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seminerleri Türkiye tekelci burjuvazisini hayli korkuttu.Rahatsız etti.Son yıllarda işçi sendi
kalarıyla birlikte koyduğu eyle~
ler Töb-der' in ağırlığını ve say
gınlığını kitleler arasında bir
kat daha arttırd~İşçi sınıfı ile
eğitim emekçileri sömürüye
ve
baskılara karşı birlikte omuz omuza savaşım meydanlarına aktı lar.Sınıf baskısı ve sınıf bilin
ci onları zorunlu olarak birleş=
tirdi.Töb-der'li öğretmenler kur
tuluşlarının ancak işçi sınıfı ~
nın kurtuluşuyla birlikte olduğu

rg

i.o

olduğu savı,bizce doğrudur.Ülke

mizin kapitalist üretim biçimine
sahip olduğunun,daha doğrusu ülkemizdeki ekonomik yapının kapitalizm olduğunun söylenınesi ekonomik terminolojilerle ülkemizde
ki yapının adının konmasından baş
ka birşey değildir ...... "
"Ülkemizin emperyalizmin yarı
sömürgesi olduğu düşüncesini de
söylemek suç olamaz.Yarı sömürge
kavramı bir devletin siyasal ola
rak bağımsız,ama ekonomik olarak
dünyadaki emperyalist metropol ül
kelere bağımlıolduğunugösterir.~
Süleyman Yaşar,faşist
askeri
mahkemenin Töb-der hakkında ha zırlamış olduğu yalan,iftiralarla dolu idianameye karşı,Töb-der
adına savunmasını devam ediyordu:
"Tüm bunlar ülkemizi bir kıskaç
içine alan emperyalizmin bağımlı
lık zincirinden başka bir şey de
ğildir.Bunlara karşı bizim susma
mız mı gerekirdi? Yoksa her yer=
de konuşulan,tartışılan bu konular hakkında görüşlerimizi açık
lamamız mı? "
Sınıf bilincini almış,demokra
si savaşımına gönül vermiş yiğit
Töb-der'li öğretmenler,
faşist

ak
u

ilanıyla,Töb-der kapatıldı.Yöne

iv

ticileri gözaltına alındı.Hakla
rında bölücülük ve komünizm propagandası savlarıyla mahkeme
açıldı.

12 Eylül 1980 askeri
faşist
iktidara elkoymasıyla ,
faşist cuntanın saldırılarına he
def olan demokratik kitle örgüt=
lerin başında gene Töb-der oldu.
Derneğin genel yonetim ve yürütme kurulları,bölge temsilcileri,
şube başkanları ve aktif üyeleri
hakkında toplu davalar açıldı.Tür
kiye düzeyinde tutuklamalara gi=
rişildi.Daha önceden
uygulanan
görevden alma,görevden atma
ve
sürgünler büyük boyutlara ulaştı.
Fa ş ist-cunta yakalayaınayıp::!a Türkiye dışına çıkabilen öğretmenle
ri,Türkiye'ye geri
dönmelerinT
istedi· .Cuntaya gelip teslim olmalarını emir etti.Aksi takdirde
yurttaşlıktan atılacaklarını
ve
Türkiye'de olan taşınır,taşınmaz
mallarına elkoyacağını duyurdu .
Faşist cunta ilk kararını Töb-der
genelbaşkanı Gültekin Gazioğlu'yu
vatandaşlıktan atarak yerine getirmiş oldu.
Geçenlerde cuntanın mahkemelerinde Töb-der'in toplu dava ducuntanın
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ting,yürüyüş,toplantılar,

Töb-der'in bilinçli ve
yi8it
yöneticileri ve üyeleri
faşist
malıkernelerin huzurunda çekilme den,korkmadan örgütünün amaçları
nı,görüşünü mertçe açıkladılar ve
Töb-der'i savundular.Töb-der mer
kez yürütme kurulu üyesi Süley=
man Yaşar tüm arkadaşları adına
yaptığı savunmacia şöyle diyordu:
" Ülkemizin kapitalist bir ülke

rd

nun bilincindeidiler-Öte yanda
Töb-derin FİSE'e üye olması Töbder'in,uluslararası öğretmen hareketindeki saygınlığının göster
gesi oldu.
Töb-der 1978 tarihinde topladı
ğı demokratik eğitim kurultayın=
da,aldığı kararlar,Türkiye öğret
men hareketinde önemli bir döne=
meç ileri ve olumlu bir atılımdı.
Bu kurultaycia alınan en
önemli
kararlardan birisi de "Türkiye'de
yaşıyan halkların anadilinde eği
tim hakkının kullanmasıdır." Bu
kararın açık anlamı şudur ki Tür
kiye Kürdistanında yaşıyan
10
milyon kürdün,anadili olan Kürtçe eğitimin yapılmasıdır.Bu olay
dan sonradır ki sömürgeci-tekel=
ci Türk burjuvazisi,onun kiralık
basını Töb-der'e saldırılarını i
ki anakoldan yoğunlaştırdılar:BÔ
lücülük ve komünizm.l978 yılının
sonunda Türkiye'de sıkıyönetimin

rs

Sömürgeci-tekelci burjuvazinin
Türkiye'de en çok korktuğu demok
ratik kitle örgütlerinden birisi
de TÖB-DER idi.
Bilindiği gibi,Töb-der Ortadoğu'nun en büyük öğretmen
örgütü
durumundaydı.Töb-der'in üye sayı
sı 200,000 i buluyordu.Okul bakı
cısından üniversite profesörine
kadar tüm eğitim emekçilerini bün
yesinde toplayan demokratik-mer=
keziyetçilik ilkeleri üzerine ku
rulmuştu.Eğitim emekçilerinin ör
gütü Töb-der,ağ gibi tüm Türkiye'
yi sarıvermişti.Töb-der her köyde,her kazada ve her kentte örgütlüydü.Bilinçli savaşıyordu.ü
yelerinin ekonomik-demokratik,eğitim ve politik haklarını
başa
almıştı.Töb-der'li öğretmenler ,
kendi-sorunlarının halklarının so
runlarından ayrı olmadığının bi=
lincindeydiler.
Töb-der,TÖS'in devrimci temelleri üzerine kurulmuştu.Onun devamıdır.l2 Mart 1971 de
faşist
ara rejim geldiğin de ilk
işi
TÖS'i kapatmı~tı. Yöneticilerini
ceza evine tıkayıp cezalandırmış
tı.B~ndan sonra 1961 Anayasasın=
da yapılan değişiklikle kamu görevlilerine sendika kurma yasağı
getirildi.Bununla burjuvazi ilerici öğretmen hareketini durdurduğunu va dağıtığını
sanınıştı .
Burjuvazi bir kez daha yanıldı .
1974 te dernek de olsa 30 binlik
TÖS yerine,lOO binlik Töb-der
TÖS'ın devrimci temeli
üzerine
kuruldu.Daha güçlü,daha deneyimli ve daha bilinçli bir Töb-deri
kurdular devrimci,ilerici öğret
menler.
Töb-der'in Türkiye'de demokrasi savaşımında önemli yeri vardır.Töb-der'in düzenlediği
mi-

ruşmalarına başlandı.

devam

Duruşmalar

ediyor.Cuntacı faşist

sav-

cılar,Töb-der'i faşistMussoloninin
İtalya'sından alınan TCK'ın 141/1
maddesine göre cezalandırmak is-

tiyorlar.

cuntanın,faşist yasalarından,uy

gulamalarından,işkenceden,ölüm

den

korkmadıklarını

bir kez daha

ispatladılar.Töb-der'li öğretmen

ler tüm anti-faşist güçlerle bir
likte daha bilinçli ve kararlı o
larak faşizme karşı savaşacakla=
rını faşist hakim ve
sav~ıların
yüzüne haykırarak bir kez
daha
ispatladılar.Faşist cunta
eğer
200 bin eğitim emekçilerinin örgütü Töb-der'i kapatıp üyelerini
dağıtınayı hayal ediyorsa yanıla
caktır.l2 Mart 197l'de burjuvazi
aynı hesapla yola çıkmıştı.TÖS'i
kapatmıştı.Yanıldı.Kapatılan TÖS
yerine daha güçlü,daha yıi';ınsal
ve daha bilinçli TCib-der kuruldu.
Hiçbir güç Töb-der'i kapatamaz .
Cunta da bunu bildiği için korku
yor."Korkunun ecele faydası yok=
tur."
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Herr.ıann

G~utie.r 'in dele~e ve konukları. §_e
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hakkındaki

politikasının köşe

taşlarının belirlenıliği

raporun

C1;?a .\fınusunu,ARE başta olma.?< üz~

re emr-eryalis tlerin savaş kışkı!_
tıcılığı ve ~tom Raketlerine ka!_
şı

sava~;

olıı:}turUIJOrdu.FAC başb~

Hel"'ut Schmidt'in ateşle o~
vurgulayan H.Mies, Atom
Raketlerine karşı savaşımın önemini şöyle vıırguladı:"Şimdi birlikte hareket etmek geçmişe ara~
la daha çok önem kazanmıştır.Ak
lı başında hiçbir insan,ülkem i Atom
zin her tar.afında yepılan
savaçı hazı.rlıkla.r:}_na. s--::.·jirci k§_
lamaz, gün buna daha akti ~, mücade
le günüdür. Bi.ırwn iç.in a:;·c,_ğıdlaki
i.Ike
somut hedefleri kendisine
etmiş tüm ülkesel,böl gesel ve y~
rel çaptaki hareketleri destekl~
riz.A~om Raketlerine yer yok! Atom silahları ve zehirli gazla -

kanı

nadığını

tirme mücadelesid ir.Bu

w
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teşekkür ~

söylerdik:e vet barış s~
örvaşımııı örgü tl eyicis.i, savaş
gütleyici sinden şereflidiL n
FAC de yoğunlaşan sosyal soru~
lara dikkati çeken H.Mies,DKP 'nin
sosyal ve ekonomik politikasının
perspektivl erini şöyle açıkladı:
"Ekonomik ve sosyal poli tikanıı zın ana direği ~?JJ'!(=kç.ilerin kazanılan sosyal lıak.l'-1r1.nı koruma m.!:!_
cadelesidir .Bu bir savunma straşunu

yapı

FAC'deki yabancı gençle rin ve ABD'deki azınlıkların du
rumunun aynı olduğu görülür.Onlar horlanırlar,fırsat eşitliği
veri.Imiyor, kötü ve zor işlerde
uc:uza çalıştırılırlar.Ve sözüm
ona herkese eşit şansların tanındığı ve insan haklarına saygılı olduğunu idia eden,bir taE
lurnda yabancı gençlerin,s uç iş
yaliyeceği ortam yaratılarak
bancı düşmanlığı körükleniyo r .
Bir daha vurguluyoru z;
Biz,yabancı işçilerin horlan-

masına karşıyız.Onlara eşit ha~
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kışkırtıyor.Krefeld çağrısı

nın örgütleyici sidir.Bu kirli a~
ti-komünist amaçları barış hareparçalamak
ketini zayıflatarak

der

şudur;sosyal

yükseliyor.Karşılaştırma

depolanmasına hayır!Reagan'ın

olmasaydı,kendilerine

savaşta

haklar ~
çin silahlanmay a karşı •.. !"
Kapitalist- sistemin sosyal,toE
lumsal politik sorunları çözemiyeceğini söyleyen H.Mies işçile
rin,memurların ve onların sendi$alarının devlet yönetiminde et
kili demokratik kontrol için söz
sahibi olmalarını belirterek enerji,atom ve silah endüstrisi
gibi ekonominin temel dallarının
devletleştirilmesini bir kez d~
ha vurguladı.
yaşayan
Herbert Mies FAC de
4,5 milyon yabancı işçilerin s~
rununu şöyle dile getirdi: "yagiderek
bancı gençlerin sayısı
sloganımız

lırsa

yeni Atom Roketler].ne ne yer,nede
bir kuruş para"
Son dönemde ABD-atom raketleri
ne karşı FAC'de gelişen tepki ve
barış savaşımındaki DKP'nin rolü
nü çarpıtan tekelci sermayenin
sözcüsü basın-yayın çevrelerine
DKP, şu cevabı verdi: "Monopol bur
juvazinin basın ve yayını geniŞ
barış hareketinin korkusundan e§_
ki yöntemlerin i tekrar ediyor
DKP,Nato raketlerine karşı savaşımı

geliş

rs

rın

ve

seçimleseçimlerde
re geçildi.Yapılan
Herbert Mies,parti başkanlığına,
Herl'lann Gaııtier Başkan yardımcı
parti
lığı.na getirildi ve yeni
yöneticiler i seçildi.
DKP,kongres i komünist idelerine yaraşır örgütlülük ve disip lin içinde geçti.Kongr ede alınan
ve
kararlar,yapılan konuşmalar
tartışmalar PROLETERYA ENTERNASYONALİZMİN birer somut ifadeleri
geçmesi
idi.Kongren in başarılı
DKP ve dostlarını güçlendirir ken
düşmanın içine korku salıyor.

ur
d

lamlamasından sonra parti merkez
komitesinin raporunu okumak üzere Herbert Mies kürsüye geldi.
DKP'nin,dün ya ve ülke sorunla-

sağlarolaştırma

ak

s./.()~'c.~ııı

Ni es

sosyal

değildir,tersine

tejisi
hakları

i.o
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29-31.Mai'81 Hannaver
Tüm bunlardan sonra

için mücadele ~
aktiv
ve passiv yerel seçim haklarına
kavuşması ve demokratik bir iltica yasası için mücadele ediy~

ların

tanınması

diyoruz.Biz,yabancıların

ARMANC ALMANYA MUHABİRİ

KURDiSTAN TIREj
TiYATRO GRUBU
Federal

Almanya'nın

Stutgart

bölgesinde,DEVRİMCİ-DEMOKRAT iş
çi ve öğrencilerden TİREJ tiyat-

ro grubu oluşturuldu.
Tirej tiyatro grubu,ilk göstekutlamalarında
rilerini Newroz
sergileyere k sahneye çıktı.
ta
Ayrıca bu yıl cia Stutsart'
kutlarran l.Mayıs gösterisinde _Ti
rej tiyatro grubu Kürdistanın ya
pısını anlatan temsili bir oyun-=la dikkatlere üzerine çekerek 1
Mayısı kutladı.Alman gazeteleri
Tirej tiyatro grubuna resimlerle
geniş yer verdiler.
Biz,ARMANC olarak Tirej tiyatro grubunun kendisine amaçladı
başa
ği ileriki çalışmalarında
rılar dileriz.

ruz~"

konuşmasını
Dört saat süren
H.Mies şöyle bitirdi"DKP ,ne istediğini biliyor.O işçi sınıfı
nın en ilerici güçleri ve demok
·ratik hareketleri yle omuz omuza
yürüyor."
DKP'nin kongresine 56 komünist partisi ve Ulusal kurtuluş
örgütleri katıldı.SBKP delegasya
nuna polit büro adayı Boris Pan~
marjow,Sos yalist Birlik Partisi
üyesi
delt:gasycnu na politbüro
Kurt Hager başkanlık ediyorlardı
Boris Ponomarjow,yaptığı konuşm~
kıL
da ;Emperyalis tlerin savaş
dikkati
kırtıcı politikalarına
çekti, SFKP 26. kongresinde önerdi
-ği barış önerilerini n altını çi~
di.Koşulsuz
duklarını

görüşmelere hazır

ol

bir kez daha yineledi.

(Tirej tiyatro grubuyla ilgili
Alman gazetelerin de çıkan küpür)
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ARMANC:Seyda,di risten
kurdi
de hetta niha:çi ji awaye doz u
daxwazen xweve,çi guherandin çebuye?

şarişgeri ,
de,di rezap~
şin de ne.cendan,ko hin miroven
xudperwer u nezan hen,ko netene
ci nadin wan,belkiji,naxwazih h~t
ta neziki:Parti u rezaniya gele
kurdistaneji bibin,ne jiber, ko
nikarin kareki bikin,le jibo, ko
kiribin kemasiyen xwe veşerin.
Jibo,ko meydana reberiya gele
kurdistan ji wan tene re bimeni.
u karibin bi derewan reberiya ge
le kurdistan bikin.le we
rojek
be,ko gele kurdistan ve rastiye
nasbiki.u di we roje da we dojeh
ji dijmine gele kurdistan re bi ..

wer u mezin di waren

.a

ARMANC:Gelo dinav tevgeren kurd
perweri de,çi kara Rist u helbes
tan heye ?

w

w

w

CİGERXWIN:Kara:Rist u helbes tan,dinav tevgeren welatperweri
-de gelek heye u gelek mezine. u
dikarim bibejim:ko rist u helbest
di meyana welatperweri da, weke
(Napalm) u gulen:top u tangan u
ji wanji mezintire.Jiber,ko
ew
kozik u çeperen dijmin diherivenin.u paşe leşkere gernas erişi
ser dijmine xwe dikin.
Çawa ko di meydana hişyarkirine
da ji,weke zengile deve deri x~~
diye male agah diki u hişyar dı
ki.u ew welen,ko Rist u helbeste
teda zu çenebin,zu şiyar nabin.u
hinji bicarek dibinlingande winda dibin.

ARMANC:Divi şere serxwebuna k~r
distane de,gelo cihe Ristev~n u
Helbestevanan çiye u li kuye ?
CİGERXWIN:Weke,ko

ez dibenim
Ristevan u Helbestevanen welatpe~

1 1

11

1 1

ABD'nin atom roketlerini, Batı
Avrupa'ya yerleştirme
kararına
tepki Belçika,Hollanda,Danimarka
İtalya'da
sonra Federal Almany~
da da yükseliyor.
· Çok sayıda kuruluş ve kişile rin atom raketlerinin Avrupa' ya
yerleştirilmemesini ve
koşulsuz
silahlanma için görüşmelerine h~
men başlamasını içeren
Krefeld
çağrısına daha şimdiden
900.000
kişi imza attı.Aynı zamanda
da
Almanya'nın her şehrinde protesto eylemleri sürüyor.
16 Mayıs 1981 günü atom raketlerinin yerleştirileceği München
Gladbach şehrine sabahın
erken
saatinde barış güçleri,
savaşa
karşı barış için yürüdüler. Atom
raketlerinin yerleştirileceği alanın etrafından yürünerek geli~
dikten sonra birleşen barış güçleri,şehir merkezine
yürüyüşe
geçtiler.20.000 aşkın kitle yürQ
yüşe geçtikten sonra,başlayan g~
rülmemiş yağmur ve soğuğa rağmen
flamalarınıindirmeden 10 km
yürünerek miting alanına varıldı .
Her eylemde olduğu gibi,Kürdi~
tanlı DEVRİMCİ-DEMOKRAT İŞÇİ DER
NEKLERİ(KKDK)
bu yürüşe de aktiv katıldı.Barış güçleriyle omuz omuza yürüdü.KKDK,aynı zama~
da Federal Almanya çapında Krefeld çağrısı için imza toplayıp,
barış için savaşımın önemini ki~
lelere kavratarak Kürdistanlı i~
çileri barış savaşımına seferber
ediyor.
KKDK,bu kararlı tavrıyla ENTER
NASYONALİZMİ yanlız lafta
değil
pratikte uyguluyor.

iv
a

ku

welatperweri,siyası

ARMANC:Hin ristevan risten xwe
bi zimanen biyani çedikin.Tu bix
we vi kari çawa dibeni?

rs

CİGERXWIN:Rist u helbeste hetta
iro gelek hatine guhertin:ji aw~
ye rewş u pergala xweve,ko beri
hingi tiji gotinen biyani u tevlihev bun,le iro ji wan
pirsen
begane xwe pak u paqij dikin. u
gotinen kurdi-sade dii şuna wan.
herweku ji aliye doz u daxwazen
xweve ji,ko beri hingi li ser
Şeyx,Beg u axan u miroven xane dan u mezin dihatin çekirin.u ji
bo wan dihatin danin .. le di iro
de her tiştişt,ji bo:karker,cotkar,şorişger u tevgeren Kurdist~
ni u mirovani tene danin u çekirın ..
Le hin xorten ko nikarin
vi
renge riste çebikin.u herkes dix
wazin çebikin,dixwazin rista bi:
(Keşan) u(Dawi) bicarek bi pelixenin.u bidin ser şopa(Rista-se~
best).le ez di iroda vi
awayi
rast nabenim.Jiber,ko gele Kurdistane hetta ira ji he gele Ku~
distane ji denge(Musiqa) hezdiki
u Muzika di rista serbestde peyda
nabi.
Le ez dizanim,ko we rojek be ,
ko ev renge riste bi:keşan u dawi,we bene pelixandin.le wedisa
di(Nivişt-xanan)de bi :rumet
u
giranbiha bimenin.

1 1
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ATOM
VURUYU ŞU

Bl

CİGERXWIN:Ez dibenim,ko
ewen
wilo dikin,polp·erest u çizakin u
tene li:Mal u nav u dengen
xwe
digerin.u baweriya wan bi kurd u
serxwebuna kurdistan naye.u di ~
wiramin da tene ji dijminre kar
dikin.Le eger di ware mirivperw~
ri de çedikin,we çaxe para gele
kurd ji teda heye.u ez naxwazım
erişi wi bikim.

ARMANC:Ji bo vi awayi em bi n~
ve kovara ARMANC gelek sıpasan ji
tere peşkeş dikin!
CİGERXWİN:Gereke ez supasen xwe
ji Arınance ra peşkeş bikim,ko b~
weriya xwe bi:bir u baweriya min
aniye u van pirsiyaren heja u m~
zin Jı min diki.u di riya welat
u gele Kurdistane da keferat
u
xebate dikin.u ez hevidarim,ko em
hemi bihevre u birast u roni karibin gele xwe ji bin:zor u bargiraniya setema dijmine hov
u
xwinvexwar derenin.u herweha hevi dikim,ko tev bihevre yekdest
u yekdil berepeş gaven xwe bavejin.u ez her u her bi were me.bi
ji Kurdistana dimuqrat u gerdenazad~

Stokholm-2.6.1981
Ciger-xwin

ARMANC ALMANYA

MUHABİRİ

ARMANC

5

.-

KOLN
1 MAYI S

S~

nı,kültürünü

tanıtıyorlar.Bu

öne~

Xwendevanen berez,

kın.

ARMiıNC

Revalen heja!
Bı nave Karkeren Kurdistan lı
derveyi welat ez 1 Gulana we u
cejna tekoşina karkeran bı dıl
germi piroz dıkım.Bıla ira aşi
ti,dosti u pıştgirti dı dıle we
Gulane
de bı xemile.Bıla yeke
piroz be.
Lı welate me lı Betlise beriya du sala,dı sala 1979 de cara
yekem bu ku,dı diroka Kurdistan
de l'e Gulane hat pirozkırın.Mı
xabın isal l'e Gulane dı bın ni
re cunta leşkeri a faşistte,nı
kare be pirozkırın.l Gulane lı
Tırkiye weka piroziya bıhare t~
til bu,nıha cunta leşkeri a faşist ve tatile jı hale rakır.Bo
ku tırsa faşistan jı şiyarbuna
karkeran hene.Bıla ew hızanıbın
u
ku,we çina karkeren Tırkiye
Kurdistana Tırkiye rojek bı zor
be ji,l'e Gulane piroz kın.Sen
diqa karkeran DİSK qedaxe kırın
u seroke wan dı zindane faşist
dene.Sendiq en peşveru yen ku,dı
jı
nava TÜRK-İŞ'de bun ji wan

.a

w

w

PIŞTGIRTİ sloganı

asıldı.

w

Tüm örgütler adına konuşan DKP
Köln başkanı kürt halkının ergeç
ulusal ve demokratik haklarına k~
vuşacağını altını çizerek belirtti.
Köln-DEVRİMCİ-DEMOKRATLAR

lıer

gibi geceye yığınsal
katılan gruplar arasındaydı.KKDK'
nin davullu ve zurnalı oyun ekibi
geceye ayrı renk kattı.
gecesi
Gerçekten Köln 1 Mayıs
PROLETERYA ENTERNASYONALİZMİN somut ifadesiydi.Kısaca gece komünist disiplin içinde bitti.
zaman

olduğu

ARMANC-Köln Muhabiri

bıyani
de bı karkeren Alman u
Bıbe
yen dınre bı qewet bıbın.
endame DGB'e u endame nuh jere
çeke.
Aşiti dı dınede roj bı roj dı
keve tehlike çekdari, z@de dıbe.
Ger em lı hember çekdariye deren ger em hemu aşitiye bı pare
zın.Roj bı raj bekari,bema li J
yeke
bemıcali zede dıbe,bo ve

ur

Roja yeke gulane KOMELEN KARKEREN DEMOKRATEN KURDİSTAN(KKDKI
lı bakura Elmanya federal dı n~
va sendika DGB de cih gırt u 1
e gulane pirızkırın.Lı ser naven koroelen KKDK,bı zımane kurdi axaftıneki hat pekanin.Em, we
dı
axaftıne lı jer peşkeşe we

rs

li bayramda çocuklar,tanışıyor ve
oynuyorlar.Ç ocuk oynama odaların
da ayrı ayrı kıtaların çocukları
tanışıp arkadaş olarak enternasy~
nal bir eğitimle büyüyorlar.İşçi
ler kendi ülkelerinin sorunları ~
zerine konuşuyor ve tartışıyorlar
Bu yılki 1 Mayıs kutlama gecesi
ne Yunanistan Komünist Partisi,İ
Türkiye
talyan komünist Partisi,
komünist Partisi,Fil istin Kurtu luş Cephesi,Ira k Komünist Partisi
TUDEH,Şili Komünist partisi,Port~
kiz Komünist Partisi,İspanya Kom~
Komünist
nist Partisi ve Alman
Partisi katıldılar.Kürdistanı tem
silen de KÜrdistan DEVRİMCİ-DEMGK
NATLARI katıldılar. TÜm örgütler
yayın ve yemek masalarını açtılar
dağıtılan
Geceden önce 10 dilde
bildiri ve gecede yapılan konuşm~
da ABD raketlerini n Batı Avrupaya
yerleştirilmesine özellikle çeki!
di.Gecede sahneye,AŞİTİ,DOSTİ

KKDK korteji Cuntayı protesto yürüyüşünde

ak

Bu yıl da Kürdistan DEVRİMCİ DE
MOKRATLARI diğer ülkelerin kardeş
komünist partileriyl e 1 Mayıs 1981
enternasyon al bir geceyle Zolls taek-Köln'd e kutladılar.Artık Köln
şehrinde kardeş komünist partiler
her yıl 1 Mayısı birlikte bir geceyle kutlamayı vaz geçilmez bir
ilke haline getirmişler.
Gece Alman,Türk ,Portekiz,F ilistin,Yunan,İtalyan vs.gibi işçiler
çocuk ve aileleriyle yığınsal katılarak birlikte dünya proleterl~
rinin birlik,dayanışma ve savaşım
günü olan 1 Mayıs'ı kutluyor,ülk~
lerinin yemeklerini,halkoyunları

iv

KÖLN 1 MAYIS GECESİ
PROLETERYA ENTERNASYONALİZMİN
MUT İFADESİYDİ:

di
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rg

GECE SI

qedexekırın.

leşkeri
Bı kurtbıri,ev cunta
a faşist eşkere aliye patronan
axan u zılmkaran dıgre u neyarti bı karkeran u gundiyan re d~
ke.
meLı Elmanya F.DGB,sendi qa
ye u ger em bı her awayi pıştg~
riya DGB u sendiqe we bıkın.DGB
DGB
lı heqe me dıpırse u em dı

pewiste ku karker,tekevın rexıs
tınan u lı heqe xwe bıpırse.
Hevalno!
Mina ku hun ji dızanın,beriya
du sala,fa~istan dıxwestın ku ,
xwe dı bın pcrgala Camiyen Isla
meti de lı bajare Celle bı civi
nin.Le em baş dı zanın ku,arma~
ca wan kesen ne ~u~ı bo vekırı=
na camiye ye.Ew dıxwazın ku, be
huzuri anine bajare dın.Wan be
hızuriya bıkşinın vedere ji. Ew
ne
dıxwazın ku ledan,kuştın G
qenciye texne navbera xelke ku
jı
lıvi bajari dıjin.Em vatıni
xwere u jı hernil demokrat,peşve
ru,G welathezre dıbinin ku, ve
fırsete bı wan kesen faşist nedın.Pıştgıriya me bı xelq u kar
em
keren Tırkiye re gere hebe
ne neyaren xelke Tırk,karker u
gundiyen Tırkın,em neyare sazumana faşista Tırkiyene,bo ku ev
sazumana be edalete,zılmkare ,
merkuje G neyare koka xelke kurd
u
e.Hemu mafe gele kurd dıxwe
dıbın lıngen xwede dı perçıqine
Zımane gele kurd,diroka ,çande u
örf u edete me,bıkurti dıxwaze
me bıde qırkırın.Le bele ira em
bı dılşadi bo mafen xwe tekoşin
dıdın u erne we Kurdistanek e aza
serbıxwe u sosyalist avakın.
-Bla l.e Gulane piroz be!
-Bıji sendiqa me DGB
-Em rakete Atomi na xwazın!
-Bıji pıştgıriya Navnetewi!
-Bımre Sazumana leşkeri a Faşist
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ILE BIR SOYLESI

-

TİP'in

ak

20.ve

DİSK'in

14. kurukutlamak
üzere
14 Şubat'ta Brüksel'de rlüzenledi
ğİrniz enternasyonal dayanışma ge
cesinden önce yapılan Demokrasi
için Birlik l.Avrupa kongresi,ör
gütüroüzün karakter ve yapısını~
belirlenmesi açısından
önemli
bir dönüm noktası olmuştur.Bağım
sız demokratik bir örgüt olarak~
DİB'in seçimle oluşmuş bölge
ve
ülke komiteleriyle Avrupa komite
si,Tek Cephe'nin gerçekleştiril~
mesi ve faşist askeri diktatörlü
ğün yıkılarak yerine bir DEVRIM
Cİ DEMOKRATiK
İKTİDAR kurul
ması mücadelesine Avrupa planında
aktif katkıda bulunmaktadır.
DİB halen yedi Avrupa ülkesinde
örgütlendiği gibi,Avustralya kıta
bında da bir DİB komitesi oluştu~
luş

yıldönümünü

w

.a

rs

Ama 12 Mart 1971
darbesinden
çok önce Türkiye solunda değişik
eğilim ve merkezlerin ortaya çık
ması zamanla Avrupa ülkelerinde
de yansımasını bulmuştur.Bu olgu
ya ve 12 Mart sonrasında TİP' i~
yasal faaliyetten menedilmiş olmasına rağmen,yurt dışında
onun
mücadelesine sahip çıkan kadrolar,zamanın yarı-askeri baskı re
jimine karşı Avrupa'da etkin bir
direniş hareketi yürütmüşlerdir.
1975'te TİP'in yasal olarak ye
niden kurulmasından sonra da b~
kadrolar,yeni ve genç unsurların

dır.

w

katılmasıyla,TİP'in görüşlerinin

ll

ll ll

somutgelişmeler karşısında görüş

lerini ve

tavrını

kısaca

yaparmısınız?

D.Ö:Örgütümüz,darbenin daha ilk
gününden itibaren Türkiye'de faşist askeri diktatörlük döneminin
açıldığını vurgulamış,cephe mücadelesinin bu gerçeği göz
önüiide
tutarak örgütlendirilmesi gerekti
ğini belirtmişti.
Gelişmeler,ülkemizde artık
faşist diktatörlüğün kurumlaştırıl

ması

aşamasına geçildiğini gösteriyor.Türkiye Cumhuriyeti,açık fa
şist devlet anlayışına göre yeni~
den biçimlendiriliyor.Halen
beş
kişilik cuntanın arka arkaya
çı
karttığı anti-demokratik yasalar,
bir süre sonra kurulacağı ilan edilen kurucu meclis tarafından sis
tematize edilerek,faşist devleti~
anayasası da kaleme alınacak.Yeni
den göstermelik bir
parlamenter
rejime geçilmesi mümkün;özellikle
Türkiye işbirlikçi
sermayesının
Avrupa Ekonomik Topluluğu'na entegre olma hesapları içinde "parlamentosuz rejim" önemli bir engel olacağı için,eninde
sonunda
"parlamenter bir görüntü" yarat mak zorundalar ... Ancak bu, işçi
sınıfının ve Kürt halkının
temel
hak ve özgürlüklerinin ayaklar al

1wı,i
_111

larına,iftiralarına,engellemele

rine karşı ilkeli bir tavırla mü
cadele vermek zorunda kalmışlar~
dır.

1980

başında TİP'in

Tek Cephe belgesini

Tek Parti-

yayınlayarak

DİB-~AK'ın

belirliyor •...•

ARMANC:Türkiye ve Kürdistan'daki son durumun değerlendirmesini

w

yurt dışında yayılmasında etkin
bir çalışma yürütmüşlerdir.Bu dö
nemde arkadaşlarımız bir yanda~
burjuvazinin siyasal Partiler Ya
sası'yla dayattığı yurt dışında
örgütlenme yasağının
yarattı~ı
zorluklara karşı direnirken, bir
yandan da bilimsel sosyalist hareketi kendi tekelinde sayan bir
başka partinin sistemli saldırı

rulmuştur.

l.Avrupa Genel kurulumuzun kabul ettiği cephe,barış mücadelesi
ve göçmen işçi sorunlarıyla ilgili kararlar,örgütümüzün mücadele
programını oluşturuyor.Yedi aydan
beri aylık olarak yayınlanan merkez organımız TEK CEPHE,örgütümüzün mücadele hedeflerini açıyor ,

ur

rin TEK CEPHE'de birliğinin sağ~
lanmasını ivedi görev olarak ortaya atmasından sonra,arkadaşla
rımız,bu görevin yerine getirilmesine örgütlü bir biçimde katkı
da bulunabilmek için Demokrasi I
çin Birlik'i kurmuşlardır.
Hemen belirteyim ki,DİB, siyasal parti niteliğinde bir örgüt
değildir,partinin organik
bir
parçası da değildir.DİB'e üye o!
mak için partili olmak
koşulu
yoktur.Tüzüğünde de vurgulandığı
gibi,DİB,"Tek Cephe anlayışı
ve
hedefleri doğrultusunda Türkiye'
de demokratik yaşamın gerçekleş
tirilmesine katkıda bulunmak isteyen" herkese saflarını açmakt~

iv

görüşlerini yansıtmıştır.

güçle

di
.o
rg

anti-şovenist,anti-tekelci

mısınız?

DO~AN ÖZGÜDEN:Önümüzdeki 15 Ha
ziran'da Demokrasi için
Birlik
bir yılını dolduruyor.Bu bakım dan,örgüt olarak,Demokrasi için
Birlik,Avrupa'daki Türkiyeli demokratik örgütler arasında hayli
yeni sayılacak bir konuma sahip.
Bununla birlikte,örgütümüzün ü
ye kadrolarını oluşturan arkadai
larımızdan çogunun,çeşitli
ülke
ve bölgelere dağılmış olarak,daha gerilere uzanan bir mücadele
geçmişi var.Bildiğiniz gibi,Türkiye'de sosyalist mücadelenin ya
sal örgütlenmeğe başlamasıyla Av
rupa'ya Türkiyeli işçi göçünün Tv
me kazanması hemen hemen
aynı
yıllara rastlar.Avrupa'daki Türkiyeli işçi kitleleri içinde bilinçlenme, Türkiye İşçi Partisi '
nin etkinliğinin artışına para lel ~ir.gelişim göstermiştir.Gij~
men ışçıler arasında ilk sol örgütlenmeler,TİP'in Türkiye'de a~
t ı ğı mikadeleden es inlenmi ş, etkilenmiş;özellikle başlarda onun

anti-emperyalist,anti-faşist

tüm

ARMANC:Demokrasi için Birlik'i
arada çalışmalarınızın
hangi seviyede olduğunu açıklar

tanıtır,bu

Almanya'daki eylemlerinden biri

ARMANC

işbirlikçilerinin

yoğunlaştırma hırsıdır

söm~rü~ü
faşızmın

.... Tekellerdir ... 24 Ocak
faşizmin ekonomik programını,S!A ise askeri programını,

dayanağı

kararları

oluştu--

oluşturulması,bu

lamıştır.

yakıc~
Bugün bu sorun daha da
biçimde gündemdedir.Avrup~ düzeyın
de başta Gerçek,KKDK ve FIDEF ol~
mak üzere tüm anti-faşist güçlerın
eylem birliğinin gerçekleştirilm~
si Demokrasi !çin Birlik'in başl~
ca çalışma konularından biridir.Q
luslararası planda barış,demokra
si ve sosyalizm güçlerinden hiçbi
sahip
rini dışlamayan bir tavra
bir
tüm örgütler,çe vreler böyle
eylem birliğine katılmalı,katılm~
tüm
ları sağlanmalıdır.Bu planda
öznel çelişkileri aşabilmeliyiz.
Ancak bunu yaparken kesinlikle
ilkeli bir tavır içinde olmak gerekir. ilkesiz birlikler kalıcı ol
maktan uzaktır;bunun yakın geçmi~
te birçok örnekleri görülmüştür.
Herşeyden önce böyle bir birliğe girecek örgütler arasında karşılıklı saygı ve iç işlere karış
ınama ilkesi egemen olmalıdır.
Diğer örgütlere hiyerarşik üstün~
lük taslama,day atma,son anda emr~
vakiye getirme gibi tavırlar, henüz ham durumdaki eylem birliklerini de parçalamakta,kalıcı birliklerin önüne set çekmektedir .
Bu sorunun üstesinden gelebilm~
nin yolu da,eylem birliğine kar~r
veren örgütler arasında gerçekçı,
tüm anti-faşist güçlerin üzerinde
birleşebileceği bir platformun oluşturulmasıdır.Demokrasi !çin Bir
ile
lik,KKDK ve Gerçek Gazetesi
bu
Dayanışma komitesi arasında
yolda olumlu bir başlangıç yapıl
gemıştır.Bunun en kısa zamanda
liştirilmesi ve diğer anti-faşist
güçlere de açılması gerekir . .
Bulundusumu z Avrupa ülkelerınde
ve genel olarak tüm dünyada en g~
niş demokrasi ve barış güçlerinin
etkin
anti-faşist mücadelemiz e
katkı ve dayanışmasının sağlanma
sı da,en geniş çapta ilkeli eylem
birlikleri oluşturmamıza bağlıdır.

w
.a

zına

sürülmüştür.

w

w

Ama devlet terörünün en yoğun laştığı yer kuşkusuz Türkiye Kürtarihi
distanı'dır ..• Cumhuriyet
boyunca hiç eksik olmayan ulusal
döbaskıyı kitlesel cankırımına
nüştürme provaları,darbeden çok ~n
ce "kanatlıjandarma" operasyonu
ile yapılmıştır.Baskının, zulmün
bugün ulaşt'ığı boyut hakkında ARyeterince
MANC'ın sütunlarında
bilgi veriliyor.T ürkiyeliler in
taş
yurtseverli klerini Hitler'e
çıkartacakbir ırkçılık anlayışı l
le "kanlarına göre" ölçen bir Evren'in başını çektiği cunta 'dan
daha başkası da beklenemezd i.
Türkiye Kürdistan'ındaki ulusal
baskıy.> karşı mücadele, Türkiye' yi
bir "halklar hapishanesi "ne dönü.1_
türen şovenizme,onun bugünkü kanlı uygulayıcısı faşist askeri di~
tatörlüğe karşı mücadele,De mokrasi !çin Birlik'in ana görevlerindendir. ..

yolda en

sunuz,darbe öncesinde Türkiye' de
bu yönde önemli girişimler olmuş,
hatta somut gelişmeler de kayde dilmişti.Ancak bunda geç kalındı
ğı içindir ki,faşist darbe demokrasi güçlerini zayıf durumda yak~

rs

.
ruyor.
MHP kadrolarının 200'ü aşkın ı
dam talebiyle yargılanması,bir iç
hesaplaşma sorunudur.Ü stelik rejl
min faşist olmadığı imajını yara!
mak için,uzun süre provokasyon ~~
suru olarak kullanılmış çetelerın
harcanmasıdır.Kaldı ki sol kadrolar için lOOO'e yaklaşan idam ta~
lebi göz önünde tutulursa, bellı
dengeleme hesapları içinde bu idam taleplerini n gerçek mahiyeti
de tartışma götürür.
Açıktır ki,devlet terörü,es~s.l
tibariyle işçi sınıfı hareketını,
demokratik örg.ütleri,y urtseverleri demokratları hedef alıyor.Hat
ta,MSP bile,ekonom ik ve ideolojik
tutumuyla Batı tekelci sermayesinin çıkarlarına ters düştüğü için
"Atatürk laikliği" adına topun ağ_

cephenin

geniş anti-faşist eylem bir~ikle
rinin gerçekleştirilmesi .. Bıliyo~

c-..J~~~.J---~1':-*..ı.hı

i.o

yerli

..

KDVARA CIROHILAT"OI ROJHILATA
NAViNOE BO DOZA KURDiSTAN
TEKOŞiNEK BE HEMPA DIDE

rd

iddia
Faşizim,bazı çevrelerin
ettiği gibi,Türkeş'in bir avuç k~
mandosu tarafından temsil edilen,
ancak onun iktidarı gaspetmesiy le
gerçekleşecek bir hareket değil dir.Emperya lizmin ortadoğu'ya yö~
nelik hesapları ve Türkiye 'dekı

J'x..J•-'/ı,..ıı ~~~üJ.•

D.Ö:Daha önce de belirttim. Faşizmi,faşist diktatör~üğü ~ltede
bilmenin tek yolu,antı-faşıst Tek

ak
u

olacaktır.

ARMANC:Anti-faşist eylem birli~
lerinin oluşması için önerileri platform
niz nelerdir? Bu arada
sorununu açar mısınız?

iv

planda temsil edilmelerin e olanak vermeyen
otoriter bir "başkanlık sistemi "
olacaktır,bir "parlamente r faşizm"
tına alındığı,siyasal

rg
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MAYIS

Uluslararası

işçi

sınıfının

birlikve dayanışma bayramı olan
ı Hayıs'ı h~r yıl olduğu gibi bu
yaşayan
yılda biz Stuttgart't a
Kurdistan'lı işçiler DGB'nin(Alman sendikalar Birliği) hazırla
mış olduğu l Mayıs miting ve yüve
rüyüşe yığınsal olarak yerli
yabancı komünist parti ve örgütlerin kortejinde yerimizi alarak
dünya
biz,Kürdistan'lı işçiler,
yürüişçi sınıfıyla omuz omuza
dük ...
Bu yılki l Mayıs çalışmalarımız
daha disiplinli ve örgütlü olduğu için kortejimiz daha da yığı~
sal ve düzenli oldu.Basılan binlerce Almanca,Tür kçe bildiriler
sistematik bir şekilde dağıtılıp
ayrıca Afu'1ANC. ÜBER İRANİSCH KURvs
DİSTAN,SOLİDARİTAT MİT DDKD,
yayın ve dergiler satıldı.Yapı ~
düzenlL
lan yürüyüşte sık sık
bir şekilde "yıkılsın sömürgecilik,yaşasın bağımsızlık","Kahrol
askeri-faşist cunta"sloganl~

sun
rı

atıldı.

yandan kitleler üzerinde
derin etki bırakan yerli ve yabancı basının dikkatini çok üzerine çeken "Stuttgart Kürdistan
Tirej Tiyatrosunu n" hazırlamış
olduğu elferi-kolları zincire v~
rulmuş her yeri yara ve kan içi~
de olan bir Kürt köylüsünün Türk
askerleri tarafında haskılara n~
yansıtan
sıl maruz bırakıldığı
Kürdistanın somut durumunun göstergesi oldu.
Diğer

Stuttgart-KK DK
ı Mayıs

Komitesi

ARMANC

i.o

rg

8

bajare Bochum,komita pıştg~
riya dıji emperyalizme (ASK)ber
rexıstın
bı sazbune ve dıçe.Her
u komıke dıji emperyalizme dıka
rın cıhe xwe tede bıgrın.Heya n~
ha neziki 20 (Bist) rexıstın,pa~
ti u komık cih tede gırtıne.

BARIŞ

Lı

çendık:

rs

DKP (Partiya komınıst ya Almanya
Federal).MSB-Spart akus ( Komıka
xwendekaren marksıst-Spartakus )
)
GUAS ( Kom.ıka xwendekaren Ere b
KPPLO (Heze Azadiya Fılıstin)
Chile (Partiya komınist Şili)Ko
mınistôn Ye~rnan,Ethopien u komı
ka demoqrat jı Tırkiye,İrane O.h
w.d.
Jı rexıstır:en Kurdıstane ji,D':!_
moqraten Şoreşger,KUK u Mala Gele Kurd cıh tede gırtıne.
ASK(Komita pıştgırtiya dıji e~
peryalizme) dı 15.5. u 16.5.1981
de şevek çandi u zanısti çekır .
Dı ve şeva bı gelek şax u xewş ,
zargotıne KKDK (Ludenscheid) gomevanan
venden Kurdıstane şani
(hevalbende
dan.Dengbej Dılgeş
KUK) jı stranen evini u şoreşge
ri peşkeşi mevanan kır.Dı van h':!_r
du rojarı de zede yi 2000 kes be~
rexıstınen
dar bubu.Me her se

dı.

Kültür bölümünde KKDK 'ye ayrı
bayan
lan saate bir ozan ve bir
arkadışımız ile birlikte iki halk
FalklOr
türkülerini söylediler.
grubu da Kürdistanın ayrı yörelerinden oyunlar sundular.Halk tara
fından uzun uzun alkışıandı ve bU

w
.a

Kurdıstan bı peşkeşiya

kurdi,Talankırın u
gele Kurdıstan ( bı
cunta
dıbın van lıoyen
Tırkiye) me dan naskı

w

qelqırkırına
pırayı

jı

faşist

lı

rın.

de zargotın u dengbej
(quilapayun),Lutz Görner
(Alaman),Banta Tepenami (El Salvador),Nassif Djubeli (Filistin)
Sounds of Soweto (Xwiniyen ji ~f
.bu
rika xwar-Sud)hebun.Ev şev
şetvke heja,lı dıji emperyalizme
bı awaki navnetewi derbas bu.
HER BIJİ-PIŞTGIRİYA NAVNETEWİ!
BIMRE METINGEHKARİ U CUNTA FAŞİST
LI TIRKİYE:
şeve

w

Dı

jı

Şili

K.K.D.K(Bochum)

satıldı.

KKDK Celle ve Hannaver
Komitesi

KKDK LÜDENSCHEİD KOMİTESİ
l.MAYISI KUTLADI.

KKDK Lüdenscheid komitesi diğer
birlikte 1 Mayısı kutladı.Yürüyü~ sabahın erken saatle
rinde başladı.Yürüyüşten sonra a~
landa kendi flamasıyla yerini alan KKDK Lüdenscheid komitesi,ülkemiz KÜRDiSTAN'dan çeşitli oyun~
larla bir falklor ekibi çıkardı .
KKDK adına bir arkadaş ülkemizdeki bugünkü durumu kısaca anlattı.
kadar
Alanda bir kişi kalıncaya
KKDK Lüdenscheid komitesi kendisi
ne gösterilen yeri terk etmedi.
Devrimci selamlar
işçilerle

K.K.D.K
(Komela Karkeren Demoqraten
Kürdistan)
Lüdenscheid
KURDİSTAN

pırtuk,b':!_

lavok u bante

bayramında
yük ilgi gördü.Barış
ayrıca Kürt ulusal yiyecekleri de

ak
u

vanarı

Bundan 36 yıl önce 8.Mayıs 1945'
te 2.emperyalist paylaşım savaşı
sona ermiş.Bundan dolayı Federal
Almanya'nın Hannaver şehrinde hemen hemen her yıl Mayıs ayının ilk
haftasında DFIS(Almanya Barış Bir
liği) ve diğer barış güçlerininde
ttesteğini alarak barış şenlikleri
düzenleniyor.
Bu yılda barış şenlikleri 9.5.
1981 tarihinde Hannaver şehrinde
yapıldı.Türkiye Kürdistanını temsilen KKDK Celle ve yakın komiteleri zengin bir programla katıldı
lar.KKDK bir info stand açtı.Stan
ta JİNA ND,TİREJ,HEVİ ve ARMANC sa
tıldı.Çok sayıda DDKD davası Al~
manca bröşü'rü ve ''i ran Kürdistanı
üzerine adlı'' Almanca bröşür satıl

iv

Jı

BAYRAMI

görünüş

rd

KKDK'nin kitlesel eylemlerinden bir

Revalen heja,
Ez jı yekitiya Sovyet sılaven
niştimanperwer lı we dıkım.Kar u
bare we her dem piroz dıkım.
Sovyet
Revalen we lı yekitiya
pır dıxwazın ku kovara we"ARMANC"
tekeve desten wan.Yek jı wan ji
ez ım.Bı rasti kovara we,jı aliye her xwendevaneki te ye parastın,xwendın u legerandın.
Revalen delal,
Ez pır dıxwazım ku ADMANC teke
ve deste mın.Bı sılaven şoreşge
rı.

CIWANE GULAN
CCCR-LENINGIRAD

Kurdistan tu çıqas rınd u xweşi
Ez jı bona te pır ne xweşım.
Ez derım hekim,derım doktor
jı ının re dıbejın:
Tu peşmerge yi,dermane te şoreş a
Kurdistan,
Tu çıma
Lı hember dewleten metıngehkar
o xwin mej şun da keti?
Me sond xwarıye,
Heta ku em te rızgar u serfiraz ne kın
Em na sekın ın.
Kurdistan,
Eze bankım
Welaten sosyalist hemuyan agahdar bı kım
Bı reça Marksist u Leninist,
Erne te rızgar kın.
Heval CENAN
Kurdistan ..... .
Burgdorf

ARMANC

9
Revalen heja!

u
roja ku ez kovar,rojnam e
we dıgrım,ez dıbinım ku
hun xebateke pır zor u dıjwar dı
kın.Çı jı ali çande u pişe be,yan
ji jı aliye naskırına tevgera mı
lete kurd,bı gelen dın be,Ev kar
u xebata ku hun dıkın,serbılındi
yak pır mezıne jıbo kurdan re.Nemaze jı hevalen wey strateji repartiya hevgırtına geli kurd~ lı
Suriye-ku herdem lı keleka we sekinine u we bısekının.
jı
Ez zor sıpas dıkım ku hun
ının re van kovar,rojnam e u pırtu
ken xwe yen gıranbıha redıkın.We
ku ının bere jı wer ra nıvisibu,ku
eze jı wana bıgehinim heval u hogıren lı dor me.Nemaze kurden Sov
yet hın propleme wan heye,evji 1ı
peşiya me dısekıne.Ew proplem ewe
u,ARMANC gelek bı zımane Tırki te
nıvisandın u ew ji dıbe ku em, nı
dın
karın gışki bıxwinın.Jı weki
pır xweş te nıvisandın.O ez karım
jı we re bejım,jı dema ez weşanen
mını
we dıxinım u vırda zımane
kurdi jı ali xwendın u nıvisandı
ne pır peşda çuye.Ev ji gış bı alikariya we buye.
Weki ının jı hevalan re nıvisibu
Ordixan u celile celil pır dıxwa-.
u
zın xwe bı we- bıdın naskırın
hın alikariya we ji jı ali pişe u
çande bıkın.Jı ber ve yeke Celil
pırtukek bı zımane Rusi nıvisibu,
lı ser Kurdistana Turkiye.Me dıx
west,em we bıguherinın zımane kur
hu~
di G jı we re bqinın.Ta ku
karıbın we bıdın weşandın G belav
kırın.Le mıxabın nuha imtıhanen(e
xamen) me destpedıkın u eze hıne=
ki bı wan ve bıbılım.Jı bo ve yeke,eze karıbım vi kari havine bı
ci binım.
kurden
Mın bere gotarek lı ser
Sovyet jı we re şandıbu.Hune bıbu
rın, jı ber ku zımane mıni kurdı
ye pişeyi ne gelki xurt bG.Gotara
we
ının ewe ne gclki lı gor dıle
be.Le ının jı we re dı bın daxwazen
Qanade Kurda de rekır.Jı ber ku ,
ew dıxwaze ez dest bı nıvisandıne
m~n
bıkım.Jı bo alikariya we jı
re u xurt kırına zımane mıni kurdi u j~ bo ez karıbım we pırtuke
bı rengeki rast wergerinıın zıınane
kurdi,ger ferhengen kurdi,en tış
ten dın en ku we alikariye bı ının
ının
re bıkın,ger hGn karıbın jı
rekın,eze gelek sıpasdare we bım.
Jı bo radyoya we ku lı Swed nuha deng dıde hefte du cara.Ev ji
xebatek pır bı qimete,le ınıxabın
em nı karın we bıbhizın.Eger care
ke jı ının re lehat eze werım cem
we jı ber ku jı ının re pır pewiste
Lı dawiye ez dıxwazım bı we bıdım
naskırın ku,dı ARMANC'de we derik
perçen
jı deng u bahsen jı hernil
Kurdistane vekırıba ewe pır xweş
ba.
Bı sılave şoreşgerı u hewalti
Jı

NAM E di YEK iTiYA
SOVY ET.

dın)

nen kurd yen

lı

instituten Ereva

ne da hin dıbın,gelek kefxweşbun
ku bune nase me,jı me ra rasthatıneke baş sazkırın.Lı Erevane kurdi
da gelek pırtuken zımane
bı alikariya wan tene çapkırıne.
sere
Roja me ya sısiya me lı
Çiyaye Elegeze derbas kır.Em dı
nav
zanın ku eva çiya çiyaki bı
u denge lı Ermenistan& de.Eşke
heta
reye ku kurd jı bere de u
dıbıne
nıha her havin peze xwe
lı zozanan dıçerinın.Kurde Ermenistan& mina bere havin-havin p~
ze lı zozane Elegeze dıçerinın ,
deşta
jı ber ku germa havine lı
le
çere kem e u ci tune ku pez
me
bıçere.çaxe em lı deşte bun,
bajı germa nıkaribu lı gund u
Jer bıgeriyana.Lı zozanan bı roj
pır henık e u bı şev jı serma m~
bırne
rıv debar nake.Hevala n em
sere Ç'iyaye Elegeze,em çune şeni
ye wan(ciye konan).Zoza nvana em
ser
teklif kırın,jı me ra berx
jekırın.Lı paşi nan xwarine,got jı
ubeje u pırs u pırsyaran em
bın kon derketın.Zozanvan dor me
kom bun,jı ber ku wan bıhist ku
du kurde dere jı sovyetıstane ha
tıne zozanan.
Me şevbıherike pır xweş lı zowan
zane derbas kır u pır kefa
dıhat dema jı me pırsdıkırın kur
çawan
de dere jı sovyetıstane
ew
dıjin,wana dıxwest hızanıbın
çawan dıjin,dıbıstane wan,kulube
wan hene,bı zımane xwe em kıteb
u pertoka çap dıkın.Me got,welate me ne mina welate Sovyetısta
jı
ne ye.Hun bextewar dıjin,em
we paş ketıne,ge].ek sal pewıst1.n
em bıxebıtın heta bıgıhijne we.
Bı rasti ji wusane,ew sistema
ku peşveçuna ku dı nav mıleten
Sovyetıstane de peyda buye,şewqa
xwe daye ser kurda ji,Kurde Sovyet& nav u denge xwe,jin u ayina
kırıne
xwe,adete xwe wunda ne
gışk mina bere mevanhezın, camer
u xiretkeşın,kurdperwerın,welat
perwerın.Lı aliye kulture da gelek peşve çune.Me çı bı çave xwe
lı nav gunden Ermenistane de dit
u bı guhe xwe bıhist,gışt qet jı
bira me naçe u mevanhezi u dost~
niya wan jı birnakın.
13.11.1981

w

w

w
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Weki wan jı me ra gotın,lı Erhevre
menistan& de kurd yan bı
dıjın (lı kolxoze kurdan da) yan
ji tevi ermeniyan(lı kolxoza bı
bist
hevra).Lı Ermenistan& dori
kolxoze kurdan hene(yane her gu~
deki de kolxozek heye).Dı kolxoze de kurd bı xwe serweri lı kol
xoze dıkın,endame kolxoze serweriya kolxoze u seroke kolxoze dı
bıjerın,ew bı probleme rebırına
iş u kare kolxoze va mıjul dıbın
tevi endama derman je re dıbinın
Mesele,em bejın kolxoza gunde F~
rik de;Dı wi gundi de wek çıl penci mal hene.Gundi gışk endame
kolxoze ne,komite wan heye,seroke komite heye,ew bı tevayi iş u
kare kolxoze dımeşinın,bı re dı
bın,jı komite te xwestın çı tışt
e,
jı kolxoze re peviate,lazım
pekbine,des t xe,kar u bare gundi
ya re par bıke,ciye her yeki jı
wan re xwane bıke u lı dawiye jı
hatına kolxoze,çı dest ketiye lı
nav endamen we de belav bıke,pa
ra wan bıde.Jı bıl kolxoze,jıbıl
male tevayi,her maleke kurde enwi
dame kolxoze,pez yan çeleka
heye,ew lı ser erde ber dora mala xwe jı xweza dıxebıtın,bosta
xwe
ne wan reze wan heye.Ez bı
bı seroke kolxoza Fe rik re peyxwe
vim,mın bawer kır u bı çave
dit çawa kolxozvan bı tevayi dı
bı
xebıtın jı bo peşvebırın u
kolxoze
lındkırına jina endame
xweş bıkın u mın dit çawa ew mina bırayen maleke bı hevra kare
xwe dıkın.
Roja dın em bı hevre çune baj~
re Erevane.Me dıxwest em nasiya
xwe bıdne wan kesen dı radyo Ere
vane de para kurdi de dıxebıtın
u yen ku lı redaksiyana rojnama
bune
Riya Teze de dıxebıtın.Em
heft
nase wan,lı Riya Teze de
par
kes dıxebıtın,te da se-çar
hene:Para Malhebuna Gunditiye,P a
ra Kulture,Par a.Partiye(ya poli~
tike u pırsen dın).Riya Teze hef
te du cara derdıkeve.Radyo para
kurd.i her roi bı zarave kurmanci

ur
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hejmara
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J:,çıJıse

J.ır~'J(cı.:F3,

deng U bab-

se nav \<ielate 30\Tl/eti! U kılam§m
kurdi bı dengeki xweş belav dıke.
Lı Zrevane koma şair u helbest
vane kurda heye,seroke we Karle~
ne Çaçan e.Koma wan,para radyoye
xebatkaren Riya Teze u xwendeva-

i.o

o

rg

pırtuken

V.Salıh

LENİNGRAD
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. askeri

Hazırlanan soruşturma

dosyasın

da MHP'nin,bugüne kadar işlediği
tüm cinayetleri', uluslararası faşist örgütlerle olan iliş'<i:. ·,ı·i,
yurt içi ve yurt dı;;E:J ıki .; ]·· ~
ili §ı:::. ~.c":i.
maları ,MİT içindeizi
ve gizli raporlar,ayrıca f~şist
taktik olarak bazı sol gruplara
ait belgeler ve sol gruplar adı
na yaptıkları eylemlerin planları vs .••... Hazırlanan soruşturma
dosyasında tüm planların MHP mer
kezi tarafından hazırlandığı ve
Türkeşin emriyle yerine getirildiği açıklanıyor.Tüm bu suçlarla
ilgili olarak Türkeş dahil olmak
üzere 219 kişi yargılanıyor. Ve
ilk sorgulamada Askeri savcı,sa
isteminde
nıklar hakkında idam
bulundu.
Cuntanın,MHP dosyasına başladı

ğı zaman iç ve dış burjuva bası~
lehinde
ları tarafından cunta,

birçok yorumlar yapıldı. Yapılan
bu yorumlarda faşist cuntanın,so
lu yargıladıktan sonra "sağı"da
yargılamaya başladığını ve"taraf"
sız politikasını sürdürdüğü ileri sürülerek birçok çarpıtmalar

rg

sürdürürken,Hayıs

içinde MHP dosyası,
mahkemede ele alındı.
ayı

i.o

yargılamalarını

Faşist hareket,tarihi misyonunu
yerine getirdikten sonra artık ev
lemlerine rastlanılmı.vor. Fu:r.cnT
Çün'zıi; taş I. s tlerin ycır.~ığını artık
b"Jgt .. rı ccrctanın kendisi yapı:·or
Cuntanın MHP gibi fa?ist öı:gütle
Hemen belirtr:ı.:'k gerekir ki,cun
içi~
rin eylemlerine ihtiyacı kalmadı
ta MHP'yi,3a,} parti olduğU
ğı iç ir., tekelci burjuvazi için iveya i1HP 'ni .ı yaFtığı eylemlerin den dolayı yargılamıyor.Cuntanın HHP' şi bitmiş MHP şimdi sanık sandalyesinde.Cuntanın MHP'yi göstermenecieni
yi ;•argılamasının birçok
ollik olarak yargıladığı diğer bir
vardır;gcrek hazJ_ çe1.içkiler
noktada,ha.nrlanan 1000 sc.vfalık
sun,gereıv:;c b:l-,: i:a~:.:urı 1ı.;::;:t·;::>ı..: ı .1·1
, . '::·;: ..:::ı..~:
idian2meyle nı; ki§iyi :;·ar<~~lama
do ~.2yı Cunt2, l-l H~· ıyi.
fa:;d.st
de i'; ·.•. ı
sıd:;.r. Sarıki ougüne kad2r
yargılamak is tiyoı: .H!IP
hareketin,işlediği ti.im örgü~lii ve
güdülen amaç:Cunta, Türkiye' :1·:>. i'i2'
planlı ci.nayet:lerin sorumlusu 219
ye karşı varolan halk kitlesine ,
gibi
kişiyle yapmış olmasıdır.Oysa fakendisini MHP'ye karşıymış
şist hareket,Türkiyede sayıyla sa
göstermekle faşist yüzünü gizleAma
yılınıyan örgütlü bir güçtür.
mek,diğer taraftan Cunta,dış poli
doğrultusunda
çunta kendi amacı
tikada,dünya demokratik kamuoyu=
göstermelik olarak MHP'yi 219 kinun MHP hakkındaki yargısını göz
başka
şiyle yargılaması blöften
yargılamakönüne alarak,MHP'yi
bir şey değildir.
la dışta kendisine destek sağla Cunta,bu demeogojik politikasıy
mak ve kendini demokratik gösterla ne Türkiye halklarına,ne de dUn
me imajını yaratmak amacındadır •
ya demokratik kamuoyuna faşist yU
zünü gizliyemez.Faşist cunta,şun~
iyibilsin ki,Türkiye emekçi halkCuntanın,MHP'yi yarg:Llaması his_
ları faşist MHP'yi ve cuntayı bir
te şaşılacak bir olay oeJildir
daha geri gelmernek üzere yargılı
Çünkü;Faşist hareketin 12 Eylül'e
yacakları gün uzak değil yakındır.
kadar yaptığı tüm eyleınleri,l2 Ey
lül gibi bir askeri ,;:q;,c,nicı ya-.:

cunta
Gerçekten de faşistMHP'yi niçin yargılıyor? ..•
MHP'yi yargılamalarının ardındaki amaç nedir? ... vs?

ur
d

Faşist cunta,Türkiye ve Kürdis
tan'daki ilericilerin,yurtse ver=
lerin,sosyalistler in toplu halde

pılmasını

ak

ı

sağlAmak aın:c.~ı.v'.0 ,·raotı

ğı eylemlerle zc.:ı~ıiıı

keri

cunta

:.'<1

~:, c ; .

:--;

işbnsı.n~
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yapıldı.
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LATU neze serdeşt jı aliye bala
hukumata kevneperest u merovkujen Baasi Iraq dı kare bıbe
wan
mısteki bı hez lı ser deven
oportonist u derewkaran ku saze
"nevkari u gıredabuna" parti ya me
bı hukumeta Baase Iraq ra kok kı
fıren

.a

Geli xwendevanen heja,
Rexıstına Partiya Demoqrata Kurdistana İran lı Ewrupa,lı ser bom
11
bakırına zındana gunde "DOLATD
belavokeki belavkır.Em bı kurtbı
ri ve belavoke jı we re peşkeŞ
d ıkı n.
A R MA N C

rıne.

Em dıxwazın ve huyere bıdın di

yarkırın ku dı zındana "Dolatu"-

w

w

w

KURBUNA TRAJEDİ U DEREWEN MEZIN
Berdewambuna şere xwini u mal
werankıri yen İran u Iraq,rejıma
Cumhuriya İslami lı ser gele kurd
mina dıjmıne bıyani bı çeken wehoviti
ran kıri erişen xwe yen
dıdın e domandın.
karbıdesten rejima islami,nıha
ji dı heyal u planen gelqırkırın
u serqutkırına gele kurd de ne.
Oportonist ji,bı rejima islami re
alikariya xwe geş dıkın lı dıji
gele kurd.Dı weşanen xwe de,alikariya karbıdesten rejima islami
dıkın.Kevneperest derew,tohmet ,
puç u pisitiya xwe,wek laser(ley)
dıxwazın bı ser parti Demoqrati
Kurdistana İran re bırejın.Le g~
le Kurd,armanc u kar u baren wan
kevneperestan baş dıbinın u dıza
nın.

zindana Parti Dem~q
rati Kurdistan İran lı gunde DOBombakırına

(mobilize kırına xelke belengaz)
u çaşen xwe fıroş ku dı şere Kur
distan de hatıbun gırtın dıman~
u
Lı heze zından berpırsiyar
peşmergeyen parti ji dıman,parti
dı zındana xwe de gelek mafen in
s ani d ab u gırti yan. Gengazen gJ.r-::
u
tiyan u peşme:ı:·gan wek hevhun
tevhevbun.Ev erişa hovi.tiya ku .lı
ser zindana Dolatu hate kırın ne
zi 42 kes hatın kuştın u 50 kes
bırindar b un. Dı na va warı kescm ku
hatırı kuştın 6 kes peşmerge burı.
Çı1o gerıgaze ku ciyeki ewha bı
destyeki beye bombakırırı?
Jıbo ditırıa hoyerı sereki buyera
gezındarıa "Dolatu" ya Serdeşt
rek pırıcen (sedemen) we berıe ko1arıdırı.

Destgehen weşarıen gıştiyen rejim,weki megafona kevneperest ci
rıayeten heze karbıdest ku .lı Ku-;:
İran~
distarıe pek tine jı gele

vedışere.Lı
kezi,dıbeje
ti,zındana

a.liye dırı hukmeta mer
ku bı alikariya par~
parti hatiye bombakı

rın.

Meroven xwefıroşen rejim,dı ra
diyo,televizyon u dı waşarıen xw;
de dıxwazırı xelke bıxapinırı.Ras
ti ev e ku bombarana ve zındane
de qest jı a1iye rejıma kevneperesta Baas ve hatiye kırın.Hejma
rek jı peşmergen qahramane parti
şehid buna u bejmareki ji bırin
dar bune.
Rexıstına Partiya Demoqrata Kur
distana İran lı Ewrupa,bombaran~
zındana parti ku jı aliye balafı
ren İraq ve hat kırın 7 Bı tundi
ve huyere protesto dıkın.Ev derew
u tohmeten Koroara İslami ku lı
ser "Lıheı.•hatın u hevkariya" par
ti u hukumeta kevneperesta Iraq
re em,bı tundi tekzip u red dıkın

;m

-BIMRE İMPERYALİZMA CİHANİ,
TAYBETİ IMPERYALİZMA EMERİKA
-BIMRE

KEVNEPERESTİ

LI

BI

İRAN!

-BIJİ TEKOŞİNA PEŞMERGEN KU ŞEHİD BUNE JIBO KURDİSTAN!

-AVA BE

DEMOQRASİ

XWEDMIXTARİ

LI

LI

İRAN

U

KURDİSTll.NA İRAN!

PARTİ DEMOQRATİ KURDİSTAN

İRAN. (REXISTINA EWRUPA)
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Em,kurden ku lı Swed dıjin telı
luka nijadperestiye dıbinin. Jı
ber ku gele kurd iro,dı navpera
çar dewleten metıngehkarda hatiye parwekırın.Mafen me yen demoq
ratiki u insani dı van dewletenmetingehkaran de qet tuneye.iro,
lı Tırkiye sazumana leşkeriya fa
şist,zordestiya xwe lı ser gelen
Kurd u Tırk gelek pır u xurt kı
riye.Nezi sed hezar meroven siya
si dı gırtigehen sazumana faşi,t

rs

Partiya çepen komunist(VPK) dı
vi mehe de du şev pek ani. Şeva
yekem lı hemher nijadperestiya ku
lı Swed seri hıldıde u şeva duye
min ji,festifaleki çandeyi bu Van herdu şevana ji bı serfırazi
derhas bun u gelek bala nereva nan kışand.
Dı şeva lı hemher nijadperesti
ye de,jı aliye hevaleki demoqra~
hate
ten Şoreşger ve mesajeki
de
peşkeşkırın.Pışti we mesaje
gruba komela me "GRUP GOVEND" lis
tıken geleri peşkeşkırın.Folklo~
ra kurdi bı biyaniyan dan nişan
dın.Dı şeva VPK de gelek parti u
rexıstınen biyani beşdar bun. Lı
hemher nijadperestiye bı tevayi
u bı gewşin nijadperestiya ku lı
Swed peşve dıçe lı ser we axafti
yan.
Nuhnere VPK a parlementoye ji,
direj
dı vi şeve de axaftıneki
pekani.Lı hemher nijadperestiye
yekitiya rexıstınen peşveruyen bi
yaniyan xwest.Pırsa nijadperestiye bı pırsa kıriza kapitalizme ve
dı
gıre da u.Got: "Nijadperesti
karaktera kapitalizme de heye
Welaten ku bı sazumana kapitalizm
teye dagerandın,hemuyan de nijad
peresti bı hawaki dın derdıkeve
hole.
Şeva VPK ya duyemin ji bı serşeveki
fırazi derhas bu.Ev şev
çandeyi bu.Gelek rexıstınen biya
ni dıvi şeve de muzik,folklor
lestıken xwe yen geleri peşkeşen
nerevanan kırın.

rg

VPK Bl SERP IRAZi DERB ASBÜ
SEVA
....

.a

n

VPK de DEMOQRATEN ŞO
mesajek xwendın.Ew mesaj
ewha bu.
"Heval~n heja,em DEMOQRATEN ŞO
REŞGER jı şeva we ya dıji nijad~
perestiyere slaven xwe yen gerrn
peşkeş dıkın u jı derbashuna şe
va we re serfırazi dıxwazın.
Hevalno,iro lı hemher nijadperetiye tekoşin vatıniyeki diroki
ye.
vatıniya hemu hezen peşveru u d~
moqraten cihane ne.İro,hezen nijadperest lı Swed bı eşkere xeb~
ta xwe yen rureşi berdewam dıkın
Swed
Lı heml)er biyani yen ku, lı
dıjin.Kevneperesten welaten Ewr~
pe u lı Swed,kıriza kapitalizme
re sedem biyaniyan nişan dıdin .
Em,lı hemher ve ditına paşveru
tekoşina xwe peweste ku xurt bı
şeven

bıde

seknandın.

bımre nijadperesti
tekoşina dıji cunta faşist
-Alikari jı gırtiyen siyasi yen

-Bla

-Bıji

Kurdistan u Tırkiye re.
-Alikari jıbo tekoşina
Kurd, u mafe serxwebune.

w

w

w

Dı

REŞGER

dane.Can eşandın,ledan gıhiştiye
gehineki pır xırab.Le bele ev erişa burjuvaziyen monopolen Tır
Kurd
kiye nıkare tckoşina gele

kın.

Komıka

GOVEND folklore Kurda

peşkeşkır

gele
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YASAK BOLGELER
HALKIMIZIN

mayınlar döşendi.Döşenen mayın

Kürdistanın rnayınlı

sınırların

değil,tersine batıdan

lerle,tırlarla

tin sahipleri

gernive bizzat devle-

tarafından yapılı

yor.Dolayısiyle,Kürdistan sını~
larının tel örgülerle öriilmesi

ve

mayınlanmasının

asıl
nedeni
önlemek" için degil,politik olduğu tartışma göt ürmez bir gerçektir .

w
w

" kaÇakçılığı

CUNTANIN BU KARARININ
GERÇEK AMAÇ NEDİR?

ALTINDAKİ

Birincisi,cuntanın

bu kararla
herbir
parçasında yaşıyan kürt
halkı 
nın arasındaki birligi ve iliş
kiyi engellernektir .
amaç,Kürdistanın

w

güt t ügü

İkincisi,cuntanın zindan l arın

da ömürboyu kalma,yada darağçl~

NAVN İ SAN
YWED İ
BÜHA
ABONE

1 ADRESS

1 ANSV,

UTG

1 PRIS-PRICE
1

ve manevi yardımlarını esirgemi
yorlar.Çogu kez,verilmekte olan
savaşa topyekun olmasa da, yine
katılrnışlardır.1şte askeri- faşist cunta,bu gerçekleri bildigi için korkuya kapılmakta
ve
Kürdistanın sınırlarını
yasak
bölge ilan etmektedir.

ur

.a
r

dan

mız bagırnsızlık ve özgürlük
için savaşan kardeşlerine maddi

salanmamak için,Kürdistadiger parçalarına geçrnek is
teyen ilericilerin,devrirncile =rin geçişini engellernektir.
Sörnürgeci güçler bu uygulamalariyla hiç başarılı olmamışlar
da denilernez.Bu başarı ulaşıl mak istenilen hedefe tii•narniyle
varılrnarnış olunsa bile.
Yine sözkonusu
kararnamenin
başka bir yerinde şöyle denil rnektedir. "Güvenlik bölgesi için
de yaşaya'ların hakmak ve koru=makla yükümlü bulundukları hayvanları ve lüzürn görülen
öteki
mal ve benzeri maddelerin miktarları 24 saat içinde köy rnuhtarlarına beyan etmeleri zorunludurm deniliyor . Görülecegi gibi Kürdistanın sınır boylarında
yaşayan köylülerin temel
yaşarn
maddelerini karneye baglamak,ka
çakcılıgı önlemekle ne gibi bi~
alakası olabilir?Elbette ki, uzaktan yakından bir alakası ola

KÜRT HALKI KONULAN SINIRLA
RI TANIMIYOR~
Geçmiş hükümetler gibi,faşist
cunta da istedigi kadar sınırlar
çizsin ve kararnarnelerle
yasrtk
bölge ilan etsin,Kürt halkı
bu
sınırları tanımıyor . Ve hiçbir za
man da tanımıyacaktır.Fakat bu=nunla bir gerçek daha ortaya çı
kıyor ki,o da,Kürt halkının Türkiye Kürdistan'ında bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm için verdikleri savaşım,Türk
somurgeci
güçlerini ürkütecek bir
düzeye
varmışt~r.Zaten cuntacı generallerin her beyanlarında bu korkuyu görmek mümkün.Ama korkunun ecele faydası olmadıgı gibi, Türk
somurgeci güçlerininde korkuları,
başlarına gelecekleri günler uzak
değildir
Ne tel ör
güler,ne ıı.ayın tarlaları,ne de I
lan edilen yasak bölgeler, Kürt
halkının birligini ve dayanışma
sını engelliyemiyecektir . Emperya
list ve sömürgeci güçler tarafın
dan çizilen sınırların
ortadan
kaldırılacagı,tel ve
mayınların
sökülüp atılacagı günler,çok uzak değildir.

si

lar bugüne kadar,binlerce yoksul kürt emekçisinin sakat kalmasına ve ölümüne neden olmuş tur.
Sömürgeci Türk burjuvazisi bun
ları yaparken,sözürnona "kaçakçJ:"
lıgı önlemek" için ( ~ ). yapıyor =rnuş . Ama bu gerekçeye
kargalar
bile güler . Çünkü ötedenberi büyük kaçakçılığın yapıldığı yer,

rında

nın

va
k

Halk düşmanı asker~ faşist cun
ta,bir kararnarneyle kürdistanın
10 kilometrelik sınırlarını yasak bölge ilan etti.Cuntanın ya
yınladıgı bildiri de "Hatay,Ga=ziantep,Urfa,Mardin,Hakkari, Van
Agrı ve kars illerinin Suriye ,
Irak ve . İran devletleri ile olan sınırlarırnız da 10 kilernet
relik bir emniyet bölgesi ibe=las edilmiştir." denilerek
bu
bölgeye tüm giriş ve
çıkışla
rı resmen yasaklarnıştır.
Bilindigi gibi askeri faşist
cuntanın,bugün yasak bölge diye
ilan ettigi Kürdistan~ hüdutlarını,Sörnürgeci Türkiye,daha önceleri bu hudutları bir ~oydan
bir boya hitlerin faşist karnpla
rı gibi tel örgülerle örüp,kürt
halkını da,bu kampların esirleri haline getirdi.Daha sonraki
yıllarda bu tel örgülerle de ye
tinilrneyip,bu kez Kürdistan sı=
nırlarının büyük bir
bölümüne

di
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BiRLiGiNi PARÇALAYA MAZ!

maz.Halkırnız , yapılanların aslın
da , sömürgeci güçlere karşı ver=-

dikleri

savaşımlarını,dayanışma

larını engellemek için yapıldı=

ğının

bilicindedir . Özellikle fa

şist cuntanın almış oldugu

b~

karar,1ran Kürdis t an ' ında kürt
halkının Humeyni yönetimine kar
şı sürdürdükleri savaşımın yeni
boyutlar kazandıgı bir
dönerne
rastlaması tesadüfi değildir.Sö
mürgeci güçler çok iyi biliyor=lar ki,Kürdistanın herhangi bir
parçasında verilmekte olan
silahlı mücadeleye,Kürdistanın di
ğer parçalarında yaşayan halkı=-
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