ediyord~ 
Tekelci sermayenin en kodamanla
rından Vehbi Koç"Bunalımdan çı
kış için acil tedbirler alınmalı 
'dır" diyor ve şöyle devam ediyor 

-1du "Aksi takdirde ne parti, n"e 
parti başkanı ,ne sendikacı, ne i§_ 
çi ne de demokrasi ortada kalır. 
:Bunalımdan çıkış için fiyatlar , 
üçretler,kiralar temetüler(- kar 
payları)dondurulmalıdır.Kuvvetli 
bir hükiimet gerek anarşik hare
ketler,gerekse ekonomik hayatla 
ilgili cesur kararlar alırsa bu 
işin içinden çıkılır." 

Öte yandan uluslararası mali 
çevreler kredi için dayatıkları 
koşullarla ilgili görüşlerini a
·çıklarlarken"Ulkenin siyasal re
jimi bizi ~lgilendirmez.Tiirkiye' 
nin gereken kredileri alabilmesi 
için öne sürülen koşulları yerı
ne getirmesi gerekir" diyorlardı 

Fakat sosyalistler daha baştan 
beri,yerli ve yabancı tekellerin 
çabaları ardındaki gerçek niyet
leri görebiliyorlardı ve amacın 
demokrasiyi yaşatmak olmadığını, 
aksine ortadan kaldırmak oldu~u
nu vurguluyorlardı.Ve öyle oldu. 

Cunta yönetime geçer geçmez 
.gecmişte uygulanan ekonomik prog 
;ramın bakiedilecegini söyliyerek 
lişe koyuldu. 

Daha önce de değindiP,imiz gibi 
bütiin ilerici sendikaları kapata 
rak,hertürlü işçi grev ve direnT 
şini yasakladı.Sürmekte olan g~ 

frevleri dipçik zoruyla kırarak" 
üretimin artırılması için" zorla 
işçileri iş başı yaptırdı. Toplu 
sözle~me görüşmelerini durdura ·
cak bu hakkı ortadan kaldırdı.Ar 
dı.ndarı patronların bile iki kati 
nı vermeyi kabul ettikleri % 70 
lik bir artışla işçi üçretle
ri çok diişiik bir seviyede tutul
du.Kıdem tazminatlarını kısıtla
dı. Tiiketimi kısma bahanesi~'le 
ard arda yeni zamlar getirdi ~ . 
Türk parasının değeri bir kaç 
kez dü~iiriildü. Zamların serbest 
bırakılmış olmaları yüzlinden her 
gün ard arda gelen zamlar,Kitle 
lerin alım güciinü,yaşam standard 
larını 1->iisbütiin düşürdii. Yalnız 
bir seferinde bile,dayanıklı tü
ketim maddelerine %25 PTT hizmet 
lerine % 150-300 oranında zam-
lar getirldL 

Öte yandan devlet biit<;esinin 
açığını kapatmak için yeni bir 
vergi yasası getirildi.Cunta ge
tirilen vergi yasalarıvla hir 
!•ndan devletin zararlarının ön
lenmesinin öte yandan ver?i ade
letsizlin;inin ortadan kaldırılına 
sının amaçladı~ını s0yliivor.Ovsa 
gerçek bunun tamamiyle tersıdir. 

Getirilen yeni vergi yasasıyla 
burjuvazinin kasasına akıtmak n-
zere devleti yeni ve daha ~~eni~ 
kavnaklara sahin etme amaçlanmış 
tır.~rne~in veni ver~i vasasıvl~ 
gelir vergisindeki indirimler~en 
işçiler,memurlar ve di~er calı -
şanlar çok az 0larak vararianmak 
tadı rlar. \al ı şan ların ik ret le ri= 
nin donduruld~~u ve hav;t nahalı 
lı.~ının alabildi•'>ine arttı~ı va= 

: şaııı standardlarının %100'Un :"lı-
, tında bir diişiiq g(~sterdi~i ,c;iinii
!mUz Koşullarında ralı~anlara va
ipılacak gelir vergisi indir~mi 
çok giiliiı.ç bir seviyede kalıvor. 
Gelir vergisindeki hu giiliinç in
dirime kar~ın diner verp.i den;i
~iklikleri bunun kat kat iistunde 
bir gelir devlete sa~lıvor.Bu a
landaki vergi ler d<• da h~ çok ve 
hemen hemen biitiiniivle r;:ılısan e
mekçilerden alınıy~r.B~nla; ula~ 
tırma,PTT hizmetleri,resmi damga 
vergi~eri,i~let~e,konut,tarım ve 
,havvancılık alanına r,etirilen 
jv~rgi ve yapılan den;i,iklikler -
idır.Biitiin bu alanların verp;ilen
'dirılrr.esi yada yapılan de~işik-
liklerle yeni kaynakların oluştu 
rulmasıyıa devlet kaşıkla verdi::
~ini ~ovayla alıvor. 
Ayrıca getirilen yeni vergi ya 

· sasıyla kiiçiik ve orta girişimci=-: ;.:ı 
'lerın esnaf ve zanatkarların yii-. ro 
kii de daha çok a!S;ırlaşıyor. 

Cuntanın ekonomik alanda uygu+ı·§ 
ladı~ı politikalardan biri de daL~ 
ha önceki hiikümet dön_em~rıde ___ alı= :'~ -=-=---=-=-======-=--======--=====-~-==---=== ~ _~ ___ -----===-~- --=-- ~-- ~---- ---- -- --- - -- ------=- --- - - - --- ----~---------www.a
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ARMANC ,( 

•• 
MILTON FRIEDMAN 

Mılton Friedman Chıcago okulu' 
kurucusu bir iktisatçıdır.Son yıl 
larda geri bıraktırılmış ülkeler~ 
de uygulamaya konulan " ekonomide 
«erbest piyasa sisteminin" en ön
de gelen teorisyenidir.Bu konuda
ki çalışmalarından dolayı 1977 yı 
lında nobel ödülü almış olan Mil~ 
ton Friedman günümüz kapitalizmin 
içindeki buhranda"kurtuluş" yolu
nu gösteren teoriler geliştirdiği 
için kapitalist-Emperyalist karn
ta çok sözü edilen bir kimse du
rumundadır. 

Friedmanın teorisinde,en önemli 
yeri parasal önlemlerle ekonomiyi 
iyileştirebilme ve enflasyonu ön
leyebilme teşkil ediyordu.Buna gö 
re hem ekonomik gelişmeyi sürdür~ 
rnek hemde enflasyonu düşük tutmak 
mümkün.Bu,söz konusu hükümetlerin 
alacakları ekonomik önlemlere bağ 
lı,ekonomide pazarın önemli bir 
yer tutuğunu vurgulayan Friedman, 
paranın kontrol edilebilmesi ha
linde enflasyonun düşük tutulabi-· 
lece~ini iddia etmektedir.İstik
rarlı bir para dolaşımının zorun
luluğunu savunan Friedman bu olma 
dan ekonomide planın mümkün olma~ 
dığını anlatır. 

Ekonomideki istikrarsızlığın,dü' 
zensizliğin nedeni olarak enflas~ 
yonu gören Friedman,ekonomide ki
şisel te~vik,tasarruf ve yatırım
ların zorunlu olduğunu savunurken 
hükümetlerin bu alandaki doğal 

kaynakları kullanmaktan çekinınele 
rini önermektedir.Örneğin, yüksek 
gelirlilerden,yani biiyük kapita -
listlerden yüksek vergi almaktan 
çok ~arı yeni yatırımlara yö
neltmek için çaba sarfedilmesini 
önerir. 

Hükümetlerin bu konuda geniş 

insiyatif kurmasının sakıncaları 

iizerinde duran Friedman serbest 
piyasanın alabildiğine pohpohlan
ması ve vergi,kontrolu gibi önlem 
lerin ekonomide kuralların doğma~ 
sına yol açabileceğinden,bunun sa 
kıncaları olduğunu iddia etmekte~ 
dir.Friedman'a göre toplumdaki"ge 
reksiz"sarfiyatlar kısıtlanmalı -
ve bu rakamın milli gelirdeki pa-· 
yın altına düşmesi sa~lanmalıdır. 

Bütün bu önlemler yerine getiri 
lirse ekonomide sürekli bir büyü~ 
menin mümkün olabileceğini ve bu
nun ise enflasyonu diişüreceğini ~ 

ddia etmektedir. 

Bu önlemlerde genel prensib ola
rak para arzının sürekli ve kade
meli olarak düşürülmesi ve uygu 
lanan politikaya denk düşmesi.~nf 
lasyonu durdurmak için,alınan ted 
birlerden başlıcaları şunlardır T 
maaşları dondurrnak,sosyal ihtiya~ 
lara ayrılan masrafları azaltmak, 
tüketiciler için vergileri artır
mak,bütün bunlar da işsizliğin da 
ha da artmasına yolaçarken,tekel~ 

. lerin de gelişip güçlenmelerini ~ 

s~ğlamaktadır. 

Friedman 1962'de yayınlanan Ca
pıtalısm and Freedam adlı(Kapita
lizm ve özgürlük) kitabında ekono 
mik alanda teorisini açıklarken 
şunları yazıyor."rekabetçi kapita 
lizmin rolu-yani özel sektörün 
serbest piyasada ekonomik aktivi
teyi örgütlemesi-sistem olarak , 
ekonomik özgiirlüğii,politik özgür
lük için zorunlu bir şart olarak 
"görmek gereklidir. Friedmanı teo
rilerinin ilk olarak tanıtıldığı 
bu kitapta,aynı zamanda hükümetle 
rin kapitalizmde bu teorilerin uy 
gulanrnasındaki önemli rolu üzerin 
de durulmaktadır. 

Rekabetçi kapitalizmin babası 

sayılan Adam Smith'in teorilerine 
sarılıp onları günümüz şartların
da daha da geliştirip yaygınlaş -
tırmanın zorunlu olduğunu savunan 
Friedman,"Hükümetlerin ekonomide 
tarafdeğil hakem" olmasını savunu 
yor.Güçlü ve merkezi hükümetlerden 
kaçınılmasını önerip serbest piya 
sanın alabildiğine gelişmesi,yeni 
yatırımların teşvik edilmesi için 
hükümetlerin bir "hakem" olmaktan 
öteye rol almamasını özellikle 
vurgulamaktadır.Bireyciliğin ve 
bireyci yatırımların ekonomideki 
önemini belirtilirken,ülke içinde 
ki bir avuç açıkgözün her türlll 
imkanlardan yararlanıp "becerikli" 
yatırımlara teşvik edilmelerini , 
iilke ekonomisindeki düzelme için 
önşart olarak kabul ediyor. 

Planlı ekonomiye karşı çıkarken 
sosyalist ülkelerdeki ekonomik ge 
lişmeleri örnek gösteren Friedman 
plansız yani kara dayalı serbest 
piyasa sistemini önermekte.Fried
mann ekonomik teorisinde en önem
li noktalardan birini,özel ve dev 
let sektörleri arasındaki ilişki= 
lerin nasıl olacağı teşkil ediyor 
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Ülke ekonomisinde özel seKtörün 
hakimiyetini mutlaklaştıran Fried 
man,devlet sektörünün ekonomiyi 
batağa sürdüğünü iddia etmektedir 
Halbuki,Friedman'ın teorisi tekel 
ci kapitalizmin karlarını artırma 
ya yönelik olup,ülke içindeki eko 

·nomik ve sosyal sorunların hızla 
artmasını da beraberinde getirrnek 
~dlı. -

Friedman teorisi geri bıraktı -
rılmış ülkelerde uygulanırken,hii
kümetlerin yeni baskı yasaları ve 
bir dizi "önlemler" önerilmekte • 
Aynı teori gelişmiş kapitalist ül 
kelerde uygulanırken zaten özeT 
tekellerin elindeki hakimiyeti 
sağlamlaştırmaktan öteye gitmiyor 
Emperyalizm son ve buhranlı dönem 
lerini yaşayan kapitalizmin bÜ 
tehlikeleri atlatması(geçiçi de 
olsa) için bu teorilere dört elle 
sarı lmaktadır. 

Halbuki şilli,Jamaika,diğer La
tin Amerika.iilkeleri ve Türkiye i 
çin uygulamalar farklılık arzet = 
mekte.Bu tür ülkelerde uygulamala 
ları genelikle askeri diktatörlük 
lerle sonuçlanıp ülke içindeki az 
gelirlileri en çok etkilemektedir 
Bu askeri diktatörlüklerin en bü
yük görevleri ise,IMF'nin önerdi
ği ekonomik önlemleri, toplumsal 
muhalefete rağmen uygulamaya sok
mak ve halkın üzerindeki baskıla
rı daha da artırmak şeklinde olu
yor.Genellikle paranın düşürülme
si,özel sektörün teşvik edilmesi, 
tekellerin palazlanmasına yardıM 

edilmesi gibi önlemler karşısında 
ki toplumsal muhalefeti temsil e~ 
den sendikalar,mesleki kuruluşlar 
demokratik kitle örgütleri ve ile 
rici güçlerin tepkisi ise yeni· 
baskı önlemleriyle yeni yasalarla 
bastırılmaya çalışılıyor. 

HE Vi: HEJMAR: 2 

KOYARA. K URDi 

YA ZAROKAN 

DERKET 
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Askeri Faşist cuntaya karşı Av 
rupa kamuoyu oluşmaktadır. Bat1 
Avrupa basının,ilk gününden iti
'baren,çarpıttarak yansıttığı ve 
_gerçek yüzü ortaya çıkan cunta 

1 "kurtarıcı","demokrasiyi tekrar 
oluşturma" rolunü kamuoyunun gö
zünde giderek yitirmektedir. 

PARLAMENTO 
i Kuşkusuz,Faşist cuntanın tec
ıriti Avrupa'da bulunan Türkiye 
ve kUrdistan de:nokrasi ·giiçleri 
Inin ve Avrupa işçi sınıfının sa~ 
,vaşımının bir sonucudır. 

·SUN DA 

CU NTA 
1 

19 Ocak 198l'de isveç'te bu sa 
vaşımın örneklerinden biri yaşa~ 
.dı.Türkiye ve KUrdistan demokra
si güçlerinin savaşımı,İsveç iş
çi sınıfı hareketinden büyük bir 
dayanışma gördü.İsveç sol parti
si komünistleri(VPK),parlamento
ya bir önerge vererek;" Türkiye 
sorunun uluslararası organlarda 
ele alınmasını ve cuntaya karşı 
ekonomik önlemlerin alınmasını " 
istedi. 

KINANlYOR 

.,(., ' :·t f--_ •ı! 
ı An; '-'EK.fll;.l\ ı "1·~ ı 

"~• '_ ... ./!.!!.('/• ·.-( 
f:!u)k ~'\RkLliM) (vı.:..) 

/~/, lrtt. ___ tir~ ~t 
r-.tı~ :fRI'.OTSU/11 l·.pk) 

(:,~ v't"ı.../(. .. /ftut:( 
E\ o\ ri~MSlRt)M (vpk) 

/~ Yt/1/:L,fı.~rntl 
:::-rı IIFR.ı.tı\.~SSON (vpk) 

/b.f/·(. /::~tf!l!t( 
BERi IL N\BR~NK (vpk l 

fj:;,)·/ii ,'[,;(u"'l't, V 
·dSW•\LD 'StlDFRQViST lvpkJ 

Önergeyi okuyucularımıza sunu
yoruz. 

ARMANC 
Ordu 1980 Eylül ayında,Türkiye 

de iktidarı ele aldı.Darbe TürkT 
ye'de ekonominin kötüleşmesi, iÇ 
politikadaki çelişkiler ve çeki~ 
meler yüzünden olmuştur.İlişkile 
rin temelinde kapitalist ekonomi 
nin krizi,.artan petrol fiatlar'i" 
ve daha başka sürekleyici neden

. ler gibi faktörler vardır. 
Sadece bu gerçekleri göstermek 

:basit bir tasvir olacaktı. Türki
yede demokrasi herzaman kısıtlı 
:olmuştur, büyük yıgınların gerçek 
iegemenliği,hiçbir zaman parlamen 
.tolarda veya diger kuruluşlarda
gerçekleşmemiştir.Bütün hükümet

: ler döneminde Askerlerin her za
,man politika üzerinde büyük et
·kinliği olmuştur.Ve çeşitli defa 
lar demokratik kuralları feshet= 
miştir.Bu durumu,NATO'ya gırışı 
ile Güney kanadını savunmak için 
.silahlanmasıda, düzeltmemiştir . 
! Akdenizde Nato'ya Üs kazandır
:ma amacıyla Kıbrıs' ın işgali, bu 
açıdan görülmelidir.Bu Türkiye e 

ikonomisini kötüleştiren, büyük 
jharcamalara mal oldu ve askerle
_rin iktidarını güçlendirmelerine 
, sebep oldu. 

1

: 12 Eylül 1980 darbesi,bu milli 
ter politikanın bir sonucu oldÜ 
Darbe bekleniyorrlu ve aylarca ön 
ce konuşuluyordu. -
Tuhaftırki,darbe gerçekleştirildi 
gi zaman,öyle bir şekilde değer = 
lendirildiki,eldeki veriler buna 
bir temel sağlayamadı. 

, Batının büyük haber büroları -

~
ın,eleştrisiz izleyicisi olan , 
sveç basını Cuntayı ve onun ba
ını,Türk ulusunun kurtarıcısı 

ibi gösterdi.örnek daha önceki 
eneyimlerdendi ve onayıanmaktan 
aşka bir şey uyandırmazdı. 

1 Darbenin başı General Evren 
isag ve sol terörizmi ezeceğini 

'söyledi.Böylece demokrasiyi ve 
geniş yığınların çıkarlarını sa
vunacaktı. 

Hiçbir iddia bunun kadar sahte 
olamaz çünkü,askeri cuntanın bir 
kaç aylık politikasının karekte
ri ne olmuştur? 

En sert darbeler ve tedbirler 
örgütlü sol,demokrasi ve ilerici 
güçlere karşı olmuştur,fakat sa~ 
ve sagcı güçler bundan kurtulmuş 
serbest olmuş,önemli mevkilerde 
ve cunta içinde yer almıştır. 

Türkiye'nin iki sendikal hare
ketinden ilerici olan DİSK, der
hal yasaklanmış fakat"sarı" ABD 
yanlısı TÜRK-İŞ çalışmalarını 
serbest sürdürmüştür.Bütün DİSK 
yönetimi tutuklanmış.Grevler ya
saklanmıştır.lOOO üzerinde sendi 
ka yöneticisi tutuklanmış,ço~una 
işkence yapılmıştır.Ölüm cezası 
yeniden yürürlüğe ~irmiş,dört ki 
şi idam edilmişken,onlarcasıda T 
dama mahkum olmayı beklemektedir 

·cuntaya karşı olan edebiyata san 
sür ve yasak konulmuş,kitap ya
kılmıştır. 

Demirel hükümeti döneminde ba~ 
latılan yeni ekonomi politikası 
sert bir şekilde uygulanmakta.Bu 
uluslararası şirketlerin yatırım 
·1arına serbestlik tanıma,devlet= 

• çilige ve devlet tekeline son 
.verme,düşük üçretler ve temel gı 
da maddelerine yüksek fiatlar de 
mektir.Bu şilide ve diğer ülke= 
lerdeki sonuçları bilinen ve da
ha önce uygulanan Milton Fried
·manın politikasıdır.Bunlar aske
ri cuntanın gerçek karakterini 

.gösteren sadece bir kaç örnektir 
Bu gerici rejime karşı,ömrünü o
lanaklı oldu~u ölçüde kısaltmak 

"için,bütün demokras~ güçleri pro 
·tes to etmelidir. 

İsveç hükümetinin tavrı açık 
olmamıştır.O,seçimlerle gelen 

bir hükümetin,askeri bir dikta
törlükle değiştirilmesinin kabul 
edilemiyeceğini söylemiştir. Di
ğer taraftan da eleştirilerinde 
dikkatli olmuştur,basın yayın or 
ganlarında ileri sürülen, cunta~ 
nın Türkiyeyi daha kötü bir ge
lişmeden"kurtardı" görii~:üne açık 
olmuştur.Türkiye'deki askeri dik 
tatörlüğü değerlendirmede ve kı= 
namada,isveç tarafında bir karar 
sızlık olmamalıdır.Bu benzeri 
de Yunanistan'daki 1967 Albaylar 
cuntası idi.O zaman isveç çok ka 
rarlı ve acele olarak tutumunÜ 
belirtti,büyiikelçili'\ini Beri 
çekti ve sorunu Avrupa konseyine 
götürdiL Prensip olarak her iki 
darbe arascnda fark yoktur. Tek 
fark ABD'nin Yunanistan'daki dar 
beye karşı resmi olarak belirli 
ölçüde bir mesafe olması idi,ama 
Türkiye için bu da yapılmadı. 

İsveç Cuntayı tecrit etmek 
ve kınamak için tüm miimkün ted
birleri almalıdır.Uluslararası 
kamuoyu ve ekonomik tedbirler 
tesirsiz olmıyacaktır. 

İsveç BM,Avrupa konseyinde ve 
diğer kuruluşlarda sorunu güncel 
leştirmelidir.Direk ekonomik bas 
kılar yapmanın olanağı da vardır 
İsveç,Türkiyeye kredi vermiştir, 
yani taleplerde güncelleşebilir. 
Bu ilişkilerden cuntaya baskı 
yapmak için yararlanılabilir: 
Yukarıda ileri sürülenlerden 

dolayı önerilerimiz; 

-Parlamento,hükümetten Türkiye 
.sorununu,BM,Avrupa konseyine ve 
diğer uluslararası toplantılara 

· götürmesini, 

1

: Parlamento hükümetin,askeri cun 
tayı zayıflatması için gerekıT 
tüm ekonomik önlemleri almasını 

· istemelidir. 

i STOCKHOLM 19 OCAK 1981 
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i SAL "' NEWROZ DI 

BIN HOYEN~, DI-IWARDA 

TE PIROZKIRIN 

Roja 21 e Adare sala 1960 ti de, 
jı aliye hukGmeta(kırdativa)Afri 
qa a nivroyi u nijadperest ve,69 
reşık hatıbun kuştınoLı ser ve 
yeke,Koma Mılleta roja 21 e Ada
re bı bıryareke,kır roja tekeşi
na lı hemher nijadperestiyeo Lı 
ser ve bırvare her sala ku 21 e 
Adare te hernil hezen peşveru n de 
moqratik,lı hemher nijadperesti~ 
ye babet bı babet meş u tevge -
ran pek tinın. 

Nijadneresti lı her deri dıne 
bı şıklıki derdıkeve holeoLe qew 
şinek we heye evji, p;ıredayiy"a 
kedxuriye ye G navginek e jı ket 
xuriye reoMina lı hın dewleten 
AfriqayeoBıngeha nijadperestiye, 
gor renge insan e.Anp;o mezın bGn 
G bı rGmet bGn ya sıpiya lı ser 
reşıkaoGor ve yeke kesen spi jı 
hemG tışti(abori,siyasi,çandi)fe 
de dıbinın uhın imkanan bı kar 
tinın.Le kesen reşık,jı van imka 
nan hernuya mahrGmın.Bes heqe .re= 
şıka heye ku,jı spiya re bıbne 
kole.Nijadperestiya gor renge in 
san dıbe,iro bı hawaki o<lıjlJarT 
lı Afriqa nivroyi(Guney Afrika ) 
dom dıkeo 

Lı Afriqa nivrovi,mafe hılbı
bıjartıne u dengdane jı reşıka 
re tuneye o Kulrnek sp iye deıvlemend 
O nijadperest hernil zenginiya bın 
erd u ser erd tene dıxunoSerhıl
danek reşıka bıçGk,bı xuwine te 
fet ı sandın o 

Nİ.JAJ)PERESTİ Bl SIKL~ Dl~l .Jİ 
D':R!JI K~\/E HOLi, 

Ll KURDiSTAN~ NİJADPERESTİ 

Rureşiya ve heymana me,nijad~ 
peresti,hebuna xwe lı Kurdistane 
ji hin berdewam dıke.Lı Kurdista 
na Tırkiye ser 10 milyana reKurd 
dıjin,le zımane wan,çande u pişe 
ya wan bı zor jı dest wan hatıye 
gırtın.Bes ne van mafe wani insa 
ni hatiye stendın,hebuna gelğ 
Kurd ji .i' aliye dewleta Tırkiye 
ya metıngehkarve na ye qebul kı
rın. Tekoş ina ge le Kur d a j ı ·bo 
mafe demoqratik te dayı,burjuwa
ziye Tırk ye metıngehkar her roj 
gefa le duxe u erişen pır dıj-, 
war dıbe ser.Dı sala 1930 yi da 
wezire dewlete we deme,}fuhmut E 
sat,dı axaftınek xweya hılbıjar= 
tıne da,va peyvana dıgot:"Em lı 
welateki weni dıjin ku,jı hemu 
welaten dınyaye azadtır,lı Tırki 
ye dıjin.Bes kesen bırevebıren Ö 
begen vi welati ne.Kesen ku xa
lıs ne Tırkbe u jı nijad a Tır
ka nen,bes mafeki wan lı Tırkiye 
heye:Ev ji xulamti u koletiya jı 
Tırkare ye".Ev nijadperestiya 
dewleta Tırkiye we deme iro ji 
hin bı ewaki dıjwari berdewam dı 
ke.Lı Kurdistane dema ku lı he~ 
ber ve nijadperestiye tevger u 
serhıldanek çe bıbe,we tım van 
peyvana be gotın."eme Tıkiye ~r 
çe kırın ne dın u em na helın 
kes Tırkiye perçe bıke." 

Jı bo diyar kırına van raman 
u kırınen nijadperesti,ne hewce 
ye ku em pır bı şun da bıçın. Ev 
cunta faşist,ya ku bı dare zore 

Lı Elmanya Hitler e fa~ist,ni dest daye ser karine,dı nijadpe-
jadperesti bı awaki dın derdık-e restiye da sola hukumeten bere 
ve nave.Ev ii, l"lezın buna nijada dı teqe ra avetiye. Ango jı wan 
(ırk) Elmana,jı gele dınyave ye. peşdetır e,ne şundetır e.Seroken 
Gor ve ramane, "E lman pewiste ku cuntaye çun h ın baj aren Kurdista 
.i ı dınyaye re hı kım l>ııkın u bı - ne ku,lı hemher metıngehkara te= 
bın hakıme dıne" oJı bo hakımiye- koş in peşve çuye u gel şuyar bu-
ta dıne ji,dıbe ku Elman eri~i ye,geriyan u meş pek anin. Dı 
hemu dıne bıkın u hernil insanen van generalan ya Kurdistane pır 
dıne jı xwe ra bıkın koleoJı bo cara dı axaftınen xwe da gef lı 
gıhiştına ve armance,Hitlere fa- gele Kurd xwarın u tırs te fıran 
şist erışi hın welate dın kır u dın.Generala gotın,"erde Kurdis= 
şere cihane ye duyem derket. Dı tane ye Tırka ye u we tım u tım 
vi şeri da bı mılyonan insan se- o j i ye tırka bımine". "erne sere 
qet bGn u hatın kuştın.1ro ii ev parvekaran bı pelçıqinın,eme qı-
nıjadperesti,lı hın "'elaten kapi. :-a wan lıinın,"uhwdo fort dı xwe 
talist u emperyalist hin jı nav~ hıldan. 
ranebuyeoMina lı Emeriqa yekbüyi Lı hember zılm G zora metın -
3ordesti_O nijadperestiya lı ser' gehkari D nijadneresti ye gele 
reşıkan.!ro hin ji,lı Emeriqa· Kuni ::ardın ji tekoşina xwe ber-

de j i buye sımbola roj a tekoşi-ı 
na lı heber zordestiye u metın -
gehkariye.O ev roj,ango 21 e Ada: 
re buye perçak jı tekoşina gel~ 
Kurd,_ya lı hemher zordestiye. 

Qewşina 21 e Adareya dın ji; 
mina hın gelen rojhılata nawin• 
gele Kurd ji ve roje bı nave. 
cejna NEWROZ piroz dıkın.NEWROZ
beri vi bı hezar salan bere, lı 
hemher Dehaqe zılmKar u diktator 
roja serhıldan u roja serkevtıne 1 
ye.Jı bo ve yeke ji NEWROZ, rojai 
pirozkırına ve serkevtıne O ser-i 
firazye yeoJı ber van qewşınen. 
NEWROZ E gele Kurd,ev sere hezar 
salaye ve roja 21 e Adare bı ser 
firazi tım piroz dıke u dıpare= 
zeo 

Mana NEWROZE iro lı Kurdista
ne hin gıringtır buye.Gele Kurd 
iro cardın,dı bın zılm O zorek 
dıjwar da ye.Welate wan bı çar 
perça bu ye u her dewletek metın 
gehkar,perçaki Kurdistane jı xwe· 
re kırıne metıngehoZımane wan , 
çanda wan,zenginiya ser erd u 
bın erde welate wan bı zor jı 
wan hatıye stendın.Heta bıgihe_ 
hebuna wan ji,jı alıye dewleten 
metıngehkar ve te inkar kırın.Bo 
ve yeke mana piroz kırına NEWROZ 
e dı van hoyan de pır gıring e. 

1ro lı Kurdistane zılmek dıj
war lı ser gele me heye. Gele 
Kurd jı bo serxwebun u azadiye , 
tekoşinek be hempa u be naben dı 
de.Jı bo ve 21 e Adar e NEWROZ 7 
sımbola tekoşina azadiyeye.Metın 
gehkara eviya baş famkırıne Ö 
lewra dema 21 e Adarenezik dıbe. 
lı Kurdistane tedbiren pır mezın 
dıgrın.1zna(redan)hemu pôl1s u 
leşkere lı Kurdistane radıbe,hın 
alikaren dın lı wan te zedekırın 
Jı bo NEWROZ,lı Kurdistane ne ~i· 
roz kırın,metıngehkaren Tırkiyğ 
belavoken arızi belav dıkın. Lie 
lı gor hemu van tedbir u belave
kan ji,gele Kurd NEWROZ e piroz 
dıkeoHemu bajar,gund O çiyayen 
Kurdistane bı peciye are NEWROZi 

.e roni dıbın.1sal ji, weı p~le· 
Kurd,NEWROZ e lı her çar perçe· 
Kurdistane dı bın noyen pır aıj-: 
war de bıkınoEm tekoşine geş bı
kın ku,Jı bo dı salen peş da; 
NEWROZ lı Kurdistanek u azad d~ı 
be piroz kırın. 

1ekbuvi taxen u dıbıstanen ku ke dewam dıke.Bo ve yeke ji,mana 21 
sen :-~şık nıkarın herıne be hej=; e Adar~ jı bo gele Kurd pırr e o ~~~~~=F~~~ .. ~~~~~i"l.P."It••••t~·~'-t-~ıM~~~~:I~t•. 
ma~~n.Cardın dı vansalen dawiye· Roja 21 e Adare çawa ku buye ro-
d~,lı welaten Ewrupa ye nijadpe- ja gelen tekoşine lı hemher dew 

. r.eR:i lı ser karkeren bıyani leten nijadperest dıdın,wek wan 
, ,·0j h. ı::oj zedetır dıbe, . ji ev roja dı nabena gele Kurd 

~~J.Ml\'l..2~'>-~"'W7t'ütıt?*'IA'"4"':et-~"ti!tJ'A'MJ'?:»P3'*'Mrlr2'tlm:•· 
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A~fANC _ 

lzAGONA WELATi YA NUH 
--- ---~-~-~- ------- . -- -· . -- . -- - - -- -

TEK0$1NE_NADE SEKINA~DIN 
ı---ı:;:-T-;:-iklye Cunta leşkeri zag.2_ 
!na bo welati qebul kır u derxıst 

ı
'Bı ve zagone re,welatiya duali 
ji derxıst.Lı gor ve zagona ke~ 
sen ku lı dere Tırkiye rudıne u 
,dıjın dı derheqe dewleta Tırkiye 
de propoganda bıkın ev kes tene 
tespit kırın u jı welatiya Tır

kiye we bene avetın.Ev kesen ku 
jı welatiye bene avetın mal u 
ınılke wan kesen ku lı Tırkiye ne 
dewlet dest dıde ser wan.Ew ke
sen ku lı Tırkiye ji dıjin ger 

l
;derheqe politika cuntayede bıxe
bıtın ew ji nıkarın jı heqe wela 
tiya duali fede bıdinın. -

' Cunta faşist ew kesen ku poli
,tika dıkın u lı dere Tırkiye anı 
lha dıjin,dı radyo u televizyonefi 
jxwe de ban wana bo vergerandına 

-jTırkiye kır.Nav~ 45 kesan iwend 

l
ger ewkes dı nava se mehan de ne 
rın Tırkiye ew jı welatiye tene 
avetın.Evlista 45 kesan lısta d~ 

l
duyan bu.Gor nuçe u weşanen cun
taye dı pır rojen nezik de we 

Ilisten pıri kEsan bene weşandın 
:u daelqandıne.Armancen cunta fa
işista Tırkiye çıqas lı dere Tır
jkiye sosyalist u welatparezen , 
jkurd u Tırk hene bo ku xebatan 
lwanen siyasi bıde seknandın çara 
lwe ya davi wan kesan bıtırsin u 

l
ijı welatiye baveje.Armanca cunte 
bı taybeti lı Ewrupaye hezen sos 
yalist u welatparez bıde sekı = 
nandın e.Lewra gava cunta hat se 
!ri lı ewrupaye rexıstınen Kurd G 
ITırk en peşveru cuntaye dı nava 
jdewleten dıne de rezil u rıswa 

. . .. 

kırın u dıkın.Lı her- aliyen-Ewru 
paye cunta bı mıting u cıvinen 
gıran hate protestokırın. Cunta 
dı parlamentoya Ewrupaye de re -
zil bu.Kar u xebaten Kurd u Tır
ken lı deri Tırkiye ku dıjin cun 
ta faşist ne rehet dıke.Cunta j1 
ve yeke zagonen faşist bo kesen 
lı deri Tıkiye derxıst.Çara cun
taye ya dawi wan kesan jı welati 
ye baveje.Le ev bıryar u zagon 
ji cuntaye dernaxe raste. Bıla 
cunta baş zanıbe u dızanı Jı mı
,rın u dardekırın,kuştın u ledan 
lnıkara şoreşgeran bıde sekınan -
ldın.Çawan doza welati ı~e karıbe 
fşoreşgera bıtırsine. 

j (21.2.198l.Jl DENGE ARMANC) 

:CUNTANIN EKONOMI':' POLITikASI baştarafı sa.8-9. 

,nan "mevduatlarda yüksek faiz " 
'politikasının sürdiirülmesidir 
:cunta bunu,enflasyonu önlemenin 
ltedbirlerinden biri olarak görü
lyor.Piyasada fazla miktarda bulu 

l
'nan parayı çekmek için krediler= 
deki faiz oranları y\ikseltildi 
ve faiz oranlarının : seviyesini 
tespit etme işi tamamiyle banka-
ların insiyatifine bırakıldı. 

Fakat bu politika tekelci bur
juvazi açısında yeni sorunlar or 
taya çıkardı.Burjuvazi arasında= 
ki çelişkileri daha da arttırdı. 
Faizlerin arttırılması yoluyla 
biriken tasarufları kendi yatı
rımlarında kullanmak istiyen te
keller "yiiksek faiz" politikasın 
dan,maliyeti arttırdı~ı ve yatı= 
rımları önledi~i için şikayetci
dirler.Ardından yatırımlardaki 
maliyet artışlarını tirettikleri 
mallara aktarmak için yeni zam
lar yapıyorlar.Böyle olunca da 
izlenen yiiksek faiz politikası 

jenflasyonu Bnleyece~i yerde kö
ırüklüyor.Geçti~imiz ayda,İzmir O 
dalar Birli~i B0lge toplantısın= 
da konuşan Mehmet Yazar'ın kendi 
si bile bu durumu dile getirmek 
zorunda kaldı:" .•••• Serbest piya 
sa ekonomisine geçişin 'biitün 

l şart ve mueseseleri henüz sağlan 
,mamıştır.Bu itibarla,faizin ser= 
ibest bırakılması tetbiri, piyasa 
!ekonomisinin tam işleyişini sag-

l
layacak di~er eksiklikler tamam
lanarak onlarla bütünleştirilme
ldiği taktirde ilerde yeniden enf 
'ilasyon ve faiz tırmanmasına dönÜ 
şebilir."(Tercüman 5 şubat 1981) 

SONUC 

Askeri faşisit cuntanın ekono
mik danışmanı ve planlayıcısı 
Başbakan yardımcısı Turgut Özal 
"YANKI"dergisine verdiıti bir de
meçte "yüzde 150 lik bir enflas
yona Türkiye dayanamazdı.Türkiye 

!bir Güney Amerika ülkesi de~il -
idir.Parçalanabilirdi.Böyle bir 
:durum,parçalanmaya yol açardı.En 

ibüyük tehlikeyi enflasyonda gör-

ı
. dük ve onu tutmaya karar verdik" 
diyor. 

Evet kendi deyimiyle"enflasyo
nu durdurmak" yani Türkivenin i
çine düştü~ü derin ekono~ik buna 
lımları atlatmak, burjuvazinin 
sarsılan iktidarını rayına oturt 
mak ve emperyalizmin Orta-Doğuda 
tehlikeye giren çıkarlarını sa~
lama almak için,emperyalizm,ulus 
lararası mali ve askeri emperya= 
list kuruluşların açık destek,o
nay ve yönergeleriyle tekelci 
burjuvazi bir saldırıya geçti.Ve 
halklarımıza çok acıya malolan 
iş ler"becerdi. "Tüketimi kısmak , 
üretimi arttırmak için,askeri fa 
şist diktatörliik koşullarında bU 
tün demokratik hak ve özgürlük = 
ler ortadan kaldırıldı,emekçile
rin üçretleri donduruldu.Bir yıl 
içinde pekçok tüketim malında % 
700'ü aşan zamlarla halkın ya~am 
düzeyi birkaç kat düşiirüldü.Dev
letin halkı ve tekel dışı giiçle
ri,tekellere karşı bir ölçüde de 

l
olsa"koruyucu"bütiin önlemlei or
tadan kaldırdı.Devletin,her yn

lnüyle tekellerle bütiinleşmesi yo 
!lunda çeşitli adımlar atıldı.Te= 
lkellerin ilgi duydukları alanlar 
da devletin bütün olanakları se= 
'ferber edildi. 
Ekonomik girişimciliğin biitün a
lanları uluslararası ve Türkiye' 
deki özel tekellere açıldı.Geti
rilen yeni vergi yasasıyla hal
kın birkat daha soyulmasının ola 
nakları yarıtıldı.Banka faizierT 
arttırıldı. 

Bu tedbirler pahasına,uluslar
arası emperyalist kuruluşlardan 

alınan"krediler",tekelci burjuva 
' zinin kasalarma aktı. Tekellerin 
'karları inanılınayacak düzeyde ar 
tarken halkın yoksullu~u, açlık 
ve sefaleti arttı. 

Buna ra~en tekelci burjuvazi 
Türkiye ekonomisini krizden kur
tarınayı beceremedi.Alınan önlem
ler tam tersi,bir sonuçla enflas 
yon hızını arttırdı.l980 yılında 
resmi rakamlara göre enflasyon 
oranı % lOO'ü aştı.1şsizlik di
ger yıllara nazaran daha çok art 

__ tı.Bugün Türkiyede çalışabilir 

nüfusun% 25'i işsiz bulunuyor 
1979 yılı sonunda 5 milyon olan 
işsiz nüfusu resmi verilere göre 
sadece 1980 yılındaki 600 binlik 
:artışla 5,6 milyona ula~tı.Ancak 
bizim tespitierimize göre yalnız 
1980 yılında 1 milyon işsiz olu~ 
muştur. 

1980 yılı bütçe açığı,200 mil
yar liradır.Türkiye 1980 yılında 
2,8 milyar dolarlık bir ihracat 
yaparken bir yılda sadece petrol 
ithalatına 3,1 milyar dolar 0de
di.Alınan krediler su gibi akıp 
gidiyor ve hiç bir bo~lURU dol
durmaya yetmiyor.Borçlar üstliste 
biriktiği halde hep elde sıfırın 
kalması nedeniyle cunta yeni 
borçların peşinde koşuyor. norç 
erteleme ve yeni borçların alımı 
için ko~ullar daha da ağırla~ı -
yor. 

Göriilüyor ki,i~başına askeri 
faşist cuntanın getirilmi~ olma
sına raRmen ekonomideki kriz ve 
çökiirtüler düzelmiyor,tam tersi
ne daha artıvor. 

Atılan her- adım,tekelci burju
vazinin ekonomi politikasındaki 
iflası birkez daha giin yiiziine 
çıkarıyor. 

. Ama gerçek olan bir şey varki 
!bunun en çok acısını halkları -
:mız çekiyor.Atılan her adım ay
·nı zamanda halklarımızın omuzla 
rındaki yiikii daha da ail;ırlaştır~ 
yor. 

Bu nedenle bu gidişi durdurma
nın tek çaresi vardır.Oda halkla 
rımızın biran önce askeri faşist 
cuntadan kurtulması ve emperya -
lizme bağımlılık ilişkilerine 
son verilmesidir. 

bıxwlne, 

blde X..,.,
belada .. 
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AI!IE.ULARDAN! 
~•iltAYRILD_IM? .. J 

Bilindi~i gibi Apocu'luk deni+ 1 

len mace racı akım 1977'de ortaya! 
çıkmıştı.Ben ise 1978'de bu p,rup ' 
la ilişki kurdum.Silahlı,heveca~ l 
lı propaganda beni de etkiledi. 

25.5.1980 tarihinden Kürdista~ f 
dan Almanya ' ya geldim.Gün r.eçtik 
çe maceracılıkla, · devrimcili .~i~ 
aynı şeyler olmadı~ının farkına J 

varıyordum . ı 
Faşist cuntanın gerçekleşmesiy 

le Apoculuk denilen maceracılı -
~ın iç yüzü daha net olarak orta 
ya çıktı . Daha önceleri"Apocuları · 
MİT yönetiyor" söylentileri ger
çek olarak ortaya çıktı.Herkesin 
gördü~ü , tanık oldu~u bir olayı 
anlatmaya çalışaca~ım . Olay şöyle 

Ben daha lri\rdistan ' dayken Apo
cuların Urfa bölp,esinde takma ad 
larla Reis ve Hoca adlarında iki 
parti sorumluları vardı.Cuntata
dan sonra babam ' dan bana bir rnek 
tup geldi . Babam mektubunda cunta 
geldikten sonra bir çok Apocula
rın yöneticilerinin ~1T ajanı 

çıktıklarını yazmıştı . Buna bir 
dereceye kadar inanmadım. Sonra 
buradan bir arkada~ ~irdistan ' a 
izne p,itti.Geldi~inde babamın A
pocular hakkında vazdıklarının 
do~ru oldu~unu sHyledi.Daha son
ra bir iki arkada, daha Kürdis
tan'a gidip geldi.Onlarda olayı 

do~ruladılar. 

Fa~ist Cunta p,eldikten sonra 
Reis ve Hoca subay rUtbeleriyle 
Urfa'nın , çeqitli köylerine ope -
rasyonlar düzenlemişler.Reis ve 
Hoca Kiiyliileri tanıdıkları ıçın 

daha önce yalnız Anoculara ~e&il 
devrimcilere de yardım eden,sem
pati duyan köylüleri iqkenceler
den p,eçirmişler.1çeriye tıkamış
lar.Urfa'nın Viranqehir ilçesi -
nin Hozan k~yünde O .... adında b! 
ri vaTdı.O ..... Apocuydu.lşte bir 
gün Reis ve Hoca'nın kamutasında 
askeri birlikler adı geçen kijye : 
de bir baskın düzenliyorlar.O ... 
evde yokmuq,karısı evdeymiş. Her . 
iki Komutan(Hoca ve RPvi )evin ya 
nındaki çalı-çırpıların bulundu=- · 
~u yeri kazmalarını emir ediyor
lar askerlere.Oradan araba ve mo 
tor parçaları çıkıyor.Bu motor 
ve parçalar Apocuların tahrip et 
tikleri arabaların motor ve par=
çalarıdır.Her iki komutan kiiyUn 
aşa~ısına yöneliyorlar.Bir yeri 
gösteriyorlar ve askerler orayı 

da kazıyorlar.Bu çukurdan 4-5 

sandık mermi çıkarıyor.Bunun Uze 
rine bütün köylüleri,köy meydan1 
na çıkarıyorlar.Kadın,erkek dem~ 
den herkesi dayaktan geçiriyer -
lar.Bunu tutuklamalar izliyor. 

Ben bu olup bitenleri görünce, 
işitince tüm ilişkilerimi onlar

' dan kopardım . Apocuların uzaktan i 
ve yakından devrimeilikle ilişk! 1 
leri yoktur. 1 

Arınane yazı kuruluna selamlar . 

Al}~A ' dan BİR KURT YURTSEVERl i 

6.2.198_1,_ _____ .. 
----~---- -- ---- --- ----- ~ - ~- -

_:KAHROlSU.N__.F.ASJSL.CUNI.Al_ 

ARMANC SORUMLULARINA, 
De~erli arkadaş lar, bugüne ka

dar bizlere gönderdi~iniz AR~NC; 
ın tüm sayılarını alıyorduk."An-ı' 
cak son sayıları cunta tarafın- , 

dan yakalandı.Ben esas olarak bu · 
mektubumda 12 Eylül ' den bu yana 
cuntanın halkımız üzerinde estir 
di~i terör ve uyguladı~ı insan =
lık dışı baskılarından bahs ede- . 
ce~im.Cuntauın bu baskı ve terö
rü , Kürdistanın her yerinde oldu
~u gibi,kazamızda da en i~renc. 
en adi bir biçimde devam ediyor. 

Cuntanın iktidara gelişinden 

bu yana , her p,ün köyler basılıyor 
insanlar kitle halinde tutukla -
nıp işkenceden geçiriliyor. Bir 
seferinde yapıl~n - aramalarda 500 
üzerinde insan topladılar . Tutuk- · 
lanan insanlar tümü devrimci,ile 
rici insanıardı yada onlara se~ 
pati hesliyen kimselerdi.Bu ara
malar da p,ericiler ve a~alar da . 
sömürgeci güçlerin gözüne gire -
bilmek için alabildi~ine devrim

·cileri,ilerici- yurtsever insanla 
rı jurnalladılar.Tutuklanan in=
sanlara çok adi küfürler yapıldı · 

Bir insanın dayanamıyaca~ı şekil 
de işkence yapıldı.Bu işkenceler 
de 2 kişi öldü.Birisi bizim arka 
şımız DEVRİMCİ-DEMOKRAT, MEHMET 
KARACA idi.Yakalanan her kes 2-3 
ay hapis yattı ve işkence gördü. 
O tutuklamalardan bizim arkadaş
lardan daha içeride 2 kişi var . 
Diyarbakır Askeri ceza evindeler 
Akşamları karanlık çökti.ikten son 
ra,tek bir insan dışarı çıkarnı =
yor.Bunun nedeni de cuntanın te- · 
rörüdür.Şimdi Viranşehir ' de bek
çi casım ve M.Yılmaz her biri 
bir p,eneral kesilmişler . Dedikle

ri dedik,astıkları astıktır . Bir 
de son günlerde cunta de~işik ku 
rumlara yardım adı altında halk=
tan zorla para topluyorlar . Urfa · 
ve tüm kazalarından(viranşehir 
hariç) 22 milyon lira para topla 
dılar.Yalnız Viranşehir den ise 
27 milyon lira para topladılar . 

. ı 

jBunu şöyl€. yapıyorlar:Buran1n so 
; rumlu as~eri omutanı,kayınakamı, 
lkomıser vs. toplanıp hep. birlikte 
; çarşıya çıkıyorlar tek tek di.ik
kanları dolaşıp halktan para top 
luyorlar.Dükanın önüne gidilipte 

'para vermiyenin vay haline . Yine 
kazanın zenginleri ve a~aları da 

.bu kampanyaya bUyük paralarla ka 
. tılıyorlar.Ôrne~in:B.T.260 bin~ 
M.K.A.250 bin lira para verdiler 

Son olarakta biraz da Apocular 
dan söz etmek istiyorum.Bildi~i
niz gibi cuntadan önce, Apocular 
halk üzerinde bUyük terör estiri 
yorlardı.l5 yaşındaki çocuklar
saygı görüyordu(tabi korkudan)da 
vaları halediyor ve çokları da 
bu davalar da zengin oldular . Kim 
senin kimseden haberi yoktu.kimi 
elinde çuval halktan bu~day top
luyordu,kimisi elinde kalem ka
~ıt halktan bilmem ne adına zor
la ~ara topluyordu.Kimisi de ai- j 
lesıyle evde münakaşa eden adama • 
gidip,bir daha "hakaret" etti~i- j 
ni duyarsak seni yaşatmayız di
yordu.Ama 12 Eylül faşist cunta
nın gelişinden sonra,her kim on- 1 

lardan yakalandıysa ne bildi~i ·! 
varsa bülbül gibi öttü . Ve yüzler 1 

ce suçsuz insanı, sadece ya evin=- ' 
de bir gece misafir etti~i için ; 
ya da bir maddi yardım da bulun- ' 
du!(u için ele verdiler.Fakat ger i 
çekten şimdi kimse kalmadı. Ve 
herkes tövbe etmiş vaziyette . Hiç 
kimse artık utancından diyemiyor , 
ben Apocu'yum. 

Buna karşılık biz , halk içinde
ki çalışmalarımı z ı yı lınadan sür
dürüyoruz. 

Kısaca söyliyecekler i m bunlar . 

KAHROLSUN FAŞİST-CUNTA 

YAŞASIN DEVRİMCİ-DEMOKRAT HAREKE ı 
TİM1Z . 

ViRANŞEHiR ' den 
BİR DEVRİMCİ-DEMOKRAT 

5 . 2.1981 
1 

.! 
1 

CONDEMN THE FASCIST 

..JUNTA IN TURKEY 

Ll HEIVBER C O NTA FA$1sT 

EM SIJER GE$ BIKIN 

---------------~--------------- - -- -- -- - - ----- --~-...-- - --- -- . 
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·G. GAZiOClU'NUN BASlN ACIKLAMASI 
> 

12 Eylül'de iktidara el koyan askeri faşist cunta 

t~m ilerici sendikaları,demokratik kitle örgütlerini 

-süngü zoruyla k~pattı.Cunta sadece bu kitle örgütle

rini kapatmakla kalmadı,tüm yöneticileri hakkında da 

aRır kovuşturmalar açtı.Bu demokratik kitle örgütle

rinin en başında gelenlerden biri de hiç şüphesir 

TÖB-DER' dl'!'. 
TÖB-DER 1978 yılı Demokratik E~itim Kurultayında , 

Türkiye'de varolan ırkçı,şöven eP,itimi eleştirmiş ve 

Türkiye'de yaşayan herkesin kendi ana dili ile e~i -

tim yapması gerekt~~ini savunmuştu.Bundan dolayı 

TÖB-DER hakkında dava açılmıştı.Bu nedenle cunta ik

tidara gelir gelmez TÖB-DER'in tüm yöneticileri hak

kında tutuklama kararı almıştı.Bu yöneticiler arasın 

da Genel Başkan Gültekin Gazio~lu hakkında ise daha 

sonra yurttaşlıktan atılma kararı alındı.Bunun üzeri 

ne,halen yurtdışında bulunan Gültekin Gazio~lu bası~ 

na bir açıklamada bulundu.Yapılan bu açıklama,dergi

mizde yayınlanmak üzere bize gönderildi.TÖB-DER Ge

nel Başkanı Gültekin Gazio~lu'nun basın açıklaması

nı aşa~ıda aynen yayınliyoruz. 

12 Eylül askeri darbesiyle ülke 
mi~ Türkiye'de Anayasanın yürür= 
lükten kaldırıldı~ı;siyasi parti
lerin,sendikaların,derneklerin ka 
patıldı~ı;basının susturuldu~uion 
binlerce demokrat,yurtsever ve 
sosyalistin hapishanelere atıldı
~ı;işkence eziyet ve zulmun resmi 
leştirildi~i;tam bir devlet terö= 
rüyle en masum demokratik taleple 
rin bastırılarak,emperyalizme ba= 
~ımlı bir avuç tekelci sermayeda
rın sömürü ve soygununa alabildi
~ine yol verildi.~i bilinmektedir. 

12 Eylül'de zorla işbaşına ge
len askeri cunta,bütün demokra -
tik kuruluşları kendisine hedef 
seçmiştir.Bu hedeflerden önemli 
birisi de demokratik ö~retmen ha
reketinin örgütlü gücü TÖB - DER' 
dir.İlkokuldan üniversiteyede~in 

200.000 ö~retmeni bünyesinde top
layan,demokratik e~itim mücadele
si veren TÖB-DER'in,bugüne kadar 
gösterdi~i etkinlikler yüzünden 
demokrasi düşmanlarının p,ündemine 
.alınması bizler icin şaşırtıcı ol 
imamıştır.TÖB-DER ;;e yiineticilerT 
hakkında,l2 Eylül öncesinde açı -
lan Y.~ınla y.~ınla davaya karşın , 
örgütün 1976,1978 Genel Kurul ToE 
lantıları,Demokratik E~itim Kurul 

.

1
tayı bahane edilerek 141 ve 142 ~ 

· maddelerden yeni davalar açılmış, 
·tüm yöneticileri hakkında tutukla 

· ma kararı çıkarılmıştır.Daha ilk 
günde Türkiye'yi emirle idare ede 

· iceklerini dünyaya ilan edenlerin: 
,TÖB-DER'in cümle alemin gözüönün
.de yapılan yasal ve tüzüksel top

: lantılarında,yıllar sonra,üstelik 
, lp,eçmişte açılan davalar beraatla 
ı 1 sonuçlanmış

ken suç aramaya kalkma 
: ları nası 1 bir hukuk ve adalet 

l anlayışı içinde bulunduklarını ka 
nıtlamaktadır. 

ARMANC 

Özünde birer devlet memuru olan 
beş generalin,tüm de~erleri çi~ne 
yerek;iç hizmet talimatnamesini : 
yasaların ve anayasanın önüne ko
yarak Türkiye'yi yönetmeye kalkma 

1 sı demokratik mücadeleyi silah 
gücüyle ve kendilerine do~rudan 

baP,ımlı emirle yöneten askeri malı 
kemeler aracılı~iyla bastırmaya : 
!çalışmalarının meşru ve hukuksal 
1hiçbir yanı yoktur. 
: Askeri darbeyle işbaşına gelen 
!yönetimin TÖB-DER Genel Başkanı o 
[larak bana ve daha pek çok demok= 

!rat,yurtsever ve sosyaliste uyr,u
jıamak istedi~i yurttaşlıktan çı -
!karma işlemi insan hakları ve hu-
1kuk karşısında ne denli pervasız 
;olduklarını gözler önüne seren ib 
ret verici bir durumdur. Avrupa 
Konseyinin Ocak toplantısına,Tür
kiye'deki insan haklarının nasıl, 
çi~nendi~ini gösteren ve TÖB-DER' 

e yön7lik baskı ve tertipleri iç~ 
ren bır rapor sunmam üzerine 28 
Ocak 1981 günü bilinen ça~rıyı çı 
karmışlardır.İnsan Hakları Evren= 
sel Beyannawesinin,Medeni Kanunun 
açık hükümlerine ra~men yurtta~ -
lıktan çıkaracaklarını açıklıyor

lar.Elbetteki bu kararın insani , 
kanuni,hukuki bir yanı olmayacak
tır.Hiç bir yaniyla meşru olmayan 
askeri yönetimin ça~r~sına uymam, 
faşizme teslim olmam beklenemez • 
Çok güçlü yurtseverlik duyRuları
ma karşın faşizme teslim olmayaca 
~ım.Faşizme teslim olursam,asıl o 
zaman kendime,temsil etti~im mes
lektaşlarıma,örgütüme ve Tiirkiye 
halkına karşı suç işlemiş olurum. 
Yurduma ne zaman dönece~ime yal -
nız örgütüm ve ben karar verebili 
riz. 
Faşist askeri cuntanın beni 

yurttaşlıktan çıkarma Rırışımı an 
cak biçimsel bir işlem olarak ka= 
~ıt üzerinde kalmaya mahkumdur 
Meslektaşlarımla,Ulkem ve halkım
la olan güçlü ba~larımı koparmaya 
kimsenin RÜcii yetmez. 

12 Eylül'den önce hakkımda açı
lan hiç bir davadan, sıkıyönetim 

dahil hiçbir mahkemeden kaçmadım. 
Suç işlemediğim ve meşru zeminler 
de mücadele etti~im için meslek = 
taşlarıının davasını ~ahkemelerde 
de savundum.Bugün,özellikle Tercü 
man gazetesının cunta şakşakçısı: 
müseccel faşist kalemleri,beni ve 
örgütümü anarşi ve terör içinde 
göstermeye çabaliyor;ö~retmenleri 
ortada bırakıp kaçtı~ımı,yurt dı
şında da Tiirkiye alehinde çalıştı 
~ımı,bu nedenle yurttaşlıktan çı= 
karılınamın çok yerinde olaca~ını 

yazıyorlar.Uluslararası sermaye -
nin bu çanak yalayıcısı çomarla -
·rından yurtseverlik dersi almaya 
ihtiyacım olmadı~ını,yurduma ne 
zaman dönüp ne yapaca~ımı halk 
düşmanı,insanlık dü~manı bu kalem 
lerden sormayaca~ımı onlarda iyi 

'bilirler. Emekçi halkımızın can 
dü~ınanı faşizmin ve şakşakçıları 
ının bir gün yıkılıp gidece~ine,ay 
dınlık ve güzel günlerin gelece~T 

.ne inaniyorum.TÖB-DER üyesi tüm 
ö~retmen arkadaşlarımın da bu i 
nanç içinde oldu~unu biliyorum. -

Zafer bizimdir 
Zafer demokratik halk güçlerimi 

zindir. 
Gültekin Gazio~lu 

TÖB-DER Genel Başkanı 
18 Şubat 1981 
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EFTAlKURDiSTA 

Weki te zanin,lı dervey i welat 
ango lı E\vropa bı bezaran kurd 
hene.Sedemen derketına wani dere 
welat bı bıngehi didone.A yekem 
abori ye.Jı ber · ku gele kurd bı 
salan ve hatıye metandın,dewle - · 
mendiye serax G bınaxen kurdıs ·
tan hatiye mıjandın . Lı Kurdista- · 
ne kargeh ne hatiye damezrandın, 
indüstri fıreh nebu ye . Bekari(be 
tali) roj . bıroj zede . buye.Jı lo= · 
ma ji bı bezaran kes bere ~•e da 
ne riya Ewropa.A rluem ji siyasT 
ye.Evana .ii jı tekoşinen xwe yen 
siyasi dıj deıvleten metıngehkar 
hatıne noqteki wuha ku mecbur bG 
ne ıvelate xwe terk kırıne. 

Karkeren ku hatıne Eıvropa dı 
bın tesira xebata kesen siyasi 
mane G roj bı roj beşyar bGne,k~ 
tıne nav tevr,era siyasi . 

Kurden siyasi ji tekoşina 
xwe lı Ewropa domandıne.0ase ku 
jı deste wan hatiye xe~at kırıne 
Kovaran çapkırıne,folklora kurdi 
kolandıne,zımane kurdi pe~a bı
rıne.Bı gotıneki dın gengaziyen 
dewlemend yen Ewropa bıkaranine. 

t1e ji ango Komela Çandi G Ali
kari a Kurden lı Swed jı bo 
sandına ~andiva kurdi,rewşa 
dıstan,f~lk.lo~a kurdi,pışti xe
bateki dıjwar hefteki çandi pe
kani.He ve hefte ji bı nave"HEF 
TA C::ANDE YA KURDISTAN" navand 
Hefta çande dı navbera 6-13' e 
Sıbate de pekhat. 

Dı nav hefta çande ango 6 ' e sı 
bate me lı Stockholm seveki folk ' 
lori pekani.Dı şeve d~ se progra · 
men serbıxıve hebun , -

1 -Nasandına kurdıstan bı DİA 
FIL11. Ev program hala hem i mevana 
kışand.DİA-FİLM tevi hevalen saz 
bend wexta ku stranen kurdi peş
keş kırın,hatın şanidan . 

Jı Elmanva Federal heval TEME
Li G heval . QADO , jı Damnimarka ŞA: 
HİN dı şeve de beşdar bGn G bi: 
stranen xwe mevanan şa kırın . 

ARMANCI NAVNİSAN 1 ADRESS : ARMANC 

2-Folklora kurdi jı ali ~omıka . 
"GOVEND" dı şeve de ciyeki pır : 
gırin8 r,ırt.GOVEND Folklora ali 
Amed(Diyarbekır)peşkeşi mevanan 
kır. 

3-Filmen DDKD yen mıtinga Bıs
mıl,Diyarbekır u sıvereke dı şe
ve de bala hemi mevanan kışand u 
mevanen ku hatıbun,xebaten DDKD 
bı çaven xwe ditın u teqdir kı
rın . 

Dı şeve de qomita El Salvador u 
Guatemela bı komıka muzıke xwe· 
beşdar bu.Slave~ şoreşgeri u pı1 
gırıya enternasyonali peşkeşi ge · 
le kurdıstane kırın. -

Demoqraten şoreşger masa weşa
nen xwe vekırın.Broşuren swedi 
ı nave "KURDISTAN","SOLIDARITET 
MED DDKD" jı ali swediya pır hat 
stendın.ARMANC,TİREJ,HEV1(Kovara 
zarokan) hatın frotın. 

Dı 3'e sıbate bı alikariya nu- ı 
çevan Ann Eriksson sergiyek lı 
Kulturhuset(Xaniye Çande)hate ve 
kırın.Dı ve sergiye de jı her 

çar perçeyen kurdıstan resım he- 
bun u bı van resman kurdıstan ha 
te nasandın.Nemaze resmen ku pıi. 
ti cunta hatbun kışandın bala · 
gel pır kışand.Sergiyek wısa ca
ra yekeme ku lı swed pek te.Gele 
Swed bı ditına van resman rewşa 
kurdıstane dı bın nire Cunta le1 
keri baştır naskır.Resmen sergi
ye em dıkarın du beş bıkın. 

A yekem resmen ku zordesti J 

zılm u caneşandına gel~ kurdısta 
ne dınasand bun, -

A duem ji resmen ku jiyana za
rokan,jınan u karen wan lı kur -
distane dınasand bun. 

Sergiye de weşanen Demoqraten 
Şoreşger ji weki JİNA Nu,TİREJ , 
ARMANC,DEVR1MC1 DEMOKRAT GENÇLİK 
HEV1 hat nasand1n.Alfabe M.Emin 
Bozaslan,Diwana Cigerxwin dı ser 
giye de cih gırt. 

Hefta çande bı serfırazi der
has bu.Em e nasandına Kurdistan 
u gele kurd,folklor u çandeya wi 
bıdominın. 

Jı raxıstına hefta Kurdistan wene 
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