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Diroka cıvakiye u mırovatiye dı
de diyarkırın,ku heta iro,be rexıs 
tın,be gıredan qet netewek u an jT 
gelki negıhiştiye mafen xwe yen 
demoqratik u serxwebun. 

Le wısa ye.Bıngehe ditına serbı
xwe jı ku te?Bı metoden zanyari em 
lı bıngehen doze bınerın u 
ditın u bir u baweriya serbıxwe 
derdıkeve nave.Serçaviya serbıxwe 
jı idealizme te.İdealizm,kesan dı 
ser rexıstın u cıvakan ve dıbine u 
dıbeie,ku "ew yen ku cıvak,buyeran 
u dirokan çe dıke u peşta dıbe,ke
sen jir u merxasın,ne cıvak ın." 
Meteryalizma diroki lı hemher ve 
ditına idealist dısekıne.Ewha ber
siv dıde: 

"Na,ew yen ku dirok u buyeran çe 
dıkın cıvakın ne kes ın.Ew kesen ku 
serok u sembol ın, cıvak wan bı pe-
westi derdıxe nave u dıke sembola 
cıvakan." 

Diroka mırovatiye heta nıha heq 
daye metaryalizma diroki u metoda 
we ya diyalektik.Ditına idealizm u 
metoda we ya metafizik puç buye u 
hatiye rızandın.Heta nıha pır k~
sen zana u bı quwe~ hatıne u çune. 
Le bıserexwe qet nıkarbune tışteki 
bıkın.Bı kesen serbıxwe qet welate 
ki nebatiye rızgarkırın. -

Ew ditına idealist ku kesan hı 
ser rexıstın u gıredanan ve dıbine 
be sedem nine.Bo ku tekoşina çina 
karker u gelen bındest bı ser neke 
ve.Tekoşina dıji kedxwariye u zor~ 
destiye bıde belav kırın,edlandın. 
Pere pasifizme bine,karyerizme geş 
bıke.Lı dıji kedxwari,xwinmejiye , 
hoyen xebata bı rexıstın u kollek
tif jı nave rake.Daxwaz u menfeaten 
kesan derdıxe peş.Egoizme dı nav 
kesan de dıde runıştıne.Bir u bawe 
riya peşengiya rexıstınen peşveru~ 
yen gelen bındest dı nav gel de n~ 
mıne. 

Te ditın ku dı bıngehe bıserxwe 
de nexweşiyeki ideolojik u politik 
heye.Le bele iro.dı rewş G hoyen we 
late me Kurdistane de.ku dı nav 
çar welaten metingelıkar G kevnepe
reste de hatiye parve kırın,ew he
buna kesen bı serbıxwe bGyereki gı 
ring e.Bı desten welaten imperya ~ 

~ur<!ı~b doı loln·ıı m.>r .• uio< 

h•Hdi~k harn tidniııı; 

list careki Kurdistane dı nav çar 
welaten metingelıkar de parve kırın 
Lı dıji çar dewletan gerek şer u 
tekoşin beye dayin.Jı wan sedeman 
hezen şerkar ji hatıne parve kırın 
Lı aliye dın ev ji ne hınclık e. Lı 
weslen(perçen) Kurdistane gelek re 
xıstınen politik derketıne nave. -

Ewan ne bes ın,derde kesen bı 
serbıxwe ji daye ser derdan u ke 
seran.Kesen ku pıçeki hunermend
e,nav u deng daye,pıçek kar u ba 
ren siyasi jı dest te,xwe bı ser 
bıxwe dıde diyarkırın.Ev nexweşi 
ya kesen serbıxwe bun iro kışiya 
ye dere Kurdıstan.Bı teybeti li 
EwrGpaye,hınek hezen nıyaren g~ 
le Kurd,dıxwazın ve nexweşiya ser 
bıxwe dı nav kurdan de bıdın be~ 
lav kırın.Jı bo ve yeke çı jı des 
te wan te qet paşta nadın.Diroka 
Kurdistane bı van minekan tıje ye 
Lewra hoyen serbıxwe lı welaten 
Ewrupaye gengazen we hın ji pır 
ın.Le lı Kurdistane va nexweşiya 
serbıxwe hındi pere nake.Peweste 
ku jı rexıstıneki re alikari bı
kın.Lı deri vi ji lı Kurdistane 
bı sere xwe kes nıkare kar u ba
re politik bıke.Jı bo ku hezen me 
tingehkar wan dı ci de dıpelçıqTn 
ın.Le lı welaten Ewrupaye ne ew
ha ye.Xebata siyasi jı Kurdista
ne hesatıri ye. 

Çıma serbıxwe? 

Careki nav serbıxwe ye.Tışte ku 
wan gıre de tune.Dısiplin nas na 
ke.Kar u bar ji tune.Tene tışte~ 
ki heye,ev ji şoreşgeriya mezın, 
tGj G deng u bahs gerandın hene. 
Rexıstınen Kurdistan lı EHrupa dı 
ji dewleten metingelıkar tevger 
pek tinın,kar u bar dıkın ev hı
nek kesen ku bı serbıxwe ne lı 
mala xwe G lı qehwan u der u do
ran rGdının kevır u zınaran bı 
ser rexıstınen Kurd re gerdıkın. 
Jı rexıstınen Kurden peşveru u 
şoreşger re rexnen gıranbıha(:) 
dıgrın. 

Kar u baren wan hınek kesen 
Kurd en serbıxwe yen rexne ani
ne jı rexıstınen peşveruyen Kurd 
re,ew kesan xeber gerandın jı xwe 
re kırıne xebata politik.Ew kesan 
xebata politik ewha zanın. 
Le,bı ser nave bı serbıxwe ke

vır u zınaran bı ser rexıstına 
u gıredanen Kurd re ggrkırın ne 
vatıniyen(vazifen) kesen ku jı 
xwe re bıbejın "Ez bı serbıxwe 
me," nine.Vatıniyen kesen peşve
ru G welathezen serbıxwe ev e,ku 
pıştgırti u alikariya rexıstın Q 
gıredanen Kurden ku jı bo serxwe 
bun u azadiya Kurdistan şer dı~ 
kın u tekoşin dıdınbıkın.Jı bo 
serfırazi u serketına wan rexıs
tınan hemG gengaziyen(ımkanen)xwe 
jı wan re arnade G peşkeş bıkın. 
Heta nıha ji hınek kesen ku ser
bıxwe b line, ev kar j i kırıne. ---Ev 

kesan jı aliye çande u pişa Kurdi 
de gelek kar u bar kırıne.Jı van 
kesan re gerek gıramiye mırov he 
be. 

Vatıniyen kesen serbıxwe ev ın 
ku lı welat~ wan dı Kurdistan de 
pırhejmar rexıstınen siyasi G de 
moqratik hene,yekitiya wan bıxwaz 
e,G dıve doze de jı bo yekitiya 
hezen peşveru G şoreşger G welat 
parez hemu gengaziyen xwe peşkeŞ 
bıke.Jı bo ve yeke kar G baren 
be westan G be hempa bıke. ÇeHt 
buni,kemasi bı xebate jı nave te 
ye rakırın.Ev ji peweste ku dı 
_nava xebate de ciye xwe bıgre G 
bıxebıte.Tene nepeyve. 
Bı peyvan savar nakele. 

Lı dere rexıstınan,lı dere kar 
;J: bar bı nerevani rexne anın ka 
~eki pır hesa(rehet) ye u erzan 
e. 

ARMANC 

KDVARA lAROKAN 11HEVi" 
HEJMAR 5 HEZİRAN J98J 
DERKET , 

HEVİ BIXWİNE-BELAVKE 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



3 

DAXUVANiYA 
PARTI YEN, 

. - . . 
KOMUNIST 
YEN EREBAN 

.LISER DOZA 
--KORDAN-

Çendeki bere ll partiyen ko
munist u sosyalisten welaten Ere 
ban cıvineki pek anin.Dı rojeva 
cıvine de van dozen gıring ci dı 
gırt: 

Politika Emerika Yekbuyi 
şerxwaz,Başura Lubnan,doza 
tin,Erişen Israil u doza 
Kurd jı bo serxwebun. 

ya 
Fılis 

geli 

ll Partiyen komunist u sosyalis 
ten welaten Ereban lı ser politT 
ka Emerika Yekbuyi şerxwaz seki~ 
nin u hatına Reagen jı aşitiya 

Cihanere talukeki mezın ditın.Ev 
dema ku Sovyet bı dıl u can bo 
aşti ya Cihane kar dıke u alika
ri dıke,Emerika dıxwaze lı ciha
ne şere atomi derxe.Bı teybeti E 
merika Yekbuyi lı Rojhelata Na ~ 
vin de bı deste erişkaren Israil 
lı ser gele Rojhelata Navin agır 
dıbarine.Lubnane weran kır.Emeri 
ka Yekbuyi bı hernil paşverG G keV' 
neperesten Rojhelata Navin G Ere 
ban re alikari G pıştgırtiye dı~ 
ke.Emerika Yekbuyi bı hezen paş
verGyen Ereban re peymana Camp
Oavit dıde qebulkırın.Hezen paş
veru kevneperesten Erehan ji, jı 
bo doza Fılistin be deng dıminin 
Hezen imperyalist u paşveru nax
wazın gele Fılistin vegerın wela 
te xwe u bıgihine mafe ~"e yen 
serbıxwe. 

Arınanca erişen hezen imperya -
list lı Rojhelata Navin de,jı bo 
paqıj kırına şoreşa Fılistin,ra

kırına hezen Lubnani yen nıştiman 
perwer,rakırına şoreşa rızgariya 
gelen Ereb,Kurd,Farıs u Tırk ın. 
Jı ber ve yeke,van hezen niştiman 
perwer u peşveru bı hev re xeba= 
te bıkın. 

Daxuyaniya van ll partiyan ew
ha dom dıke, 

' 1 Em partiyen komunist u sosya -
list,doza mılete Kurd gıring dı
binın.Em pıştgıri G alikariya do 
za rızgariya gele Kurd dıkın.İr-;:; 
tada,ledan u asimla ku lı ser ge 
le kurd te ye kırın oe hed e bi 
hejmar e.Wek mılle.ten dın,mafe 
Kurd e.,ku xwe bı. xwe idare bıke. 

Partiya Komunista Urdın, Eııiya 

Rızgariya Bahri,Parti Komunista 
Tunus,Parti peşeng u Sosyalista 
Cezaır,Parti Komunista Suudi, ,1 

P .. ırti Koınu:ıista Sudan,Parti Komu 
nista Suri,Parti Komunista İraq~
Parti Komunista Lubnan,Parti Ko
munista Mı.sır,Parti Peşveru u Sos 
yalist ya Fas(mıxribi) 

ARMANC 
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KURT DILI UZERINE YASAKLAR 

HALKIMIZI VILDIRAMAZ ! 

Faşist askeri cunta yayınladığı 
bir genelgeyle "Türkçe konuş kam
panyası" nı açtı.Bu karara bafflı 

olarakta resmi dairelerin kapıla
rına "Türkçeden başka dil konuş -
mak yasaktır" şeklinde yazılar ya 
zıldı.Konuyla ilgili olarak,Mar ~ 
din Valisiyle bir görüşme yapan 
Hürriyet gazetesine,Vali;" Hardin 
ve yöresinde halkın daha çok Arap 
ça ve Kürtçe konuştuğunu,halk ara 
sındaki bu alışkanlığın giderilme 
si ve ana dilimiz olan Türkçenin
konuşulmasının sağlanması ve yay
gınlaştırılması amacıyla böyle bir 
kararın alındığını" belirtti. 

Yukarıdaki açıklamalar böylesi 
bir uygulamanın neden cunta yöne
timi tarafından gerekli görüldüğü 
ve neye yöneldiğini açıkça sergi
lemektedir. 

Sömürgeci T.C.yönetimleri şimdi 
ye kadar akla gelir,gelmez uygula 
malara başvurdular.l920-l938 yılla 
rı arasında Kürdistan'da gerçekleş 
tirilen kitle soykırımları, bun~ 
izleyen yıllarda,Kürtçenin yasak
lanması,Kürtçe konuşulduğunda pa
ra cezalarına çarptırılmalar,Kürt 
dilinin "yok" edilmesini amaçla -
yan asimilasyon odaklarının yara
tılması(Yatılı bölge okulları vs) 
Kürdistan sorununu ve Kürt halkı
nın haklı mücadelesini savunanlar 
la ilgili olarak çeşitli yasaların 
çıkarılması ve bunun "Kürtçülük"o 
larak nitelendirilmesi,binlerce ki 
şinin bu yasayla yargılanmaları , 
yüzlerce benzeri uygulamaların tek 
nedeni,Kürdistan sorunu ve verilen 
haklı savaşımdır. 

Tüm bu uygulamalar yetmezmiş gi 
bi,l2 Eylül'de yönetime zorla el 
koyan cunta yönetimi de,Kürdistan 
halkının ulusal demokratik savaşı 
mını hedef alan bir yığın uygula~ 
malara girişti.Bugün cunta yöneti 
minin zindanlarında,yiizbinlerce,ay 
dın,ilerici,sosyalist insanlık dı 
şı baskı altında yaşamlarını sür~ 
dürmektedirler.Cunta yönetimi bu
nunla yetinmeyip,halkımızın kendi 
öz dilini konuşmasını da yasakla-

yarak,günümüz dünyasında eşine az 
rastlanan yüz kızartıcı,iğrenç bir 
suç işlemektedir. 

İşte "Türçe konuş kampanyası" a 
dı altında esasen,Kürt dilinin y-;:;k 
edilmesini hedef alan bu uygulamay 
la cunta yönetimi,ne kadar KürdTs 
tan halkına ve onun değerlerine -
karşı olduğunu açıkça sergilemek
tedir.Yoksa Türkiye'de İngilizce, 
Fransızca eğitim yapan okulların 
sayısı azımsanmayacak kadar çokken 
yine tüm eğitim kurumlarında yaban 
cı dil okuma zorunluluğu varken;
neden başka bir dilin,yani Kürtce 
nin yasaklanması istenmektedir?Ne 
den sömürgeci yönetimin valisi ,-; 
Kürtçe konuşmanın bir alışkanlık 
olduğunu ve bu alışkanlığın gide
rilmesine çalışılacağını belirtmek 
tedir.? Evet tüm bunların nedeni-; 
Kürdistanın sömürge konumunun de
vamını sağlamaya yöneliktir.Sömür 
geci yönetimler gerekirse,sömürge 
leştirdikleri ülkelerin tüm değer 
lerini sömürmeye,yozlaştırmaya baş 
vururlar.Türkiye ve Kürdistan da
bu ilişkiler ağı içindedirler . 
Sömiirgeci Türk devleti,:Zürdistanı 
askeri işgalin yanısır2,Kürt hal
kının kültürel değerle,cini: saııat 

edebiyat,folklor ve dilini yok et 
meye,yozlaştırmaya yönelik çabala 
rıylc,klasik sömürgeci bir devle~ 
tin günümüzdeki tipik örneklerin
den bir tanesidir.Cunta bunu daha 
da pekiştirrnek istemektedir. 

Ama sömürgeci faşist cuntanın ~a 
baları boşunadır.Başarı sağlanama 

yacak .Böylesi çabalarla başarı 
kazanıldığı dünyanın hiç bir ye
rinde görülmemiştir. 

Kürdistan halkı artık düşmanını 
iyi tanımaktadır.Yer altı ve yer 
üstü zenginlik kaynaklarını talan 
edenleri ,dilini yasaklıyanları , 
kültürel değerleri tahrip edenle
ri ve Kürdistanı bugün emperyalist 
lerin askeri bir üssü haline geti 
rerek,Kürt halkına zindan yapanla 
rı tanımaktadır.Bunları yapanlara 
da,Kürdistan halkının der s vere
ceği günler uzak değildir. 

SER GELEK NAI'1EYEN XWENDEVANAN BER

p I RS İ Y AREN RADYOY A DENGE ARf"lANC 

DİYARİ DIKE : 

RADYOYA DENGE ARMANC;RADYOYA KURDA 

LI SHED, BES LI BAJARA STOCKHOL./'1
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· ARML\NC 

FEDERASVONA "l · -- -- -

~K~~D{l_ Ll _ S_W_i5:tt 
Roja 6.6.1981 an de lı Swed jı ~ 

li komelen peşveru u niştimanper
weren Kurd ve "FEDERASYONA KOHE
LEN KURDİSTAN LI SWED" hate da
mezrandın. 

Komela me;ango komela çandi u 
Alikariye Kurden lı Swed ji, dı 
nav Federasyon€ de ci gırt. 

Em belavaka Federasyon€ lı JCr 
peşkeşe xwendevanen xwe dıkın. 

ARMANC 

JI NIŞTIMANPERWEREN KURDISTANE RA 

Gele Kurdıstan ev sedsalın ku te 
koşina xweyi azadiye lı her çar 
perçen Kurdıstane beyi ku sere xwe 
bıtewine bı sebrek mezın berdewam 
dıke.Dı roja me da,ev tekoşina ra~ 
yekine buye pırsek jı pırsen gıring 
dı rojhılata navin da. 

Gele Kurdıstan ku hemher hemu zor 
dari,mehan u ledanan denge we neha 
tiye bırin,roj bı roj mewziyen g~ 
ring u hevalbendan nuh bıdest dıxe. 

Gele Kurdıstane,bı planen gelqır 
kırına behed yen cunt~ faşist-me ~ 
tıngelıkar lı Tırkiye,bı karanina ~e 
weyen şoven(nijadperest) u hoviti 
yen rejimen Baas lı Suri u Iraqe u 
lı Irane rejima olperesti ya fana
tik ku zordestiya xwe lı ser gele 
kurd berdewam dıke;qet jı ber stu
ye xwe xwar nekıriye.Tam dıjeyane 
jı hemu zordari u kedxwariye kina 
gele me her çuye zede buye,ev hers 
u sebra(arama) xewen metıngehkaran 
revandiye. 

Ev tekoşina gele Kurdıstane ku dı 
bın hoyen pır dıjwar da te dayin,jı 
hela me kesen Kurdıstani yen ku ha 
tiye mecburkırın ku jiyana xwe li 
derveyi welat dombıke,bı her awahi 
pıştgırti le tekırın. 

Ev xebaten ku kesen peşveru yen 
nıştımanperwer lı derveyi welat 
domdıkın dı tekoşina gele me ya bo 
demokrati da ciheki gıring dıgre . 
Her xebata peşveru ku dıbe(çedıbe) 
çawa xofan dıke dıle metıngehkaran 
jı gele me ra ji buye kaniyek me
zın ya moral u heviye. 

Jı bere da j i lı Sı.1ed xebata nı_§_ 
tımanperwaren Kurdıstane yen peşv~ 
ru rehetiya metıngehkaran dırevand 
Metıngehkaren ku ev tengasiyen xwe 
bı awaki vekıri eşkere dıkır, bona 
xebata me bızanıbın,MİT, sefarcta 
Tırk u Iraqe seferber kırıne. 

Xebata Kurden lı Swed,ku dı van 
rojen dawi de lı ser dur u dırej te 
qısekırın dı çapdariya burjuva Tı~ 
kida,jı hela nuçegihanen taybeti 
yen MİT te lekırın.Lı gor siyaseta 
MİT ya ku her dem bı zanısti hati
ye meşin,xebata hemu hezan tevlıhev 
dıke u bı xeberen çewt u hewl bo ~f 
kara cihane bıxapine u bı metoden 
(azinen) her weki dıne sere insa
nan hate tevlıhev kırın.Tırsa MİT, 
weşanen burjuva u efendiyen wan 
cunta faşist ya metıngehkar,tekoşi 

na gele Kurdıstan ya netewi u de
moqratik ya ku roj bı roj rudem d~ 
be. 

Federasyona koruelen Kurdıstane lı 
Swed dı rewşek wusa de te damezra~ 
dın.Federasyona me ya ku bı xeba -
ten nezi saleke jı hela komelen p~ş 
veru yen niştimanperwer lı Swed ~ 
tiye damezrandın,xwedi averuyek di 
rokiye.Cihgırtına ditınen cure cure 
dı nav federasyone de weki ku bere 
buye iro derbek hin mestır lı me
tıngehkaran dıxe. 

Federasyona me de alikariya zarok 
jın,xwendevan u hemu karkeren Kur~ 
dıstane bıke u bı tengasiyen wan 
yen cıvaki u abori dakeve.Federas
yona me,de denge tekoşina gele Ku~ 
dıstan ya netewi u demoqrat ji, lı 
derve belav bıke,bı perabunen gı
ring ve hemher hev e. Federasyona 
me,de jı zaroken kurd re,ku jı hela 
welaten metıngehkar tene mehandın. 
Lı Swed kar G bare hindekariya Kur 
di bıke u bo karıbe van perabunan
bine cih,hevcedariya ve bı hemu peş 
veru u niştimanperwaren Kurdıstan~ 
re hene.Em bawerın,çı kesen ku d1 
komelan de na,anji lı derveyi kome 
lan e,de jı dıl piştgırtiye lı ka~ 
re federasyon€ bıkın. 
Pıştgırti u alikariya federasyo

n€ de pewendiyen me,xurt bıke u t~ 
koşina ku gele me hemher zordari u 
ketxwariye dıde,bı şax u per bıke. 
Federasyona me ya ku de hemu Kur
dıstaniyan hımez bıke,bı ve perabQ 
na xweyi gıring de bıbe sımbala y~ 
kitiya hezen peşveru. 

Federasyona me,jı nuha de mızgi
ni dıde,ku paşi xebaten xwe yen 
fermi qedand,de payize dest bı xe
baten bıngehi bıke. 

Federasyona me,de dı destpeka ç~ 
buna xwe de hewvedari alikariya her 
babet be.Dı ve bare de perabuna her 
peşveru,niştimanperweren Kurdıstan 
ku pıştgırtiye lı wan xebaten eri
ni bıkın. 

Pekanina federasyonek tekuz,beri 
her tışti derbek mezın dıde nuneren 
wan welaten metıngehkaren lı Swed 
ın.Tırsa metıngehkaran ya heri me
zın dı nav federasyonede pekhatına 
hevkariya hezen peşveru ne.Metıng~h 
kar bo ku re lı xebata federasyon€ 
bıgrın bı listıken xwe,çı jı deste 
wan be,de bıkın.Çawa ku jı wan şıka 
me tuneye,de tırsame ji nin be. 

-PIŞTGIRTİYA YEKBDNA HEZEN KURDEN 
LI SWED BIKE! 

-FEDERASYONA KOMELEN KURDISTANE LI 
SWED REXISTINA GELE KURDISTANE YE, 
WE BIPAREZE! 
-BIJİ HEVKARİYA HEZEN PEŞVERD D 

NİŞTİMANPERWER! 
-BIJİ TEKOŞİNA GELE ME! 

FEDERASYONA KOMELEN KURDISTAN LI 
SWED 

-DAGERA SAZİ-6.6.1981 STOCKHOLM 
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JI SERKARİVA KOYARA ARMANC RE 

STOCKHOJJ1 

Dı navbera 15-19/6/1981'€ da lı 
Finland lı bajare Lahti cıvineke 
navbernetewi(international) jıbo 
nıviskaran pekhat.Ez ji hatıbum 
xundın(dawetkırın) u wek nıviska 
reki Kurd ez ji beşdar bum. -

Jı Brezilyaye heta Japonyaye jı 
gelek welatan 50 nıviskar hatıbun 
we cıvine.Her weha zedeye 50 nı
viskar u nuçenıvisen(gazeteci ) 
Finlandi ji dı cıvine da beşdar 
bubun. 

Babete(konu) cıvine,"Dı beje(e 
debiyat) da Rola Efsanan" bu. Li 
gora vi babeti ının ji nıvisareke 
lı ser "Rola Efsanan dı Bejeye 
Kurdi da" arnade kır.Her weha,jı
bo ku ez bala nıviskaren dınyaye 
bıkışinım ser doza gele Kurd u 
ser zordesti u rehkariya dewleta 
Tırkiye,mın nıvisareke dın ji a
made kır.Mın herdu nıvisar ji bı 
tnsilizi dan wergerandın,jı her 
yeke 100 nusxe teksir kırın u ının 
gışt bı xwe ra bırın cıvine. Lı 
wır,mın herdu nıvisar ji hempeke 
şe cıvine kırın,hem ji lı nıvıs~ 
kar u nuçenıvisen beşdar belav 
kı rı n. 

Bı vi awayi,doza gele me ye 
bındest u beşxwari,hem dı navbe
ra nıviskaren beşdar da,hem ji dı 
rojnameyen Finland da balkeşiyeke 
(ilgi) mezın dit.Pışte belavkırı 
na herdu nıvisaran,çar rojnamey~n 
Finland(sıse bı zımane Fini,yek 
bı Swedi) u Radyoya Helsinki bı 
awaki fere ci dan mesela Kurdan 
G zordestiya dewleta Tırkiye lı 
ser mılete Kurd. 

Ez qopyayen herdu nıvisaran jı 
we ra ji dışinım.Ez hevidar ım ku 
hun dı rupelen kovara xwe da cı 
bıdın ve xebere u ve huyere bı 
xwendexen xwe ragihinın.Eger hun 
bıxwazın,hun dıkarın dı rupelen 
kovara xwe da ci bıdın hın pasaj 
u parçeyen nıvisaran ji;le bı ş~r 
te ku hun kıfş bıkın ku ev nıvisar 
jı ~ıvina Nıviskaran ya Navberne 
tewi ra hatiye peşkeşkırın. -

Dıgel sıpas ô sılaven ının 
M.EMİN BOZARSLAN 

Uppsala:8.7.1981 
i\1. EMI:'\ BOZARSLA:\ 

p:;:R 
i i'l.EHİN BOZARSLAN 
;"MİR ZORO D HEYRO DERKETN" 
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HE VAL MUHTEREM BE MIRIN E 

Dı sala 1978 an roja 21 Rezira 
ne,gele Kurdistan€ şoreşgere he~ 
ja Muhterem Biçimli wenda kır.Dı 
ser mırına Muhterem re se ~,'ll der 
bas bu,le ew tucar nehat jı bir 
kırın.Bı vacayi ew,dı tekoşina 

gele Kurdistan€ de jiyana xwe ber 
dewam dıke.Le ev jıyan,ne jıyane 
ke fıziki(bı şexsi) ye.Muhterem~ 
bı bir u baweriya xwe,bı ramana 
xwe ya Marksist-Leninist ve, dı 

şere gele Kurd,ye jı bo serxwe
bun u azadiye,be westan tekoşin 
dayına xwe ve jıyana xwe dıdomi 

'ne. 
Heval Jvluhterem,dı jıyana xwe ya 

kurt de,gelek karen heja u be hem 
pa pek anibu.Wi dı tekoşina gel& 
Kurdistan€ ya lı hember metıngeh 
karan u kevneperestan te dayın,dı 
nav tevgera DEMOQRATEN ŞOREŞGER 
de cıye xwe gırtıbu u herdem lı 
peşiye be tırs şer dıkır u eriş 
dıbır ser kozıken kedxwuriye.Jı 
ber ve yeke hezen metıngehkar u 

MERXAS HEBUN,HEVALO! 

-Jı biranina heval Muhterem re-

Merxas hebun 

Merxas hebun lı enıya şeri 

Canficla 

Şer dıkırın be westıyan 

Bo raman 

u armancen gewre 

u bılınd 

gıyan Roj 

dıl-xuri 

Bo malıştına belengazıye jı dıne 

Dı mıle karker u gundıya de. 

u dıgel kılukemasıya 
Merxas hebun,hevalno! 

o tım lı erişe 
Eriş dıbırın ser kozıkan 

Ye hezen 

Ne dıdelıya çave wan jı tendura Roje kedxuriye 

Merxas hebun,hevalno! Dıbışırin,bı bı meferjeni 

Çaven xwe ne dınıqandın jı mırıne Dıbışırin 

Zıravpılıng Lı spedeya bı mefer dınıherin 

Nefspıçuk. Lı spede metıngeha 

O dıl Lı ye proletar. 

j ı ye bılbıl 

tenıktır Rojek jı rojan 

u bengitır. Roj u heyv 

Dı enıya şeri Dıgel peyayen xwe i sterkan 

ya demoqrasi Çar dar 

hevalbenden wan yen Kurd,jı bo 
kuştına Muhterem gelek dek u do 
lap dıgerandın.Le bele Muhterem 
be tırs bu,jı ber van dek u do
laban qet rojeke ji tekoşina xwe 
ya lı hemher metıngehran dıdan' 
sıst nekır u naben nedaye.Ev te 
koşina Muhterem heta roja mırı~ 
na wi ji berdewam kır.Le sed mı 
xabın jiyana vi şoreşgere heja~ 
pek hati u nevs pıçuk pır dom n~ 
kır. 

Mırıne be wext bı vi şoreşgere 
heja u kelema nav çave dujmınan 
gırt. 

Muhterem dı roja 21 Hezirane sa 
la 1978 de bı qezake be xer j ı La 
va me qetya(u çu gerduneke dın ) 
Tekoşina wi jı bal hevalen wi dom 
dıke u we dom bıke,ta ku Kurdis
tan serfıraz bıbe. 
Lı ser cenaze Muhterem,hevale wi 
helbestvane bı nav u deng Rojen 
Barnas helbesta jerin lı ser nı
visand. 

anın 

Bı gıramgıri 

bı sertewini 

Her care yek je 

Le sıwar bun 

Ber bı gerdunek dın çun 

Serbılınd 

enivekıri 

Em ketın bıne mızange 

Nızanga wan 

Lı ser mıF· me 

Çu baxçeke gulan 

dan in 

Ku jı ava avadıye sor dıkırın dı dılan 

Merxas hebun,ber bı Roje hınarti 

Merxas hebun,ku nıha 

Dı helina dıle me de veşarti. 

-Jı pırtuka "Lı Eandeva 

Spede" 

ROJEN BARNAS 

BEŞiR • BOYANI 

-RUBAREN 
11

RÜBAREN SORAV" PİRTÜKA HELBEST YA 

HELBESTVAN BESİR BOTANİ,DI NAV WE

SANEr·l ARfv1ANC DA DERKET, 

SORA V 
EV PİRTÜKA JI NAVNİŞANA ARI'W'-JC 

KARE BE PEYDAKIRINE, 

WESANEN ARMANC 10 • 
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AR MAN C 

11HER TIST JI BO SlYASETA DBvD'JRt~TEN 

SORESGEREN KURDt STAI't 
"Hertışıt jı bo siyaseta Dernoqraten 
Şoreşgeren Kurdistan!" 

Dı cıvinek desta ren KKDK,avekı
ri de lı Bakura Elrnanya Federal peş 
nıyariyek hat,ku rnerıv lı kareki bı 
gere,hatiya wi jı bo heval u hogı~ 
ren me yen dı zindanen cunta faşist 
de u siyaseta Dernoqraten Şoreşgeren 
Kurdistan re bışinın. 

Ev peşniyari ji ali hernil endarn u 
dı_lxwazan ve ha te peyvandın. Wega qo 
mit~ bo gera kareki hate ava kırin 
Dı nav we hefte de kareki wısa pey 
da bu.Ern pışt se hefta qefle qef~ 
le pirek u zılarn xebıtin.Bı kılarn
ki kef u xweşiye me ew kar xelaskır 
Bo eşefkırına 110 donern(olçek)pen
care şekır me 5370 mark stand. 

Hı n ek en dam u dı lx1vazen me j i, j ı 
ber xwe ve xwarın u vexwarın bo e
şefvaniyan bırekır;evya moral da 
me hernuya.Me tokişan Xlve lı ser erd 
hevpeyvinek(roportajek) in radyo ya 
Denge ARMANC re jı can u ruh kır. 

Jı despeke heta dawiye hevalti u 
bırati şaxe me jıdand.Slogana me ev 
bu "Hertışt jı bo siyaseta DEMOQRA 
TEN ŞOREŞGER" -

KKDK-Elrnanya Federal lıke 
Bakur. 

STUTTGART BÖLGE HABERLERi: 

ARMANC EMEKÇİLERİNE! 
Devrimci selamlarımı iletirken mü 

cadelenizde başarılar dilerim. AR
MANC'ırı her sayısı mücadele gürılü
ğümüzde rehber olurkerı,bir gelecek 
diğer sayısınırı boşluğunu hisse 
diyoruz.Nitekim okuyucu sayısınırı 
yükselmesi aynı anlamda ARMANC' ın 

konumunu belirtiyor.Sizlere yoğun 
işlerinizin başarılı ve iyi geçme
si dileğinden sorıra Stutgart bölge 
haberlerini toplu olarak surıuyorum: 

l)Nevroz Bl'irı Stutgart'da kutla~ 
ması,tüm provakasyon ve engelleme
lere rağmen başarılı geçti.Pravak
siyorıdu çürıkü;geceyi dağıtmaya ge
lerı "karanlık güçler" bilet alıp i
çeri girdiler.Bunurıla beraber KKDK 
aleyhine ve işi devrimci_liğe sığm~ 
yarı küfürlerle dolu bir bildiri d~ 
ğıtmayı istediler.Görevli arkadaş
lar seyircilerle birlikte provakas
yorıcuları püskürtüler.Püskürtüldü~ 

lerini görünce şaşkınlıklarından ne 
yapacaklarını bilmeyen tavırlarıy
la komikçe gece biletlerini geri ~e 
rip gittiler.İçlerindeki bazı iyi 
niyetli kişiler hareketlerinin tu
tarsız olduğunu görüp,bilet iadesi 
basitliğine irımeyip geceyi olumlu 
bir hava içinde izlediler. Gecede 
halk oyunları ve azarılar başarılı 
kompozisyonlarıyla çoşkulu bir ge
ce için devrimci özverileri tebri 

b 

WtNAK J I ENDAMtN KKDK-CELLE LI EStFt. LI SER ERD, 

ğe değerdi.Bir koro ve ardından ~n 
larca mesaj geceyi destekleyenlerirı 
selamları,sabote etmek istiyenler
den hiçte az değildi.KÜRDİSTAN Tİ
REJ TİYATROSU'nun "ŞİYARBUN" oyunu 
gecede çoşku selini doruğuna ulaş
tırdı.Kürdistan köylülüğünden işçi 

liğine ve tüm katmanların durumun~ 
günümüz mücadele çizgisine kadar 
geniş bir senaryoyu içeren oyun ay 
nı zamanda Mainz'de sergilenmişti: 
Daha sonra başarılı oyun çeş.i tl i 
yerlerden gösteri daveti aldı. 
2)1 Mayıs işçi bayramında KKDK 5-

tutgart bölgesi katıldığı değişik 
durumla dostların övüncü,düşmanla
rın hıncı oldu şöyleki;TİREJ Tiyat 
rosu anlayışı gereği tiyatro göst; 
rilerini lıcr kesin anlıyabileceği
bir kompozisyonu sergiliyerek kit
leyi çoşkuya tuturdu.Nitekim kor -
tejler içinde en f2zla ilgi~'i çe
ken TİREJ tiyatrosunun sergisi ol
du.Bir kürdistan devrimci savaşçı
nın iki sömürgeci asker arasında ~ 

zincirlerle sürüklenişi,,ınlJ.k aji

tasyon kalabalık bir kitlenin kor
tejde yürümesini sağladı. 
Diğer gruplardaki yurtseverlerin 

kortej e gelip birlikte slo:;an atma
ları ve sürekli heyecanları açık 

gösterilerin önemini bir kez daha 
bize gösterdi.Aynı günün akşamı 

gençlik merkezinde(Alman) ki koro 

dakikalarca Almanlar tarafından al 
k1.şlandı.hiç bir gruba .ikinci kez 
sahneye çıkma hakkı tanınmazken ko 
romuzu bir kez daha sahneye çağır~ 
maları Kürt kadın arkadaşlar ara ·· 
sında heyecanı son haddini buldu . 

3)Daha sonra uluslararası Af örgü 
tünün ilticacılarla dayanışma gee; 
sine davet edilen Stutgart grub~ 
oradada Türk ve Kürt gurupları ara 
sında gösteri hakının verilmesi y~n 
lızca şöyle izah edilebilir."KaraE_
lı ve olgun savaşımın semeri ola
rak" Gecede Kürdistan ilticacıları 
hakkında bir konuşmadan sonra koro 
muz ve ozanımız Kürt kültüründe; 
örnekler verdiler. 

4)Bir Alman gençlik örgütünün da-
vetlisi olarak 13.6.1981 tarihinde 
bir festivale gidildi.Bu festival
de Almanlar tiyatro ve müzik göste 
risi yaptılar.Sahneye davet edile; 
KKDK grubu yine gösteri olarak yan 
lız ona imkan verilmişti.Her yere
hitap edebilme <jeteneği meyvaları
nı vermektedir.Gösteride iki bölüm 
vardı: Birineide xr_-;:/1 Üm} n zincirler 
le çalışması ve .Jtsoa baş kaldırı~ 
şı,ikincide Sonda] işçisinin baş 

kaldırışı ve zincirleri J'arçalayı
şı olarak özetlemen O!JUnda .Zllmanlar 
o denli heyecanlandılar ki olayın 
gerçekçi açısından ço~ etkilendiler 

STUTGART BÖLGE MUHABİRİ 
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7 ARf"lANC 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
r Arınane Dergesine, 

1 KKDK merkez yürütme kurulunun 
!aldığı karar gereğince biz,KKDK-

/

Wiesbaden olarak 17-Haziranda b~l 
gemizde 15-16 Haziran olaylarını 
anma forumu düzenledik.Forumumu
lza üyelerimiz başta olmak. ~zere 

!
değişik görüşlerde olan kışı ve 
gruplarda katıldı. 

Forumurouzun temasını şu konu -
'lar oluşturuyordu:l5-16 Haziran 
olaylarının tarihçesi,l970'den bu 
yana önemli işçi hareketleri,sı
nıf sendikacılığı ve bunun karşı 
'sında geliştirilmek istenen sarı 

ll,endikacılık, ikinci bölümünde i
se Kürdistan'da iqçi sınıfının or 

taya çıkışı ve mücadelesi,DEVRİ~ 
Cİ-DEMOKRAT hareketin buradaki y 
ri.Daha sonra ise 12 Eylül aske~ 
ri faşist darbesinin ardından iı 
çi sınıfına ve onun sendikal ha
reketine yönelen saldırılar üze
rinde duruldu.Sonuç olarak güç 
ve eylem birliğinin,özellikle an 
ti-faşist bir cephenin oluşturui 
masının zorunluluğu vurgulandı . 
Daha sonra söz alan konuşmacılar 
daha değişik konulara da değindi 
ler.Bunlar özellikle sömürgeci ~ 
lik üzerine idi. 
Forumumuz başarılı ve amacına u
laşmış olarak sona erdi. 

I5-J6 HAZİRAN FORUMUNDAN BİR GÖRÜNÜS 

ARMANC DERGİSİNE, 
20.6.1981 cumartesi günü Ham

burg'da(Frieden sicher) Barış y~ 
rüyüşü yapıldı.Yürüyüşü tertipl~ 
yen Protestan Kiliseler Birliqi 
idi.Yürüyüşe her türlü demokratik 
kuruluşlar katıldı.Bu arada Ham
burg KKDK komiteside(KKDK,Friden 
sicher,Bımre Cunta Faşist, Jl.şiti 

Dosti Pıştgırti) pankartları ile 
katıldı. 

80 binin üzerindeki bu yürüyü
şe Kürt ve Türk örgütleride ka -
tıldı.Ne yazık kı kendisini "güf_ 
lü kitle örgütü" sanan bazı,Kürt 
ve Türk örgütlerine rastlanamadı 

-Kahrolson sekter tavırlar 
-Yaşasın Devrimci-Demokrat Hare-
ketimiz. 

Devrimci selamlar. 
Hamburg Armanc Muhabiri 

Değerli Arkadaşlar! . . 
Size candan selam ederız.Bıze son 

zamanlarda 100 ARMANC yolladınız · 
Bu bize yetmemektedir.Hümkünse 150 
şer tane yollayınız. 

KKDK-CELLE 

ANNE FRANK ANILDI! 
Hitler canavarlarınca Bergen B~l 

sen toplanma kampında öldürülen ~a 
hudi asılı anti-faşist A.Frank t~ 
renle anıldı.Anne Frank 16 yaşın
dayken toplama kampına götürülm~ş 
tü;O, "Anne Frank'ın gümüldüğü" k~ 
tabı ile tanınıyor.VVN-Anti-faşi~t 
ler Birliğince düzenlenen törende 
A.Frank'ın hayatında söz edildi .. 
Faşizme karşı mücadelenin önemi 
vurgulandı.Bir Papazda yaptığı k~ 
nuşmada,faşizmin çocukları öldür~ 
cek kadar bir canavar olduğunu b~ 
lirtti.Bunun bir daha tekerrür e
dilmemesi için,ABD'nin atom roke~ 
lerine karşı mücadelenin gerekli
liğini an la ttı. 

KKDK,Kuzey Almanya bölgesi adı
na bir arkadaşımız yaptığı konuş
mada,faşizme karşı.mücadelede bir 
liğin önemini belirtti.Bugün Ülk~ 
miz Kürdistan'da A.Frank yaşında
ki çocuklar faşist cunta tarafın
da asılıp öld'irülmektedir. Fede
ral Alman'yanın Türkiye'ye yaptı
ğı ekonomik ve askeri yardımı kı
nadı. 

Bu üç konuşmacının sözlerinden 
sonra Sovyet Askerleri mezarlığı
na gidilerek,çelenekler konuldu. 

KKDK KUZEY ALMANYA BÖLGESİ 

DKP-Oldenburg Şenliği! 
Şenliğe katılan KKDK-Oldenburg 

komitesi büyük ilgi gördü.Açtığı
mız yayın masasına özellikle çok 
Alman uğradı ve bizden Almanca ya 
yın istediler.Kendilerine ARMANCT 
ın Almanca yayınlarını sattık.Ha
zırladığımız yemekler hemensatıl
dı. 

Özetle şenlik başarılıydı ve hal 
kımızın UDHD(ulusal demokratik 
halk devrimi) savaşımıyla bir kez 
daha enternasyonal dayanışma yük
seltildi. 

KKDK-Oldenburg Komitesi 

ARMANC DERGİSİNE, 
Değerli Arkadaşlar 

Bildiğiniz · gibi 12 Eylül 1981 
Türkiye'deki askeri faşist dikta 
törlüğün l.yılını tamamladığı gUn 
dür. -

Bü yüzden 12 Eylül'de Türkiye' 
deki bu durum hakkında çeşitli 
mücadele yöntemlerini kullanarak 
Avrupa'da Türk ve Kürt demokratik 
örgütlerin yapacağı gibi bizler
de Norveç'te,Norveç kamuoyuna yö 
nelik çalışmalar yapmak durumun~ 
dayız. 

Bu çalışmalar için doğal olarak 
maksimum derecede matery.o,le ihti 
yacı~ız vardır.Biz kenjimiz de 
duyduğumuz sorumluluğu,fizlerin
de kendiniz de duyacağınız inancı 
ile hareket ederek,elinizde var 
olan materyalıerin mümkün olanla 
rının kopyalarını bize yollamanı 
zı dilerken,tüm çalışmalarınızda 
başarılar dileriz. 

TÜRKİYE KOHİTESİ-NORVEÇ 

12- 13 Haziran 1 5Bl de DKP'nin 
Köln'de düzenlediği"Halk Bayramı" 
na Kürdistanlı emekçilerin demok
ratik kitle örgütü olan KKDK da
vet edildi.KKDK,bu bayramda Kürt 
oyunlarını ve yemeklerini Almanla 
ra tanıttı.KKDK'nin sattığı döner 
büyük bir ilgi topladı.Seyirci 
ler in is tekleri üzerine falklor e
kibi iki kez sahneye çıktı. 

u :p sözcüsü yaptığı konuşma -
da FAC Kürt emekçilerinin dil,sos 
yal danışman,çocuklarının okul so 
runlarına değindi.Kürt emekçilerT 
icin de radyo ve televizyoncia ya
yın yapılmasının gerekliliğini 
vurguladı. KKDK masasına çevrede 
oturan Kürt emekçileri u3rayarak 
yayın aldılar ve bundan böyle 
derneğe geleceklerini söylediler. 
Çocuklarına orada HEVİ bedava ve
rildi.Bayram enternasyonal bir ha 
va içinde sona erdi. 

KÖLN 
ARMANC Muhabiri 
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ARMANC:Bize,KKDK'nın ne zaman -
dan beri Federal Almanya'da kuru~ 
duğunu ve nasıl bir örgüt olduğu
nu anlatır mısınız? 

KKDK:Derneğimiz,Kürdistanlı dev 
rime' ,yurtsever işçilerin Federal 
Almanya'daki yığın örgütüdür.Kuru 
luşu yeni olmakla birlikte,çalış= 
vaları daha eskilere gitmektedir. 
Ancak resmen kuruluşu 1979 yılın
da yapıldı.Alman cemiyetler masa
sınca tanınan bir kitle örgütüdür 

Demokratik kitle örgütü olması 

açısından,varoluş nedeninden har~ 
ketle,Kürdistan'lı işçilerin ve 
bu arada diğer yabancı işçilerin 
güneel s 0.nınlarının çözümünde ken 
disine düşen görevi yerine getir= 
mekle yükülüdür.KKDK,bunun yanısı 
ra ülkesinin sorunlarına da duyd~ 
ğu sorumluluktan dolayı,içinde b~ 
lunduğu ülkenin demokratik kamuo= 
yunu halkımız üzerindeki baskı ve 
zulüm politikasını,bugün içinde 
bulunduğu koşulları ve Kürdistan 
halkının vermekte olduğu bağımsız 
lık mücadelesinin geniş kitlelere 
ulaşmasını sağlar.Bu nedenle yer
li ve yabancı demokratik kuruluş
larla dayanışmaya girerek kenJi 
ii lkt·s inin s orunlarını dile: getirme 
ye ~aba harcamaktadır.KKDK sadece 
Kürdistan sorunlarıyla değil,aynı 
zamanda dünya sorunlarıyla da il
gilenmekte ve bu aşamada kendisi
ne rliise>:ı sorumluluğu yerine getir 
mektedir.Bunun başında Türkiye'de 
ki faştst harekete karşı Türk de= 
mokratik örgütleriyle birlikte ha 
reket etmek,Türk ve Kürt halkları 
arasındaki dostluk ve sınıfsal bağ 
ları pekiştirmek,barış,demokrasi
ve bağımsızlık kavgasında güçleri 
ortak düşmana karşı duyarlı kılmak 
tır.Kendisini içinde bulduğu ülke 
nin bir parçası sayan Kürdistan'lı 

işçilerin örgütü KKDK,dünya barış 
sorunu karşısında da bugüne kadar 
gerekli ciddiyeti göstererek tüm 
barış eylemlerine katılarak Kür
distan işçilerinin barıştan yana 
olduklarını vurgulamıştır.Örneğin 

KKDK kuruluşunun ilk yılında Brü~ 
sel'de düzenlenen yüzbinlik yür~ 

yüşe yığınsal katıldı, arkasında 

Alman faşizmin yıkılışının 35.yıl 
dönümü kutlarnalarına tüm Federal 
Almanya düzeyinde katılarak,dalg~ 
lanan barış savaşımında Kürdista~ 
lı işçilere doğru yolu gösterdi . 
1981 yılında giderek artan savaş 
tehlikesine karşı 4 Nisan'lardan, 
16 Mayıs'lara kadar KKDK flaması 

altında dünya barış güçlerinin y~ 
nında yerini alarak,kitleler ara
sındaki saygınlığını kazanmıştır. 
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KKDK,bu çalışmala süreci için
de kendi üyelerine ve kitlesine 
yönelik çalışmalara da önem ver
miştir.Bunun en somut örneği,onun 
şimdiye kadar düzenlediği halk g~ 
eeleri ve Newroz kutlamaları ol
muştur.Özellikle Newroz kutlamal~ 
rının enternasyonalist bir nite -
lik kazanması,KKDK'nin dünya de
mokrasi güçleriyle ne denli sağ -
lıklı ilişkiler içinde olduğunu 

belirlemektedir. 
KKDK,bu çalışmaları arasında l 

Mayıs kutlarnalarına ve yürüyüşle
rine tüm bölgelerde aktif olarak 
katılmış,gecelerde falklor ve o
zanlarıyla Kürdistan halkının mü
cadelesinden kısa anlar sunmuştur 
Her seferinde tam bir işçi disip
lini içinde davranmış, kararlı -
lık ve disiplinliğiyle saygınlık 
kazanmıştır. 

ARMANC:KKDK'nın ilk kurulduğun
dan bu yana üye ve dernek sayısı~ 
dan bir atşı olmuş mudur? 

KKDK:Derneğimizin güçlülüğünü ~ 

ye sayısına veya varolan dernek 
sayısına bağlamak pek doğru sayıl 
maz.Çünkü önemli olan bir demokr~ 
tik kitle örgütünün verdiği müca
dele ve yaptığı çalışmalardır.Am~ 
cımız,kuruluş çalışmalarımızcia da 
belirtiğimiz gibi yapmamız gerek~ 
ni ertelemeden ve halkımıza yara 
şır bir şekilde gerçekleştirmek = 
tir.üç sene gibi kısa bir süre 
geçmesine rağmen KKDK,tüm Federal 
Almanya'nın her köşesinde tanın
makta ve kitlelerce bilinmektedir 
Ama yapılanları henüz yeterli gö~ 
müyoruz,daha çok kitlelere gitme
miz gereklidir.Önümüzdeki hedef 
bu olmalıdır.KKDK şu an 12 dernek 
ve SO yakın çalışma komitelerine 
sahiptir.Komiteler çalış 

Alman toplumunda karşılaştıkları ~o 
runları,emeklilik ve benzeri,dil ~o 
runlarının çözümü için onlara yar
dımcı olmak ve giderek onlan içi~ 
de bulundukları çevreyle çelişkil~ 
rini azami düzeye getirmek için y~r 
dırncı olmaktır. 

Bu düşünceden hareketle,KKDK üy~ 
lerinin başta dil,ev ve Alman ma
kamlarıyla olan sorunlarını çalış
malarına almıştır.Kısacası ef,itim
le eksikliklerini gidermek.Bu ça
lışmalarda başarı elde etmek bazan 
çok bireysel düzeyde kalıyor, zira 
içinde yaşadığımız ülkenin varolan 
burjuva yasaları da öyle pek olanak 
yaratacak nitelikte değildir.Ezilen 
ve sömürülen bir ülkenin insanları 
yurt dışında da benzeri engelleme
lerle karşı karşıyadırlar.Bu zaman 
zaman Alman makamlarından ve zaman 
zaman da Türk makamlarından gelme~ 
tedir.Örneğin bir tercümanlık sor~ 
nu ancak ve ancak Türk-Danış denen 
kuruluşlar üzerinden çözüme ulaşır 
ki,bizim defalarca isterolerimize ve 
başvurularımıza rağmen Kürdistan'lı 
emekçiler için Kürt tercümanların 
atanmasını henüz tam anlamıyla sa~ 
lamış değiliz.He nekadar bir kaç 
arkadaşımız bu işlerde görevli ise 
ler bu,sorunun bizim açımızdan çö
züldüğü anlamını taşımaz. Amac ımı.z 
demokratik bir istemin resmen kabu 
ludür.Buna benzer diğer bir talep 
de halen Federal Almanya'da yaşa
yan 300.000 i aşkın Kürdistan'lı iş 
çi,ilticacı ve öğrenci için bir 
Kürtçe radyo :ve televizyon yayının 
yapılması için yaptığımız girişimdi. 

Bu kampanyanın başarıya ulaşmama-
sı konumuzun dışında olduğu için 
nedenleri üzerinde durmayacağız , 
ama bu doğal hakkımıza sahip ol
mak kadar daha iyi bir şey olamaz 

malarını düzenledikleri aranca der KKDK olarak bu konudaki çalışmal~ 
nekleşmeye geçilmekte ve yeni böl~ ra yeniden hız vereceğini belirt-
gelere gidilmektedir.Bu nedenle s~ mekle yetinelim. 
runuzu rahatlıkla evetleyebiliriz. KKDK aynı zamanda Federal Alma~ 
Artış gözle görülmekte ve eylemle~ ya'da okuyan Kürdistan'lı işçi ço
de saflarımızda yerlerini alan kit cuklarının eğitim sorunlarına da 
lelerle bu~u kanıtlıyabiliriz. - değinmiş,yurtsever öğretmenlerimi-

ARMANC:Bugüne kadar Kürdistan !_ş zin sendikal savaşımıarı sonucu k~ 
çilerinin sorunlarını çözümle~ede nu gündeme getirilmiş ancak,velil~ 
ne gibi çalışmalarınız olmuştur? rimizin konsolosluklarla olan ili~ 

KKDK:Kürdi_stan işçilerinin soru~ kileri göz önüne alınarak,nihai ç~ 
ları ikili bir çözüm beklemekte:.· züm ilerki bir döneme bırakılmış -
Birincisi;geçiçi olarak bulundukl~ tır.Kısaca,diğer tüm yabancı öğre~ 
rı ülkede karşılarına çıkan güncel ciler gibi Kürt çocuklarınında ana 
sorunlarının çözümü,ki bu dernek - dil eğitimi almaları olasıdır,şa
sel varlığın maddi temeli olmuştur, yet gerekli ortam yaratılırsa. 
ikincisi;ülkelerine yönelik temel- KKDK bunun gibi,özellikle gerici 
de çözüm bekleyen sınıfsal ve ulu- faşist karması Demirel hükümetinin 
sal sorunları,biz KKDK olarak bu ikin ve daha sonraları 12 Eylül askeri 
-ci sorunu çözme gücüne sahip deği- faşist cuntasının yarattığı ortam-
liz.Daha çok güncel sorunlarını dan ötürü ülkesinde yaşama koşull~ 
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rı kalmayan ilerici,yurtsever Kür
distan'lıların sorunlarına da eğil 
miş Alman resmi makamlarını Türk 
gerici hükümetleri ve faşist gene
rallerin yalanıarına kapılmamaları 
nı vurgulamış,bu konuda açık semi~ 
nerler ve bildirilerle kamuoyu o
luşturmuştur.Kurduğu İlticacılarla 

Dayanışma komiteleri aracılığıyla 
onların kısa zamanda ayrıcalık güt 
meden davalarının sona erdirilme ~ 
sine çaba harcamıştır.Bu amaçla za 
~an zaman uluslararası af örgütü -
ıle toplantılar düzenliyerek,geli
şen durumlar hakkında ilgilileri 
bilgilendirmiştir.Çıkardığımız Al
manca broşurlerle sömürgeci tekel
ci burjuvazinin Türkiye Kürdista
nın'daki gençlik ve işçi,köylü ke 
simi üzerindeki baskıları belgelen 
dirmi ştir . -

ARMANC:Türkiye'ae askeri faşi. st 

cuntanın yönetime el koymasından 
sonra burdaki savaşımınızda ve ça 
lışmalarınızda ne gibi değişiklik 
ler oldu? -

KKDK :l2 Eylül 1980'de generalle 
rirt yöne time zorla koyması bizle~ 
ri pek şaşırtmadı.Çünkü gelişınele 
rin seyir noktası oraya doğruydu~ 
1980 yılının bir askeri darbeye ge 
be olduğu denilebilirki tüm ilerT 
cilerce bilinmekteydi.Bu nedenle
daha önceden hazırlıklı olduğumuz 
ve yen i durum karşısında kitle 
mizde bir şaşkınlığın olmadı~ını 

söyleyebiliriz. · 

Yeni durumla beraber 
yeni eylem ve çalışma tarzları or~a 
ya çıktı.Daha önceden varolan ama 
cılız kalan güç ve eylem birlikle
rini somut hedef olan askeri cunta 
ya karşı örgütleme sorunu.Ki buna 
ilk aşamada 27 Eylül Köln yürüyüşü 
ile cevap verildi.Arkasından 22 Ka 
sım Frankfurt forumu ve bu arada 
bölgesel ama küçük çapta gösteri -
ler birbirini izledi.KKDK böyle bir 
ortamda kendisine düşen görev ve 
sorumluluğu yerine getirdiği kanı
sındadır.Bu sorumluluk içinde ,o , 
Türkiye Demokratlarıyla Dayanışma 
komitesini destekledi,girişimi se
lamladı ve tüm güçleriyle 31 Ocak 
1981 Köln yürüyüşüne katıldı. Aynı 

zamanda Newroz gecelerini bu yıl 

askeri faşist cuntaya karşı bir sa 
vaş platformuna dönüştürdü. Ayrıca 
her vesileyle çıkarttığı bildirile 
riyle acil görevin zaman geçirmeden 
faşist cuntaya karşı ilkeli güç ve 
eylem birliklerinin hayata geçi 
rilmesini vurgulayarak,sorumlu ör~ 
gütleri görev başına çağı rdı.Ama a 
radan 9 ay gibi bir zaman geçmesi~ 

ne rağmen henüz istenen bir düzeye 
varılmış sayılmaz,KKDK tüm bu olum 
suzluklara rağmen (KKDK,DİB-FAK,GER 
ÇEK) güç ve eylem birliğini sürdü~ 
rerek sorumluluğunu kanıtlamıştır. 
Bu üçlü eylem birliği 21 Şubat 1981 
de Köln'de "Türkiye ve Türkiye Kür 
distanı Demokrasi Güçleriyle Daya~ 
nışma Gecesi" düzenleyerek çalışma 
larını yürütmüştür.Bu yoldaki bir~ 
likte hareket etme önerileri dışı
mızdaki işçi kuruluşlarına götürül 
müşse de olumlu bir sonuç alınama~ 
mıştır. 

ARMANC:Faşist cuntaya karşı sür
dürdüğünüz savaşımda,Kürdistan'lı 

ve Türkiye'li hangi örgütlerle güç 

ve eylem birliğine gidebildinız,bu 
eylem birliklerinde hangi örgütler 
le sorunlar ortaya çıktı? -

KKDK:Biz,ilkeli güç ve eylem bir 
liklerinden yana olduğumuzu her za 
man belirtmişiz.l2 Eylül öncesi ol 
duğu gibi,sonradan da gerek Türk ge 
rekse Kürt örgütleriyle güç ve ey~ 
lem birliklerine gidildi.Bu güçbir 
liklerinin her zaman başarılı old~ 
ğunu söyleyemeyiz.Bunun nedenleri- i 
se konumuz dışında olduğu için bu-
rada değ inmeyece ğiz .Ancak,Türk so
lundan biraraya gelebildiğimiz ör 
gütlerden,DİB-FAK ve GERÇEK GAZETE 

st ile dostane ilişkilerimiz va r
dır.Cuntaya karşı tüm eylemlerimiz 
de birlikte hareket edip, Kitleler 
nezdinde nasıl hareket edi leceğini 

yine birlikte tesbit ediyoruz.Arzu 
muz diğer demokrasi güçlerinin de~ 
zaman kaybetmeden bu üçlü güçbirli 
ğine katılıp yerlerini almalarıdır 
Bu üçlü güç ve ey l em birliği,ilke
li temeller üzerinde,bilimsel dün
ya görüşüne saygılı,anti-emperya -
list,anti-faşist ve anti-şovenist 
bir platformda güç lü bir birlik o
luşturulabilmiştir.Bu platformun ge 
nişletilmesine yönelik çalışmalar~ 
da,KOMKAR ve FİDEF'e yapılan çağrı 
lar yanıtsız bırakılmı ştır .Fidef 'Tn 
böylesi bir platformda yer almama
sını,"Türkiye demokratlarıyla day a 
nışma" adlı KÖLN y ürüyüşünde de i~ 
lendiği gib i,onların ilkesiz ve dar 
grupçu hesaplarına bağlıyabi liri z. 

Korokar'ın ise bu konuda fazla bir 
çaba sarfettiğini söyleyemeyiz.Plat · 
formun geniş tutulmasını öneren -
Komkar,birtakım Troçkist ak ımların 
da da platforıı,da yeralmasını sav~n 
muştur.Kürt solunda halen ilişki T 
ç inde olduğumuz Devrimci Ulusal De 
mokratlar(K.U.K.) il e 27 Eylül Köln 
yüriiyüşünden bu yana iyi ilişkileri 
miz sürmektedir.İlerde oluşturula-
cak güç ve eylem birliklerinde bu 
iyi ilişkilerimiz sürecektir. 

ARMI\NC 

ARMANC:Cuntaya karşı verdiğiniz 
savaşımda,Alman il erici kamuoyunun 
desteğini alabiliyor musunuz? Bu 

güçlerle ilişkileriniz şu anda ne 
düzeydedir? 

KKDK:Askeri faşist cuntaya karşı 
Alman demokratik kamuoyunu yandaş 

olarak kazarımak oldukça çaba isti
yen bir sorun.Zira onlar demokrat 
ve ilerici olarak Türkiye'li ve Kür 
distan'lı demokrasi güçlerinin bir 
likte hareket e tmelerini arzulamak 
ta ve bunLn kaçınılmaz olduğunu vur 
gulamaktalar.Faşizmi yaşayan ülke~ 
nin ilericileri şüphesiz ki sorun
larımıza karşı tevırsız kalmayacak 
lardır ve kalamazlar da.Onlar ken~ 
dilerinden isten il en şimdiye değin 
yerine getirdiler,ve tüm güçlerini 
aske ri faşist cuntaya karşı safla
rımızda seferber ettiler . Bunun so 
mut delilleri,onların kendi yayın 
organlarında toplantılarında,Türki 

ye 'deki askeri faşist cuntaya kar~ 
ş ı propaganda yapmaları,kendi hükü 
metleri üzerinde baskı gurupları o 
lu ş turarak federal hükünıetçe karar 
laşt ırılan askeri ve ek Jnomik yar~ 
dırnın kesilmesini,şayet yardım ve
rilmek zorundaysa bunun şartlara 

bağlanmasını önermekteler.Federal 
Hükümetin ilerici milletvekilleri 
bu konuda ~aman zaman basın toplan 
tıları düzenleyerek ve kimi zaman 
da meclislerine önergeler vererek 
Türkiye'de insanhaklarının çi~nen
diğini,demokrasinin ayaklar altına 
a lındı ğını ve parlamentonun feshe 
dilerek,ilerici send ika ve kurulu~ 
ların çalı şma larında cikonulduğunu 

belirterek şiddetle karşı çıkmış -
lardır ve hala da çıkmaktalar . 

KKDK,olarak gerek askeri faşist 
cuntaya ve gerekse diğer nedenler
l e Alman ilerici demokratik kamuo
yu ve kuruluşlarıyla ilişkilerimiz 
çok dostane sağ lıklı bir düzeydedir 
Bunu ey l emle rimizde yanyana olmamız 
göstermektedir . 

ARMANC:Biz Armanc olarak ilerki 

çalışmalarınızdan başarılar diler 
ken,bu röportaj için teşekkür edi 
yoruz . 

KKDK:KKDK ~!erkez yürütme kurulu 
adına bize ARMANC s ayfalarında gö
rüşlerimizi belirtme olanağı yarat 
tı ğın ız için teşekkürlerimizi ile~ 
tir,çalışmalarınızda başarılar di
leriz. 
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• • D EVRIMCI DEMOKRATLARlN 
• T SIP'E MESAJI 

Sayın Ahmet Kaçmaz, 
Değerli Sosyalist İşçi Partisi -
nin mensupları ve saygıdeğer ko 
nuklar! 

Kürdistanlı DEVRİMCİ-DEMOKRAT
LAR ' a , Partinizin 7.nci kuruluş 
yıldönümü v e 15-16 Haziran olay
lar• ' nın ll.ci yıldönümü nedeni~ 
le yöndermiş olduğunuz dostane 
davetinize teşekkür eder , aranı 
za katılan tüm konuklara devrim
ci selamlarımızı iletir , kutlama 
töreninizin anti - emperyalist , an 
ti -faşist ve anti -şovenist ilke
leri doğrultusundaki güç ve ey 
lem birliğine ışık tutmasını , da 
ha ileri boyutl ara götüı-mesini 
dileriz . 
Değerli Yoldaşlar , 

7 . nci kurul uş yı ldönümünüz ,ül
kelerimizin askeri fa.;;ist c unta 
nın çizmeleri altında ezildiği , 
tüm demokrasi güçlerinin , demokr~ 
tik kazanımların ortadan kald1 -
rıldığı , işçi sınıflarımı z üzeri~ 
deki faşist devlet terörünün had 
safhaya ı;laştığı bir or t amda ve 
hemde yurt dışında kutlanma ta 
lihsizliğine uğramış bulunmakta
dır . Türkiye Sosyalist İşçi Part~ 
si ' nin temsil ettiği işçi sını 
fıyla beraber ve onun içinde ku 
rul uş yıldönümünü kutlama olan~ 
ğını bularnama ezikliği v e üzüntü 
nüzü DEVRİMCİ-DEMOKRATLAR yürek~ 
ten paylaşıyor . Türkiye işçi sın~ 
fının ,tekelci -sömürgeci burjuva
ziye karşı yürüttü0 ü uzlaşmaz s~ 
nıf kavgasının doruk noktası o 
lan v e sınıf düşmanıarına indir
diği en büyük darbe günü 15- 16 
Haziran şanlı olaylarının ll . nci 
yıldönümüne rastlaması ,kutlaman~ 
za ayrı bir önem katıyor . 

Türkiye işbirlikçi -tekelci bur 
juvazisi emperyalizmin,başta ABD 
olmak üzere diğer tüm batılı em
peryalist tekellerin güdümünde 

12 Eylül 1980 tarihinde ö~ 
ceden planladığı darbesini gerç~k 
leştirdi .Demokrasi güçlerimizin 
savaşımını durduracaklarını ,kök
lerinin kazıyacaklarını savunan 
faşist genareller çe t esi "'·enik 
düşmekten kurtulamamış v e kurtu 
lamayacaktır . Dünya demokrasi gü~ 
l erinin desteğini bulan Türkiye 
v e Kürdistan demokrasi güçlerinin 
anti-faşis t savaşımı , faşist c un
tanın t el örgülü h apishanel e rini 
v e onların yalan duvarlarını aş~ 
rak dünya devrimci güçlerine 

ulaşmıştır.ABD emperyalizminin ~ 
şakları, işkence uzmanlarından o 
luşan faşist hükümetin demokrasi 
kavgasında onurlu yerlerini alan 
kişileri öz ülkelerinden uzaklaş 

tırmak,en doğal hakları olan va
tandaşlık haklarının ellerinden 
alınması girişimlerini şiddetle 
protesto e der ,bu hışıma w'lrayan 
TSİP'li yoldaşlarımızın yanında 
olduğumuzu belirtiriz . 

Değerli yoldaşlar , 
Halklarımızın ve onların bağım -
sızlık , demokrasi , barış ve sosya 
lizm kavgasına düşman Türkiye s~ 
mürgeci burjuvazisinin maşası P~ 
noche kılıklı genareller ve onl~ 
rın kurumlaştırmaya çal ıştıkları 
faşist devlet düzenine karşı ve
rilecek savaş ancak işçi sınıfı
nın bilimsel sosyalizm ideoloji
siyle donatılmış ilkeli,örgüt lü 
giiç ve eyl em birliğinin anti -fa 
şist halk cephesinin gerçekleşt~ 
rilmesiyle başarıya ulaşır . 

Türkiye işçi sınıfının sınıf -
sal mücadelesine ve Kürdistan hal 
kının de mokratik halk muhalefeti 
ne düşman türk sömürgeci burjuv~ 
zisi ve onun silahlı terör örgü 
tü OYAK'lı ordusu aynı zamanda Qr 
ta -doğu haklarının da,en başta 
mazlum Filis.tin halkının da can 
düşmanıdır . Bu yönüyle de ABD em
peryali zminin jandarmalığını yü~ 
lenen faşist askeri c untaya kar
şı birlikte mücadele kaçınılmaz
dır.Bu uğurda TSİP ' in harcadığı 
birliktenci politikayı güvenle iz 
liyoruz .Buna bağlı olarak TSİP ' in 
b u e ngin öz verili savaşımını sür 
dürmesi bizi sevindiriyor. 

Değerli yoldaşlar, 
Günümüzde,J2 Eylül sonrasında, 

içinde yaşadığımız koşullarda k~r 
şı karşıya bulunduğumuz sorumlu
luk,halklarımızın v e işçi sınıf
larımızın askeri faşist cuntaya 
karşı her türlü savaşım biçimiy
le örülmüş , örgütlü,ilkeli anti -fa 
şist güç ve eylem birliklerini · ~ 
luşt urarak adım adım halk cephe 
sine doğru ilerlemek v e onu yaş~ 
ma geçi rmekl e yerine getirilir . 
Bu görevlerin bilincinde olan siz 
TSİP ' li yoldaşlarımızın , bu onurlu 
mücadeledeki yerinizi bir kez da 
ha vurgular , DEVRİMCİ -DEMOKRAT s~ 
lamlarımı z ı sunarız . 

- Kahrolsun askeri -faşist c unta ! 
-Yaşasın Türkiye Sosyalist İşçi 

Partisi ve Devrimci -Demokratların 
güç ve eylem birliği ! 

- Yaşasın Türkiye Sosyalist İşçi 
Partisi ! 

- Yaşasın Türkiye v e Kurd ı stan 
demokrasi güçlerinin anti -faşist 
eylem birli ği ! 

- Yaşasın Prole t erya Enternasy~ 
nalizmi ! 

F.Almanya 13 .Haziran 1 981 

DEVRİMCİ-DEMOKRATLAR 

l O 

AL.J1A.NYA : 
KURD!STN~ DEi,DKP"~TlARI iLTiCA 
I<Q'\11TES1 KURULDU. 
Halkımız yüzyıllardan beri sö-

mürgeci baskı,zulüm soykırımı ve 
zindanlarda zor günler geçirmek
tedir. Ağa l ar, şeyhler ve Kürdis -
tan' ın komprador burjuvazisi de 
sömürgeci-Türk burjuvazisi safl~ 
rında yez alarak bu düşmanca pl~n 
lara taraf tutmaktadır.Kürt hal-
kı Kürdistan ' da demokratik hakların· · 
dan yoksundur;varlığı Kürdis 
tan'ın her dört parçasında inkar 
edilmektedir.Tarihimiz , dil imi z , 
sanatımız örf ve adetlerimiz hor 
görülmektedir .Vatanımızın yer a~ 
tı ve yer üstü zenginlikleri yai 
ma edilmektedir .Halkımı z memleke 
timizin zenginliklerinden fayda 
lanmamaktadır. 

Kürdistan doktors uz, hemşiresiz 
yolsuz , hastahanesiz,işsiz , yoksul 
v e aç ve perişan bıraktırılmı ş -
tır. 

12 Eylül 1980 faşist darbesi Tür
kiye Kürdistanında halkımıza onun 
örgütlü güçlerine,yurtseverleri 
n e uyguladığı baskı,terör,katli 
am son safhaya varmıştır . Nokta 
Tatbikat ' ları ile rastgele in
sanlar tutuklanıp işkencede geç~ 
rilmekte , zindanlara atı lmakta 
sürgün edilmekte , yok edilmekte -
dir.Dicle suyunda ve tarlalarda 
kimliği tespit edilmiyecek kadar 
harap olmuş cesedler toplanmakt~ 
dır . Kürdistan ' da zindanlar kasa~ 
hane örneğidir . 

Diğer yanda eski bağımsız mil 
letveki li Şerafettin Elçi : " Türk~ 
yede kürd vardır , bende Kürdüm 
dediği için adaletsiz faşist Türk 
mahkemelerinde 2 , 5 yıl cezaya 
çarptırılmıştır.Bağımsı z Mardin 
mi lle tvekili Nurettin Yı lmaz zın 
danlara atılıp ondan bir haber ~ 
lınmamaktadır . Kürdistan ' da demok 
r a tik yı ğın örgü tl e ri yöneticil~ 
ri zindanlardadır . 

Bu planlı sömürgeci faşist uy
gulama ve zorbalık n eticesinde 
dün ya ya dağıldık ve buralara ge~ 
dik . Halkımızın bu durumuna kendi 
gücümüzde açıklık getirmek için 
" Kürdistan Demokratları İltica 
Komitesi"ni oluşturduk .Bu komit~ 
ye her kes katıl abilir ve görev 
alabilir .Bu komitenin amacı özel 
likle buraya geliş sebeplerimizi 
ve sorunlarımızı araştırmaktır. 
Memleketimizde halkımızın acıla
rına kamuoyu oluşturmaktadır . Bu 
amaçla çeşitli kuruluşlarla(Mese 
la Uluslararası Af Örgütü ile ) 
toplantılar yapmayı düşünüyoruz . 
Siz de bu korniteye katılın. 
-Yıkılsın Sömürgeci Faşist-Cunta! 
-Yaşasın Kürdi s tan Halkının B~ 

ğımsızlık f1ücadelesi ! 
Kürdistan Demokratları İltica 

Komitesi 'ne sen de katıl ! 

K.D.İ.K 
Be rnstorff str . 6 

3100 CELLE 
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DISK'I CUNTA VARGILIVAMAZ 

DİSK genel başkanı Abdullah Ba~ 
türk ile birlikte DİSK'in yürütme 
denetleme,yönetim,onur kurulları 

ve bölge temsilcisi 52 kişi hak
kında ölüm cezası istemiyle dava 
açıldı. 

İstanbul askeri savcısı DİSK'in 
"mevcut düzeni devirmeyi amaçla -
yan" eylemlerini şöyle sıraladı : 
"16 Eylül 1976 da Genel yas adı 

altında genel grev denemesi, 20 
Mart 1978 İstanbul üniversitesin
de bomba olayını protesto dolayı
siyle genel grev uygulaması,Demo~ 
rasi mitingleri sırasında ajitas
yon hareketlerine girişmeleri, 1 
Mayıs'ın her yıl kanlı ve kızıl 

bir meydan ve eylem haline getir
meleri" 

Bilindiği gibi 1976 yılında Tü~ 
l"::iye'de HC iktidarı vardı. 

bu iktidar sıkıyönetimsiz sıkıyö
netim olan DGM yasasını meclisten 
çıkartmak istiyordu.(Ayrıca unu
tulmasın ki MC'yi oluşturan parti 
lerden biri HSP diğeride şimdi a~ 
keri mahkemede idamla yargılanan 
MHP yöneticileri idi.)DİSK yasal 
bir kuruluş olarak en temel bir 
hakkını yani demokratik parlamen
ter sistemde,demokratik bir baskı 
unsuru olma hakkını kullanıyordu. 

Demokratik baskı unsuru olma 
hakkı,demokrasinin vazgeçilmez t~ 
mel prensiplerinden birisi olduğ~ 
na göre,neden DİSK bunu kullandı
ğı zaman meşru olmasın? 

Hatta DGM(Devlet güvenlik mahke 
meleri) aleyhine Türk-İş'te bile 
protestolar yükselmişti. Türkiye 
İşverenler Sendikası Konfederasy~ 

nu Genel Sekreteri Rafet İbrahim
oğlu,DİSK üyesi işçilerin direni
şini kanunsuz nitelemişti.Bunu İs 
tanbul Barosu Başkanı şöyle yanı! 
lamıştı "DİSK'in ilan ettiği yas 
yasal bir mücadele biçimidir. " 
şeklinde olmuştu.MC iktidarının ~ 

ğır baskıları altında olmasına r~ğ 

men o zamanki bağımsız yargı or
ganları DİSK'in aleyhine bir dava 
da açmamışlardı.Çünkü,DİSK'in 16 
Eylül eyleminin burjuva hukuku i 
le de çelişmiyordu.Ama burjuva h~ 
kukunu bile tanımayan faşist gene 
raller cuntası için her türlü de~ 
mokratik muhalefet faşizmin marrtı 
ğı içerisinde de~erlendiriliyor -

CUNTA DİSK' İ TASFiYE .. 

ETfv1EK İSTİYOR 
Askeri savcının suç unsuru ola

rak değerlendirdiği DİSK'in eylem 
lerini tek tek gözden geçirdiği ~ 
mizde sonuç hep aynı olacak. Buna 
rağmen onları kısaca değerlendir

mek gerekli,bir diğer eylemde 20 
Mart 1978 İstanbul üniversitesin
de faşistlerin bombalı saldırısı 

sırasında hayatlarını kaybeden 6 
devrimci öğrenci için DİSK'in fa
şist saldırıları protesto eylemiy 
di.Bu faşizan saldırıyı protesto 

eden DİSK bugün bu eyleminden do
layı mahkum edilmek istenmektedir 
Bu faşist saldırıyı düzenleyen ve 
destekleyen MHP'de aynı olaydan 
yargılanmaktadır.Hem "sağa hemde 
sola karşıyım" diye demokrasiyi 
ve demokratik kuruluşları budayan 
faşist generaller cuntası faşist 

saldırılara kurban veren, faşist 

saldırıları demokratik ve yasal 
yollardan protesto edenleri bugün 
mahkum etmek istemektedir. 

Askeri savcı DİSK'i ve yöneti 
cilerini mahkum etmeyi kafasına 
koymuş.Bu bakımdan ileri sürülen 
gerekçeler ister inandırıcı olsun 
ister olmasın ama netice hep aynı 
olacak.Zaten öyle olmasa, hangi 
mantık kuralları ile DİSK ve yön~ 
ticilerini,l Mayısları her yıl 

kanlı ve kızıl bir meydan ve ey
lem haline getirmeleri sorumlusu 
tutabilir.Her yurttaşın olduğu gi 
bi her demokratik kuruluşun en te 
mel hakkı ki bu demokrasinin te~ 
mel öğelerinden birisi,yasal sı

nırlamalar içerisinde yürüyüş,mi
ting,seminer vb.eylemler düzenle
mektir.Burda olay çıkmasını önle
mek,yurttaşların güven içerisinde 
görevlerini ifa etmek için devle
tin kolluk kuvvetleri güveni ve a 
sayişi sağlamak zorundadır. -
Eğer alınan tedbirler yetersiz 

kalmışsa,olay çıkmışsa güveni sağ 
lamakla sorumlu olan kişi ve ku~ 
rumları yargılamak gerekli.Ayr~ 

ca bu eylem lerde kurban veren 
saldırıya uğrayan kim? 1977 1 Ma
yısında Kontr-gerilla,MİT ve fa -
şist güçlerle tertiplenen prova
kasyon sonucu 36 yurtsever ve an
ti faşistin ölümüne kimler sebep 
oldu.Hesap sorulması gereken güç
ler kimler? Daha sonra DİSK eski 
genel başkanı ve Maden-İş başkanı 
Kemal Türkleri katledenler kimler? 
Hesap sorulması gereken güçler 
Kontr-gerilla,MHP ve HİT tir.Cun
ta kimden neyin hesabını soruyor? 
Düzmece iddianamelerle cunta işçi 
sınıfının en bilinçli en gözü pek 
unsurlarını korkutup sindireceği
ni sanıyorsa aldanıyor. 

DİSK genel başkanı Abdullah Şaı 
türk'ün askeri mahkemedeki savun
masında belirttiği gibi " Bugün 
DİSK yöneticisi ve üyeleri yargı
lanmaktadır.Ancak hemen şunu be -
lirteyim ki,DİSK'in yada yönetici 

e 
lerinin burda yada başka davalar
dan yargılanmak istenmesi yıllar
dır sadece kendi çıkarlarını ön 
planda tutan egemen çevrelerin ve 
onların güdümündeki gerici bası -
nın sendika ve toplu sözleşme,grev 
yasalarında yapılmasını istedikl~ 
ri geriye doğru değişiklikler i
çin gösterdikleri gerekçelerle ç~ 
kışmaktadır." 

"Biz bugünl' kadar sürekli olarak 
örgütlenme özgürlüğünü,sendika s~ç 
me özgürlüğünü,grev özgürlüğünü , 
kamu özgürlükleri ile işçi özgür
lüklerinin uyumu,en geniş sendika 
hakları savunduk.Yine de savunaca 
ğız.tnsan Hakları Evrensel Bildi~ 
gesinin,Avrupa Sosyal Bildirgesi
nin,Uluslararası çalışma örgütü 
İLO'nun ilkelerini savunduk, yine 
de savunacağız." 

minanıyoruz ki,tarih DİSK'i bu 
özelliği ile kaydedecek ve aklay~ 
caktır." 
DİSK demokratik yaşamımızın en 

vazgeçilmez bir ögesi olmuştur 
DİSK'in varlığını üzerince hisse! 
meyen tek bir kurulu~ yoktur. 

Cunta DİSK ve 
yöneticilerini idamlarla sindire
ceğini sanıyorsa peşinen söyliye
lim ki onlar yine yanılacaklardır 
İşçi sınıfı sosyalistlerinin DİSK' 
e ve DİSK'ten yığınlara mal ettik 
leri devrimci bir gelenek vardır~ 
O geleneği tutup sökemeyecekler -
dir. Eğer o gelene~ i Abdullah Baş
türk ve 52 DİSK yöneticisinin şah 
sında mahkum ederlerse,A.BaştürkT 
ünde dediği gibi,bu dava hukuki ya 
nı değil ,politik yanı ağır basan 
bir dava olacaktır.Bu dava,DİSK'in 
öncülüğünde sarı sendikacılığa k~r 

şı geliştirilen,demokratik sınıf 

ve kitle sendikacılığının tasfiye 
si amacını gütmektedir.Cunta Tür 
kiye işçi sınıfının sendikal har~ 
ketine,Türk-İş'in Amerikancı sarı 
sendikacılık anlayışını egemen k~ 
lıp,Türk-İş'i tek konfederasyon 
yapma çabasındadır. 

Ama Disk'in yöneticilerini ağır 
cezalara çarptırmak hiçbir zaman 
DİSK'in ne devrimci sendikacılığın 
temel ilkelerini,Türk ve Kürt iş
çileri arasında tasfiye ederniye -
cektir. Bu devrimci geleneğL ıtasfi 
ye etmek faşist generaller cunta
sının harcı değildir.DİSK ve DİSK' 
li sendikacılarla dayan~şmamızı 

yükseltelim. 
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Lı Tırkiye,diroka tekoşina dıji 
burjuwaziye bı berxwedanen bı nav 
u deng tıje ye.Van tekoşinen hane 
dı her dema xwe de mewziyen gelek 
gıring bı dest xıstıne u jı karker 
u xebatkaran re buye çavika heviya 
rızgariye.Berxwedana 15-16 Bezira
ne dı ve diroka tekoşine de xwedi
ye rupelen bırumet e.Xwediye rupe
len bı şan u şeref e.Jı ber ku ve 
sistema burjuwaziya metıngehkar ya 
kapitalist jı bıngehen we hejandi
ye. 

Pışti ll(yanzdeh) salen buhuri 
tevgera me çina karkeran xwe şıdand 
u bıheztır bu.Daxwazyen çina kar
ker u gele me her dem bı qurşun u 
agır hate bersıvandın.Roja çina kar 
ker ya Dıne Yek Gulan hate qedexe 
kırın.Dı yeke Gulane de xwinxwar u 
merkujen xweıbı silehan şandın ser 
xebatkaran.Karkeren ku dı karberda 
ne de bun,bı gırseyi(bı komali) jı 
karxanan dılıatın derxıstın.Bı ve 
dıxwastın ku baweriya karkeran a bı 
berxwedane qe~s bıbe.Burjuwaziyen 
Tırk heyani ku jı deste wi dıhat 
bend dıdan ber tevgera şor2şger a 
sendiqati.Lı dıji sendiqen peşveru 
alikariya sendiqen bı wan re gıre
dayi dıkır.Le hemu van kar u hewlen 
burjuwazi a monopolist u hevalbe~ 
den emperyalizme tu feyde ne kırın 
İcar wan hezen dewlete yen çekdar 
u yen bı OYAK, ango leşker derxıs -
tın u eriş bırın ser karkeran. l,e 
karkeren ku ketıbun şere kede u ji 
yıne j ı lwnıu bend u maniyen bu rj u-=: 
ıvazi rabırin u xwe gıhandın refen 
hemu xebatkaran.Çina me dı vi şeri 
jı bo sistemek azad u demoqratik de 
gelek law u keçen xwe feda kırın . 
Lewra bı· her çılkek xwina ku hati 
rıjandi berxwedana xwe şıdandın u 
jı mewziyen xwe ne kışıyan. 

Burjuwaziya Tırk ye metıngehkar 
ne tıne dıjmıne çina karker ya Tı~ 
kiye ye,ew dıjmıne gele me-ye ku 
hemu mafen wi yen netewiyi-demokr~ 
tik jı deste wi hatıne gırtın- ye 
ji.Burjuwaziya Tırk jı heval u he~ 
tikojen xwe yen dı nav me de ne,s~ 
zumanen muxbir u ajan ava dıke,dı
xwaze tekoşina gele Kurdıstan ya 
çini u netewiye-bele tekoşina ku 
dıbın serekatiya tevgera me ya çi-

15-1& HEZIRANE 

na karker de-bıperçıqine,bı şun de 
bıhele.Cihgırtına,bıhezbuna tevge
re dı nav gel de ne bı dıle wan bu, 
İro tekoşina me ya jı bo şoreşa n~ 
tewiyi-demoqrotik ya gel bı çina 
karkeren Tırkiye ve buye yek. Te 
xwastın ku va tekoşina gele me jı 

ber çave gelen dıne yen demoqratik 
be veşartın.Dıxwazın bı ramane şo
wen u nijadperest tekoşina gelen me 
ya lı hemberi dıjmın jı hev bıqeti 
nın.Nav u noçıken nu peycia dıkın . 
Disa daxwazya wan kesan ew e,ku te 
koşin qels bıbe.Bı fort u vıren 
"Komunizm u parçekırına welet" dıx 
wazın hoyen dıjnıınatiya nava gelan 
de arnade b1.kın. Bı reveliyen mezhe
ban dıxwazın tekoşina çini bıdın 
rawestan. 

Bı arnıanca perçıqandına tekoşina 
bo serxwebuni,demoqrasi u sosyali~ 
me burjuwaziya gıredayiya emperya
lizme u monopolist derba gıran dı 
12 İlone de lı çinen me yen karker 
u lı mewziyen çina karker xıstın . 
Jı xwe Tırkiye jı bere de bilbil ba
zara monopolen emperyalist,nıha her 
lı hev pıçıkiyan.Generalen faşist 
beri her tışti DİSK,TÖB-DER u saz~ 
manen dın yen demokratik weki DDKD 
dane gırtın,bı sedbezaran endamen 
warı,demoqrat,peşveru,anti-faşist , 
sosyalist avetın heps u zincianan , 
ew be sazuman hıştın u hewl dıdan 
xwe ku hernil xebatkaran dı sendiqen 
wek yen faşist de bıkın endam. 

İro Tırkiye dı rojhılata navin de 
cendermetiya emperyalizme dıke. Bı 
aıvcıyi j i cunta-faşist buye dıjmıne 
hernil gelen rojhılata navin.Beri g~ş 
kan,dıjmıne tekoşina gele Fılisti
ni ya bn serxwebune ye.Dı ve dorhe 
le de cdnta jı bo aşitiye talukeki 
mezın e.Hezen demoqrasi yen Kurdıs 
tan u Tırkiye dıve ve vazifa xwe ya 
hane a diroki jı bir nekın.Jı bona 
hılweşandına faşizme,jı bona vekı
rına riya ku dıçe iqtidara gel,dı
ve tevkariya dıji faşizme bırexın. 
Roj rojalı dıji faşizme şerkırıne 
ye. 

KKDK Komelen Karkeren Demoqraten 
Kurdıstan 

Kürdistan Devrimci-Demokrat 
İşçi Dernekleri. 

12 

ARMANC LI YEKİTIYA SOVYETE 
Revalen delal! 

Ez weke xwendevaneki Kurd,lı yeki 
tıya Sovyete pır kefxweş bum,dema 
ku ının cara yekem dit,kovara we 
ARMANC,mın gelek deng u bahse we 
bıhistıbu,lı Surye beri ku ez we
rım yekitıya Sovyete. 

Ez bı dıleki şa dınerım lı kar 
u bare ku k._)ffiela we KKDK dıke 
Pır kefxweş ım bı kar u bare ku 
Karkeren Kurdistane dıkın,lı ser 
rıya Marksizme -Leninizme.U jı bo 
serxwebun u azadıya Kurdistane,ku 
we xe las b ıkı n j ı bın des ten me -
tıngehkaran u faşistarı. 
BH1RE EMPERYALiZM U NETINGEHKARİ 
BIJİ AZADİ U SERFİRAZIYA KURDİS 
TAN 
BIJİ KKDK U ARNANC 

loJELAT, 
Dur ketıme ez jı te, 
Hış dı sere ının nema. 

Bave Azad 
LENİNGRAD 

Çı bejım ax! be feyde ye, 
Deste vala şerpezeye. 
Cunta faşist lı welat xwine dıreje 
Şoreşger u denıoqrata te dıpeje. 
Hın jı warıa hatın kuştın, 
Hırı jı wan jikırın zindan. 
Le bele,derde gırarı 
Hı n j ı w an j i weki mı n 
Lı kolane xelke man. 

Axin dıkım jı bo welat 
Qet nemaye sebr u tebat 
Jı bo me ev gelek şerm e. 
Ku em tev dest nadın hevdu. 
Dıve ku em tım şiyarbın, 
Çek bı dest lı ser çiya bın, 
Wek DEMOQ~~TEN ŞOREŞGER 
Lı heınber zılıne em rabırı. 

"' ROJA BEMAL 

Heval u bırayen heja dı Kovara 
"ARMANC" de! 
Çaxe we xweşbe: 

Geli hevalan ne zude hevaleki 
du hejmara kovara we "ARMANC"gi
ande min. Bı rast i ez bı w an gele::._ 
ki şa bum u pır kefa mın ji wan 
re hat. 

Revalen delal! 
Lı cem me,lı Moskova,jımaren Ar 

mance peyda nabın,vega eze geleki 
memniin bım ku,hun karıbın we jı 
m ın re j ı berevde j ımar bı j 1.mar 
bışinın u heger dı sale de çı be 
ser mın ji,jı Pera ez lı ber we 
me. 

Ez,lı Üniversita Moskove lı be 
şe rojnenıevaniye duxwinını.u jı 
nıın re kovar u rojnamen kurdi pır 
pewistın ıl g~rekın. Vega !lc;vi dı-· 
kım ku,hune daxwaza mın jı bir 
nekın u hune jı mın re bişinin lı 
ser nav u nişana mın. 

20.6.1981-MOSKOVA 
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Tarihin çöplüğüne büyük ölçüde 
atılan Büyük Britanya sömürgeci
liği,son günahlarını kuzey İrla~ 
da'da işliyor.l969 yılında,kato
liklerin Kuzey İrlanda'daki pro
testan yönetime karşı hoşnutsuzı 
luklarını göstermeleri üzerine ; 
bölgeye İngiliz askeri birlikle
rinin gönderilmesinden sonra iş
lenen cinayet ve katliamlara ye
nileri ekleniyor.Son olarak,ha -
pishanedeki İRA(İrish Republicy 
Army) üyelerinin,politik statü ~1 
mak için başlattıkları açlık gr~v 
leri ölümler ile sonuçlanmakta -
dır.Güncelliği doruk noktasına~ 
laşan bu açlık grevierine değin
meden önce,kronikleşen İrlanda 
sorununa,tarihsel yönden kısaca 

değinmek istiyoruz. 
İRLANDA VE B.BRİTANYA SÖMÜRGECİ
LIGI. 
Marx'ın "Başka bir ulusu ezen 

bir ulus özgür değildir."belirl~ 
mesini temellendirdiği İrlanda ~o 
runu SOO yıllık bir geçmişe sa -
hiptir.llOO-yıllarının ortaların 

dan itibaren,karşılaştıkları kı~ 
sa aralıklı başkaldırıları eze -
rek adanın işgaline başlıyan İn
giliz sömürgecilerinin uy0ulam~ 
ları ve bunların sonuçları şöyle 
sıralanabilir: 

-Yer altı,yer üstü zenginlik k~y 
nakları talan edilen ve ekonomik 
yaşamı yıkıntıya uğratılan İrla~ 
da,bugün,Batı Avrupanın en geri 
bıraktırılmış ülkesidir.Ayrıca iş 
sizlik ve baskının yarattığı göç, 
ada nüfusunu yarıya indirmiştir. 
-İskoçya ve İngiltere'den geti

rilen Protestan toprak sahipleri 
adanın kuzeyinde verimli vadile
re yerleştirilmiş ve ada yerlil~ 
ri olan Katalikler dağlara sürül 
müştür. 

-Her bunalımın başlangıcında 
"din savaşına" yeni bir ivme ka-c 
zandırılmış .Sömürgeciler,adaya 
yerleştirdikleri protestanlara ~y 

rıcalıklı bir hak tanıyarak,her 
iki mezhepten emekçi halk arasın 
da suni çelişki yaratma yolunu 
denemiştir.Ve bunda zaman .zaman 
başarılı olmuşlardır. 

Bu yöntem,sömürgecilerce,halen 
kullanılmaktadır. 

SONUN BAŞLANGICI--- .... 
Gerek ada halkının direnişi,g~ 

rekse dünya kamuoyunun baskısı , 
192l'de İngilizleri adayı terke 
zorladı.Güney İrlanda'ya 1921 y~ 
lında sınırlı bağımsızlık tanın
dı ve 1949 yılında da İrlanda 
Cumhuriyeti ilan edildi.Buna ka~ 
şın Kuzey(Ulster) işgal altın
da kaldıve daha sonra protestan
ların yönetiminde kendi parlame~ 
suna sahip özerk bir bölgeye dö
nüştürüldü. 

Böylece,gerici Unionistler(in
giltere ile birliği savunan) ile 
İrlanda'nın birliğini savunan U
lusal güçler arasındaki savaşım 
başladı.Ayrımcı protestan yöneti 
me karşı katalikler arasında ba~ 
lıyan hoşnutsuzluk ve protcstol~ 
rın İngilizleri tekrar adayı iş
gale sürüklemesi,ardından gelcn 
baskı ve şiddet mekanizması bun~ 
lımı doruğuna ulaştırdı.Son on 
yıl içinde 2000'i aşkın kişinin 

• öldürüldüğü,20.000 kişinin yara
landığı ve binlerce kişinin tu
tuklandığı kuzeyde(ulster) işsi~ 
lik yüksek,eğitim düşük,yaşam k~ 
sadır.Bugün bu bölgede katalik 
getoları oluşmuştur. 

SON YAKLAŞIYOR MU? 
İşte,İngiliz sömürgeciliğine , 

protestanların ayrıcalığına ve 
yukarıda değindiğimiz haksızlık
lara karşı birleşik bir İrlan
da için savaşan ve açlık grevin
de ölen tutuklular,l1argerat Tha
tcher'in iddia ettiği adi suçlu
lar değildirler.Onlar siyasi bir 
savaşım yürütüyorlar ve halk yı
ğınlarının istemleri için savaş~ 
yorlar. 

ARf"lAJ'JC 

Bunun en iyi kanıtı,Boby Sands' 
ın İngiltere parlamento ara se
çimlerinde,ölümünden bir hafta ön 
ce,30.000 oy alarak ve yine açl1k 
grevinde olan diğer iki İRA üye
sinin İrlanda Cumhuriyeti seçim
lerinde büyük başarı kazanarak 
seçilmeleridir.Thatcher ve İrlan 
da hükümetinin rüyalarını kaçıran 
bu ve bölgede "istikrari" sağla
mak için harcanan,97 milyar pun
du aşan askeri harcamaların daha 
arttırılacağı olgusu;Büyük Eri~ 

tanya politik yaşamında geniş t~r 
tışmalara yol açıyor. 

Britanya askerlerinin çekilme
sini,Birleşmiş Milletlerden bir 
komisyonun atanmasını ve BM barış 
gücü askerlerinin adaya yerleşti 
rilmesini öneren,İşçi Partisi sol 
kanat liderlerinden Tony Benn'in 
"1rlanda'nın parcalanılmışlığının 
İrlanda halkına karşı işlemiş bir 
suç olduğunu" dile getiren demeci 
geniş yankılara yol açtı.Bu,bü -
yük politik partilerden gelen ilk 

olumlu yaklaşımdır. 
Bu ve benzeri çevrelerden ve 

dünya kamuoyundan gelen destek , 
İrlanda'nın birliği için yürütü
len savaşımın sonucunu yakınlaş
tırmaktadır. 

Bu sonuç "Her iki ulusa da öz
gürlük" getirecektir.Ve bugünle~ 
de,politik tutuklu statüsü için 
sürdürülen ve ölümlerle sonuçla
nan açlık grevleri bu sava~ımın 
bir parçasını oluşturmaktadır. 

İrlanda'nın birliği için yürü
tülen savaşırola dayanışma yüksel 
tilmelidir. 

Gerici Thatcher yönetiminin p~ 
litik tutuklulara karşı tutumu 
mahküm edilmelidir. 

5.6.1981 tarihinde İsveç'in Sol 
na semtincieki Kürt işçi ve öğre~ 
cileri bir araya gelerek " SOLNA 
KÜRT DERNEGİ"ni kurdular. 

.. -. 
SOLNA KURT DERNEGI KURULDU 

Geçiçi yönetim kurulu tarafıı,
dan dağıtılan kuruluş bildirisi
ni aşağıda okuyucularımıza sunu-
yoruz. 

ARMANC 

KÜRDiSTAN'LI YURTSEVER VE İLERİ
CİLERE, 

Ülkemizden,değişik nedenlerden 
dolayı,binlerce kilometre uzak -
lıkta yüzbinlerce Kürdistanlı y~ 
şamak zorunda bırakılmıştır.Ge -
rek zenginlik kaynakları sömürge 
ci talana uğrıyan Kürdistan'daki 
ekonomik yıkıntının,gerek bu sö-

mürgeci talana karşı verilen sa
vaşımın dayattığı koşullar,bu ne 
denlerin başında geliyor. 
YURTSEVERLER, 
Sıraladığımız nedenlerden dolayı 
Batı Avrupa'da barınmak zorunda 
bıraktırılan,biz Kürt işçi ve ö~ 
rencilere büyük görevler düşüyor 
Bulundukları her yerde örgütlen
mek.Böylece,hem kaldığımız ülke
de karşılaştığımız sorunların ç~ 
zümünde başarı,hemde Kürdistan'da 
gelişen savaşıma destek saslama 
yolunda önemli bir adım atmış o
luruz. 
İLERİCİLER.YURTSEVERLER 
İşte,biz Solna ve çevresinde ot~ 
ran Kürt işçi ve öğrencileri;ül-

kemiz Kürdistan'da sürdürülen U
LUSAL DEMOKRATiK HALK DEVRİMİ --
savaşımına örgütlü aktif bir de~ 
tek sağlamak,kamuoyu oluşturmak, 
sorunlarımızı beraberce çözmek i 
çin SOLNA KÜRT DERNEGİ,KFS'de bir 
araya geldik. 
ARKADAŞLAR, 

Askeri faşist cuntanın Kürdis
tan'ı bir askeri yığınağa dönüş
türdüğü,bugünlerde,halkımızı sa
vaşımında gereksinim duyduğu de~ 
tek ve kamuoyundan yoksun bırak
mıyalım. 

-YAŞASIN HALKIMIZIN SAVAŞIMI 
-ZAFER HALKIMIZINDIR. 

SOLNA KÜRT DERNEGİ. 
KFS 
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Bir kaç yıl önce , Avrupa ' da us
ti<]i iddia edilen "sağ rüzgar " yağ 
murdan önce gelip geçen bir esin~ 
ti çıktı . 

Batı Avrupa ülkelerinin bir kıs 
mında sosyal - demokrat hükümetle ~ 
rin iktidardan uzaklaştırılması ve 
ya iktidarda kalmayı başaran sos~ 
yal - demokrat partilerde sağ eği -
limlerin güçl e nmesi "sağ rüzgar "
ın estiği iddiasını yaygınlaştır

mıştı . İsveç,İngiltere gibi sos -
yal -demokratl arın güçlü ve uzun 
yıllar iktidaı-da kaldığı ülkeler
de sağ ve tutucu güçler iktidar 
olmayı başarmışlardı. 

Bu sav,bugün terk edilmiştir.Ka 
pitalizmin derinleşen bunalımı ve 
bunalımı dindirme yeteneğinden yok 
sun olması,bunalımın ağır yükür.il 
omuzlarında taşıyan emekçi sını-f 

ve tabrıkaları yeni çıkış yollan, 

Georgre Marchais 

Francois Mitterand 

14 

değişikliklerden yana seçeneklı=r 
aramaya itmiştir.İktidar ' <laki sağ 
ve tutucu güçler hergün yeni grev 
dalgaları ve p rotestolarla karşı
laşıyorlar.Yapılan ön tahminlerde 
bu hükümetlerin,çoğunluğuıı deste
ğinde yoksun oldukları ve gelecek 
seçimlerde muhalefette yer alacak 
lar ı öne sürülmektedir . -

Bu olgu,gerici çevrelerde huzur 
suzlukları arttırnaktadır. Frans; 
seçimleri ve yeni kurulan hükümet 
te komünistlerin yer alması dola~ 
yısiyle,Reagan yönetimince,yapı -
lan açıklamalar bunun en iyi örne 
ğidir. -

Ne var ki,bu huzursuzluklar kit 
lelerin tutucu ve sağ hükümetlere 
karşı artan huzursuzluOunu dindir 
miyecektir. -

Bugün Fransa,yarın kimbilir ne
re? 

FRANSA'DA SOLUN ZAFFRi 

lO ~ayıs 1981 günü,Fransa tari
hinde önemli bir gündü.Sağ parti
lerin,Fransa halkı tarafından şa
mar yedigi ve sol güçlerin başarı 
kazandığı bir gün . Fransada solun 
bu başarısı yanlız Fransa halkı i 
ç in deği l, tüm Avrupa halkları i~ 
çin bir dönüm noktası olarak ka -
bul edilmeli . 

Bilindi~i gibi , lO Mayıs 1981 gü 
nil Fransa 'da devlet başkanlığı se 
çimleri yapıldı.Bu seçimlerde,Fr~n 
sa f~omün i s t part is i ' ni n des te ği i_ 
le devlet başkanlığı seçimlerini 
Sosyal ist Parti adayı Francois 
Mitterand,Valery D' estaing ' e kar 
şı ayların% 51,7 sini alarak ka 
zandı.Böy l ece sag partilerin 2J 
y ıll ık hak i miyetleri son buldu. 

Devl et başkanı seçilen Mitte -
and sag par t ilerin çoğunlukta o! 
duğu par l ementoyu fesh ederek , 
21 Haz i ran 1981 günü,parlemento 
s eçimle rinin yap ı lacagını açıkla 
dı. Parlamen t o seçimlerinde,FKP(F 
r an sa Komün ist Par t isi) ile Sos~ 
yali s tle rin vardığ ı anlaşmaya g~ 
re,böl gesinde i lk t urda çoğunlu
ğu alan aday diğer adaylarca des 
t ekl enecekti . 

Ve bu seçimlerde de kesin ço -
ğunluğu alan Sosyalist Partisi , 
Radikal Sosyalistler ile birlik
te 491 üyenin 285'ni,Komünist par 
tisi ise,44 üye aldı.Sağ parti~ 
ler büyük bir yenilgiye uğrad ı . 

Bununla birlikte,Avrupa'da es
tiğini hisettiren sol rüzgar,ge
ricileri t e laşlandırarak çeşitli 
yorumlara sürükledi.Ve büyük bir 
kısmı FKP 'nin yarıya düşmesi;1e 
bel bağladı.Kaldı ki,bu olgu ge
rek seçim sisteminin,gerekse ya
pılan işbirliğinin getirdiği bir 
sonuç idi.FKP geçen seçimlerde al 
dığı oy oranını az bir farkla ko 
rumayı başararak,politik yaşamda 
ki ağırlığını korudu .Bunu kuru~ 
lan yeni hükümette yer alarak ka 
nıtladı. 

Komünistlerin de yer aldığı,b~ 
günkü hükümetin önünde gerçekten 
çok önemli ve acil sorunlar bu
lunmaktadır.Başta gelen ve en ö
nemli sorunlardan biri işsizlik 
sorunudur.l.800.000 işsiz insana 
hemen iş bulmak,onlar için işye
ri açmak sanıldığı kadar kolay 
olmayacaktır. 

Fransa'nın en büyük tekellerin 
den olan Prisbas ve Suez'i,çelik 
metal,kimya ve elektronik iş kol 
larından Pegveot,St.Gobain gibi 
büyük tekelleri , s ilah sanayiini 
ve ~n büyük bankayı devletleştir 
meyı programına alan Mitterand I 
çin gelecek yıllar zor yıllar o~ 
lacaktır. 

Kararlaştırılan programın uygu 
lanması ve bu alanda başarılı ol 
mak için,sol güçlerin ittifakı ~ 
nın sürekliliği kaçınılmazdır.Baş 
ta CGT (Fransa sendikalar birli~ 
ği);olmak üzere tüm ilerici,gemok 
rat ık yığın örgütlerinin desteği 
z~runludur.Tarihi deneyimlere sa 
hıp Fransa halkı bu sorunların 
üstesinden gelecektir. 
Diğer yanda,sol güçlerin Fran

s~'d~ ~l~e ettiği bu başarı,be -
lırtığımız gibi Avrupa halkları
nında başarıs ıdır.Çünkü bugün
kü hükümetin kararlı ve tutarlı 
tavırları,düny-ı barı 'iından yana 
tutumları,eKortmik politikası Av 
rupa'nın diğer sol ve demokrat 
partilerinide etkiliyecektir.On
lara en azında iktidar yollarını 
açınada önemli bir etken olacak -
tır. 
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Yedi yıldan beri FAC'ın Bochum 
şehrinde düzeniernekte olan ulus-
lararası Kemnade Festivali bu 
yıl 25-28 Haziran tarihlerinde ya 
pıldı . Dörtgün süren Festivali B~ 
chum Müzesi,Bochum Kültür daire~ 
si Bochum sosyal dairesi,Hattin
ger Halk yüksek okulu ve FAC de 
yaşıyan yabancı örgütlerle bir -
likte düzenlediler. 

Fesrivalin amacı :FAC 'de yaşı -
yan yabancılarla Almanların an
laşmalarına ve karşılıklı ön yar 
gıların ortadan kalkmasına yar~ 
dırncı olmak. 
-Çeş itli uluslardan yabancıla
rın birbirleriyle olan ilişkile 
rinin ge li şmes ine yardımcı olmak 

- Yetkili Alman kuruluş ların ya
bancıların sorunlarını daha ya
k ından t anımalarını ve yabancıla 
rın sorunlarına eğilmelerini sag 
lamak. -
Yukarıdaki amaçlar do~rultusun 

da yabanc ı işçilerin örgütleri ~ 
ülkeleriyle ilgili ve FAC' deki 
sorun l arı ile ilgili yayınlarını 
sergi l edile r, yemek l erini t anıttı 

lar,folklor,tiyatro,müzik,pando
min ·vs . vas ıtasıyla kültürlerini 
t anıtı lar . 

Bu yıl yapılan festivale Kür
distan'lı,Filistin'li , Türkiye'li 
Yunanistan 'lı,Portekiz'li,Şili'li 

İtalya 'lı,Lübnan'lı ve çeşitli A 
rap ülke l e rinden çok sayıda örgUt 
ve sanatçı katıldı. 

Dört gün boyunca toplam 300.bi 
nin üzerinde izleyici festivali
ziyaret e tti 

Federal Almanya 'da yaşıyan iş~i 
l erimizin y ı ğın örgütü KKDK,(Kür 
distan'lı Devrimci -Demokrat işçi 
Dernekleri) festivale folklor,tT 
yatro ve ozanlarıyla katıldı -
KKDK-Bochum, KKDK-Ce lle,KKDK-Köln, 
KKDK-Stuttgart,KKDK-Lüdenscheid, 
KKDK-Troisdorf,KKDK- Wiesbaden ve 
KKDK komiteleri Lüneburg ve Ol -
denburg üyeleri dört gün boyunca 
Kürdistan halkının savaşımı,folk 
lorunu,tiyatrosunu,müziğini ta~ 
nıtma hizmetinde bulundular . SJ -
mürgec i millitaristlerin, toprak 
ağalarının halkımıza yap tıkları 

zulmu anlattılar.Özellikle faş ist 
askeri cuntanın teşhir edilmes in 
de üstün çaba sarf ettiler.Örne~ 
ğ in üç Türk askeri taraf ından bir 
Kürdi stan 'lıl arın zincirle bağla 
nıp dipçiklenerek sürükl enmes inT 
t emsili olarak sergilediler.Kit
lelerin dikkatl er ini üzerlerine 
çektiler . 

KKDK ,üye l er i yurt dı ş ında yaş ı 

yan Kürdistan'lıların sorunları~ 
nı özellikle iltica so runlarını 
örgüt temsilcilerine ve ye tkili
l ere anlattılar. 

KKDK-Köln folkloru 26 Haziran 
Kürd istanın Harput ve Antep yöre 
sinin oyunlarıyla kitleleri çoş~ 
turdu.27 Haziran Tirej , Tiyatrosu 
ve Kürdistan 'daki sınıfsal ve u
lusal çe li şkileri ve ulusal de
mokratik halk devrimin perspek -
tiflerini konu edinen bir tiyat
ro eserini sahnelendi. Ki tl e ler e 
Kürdistan işçi sınıfının ideolo
jik ve politik hareketi,Devrimci 
Demokratlar öncülüğünde uğrunda 
savaşılan ulusal demokratik halk 
devriminin,sömürgecilere ve onla 
rın i şbirlikçilerine nasıl darbe 
ler vurduğunu gösterdi . -
Tirej tiyatrosu,hakettiğ i ilgiyi 
kitlelerden gördü.İşçiler tiyat
ronun çeşitli şehirlerde göste -
rilmesini dile getirdiler. 

Devrimci-Demokrat şair ozan Te 
meli devrimci sözü ve müziği ile 
proğramı tamamladı.Aynı günün geç 
saatlerinde KKDK,lüdenscheid folk 
loru kitleleri çoşturdu . -

28 Haziran KKDK-C e lle falklor 
ekibi Suriye yö r e l er inin falklo
runu ustalıkla aynarken kitle,Ya 
şas ın Bağımsızlık,Kahrolsun S0~ 
mürgecilik,Yaşas ın Ulusal Demok
ratik Halk Devrimi ve Hoch die 
Internationale Solidaritet,slo -
ganlarını haykırdı.Ve KKDK- Celle 
den ozan Zekeriya sesiyle sanatı 
ile Kürdistan halk müziğini kit
leye sevdirdi. 

Dört gün süresince KKDK üyele
ri Devrimci-Demokratların yayın
larını dağıttılar.Devrimci-Demok 

ratların yayınları,JİNA NO . TİREJ 
ARMANC,HEVİ ve Almanca yayınlar 
büyük ilgi gördüler . 

Genel olarak olumlu geçen Kem
nade f es tiva li,b az ı ilginç ge liş 
melere de sahne oldu .Fes tivalin
hazırlığı yap ılırken ,Türkiye ' de
ki faşist generallerin köpekleri 

ARI"VV.NC 

Bonn büyükelçiliği ve birçok kon 
solosluk görevlileri faaliyete ge 
çip,Türkiye aleyhtarı örgütlerin 
festivale katılmasını önlemeye ~a 
lıştılar.Bunu başaramadılar. 

Daha sonraki gelişmelerde,fes
tiva l yöne ticileri Türkiye'deki 
faş i s t yöne timin ve onların Alman 
ya temsilcilerinin gönlünü almak 
için,şenlikten 3 hafta önce bir 

"Atatürk Haftası" düzenlediler . 
Ancak bu provakasyon da çeşitli 
e l eştiri ve protestoya uğrayıp , 
başarısızlık la sonuçlanmı ş tı. 

Diğer ilginc bir durum is e , halk 
aras ında az çok "demokrat" olarak 
tanınan sanatçı Zülfi Livaneli ' 
nin festivali protesto e tmes i ydi 
Livane li, ge rekçe olarak Kü rdis -
t an ' lı ör gü tl e rin festivale katı 
lıp Kürdistan için propaganda ya 
pacaklarını gös t ermi ş ti. Ancak o~ 
nun festiva l e katılmaması şenl ik 
l e rin ze ngin li k ve i çe ri ğ ini zei 
re kadar e tkil emedi. Çünkü, gerek 
Kürdistan ' lı,gerekse Türkiye ' li 
bi r çok başka sanatçının fest i va
l i r enklendirmeleri ve Türk elçi 
lik görevlile ri nede sözde demok 
rat Livane li ' ler t araf ından ön le 
nememiş ri. 

Kemnade f~st ivali,bütEn enge l~ 

melere rağmen başar ılı geçmiş 
faş i s t ge ne raller rejimine karşı 
bir savaş a lanına dönüşmüştü.Tür 

kiye ' deki faşist rejimin protes~ 
t o ed ilmes i,fes tival i z l eyici l e
ri t arafından büyük bir ilgi ile 
i z l enmi ş tir . Bütün festival boyun 
ca t eş hir edilen faşist rejimin~ 
hergün yen i darbeler yemi ş tir. 

BOCHUM KKDK-ALMANYA ARt~NC MUHA
BIRi 

KKDK-FOLKLORU ELAZIG OYUNLARIYLA KEMNADE FESTiVALiNDE 
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ARMANC OKUYUCULARINA 

Değer l i so ruml u , dağıtıcı,abon

man ve okuyucu arkadaşlar, 

Dergimizin,yayın yaşamının sürdü 
rebilmesi,içerik ve biçim bakL~ 
ınından daha kal i teli bir düzeye 
çıkabilmesi ve zamanında düzenli 
olarak yayınlanabilmesi için tü
mümüze devrimci görev ve sorumlu 
luklar düşmektedir . -
Yazı kurulundan okuyucusuna ka 

dar bu devrimci görev ve soruml~ 
luk ortak sorunumuzdur . Şu konula 
ra hep birlikte dikkat e de r sek 
ARMANC,amacına doğru , bir olumlu 
adım daha atmış olacaktır: 

* Çevr emizdeki toplumsal , ekono
mik,politik,kültüre l olayları ob 
jektif bir şekilde yaz ıp dergiye 
yo llarsak , 

* Çeşitli konularda ş iir,düzya

zı,gezi1 tanıtma,söyleş i ve ane 
gibi yazılar yazıp adrese posta
larsak, 

* Derginin i çe riğ i,biç imi,dili, 

yayın süresi v.b konularda e leş 

tirilerinizi, gö rü ş l erinizi ve dü 
şüncelerinizi bize iletirseniz : 

* Yayın yaşamında parasa l ola
nakların çok önem t aş ıdığ ı bilinç 
ve ilkesinden hareket ede r ek ,za
manında dergi ve di ğe r yayın üç
r e tlerini gönderirsek,yayın yaşa 
mımızın önündeki enge llerin bü~ 
yük bir bölümünü yıkmış oluruz . 
Dostlarımız sevinir,düşmanları -
mıza bir emekçi yumruğu daha in
dirmiş oluruz. 

Devrimci se lamlar . 

ARMANC YAZI KURULU 

HO LAWO 

fi;4 ;4 AIJ4 
'-lo la - wo l a - wo la - wo _lo 

de".'[JJ-BeşÜ Boum 
§ J ı 

1 o_ 1 a - w o 

~ ~ ~ «:"~ i ~ §~1 J El J l 
r,o 1 2 -WO lFJ - WO 

Ho l awo ,lawo,lawo lo lo lawo 

Ho l awo ,lawo,lawo şengz iı:avo 

--- --------xx- ---------

Law i k l aw~ biyani l o lo lawo 

Lawik law~ biyani şengz iı:avo 

--------xx---- ------

FermG da b' ç ine xani lo l o lawo 

FermG da b'çine xani şengz iravo 

------ ---- xx------- -----

Tu zava , ez kavani lo lo l awo 

Tu zava,ez kavani şengziravo 

--------- xx----------

Lawik l awk~ serbanan l o l o lawo 

Lawik lawk~ seı:banan şengziravo 

----------xx-- --- ---------

la - wo ~eng - zi - ra vo 

Tu serbest i l ' Zozanan ·lo lo lawo 

Tu serbest i l'zozanan şengziravo 

------------xx-------------
Her tu y i can~ jiyan lo lo lawo 

ner tu yi can~ jiyan şengziravo 

- ----------xx- ------------ -

were carek ji reka' lo lo lawo 

were carek ji reka ' şengziravo 

--- --------- ---xx--------------

RGnin li bin darika' lo lo lawo 

RGnin li bin darika ' şengziravo 

------- - ---xx---------------

Biji wek zava G bGka' l o lo lawo 

Bijin wek zava G buka' şengziravo 

--------------xx---------------

ARMA.NC 

• • 
DIYARI VA 
ARMANC 
Geli berpırsiyar,belavkır,xwen 

devan u hevalen heja! -
Jı bo ku ARMANC karıbe jıyana 

xwe berdewam bıke,jı ali texıstı
ni u teşi(şıkıl) hin baş bıbe u 
dı wexte de dere,para me hemuyan 
hın vatınıy~n(vazifen) şoreşgeri 
dıkeve. 

Jı komita nıvis~,heta bıgih~ 

xwendevanan,ev vatınıya şoreşgeri 
ya me hemuyan ne.Ger em lı van 
mıj ar ana (konu) hemG. bı hev re mı-
qate bın, 

KOVARA me we gaveke dın u hin 
baş ber bı arınanca xwe b ıç e . 

*HemG. huyeren siyasi,abori,çan 
di G. pişeyi bı awaki raste rast 
jı KDVARA xwe re bırekın, 

Helbest,nıvi s ,ger u nasandın , 
hevpeyvin ,metelok u çirokan bını
vısinin, 

* Dı derheqe kovar~ de,t~xıstı
ni u t eşeyi de,bir u baweriy~n 

xwe,rexneyen ~•e yen erını u neyi 
ni u raman~n }~e ,hun jı me re bı~ 
r~kın, 

* Jı bo weşandına ARMANC ' e pewes 
tıyen alikarıya abori u gengazi ~ 
yen dıravi(pere) de,em doze gı 

ring bıgrın, 
* Dı wext~ de dırav~n kovare u 
y~n weşanen dın bışinın . We pınga

ren(mani) lı p~ş me pır~n wan jı 

nav~ we rabın . 
Jı v~ yek~ w~ dosten me kef~•eş 

bıbın u dıjmın~n me Jı,w~ pe bı
qahrın.Ev yek we mına kulmıkeki 

(holmık)karkeran lı nav çaven dıi 
ının an bıkeve. 
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