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ARMANC 

1979 maytsında yayın hayatına 

başlayan ARMANC ogünün koşulları 
na uygun olarak ortaya çıkmıŞ 
bir yayın organı idi.o dönemler
de Türkiye ve Kürdistanın içinde 
bulunduğu somut koşulların dayat 
ması,olayların gelişmesine uygun 
olarak yayın hayatına başlanmış
u.Kürdistan' lı DEVRİMCİ-DEMOK -
RATLARIN ülkemiz özgülünde ver
dikleri mücadele seyrinde ş eki 1-
lenen ARMANC o dogrultuda yayın 
hayatını pekiştirmişti. 

ARMANC ilk planda Kürdistan 'a 
dönük,oradaki mücadeleyi yönlen
dirmeyi hedefleyen bir yayın or
ganı durumunda degildi.BHyle bir 
iddianın olmadığı ARMANC'ın ilk 
sayısında açıkça belirtmiştik.AR 
MANC'ın yayın hayatıyla onune 
koydu3u en iiıwmli amaçlardan bi
ri Avrupa'daki Kürdistan'lı işçi 
ve H~renci kitlesinin gereksinim 
lerine yanıt verebilecek,onların 
sorunlarına e~il~bilecek,ve en ö 
nemlisi Kürdistan' da ytirijtiilen ba 
ğımsızlık miicadelesiniıı Avrupa T 

daki Kürdistanlılar arasında can 
lı kalabilmesini sağlamak,orga :: 
nik bir bütünlük kazanmasına y1i
nelik olması idi.Kürdistan'da yü 
rütülen ulusal ve demokratik mü::· 
cadeled(• mazlum halkımızın sesi
ni,sorunlarını dünya demokratik 
kamuoyuna duyurmak da en l.hıeml i 
gHrevlerimiz arasındaydı, Bu amas. 
larla yayın hayatına başlayan AR 
MANC,yayına başl.:ır başlamaz h;i:: 
yük bir ilgi giirmüş, halkımizın 
haklı müçadelesinde 1lnemli bir 
moral ve giivence kaynağı olmuş -
tur. 

ARMANC Unüne koyduğu g<>rev ve 
sorumlulukları büytik bir titiz -
likle yerine getirmeye çalıştı . 
Kısa bir zamanda halkımız ve di
ğer kardeş halkların devrimcile
ri nezdinde ciddi ve onurlu yeri 
ni noktalamıştır. -

Daha sonraları K.Maraş olayla
rı gerekçe gösterilerek Kürdista 
nın büyUk bir kısmı ve TOrkiye T 

nin önemli işçi merkezlerine ko
nan sıkıyönetim,ilerici kürt ve 
Türk yayın organlarının yasaklan 
masını da beraberinde getirmişti. 
Siyasi guruplarıo kitlelere ses
lerini duyurmada araç olarak kul 
landıkları yayın organları sömür 
geci burjuvazi tarafından yasak=
lanınca,Avrupa'da o do~rultuda 
yayın yapan organların konumları 
ve önemleri de dogal olarak bir 
takım degişikliklere uğramıştı . 
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ARHANC 

YASlNDA -
Bunlar gozonune alındığında AR Bunlar açıkça bir gerçeği gös-

MANC'ın yayın bUnyesinde bazı de termektedir.Cunta ve sömürgeci-
ğişikliklerin meydana geldiğint ler oldukça tedirgin bir durumda 
görürUz.Özellikle;l2 Eylül 1980 lar.Onları tedirgin eden ARMANCT 
askeri-faşist darbeden sonra AR ın sürekliliği,ARMANC'ın geniş o 
MANC belli başlı değişimlerle ~ kuyucu kitlesi ve en önemlisi i:: 
DEVRİMCİ-DEMOKRATLARIN kitlelere se ARMANC'ın kitleleri harekete 
yönelik en etkin sesi oluyordu. geçirebilme yeteneğidir. Onların 

BugUnürı şartlarında ARMANC' a tedirginliğinin tek nedeni budur. 
ciddi ve önemli görevler dUşmek- Ancak sömUrgeciler şunu iyi bil-
tedir.Halklatımızın askeri- fa- melidirler ki,bu işin henüz baş-
şist cuntaya karşı mücadelede ·ol langıcıdır. 
sun;sömUrgeciliğe,yerel gericilT Bugün,düne nazaran görev ve so 
ğe ve emperyalizme karşı mücade=- rumluluklarımız daha acil,daha 6 
lede olsun ARMANC önemli görev nemli ve daha da belirleyicidir~ 
ve sorumluklarla karşı karşıya - ARMANC'a hergün Kürdistan'dan , 
dır.Böyle bir dönemde,yayın ala- Türkiye'den ve Avrupanın her kö-
nında olsun,içerik bakımından ve şesinden onlarca mektup gelmekte 
kitleler nezdinde,dağıtım bakı dir.Okuyucu kitlemizle organik 
ınından olsun ARMANC önemli mesa=- bağın gün geçtikçe sıktaşması i-
feler katetmiştir. le birlikte,onlardan gelen eleş-

GUnümUzde,dUn yayına yeni baş- tiri ve önerilerin değerlendiril 
ladığımız dönemlerde de olduğu mesine yönelik önemli adımlar a=-
gibi ARMANC TOrkiye ve Kürdistan tılmıştır.Ayrıca derginin baskı, 
başta olmak Uzere Avrupa'nın her dizgi ve dagıtımı gibi teknik a-
köşesinde okuyucu kitlesine sa- çıdan ve içeriğine yönelik öneri 
hip,halkımızın özgürlük milcadele ler teker teker değerlendirilmiŞ 
sinde kitlelerin umut kaynağı ol ve bu konuda ARMANC redaksiyonun 
muştur.Bugün Militarist Türk sö=- da çalışan arkadaşlar yoğun çaba 
mürgeciliğine karşı mücadelede sarfetmişlerdir. 
ARMANC,Kürdistanın yiğit halkına Okuyucu kitlemizin her türlü ö 
rehber olmuştur.Bu nedenledir ki neri ve istemlerini büyük titiz=-
sömürgeciler ARMANC'ın giriş çı- likle inceleyip değerlendiren AR 
kışlarını özellikle kontrol et- MANC'ın da kendi okuyucularından 
mekte,yakaladı~ında halkımıza en bazı somut istemleri vardır. AR-
ağır cezalar yağdırmaktadır. Bu MANC'a maddi ve manevi destek ol 
doğrultuda hareket eden sömürge- maları,onu ve fikirlerini kitle=-
ciler DDKD davası iddianemesinde ler arasında dağılmasını sağla -
ARMANC ve lsveçte'ki derneğimi - mak.Bu doğrultuda yapılacak her 
zin çalışmalarından özellikle a- çalışma,atılacak her adım ARMANC' 
ğırlıkla bahsedilmiş, hapisteki ı güçlendirecek,bu nedenle de 
tutuklu DEVRİMCİ-DEMOKRAT yolda~ halkımızın bağımsızlık,demokrasi 
iarımız buradaki çalışmalarımız- ve sosyalizm mücadelesinde önem-
dan sorumlu tutularak yargılan - li mevziler kazandıracaktır. 
mışlardır.Birçoğu da bu nedenle Önümüzdeki yayın yılında halk-
ceza görmüştür.Şüphesiz ki bu uy larımızın özgür,bağımsız ve mut-
gulamalar her yönüyle anti-demok lu yaşamları için verdiği mücade 
ratik olup,burjuva yargı yasala=- lede ARMANC kendisine düşen gö:=-
rına bile ters düşmektedir. revleri yerine getirecektir. ------ ARMANC 
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MUCADELE BAYRAGIMIZ 

DALGALANIYOR 
Değerli Yoldaşlar, 

Sömürgeci-tekelci burjuvazinin 

kendi ekonomik,siyasal ve ideal~ 
jik açmazlarından kurtulabilmek 
için başvurduğu askeri cunta,eg~ 
men sınıfların çıkarı gereği ku
durganca saldırılarını her geçen 

gün biraz daha artırarak sürdür~ 

yor.Kendi karekterini dışa vuru
yor.Zindanlarını binlerce ileri
ci,devrimci,sosyalistle doldurm~ 
sı yetmiyormuş gibi ,köyler bası·· 
larak, mahalleler kuşatılarak en 

iğrenc metodlarla "Komünist ve 

bölücü" avını sürdürüyor.Gözalt!_ 
na alınan insanlarımıza dünyada 

eşine az rastlanır işkence yön
temleri tatbik ediliyor. Aylarca 
süren işkenceler sonunda onlarca 
devrimci canlarını yitirdi,nice

leri sakat bırakıldı.Cezaevlerin 
deki tutuklular üzerinde değişik 

türden baskı ve uygulamalar ara
lıksız sürdürüldüğü gibi her gün 

yeni ve kanlı provakasyonlar sa~ 
neleniyor.Tutukluları,bunca ezi
yet yetmiyormuş gibi ölümle bu
run buruna getirebilmek için ye
mek vermemekten tutun da,kalori
ferleri söndürüp dondurucu soğu~ 
ta bırakmaya kadar akla gelen-g~l 
meyen-bir dizi canice uygulamal~ 
ra tabi tutuyorlar. 

Devrimcilere yönelik saldırıl~ 
rın bu denli yoğunluk kazanması 

elbette nedensiz değildir.Sömür-· 

geei-tekelci faşist burjuvazinin 
bu türden gözdağları vermesinin 
ardında hiç kuşkusuz ulusal de

mokratik hareketimiz ve kurtuluş 
savaşımızı ortadan kaldırma çab~ 
ları yatmaktadır.Ama ne yapsalar 
nafile.Belki ömürlerini uzatabi
lirler ama ebedi olamazlar.Ergeç 

bütün zalimler gibi bunlar da 
kendilerini alaşağı edilmekten 

kurtaramayacaklar ve ülkemiz Kü~ 
distan'da bağımsızlığın ve sosy~ 

lizmin yeşermesini engelleyemey~ 
ceklerdir.Sömürgeciler ve onla
rın eli kanlı cantacıların gide

cekleri yer diğer zalimlerin gi~ 
tiği yer olacaktır.Onlar bu aki
betten kurtulamıyacaklardır. 

Teslim etmek gerekir ki,bu so
nuca ulaşmak bir ylğın zorluğa 

katlarınıakla ancak olanaklıdır.Bu 
herşeyin başında yığınlara önde~ 

lik edebilecek ulusal ve uluslar 

arası işçi sınıfı hareketinin e~ 

gin deneyimlerinden ustaca yara~ 

lanabilen işçi s:..nıfının yegane 

bilimsel görüşüyle silahlanmış 

önder ve militan bir politik gü
cün gerekliliğini zorunlu ön 
şart koşar.İşçi-köylü ittifağı 

temelinde,diğer emekçi katmanla
rı yanında,yedeğinde götüren ve 

onların devrimci özlem ve amaçla 

rına uygun,yığınların desteğini 
her halukarda kazanabilecek, yı

ğınlar~inde bitmez tükenmez bir 
enerjiyle çalışma azmi ve hırsıy 
la dolu bir politik güç demekti~ 
Yeri geldiğinde her türlü mücad~ 
le biçimini öne çıkarabilen,ko .:
şullara denk çıkışlar önerip bu
nu somut sonuçlara götüren eylem 

sizliğe ve maceracılığa aman ve~ 
meyen ve yaşama şansı tanımıyan 

bir politik güç demektir. 
İşte Devrimci-Demokrat hareket 

halkımızın ilerici ve demokratik 

geleneklerinden kopup gelen sar

sılmaz inatçı doğruluğu her ker~ 
sinde sınanmış,halkımızın kurtu
luş savaşımına giderek kenetlen

miş mücadele bayrağını her halü
karda dalgalandırmış vatanımızın 

kurtuluşu uğruna girişilen sava
şımda kendisini Kürdistan işçi 

sınıfı hareketinin politik öncü
sü olarak tarihe kazımıştır. SÖ
mürgeci-tekelci burjuvaziye,onun 
bütün kurumlarına proleter anlam 

da korku salarken,halkımız için

de kök salıp büyümüştür. 
Biz bugün içinde bulunmayı o

nur saydığımız DEVRİMCİ-DEMOKRAT 
hareketin halkımızı kurtuluşa g~ 

türecek biricik güç olduğuna,hai 
kımızın zulüm ve talan politika-
sından kurtuluşta yegane 
olduğuna her gününkünden 
fazla inanıyoruz. 

şansı 

daha 

Hareketimizin ve vatanımızın o 

nurunu zındanlarda,işkencehane -
lerde,fabrikalarda,köylerde kor~ 
yan binlerce Devrimci-Demokrat , 
değişik siyasal organizasyonlar
ın yara almasına ve bozguna ra1 
men büyük bir inanç ve kararlı -
lıkla düşman önünde gerilememiş
tir,taviz vermeyi aklının ucun -
dan bile geçirmemiştir. Küşkusuz 
bunda hareketitimizin bize kazan 
dırdığı savaşkan ruh,duyulan ke

sin ve sarsılmaz inanç belirleyi 
ci olmuştur. 

Cunta ve onun hertürlü valışi 

uygulamalarına karşın boyun eğm~ 
yen bir hareket ve onun yiğit 

kadroları,cuntanın alaşağı edil
mesiniboyunlarına borç biliyor -

lar.Bu doğrultuda yoğun bir çaba 
arfediyorlar.Faşist cunta,devrim 

ci çalışmalar sonucu, kitlelerin 

somut talep ve gereksinimelerine 

yanıt veremediği için geniş kit
lelerden tecrit olmuş durumda.Y!_ 
ğınlar içinde hergeçen gün muha
lefet artış gösteriyor,büyüyor . 
Gelişen bu muhalefetin örgütlen
mesi önümüzde en acil görev ola
rak duruyor. 

ARMANC 

Bu sürecin diğer bir ögesi de 
cuntanın dışta yalıtılması yal• 

nız bırakılmasıdır.İnancımız o
dur ki,bu konuda size düşen gör~ 
vi yüzünüzün akıyla yerine geti
resiniz. 

Tüm arkadaşlara devrimci selam 

lar. 

SİİRT'TEN DEVRİMCİ-DEMGK 

RATLAR.24.4.1981 

BAGGÖZE VE ÇEVRE KÖYLERİNDE NEW 

ROZ KUTLANDI! 

Özgürlük ve bağımsızlık istem
lerini yan~ıtan ve bunları semb~ 
lize eden NEWROZ,tüm ülkemizde 

olduğu gibi köyümüzde ve çevre 
köylerde kut.Iandı.21 Mart'ın u
.Iuslararası ırkçı.Iıkla savaş gü

nü olması iki önem.Ii olayı peki~ 
tiriyor ve bu anlamda ona daha 
büyük bir önem kazandırıyor. 

Bunun bilincini ha.Ikımıza kav

ratmak amacıyla 21 Mart gecesi 
tepe başlarında ateşler yakarak 
bağımsızlık alevlerini bir daha 

yaşattık.Gündüz de bir şenlik di}_ 
zenledik. 
Şenlik tüm devrim şeh~tlerirıirı 

anısına yapılan saygı duruşundarı 

sonra Bağgöze Devrimci--Demokrat
ları adına yapılan bir konuşma i 
le başladı. Arkadaşımız, NEf'IROZ 'un 

tarihçesini ve kurtuluşumuza ı

şık tutan yönlerini belirterek , 
faşist-cunta 'nın her tiir 1 ü baskı 

ve terörüne ra~lmen Devrimci-De -
makrat hareketimizin yılmadan,ç~ 
lik bir disiplin ile örülmüş ol~ 
rak ideolojik ve politik savaşı~ 

da başarıyla ilerlediğini belir~ 
ti.Daha sonra mahalli halk oyun
lar ı oynarıdı. Şenlik süresince''Y!!:_ 
ŞASIN DDKD" sloganı atıldı. Şerı

lik sonrası 21 Mart'ın Kürdistan 
da ve uluslararası duzeyde önemi 
üzerine bir sohbet toplantısı y~ 
pıldı.Devrimci-Demokrat Gençlik 

adına konuşan arkadaşımız,Kürdi~ 

tan gençliğinin örgütsel ve har~ 
ket birliğinin önemini vurgulay~ 
rak Kürdistan işçi sınıfının ön
cülüğünde verilen bağımsızlık s~ 
vaşımırıda kendisine düşen görev 

ve sorumluluğun bilincinde oldu
ğunu vurguladı. 

Şenlik kürtçe söylenen marş ve 
türkülerle sona erdi. 

BAGGÖZE VE ÇEVRE KÖY 
LERİNDEKİ DEVRİMCİ-DEMGK 

RATLAR! 
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Denge Armanc:Hevale berez tu ka
rı jı me re jı kerema xwe,lı ser 
gengaziya sazbuna komita dıj fa
şizma Tırkiye ku,lı swed hatiye 
pekanin agahdari bıdi? 

Berpırsiyare komita dıj faşiz
me (Tiı-FK) :Komita dıj- faşizma 

TJ.rkiye havina bori hat damezra~ 
dın.J Tebax 1980'de lı bajare 
stockholme.we gave generalen NA
TO yen faşist idare ne gırtıbun 

dest xwe.Le bele diyarbu ku, ev 
roja han berhev berhev nezig dı
bu.Her çıqas yekiti an ji,eniyek 
xurt dı nav hezen şoreşger,hezen 
anti -faşist, anti -emperyalist u 
anti-şovenişt de çe ne bıbu ji , 
ev xebat çend caran hatıbu cerı
bandın. Gava hezen faşist çı sı

vil,çı ji leşker be,çe buna yeki 
tiya weha danin berçave xwe, jı 

tırsarı dılerz.iyarı u lı aliyen 
dın tevgera karkeran,a gele kurd 
roj bı roj peşve dıçu.Xurt dıbu. 
Her ewha pey buyeren lı Afganis
tarıe u lı İran e impcrya.Ii zma Emi 
r iki u NATO mevz+ye xwe yen qı

ranbuha hurıda dıkırın,jı ber van 
sebeberı ku mın jımard vekıribun 

ku,rejimcki zordest,faşist bı i~ 
peryalizma Emrika ve gıredayi,lı 
ser viyo. qelen .Lı Tırkiye u lı 

Kurdisto.na TırkiyJ lıeı;e. r,·côlJuna 
TA-FK yani komita rllj-fcışizma 

Tırkiye,vekıriyc ku,gı.şt hcz u 
kesen dıj fa şi zmô lJinc• lJa lı ev bı 
alikarl u pıştgırtiya hôzen de
moq.ı·a t ı; d n 1 ı swôd 1 ı hember ve 
çuyina lı;m xebat bıke,pişte bıde 
Jıezen anti-fo.şist lı Tırkiye u 
lı Kurdıstano. Tırkiyô,hcta ku f'!_ 
şizm bô scknandın U hCzôn wan 
bôrı belc~vkırın.Lô ira bcr ku fa
şizm hat,hım jı bı destc goncro.
len NATO,xebata me hırı zururi 
hırı gırıngtıre. 

Denge Armanc: Ki jan rôxı s tınen 
politü·dıvi komita dıj faşizma T3:__r 
ki~~ Je cih gırtiye u kijan hôz 
jı we re pıştgırti dıkın? 

TA-FK:Bele,komito. dıj faşizma 
Tırkiye, TA-FK'de nılıa <1 rexıst11ı 

u pır kesim anti-faşist cih gır
tıne.Ev rexıstın evhane: Jitcvalen 
Demoqraten şoreşger,hcvu.Ien Riya 
Azadi,yekiti jı bo demoqrati lı
ge lı Swed u rexıstına cıwanan a 
peşveru ev rexıstın ji jı şoraş
geren Asuri yen lı swed pek ten 
u derivan rexıstınan ji,hevalbe~ 
den KUK u Riya şoreşgeri(Dev-Yol) 
evana ji bı komita me re xebat 
dıkırı.Her ewha gelek rexıstırıerı 
Swedi u navgeli ji dı rıav xebata 
me de hene u pıştgıriya me dıkırı 

Denge Armanc:Tu kari jı me re 
porgrama xebata komite bı kurta
yi daxuyani bıdi? 

TA-FK:Destura xebata komita me 
geleki kurt u vekıriye u ev ji ~ 
ve ku,em bı karıbın ev rejıma 

leşkeriya faşist lı derve jı bo 
gele Swed,u her ewha lı İskandı
navya teşhir bıkın,tevgerek xurt 
lı dıji ve rejima dıjgel,xwinrej 
sazbıkın ku,we mahkum bıke.O her 
ewha cunta faşist dı sazumanen , 
navgeli wek parlamentoya Ewrupa, 
wek kombunen hevkari u aşiti,wek 
rexıstınen internasyonala sosya·
listarı u her ewha dı rexıstınen 
cwha da ev rejima faşist be malı 
kum kırın u em dıve bir ı1 bawe-:: 
ri ye dane ku,ger tevgereki xurt 
derwe lı dıj cunta-faşist pek be 
umre we be guman we kıntır bıbe. 
xebata me her lı ve reye. 

Denge Armanc:Bele hevale delal 
pırsa me ya dawi ji eve,wek em 
te gehiştıne,komita dıj faşizma 
Tırkiye lı Swed 24 e meha Nısane 
de jı bajare Uppsale heta stock
holme :meşefi we pek bine. Ev me ş 
jı bo çiye? karl jı me re arman
ce meşi bıbeji? 

TA-FK:Komita dıj-faşizma Tır
kiye kampanyeki fırehtır dest pe 
kıriye.Jı 21 Nisane jı roja seş; 
me vırde,her roj lı Sergestorge( 
Meydan bı swedi) wenen ( resım) gel 
qırkırı11 ledan ı1 zılma fa-:: 
şi s tan lı dıj c_rele Tırkiye ı1 Kur-

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK(DİB) İSVEÇ 
KOMİTESİ KURULDU! 

"Yaratılması gereken 'Gizli-a 
çık faşist terör odaklarının ku-:: 
rutulduyu,ordunun asli görevi o
lan yurt savunmasına döndüğü,de
mokratik hak ve özgürlüklerin ser 
pildiyi,anti-demokratik baskıla-:: 
rın ortadan kalktığı,ırkçı şöven 
baskıların son bulduğu,Kürt hal
kının eşit olma hakkının tanındı 
ğı bir demokrasi' böyle bir de-:: 
mokrasi,emperyalizme bağımlılık 

zincirleri ve tekellerin bugün 
sınıc:-sız olan ekonomik politik 
gücü kırılacak yaratılır." 
şeklinde sürdürülen kuruluş 

bildirisiyle çalışmalarına başl!:__ 

yan,DİB İsveç komitesine,ARMANC, 
Faşizme,emperyalizme, şövenizme 

karşı demokrasi mücadelesinde ba 
şarılar diler. 

ARMANC 

distane nişandıdın,lıvır raxıstı 
ne.Belavok ı1 bruşor belavdıkın,Tm 
za kom dıkın jı bo ku,Tırkiye ji 
konseya Ewrupaye beye avetın. 

Ev xebat we dam bıke heta dawi 
ya cıvina konseye,heta ll e gul~ 
ne ı1 dı 24 e Nısane de jı bajar~ 
Uppsale heta Stockholme we meşe
ki beye kır ın. Gava ev meş bıg

heje. Stockholme lı sergestorg we 
mıtıngeki çebıbi.Dı mıtıngede ke 
sen anti-faşist wen bı nav u de;g 
we bıpeyvın.Mıting dı 25 e Nisan 
e roja şemiye seet dı nabeyna y;k 
u duduyan nıvro da we çebe. Pey 
mıtingede meş we dam bıke heta 
konsolosiya cuntaya faşist lı s
wed . 

Her çe ev meş be ı1 ev kampanya 
me ya fırehtır be,em çe dıkın jı 
bo destura xebata xr11e ku,em karı 
bın lı dıji faşizme derveyi wel~t 
xebateki xurt lı nava gele Ewru
paye de pek binın. 

Daxwaziya me jı guhdaren weyen 
gırambıha eve ku,her hevalek dı
vi bir u baweri de be ku,ev cun
ta faşist be xebat u be tekoşin 

we ne çe.Jı ber ku,em we bıxinın 
em e xebat bıkın,em e tekoşın bı 

dın.Ez hevi dıkım her guhdarekT 
we,dıvan xebaten me yen dıji-fa
şizma Tırkiyede cihe xwe bıgre . 

Spas jı we u jı guhdaren we 
yerı heja re. 

Denge Armanc:Em ]ı gelek spas 
dıkın jı tere hevale heja. 

union pa.Jr la cM'!mocratie en turquie 
lflion for demcx:racy in turkey 
union für demokratıe in der türkei 
unıe voor demokratıe in turkije 
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CU NTA 

•'• 

12 Eylül'de iktidara süngü zo

ruyla el koyan faşist generaller 

çetesine karşı,Kürt ve Türk sos

yalistlerinin,dernokratlarının A2 

rupa'da sürdürdükleri savaşırnet 

kinliğini göstermeye başladı.Ay= 
lardan beridir Avrupa parlemento 

sunda,cunta aleyhine bir kara= 

rın çıkmaması için,türn gerici 

güçler,ülke içinde ve dışında a

deta yırtındılar.Çünkü,böyle bir 

kararın çıkrnası,de 

rnokrasi güçlerinin zaferi ve fa= 

şist cuntanın dünya kamuoyu ö

nünde malıkurniyeti dernekti. Yine 

böyle bir kararın Avrupa parla -

mentosundan çıkrnası,faşist gene

rallerin suratına indirilrniş bir 

şamar olacaktı.Faşist cunta ve 

yandaşları bunu çok iyi bildikle 

ri için,hergün Avrupa'dan birbT 

ri peşi sıra heyetler ülkeye da= 

vet ediyorlardı ve onları Türki

ye'de işkencelerin yapılmadığına 

insan haklarının çiğnenrnediğine, 

inandırmaya çalışıyorlardı. Ama 

cuntanın Türkiye ve Kürdistan'da 

estirdiği terörü,işlediği cina

yetleri görmernek için, insanın 

hem kör,hern de sağır olması ger~ 

kirdi.Ve cunta estirdiği bu in

sanlık dışı terörü,işlediği cına 

yetleri ,Avrupa kamuoyundan giz

lemek için,bir hayli çaba sarfe! 

ti.Ama mızrak çuvala sığ;rnıyordu. 
işte 

cunta rnızrağı çuvala sığdırahil

rnek için diğer bir deyişle,işle

diği cinayetlerin mahkum edilme

rnesi için,parlarnento içinde libe 

rallerin ve muhafazakarların 

desteğini sağlıyabilrnek için bü

yük çaba sarfetti.Denilebilir ki 

12 Eylül'den sonra bir ölçüde de 

olsa cunta bu desteği sağlaınıştı 

En azından bu çevreler cunta -

nın "yakın bir zamanda demokra

siye" dönüleceği yolunda ki vaad 

lerine inanıyorlardı. -

SOSYALiSTLERiN KARAR TASARISI KA 

BUL EDİLDİ! 
Bilindiği gibi Avrupa parlarnen 

tosunda ll3'ü sosyalist,l07 Hı= 

ristiyan Dernokrat,44 Kornünist,64 

ü Avrupa demokratlar(Muhafazakar 

lar) 40 liberal,22'si Avrupa İl~ 

rici dernokratları,lO Teknik iş= 

birliği ve lO'u bağımsız parla -

menter bulunrnaktadır.Elbette ki, 

farklı gruplardan ve farklı i

nançlarda olan parlamenterlerin, 

Türkiye'ye ilişkin tutumları da 

farklı olacaktı.Başından beri 

sosyalist grubun ve libarellerin 

karar tasarıları tartışıliyordu. 

ARMANr_· 

1 1 

DIŞARDA KOSEV.E 
' 

SIKISIVOR 
i. ' :,, ._ 

İşte 10 Nisan 1981 günü sosya

list parlamenterlerin Türkiye'ye 

ilişkin hazırlamış oldukları ka

rar tasarısı,yapılan oylarna sonu 

cu kabul edildi.Kabul edilen ka= 

rar tasarısına göre,Türkiye'ye i 

ki aylık bir süre tanınrnaktadır~ 

Eğer bu süre içinde demokrasiye 

dönülrnezse,Türkiye hem üyelikten 

atılacak,hern de Ortak Pazarla o

lan ilişkileri dondurulacaktır . 

Karar tasarısının kabul edildiği 

10 Nisan günkü oturuma Avrupa 

parlamentosunun 434 üyesinden sa 

dece 104'ü katılmıştı. Katılan 

104 parlamenterden Sl'i kabul(~a 

sarının lehinde)45'i(red tasarı= 

nın aleyhinde) ve S'i çekimser 

oy kullandılar.Daha önce liberal 

grup adına Türkiye'ye bir heye

tin gönderilmesini öngören,karar 

tasarısını veren Rangernann,oyla

rnaya katılmayarak tasarının sa

vunmasını dahi gelip yaprnadı.Sos 

yalist parlamenterlerin karar ta 

sarısı kabul edildikten sonra,li 

herallerin Türkiye'ye bir heye= 

tin gönderilrnesi,bu heyetin vere 

ceği raporun incelenmesinden son 

ra,tavır alınmasını istediklerı 

karar tasarılarını oylamaya sun

madan geri çektiler.Bunun yerine 

siyasi komitenin Türkiye'deki du 

rurnu incelernesini istedi, fakat 

bu öneri de rededildi. 
Görüldüğü gibi ilk önceleri , 

Türkiye'ye karşı biraz daha ılıın 

lı davranan ve hemen atılmasına 

karşı koyan Rangernann,toplantıya 

gelip katılınadı bile.Zira cunta

nın,ilk günlerde yüzüne taktı~ı 

demokrasi maskesi düşmüş ve fa

şist,halk düşmanı ahtapot sıfatı 

her yönüyle ortaya çıkmıştır. Ve 

bundan böyle de cuntayı savunma

lar,ya da demokratik bir ortamı 

Türkiye'ye getireceğine inanan 

güçler,kişiler,giderek azalacak

tır.Çünkü,cuntanın Türkiye'de ve 

Kürdistan'da hergün işlediği ci

nayetler,artık gizlenecek gibi 

değil.Örneğin bugün cuntanın,iş

kence altında katlettiği~ '' dur 

emrine uymadı(!)" diye kurşuna 

dizdiği,polis işkencehanelerinde 

"kafasını duvara vurdu(!)" ya da 

bilmem kaçıncı kattan "kendini a 

şağı atıp(!)" intihar etti diy;;

ö·ldürdüğü ve cezaevlerinin .iiHim 

hücrelerinde ölen yurtseverlerin 

devriıncilerin sayısı, 12 Eylül' 

den önce faşist canilerin öldür

dükleri sayının çok listündedir .. 

Faşist cuntanın verdiği rakamla

ra göre,l2 Eylül'den bugüne ka-

dar SOO'ün üzerinde insanı kat

letrniştir.Elbette ki,bu sayı ger 

~ekleri yansıtmıyor,gerçek bu ra 

karnın çok üstündedir .. Zaten bugün 

Türkiye'de hiçbir yayın organı 

cuntanın işlediği cinayetleri 

halk üzerinde estirdiği teroru 

objektif olarak veremernektedir . 

Verilenler de,cuntanın onayladı

ğı bilgilerin ötesinde birşey de 

ğildir. -

Fakat cunta bununla yetinrnemekte, 

tesadüf eseri olarak ölmemiş ve 

bugüne kadar yaşayabilmiş ınsan

lardan yüzlercesini idam etmeye 

çalışıyor. Ama 

cuntanın bu insanlık dışı uygula 

maları ve işleciği cinayetler -

çoktan beri Türkiyenin sınırları 

nı aşmıştır.Ve o<un faşist karek 

terini ilerici /,vrupa karnuoyuı;ıa 

sergilemi~tir.Bu gerçekliğin an

laş ı lma s ı sonucudur ki, Avrupa 

parlamentosu,Türkiye'ye ~ki av

lık gibi bir süre tanırnıştır;pe

mokrasiye dönmesi için aslında 

bu karar,Türkiyenin şimdiden a

tıldığından başka bir anlanıa.gel 

rnernektedir.Çünkü,her kesin bildi 

ği gibi,Avrupa parlamentosu da 

çok iyi biliyorki,askeri fa~ist 

cunta,Türkiye'ye iki ~yda demok

rasiyi getirmez.Ayrıca cuntanın 

getirmeyi tasarladı,ğı "demol}rasi" 

kesinlikle günümüz burjuva dernok 

rasisiyle uzaktan yakından bir a 

lakası olmayacaktır.Nitekim cun= 

tanın açıklamalarından da aniaşı 

laca:';ı gibi,geri getirilmek ist~ 

nilen "demokratik" ortam,her yis= 

nilyle despot ve faşist vasaların 

hüküm sürdü~ü bir ortam olacak -

tır.Bunu gBrcbilmek için kahin 

olmaya hiçte gerek yok.Yalnız bu 

da bir gerçektir ki,Avrupif parla 

mentasunun bu kararı, ileri ki 

günlerde cuntayı dahada saldır -

ganlaştıracaktır.Özellikle saldı 

rıl.arının önemli bir bölümünü d-; 

~a kaydıracaktır.Bu yönde cunta-= 

nın birtakım girişimleri de gôrü 

lüyor. Çünkü cunta, iç teki muhale= 

(eti süngü zoruyla önemli Blçüde 

susturmuştur.Şu ana .kadar sustu

ramadığı muhalefet,dış;,ırdaki de

mokrasi güçlerinin sürdürdükleri 

muhalefettir.Denilebilinirki,Av

rupa parlamentosunun bu karatı -

nın alınmasında, sözünü ettiı>;irniz 

demokrasi güçlerinin büyük p~yı 

vardır.Elbette ki,asıl savaşırnın 

sürdürülmesi gereken yeriTürkiye 

ve Kürdistan'dır.B~ gerçeği bir 

an olsun bile akıldan çıkarmamak 

nevamı:s.llde 
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Orta doğu son dönemin en aktü
el ve tartışılan sorunu durumun
da.Eskiden beri Orta-doğu ve Bas 
ra körfezi'nin Problemlerigüncel 
ve en fazla dikkatleri üstüne çe 
ken sorunların başında gelmektey 
di. -

Ama şu son yıllarda,bölgede mey 
dana gelen değişme ve gelişmeler 
Orta-doğunun bozulan eski konumu 
nun,yeniden düzenlenmesi gibi so 
runlar yarattı.Daha öncelerT 
ABD emreryalizmi,bölgeyi çeşitli 
faktörlerle denetleyebilme ola 
naklarına sahiptiler.Bunların ba 
şında şüphesiz ki,CENTO paktı i::
le İran şahı'nın yönetimi geli -
yordu.Ama şahlık rejiminin yıkıl 
ması ile birlikte CENTO da dağıi 
mıştı. 

ABD ve Batı,bu güçler ile de
netleyebi1diği orta-doğudaki ege 
menlif~İ sarsılınca,bunu yeniden 
dost ve miittdik illkele• adı al
tında,ABD ve Batı emperyalizmi i 
le içli dışlı olmuş [ilkeler vas~ 
tasıyla düzenlemek istiyor.Bu a
maçlarla ABD'nin dışişleri baka
hı,general Haig orta-doRu iilkele 
rine bit geziye çıktı.Haig bu ge 
zisinde,Mısır,Ürdün ve İsrail gT 
bi ABD ve Batı yanlısı gerici ül 
ke yiineticileri ile giirliştü,ABDT 
nin st-ırsılan egemenli~ini yeniden 
sağlamak amacı. ile Haig, onların 
Sovyetler tarafından tehdit edil 
diğini,ve Sovyetlerin orta-doğu::
da "yayılmacı" bir politika güt
tiiğünü işlemeye önem verdi.Mzel
likle Afganistan'daki geli~meler 
ile bu yayılmacılığın tehlikeli 
bir hal aldığını,e~cr önlemler a 
lınmazsa,bunun onlarında başına 

geleceğini siiyliyerek_ 
.,onları inandırmaya çalıştı.Gc 

neral Haig'ın,orta-doğu kaygısı-=
nın ardında yatan gerçek sebep 
nedir? Sadece önemli olmakla bir 
likte bir pe·~rolnıudu~ ? veya Sov 
yetler Birli~inin artan etkinli::
ğimidir? Her iki olgu doğru ol
makla birlikte yeterli bir neden 
değil,sorunun önemi uluslararası 
gerici güçlerin Grta-do~udaki 
güçler dengesini,kendi lehine ç~ 
virmek istemesidir.Sorun strate
j iktir.Sovyetlerin bölgede artan 
etkinliği,ABD ve Batılı gerıcı 
güçlerce tanımlandığı gibi "ya
yılmacılığının" önüne geçmek miim 
kün mü? -

Deneyler bunun mümkün olmadığ~ 
nı gösteriyor.Eğer CENTO bunu ön 

leyebildiyse,niçin dağılıp gitti? 
Kurulacak yeni paktlarla orta-do 
ğu halklarının anti- emperyalist 
savaşımının önüne geçmek mümkün 
olunamayacaktır.Olsa olsa bu zaf 
-er biraz daha sagcılı olacaktır. 

Orta-doğu ve Basra körfezi ül
keleriningerici ve tutucu yöne-
timleri ABD'nin oluşturmak iste
di?ti "stratejik eylem birliği" p 
lanına uygun bir yapıdadır.ÇünkU 
Orta-doğu halklarının bağımsız -
lık ve demokrasi mücadelesinin 
ilk hedefi bunlar olacaktır. Em
peryalizmin kuklası olan,ülkesin 
de her türlü demokratik muhalefe 
te hayat hakkı tanımayan bu ülke 
lerin hakim sınıflarıdır.Emperya 
lizm bu gerici ABD yanlısı ülke::
leri iki düşman öğeye karşı bir
leştirmek istiyor.Birincisi;Sov
yet "tehlikesi" diğeri de,o Ülke 
lerde sürdürülen anti-emperya -
list,demokratik muhalefettir.İş
te ABD ve Batı yıllardan beri e
gemenliğinde tuttuğu orta-doğuda 

mevzileri kısmen kaybedince yeni
oyunlar peşindedir.Bu oyunlarla 
ABD sonu gelmiş bir·takım gerici 
iktidarların bir süre daha ikti
darda kalmalarına,böylece de ye 
ni rr:E:vziler yitirmelerini önleme 
yi düşünüyor.Buna rağmen orta-do 
ğuda ABD ve diğer gerici güçle ::
rin çıkarlarını ve geleceğini teh 
dit eden bir yayılınacılık vardır. 
Bu devrimci güçlerle,karşı dev -
rimci güçler çatışması sonucu 
meydana gelen,devrimci güçlerin 
ABD yanlısı gerici güçlere,karşı 
devrimci leri n üstün gelen yayılma 
cılığıdır.ABD açısında tüm sorun 
bunun nasıl önlenebilineceğidir. 

General Haigin girişimlerine 

benzer bir başka öneride Amerika 
F.Almanya,İngiliz ve Fransız dış 
politika enstitülerinin hazırla
dı~ı ve adına Batının güvenliği 

verilen rapordır.Bu rapora göre 
"Ulusal hareketlerin savaşa dön
mesi halinde Batı güçleri Hürmüz 
boğazını açık tutarak petrol akı 
şını sağlamalıdır.İç olayların 
Batının petrol çıkarlarını teh
dit eder hale gelmesi halinde de 
Batı güçleri bölgede kendilerin
den yardımdsteyen dostlarının 
yanında yer almalıdı~'( 7 Nisan 
tarihli Cumhuriyet gazetesi) 

ABD ve Batı ülkeleri orta-do~u 
ve petrol üreten ülkeler Batının 
giivenliğine verdikleri önemi 

ARMANC 

bu kısa alıntıdan başka ne ifade 
edebilir .Üstelik raporun adı " 
Batı güvenliği" bir başka bölge
de ve bir başka halkın sorunları 
nı,Batı kendi güvenliğinin sorun 
ları gibi değerlendiriyor. Eğer 
bu sorunlar o,güvenliği tehdit e 
der hale gelirse,Batı dost ve 
müttefiklerinin yardımına koşma
lıdır deniliyor. 

Buna göre,orta-doğu ve Basra 
körfezi halklarının daha adil,da 
ha özgür bir toplum yaratma yo
lundaki anti-emperyalist savaşı
mına,Batı mutlaka müdahale etme
lidir.Çünkü;O savaşın bölgedeki 
kukla ve gerici iktidarıara kar 
şı ve dolayısiyle,Batının kendi::
sine ve dostlarına karşı bir sa
vaşımdır.İkincisi bölge gericili 
ğine ve dolayısiyl~ Batıya karşı 
savaşım veren Filistin ve Kürdis 
tan halkının ulusal demokratik 
hareketidir.Bu iki yiğit halkın, 
Bağımsızlık ve Demokrasi mücade
lesi,Batı ve ABD için büyük bir 
tehlike kaynağıdır.Bu iki mücade 
lenin üstün gelmesi halinde,o·!_t; 
doğu haritasında önemli değişme
ler meydana gelecektir.Ve Batı 

dostlarının yardımına koşmayı ve. 
onların yanında yer almayı düşü
nüyormuş.Sanki bugüne dek, Batı 
dostlarının yardımına koşmamış gi 
bi,ama tüm çabalar boşuna olacak 
tır.Tarihin tekerleğini geri çe-=
virmek mümkün olmayacaktır.Orta
doğuda şimdiden bağımsızlık ve 
demokrasi güçleri üstün bir ko
numdadırlar. 

Haig bu gelişmeleri önlemek i
çin,Pakistan,Türkiye,Mısır,Suudi 

Arabistan,İsrail gibi gerici ve 
tutucu arap ülkelerinden siyonist 
tsraile kadar, 

"Stratejik eylem birliği" oluş -
turma peşinde.Bununla Batılı 
dostları gibi,ulusal demokratik 
güçlerin anti-emperyalist savaşı 
ınının önüne geçmeyi düşünüyor -
Şimdilik önerisi biraz kuşkuyla 
karşılanmakla beraber, ilerde 
gerçekleşmeyeceğini ileri sürmek 
pek mümkün değil.Hatta gerekirse 
ABD bir iki provakasyonla bunun 
koşullarını yaratabilirde.Bülge
de oluşturulacak yeni bir paktın 
ortamı daha da gerginleştireceği 
söylenmesine rağmen,onun gerçek
leşmesi,önümüzdeki dönemde daha 
da belirginleşecektir. 

Devamı s .ll de 
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NAME "1 VEKiTiV~ 
SOVYET. ' 

Dema ku hin ez lı Welate me 
lı Suriye bum,mın gelek deng u 

bas lı ser kurden Sovyete dıbı

hist u jı mınre bubu meraq,tışt~ 

ki pır pewıst bu,ku ez careke 

herım nav wan u jina wan hale wan 

bıbinim,ka bı çı rengine. 
jı mınra le hat,bexte mın le xıst 

eva se salın ku,ez hatıme welate 

Sovyetıstane,lı Leningradede lı 

İnstitu a hekimiyeda hin dıbim . 

Armanca mıni peşin ew bu ku, ez 
zu herme nav kurda.Jı ber we ye

ke sala peşin dı cejna Newrozede 

ku em xwendevanen kurd lı bajare 

Leningradede amde kırıbu, kurde 

Sovyete hatın,grupa folklora kur 

di jı Ermenıstane hate Leningra~ 
de,Me bı tevayi cejna Newroze 

derhas kır.Dı nav xorten kurden 

Ermenıstanede qiz ji hebun.Ez bu 

me nase xorteki,me gotına xwe kir 

yek,me dostani bı hevra dani u 

lı paş gotubeje me biryar kır,we 

ki dı havinede ez harım Ermenıs~ 
tane,nav kurda.Dawiya sale dema 

ku me xwendın kuta kır,ez bı he

valeki xweve çum Yerevane-pay -

texte Ermenıstane.Gava ku em lı 

balafırxane jı balafıre peya bun 

mın dit ku,ew hevale mıni ku me 

bı hevra dostani danibu u du he
vale wi lı heviya me sekınine.Ew 

bı otomobila xwe hatıbun. Pışti 

ku me xerhatın bı hevre guhart , 
warıa em teglifkırın,herne gunde 

kurdan,wan xwest nişan me bıkın 

çı tore kurd lı kolxozande dıjin 

çı kar u bar dıkın.Em bı atomabi 

le çune gundeki,bere nave wi Ku

rekend bu,nıka du sal heye,ku na 

ve wi guhartine,kırne Ferik. iw 
neziki eçmiyazineye.Mazubane me, 

yane de u bave hevale me,yen ku 

em teglif kırın,hurmeteke pır g~ 

ran jı mere kırın.Cara peşin ku 

pıre wan kurde jı Sovyete der di 
tin,kefa wan pır xweş bu,wan ge~ 
lek jı mera ikram kır,em ji jı a 

liye xwe pir kefxweşbun,ku me bi 

çave xwe gunde wan,mala wan u Ji 
na wan ditin,ew naskırın. 

Lı paş hurmet u eziyeta jı me

re kırın,em u hevalen me lı gund 

geriyan,xan-mane wan gişk yen t~ 

zene,yek qat,duqat bı şuşebend , 

heywan,pencere.Lı erde dar beri 
mala wan bax-bostan,bira ave, lı 

nav gund de kaniya ave bı karez, 

elektrik lı malde,lı nav gunde , 
lı gunde dıbıstan hebu,mamosta u 

seroke dıbıstane bıre doste rnın 

bu.nave wi Rızgo bu.Lı gunde wu-

sa ji kılub(xaniki mezıne, teda 

penc-şeş otax u dehliçeke mezın 

heye),dı we kulubeda kolxozvan bı 

pırsen kultura xweva mıjul dıbın 

Serwer,organa komsomola, organa 

andamen partiye u bırigadıren ko 

men kolxozvan kom dıbın.İş u ka~ 

re xwe dıkın,yan ji şevbıheriya 
xwe dıkın. 

Me ji gelekan,ji kala u piran, 

jı xortan,jı kesen ku bı proble

me mılete xweva u kultura mılete 

xweva mıjul dıbın,pırs dıkır,te

va dıgotın,weki ew ji Tırkiye ha 

tıne-jı Qerse,Sarıbılaxe,jı çıy~ 
ye Zore,jı wane,jı wan ciye k~ 

neziki sinare Ermenıstane. 
Eva buye dı dema şere cihane pe

şin,dema serdaren tırka zordesti 

lı ermeniyan u lı kurdan dıkır . 
Dı aliye dın ji derebegen kurda 

bubune terrefdare tırkan u zor
desti dıgihandıne ermeniya u kur 

dan,wana ev tıştana gışk dı bın 

siya dinde dıkır u dıgotın evana 

ne musulmanın,ew ermeni u ezdine 

Jı bo ve kurda xwe lı Ermenis

tane gırtın u jı welate xwe der

ketın,dev jı axa xwe berdan,hat

ne welate Erevane.Dema ew hatırı, 

ew be ci u war bun,be mal u be 

gund bun.Hukmete erd da wan,wana 

bı aririya dewlete jı xwera mal, 

gurıd çekırın u dest bı jirıa edi

layi kırırı.Nıka ew dı bın siya 

sıstema sosialistiyede,dı bın 

sazmaniya tezede jirıeke dıbıhe -
rırı. 

Weki wan jı mera gotırı,Lı Erme 

nıstanede kurd yan bı hevre dı~ 
j in (lı kolxoze kurdarıda) .yarı j ı 

tevi ermeniyarı (lı kolxoza bı 

hevra) Lı Ermenıs-carıE.• dori bist 

kolxoze kurdan hene( yane her gurı 

dekide kolxozek heye) Dı kolxozJ 

de kurd bı xwe serweri lı kolxo~ 
ze dıkın,endame kolxoze serweri
ya kolxoze u seroke kolxoze dıb

jerın,ew bı probleme rebirina iş 

u kare kolxozeva mıjul dıbırı,te

vi endama derman jere dıbirıin.Me 

sele,em bejırı kolxoza gurıde Fcri 

kde.Dı wi gurıdide wek çıl- penci 

mal hene.Gundi gışk endame kolxo 

zene,komite wan heye,seroke ko~ 

mite heye,ew bı tevayi iş u kare 

kolxoze dımeşinirı,bı re dıbırı,jı 

komite te xwestirı çı tışt jı kol 

xozere peviate,lazime,pek bine ~ 
dest xe,kar u bare gundiyara par 

bıke,ciye her yeki jı wanre xwa

ne bıke u lı dawiye jı hatına kol 

xoze,çı dest ketiye lı rıav 

Dumahik heye 

ARMANC 

faşist cuntanın 

köy operasyonları 
ARMANC DERGİSİNE 

"Terörü" durdurma bahanesiyle 

darbe yapan faşist generaller,ak 

sine terörü daha da derinleştir; 
rek 12 Eylül ile birlikte çevr; 

köylerde komando zulmü,köy bas

kınları olur olmaz aramalar art

tı.Faşist cunta,kerıdisine karşı 

gelişen halk muhalefetini durdu

rabilmek için kudurgarıca saldırı 
lar tertip.lemekte. -

Geçenler Eruh ilçesinin Dıavi 

köyüne "kanun kaçak.J.arı" "eşkiya" 

ve "silah arama" bahanesiyle jan 

darma ve komandolar saldırıda b~ 
lundular.Köyün etrafını çevirdi~ 

ler.Akıl almaz işkencelerden son 

ra bir kişiyi "teslim" almışlar-: 
Operasyona komutanlık yapan baş

çavuş "vurun,ateş serbest" diye 

bağırmış ve silalıını ateşleyerek 

elleri havada olan bir kişiyi a

ğır bir şekilde yaralamış.Bu ara 

da elinde makina.Iı tüfek huluna;

bir er başçavuşun emrini yerine 

getirmediği için başçavuş ilc er 

arasında kavga başlamış.Başçavuş 

eri döverek "neden bu pis kürtl~ 

re ateş açmıt}orsun" demiş. Er ise 

''onlar da senin benim gib.i insan 

dırlar,boşuna niye insanları vu~ 

ray.ım" cevabın1_ vcrmiş.Bunun üze 

rine başçavuş makinalının h<1şın~ 

geçmiş ve köyii ateşe tutmuş.Kur
şun bitineeye kadar cia devam et

miş.Mermilcr bitincı.J de "Bu pis 

kürtlere bôylc yapmalısın. Yoks,ı 

en kısa zamanda bizi ezt.'r geçer

ler." demiş. 
Yaralanan kişi hastahaneye kal 

dırılclı ancak,sacj kolunu yitirdi 

Bu ağzı salyalı,gözü dönmüş kö

pckl er in cesaret kat}nac/ı faşist 

cuntanın kendisidir.Bu tür uygu

lamillar hemen hernem her gün çev

re köylerde olagelmektedir.Halk~ 
mızil gözdac'jı vermeyi amaçlayan 

bu tür operasyonlar geri tepiyor 

Biz DEVRİMCİ -DEMOKRATLAR, göre

vimizin bilincinde olarak herhan 

gi bir taşkınlığa ortam bırakmak 
sızın olay yerlerinde uygulama]~ 

rın gerçek nedenlerini kitleler; 

açıklıyor ve olayları lanetliyo

ruz. 

-KAHROLSUN FAŞİST-CUNTA VE ONUN 

ACZI SALYALI KUDURMUŞ KÖPEKLERİ! 

27.3.1981 
ERUH KÖYLERİ 

DEVRİMCİ-DEMOKRATLARI 
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8 ARMANC 

1 MAYIS GELENEÖi YASIVOR 

Amerikadaki işçilerin 8 saat -
lik iş günü için,l Mayıs 1886 da 
greve gitmeleri ile başlattıkla
rı eylemde grevler Amerikan bur
juvazisi tarafından sert yöntem
lerle karşılık görerek, yüzlerce 
işçininö ölÜ1'1Üne neden oldu. Ama 
işçiler 8 saatlik çalışma günü i 
çin eylemlerini sürdürerek,Ameri 
kan burjuvazisine büyük darbeler 
indirirler. 

Amerika'daki işçi eylemleri i
le ilgili olarak 14-21 Temmuz 18 
89 tarihinde toplanan II.Enter ~ 
nasyonal,olayların başlangıç gü
nü olan 1 Mayısı,uluslararası bir 
lik,dayanışma ve mücadele günü o 
larak,bütün dünyada kutlanmasınl" 
kararlaştırdl.Böylece bu tarih -
ten itibaren,işçiler her l Mayıs 
ta yığınsal gösterilerle bu ta~ 
rihsel günU çoşku ile kutlarlar 
TÜRKİYE VE KÜRDiSTAN'DA l MAYIS 

LAR 
----ışçi sınıfının uluslararası bir 
lik,dayanqma ve mücadele günü o 
lan 1 Mayıs,Tüm dünyada oldu~u 

gibi, Türkiyede' de 1925 yılına k~ 
dar yığınsal olarak kutlanmıştır 
Ne varki 1925 yılında Şeyh Sait 
yönetimindeki kürt ulusal diren
me hareketinin boyutlanması ile 
başlayan olaylar Türk burjuvazi
sini oldukça rahatsız etmeye ba~ 
lar.Bu haklı direnmenin daha da 
boyutlanması ve giderek Tiirkiye 
işçi sınıfını da etkilemesini e!_lc 
geliemek için,baskı mekanizması, 
toplumsal ya~amın tüm alanlarına 
yansır.Ve böylece l Hayıs'ın ioı

çi bayramı olarak kutlanması ya
saklanarak,bu günlin çicek ve ba
har bayramı olduğu aldatmacası -
nın propagandası yapılır. 

Ama,herşeye karşın işçiler l Ha 
yısın Türkiyede yasallaşması i
çin saVaşırnlarını sürdürerek, bu 
hakkı elde etmek için savaşım 

verdiler.l976 yılında DlSK'in ön 
cülüğünde,Taksim alanında kutla~ 
nan 1 Mayıs tekelci- burjuvaziyi 
oldukÇa endişeye düşürdü.Çünkü ; 
yüzbinlerce işçinin görkemli yil
rüyüşu,sesi alanları çınlatarak, 

burjuva düzenin,bu yürüyilş ve a
lanları çınlatan ses ile her an 
yıkılıp,yok olacağını gösterdi . 
Bu görkemli gücü hazm edemeyen 
gerici güçler,l977 1 Mayısında , 
katil şebekeleri olan CİA,Kontr
gerilla vb.örgütler aracılığıyla 
1 Mayıs alanına saldırarak 36 e-

mekçinin ölümüne ve yüzlercesi -
ninde yaralanmasına neden oldulaL 

Amaç;işçiler arasındaki dayanış

mayı,birliği bozmak ve bu tür 
görkemli işçi eylemlerinin yapıl 
masını engellemek idi. ---

Ne varki bu saldırı, işçilerin 

birlik ve dayanışmasını bozarnadı 
ğı gibi,tersine onun birliğini 
daha da bileyerek,politikleşmesi 
ni sağladı.l977 yılını izleye~ 
yıllarda da l Mayıslar, yığınsal 
ve kapsamı genişleyerek kutlanma 
y;:ı dev;:ım edildi. 

l Hayıs kutlamaları 1979 yılın 
da ilk kez DEVRİMCİ-DEMOKRATLA ~ 
RTN öncülü~ünde ve diger ilerici 
grupların da katılımı ile Kürdis 
tanın Bitlis 9ehrinde yığınsal o 
larak kutlandı. Sıkıyönetimin zor 
kocjul ları alt ında, sömürge ci bas
kıların azgın bir şekilde sürdü
rüldü~ü bir dönemde kutlarran 1 
Hayıs,Kürdistan tarihinde önemli 
bir yer tuttuğu gibi,tarihsel bir 
olay niteliğindedir de. 

-

kııtlanan 1 Mayıs 

CUNTA L MAYISI YASAKLIYOR! 
12 Eylül 1980 yönetime elkoyan 

faşist askeri cunta,çıkardığı ö
zel bir bildiriyle;Kürdistan ve 
Türkiyede 1 ~1ayıs' ın kutlanmasını 
yasakLıdı.Cunta her alanda oldu
ğu gibi,işçilerin en doğal hakkı 
olan 1 Mayıs kutlamalarını yasak 
lamakla ne kadar işçi düşmanı ol 
duğunu gösterdi.Ama bıı yasaklam-a 
işçi sınıfının birlik ve mücade
lesinin sembolü o lan 1 Ma;'ıs' ın 
anlam ve önemini,emekçiler ara
sında unutturmayacaktır.Çünkü ; 
1 Mayıs uluslararası bir olgudur 
Emekçilerin semayeye karşı müca 
delesi onu tarihselleştirmiştir--: 

Evet l Mayıslar günümüzde ar
tık 8 saatlik işgününlin elde e
dilmesiyle sınırlı olmayıp, aynı 

zamanda,Dünya ilerici güçlerinin 
emperyalizme karşı savaşımının,u 
luslararası işçi hareketinin bir 
lik,dayanışma ve mücadelesinin 
hergünbiraz daha boyutlandığı gü 
nün bir sembolü olmuştur. -

Hemıı k;:ırkeren cihane yekbın (Jı rıya azadi) 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ARMANC 

. 1 1 1 1 1 1 1 1 

ATOM RAKETLERINE HAYlR YURUYUŞU 
Natonun,Atom-Roketlerini Avru

paya yerleştirmek için aldığı A
ralık 1979 kararına tepki yığın
laşarak gelişiyor.Bilindiği gibi 
ABD başta olmak üzere NATO ülke
leri Sovyet Tehlikesi yalanını 

uydurarak insanlık için büyük 
bir tehlike yaratacak olan,Atom
Roketlerini imal edip Avrupaya 
yerleştirme kararı almıştı.Sal -
dırgan NATO'nun bu kararına bü
tün dünya halkları tepki göster
mesine ve Sovyetler Birliğinin , 
Barış ve silahsızlanma için sun
duğu önerilere emperyalist çevr~ 
ler soğuk savaşla karşılık ve~ 

mektedirler.Silahlanmaya ve Atom 
Raketlerine karşı savaşım günce~ 
liğini koruyup kitlesel direniş
Iere sahne oluyor.Özellikle bu ~ 
lüm Raketlerinin yerleştirilece
ği batı Avrupa ülkelerinde bu a
rada Federal Almanya Cumhuriye -
tinde barış güçlerinin savaşım1. 

gittikçe genişliyor.Federal Alma!!_ 
ya'daki barış güçleri kasım 1980 
de kamuoyuna Krefeld çağrısı ol~ 
rak geçen(tanınan) çağrı ile A
tom-Roketlerine ve silahlanmaya 
karşı tüm güçleri birlikte hare
kete çağırdılar. Komünistlerden 
kilise çevrelerine kadar geniş 

bir kitle tarafından desteklenen 
bu çağrı tüm demokrasi güçlerini 
aktif bir mücadeleye kattı.Başl~ 
tılan imza kampanyası yüz binle
ri aştı.Aralığa kadar 1 Milyon 
imza toplanacağı bekleniyor.Ayrı 
ca çeşitli şehirlerde halka bil
gi veriliyor ve kitlesel protes
tolar düzenleniyor. 

4 Nisan günü Bonn'da yürüyüşa 

25 binin üzerinde kitle katıldı. 
NATO savunma bakanları Federal 
Almanya tarihinde ilk olarak 
biraraya gelerek savaş kışkırtı
cılığı ve Atom-Roketlerini görü~ 

tüler.Bu toplantıyı protesto i
çin Almanyanın çeşitli şehirle -
rinden binlerce ilerici-Demokrat 
BONN'a akın etti.Federal Almanya 
Demokrasi güçlerinin bir parçası 
olan Kürdistanlı işçilerde Demo~ 
ratik yığın örgütü KKDK öncülü -
ğünde yürüyüşe yığınsal katıldı

lar.Lafta barış ve Demokrasiden 
yana olduğunu idia edenler pra -
tikte böylesi eylemiere katılma
dıkları gibi katılımı engellemek 
için KKDK aleyhine propaganda 

yaptılar.Bütürı uluslararası De
mokrasi güçlerinin birlikte har~ 
ket ettiği bu günde ayrı yerde 

gece düzerılediler.Bütün bu anti
KKDK propagandası bir sonuç ver
mediği gibi KKDK demokrasi giiçl~ 
ri içindeki saygınlığını bir kez 

daha ispatlamış oldu. 
Yürüyüşten sorıra yapıları mit

tirıgde dünyanın çeşitli yerleri!!_ 
de gelen barış güçleri temsilci
leri barış savaşımının ve silah
sızlanmanın önemi üzerinde durdu 

lar ve Sovyet" er Birliğinin sil~h 
sızıanma önerilerinin desteklenme 
sin_i vurguladılar. Federal Alman
yu ordusuna mensup askerlerin y!:}_ 
rüyüşe katılması ve Mitingde ko
nuşma yapmaları kitlelerin çoş

kun sevgileri ve tezahüratlarıy
la karşıl.andı. 

Yığınsal yürüyüş sonrası tela
şa kapılan gerici çevreler Tele
vizyon ve Basın yoluyla karalama 
kampanyasına giriştiler. Fc•deral 
istihbarat örgütü(BND) nin hazı~ 
ladıcjı televizyon programnıda <iLi_ 
rüyüşün Sovyc_;tl cr in c mr i ~J_lc; ko mi!_ 
nistler DKP t:ırc1fından clizenlen
di (ji ve yabcJncı Orgii tl~.-.;rJ. tara
fından dcstcklc.•ncli.ji vurgulana -
rak KKDK ornek gösterilcli.Gcric:!:_ 
ler Ant_i-komiinizmi köriiklii)L:rek, 
barış gr'içlcrinin birlikte hart? -
ket Gtmt3sini Ön}t-'mcyi cJmcıçlamak

taclırlar.,1ncak clc•mukrcısi qiiçl<C:r:!:_ 
nin siluhJ'-ınmcliJd Vl' ôliim Roket.l!!___ 

rine karşı sovaşımını cngclliye
miyeccklerdir. www.a
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ÇARPITMALARLA BiR YERE YARILMAZ 

Denge Komkar dergisinin 28.sa
yısında KKDK ile ilgili "Hırçın

lıkla bir yere varılamaz" başlı!5_ 

lı bir yazı yayınlandı.Denge ko~ 
kar'da yayınlanan benzeri yazı

lar gibi bu yazıda tamamen yan -
lış bilgilere dayanan,çarpıtma -
lar ile doludur.Denge Komkar ve 
bağlı olduğu siyasi görüşün,DEV
RİMCİ-DEMOKRATLARA ve Almanya'd~ 

ki Kürdistanlı işçilerinin yığı~ 
sal örgütü KKDK'ya böylesi bir ~ö 
nemde saldırması düşündürücüdür. 
Bu saldırı ve çarpıtmaların asıl 

nedeni ve taşıdığı amaç geniş 

bir yazı konusudur. 
Biz,şimdilik KÖLN'deki olayla

rın KOMKAR tarafından nasıl çar
pıtıldığını ve Korokar'ın olayla
ra yaklaşmasında hakim olan çı

karcı zihniyete biraz dcğinece -
ğiz. 

KKDK Köln derneğinde uzun bir 

dönem dernek aleyhine çalışma y~ 
pan bir kişi üyelikten uzaklaşt~ 
rılmıştır.Bu kişi daha sonraları 
bazı karanlık kişilerle ilişkiye 

HEVALE MART1R(ŞEHİD) MEHMET -
KARACA MARTİREN(ŞEHİDEN) ŞORE.;;A 

KURDİSTANA TIRKİYE YE. 

Dı sala 1960'da hate cihane.En 

dame DDKD bu.Roja 12.11.1980 lı 

bajare Viranşehrô bı deste cunta 
faşist hate gırtın.Martire azadi 
ye,lı zindan u lı jer ledan u t~ 
ror heta roja 17.11.1980 ma.Cun
ta-faşist dıxwest bı zori u kote 

k.i informasyon lı ser xebata DE
NOQRATEN ŞOREŞGERE Kurdistane jı 
wi bıstinô.Le hevale me ye nişt~ 
manperwer dılsoz ma u tı tışteki 

geçip KKDK'ye yönelik saldırıla
rını arttırmıştır.Bütün bunlar 
her demokratik derneklerde meyda 

na gelebilecek anlaşmazlıklardı; 
Ve söz konusu yapı içinde çözüm

lenir.Fırsat bu. fırsattır düşün
cesinden hareket eden KOMKAR bu 
kişilerle hemen ilişki kurar,Kom 

kar genel başkanı bizzat KÖLN'~ 
gelip gelişmelerin son bölümü 
planlanır.Daha sonra olaylar,aşa 
ğıda yayınlayacağımız bildiri~ 
de izah edildiği gibi cereyan et 
miştir.Bu olayları duyan ilerici 

demokrat kişi ve kuruluşlar KKDK 
ye yapılan bu saldırıları protes 
to ettiklerini açıklamışlardır ~ 
Komkar ve genel başkanı bu saldı 
rıları protesto edeceğine,saldı; 
ganlara sahip çıktı.Sanki kendi~ 
sini çok ilgilendiriyormuş gibi, 
arkadaşlarımıza tarafsız(!) Kürt 
esnafları nezdinde görüşmeler ö
nerdi.KOMKAR'ın bu "arabuluculu
ğu" yada fırsatcılığı;KKDK'ye ya 

pılan bu saldırıların tesadüfi 
olmadığı,arkasında bazı karanlık 

neda wan.Lewra,jı ledana hoviti 
u barbari nexweş ket.Pıştre cun

ta-faşist bıryar dane ku,wi bışi 
nın nexweşxana Diyarbekır.Le,l~ 
we dere şehid bu.Roja 18.11.1980 

güçlerin parmağı olduğu gerekçe
siyle rededildi.Ayrıca olayların 
bir aşiret kavgası şeklinde ele 
alınmasının da üzüntü verici ol

duğu yanıtlandı.KOMKAR bundan 

sonra da durmayıp,isimsiz bir 
bildiri yayınlayıp Apo' cuların 

gecesinde dağıttı.Ayrıca saldırı 
yı kınayan örgüt ve kuruluşlara-

baskı yapılarak imzalarının geri 

çekmeleri için büyük çaba sarfe
dildi.Bütün bu çabalar sonuç ver 
meyince sözkonusu yazı yayınlan~ 
dı. 

Sonuç olarak,KOMKAR'ın kendisi 
ni düzeltip,sapık akımların de
ğil demokrasi güçlerinin yanında 
yer almasını arzu ediyoruz.KOMKAR 
üyesi olan yurtsever-demokratla

rın arzusu da budur.Tabanın ken
di yöneticilerini uyarıp doğru 

yola getireceklerine inanıyoruz. 

ARMANC 
KÖLN MUHABİRİ 

Xwina hevale şehid Mehmed KARA 
CA u xwina hezaran jı xebatkare; 

Şoreşger bilasebe naçe.Bla cunta 
faşista Tırk bızanebe ku, lawen 
ku,jina xwe jı bo azadiya gel dı 
dın ku,ew gel dıkare heta serke~ 
tıne lı ser xebate berdewam bıbe 
lı dıj emperyalistan. 

Em tev lı gel hezen peşveru u 
şoreşgeren kurd u Tırk soz u pey 
man dıdın ku,dılsoz bıbın jı bo 

xwina te ya pakıc u zelal.Em e 
tola(heyf) te u şehiden azadiye 
u peşketıne bıstinın. 

LI BURGDORFE NEWROZ HAT PİROZ 
KIRIN! 

""'~ı ----------~ıı-.ı....----'-=---V~rlr=-
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Güç ve E ylen~birliii Belgimiz Kalacak 
Bundan bir kaç GÜn önce,l4 ~ubat 1981 ~ünü,sokak ortasında üç kişinin salaırısına uğrayan Köln-KKDK dernek başkanı ağır şekilde dövüldü.Saldırının ikinci gününde ise dernek üyelerinden birinin evine baskın yapıldı .Olayların son halkasını Rudolfplatz'da aynı çevrelerce saldırıya uErayıp bıçakla ağır yaralanan ve akabinde hastanede a~rrıeliyat edilen üyenin alçakça saldırı tamamladı. 

Köln-hKDK üyelerine karşı ~irişilen bu saldırılar hiç de tesadüfü değildir. KKDK,Kürdistan'lı Devriınci-Demokrat işçilerin demokratik yığın örgütü olarak,ernekçi Kürdistan halkının istemleri için ileri atılrnakta,Türkiye ve Türkiye-Kürdistan'ı demokrasi güçleriyle dayanışınasını sürdürrnekte,giderek kamuoyunun dikkatini kürt halkı üzerindeki baskılara çekrnektedir.KKDK bunun gibi diğer yabancı demokratik işçi kuruluşlarıyla dayanışına içerisinde ·~;' ederal Almanya'daki yabancı işçilerin demokratik istemleri için savaşırn verrnektedir.KKDK,12 Eylül 1980'de Türkiye'deki asJ(eri faşist cuntaya karşı sesini yüksel ten demokratik yığın örgütlerinden biridir.ı~ederal Almanya ' daki türk ve kürt demokratik işçi kuruluşlarının askeri cuntaya karşı güç ve eylem birliklerini,karnuoyunun bilgilendirilmesi ve r.rürkiye ı li deıııokratlarla dayanışına KKDK'nın önde gelen r;örevleri arasındaydı ve öyle de kalacaktır.KKDK bunun gibi türk ve kürt emekçileri arasında oluşturulmaya çalışılan ilkeli güç ve eylem birlikler· ne karşı çıkan,eylern birliklerini zedeleyen gerici ve milliyetçi kürt hareketlerine ilkeli tuturnuyla ~ereken cevabı vermektedir. 
KKDK'nın bu tür çalışrnaları,onu sörnürgeci türk burjuvazisinin gözünde bir çıbanbaşı yaptı.Bu yüzden saldırılara hedef kaldı.Ancak KKDK'yı içten parçalamak eğiliminde olan bu sinsice çabalar bir sonuç verrnedi,zira saldırganlar KKDK üyelerinin bilinçli ve dirençli duvarına çarparak kara yüzlerine bir yeni leke daha ekle~iler.Saldırılar nedensiz de~ildi ,zira burjuvazinin borazancılığını yapan hürriyet ve Tercüman Gazetelerinin yurt dışında E5elişrnekte ve güçlenmekte olan anti-faşist mücadeleye dikkati çekmesiyle ~C 'nin Köln Başkonsolasluğu bir bildiri yayınlayarak,işçilerden kendilerine yardırncı olrnalarını,zararlı faaliyetlerde bulunanların ihbar edilmelerini buyurdu.Bu bildiri olayından sonra dernek üyelerine arka arkaya üç saldırının olması giderek nereden kaynaklandığını belgelemektedir . 
Bilineceği gibi DIB-.:TAK, :.JERÇEK ve KKDK demokratik yıf,ın örc;ütleri olarak Türkiyedeki gelişmeler nedeniyle 21 ~ubat 1981 günü Köln'de Eınperyalizrne, Yaşizrne ve 9övenizrne karşı Türkiye ve Türkiye-Kürdistan'ı demokrasi güçleriyle bir dayanışma gecesi düzenlemiş bulunuyordu.Bu nedenle söz konusu üç saldırı olayı aynı z~anda oluşturulan üçlü güç ve eylem birliğine ve onun çok sağlam temeller üzerine oturtulan ilkeli programına da yöneliktir.Bu tiir saldırılarla ulaşılmak istenen,KKDK'nın vermekte olduğu kararlı savaşıını engellernek,üyelerini eylemlerinden alıkoyrnaktır. 
Ancak şurası unutulmamalıdır ki,Emperyalizrnin,?aşizmin ve 9övenizrnin uşakları ve onların rnaşaları saldır~anlar yanılıyorlar .Çünkü hiç bir güç ve kuvvet KKDK'nın vermekte olduğu Barış ve Demokrasi savaşımını engelleyernez.E~rlern birlikleri onun belgisi olarak kalacaktır. 

- YA~ASIN TÜRK v:r~ KURT HALKLAHI AHASH;DAKİ KARDE~'LİK ! 
- YAÇASIN ENTERNASYON _DAYANii;,~f'lA ! 

KKDK'ye yapılan bu saldırıyı aşağıda imzaları bulunan kuruluşlar da kınarnaktalar: 
FİDEF KÜRT HALK EVİ DİB-1?AK GERÇEK ' ' ' DKP-KÖLN ,KP-CHİLE KÖLN , KP-SPANİEN KÖLl\ ,I"lSB-SPARTAKUS KÖLN VVN-BUND DER ANTI"i:i'ASCHIST:t:N KÖLN , FDLP SEl\iPATİZANLARI KÖLN 

~"~~~~~~~~~~~~~"~~-~~~~~~~~~~ KKDK eY. 
Koroelen Karkeren Demoqraten Kurdistan 
Fortschrittlich-Demokratischcr Arbeiterverein Kurdistam.> c .V. Kürdistan Devrimci-Demokrat !şçi Dernekleri 
5000 KÖLN l,Domstr. 36 Postfach 100 671 Tcl.:(0221)- 12 53 26 

NOT:Bu bildiri ARMANC'ın 24. sayısında yayınlanacaktı.Ancak yer darlığı nedenıyle a~!X' .!. olarak basılıp al)nı sayıya eklenmişti .r. Okuyucularımıza duyurulur. 
A R M A N C 
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Değerli Arkadaşlar, 

Lübeck'te SDAJ(Sosyalist işçi 
gençliği) ın davetiisi olarak i
ki DAC(Demokratik Almanya Cumhu
riyeti) delegesi gelmişti. 

SDAJ'ın davetiisi olarak biz, 
DEVRİMCi-DEMOKRATLAR sempatizan
ları beş kişi toplantıya katıl -
dık.Bu bir sohbet toplantısıydı. 
Biz toplantıda Türkiye ve Türki
ye Kürdistanın'daki cuntanın uy
gulamalarını anlatıp Kür 
distan ve Filistin sorununu aç
tık.Ortadoğuda barışın sağlanma

sı Filistin ve Kürdistan sorunl~ 
rının çözümüne bağlı olduğunu 

vurguladık. 

Demokratik Almanya gençleri i
se sosyalist Almanya hakkında bi 
ze bilgi verdiler. 

Her yönüyle gençlik toplantısı 
olumlu ve başarılı geçti. 

Dostça selamlar! 
Almanya'dan bir D.D.sempati 

zanı 

Bu yılda KKDK-Wiesbaden,Alman
yanın Mainz kentinde Kürt halkı
nın gleneksel bayramı olan NEWRQ 
ZU cevreden gelen Kürdistanlı İ~ 
çi ve öğrencilerin büyük katılı
mı ile kutladı.Gece her yönüyle 
muhteşem,büyük bir düzen ve di
siplin içinde geçen gece progra
mıyla kitlenin büyük ilgisini 
gördü.Ayrıca geceye birçok yaba~ 
cı devrimci örgütlerin katılımı 

ile uluslararası dayanışmanın bir 
sembolü oldu.Gecede elde edilen 
gelirin bir kısmı;bu yıl NEWROZ' 
u cephede kutluyan İran-Kürdist~ 
nı Peşmergelerine gönderildi. 

K.K.D.K-WiESBADEN 

ARMANC DERGİSiNE! 
Yaklaşık altı aydır Fransa'nın 

Paris şehrinde bulunmaktayım.Ad
resınızı bilmediğimden dolayı 

sizlerle irtibat kuramadıın.Ancak 
bugünden itibaren tarafınızdan 

yayınlanan tüm yayın organları -
nın Paris'te dağıtımını yapmak 
istiyorum. 

En kısa zamanda tüm yayın or
ganlarınızdan belirli bir miktar 
tarafıma gönderilmesini isti
yorum. 

Devrimci selamlar. 

6.4.1981-PARİS 

ŞÖVENiSTiN MUMU YATSIYA KADAR 
YANAR! 

Ben KKDK sempatizaniyim.l3.3 . 
1981 günü Lübeck kentinde ARMANC 
dergisini satarken Devrimcilik ~ 
dına bir TiYD-Lübeck üyesi bana 
sataştı.ARMANC dergisinin kapa
ğındaki Kürdistan haritasını gö
rünce,şövenist heyecanlı gelip 
ve bana kızarak: 
-Bozkurtın önderliğinde Turana 

doğru diye haykırdı. 
Devrimci bir ahlakla sosyal ş~ 

venizmin ne olduğunu anlattım 

kendisine.Şövenizmin egemen bur
juva ideolojisi olduğunu ve şöv~ 
nistin mumu yatsıya kadar yanar 
sözünü hatırlattım.Gereken dersi 
fazlasıyla aldı elbet. 

Devrimci sela~lar.Lübeck-Almanya 

Devrimci Arkadaşlar! 

Ben ve arkadaşlarımız Kürdis
tan Ulusal kurtuluş ve Kürdistan 
halkının bağımsızlığı için çalı
şan ve bu amaçla mücadele veriy~ 
ruz. 

ARMANC dergisinin bütün sayıl~ 
rı elime geçti.Okudum ve çok me~ 
nun oldum.Birinci sayısından so~ 
ra çıkan sayılardan beşer tane 
aldım,kendi yurtsever arkadaşla
r~ma dağıttım.Federal Almanya'nın 

Lübeck kentinde altı arkadaşımı 

ARMANC dergisine aylık abone et
tirdim. 

Mücadelenizde yanınızda olduğ~ 
mu bildirirken,Bütün ezilmiş ül
kelerin ve Kürdistanın bağımsız
lığı için mücadele verenlerle d~ 
yanışma içerisinde olduğumu bil
dirir,işçi sınıfı yolundaki hak
lı mücadeleniz için başarılar di 
ler im. 

LÜBECK'TEN BİR DEVRİMCİ 

Hevi hejmar 4 derket 

ARMANC 

Baş taraf ı s. 6da 

Bu ülkelerden Türkiye,guya gü~ 
ler dengesini hesaba katarak,bir 
iki itirazda bulunmaya çalıştıy- ' 
sa da,çabası pek inandıtıcı olm~ 
dı.Cuntacı generallerin atamalı 
dışişleri bakanı İlker Türkmen , 
Türkiyenin NATO dışında başka 
bir sorumluluk altına giremiyece; 
ğini söylemesi,izlenen politika~ 
ya karşın ne kadar inandırıcı o
labilir.Buna NATO'lu yetkililer. 
körfezin savunmasının geçen Ara
lık ayında NATO savunma bakanla
rı konseyinde itifakın resmi po· 
litikası haline dönüştürüldüğünü 
hatırlattılar 

Dış çevreler ise bu konuda yorum 
yapmaktan kaçındılar. .F~ 
şist generallerın yönetirnde bu
lundugu bir ülkede hertürlü de
mokratik muhalefetin süngü zoruz 
la susturulduı~u, binlerce demo~ 
rat ve yurtseverin zindanlara t~ 
kıldığı bir ortamda,ABD CLıntacı 
generallerle yeni oyunlar tezga.!:ı_ 

lıyor. 

Türkiye ve Kürdistan halkının, 
ulusal ~a~ımsızlık ve demokrasi 
güçlerinin ülke sorunları ilc gö
rüş btılirtnıekten alakonuldu';u 
bir ortamda,cuntac.ı ~;eıwrallerin 
ihanet dolu,utanç verici 2.nlaşm~ 
larını şimdiden tanınıayaca~ız.O!l_ 
ları bir daha gc•ri gclmerrek üze
re inierine tıktığımızda.Tiirkiye 
ve Kiirdis tanı n, ba:·;ıms ız 1 ık, de mo~ 
rasi ve sosyalizm giiçleri adına, 
onların tiim anlaşmalarını redde
dece~imizi şimdidL'l1 diinya aleme 
duyururuz. 

Baştarafı s.Ste 

gerekir,ancak dışardaki mulıale 
fet de kiiçiimsenmemelidir. 
Ayrıca Avrupa parlamentosunun 

bu kararından daha da önemlisi , 
Mayıs ayında Avrupa konseyinin 
33.dönem toplantısı yapılacaktır 
Ve gelişmeler öyle gösteriyor ki 
Türkiye Avrupa konseyinden de çı 
karılcaktır.Bu durumun bir çok 
gelişmelere ve etkene bağlı olm~ 
siyle birlikte,demo~rasi güçleri 
nin içte ve dışta v~r7cekleri s~ 
vaşımın biiyük payı olacaktır.Fa
şist cuntaya karşı sürdürülen s~ 
vaşımda,anti-faşist muhalefet a
labildigine geniş ve örgijtl~·al
duğu ölçüde,askeri fa,şist cunta
ya ölümcül darbeler vu.rabilir. 

-, '· 
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CUNTAYI PROTEST() EYLEMLERI SURUVOR 
Avrupa'da,faşist cuntayı teş

hir ve protesto eylemi yeni bir 
ivme kazandı.İktidara elkoyduğu~ 
dan bu yana halklarımıza kan kus 
turan faşist generaller cun tası= 
nı teşhir ve protesto eylemleri, 
Avrupa ' nın bir çok ülke ve şeh
rinde gerçekleştiriliyor. 

özellikle Avrupa konseyinin , 
Türkiye sorununu inceliyecek tok 
lantısının yakınlaştığı bugünler 
de bu eylemlerin önemi kat kat 
artıyor.Uluslararası kurumlar ta 
rafından kabul edilen insan hak= 
ları bildirgelerini ayaklar al
tına a lıp çiğniyen faşist bir yö 
netimin bu kurumlardan at'ılmasl:" 
doğrultusunda savaş ımın yoğunla~ 

tırılması,cuntayı çıkınaza sokma~ 
·tadır . 

İki ay içinde demokras i ye dön
mezse-ki cuntanın böyle bir niye 
ti yok-Avrupa parlamento sundan ~ 
tılacak olan cuntanın,Avrupa kon 
seyinden de ihraç edilmesi için 
çabalarımızı birl eştirmemiz zo
runludur. 

İsveç'te de ,Türkiye ve Türkiye 
Kürdistan'nından demokrasi güç l e 
rinin oluştu.rduğu ,_TA-FK (Türkiye 
Anti-Faşist Komite s i) b i r dizi 
eylem ile çalışmalarını sürdü rü
yor.Ayrıca İsveç'ce periodik bir 
broşür yay ınlıyarak, İsvcç kamuo
yunu bilgilendiriyor. 

İsveç-Kürt kültür ve dayanışma 
derneği,isveç-Kürdi s tanlı işçi 
derneği ,Demokrasi için birlik-İs 
veç komitesi ve İlerici gençler 
de rneğ i( ~suri ' l er·) ile anti- fa 
ş ist kişilerin bir araya ge l e r ek 
oluşturduğu,Türkiyc Anti- Faşist 

Komitesi(TA- FK) 4 Nisan 1981 ta
rihinde yaptıgı toplantıda , bir 
dizi ey l em kararlaştırd~.Bu ey
l eml eri İ sveç-Kürt i şç i kültür 
de rneği ve Dev-Yol sempatizan l a
rıda destekledile r. 

İsveçli konsey üye l e rinin llM~ 
yıs' l981 tarihinde yapılacak tok 
la'ntıda,Faşist-cuntanın i\v rup a 
konseyinden atılması doğ rultus un 
da tavır almaları ve tsveç hükü= 
me~inin,cuntanın c inayetlerini 
inceliyecek,parlament e rle rd en o
luşan bir komisyonu,Türki ye ' ye 
gö ndermes i;istemlerini i çeren ey 
lemle r şunl ar 

idi . 

NAVNiSAN 1 AORESS 

YWED i 1 ANSV ' LJTG 

BÜHA 1 PRIS-PRICE : 

Yürüyüş korteji Uppsaladan çıkarken 

1-Uppsala-Stockholm yürüyüşü 
2-Şehir merkezinde,! Nisan 1981 

t a rihinde başlıyan ve bir ay sü
recek inf a rınasyon toplantıları. · 

3-8 Mayıstan itibaren açlık 
grevi . 

UPPSALA-STOCKHOLM YÜRÜYÜŞÜ ! 
24 Nisan 1981 Cuma günü saat 

18.00 de Uppsa l a şehrinde başlı
yan yü rüyüş 25 Nisan saa t 13.00 . 
de Stockholm şehir merkezine va~ 
dı.lOO ' ü aşkın bir kitle ile ba~ 
lıyan yürüyüş 90 Kın 'l ik güzergah 
boyunca,disiplin içinde marş ve 
sloganlar l a devam etti.Şehir me~ 
kez inde İsveç ' çe bildiriler dağ~ 
tılarak,Türkiye ve Kürdistan ' da 
sürdürülen t erö r ve baskı İsveç 
kamuoyuna iletildi. 

Stockholm şeh i r merkez inde de 
katılımın olduğu protesto yürüyQ 
şü , cuntanın isveç ' teki Büyüke l çi 
liğine kadar sürdürüldü . 

İsveç kamuoyu tarafından büyük 
ilgi gören yürüyüş ,ş övenist- t e
kelci basını büyük ö l çüde rahat
s ız etti ."Milliyet" ve "Hürriye t" 
g ibi t ekellerin sözcülüğünü ya
pan yayın organları,eylemi çarp~ 
tarak,Apoculara maletmeye kadar 
götürdü l er . 

Ne varki bu tür çabaların boşa 
çıktığı gün gibi ortadadır.Çünkü 
faşist cuntanın gerçek yüzü her
gün daha da açığa çıkmakta ve a~ 
ti-faşist savaşım hergün yeni bo 
yutlar kazanmaktadır. 

Biz , Avrupa'daki ilerici,demok
rat ve sosyalist l ere düşen görev 
bulunduğu ülken i n ilerici ve so~. 

yalistlerinin desteğini kazana -
rak,protesto eylemlerini yığın

sal kılmak ve faş i st cuntayı te~ 
h i r ederek,dünya kamuoyunda so
yut lamaktır. 

Cuntanın uluslararası kurumlar 
dan ihraç ed ilmes i doğrultu s unda 
savaşımı yüksel t e lim! 

Protesto yürüyüşünden bir görünüm 
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