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Askeri faşist 
darbesinden önce 
lül l6.sayısında şu tespitte bulunmuı 
tuk."burjuvazi neye mal olursa olsun, 
çare olarak faşist bir diktatörlü
~e geçiş olacak askeri darbeye başvu
racaktır~ Darbe 12 Eylül'de içte en 
gerici,en ba~naz,dışta ise ABD emper
yalizminin onayı ve deste~iyle gerçek 
leştirildi.l2 Eylül'den bu yana,cunta 
nın yaptıklarına ve ileride yapmak i~ 
tediklerine bakıldı~ında,cuntanın kim 
lerden yana ve kimlere karşı oldu~u 
görülecektir.Zaten cuntanın başı Ke -
nan Evren Konya konuşmasında tavrını 

açık ve net bir biçimde belli etti.K~ 
nan Evren"e!l;er biz iktidara el koyma
saydık,bugün bizim yerimize komünist
l er,size burada hitap edeceklerdi "di 
yerek cuntanın devrimci güçlere karşi 
oldu~unu,tartışma götürmez bir biçim
de ortaya sergiliyordu.Nitekim askeri 
faşist cuntanın uygulamaları,Evren'in 

bu sözlerini hergün biraz daha do~ru
lar niteliktedir.Kısaca bir göz ata -
cak olursak: 

Askeri cunta darbeyi gerçekleştir
di~inin ertesi günü bütün ilerici der 
nekleri,sosyalist pa•tileri,işçı sıni 
fının ilerici sendikal örgütü olan 
DİSK'i kapattı.Yakalayabildi~i tüm 
yöneticiler. zindanlara doldurdu 
DİSK'in menkul ve gayr i menkul tüm 
mailarına el koydu.Tez elden Kürdista 
na yeni askeri birlikler yolladı.Klir~ 
distan'da,Klirt halkına karşı arka ar
kaya soykırım provaları olan tatbikat 
lar düzenledi.1şçı sınıfının tüm gre~ 
lerini yasakladı ve işçilere süngü z~ 
ruyla işbaşı yaptırdı.Sendikal y~sa -
larda de~işiklik yapıp,işçilerin öz -
gürce sendika seçme haklarını ortadan 
kaldırdı.Ne kadar demokratik yasa var 
sa hepsini bir çırpıda kaldırıp,yerle 
rine gerici,faşist yasaları çıkarttı~ 
Yakalayıp katledemedi~i ilericileri , 
devrimcileri vatandaşlıktan attı ve 
halen atmaya devam ediyor.Parlamento
yu,anayasayı feshedip , yerine 
bir kaç faşist generalden oluşan MGK 
oluşturuldu.Milli Güvenlik Kurulu MGK 
Osmanlı padişahları gibi ülkeyi fer -
manlarla yönetiyor.Gerici çevrelerin 
kutlanmasından rahatsız oldukları, 27 
Mayıs'ı ve ı Mayıs işçı sınıfının baz 
ramını resmen vasakladı .Faşist cunta
nın bu kararı acıklandıktan. sonra 
19 Mart 1981 tarihli yazısında Nazlı 

Ilıcak, "27 Mayıs'ın artık bayram sa
yılamıyaca~ının açıklanması,20 yıldır 

içimize işlemiş bir yaranın tedavisi 
yolunda atılan önemli bir adamdır. 
diyerek neredeyse sevincinden dört kö 
şe oluyordu.l2 Eylül'den bu yana te~ 
kelci sömürgeci güçler cuntaya, hangi 
ekonomik ve siyasi politikayı izleme
si gerekti~ini salık vermişlerse cun
ta bu istekleri harfiyen yerine getir 
mişti.İzlenen bu politikanın sonucu! 

CUNTANIN 

UYGULADI!:;I 

GÜNLÜK DEVLET 

TERÖRÜ. 

6 ayda 368 ölü(bu sayı cuntanın verdi 
~i sayıdır,gerçek ölü sayısı 485 tir) 
L, idam, 120 ye yakın verilen idam kara 
rı,lOO bine yakın siyasi tutuklu,20yi 
aşkın işkence ile katledilen savunma
sız insan.Ve bütün bu yapılanlardan 

sonra,cunta yakın bir gelecekte tek -
rar demokrasiye dönlilece~ini ve kuru
cu meclisin oluşaca~ını söylüyor. Ama 
bunun hemen kısa bir zamanda mümkün 
olamavaca~ını,zamana ihtiyacı oldukla 
rını,bu konuda cuntayı sıkıştıran ba~ 
zı çevrelere de, "üstUmüze fazla var
mayın uygun bir zamanda kendimiz çe
kilece~iz" diyor cuntacı generaller . 
Bu ne demektir? Daha açık bir ifadey
le söylersek,cunta neyi haletmeden 
gitmek istemiyor?Bizce,bu açık ve net 
tir.Cunta,tekelci sermayenin çıkarmak 
istedi~i gerici,faşist yasaları çıkaE 

madan,Tlirk ve KUrt halklarının devrim 
ci örgUtlü güçlerini da~ıtmadan,(tabi 
e~er güçleri yeterse) işçi sınıfının 

tüm sendikal ve siyasal kazanımlarını 
ortadan kaldırmadan gitmiyece~idir 
E~er cunta kendili~inden bırakıp git
se dahi,gerisinde otoriter,faşist bir 
ortam bırakıp gidecektir.Ve o yaratıl 
mak istenilen .ortamda da,Cuntanın ik~ 
ticlarda olup olmaması hiçbir şeyi e
sas olarak de~iştirmiyecektir. Sözü 
edilen "demokratik" ortam da . 

CUNTA DEMOKRASi GÜCLERİNİ HEDEF SE~ 
MİŞTİR. , 

Yazımızın başında da verdi~imiz ör~ 
neklerde görlilece~i gibi,cunta TUrki
ye'de ve Kürdistan'da yurtseverlere , 
demokratlara,devrimcilere k~sacası 

tüm anti-faşist gUçlere karşı bir has_ 
lı seferi başlatmıştır.Bunun için her 
gün burjuva basınında,yeni bir ille~ 
gal örgütlin ortaya çıkarıldı~ını, tüm 
"merkez komitesinin" ele geçirildi~i
nin,bUyük puntolarla ve yanıbaşında 15 
ile 20 yaşları arasındaki gençlerin 
çarşaf,çarşaf resimlerini veriyor;Fa
şist cunta .Gecekondu mahallelerinden, 
okullardan yaşı 15'ın üzerinde olan 
yUzlerce ilerici genci topluyor,bun
ların hepsi "terörist", "katil", "ban 

ka soyguncusu" diye televizyon ek
ranlarına çıkarılıyor,önlerine polis 
ve askerlerin silahları dizilip boy 
boy resimleri gazetelere vuruluyor 
örne~in:diyelim ki 15 kişi yakalanmış 
ama önlerine 40-50 tabanca,bilmem kaç 
uzun menzilli tUfek 1.000-2.000 bin 
mermi vs.vs ... Bir sabah gazeteleri a
lıp bakıyoruz bir illegal iirgütUn tiim 
"merkez komitesi" tUmden yakalanmış 

ve yanında büyük puntolarla bir açık
lama:bilmem hangi terörist örp,ütlin kö 

2 

kil kazındı,tüm liderleri ele geçiril
di.Ertesi gün gazetelere baktı~ımızda 
yine aynı örgütlin "merkez komitesinin" 
yakalandı~ını ve artık bu örgUtten 
kimsenin kalmadı.'\ı yolunda bir açıkla 
ma.İki gün sonra gazetelerde,ayn~ ör~ 
gütlin yeni bir "merkez komitesinin 
daha ele geçirildi~ini okuyoruz. Ve 
böylelikle,faşist cuntanın ortaya çı
kardı~ı her "illep,al" örgütiin en az 
4-5 merkez komitesi de yakalanmış olu 
yor. 

Askeri faşist cunta,biiylesine acıma 
sız Kürt ve Türk halklarının örgütlU 
devrimci güçlerine saldırması ve olay 
ları alçakça tersyüz edip, kamuoyuna 
lanse etmesinin belli bir amacı var
dır.Bizce bu çok önemli bir sorundur. 
Özellikle sömürüeli egemen sınıfların, 
devrimci güçlere karşı yiirüttükleri mii 
cadele de "psikolojik savaş" oldukca 

ilnemli bir yer tutar. ''o ı al bozuklu~u 
ve "rısikolojik olarak" ciikmenin dev
rimci güçlerin da~ılmasındaki rolü 
çok büyüktür.Bu durumu tiim faşist ve 
karşı devrimci giiçlerin bildi'>.i gibi 
şu anda iktidarda olan cunta da iyi 
biliyo·r.Bunun icindir ki bir yandan 
ilerici,devrimci güçleri fiziki ola
rak ortadan kaldırmaya,öte yandan da 
psikolojik olarak yok etmeve çalışı
yorlar.Ve yine cunta çok iyi biliyor 
ki onu ancak Kürt ve Türk halkları ~ 
nın örgütlü sosyalist !',iiçleri alaşa
~ı edebilir .Bu nedenledir ki fa
şist cunta 1irgütlU p,i.içlere saldırma
yı kendine ilk hedef secmiştir. 

CUNTA DEVJ<.İII ATE~İNİ SiiNDÜREMİYE -
CEKTİR. 

Cunta istedi~i kadar zindanlara i
lericileri,devrimcileri doldursun , 
"böl;icii" ve komünist örp,ütlerin "Kö

künün kazındı"ını" söylesin. Askeri 
faşist cunta,bu kökü hiç bir zaman 
kazıyamıyacaktır.t;ünkü bu kök,fabri
kalara,köylere,okullara, dairelere 
dalbudak sarmış bir köktür. Cuntanın 

bu kilkii kurutabilmesi için işçileri, 
köylüleri,ö~rencileri,aydınları yani 
kısacası bir avuç asalak sömürüelinlin 
dışında,tüm emekçi sınıf ve tabaka
ları yok etmesi gerekir.Fakat buna 

da gücü yetmiyecektir.Ama herşeye ra~
men,gelişmeler öyle gösteriyor ki,ile
riki günlerde cunta içte ve dışta da-, 
ha da fazla saldırgan olacaktır.Görevi 
miz cuntanın bu çok yönlü saldırıları~ 
na karşı hazırlıklı olmave geri pliskiir 
tebilmektir.Bu da daha disirılinli,daha 
kararlı ve daha fedekarca bir savaşımı_ 
gerektirir . 
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AR1ANC 3 

KÖLN MiTiNGiiiliN DÜSÜNDÜRDÜKLERi 

Türkiye demokratlarıyla dayanışma gi 
rişimcileri tarafından düzenlenen,Tür~ 
kiye'li ve Kürdistanlı demokrasi güçle 
rince desteklenen miting ve yürüyüŞ 
beklenen ilgiyi görmekle birlikte,bazı 
olumsuzlukları da içinde taşıyordu.İş
te bu olumsuzlukların nereden kaynak -
landı~ını açıklamakta yarar vardır.An
cak bu olumsuzluklara geçmeden,girişim 
cilerin kısa bir tarihçesini sergileye 
ı~. -

12 Eylül faşist askeri darbesinden 
sonra ortaya çık.an yeni duruma tepki ~ 
larak do~an F.Almanya'daki girişimci
ler hareketi, özünde Tiirkiye' deki ayak
lar altına alınan insanlık haklarını 
protesto etmek,demokrasi güçleriyle da 
yanışmayı siirdürmek,kendi ülkesinde de 
rnokratik bir kamuoyunun oluşmasını sai, 
larnaktı.Bu gerçekten hareketle kurucu~ 
larının de~işik meslek ve kuruluşlar -
dan olması da tarafsızlık ilkesinin bir 
belirtisiydi.Böyle bir görüşten yola 
çıkan girişimcileri desteklemek devrim 
ci bir görevdi. Bu açıdan da şu ana ka~· • 
dar beş demokratik kitle örgütü(KKDK , 
r,RECEK,DİB-FAK,FİDEF ve KÜRT HALK EVLE 
Rİ) ile sayısız kişiler özel irnzala = 
rıyla girişimin bu tavrını anoyladılar 
Girişim kendisini kısa zamanda kamuoyu 
na duyurdu,dernokratik kitle örgütleriy 
le kurdu~u ba~larla daha da geliştirdi 
Bu çalışmaları sonucu olarak 10 OCAK 
198l'de BONN'da geniş kapsamlı bir ba
sın toplantısı ve arkasından da 31 
OCAK 1981 KÖLN mitinglerini düzenlendi 
Yukarıda sözü edilen Türk ve Kürt ör
gütleri de bu eylemleri devrimci görev 
ve sorumlulukları gere~i destekleyip , 
beklenenden fazlasını yaptılar. 

Ancak üzerinde durulması gereken hu
sus, son eylernde ortaya çıkan aksaklık
lar ve grupsal çıkarların öne çıkarıl
ması dururnudur.İşte bu noktada rnitin
p,in oluşum safhasını kısaca belirtmek
te yarar vardır: 

31 Ocak mitingi kararlıştırıldıktan 
sonra,yukarıda belirtilen örgüt sorum
luları belirli aralıklarla görüşmeler
de bulunarak ortak kararlar çerçevesin 
de mitingi düzenlediler.Girişimcilerin 
başkanlı~ında ilk önceleri Duisburg'da 
ve daha sonra·. (Miting haftası)Köln'de 
yürütülen çalışmalarda ve görüşmelerde 
bazı örgütsel sorunların konuşularak ke 
sin karara ba~lanması özellikle belir~ 
tildi.Alınan kararlar gere~ince: 

1-r.ıkartılan merkezi bildirinin Türk
çesi . ve Kürtçesi çıkartılacak 

2-0rtak bir afiş hazırlanacak. 
3-Teknik bir komite kurulup,mitingin 

gerekli işlerini yürütecek. 
4-Miting'de söz alacak konuşmacıla · ~ 

rın,gününden önce tespit edilmesine ça 
ba gösterilecek,yapılan kon~maların -
tarafsız olmasına özen gösterilecek. 

S-Miting süresince ortak sloganlar ~ 
tılacak. 

KÖLN YÜRÜYÜŞÜNDE KKDK KORTEJİ. 

Burada hemen belirtmek gerekir ki bu 
maddelerin hiçbiri de tam anlamıyla 
yerine gitirlmedi.İlk olumsuzluk Kürt
çe hasılınası gereken bildirinin gecik
tirilerek engelenmesi;ikincisi konuşma 
cılar üzerinde kesin bir görüşme yapıl 
madan isimlerinin duyurulması;ismi ön~ 
ceden bilinen bir konuşmacının(TÖB-DER 
Y.K.üyesi Aydın YEŞiLYURT) teknik bir 
yanlışlıktan(!?)ötürü bildiriye geçme
mesi;üçüncüsü yapılan konuşma metinle
rinin miting öncesinden 'örgüt sorumlu
larına sunulması koşulunun ciddiye a
lınmaması;dördüncüsü giderek mitingin 
tarafsızlık ilkesinin bozulmasına ne
den olan örgütler adına ortak bir açık 
lamanın yapılması için girişim soru; 
lusunun görüşünde ısrar etmesi.Buist~ 

uzun bir tartışmadan sonra gerekçe~ 
leri açıklanarak sa~lanmıştır. 

Kamuoyunun bilmesi gereken şuydu:Biz 
bu mitingi FİDEF'le düzenlemedik.Bizim 
gibi di~er örgütler de böyle bir ·; güç 
ve eylem birli~ine gitmediler.Ne varki 
örgütsel çıkarlarını her seferinde öne 
koyma hastalıgına kapılan FİDEF bu kez 
de meydanlarda gövde gösterisi yapmayı 
denedi .. KKDK'nin bütün yürüyüş ve rni
'ting boyunca,bu konuda sorurnlulu~u ta 
şıması,devrimci tutumun bir belirtisi 
idi.> . Biz her zaman dostça 
davranırız,dostlarımıza karşı iki yüz 
lülük içine girmeyiz.Bu bizim devrim~ 
ci ahlakımıza sı~az.FİDEF gökte ara
dıgını yerde bulmuşçasına hareket et
ti ve ilkeleri birer birer çi~nedi.He 
le snzürn ona tarafsız sendika temsil= 
cilerinin konuşmaları FİDEF'in derdi
ne derman oldu diyebiliriz. 

· .6000 kişinin ·us~ 
tündeki bir katılırola gerçekleşen KÖLN 
mitinginin vebaliı~iri~~mcile:-e aittir. 
Tüm durumlardan haberdar edilmelerine 
ragmen,haklı endişelerimiz vurgulanma
sına ra~en,ısrarla üstüroüze üstüroüze 
gelen girişimciler do~an sonuçtan ·so
rumludurlar.Görevleri Türkiye Ve Kür
distan demokrasi güçleriyle dayanışma 
göstermekse,bunu büyük bir tarafsızlık 
ve ciddiyetle yerine getirmeliydiler. 
Ama onlar dayanışmalarını FİDEF ve on- · 
ların ötesinde "İlerlemeci"lerle yapı
yorlarsa ona diyece~imiz yok. 

. Demokrat ·olmanın 
asgari ~artlarından biri de ezilen sı
nıf ve tabakalar gibi ezilen,sömürülen 
ulusların yanında olmak,onlarla daya
nışma göstermektir. 

Şimdi ne oiacak? Faşizimin içten ve 
dıştan saldırıya geçti~i bir ortamda,de 
rnokrasi güçlerinin da~ınıklı~ı fayda -
yerine zarar verir.Tarihi sorurolukları 
nı yerine getirmeyen kadroların cezas1 
nı emekçi kitleler vereceklerdir.Kişi= 
sel ve grupsal çıkarlarını ülke ve sı
nıfsal çakırlarının önüne koyan unsur
lar kimler olurlarsa olsunlar gereken 
tokatı işçi sınıfından yiyeceklerdir.Bu 
nedenle 31 OCAK 1981 KÖLN mitinginden 
karlı çıkan tartışmasını bir kenara bı 
rakarak biz burada zararın kime oldu~~ 
nu hemen söyleyelim:Evet bu tür davra~ 
nış ve •tutumların zararı emekçi halkla 
rımızın savaşımına olur,oluşturulmak
istenen güç ve eylem birliklerine olur 
Tek kelimeyle demokrasi güçlerine za
rar,faşizmin ekme~ine ya~,halklarımız 
ve işçi sınıflarımız arasına güvensiz
ik sokar .... 

KKDK 31 OCAK 1981 KÖLN mitingini yu
karıdaki belirlemeler do~rultusunda de 
~erlendirrnekte,giderek bu koşullar al~ 
tında girişimcileri destekleme olanak
larının kalrnadı~ını kamuoyuna duyurur. 
Böyle bir dururnun günahını başta giri
şim ve onunla birlikte her davranışıy
la ondan yararlanmayı. meslek edinen Fİ 
DEF örgütü çıkarrnalıdır.İkisi birbirle 
rini temize çıkarmasını bilirler. -

Önümüzde çetin ve zor mücadele gün~e 
ri vardır.Bu nedenle,KKDK sınıfsal ve 
ulusal bilincinin de ötesinde en büyük 
sorumluluk olan ENTERNASYONALİST görev 
leri yerine getirmede bir an bile teTe 
düt etmedi ve etmeyecek.İçinde bulun= 
du~umuz sorumluluklar hareketimizi be
lirliyor. Tüm bu olumsuzluklara ra~en 
acil görev anti~faşist güç ve eylem bir 
liklerinin yaşama geçirilmesi için so-
rurnluluklarımızın unutulmaması koşulu 
bir kez daha yinelerken,faşist askeri 
çuntaya karşı ilkeli güç ve eylem bir-c 
li~i için örgütleri görüşmeye davet 
ediyoruz. 
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AR1ANC 1 

FORUM 
21ŞUBAT SÖM"'RGECİLİK 
İLE MÜCADE LE G Ü N tT 

s~ikle savasm bayraj)ını 

daha da yUkse~erım 1 

adres 
ir.ter 1 ( uni-wohnheim) 
saarstr 21 Mai:ız 
tarih: 21.2.01 cum;rtesi 
saat:ı." 

ıjiııılem 

1 sömtirgeı:ilik Uzeriııe genel konıısma 
2 kuraistan ve slinllrgeleştirilmesi 
, koou~ koousmacılar 

K KDK -w!esbarlın 

Dı meha S ıbate de,nemaze dı 21 1 e 
S ıbate de KOMELEN KARKEREN DE!10QRATEN 
KURDİSTAN(KKDK)l ı gelek deren(bajaren 
El manya Pederal Forum pek anin. 

D ı fo ruman de gırani lı ser semin~ 
r an u raberızinan bu.Her weki ku di -
yar e,21 1 e Sıbate roja tekoşina dıji 
Me tıngehkariye ye.Be şık ev roja han 
jı bo me gıring e.Jı beri her kesi t~ 
koş ina l ı dıji metıngehkariye dıkeve 

se r mı le me . Jı ber ku,welate me metın 
geh e . D ı b ın xışme metıngehkariye de 
xı r u xal e . Ne jı iro pe de, an jı 

çend salan vır ve,jı sedsalan vır ve 
welac me metıngeh e u bındest e. 

Bı amanca nasandına ıtıetıngehkariye 
(qolonyal i zme) bı gelemperi,metıngeh
kariya l ı Kurdıs tane çawa dıxuye u bı 
arınanca nasandına şere an tekoşina g~ 
l e me ya l ı dıji metıngehkariye, KKDK 
lı Wiesbadene u lı bajare Mainze foru 
mek pek ani. 

Revalen axaftevan nemaze pırsa me -
tıngehkariye jı bıngehe de gırtın,an
go j ı mej de heyani iro anin.Gehine
ken ~u me t ıngehkariye derhas kırıne 

.. 
dur u dırej hate qal kırın . Hevalan şQ 
na welet dı gehineken diroki de bı a
waki zanisti nişan dan.Pı şti seminera 
lı ser metıngehkariye b ı re seminera 
duwemin dest pe kır.D ı ve bıre de ' ji 
gırani lı ser rewşa welet ya iroyi u 
nemaze refen cıvaki çawa dıxuyın,rew
~a çina karker,çina burjuwazi u rewşa 
refen dın yen cıvaki dı tekoşine de 
çawa ne,bı giringiya xwesazkırına(çi
na karker) lı Kurdıstane dan ber çava 
Lı gora hoyen kurdıstane xwesazkırı -
nek jı sazumanen sosyalist yen ıvela 
ten metıngehkar serb ıxwe jı l ı gora 
bıngehen zanisti dıbu mıjara serninere 
Pışt re pırsen mevanan hat ın bersıva~ 
dın. 

Dı bıre paşın a forume de nıminende 
ki j ı PDK-İ lı ser veJavendına KKDK-ı:ii 
esbadene lı forume bu mevan.Jı meva ~ 
nan re qala rewşa kurdıstana İrane kır 
Pışti we,bersiven pırsen mevanan da. 
Axaftına xwe qedand. 

K.K.D.K 
Komela Karkeren Demoqra t en 

Kurdis t an-Wiesbaden 

TiP'iN 20. VE DiSK'iN l4.KURULUŞ YIL
D6NVMLERiNi KUTLAMA GECESiNE MESAJ. 

KKDK,Demokrasi için birlik Avrupa ko 
mitesinin,(DİB-AK) TİP'in 20 ve DİSK T 

in 14.kuruluş yıldönümleri dolayısıyla 
Brükselde,düzenledi~i geceye bir tem
silci göndererek dayanışma :mesajını 
sundu. 
TİP ve DİSK ile dayanışmasını dile 

getiren,KKDK bu yıldönümlerin yaşadı~~ 
mız koşullardaki anlamını belirterek , 
ülkelerimizde süren uygulamalara de~i~ 
di.Ve mesajı şöyle sona eriyor. 

"Askeri faşist cunta,içerde ve dışaE_ 
da şu amaçları gütmektedir:Başta işçi 
sınıfı olmak üzere Türkiye emekçi sı
nıf ve tabakalarının barış ve demokra
si savaşımını sindirmek,tüm demokratik 
haklarını ellerinden almak ve onları 

açlık ve sefaletle baş başa bırakmak -
tır.Kürdistan Halkının Ulusal Demokra
tik Halk Devrimi savaşımını bastırmak
tır.Başta ABD ve onun saldırgan örgütü 
NATO olmak üzere emperyalist güçlerin 
Ortado~u'daki çıkarlarını,barış ve sos 
yalizm ·güçlerine karşı güvence altına 
almaktır. 

Görüldü .~ü gibi,Askeri faşist cunta -
nın hedefi açık ve nettir. Buna karşı 
savaşan güçlerin de hedefi.,açık ve net 
olmak zorundadır.Bu hedefi;Askeri fa
şist cuntayı yıkmak olmalıdır. Böylesi 
bir hedefe ancak "Anti-faşist Cephe " 
oluşturmakla varılır. 

Kürdistan işçi sınıfının örgütlü po
itik hareketi,kendisine düşen sorumlu
lu~u bugüne dek yerine getirdi~i ve 
bundan sonra da yerine getireceği gibi 
Kürdistanlı Devrimci-Demokrat işçile -
rin Avrupa'daki yıgın örgütü KKDK ola
rak biz,bu do~rultuda atılacak her il~ 
ri adımı gücümüzle destekliyecegimizi 
bildiririz. 

Geeenizin anti-faşist cephenin öriil
.mesi çalışmalarına katkıda bulunmasını 
.diler,devrimci selamlarımızı bildiri -
riz." 
Ayrıca Belçika ilerici kamuoyundan 

katılımın olduğu,Sosyalist ve komünist 
parlementerlerinde bulundugu geceye 
Brüksel'deki İlerici Kürt-işçi ve ö~
renciler,mesaj,folklor ve koro ile ka
tıldılar. 

.RÖ~ORJAJ_ 

HEVPEYViYA ARMANC BI SEKRETERE PARTi 
DEMOQRATi KURDiSTAN A tRAN A.QASIMLU 
RE BI ZMANE KURDi tJ TIRKi,DI NAV WEŞA
NEN ARMANC DE,WEK BROŞUREK DERKET. 

• o • o • 

ARMANC'IN,iRAN KURDiSTAN DEMOKRAT PAR
TiSi GENEL SEKRETERi A.KASIMLU iLE YA~ 
TICJI RÖPORTAJ; ARMANC YAYINLARI ARASIN 
DA,KURTÇE VE TURKÇE DiLLER1NDE,BROŞUR
OLARAK YAYINLANDI. 

wr· ·---n ·.·.·.·.·.·.·.· ıw 
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ABD emperyalizmin açık destek ve ona 
yı ile iktidarı zorla -e le geç iren fa~ 
şist generaller cuntasının,hanei tari 
hi işlevleri omuzladı~. ı her geçen gün 
daha da somutlaşıyor.Bunlardan ilki 
hiç şüphes iz,Türkiyenin ABD ve Batı 

için kaybedilmemesinin garantisi .ola
rak,iktidarın,cuntatarafından alınma

sıydı.Di~eride ABD ve Batının Ortado
~unun de~işen konumuna uygun yeni bir 
takım düzenlemelere gitmesiydi . 
Bilindi~i gib i Ortado~u zengin pet~ 

rol yataklarına ve stratejik bir konu 
ma sahiptir.Bu stratejik konumunun ya 
nısıra,Ortado~u bir çeşi t kaynayan k~ 
zandır da denilebilir. 

Eskiden 0::- tado~unu::-ı bu strate_i ik ko
numunu ve Basra Körfezi ülkelerinin " 
p;üvenliı<;ini" ,ABD empe r ya lizmi ve Batı, 

CENTO vasıtas ıyla koruyabiliyordu. Bu 
CENTO sadece zengin petrol kuyularına 
sah·ip ülkelerin "p;üvenli~i" korumakla 
kalmıyor,aynı zamanda,nrtado~uda ve 
Bas r a Körfezinde meydana ~ıkabi l ecek, 

her türlü ilerici,anti-emperyalist 
bir uyanışı ezme,ABD ve Batı yanlısı 

kukla reiimleri ayakta tutmada da kul 
lanıvoJdu .. ~u ilerici hareketlerin
başında hiç şüphesiz,dört narçaya bö
lünmHş ve sömürgeleştirilmi~ Kiirdis :· 
tan ve ulusal hareketi p;eliyordu. 

Son yı llarda ortado~uda meydana ge
len de~işme ve gelişmeler öze llikle 1 
randa şahlı ~ın yıkı lmasıyla beraber,! 
ran CENTO'dan ayrılmak zorunda kaldı, 
daha sonraları zaten işleyişini yi tir 
miş olan CENTO'da tek üye olarak ka~ 
lan Türkiye de çek ilmek zorunda kaldı 
böylece,CENTO'da tarihe karışmış olu
yordu. 
Ama .Qrtado~u' da meydana,,gelen de ~iş""' 

meler ABD emparyalizmini bi.iyük ölçiide 
rahatsız ediyordu;bir taraftan, tran 
da iktidara gelen antiAmerikancı gi.is_ 
ler,di~er taraftan 1ran · da 't ekrar ·a
levlenen Kürt ulusal sorunu 

Sovyetler Birli~inin,Afp;anis tan dev 
rimci güç lerinin yardımına koşması , 
son Irak,!ran savaşı ortado~u ve Bas
ra Körfezine son derece istikrarsız 

duruma sokmuştm.ABD ' ve· Batı buridam .. ra 
hatsızdr, •Çünkü;Batı pe trol üret iminin 
% '65 ni Basra Körfezi Ülkelerinden -sa~ 
lıyordu, bu bakımda•,ABD emperyalizmi 
ve Batı çıkarlarını giivence altına -a]: 
mak için yeni bir takım di.izenlemelere 
gerek duyuyordu. Son dönemlerde ABD' li ·· 
yetkililer sık sı.k Pak~stan,Mısır · 'Ve 
Türkiye'ye Ortado'\u ve Basra Körfezin 
deki güvenlik : aç:rsından, her t ürili 

yardımın ve özellikle askeri yardımın 
arttırılınasını çıkarlarının "guvence 
altına alınmasını sık sık vurguladı -
lan. 

!şte bu karmakarışık ve istikrarsız 
ortamın jandarmacılı~ını ABD'nin di
rektifleriyle yüklenen cunta,Kürdis -
tanda bir seri tatbikatlar düzenledi. 
Bu tatbikatlara kuvvet komutanlarının 
yanı sıra NATO'dah ve ABD 'deden bir 
sürü görevli izledi.Cunta bir taraf -
tan,kürdistanda meydana gelebilecek 

·en ufak bir başkaldırmayı ezebileceg~ 
ni tehditkar •tatbikatlarla gösterir -
ken,öbür taraftan ABD emperyalizminin 
ve Batının bekçi köpekligini bu şar! 
lar altında layıkiyle yerine getirme
sinin mümkün olamıyacagını çünkü;daha 
fazla askeri araç ve gereçlere ihtiy~ 
cı oldugunu tatbikatı izleyen NATO'lu 
yetkililere göstermek istiyordu.Ve z~ 
ten NATO'lu yetkililerce izlenen "C~ 
huriyet Fazilettir-Bl tatbikatı" son
rasında,NATO'lu generallerde Türkiye
nin daha fazla yardıma gereksinimi o]: 
dugu,bu yardımlar yerine getirilmezse 
Türk ordusunun görevlerini yerine ge-
tiremiyecegi söylenildi. · 

"Cumhuriyet Fazilettir-Bl Tatbikatı" 
nı izleyenlerden Org.Güneral basın 

mensuplarına şöyle diyordu;" Türk or
dusunun . imkan ve kabiliyetleri,teç
hiz edilmiş oldukları 2.Dünya savaşı
nın ve Kore savaşının medası geçmiş 

silah ve teçhizatının etkenligiyle s~ 
nırlıdır" diyordu ve konuşmasını şöy
le sürdürüyordu; " Biz askerler,NATO' 
nun söz sahibi devlet yöneticilerin -
den çok tehlikeli boyutlara ulaşmakta 
olan NATO askeri gücündeki noksanları 
en kısa zamanda giderecek her türlü 
tedbir.i almalarını ve milletimizin -ge 
lecegini böyle riskli bir durumdan a~ 
rındırılmalarını istiyor ve bekliyor
uz," 

"Cumhuriyet Fazilettir-Bl Tatbikatı" 
Erzurum'da,Sovyetler Birligi sınırla
rına yakın yerde yapılmasını, cunta 
Türkiye sanki Sovyetler tarafından 

tehdit ediliyormuş gibi bir yüzeysel 
görünüm vererek,NATO'dan "Milletimi
zin gelecegini böyle riskli bir du~ 
dan arındırılmalarını istiyor ve bek
'liyoruz" diyor, Cunta bununla gerçek 
kimligini ve amacını saklamak istiyor 

Halklarımızın gelece~ini tehdit eden 
cuntanın bu serüvenci,saldırgan NATO' 
cu politikasıdır.Onun,ABD'nin Ortado
gu ve Basra Körfezindeki çıkarlarını 

kollamak için Ustlendigi ihanet ve u
ı tanc verici politikasıdır.Zaten ORG. 
Güneral farkında olmadan daha başka 

gerçekleri de şöyle itiraf ediyordu ; 

!
Sadece birer basit NATO üyesi ülkeler 
vardır ve bir de NATO'nun söz sahibi 
devlet yöneticileri vardır.Türkiye iı 
te böyle basit,gerektini zaman NATO ı 

,çin vurucu güç ve Ortado~unun de~işen 
kon~u dol~~ısiyle yeni jandarmasıydı 

ls 

CUMHDRİYET FAZİLETTİR-81 
TATBİKATINDAN 

.j_ !!~İR_ GÖRUNUŞ. 
E~er NATO'nun söz sahibi devlet yBne
ticileri en kısa zamanda gerekli ted-

'

birleri almasalardı; Türk ordusunun , 
ABD'nin ve NATO'nun Ortadogu ve Basra 
körfezindeki çıkarlarını koruyaca~ı 

. endişesiyle cuntacı generaller kıvra
nıyordu. 

1 "Cumhuriyet fazilettir-Bl Tatbikatı" 
sonrasında Türkiye'yi ziyaret eden 
ABD' li senatör TOWER de ''Türkiye' ye 
yapılacak yardımların arttırılması ko 

1 nusund.cuntanın başı Evren'le görüşme 
sinde,yardımların arttırılması talebi 

,nin Evren tarafından tekrar yenilendi 
gini ve CARTE.R döneminde vaad edilen 
lOO milyon dellar yardımın arttırılına 
sı istendi~i söyleniyordu. -
Unıted Press Internationell(UPI) ha 

her ajansının,Türkiye ile ilgili,bat1 
lı uzmanlara dayandırdı~ı bir yorumun 
da şunları söylüyordu; "Batılı uzman':" 
lara göre,tanker yollarını korumak i
çin bölgede etkili bir güce ihtiyaç 
vardır.Türkiye'nin çıkarları,di~er NA 
TO ülkelerinin çıkarları ile parareT 
olarak Basra körfezindeki kaynaklara 
baglıdır.Artık bölgede Şahın !ranı 

ile CENTO yoktur.Bu durumda batının 

Türkiye,Mısır,Suudi Arabistan ile ye
ni ilişkilerini düşünmek gereklidir • 
Türkiye,ABD'nin en büyük askeri ğücU 

olan müttefigi ve ordusu en disiplin~ 
li ordulardan biridir."(Tercüman 13, 
şubat 19Bl) · 

Türkiye'de iktidara el koyan faşist 
generaller cuntasının,ABD tarafından 

hangi amaçlarla iktidara getirildikle 
rinin korkunç itiraflardır bunlar.NATO 
ve ABD'nin Türk ordusunu,Ortado~udaki 
gelişmelere karşı bir jandarma ve vu
rucu güç olarak kullanacagı, muhtemel 
gelişmelere ve özellikle Basra körfe
zindeki ülkelerde gelebilecek bir ik
tidar de~işikliginde,Türkiye'deki As
keri üslerini dahil Türk ordusunun ku 
llanılaca~ı,özellikle ABD ve NATO'nun 
çıkarlarını tehlikeye .l' i.qüşür~bileC:ek 

yani bir !ran deneyimine göz yummaya
cagı gayet açıktır. 

İşte iktidara el koyan faşist gene
raller cuntası,Türkiye'yi bir daha, 
ABD emperyalizminin kayıtsız , şarts:ı;z 

denetimine sokmuşlardın.Ayrıca,Tüm bu 
uluslararası koşullar geregi,emperya
lizm ve onun güdümündeki faşist yöne
tim tarafından gerçekleştirilen aske
ri tatbikatlar,hem Türkiye'yi Orta-do 

· gunun en saldırgan bir ülkesi haline 
: getirmek,hem de Orta-Dogu'nun · . . temel: 
sorunlarından birisi olan '.:.ıiiWi:distan 

ULUSAL DEMOKRATİK SAVAŞIMINI engelle• 
rnek ve halka gözda~ı vermeyi amaçla -

1 maktadır. 
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NEWBOZ Bl SERFIRAZi HAT PIROZKIRIN 

Kurdıstan bı tevayi dı bındestiye 
de Newrozek dın derbaskır.~ele Kurdıs 
tan,saleki dın ji dı bın metınp,ehi ~ 
zordesti,dı nav xızaniye de Newroz ri 
roz kır.Carek dın ji ap,ıre Newroze lı 
ser çiyayen Kurdıstane veket. 

Tekoşin lı dıj faşizm u metıngehka
ri,jı bo serxwebune,jı bo Şoreşa Net~ 
weyi ya Demokratik dı p,ırtip,ehande,dı 
:=oundande,dı nav karkeran u cıwaniya 
Kurdıstane de dom dıke.Dı peşengiya 
Demokraten Şoreşp,er de tekoşina çini 
u netewi roj bı roj bılınd dıbe. 

Demokraten Şoreş,;er,lı Ewropa ji te 
koşina XHe u xebata xwe ya çandi u p~ 
litik roi bı roj peşda dıbın. 

Demokraten ~oreşp,er dı meha Sıbate
de "Hefta ~ande ya Kurdıstan" pekani
bu.Hefta ~andi bı serfirazi derbasbu. 
~e ve xebata IDve ya cande u nolitik , 
bı pirozkırına NeHro~ domand u em de 
bıdominın. 

Demokraten Şoreşp,er,lı Swed,Newroze 
lı Komela Yet-maniya de roia 21 'e Ada
re pirozkır.şeva Newroze ne tene bı 
neteHeyek bu.Şeva Newroze bı navtewe
yi .hat pirozkırın.Em dıbejın şeveki 
navneteweyi bu,jı ber ku nır nımınen
deyen gelen dın hebun.Heki Kambocya,t 
ran,Tırkiye,İraq,Yewnani(KKE), Komita 
Guatemala u El-Salvador.Nemaze jı nı
mınendeye Kamboçya re herkes lı piya 
çe.pıka lexıst u banga IJıştp:ıriya Kam
boçya kırın.V.ampanyaki jı bo pıştgır
tiya Kamboçya hat vekırın u dı şeve 
de 546 Krone Swedi hat cıvandın.Nımı
nendeye Kamboçya,axaftına xwe da pışt 
eıri u sılaven gırami jı rele Kurdıs= 
tan re ııeşkeş kır.Komita ~uatemala u 
El-Salvador,qala rewşa Latin Amerika 
u tekoşina gele El-Salvador kır. Bı 
pıştgıri u sılaven şoreşp~ri Newro
za gele Kurdıstan piroz kırın.Parti 
Sosyalisti Yekgırti ya Kurdıstan lı ! 
raq,dı şeve de beşdar bu u mesajek 
xwend .TUDEH,Komela Cıwani ya Parti Ko 
munisti İraq,İSTİB, DİB,TAFK, Komel; 

Jıne Demoqrat jı Demokraten ~oreşger 
re sılav u pıştgıriyen xwe !'eşkeşkı
rın. 

Heval ~ARİN jı Danimarka hatıbG U 
bı stranen xv1e yen geli mevanan şa -
kır.Jı ali dın ve Komıka muzik ya Ko 
mela Alikari u r.andi ya Kurden li 
Swed-1KDD,bı marş u stranan bala me
vanan kışandın. 

Komıka folklori GOVEND,bı leyıstı
ken dora Amed(Diyarbekır) mevanan ra 
kır piya.Leyıstıka Şur u ~ertal di 
şeve de weki sterkek bu. 

Filmen mitingen DDKD lı Kurdıstan 
dı şeve de hate nişandan.Mevanen bi
yani bı ditına van filman baştır tev 
gera Demokraten Şoreşger u DDKD nas= 
kiırın. i 

Maseki jı bo weşana hatıbu vekırınl 
Broşur u weşanen dın bı swedi,kurdi 
u tırki hat fırotın. 

Dawiya şeve disa bı leyıstıken jı 
der u dora baj are Amed(Diyarbekır) ) 
hat.Mevanan ·tev de govende geşkırın. 
·' 'l"J:' ~-

MIZİK YA KOMELA ME 

GECEMİ?.DE KONUŞAN-KAMBOÇYA HALK 

CUMHURIYETİ İSVEÇ TEMSİLCİSİ 

KKDK BOCHUM 
NEWROZU KUTLADI 

NEWROZ'da konuşmalar,KUrtçe,Türkçe, 
Almanca olmak üzere üç dilden yapıldı 
Konuşmacılar her defasında Kiirdistan 
halkının içinde bulundu~u zor şartla
rı ve bilhassa Türkiye Kürdista'nında 
12-Eylül faşist generallerin idareyi 
ele almalarından sonra,katmerle~en sö 
mürgeci baskıyı ve bunun yanında bü-:· 
tü n Kürdistan halkının anti -sömiirp:eci 
ULUSAL DEMOKRATİK HALK DEVRİM! için 
u~raş vermeleri ve Türkiye'de bütlin 
sosyalist,ilerici,demokratların fa
şist cuntaya karşı ilkeli güç ve ey
lem birli~i için çaba sarf etmelerini 
dile getirdiler.Kitle hep birlikte 
KAHROLSUN FAŞİST CUNTA,BIMRE METİNGEH 
KARİ,BIJİ SERXHEBON,KAHROLSUN SÖMÜRGE 
CİLİK,YAŞASIN BAıiiMSIZLIK,HOCH DİE IN 
TERNATİONALE SOLİDARİTAT,YAŞASIN ULU= 
SAL DE!10KRATİK HALK DEVRİM!; BIJİ NEH
ROZ ve BIJİ KKDK-DDKD, sloganlarıy
la salonu titretti. 
Ayrıca geceye Ulusal Kurtuluş sempa 

tizanları(PALE),Mala Gele Kurd,Filis= 
tin Kurtuluş örgütü(PLO),TSİP ve "Hev 
gırtına Gel"(Kürt halkının birli~i-s"l;" 
riye) örgütler davet edilmişlerdi. -
Hevgırtına Gel,Kürdistan halkının i 

çinde bulundugu son durumları dile ge 
tiren ve bir ulusal cephenin kurulma= 
sını vurgulayan mesajlarıyle birlikte 
çıkardıkları ozanlarıyle(CHAN) NEWROZ 

KKDK,NEWROZU FEDERAL _ALMANYANIN ALTI ŞEHRiNDE gecemize ayrı bir güç ve reng kattı-
KUTLADI.AŞAGIDA,ELiMIZE GEÇEN,BOCHUM KKDK lar. 

NEWROZ KUTLAMASININ HABERiNi YAYINLIYORUZ. NEWROZ geeemizin son sözü 11 Gelecek 

14.3.1981 tarihinde Bochum'da KKDK NEWROZ bayramımızın sömürgecilik zin-
(KOMELA KARKEREN ŞOREŞGEREN DEMOQRA _ cirleri paramparça edilmiş özgür ve 
TEN KURDiSTAN) halkımızın sömürüye ve bagımsız bir KUrdistan'da kutlama umi 
baskıya karşı d · · · ı· 1 diyle" KKDK misafirlerine teşekkür e= 

ırenış sımges o an 
NEWROZ'u kutladı.Aynı günde arkadaşla derek gecemiz sona erdi. 
rımızın Stuttgart'ta ikinci bir NEW= 
ROZ bayramını kutlamasına ra~men,Boc
hum-1\lattenscheid NEl-IROZ' u başarılı 

geçti. 

.. ·. ' . ,. 

K. K. D. K 
Kürdistan'lı Devrimci-Demokrat 

İşçiler Dernegi-Bochum 
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NE WHO Z'U BÜYÜK BiR ENTERNASYONAL 
DAYANIŞMA 
IÇINDE 
KUTLADI K 

Kürt halkı arasında tarihsel bir ö
nemi olan ve yüzyıllardan beri kutla 
na gelen,özgürlü";ün sembolü NEHROZ' ~ 
isveçte yı";ınsal olarak kutladık. 

NEl.JROZ öncesi yoll;un bir çalışrna.yı 

sürdüren derne";irniz;İSVEr.-KüRT KÜLTÜR 
VE DAYANIŞMA DERNECt,İsveççe, Kürtçe 
ve Türkçe dillerinde hazırlamış oldu
!S;u bir bildiri ve NEHROZ'un anlarnı

nı simgeleyen bir afişle İsveç kamu -
oyunu ve İsveç'te bulunan Kürt ve Türk 
işçilerini,NElffiOZ'un anlamı ve önemi 
hakkında bilgilendirdi. 

NEl,TROZ gecesine gelindi";inde bekle
nenden daha fazla bir katılırnın oldu
!S;u görüldü.Gece NEHROZ'un anlamını be 
lirten bir konuşrnayla a~ıldı.Bunu de~ 
nek korosunun Kürtçe rna;şlar sunrnası
izledi.Daha sonra Dernek Falklor eki
bi " GRUP r.ovEND" in Kürdistan'ın ce 
şitli yörelerinden sundu";u 07unlar .; 
kitlenin dikkatini üzerine çekerek,on 
ları çoşturdu.Gecenin bir di";er özeı= 
li~ide yabancı örgüt azanlarının gece 
rnize katılması idi.NEl.JROZ gecesinin 
en önemli yanlarından biriside,gele -
neksel NEvffiOZ kutlamalarının yanısı
ra,çeşitli parti ve gurupların katılı 
mıyla politik yönünün a";ır basması ve 
enternasyonal bir dayanışmaya bürünrne 
si idi. -

Gecernize temsilci ve mesajları ile 
katılan Yunanistan Komünist Partisi, 
Karnboçya Halk Cumhuriyeti İsveç tern
silcili .";i, Irak Komünist Partisi, İran 
Tudeh Partisi,Filistin Halk Kurtuluş 
cephesi,Dernokrasi için Birlik- İsveç 

komitesi(DİB),Türkiye Anti-Faşist Ko 
rnitesi(TA-FK),İsveç Türkiyeli İleri= 
ciler Birli~i(İSTİB),DDKD ile Avrupa 
Dayanışma kornitesi,KKDK(Alrnanya'daki 
Kürdistanlı DEVRİl1Cİ-DW10KRAT İSr.İLER 

DERNE~İ),El-Salvador,G~aternala K~rnite 
si,İsveç-Kiirdistanlı kadınlar dernei'\T 
Irak Kürdistan Birleşik Sosyalist Par 
tisi;Dünya,Türkiye ve Kürdistan soru= 
nu ile ilgili konuşmalar yaparak,Kür
distan halkının haklı savaşımının ya
nında yer aldıklarını belirttiler , 
Ayrıca İsveç-Sol Partisi KomUnist

leri (VPK) ·Korniinis t Gençlik (KU) tern -
silcileri 1 gecernizde hazır bulundular. 

NEl.JROZ gecesi, programın zenginli";i 
ve Kürdistanda kutlanan geleneksel 
NEHROZ kutlamalarının özellill,ini ta
şıma açısından ve de Enternasyonal da 
yanışmanın büyük bir örne";ini göster= 
rnesi açısından çok başarılı bir şekil 
de sonuclandı. -

Geeemizin sonlarına do";ru,Davul ve 
zurnaya konukların büyük bir kısmı e~ 
lik ederek,NElffiOZ'u kutladılar. 

PFLP 
TEMSİLÇİSİNİN KONUŞMASI 

Biz,PFLP(Filistin Halk kurtuluş Cep
hesi)de NEWROZ kutlamasında yanınızda 
oldu~urnuz için sevinçliyiz ve halen 
Kürdistan'da savaşırn veren Kürdistan 
halkını selarnlıyoruz.Ve halen kürt hal 
kının asla durdurularnıyan savaşımı do= 
layısıyla u~radı~ı kornplolara ve verdi 
~i bütün kurbanıara ra~rnen,silahların~ 
kaldırıyorlar ve mücadele ediyorlar 

Ve halen,ABD emperyalizmi ve Siyoniz 
mi ve onların gerici araçları olan Irak 
ve Türkiye,~ürt halkının ve onun öncü
sünü yok etmek sevdasındadırlar.Özel
likle son yıllarda Türkiye'de,Kürt hal 
kının savaşımı büyük bir gel işme gös= 
terdi. 

Biz,PFLP olarak Ortado~udaki devrim
ci ve ilericiler arası dayanışma olmak 
sızın,zaferin olanaksız olduSunu ilerT 
sürüyoruz ve bu dayanışma sürekli art
tırılmalıdır. Bir yandan halklarırnız a
rasındaki proleter dayanışma ve di~er 
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GUATEMALA - EL SALVADOR 
KOMİTESININ MESAJI 
DE~ERLİ,YOLDAŞLAR VE DOSTLAR 

Önce,Guaternala-El-Salvador kornitesin 
den Kürt dostlarımıza ve hepinize sı

cak bir selarn sunmak istiyorum. 
Biz,Kürt halkının bu ulusal günuna 

kutlamasını bizim gelece~e daha da i 
yimser bakrnarnıza,Kürt halkının, ülke
sinde rahat yaşama hakkından,kendi di 
linden,kendi kültüründen yoksun bıra= 
kanlara k'!rşı yürüttüP;ii savaşımına i 
nancımızı pekiştirerek katkıda bulun
mayı diliyorum. 

~en :,uraya,"ürt dostlarırnca Sizlere 
EL-Salvador'u anlatmaya ça";r~ldım . El -
Salvador'daki mücadele nedir? El-Salva 
dar'daki halk rnücadelesi,bütiin dünva 
üzerindeki,yoksulların,Sörnürgecili";e' , 
yeni sömür<~eci 1 it!;e, baskıya ABD emperya 
lizmine karşı verdi~i mücadelenin bir 
parçasıdır.El-Salvador ve Orta Amerika 
daki halk mücadelesi bir barış rnücade= 

· Devami sayfa 8 de 

DEVRİMCİ DEMOKRAT OZAN ŞAHİN HALK TÜRKÜLERİNİ S UNARKEN 
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NE WEKHEVİYA JIN 0 MERAN 
JI CIVAKİYA ÇİNİ TE. 
DI CIVAKI 0 SAZUMANEN 
CİNİ DE OALA HEKHEVİYA ~OJA JJINAN 
> • 

JIN O MERAN NA YE KIRIN. 
. liiiiiiı 

BI RAKIRINA SAZOMANA Y~Pİ
TALİST RE JIN O MER 

JB][ §JEJRJFJlJRAZJI 
A ANCAX WEKHEV DIBIN. 

RIZGAQİYA JINAN BI SERE XWE • 
NE GENGAZE.RIZGARİYA JIN 0 
MERAN BEHEVRA YE. 

D JEJRJB3A§ JB3 U 
Roja B e Adare sala 1857 an de lı 

Emerika Yekbuyi lı bajare Newyorqe,jı 
nan jı bo mafen xwe yen ekonomik u de 
mokratik tevger pek ani bu.53 sal 1ı 
peye : ew tevgera jınen Newyorqe,dı s~ 
la i910 de konfıransa jınen sosyalist 
yen navnetewi hat pek anin.Dı ve civi 
ne de şoreşgera navda u peşengvana ş~ 
reşa Elman Klara Zetkin,bo ku 8 e Ed~ 
re bıbe roja jınanpeşnıyareki ani bu. 
Ew peşniyariya Klara Zetkin hat qebul 
kırın.Jı we roje heta iro,8 e Adare , 
roja pıştgıriya jınan,te pirozkırın . 

Sala 1945 de jı pıren welatan,re~ıs 
tınen jınan,dı bın nave federasyona ~ 
jınen a demoqratika nevnetewi (F.S.D. 
N) hat sazkırın.Rexıstınen jınan bun 
navçeyi u gırsi.Jınen Sosyalist,peşv! 
ru u demoqrat mılen xwe dan mılen me
ran, lı dıji imperyalizme,kolonyalizme 
xwinmeji,xwinreji,kedxwari u ne wekhe 
viya jın u meran,şer geş kırın u dı= 
kın. 

Ne wekheviya jın u meran jı cıvakiya 
çini te.Dı cıvaki u sazumanen çini de 
qala wekheviya jın u meran naye kırın." 
Bı rakırına sazumana kapitalist re jın 
u mer ancax wekhev dıbın.Rız gariya jı
nan bı sere xwe ne gengaz e.~ızgariya 
jın u meran bı hevra ye. 

Bı kurtbıri rızgar bun u 
wekheviya jın u meran aı rakırına ked 
xwariye re jı nave te ye rakır ın. -

Lı welate me ye metingeh(koloni)rew 
şa jınan hin ji ne baş e.Rewşa jınen
kurd pır u pır xırabe.Jı hoyen(şerten)ı' 
metingehkariye lı kurdıstane,qet ma
fen jınan yen ekonomik u demoqratik 
tu ne.Bo ku zman,çand u pişeya kurd 
jı aliyen hezen metingelıkar ve hatiye 
qedexekırın.Lı Kurdistane jı %90 jın . 
xwendın u nıvıse nı zanın.Jın jı % 95 
be karın.Jın u karkırın şerm u fediye 
Jın wek mal tene stendın u fırotın.Bı 1 

tene mafe jınan navmali u hermaliye . 
Ev rewş u şela jınan jı politika he -
ze~ me~ingehka; weslekiye.Daxwaz u p~ 
litika herçar dewleten metingelıkar jı 
nen Kurdistane dı male bıde gırtın G 
wan jı tekoşina dıj metingehkariye u 
a kedxwariye durxe u bıde seknandın . , 
Le çerxa diroke rast dıgere u tu he- 1 

zek nı kare we bıde sekınandıne an ji 
we çe~t bıde gerandın. 

Jınen kurd iro,her çıqas kem hejmar 
bın ji,bı zanyari,bı rexıstıni bı me
ren kurd re tekeşin dıdın dıji dewle~ 
ten metingehkar,dıji imperyalizme,kew 
neperestiye u nijadperestiye.Lı Kur= 
distana Tırkiye sala 1977 de,lı baja
re Diyarbekıre komela jınen Demoqra -
ten Şoreşger( DDKAD) hat sazkırın.Pır 
dı wex~ki nezde_şaxen koroele ve~un u 

Diyarbekır bu navça komelan.Komela Jı 
nen Demoqrat bı kar u baren xwe dı na 
va jınen kurd de hat naskırın u hezkı 
rın.Dı mıting,cıvin u sernineren kome= 
la jınen DEMOQRATEN ŞOREŞGER de gelek 
merov dıcıviyan.Komela jınen Demoqra
ten şoreşger lı dıji metingehkariye ' 
kedxwariye u tada u zılme bı rexıstı
nen demoqratik yen dın re ' tevger ·pek 
anin,xebat kırın.Wan tevgeren : Jınen 
kurden şoreşger bala metingehkaren 
Tırk kışand.Lı ser rexıstına DDKAD pır 
sekınin.Dı derheqe koroe le de u enda - 1 

men koroele de doz vekırın.Dı dawi de 
ji komela,jınen kurden şoreşger gır
tın. 

Cunta faşist iro,lı kurdistana Tır
kiye u lı Tırkiye wek hemu rexıstınen 
dın yen peşveru u şoreşger komela jı
nen kurden demoqrate-Şoreşger DDKAD ji 
bı zora çek girtiye.Le disa nı kare 
tekoşina DDKAD bıde seknandın.Dı bın 
hoyen pır gıran de ji isal lı Kurdis
tane u lı Tırkiye komela jınen demoq
raten şoreşger u yen dın bı dızi be 
ji, roja xwe bı cure cur piroz kırın . 
Lı dıji cuntaye u metingehkariye lı 
ser metoden tekeşine G şer sekınin U 
raberızandın çekırın.Bı jınen hemu ci 
hane re pıştgırtiya xwe dan kıfşe. 

Lı Ewrupaye ji isal roja 8 e Adare 
hat pirozkırın.Lı Swed,dı bajare Stock 
holme roja 8 e Adare bı meş u mıting~ 

Bastarafi saYfa 7 de 
lesidirde.Gerçekten yeryüzünde milyon
larca insan,insanlık dışı koşullarda 
yaşadı~ı sürece,milyonlarca çocuk yok
sulluk içinde herhangi bir gelecekten 
yoksun yaşadı ~ı sürece,kadınlar baskı
ya ugradı gı sürece,bir ülke di~er bir 
ülke üzerinde karar verdi~i sürece ba- · 
rış olamaz. 

ABD,uzun yıllar orta Amerika üzerin
de karar sahibi oldu . . Kuklaları : ki böl
g~deki ~atil rejimler aracılı~ıyla,hi~ 
bır şeyı gözönüne almadan bu ülkeleri 
sömürdü. 

Fakat El -Sal vador halkı, · .. : ·:zalimlere 
karşı baş kaldırdı.Devrimci-Demokratik 
Cephe(FDR) ve FARABUNDO MARTİ Kurtuluş 
Cephesi bütün ilerici güçleri içine a 
lan halkın öncü güçleridir,orada dine i 
inanan ve inanınıyan yan yana, daha iyi ' 
bir gelecek için mücadele ediyorlar. 

Kurtuluş ordusu ve askeri cunta ara
sındaki güç oranı ABD' yi korkut tu. ·Bu 
yüzden,Reagen yönetimi,El-Salvador' a 

· daha çok silah ve askeri danışman gön~ 
derıneye karar verdi.ABD direk bir iş
~al ile tehdit ediyor. 

Ne var ki,ABD çok önemli bir gücü he 
saba katmıyor.Uluslararası dayanışmayı, 
PüçlüJbir uluslararası kamuoyu,ABD' yi 
eri ekilme e zorlayabilir ve zorlama 

ki mezın u gırsi hat pirozkırın.Dı ve 
meş u mıtinge de qasi 3-4 hezari jın 
u mer cıviyan u meşiyan,Bı hezaran be 
lavok hatın belavkırın.Hemu rexıstı = 
nen peşveru u şoreşgeren Swed u yen 
ku lı Swed dıjin dımeşe de u mıtinge 
de beşdar bun.Jınen penc kıtan dı ro
ja jınen navnetewi de hatın berhev u 
behevre dıji hezen imperyalist u p~ş
veru bı deveki ban kırın.Bı her zmani 
slogan hatın avetın.Komela jınen Kur-

den lı Swed ji,dı ve meşe u mıtinge de 
c ihe xwe g ırtın.Bangıraz lı ser Kur
distan vekırın u belavoken xwe belav
kırın.Lı ser her çar weslen Kurdista
ne agahdariyen nu dan. 

Şeva 8 e Adare Partiya Komunista 
Swed(APK ) ş eva pıştgırti u alikariya 
navnetewiya jınan pek ani.Dı şeve de 
ji Ş iliye,jı Angolaye,jı Kamboçyaye , 
jı Swed jın axaftın.Jı komela jıne kur 
den lı Swed ji hevaleke lı ser rewşa 
Kurdistan u jınen Kurdistane axaft.Va 
tıniyen jınen kurd bı birani.Lı ser 
pıştgirti alikariya navnetewi sekıni. 
Komıka falkloreya komela r.ande u Ali
kariya kurden lı Swed "G01TEND" şeve 
geş kır u bala hemu nerevanan kışand. 
Şeva jınan bı merşa navnetewi hate g~r 
tın. 

lıdır.1nsanlık saldırganlıktan yeterli 
nasibi aldı.El-Salvador'daki halk zafe 
ri,uluslararası dayanışmanında bir za= 
fe ri olur, b;itün barışsever insanların 
bir zaferi olur.El-Salvador halkı, ABD 
tarafından,orta Amerikada yeni bir Vi
etnam savaşının başlamasını önlemek i
çin somut eylemler diliyor. 
De~erli dostlar,hiç şiiphesiz,baskıya 

karşı mücadele ' · ,kurtuluş için mücade
le,ırkıçılı~a karşı mücadale,kad~n mü
cadelesi,zafere ulaşacaktır. 
-YAŞASIN ULUSLARARASI DAYANIŞ~~! 

-YAŞASIN KURT HALKININ MUCADELESİ! 

-YASASIN EL-SALVADOR HALKININ MtiCADELE 
st! · -

- --- --- -- --
sastarafi sayfa 7 de 
yanda sosyalist ülkeler ve uluslararası 
proleter hareket,emperyalizme ve siyo -
nizme karşı. ... güçlü bir temel oluşturuyor 

Biz,PFLP olarak size ve Kürt halkına 
zafer dolu bir gelecek diliyoruz . 

-YAŞASIN KURT VE FİLİSTİN HALKLARI ARA 
SINDAKİ DAYANIŞMA! -

-YAŞASIN PROLETERYA ENTERNASYONALİZM1! 

BUTUN HALKLARA ZAFER! 
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Askeri faşist cunta işbaşına geldi -
ginden bugüne kadar ülke içinde yaptı~ 
larıyla kendi açısında "başarılı" bir 
görünüm kazanmış gözükmekte.Bu "başar.?:_ 
lı " dönemde Türkiye'deki işkenci zin
danlarına 100 binler doldurulup,yüzle~ 
ce ilerici,yurtsever,demokrat ise ya 
katledildi ya da ortadan yokedildi.Cun 
tanın uyguladı~ı devlet terörü örne~T 
görülmemiş bir düzeye vardı. 

Türkiye ve Kürdistan'daki ulusal ve 
toplumsal muhalefeti bağmak için her 
türlü yolu uygun gören cunta ve darbe 
planlayıcıları,milyonları aşan toplum
sal muhalefeti ya yok etmek,ya sustur 
mak ya da Türkiye dışına yaşamaya zor~ 
lamak için türlü planlar uygulamakta -
dır.Bugün,günlük gazetelerden olsun 
radyo yayınlarından olsun ya da elimi
ze geçen okuyucu mektuplarından .olsun 
anlaşılaca~ı gibi cuntanın uyguladı~ı 
bu devlet terörü ve cinayetler artık 
çekilmez bir safhaya varmıştır.Tutukl~ 
nanların,öldiirülenlerin,işkenceden ha
yatlarını kaybedenlerin,yurtdışına ka~ 
mak zorunda olanların sayıları gün ge~ 
tikçe artmaktadır.Bu rakamın her gün 
artması bile olayları durdurmamıştır. 
Cuntanın sözcülügünü yapan gazete ve 

radyo haberlerinde iddia edildi~i gibi 
"terörist" ve "bölücü" örgütlerin kökü 
kazılamamakta.Hapishanelerde yüzbinler 
in üzerinde tutuklu olmasına karşın 
toplumsal muhalefet susmuş değildir 
Türkiye Ve Kürdistan'da yeni yönetime 
karşı,devrimci muhalefet,her türlü in
sanlık dışı uygulamalara ra~men yükse! 
mektedir.Hapishaneler,ölüm,işkence,de
mokrasiye susamış insanlarımızı korku
tamamaktadır.Demokrasi güçleri,halk yı 
~ınları,işçiler,köylüler gözleri önün~ 
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de cereyan eden insanlık dışı rejimi 
nefretle kınamaktadır. 

Faşist generallerin gelmesiyle ülke
ye ve çalışan kesime yeni katmerli bas 
kı rejiminden,pahalılıktan başka bir 
değişiklilik gelmedigi çok açık bir şe 
kilde gözler önündedir.Bunu gören halk 
larımız kinlerini cuntaya karşı açığa 
vurmaktan çekinmiyeceklerdir. 

Türkiye topyekün bir hapishane duru
muna sokulmasına ra~en demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesi durmuş değil tam 
tersine yükselmektedir. 
Faşist yönetim uygulamaları sonucu i 

lerici,demokrat,yurtsever kesimden bir 
kısmını etkisiz hale getirmeyi "başar
mışa" benziyor,Bu kısmen başarı zora 
ve baskı yasalarına dayanarak yapıldı
ğı için muhalefet durmadı tam tersine 
daha güçlü bir şekilde gelişmeye gebe
dir. 

İşte cunta bütün bu yaptıklarını iil
ke dışında da yapabilmek için büyük 
bir çaba içindedir.Yurtdışındaki anti
faşist hareketten çok rahatsız olan g~ 
neraller buna yönelik önlemler almakta 
gecikmediler. 

Yurtdışındaki Türkiye ve Kürdistanlı 
işçi,öğrenci kesiminin yürüttüğü büyük 
ve önemli bir yeri olan anti-faşist mü 
cadele göz önüne alındı~ında, cuntanın 
hıncı daha rahat anlaşılabilir.Cunta -
nın her yaptı~ı,Avrupa'da,ilerici Kürt 
ve Türk örgütleri tarafından teşhir 

edilmekte ve lanetlenmektedir.Buna kar 
şı demokrasi güçleri birlikte hareket 
etmekte,kamuoyu oluşturmaktadırlar.Kı
sacası Avrupa'daki ~nti-faşist mücade
le günümüzde önemli bir yur tutmakta -
dır.Bu yüzden de cuntayı oldukça endi
şelendirmektedir. 

Radyo va 
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1 Bütün bunları göz onune tutarak yurt 
dışındaki muhalefetin de etkisiz hale 
getirilmesi için,cunta bütün gücünü s~ 

1 
ferber etmiş durumdadır.Cunta yanlısı 

t gazeteler,Avrupa'daki gerici Türk ör
gütleri,elçilikleri ve bütün cunta yan 
lısı vatandaşları resmen muhbirlik yap 

l
maya teşvik ediyor.Yurtdışındaki ileri 
ci Kürt ve Türk örgütlerinin çalışmal~· 
rını izlemek için MİT'e ba~lı özel ko~ 
misyonlar kurulmakta,bu alanda yeni ka 
rarnameler çıkarılmaktadır.Türkiye a~ 
leyhinde faaliyet göst·erenlerin vatan
daşlıktan çıkarılması için yeni bir k~ 
nun tasarısı,bu alanda yapılan uygula
malarından sadece bir tanesidir. 

Bu arada bütün cunta yanlısı kesimle 
rin bu konuda seferber olduklarını gö~ 
rüyoruz.Örneğin Tercüman,bütün Avrupa 
ülkelerindeki "işçi temsilcilerinin " 
katılacağı bir kurultay hazırlı~ı yap
maktadır.Bu "işçi" kurultayına davet.:. 
li olanlar,yurtdışındaki cunta yanlısı 
kimseler,MİT görevlileri,elçilikte ça
lışan görevliler olmak üzere Avrupanın 
hemen hemen tüm ülkelerinden . bir katı
lım sözkonuSL' ."tşçi"İikle-uz-~ktan yakın
dan ilgisi olmayan bu kesime hiç kuşku 
suz yeni muhbirlik metodları öğretile~ 
cek ve onlardan da yeni yeni "şüpheli" 
isimler temin edilecektir.Ayrıca yurt
dışındaki "şüpheli" kişilerin ya bulun 
dukları elçiliklere yada Türkiye' deki 
yetkililere ihbar edilmesi için ça~rı
lar yapılmakta.Cuntanın yurtiçinde "ba 
şarmış" olduğu şeyleri bir an önce 
yurtdışında da başarılabilmesi için 
Tercümanın gerici yazarları avaz avaz 
ba~ırıyorlar. 

Tercüman ve cuntayı tedirgin eden ne 
dir? Kendi deyimleriyle işçi ve öğren~ 
cileri cemsil etmeyen bir kısım bölü 
cü ve terörist Türkiye aleyhtarı örgüt 
ler nasıl oluyorda Tercüman ve cuntayi 
bu kadar rahatsız ediyor.Yoksa yurtdı
şındaki Kürt ve Türk halklarını temsil 
eden,onların büyük desteğiyle cunt.ayı 

lanetleyen ilericiler mi? Bir avuç de
ğilde binlerce kişiyi toplayan bu güç
ler yurtdışındaki vatandaşlarımız ara
sında saygınlığı olan demokrasi güçle
ridir. İşte onları asıl rahatsız ·eden 
de budur.Bir avuç olsaydık zaten üzeri 
ne bu kadar düşülmezdi. -

Cuntayı endişelendiren bir başka ne
den ise yurtdışı ve yurtiçindeki müca-

ldelenin birbirinden kopuk olmadığıdır. 
Yeni rejim gün geçtikçe köşeye sıkış -
maktadır.Her atılan adımın arkasında 

,korkusu artmaktadır. 
i Türkiye ve Kürdistan demokrasi güçle 
ri şüphesiz anti-faşist mücadeleyi da~ 
ha da güçlendirecek ve cuntayı sıkıştı 
ğı köşeden bir daha dirilmemek -~üzere 

Jezecektir.Bundan kuşkumuz yok. 
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KIZILTEPE'DE KATLIAM 

De~erli Arkadaşlar! 

Ben Almanya'dan cizre'ye döndügümde, 
arandıgımı ögrendim.Benim gidişimderi 
önce 3 kez polisler evimize baskın yaR 
mışlar ve benim nere de bulundugumu b~ 
bam dan sormuşlar.Bunun için baba~ı 
çok zorlamışlar.Babamda me~buren benı~ 
Almanya'da oldu~umu söylemış.Ayrıca C~z 
re'de yanlız beni degil,benim ~ışırnda 
da bir çok arkadaşı ararnışlar.Bır çok 
arkadaşı aramışlar,bir çok arkadaşımız 
da yakalanmış durumda. 

Bu durumdan sonra,kendirni gizlernek 
zorunda kaldırn.Yine de,buradaki bazı~ 
layları sizlere yazmayı yararlı gö:ü~~ 
rum.Cuntanın yaptıgı ararnalardan bırı~ 
de gözaltına alınan bir arkadaşımız 
gü~lerce yapılan işkenceden sonra kat
ledildi. 

Faşist askeri cunta,Kürt halkına ba~ 
barca saldırılarını sürdürüyor. Bundan 
bir kaç gün önce Kızıltepe'nin ...... . 
köyünde,köylülerin içinde ba:ı~dıklar: 
bir rnagaraya,zehirli gaz verı~ıp ~7 k~ 
şinin ölümüne sebep oldular.Hı~ , kırnse
nin sa~ kurtulamarnasının nedenı,rna~ar~ 
nın agzını kapatmış oluşlarıydı.Bu ola 
yı cuntanın işledigi cinayetlerden sa
dece bir tanesidir. 

Devrimci selarnlar 
Cizre'den Bir Devrimci-Demokrat 

MALATYA 

YETKiLi ARKADAŞLAR 

Cuntanın gelişinden sonra,ister is
temez bazı şeyler de~işti.Cunta,uygu
lamalarında halkı korkuya bogdurmak , 
devrimcilere karşı güvensizli~i yara! 
mak için elinden geleni yapmaktadır. 

Hergün televizyon ekranında "birey
sel terörist" P,rupları göstererek on
ların pişmanlıkları anlatılrnakta, bu 
ise halk üzerinde etki yapmaktadır 
Halk bu gruplarıda devrimci sanıp de~ 
rirncilerden so~urnaktadırlar. 

Bizler inanıyoruzki,halkırnız cunta
nın açık yüzünü er veya geç anlıyaca~ 
tır.Buda devrimciler arasında oluşa -
cak olan ULUSAL DEMOKRATiK HALK CEPHE 
sinin oluşmasıyla başarılabilir.Bug~n 
en acil görev sa~lıklı bir cephenın 
yaratılmasıdır.1şte ARMANC üstlendi~i 
görevde,ençok bu soruna a~ırlık verm~ 
lidir.Ulkernizdeki ve Dünyadaki geliş- : 
meler hakkında bilgiler için ARMANC'a l 
ihtiyacımız çok,onun için her sayıyı 
elde edip okumaya çalışıyoruz . 

Devrimci selamlar 

3.3.1981 
MALATYA'dan bir Devrimci-Demokrat 

Arkadaşınız. 

TROİSDORF KKDK AÇILDI 

Bizler Troisdorf'ta bulunan DEVRİMC! 
DEMOKRATLAR uzun süre yaptıgımız çalı~ 
malarırnızın neticesinde derne~ irnizi a~ 
mı ş bulunuyoruz. . . .. . 
Açılış oturumunda,derne~ımız yonet:m 

kurulu ve üyelerimiz ulusal Demokratık 
Halk Devrimimiz yolunda sörnürgecili~e, 
Ernperyalizme,Faşizme,Maoizrne ve her 
türden gericilige karşı olduklarını y~ 
niledi ler. 

Şu anda Türkiye'deki faşist cuntaya 
karşı mücadelede kararlı old~g~rn~zu ve 
özellikle Cuntaya karşı kendısını day~ 
tan ilkeli ve kalıcı güç ve eylem bir
li~inden yana oldugurnuzu tekrarlıyoruz 
Tü~kiye'de,Irakta ve İranda Kürt halkı 
na uygulanan toplu katliarn,soykırım ve 
napalın bombalı saldırıları kin ve nef
retle karşılıyoruz. 

Tekelci sömürgecilerin tüm çabaları 
boşuna,zafer tüm Dünya işçi ~ınıfının 
ve ulusal kurtuluş mücadelesı veren 
halklarındır. 

YAŞASIN PROLETERYA ENTERNASYONALiZM! 
KAHROLSUN ŞOVENiZM 
YAŞASIN DEVRİMCİ-DEMOKRAT HAREKETİMiZ 

K.K.D.K 
Troisdorf 

FDLP'YE MESAJ 

Aligıren FDLP'e yen lı Elrnanye,nem~ 
ze lı navçeye Frankfurte isal jı şev~ 
kixGrt,şeveki gırseyi pek anibGn: :Lı 
nık hogeren Filistini disa pıştgırıya 
enternasyonal ya hezen peşverG hebG 
Şoreşgeren jı şiliye,Yewnanistane, jı 
kurdıstane(Hevalen jı Demoqraten şo
reşgeren Kurdıstan G jı KKDK) jı Tır
kiye lı şeve arnade bGn. 

Dı proxrama de serninerek lı.ser F~ 
listine raberi rnevanan kırın.Fılma ku 
nırnınandın,filrneki dokumentar u heja 
bG.Fılrn dı nava şeve de hatıbu dagır
tın 

Pışt re Govenda Kurdısta~e.b: jın u 
rneran(lehıstıken) çend nırnune J ı go
venda welet lehistın.Du govende re Ho 
zane kurd dengbej Qado stranen kurdT 
peşkeşi nerevanan kır. 

!sal ji pıştgıriya Demoqraten-Şore~ 
geren Kurdıstan u ya şoreşgeren Fili~ 
tini he xurttır bu. 

-BIJi TOKOŞİNA GE~E FILİSTİNE BO RIZ
GARİYE 
-BIJi TEKOŞİNA GELE KURDISTAN A BO ' 
KURDISTANEK SERBIXWE YEKBOYİ O SOSYA
LiST. 

K.K.D.K. 
KÖLN. 

ro 

VVN(anti-faşistler birliği) 

KONFERANS I 

' Federal Almanya'nın aşa~ı Saksonya ey~ ! 
letinin başşehri HANNOVER'de VVN( Nazi 
rejimi tarafından tak~p :d~len~er der
ne~i,Anti-faşistler bırlı~ı) nın ~S.e-~ 
yalet konferansı 21-22 Mart tarıhle
ri arasında yapıldı. 
Kürdistanlılar adına çagrılan DEVR1~ 

Cİ-DEMOKRATLAR,Konferansa bir temsilci 
ile katılarak bir mesaj sundular. 

Mesaj,Hurneyni yönetiminin İran Halk
larına ve özellikle Kürt halkına karşı 
güt tü~ü politikanın,insan . hakla:ı~a 
sıgrnadı~ını ve Sedarn Hüseyın yönetımı~ 
ce Irak Kürdistan' ında uygulananın bun
dan farklı olrnadı~ını belirten Devrim
ci-Demokratların temsilcisi, 12 Eylül 
1980 tarihinde iktidara el koyan Aske
ri faşist cuntayı teşhir etti. 
Parlamentonun da~ıltıldıgı,anayasanın 
feshedildi~i,bütün demokratik hak ve 
özgürlüklerın yok edilerek demokratik 
örgütlerin yasaklandı .~ ını belirten te~ 
silci,ayrıca işçi sınıfının sendikal 
örgütü DİSK ve demokratik ö~retmen ha
reketinin yigınsal örgütü TÖB-DER' in 
kapatıldıgını ve yöneticilerin in hapi~ 
hanelere dolduruldugunu vurguladı.ayr~ 
ca Kürdistan gençliginin örgü tü DDKD , 
yönetiçilerinin 869 yıl hapis cezası 
istemi ile yargılandıgına dikkati çek~ 
r ek ,bugün Türkiye ve Kürdistan' da 70 
bine yakın siyasi tutuklu bulundugunu, 
bunlardan yüzlercesinin iskencehanele~ 
de öldürüldügü ve sakat bırakıldı~ını 
belirten mesajı , YAŞASIN ENTERNASYO -
NAL DAYANIŞMA sloganları ile sona erdi 

HANNOVER' den DEVRİMCİ-DEMOKRATLAR 

bastarafi s I2 de 

Ayrıca sanayi üretiminin 7.26-28 artı 
rılaca~ı planlanıyor.Tüketim sarrayisi 
daha hızlı geliştirilecek ve ' tarımsal 
üretirnin,yılda ortalama 7.12-14 arttırı 
laca~ı planlanıyor. -

Öz olarak aktardı~ımız rapor; ülke e 
konomisini ve toplumsal gelişmeyi 'de= 
taylı olarak inceliyor ve gelecekte,SB 
KP'nin ve sovyet halkının üstesınden 
gelecegi görevleri belirliyor. 

Böylece Sovyet halkının bütün gücü 
üzerinde yo~~nlaştırd~~ı iki amaçta~ , 
(BARIŞ VE KOMüNiST İNŞA)biri olan KOMU
NİZMİN inşa sürecinae· yeni bir · dönem 
başlıyor. 

Bu olguyu tekrar Merkez Komitesi Ge
nel Sekreterli~ine seçilen Leonid Brej 
nev,yaptı~ı kapanış konuşmasında şöyle 

· dile getirdi " Bütün gücürnüzü,arala -
· rında sıkı bir ba~ olan, iki amaç üze
rinde yo~unlaştıralırn.Biri komunizmin 
inşası,digeri barışın pekiştirilmesi
dir." 
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HEXTA ALİKARİ HEVCE YE HDN KARIN TE 
LEFON BIKIN.7147700(Zmani Tırki) 

Dı dıma nexweşiye da Rer alikari hev 
ce be hun karın telefona jor bıkın n 
telefona xwe jı bo tercuman peşkeş bı
kın.Pışti dımaki kurt de jı merevra te 
lefon te,we çaxe bı alikariya tercuman 
mere kare derde xwe bıbeje. 

XIZMETA TERCUMANİ'YA JI BO ŞEVAN ~ 

CANKURTARAN DOKTOR 

Hun _kanın alikariya tercumaniye dı 

dema şevan da dı rojen şemi u yek~eme 
bıgrın.Destpek jL 1 e Adare despedıke 

Duşem-Şemi seet:18.00-06.00 
Şemi-Duşem seet:06.00-06.00 
Telefona Terelimane Tırki eve: 
TLF: 714 7700 

Information om ~~~,-~Mars -81 

SOCIAL SERVICE~p)ih~ıı-,~ iprr 
tör dig som bor i Stockholm s kommun ı ; rı~ . ~ FY\ 

Belediya Stockholıne jı 18 de ınıntı- Rehet bıbe il ajne bıke: '~f' ~ 
qe-cıvaki hatıye hole(~eydane) u dı Svedınyrabadet Hewz(32 derece) u hemarn •a-

her ınıntıqeye yek ınerkez-servisa cıva (basto) jı bo hernil seqetan dı her sa-

ki(social servicecentral)heye. - le de ku belediya Stockholıne rudıne 

Merıv kare jı van deran dı derheqe, ınuraacat dıve ınesule havuze re be kı-

ınezekırına zarokan(barnensorg)servisa rın: TLF:390724 
ınale jı bo piran(heıncervice för Yldre Dı navbera seet:9.00-ll . OO u 12.00-
inforınasyon bıstine. 16.00. teqawıt be vext(Förtidspensıo-

Dı kataloga telefone bı nave socia- narer) ji karın,rojnaıneye valkoınınen 

la Centralneınnd lı Stockholıne navni- peyda bıkın.Tlf:588466 bıke. 
şan il nuınre telefone heye. Rojnama valkoınınen dı aliye social -

SEQET1(handikapp) förvaltning'e te çapkırıne u jı bo te 

Buraya seqetiye-inforınasyon j ı bo se- qaıvıten belediya Stockholıne ye. Ev ro] 

qeta,çuyın u hatına seqetan: name be pere te standın,jı bo hernil te 
Navnişan : qawıtan 

Bondıg.37.39 Tel:58 8 000 jı vır hun 
karın derheqe seqetan infarınasyon bıg 
rın.Mina;Alikariya kıre il xani jı bo 
seqetan,alikariya-cıvaki- ,alikariya 
tekniki u çuyın u hatına seqetan. 

OBS(bala xwe bıde) Muracaate çuyın 

u hatına ( riksfYrdtjYnst) dıne keına

si se hefte bere jı ve navnişane re 
be kırın. 

Handikappsbyran Bondıg 37.39 

stockholms $ socialförvaltning 

Mezekırına Zarakan Buhaye nuh jı bo 
mezekırına zarakan : 

Buha ye nuh jı tarixa 1 e Nisan 1981 
derbasdıbın.Ev buha yen nuh jı boıneze 
kırına zarakan lı mala zarokan(daghem) 
vexta vala(firitidsheın) mala zarakan 
ya ınalbati (Faıniljedagheın) sistema se 
ınalbata(tre · faıniljesysteın) mala derva 
(ferieheın) u bexça havine(somınar gard) 
il disa ji jı bo ınezekırına zarakan 
wek şexs. 

Jı hernil de bavan re,van infarınasyon 
jı bo van tışten nuh re we be şandın. 

Belediya Stockholıne jı 18 de 
ınıntıqe-cıvaki hatiye hole(ıneydane) u 
dı her ınıntıqeye yek merkez serwisa 
cıvaki(social servicecentral)heye. 
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"BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ, ARALARINDA SIKI BİR BAG OLAN 
İKİ AMAÇ ÜZERİNDE YOGUNLAŞTIRALIM.BİRİ KOMÜ
NİZMİN İNŞASI , DİGERİ BARIŞIN PEKİŞTİRİLMESİ
DİR " L.BREJNEV 

Sovyetler Birli~inin yaşam ve gelişi 
minde derin bir iz birakacak olan ulus 
lararası kamuoyunca tarihsel bir ola-y 
olarak de~erlendirilen SBKP'nin 26.Ko~g 
resi 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasın
da Moskova'da toplandı. 

1 Kongreye Brejnev tarafından sunulan 
Merkez Komitesi çalışma ra;ıorunda~ulus -

1 
lararası durum, dünya devr~m süre~ı. ve 
ülke yaşamının kapsamlı bır analızı y~ 
pılarak,partinin 80-,yılları boyunca 
izliyece~i çizgi tespit edildi. 

1
~ ULUSLARARASI ARENADA DURUM. 

Yer yer sıcak savaş noktalarının o
luştu~u,ba~ımsızlık savaşımlarının iv
me kazandı~ı ve emperyalist saldırgan
lı~ın alabildi ,P;ine arttı~ı p,ünümüz ko
şulları analizinin,Leonid Brejnev tar~ 
fından belirgin bir bi~imde yapıldı~ı 
Merkez Komitesi çalışma raporunda,Var
şova paktının uluslararası planda be
lirleyici bir etkinlik kazandı~ı beliE 
ti ldi. 

Ve ideoloiik savaşımın keskinleşti~i 
bunun batı için düşüncelerin çatışma -
sından ibaret olmadı~ı,sosyalist sist~ 
min parçalanmasına ve yıkılmasına yön~ 
lik ara~lardan oluşan bir bütün sistem 
oldu~u ;urgulandı. 

Ayrıca trak ve İran arasındaki sava
şın anlamsız olarak nitelendirildi~i 
çalışma raporunda,bunun emperyalizme ya 

i rar sa~ladı~ına dikkat çekilerek,Sov
yetler BirliP;inin sorunun çiiziim~rde e! 
kinlik sa!S;lamaya hazır oldu~u dıle ge-

27 tirildi. 
~ Ortado~u da ise,geniş kapsamlı,ada

letli ve gerçekçi temellere dayalıkol~ 
lektif bir çöziim için zamanın olgunla1_ 
tı~ı ve bunun için uluslararası bir 
konferansın gereklili~i vurgulanarak , 

1 bu konuda Sovyetler BirliP;inin, il~ili 
taraflarla birlikte , etkinlik p,Hstecece 
Ai belirtildi. -
Ardından,dünya komünist hareketinin 

güçlendiP;i ve dil\er deMokrasi güçleri 
ile işbirliP,inin gelişti~i kaydedilen 
Merkez komitesi çalışma raporunda,Em -
peryalist saldırgan l ı~a karşı barış ve 
demokrasi güçlerinin birlikteliRinin ~ 
nemini vurguluyan Leonid Brejnev,Sov -
yetler Birliginin , Barış içinde birlikt 

te yaşama ve karşılıklı yarara dayalı 
işbirliP,i için aktif bir nolitika sür
dürdüP,ü ve sürdürece,P;ini dünya kamuoyu 
na ileterek,ABD'ye devlet başkanları 

düzeyinde zirve toplantısı önerdi. 
BARIŞ SAVA~IMINDA YENİ BİR DÖNEM. 

Evet,emparyalizmin sol\uk savaşı di -
riltme ve sınırlı bir atom savaşının 

insanlı!S;ın varlı!S;ı için tehlike oluş -
turmadı~ı yolundaki teorisini yaygın -
laştırmak istedi!S;i günümüz koşullarına 
Sovyetler Birli~i,uluslararası barış ve 
güvenliP,in güçlendirilmesi ile ilgili 
açık ve net yeni bir öneri ile geldi. 

Merkez komitesinin çalışma raporunda 
" Uluslararası planda,şimdi,partimiz , 
halkımız ve yeryüzündeki bütün halklar 
için barışı savunmaktan daha önemli b~ş 
ka bir görev yoktur." diyerek,Sovyet
ler BirliP;inin yıllardan beri sürege -
len barış politikasını dile getiren L~ 
ONİD BREJNEV;dünya kamuoyuna yeni ba
rış önerisini sundu.Bu öneri altı te
mel noktadan oluşmaktadır. 
-Helsinki sözleşmesinde yer alan;büyük 
askeri manevraların bildirilmesi ve ya 
bancı gHzlemcilerin ça~rılması ile il~ 
gili prensibin geçerlilik alanının ge
nişletilmesi. 
-Sovyetler Birli~inin,Basra körfezinin 
barıs ve güvenlik noktasına dönüştürül 
me si~ önerisi bilinmektedir. Ve Sovyet~ 
ler Birli~i,halen dünyanın bu parçası~ 
da olası bir savaş tehlikesinin orta -
dan kaldırılması için gerekli olan ye
nı Us ve askeri birlikler de!S;il,ulus
lararası anlaşma oldu~u kanısındadır. 

Afganistanın içişlerine karışmadan,Ba~ 
ra körfezinin gUvenliP;i ile ba!S;lantılı 
olarak Afganistan sorunun uluslararası 
yanları tartışılabilir. 
-Sovyetler BirliAi,bu alanda katedilen 
gelişmelerin korunarak,beklenmeksizin, 
stratejik silahların sınırlandırılması 
azaltılması için ABD ile görüşmelerin 
sürdürülmesinden yanadır. 
~SALT-görüşmelerinin kolaylaştırılması 
için: 

ı-Nükleer silah taşıyan deniz alt~ 
larını geliştirme çalışmalarının sınıE 
landırılması ve deniz altı balastik ro 
batlarının yasaklanması 

12 

2-ABD'nin menzilli nükler silah 
ları dahil Avrupadaki(SSCB ve NATO ül~ 
kelerindeki)atom raketlerini bügünkü 
nicel ve nitel düzeylerinde dondurmak
tır. 

-Nükler savaş felaketini önlemenin p,e
reklili~ini göstererek,dünya kamuoyunu 
bu konuda bilgilendirecek,uluslararası 
uzman bir komite oluşturulmalıdır. 
-SSCB,Birleşmiş Milletleri Güvenlik Kon 
seyi çerçevesinde,uluslararası durum; 
deAerlendirecek ve üye ülke liderleri
nin katılaca!S;ı özel bir toplantının ça~ 
rılmasını öneriyor. -

KOMÜNİZMİN İNŞA SÜRECİNDE YENİ BİR 
DÖNEM 

Leonid Brejnev,sosyalizmin gelişti -
rilmesi ve kamunizmin inşası sürecinde 
zorunlu bir koşul olan barış için,Sov 
yetler BirliAinin yeni önerisini sun~ 
duktan sonra,sosyalizmin ilerletilmesi 
ve komiir.ist· inşa sürecinin derin bir a 
nalizini yaptı. -

Son on yılda(l971-80) bürüt toplum -
sal üretim %167,ulusal birikim geli 
ri % 155,endüstri üretimi % 178 ve(yıl 
da ortalama) tarımsal üretim % 123 art 
mıştır.Halkın yaşam düzeyinin yükseT 
tilmesi için geniş bir program uygula~ 
mıştır. 

Öte yandan 70 yılları boyunca,sınıf
lar ve sosyal gruplar arasındaki yakın 
laşmanın sürdü~ü sovyet toplumunda,ça~ 
lışan halkın üçte ikisini oluşturan i1_ 
çi sınıfı daha büyük bir rol almıştır. 
Köylülerin çalışma biçimi işçilerinki
ne yakınlaştı ve aydınların sayısal o
larak ~rttı><ı belirtildi. 

Kongreye daha sonra,Başbakan Nikolaj 
Tichonov tarafından sunulan raporda;l9 
81-85 ve 90'a doP,ru SSCB'nin ekonomik
ve toplumsal gelişiminde izliyece~i çiz 
gi tespit edildi . -

SBKP: ll . beş yıllık zaman aralı!S;ında 

.en önemli görev olarak Sovyet halkının 
yaşam düzeyinin yükseltilmesinde istik 
rarlı bir temele dayalı süreklilik sa~ 
lamayı,bilimsel teknik ilerlemeyi hız~ 
landırmayı,ekonomik yaşamı hızlı bir 
gelişme yolunda kaydırmayı,ülke üretim 
birikiminin daha planlı kulanımını,kay 
nakların tasarufunu ve iş kalitesini I 
yileştirmeyi öngörüyor. Devamı s lO'd~ 
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