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"KURUCU MECLis• 

BiR UZMANLARI MECLiBiDiR. 

-·-,~"· .:'"~· .. :·~- " 10 
aylık bir oyalamadan sonra,JO Ha 
ziran günü "Kurucu Meclis" le iT 
gili yasayı nihayet kamuoyuna a
çıkladı.Cutıtanın Resmi Gazete'd< 
çıkan açıklamasına göre " Kuruc• 
Meclis" MGK ve "Danışma MeclisL 
den" oluşacak. Bu "Meclisin" say· 
sı ise 160 kişi olacaktır.Bunla
rın 40\dogrudan dogruya,MGK "Mil 
li Güvenlik Kurulu" adı verile-:ı 
beşli generaller cuntası tarafı: 
dan atanacaktır.Geri kAlanları ı
se,her ilin Valileri tarafından ... 
illerin kontenjanlarının 3 katı 
kadar önerilecektir.Yine Milli 
Güvenlik Kurulu bunların arasın
dan gerekli seçimi yapacaktır.Bu 
demektir kL valisi Danışma 
Meclisi"ne önerecekleri kişiler 
de,ancak cuntanın onayı sonucu 

1 "Kurucu Meclis e girebilecekler
dir.Durum böyle olunca da,seçile 
cek olanların cuntanın tescilli 
uşakları olacakları şimdiden gün 
gibi ortadadır.Zaten iktidara 
süngü zoruyla el koymuş,parlamen 
to ve tüm demokratik örgütleri ~ 
sendikaları kapatmış olan bir 
cuntadan başka bir şey beklene -
mezdi.Nasıl ki,bu güne kadar uy
guladıkları ekonomik ve siyasi 
politika,işçi sınıfına ve ezilen 
halk kitlelerine karşı olmuşsa , 
bundan böylede halk düşmanı poli 
tikalarını sürdüreceklerdir. Bu 
nedenle biz,"Kurucu Meclis" in o 
luşması biçimi üzerinde durmaya~ 
cagız;asıl önemli olan bu "mec
lis" kimleri~ "Meclisi" oldugu 
ve kimlere ı.: zmet edece~idir. 

30 Haziran 1981 günlü Resmi 
Gazete'de yayınlanan 2485 sayılı 
"Kurucu Meclis" yasası " Danışma 
Meclisi"nın görevlerini şöyle sı 
ralamaktadır: -

A)Yeni Anayasayı ve Anayasanın 
halkoyuna sunuluş kanununu hazır 
lamak,B)Halk oyuna sunulaı1 ve 
milletçe kabul edilince kesinle
şerek,geçici hükümlerine göre yü 
rürlüge girecek olan Anayasanın
ilkelerine uygun siyasi partiler 
kanununu hazırlamak,C)Milli Gü
venlik konseyinc_e kararlaştırıla 
cak tarihte yapılacak genel se~ 
çimlerle Türkiye Büyük Millet Me · 
lisi kurulup fiilen göreve başla 
yıncaya kadar,kanun koyma,degiş~ 
tirme ve kaldırma suretiyle yasa 
ma görevlerini yerine getirmektir 
Yukarıda özetini verdigirniz ;şe
kilde de görülecegi gibi,bu "Mec 
lis" ileriki günlerde emekçi sı~ 
nıf ve tabakaların hayati çıkar
lariyla ilgili bir sürü 
kanun çıkaracAktır.Çıkarılacak o 
lan her · . kanun, iŞçi 1 

~· ' 

sınıfını, Türk ve Küo:-t halklarını ' 
oarangaya vuracak ve faşizmi Tür 
dye'de kuruınlaştıracaktır. -

Türkiye' deki tekelci sermaye .!_şj 
~i sınıfının ve diger demokra
:ıi güçlerinin tümden ortadan kal i 
dırılan ekonomik ve demokratik 
haklarının bir daha geri alınma
sını engellerneyi bmlara saldırı 
yı yasallaştırmayı amaçlayan ka~ 
nun tasarılarını çoktan 
beri ha~ırlayıp cuntanın önüne 
koynıuştur.Şimdi yapılacak olan ;· 
tekelci sermayenin bu istekleri
ni en az cunta kadar halk düşma
nı paravan bir "Danışma Mecli"i
ne onaylatmaktır.Devletin paralı 
memurları olan,generaller tara -
fından oluşturulacak bir "Danış
cıa Meclis"i,kesinlikle Koç'ların 
Sabancı'ların halk düşmanı poli
tikalarını tartışmasız uygulayan 
ve faşist bir düzenin yasal şart 
larını hazırlayacak bir danışman 
lar kurulu ölacaktır.Faşist gene 
raller cuntasının iktidarı ne ka 
dar gayri meşru ise,onların ata~ 
masıyla kurulacak bir "Kurucu Mec 
lis"de,O oranda gayri meşrudur-:
Kurulucak olan bu "Meclis",Sömür 
geci tekelci burjuvazinin yıllar 
dan beridir özlemini çektigi or~ 
tamı yaratmada,cuntaya yardımcı
lık görevi yapacaktır.Yani kısa
cası,tekelci sermayenin çıkarla
rını daha iyi bir güvenceye bag
layacaktır.Bilindigi gibi,l2 Ey
lül faşist darbesinden önce par
lamentodan çıkarılmasını istedi
~i ama bir türlü çıkaramadıgı,ge 
rici yasaları,tekelci sermaye 
bugün silahların BÖlgesinde bir 
bir çıkartıyor.Zaten genel anlam 
da 12 Eylül darbesinin asıl nede 
ni de bu degilmiydi? 
TEKELCİ SERMAYENİN İSTEDİCİ TİP
TE BİR "KURUCU MECLİS" 

12 Eylül darbesi gerçekleşti -
ginden beri,tekelci sermaye ve en 
gerici güçler böyle bir " Kurueti 
Meclis"ın kurulmasını hep birlik 
te cuntaya salık verdiler ve bu 
isteklerini açık seçikte yazdı -
lar.~ 

Cunta,uşaklıgını yaptıgı bu güç
lerin isteklerini ne pahasına olur
sa olsun,yerine getirmeye çalışacak 
tır. Böylesine gerici,Türk ve Kürt 
halklarının düşmanı olan bir "Danı_ı 
ma Meclisi"ne girmek,bu giriş ne a
dına ve kimi temsilen olursa olsun 
faşizmin Türkiye'de kurumlaşmasına 
hizmet olecaktı.Çünkü,gelişmeler öz 
le gösteriyor ki,cunta,bazı dalka-ı 
vuk kişileri emekçileri, işçileri 
temsilen kurulacak olan faşist gene 
rallerin,UZMANLAR meclisinden baş= 

•ka bir şey olmayan"Danışma Meclisi" 

ne almayı düşünüyor.Ya da bu yönde 
bazı öneriler var.Tüm Kürt ve Türk 
ilericilerinin,sosyalistlerinin gö
revi tekelci sermayenin daha çok 
baskı,daha çok sömUrü istemlerine 
hizmet edecek ve bu istemleri onay
lıyacak olan,böylesi bir " Kurucu 
Meclis"e karşı çıkmaktır.Bu"Meclis" 
in gerçek kimligini ve kimlere hiz
met ettigini kitlelere açıklamaktır 
Tercüman gazetesi'nin patraniçe
si Nazlı Ilıcak,2 Temmuz günlü 
k<Sşe yazısında "Danışma Meclisi" 
ile ilgili düşüncelerini şöyle a 
çıklıyordu: "Aslında valiler,sa= 
dece bir yol gösterici vazifesi
ni yaparak,kendi vilayetlerinde 
tanınmış kişilerin adlarını Kon
seye bildirecekler,son söz gene 
Konseye ait olacaktır •• :öteden be 
ri,böyle bir Danışma Meclisi ne 
karşı olmadıgımızı çeşitli yazı
larımızda ifade etmiştik" Nazlı 
Ilıcak'ın sözler~nde de görüldü
gü gibi,tekelci sermaye ötedan 
b eri böyle bir "Danışma Meclisi 
ni" cuntadan istemekteydi. -

-CA GRI • 
I2 EYLOL I98I GONO 

SAAT I I 30 M OORTf·tJND' 
M TORKtYE'DEKt ASKERI 

FAStST CUfffAYA KARSI 
YAPILACAK YüRüYOSE 
KATIL 

• 
fruA I2'E tLDNE 
TEKEVE f·[SA KU LI 

OORlJttlff LI HH1BER 

CUıfTA FASlST A lESKERl 

FIDE 

KKDK 
Komelen Karkeren Demokraten 

Kurdıstan 
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3 ARMANC 

KURDISTAN'DA ,'ASKERi OPERASlKAR 
Türkiye'deki askeri faşist cun

ta,son aylarda Türkiye Kürdista -
nın'daki askeri operasyonlarını 

yo~unlaştırdı.Cunta,yeni işbaşına 

geldi~inde,gerçek kimli~ini gizle 
mek ve halkın muhalefetini alabil 
di~ince azaltmak için,milletin ar 
zusu üzerine geldi~ini, amacının 
halkı,"anarşi ve terörden kurtar
mak" oldu~unu söylemişti. Fakat 
gerçek hiç de öyle olmadı.Daha i~ 
başına gelir gelmez,cunta ilk el
de Türkiye ve Kürdistan halkının, 
en ileri unsurları olan ilerici , 
yurtsever ve devrimci güçlere yö
neltti.Fakat cuntanın saldırıları 
yanlız bu kadarla kalmadı.İktida
rını oturttukça,baskı ve saldırı
larının alanını giderek daha da 
genişletti. 

~ugün cuntanın baskı ve terörü 
o boyutlara varmıştır ki artık bü
tün halk kesimleri direkt olarak 
kendi üzerlerinde hissetmektedir -
ı:r.Bunun en somut ve açık örneği 

nı,cuntanın Kürdistan'da girişti~T 
askeri operasyonlarda görmek müm
kün.Baharın başlangıcından beridir 
cunta Kürdistan'ın bütün yörelerin 
de,özellikle köylük alanlarda ge~ 
niş askeri operasyonlar düzenliyor 
Her ne kadar cunta, operasyanlara 
"teröristleri" ve silahı behane e
diyorsa,amaç tamamiyle,halkın gözü 
nü korkutmak,baskı yoluyla onu yıl 
dırmak ve kendine boyun e~dirmek ~ 
tir.Çünkü,cuntanın askeri birlikle 
ri köylere yaptıkları baskınlarda~ 
sadece suçlu olarak gördüklerini a 
rayıp yakalamakla kalmıyorlar.Git~ 
tikleri her köyde,kadın erkek,kü -
çük büyük demeden herkesi köy mey
danlarında toplayıp sıra -daya~ın -
dan geçiriyorlar.Kendilerine aske
ri talimatlar yaptırıyor yada on
ları toplu olarak cemselere bindi
riyor,getirip askeri karakollarda 
aylarca gözaltında tutuyorlar. 

Yine silah toplamaya çıktıkların 
da,kimin silahı olup olmadığına
bakmaksızın her köyde enaz ev başı 
na bir silah getirip teslim etmele 
rini zorunlu kılıyorlar. Köylüler 
istedikleri miktarda silahı nerden 
bulurlarsa bulsunlar mutlaka geti
rip teslim etmek zorundadırlar.Ak
si taktirde başlarına umulmadık i~· 
ler getiriliyor.Geçti~imiz ay içe
risinde Cizre'nin bir köyünde,jan
darmaların istedikleri miktarda si 
lahı vermedikleri için köyün bütün 
kadınları toplanarak gözaltına a
lındı ve köylülere,belirlenen mik
tardaki silahlar getirilip teslim 
edilmedikçe kadınlarının bırakılma 
yaca~ı söylendi.Karısının gözaltı~ 

na bulundurulmasına tahamül ederni
yen bir köylü silahını teslim et-· 
mek üzere karakala gitti~inde sade 
ce kendisinin silah teslim et~si~ 

nin yeterli olmadıgını ancak bütün 
köylüler silah teslim ederlerse ka 
dınların serbest bırakılaca~ın1 

söylediler.Oysa bugünkü koşull~rda 
her köylünün silah bulup getirmesi 
nin mümkün olmadınını cuntanın as~ 
kerleri de çok iyi biliyorlar. Ama 

uydurulan gerekçeler sadece baskı 

ve zorbalı~ı,kitlesel tutuklamala
rı haklı göstermek içindir. 

Yine Nusaybin Tınat köyüne giden 
jandarmalar,istenen miktarda de~il 
de daha az silah temin edebildikle 
ri diye köyün bütün erkeklerini ç1 
rılçıplak soyup saatlerce köyün et 
rafında koşturdular.Bir kaç gün 
sonra köye gelen seyar komando bir 
l~~i de köyd7n silah isteyince köy 
luler,daha bırkaç gün önce jandar
maların gelip silahları topladıkla 
rını,hata bununla da yetinmeyerek
köyün erkeklerini çırılçıplak saa~ 
lerce köy etrafında dolaştırdıkla~ 
rını bildirdiler.Bunu duyan birlik 
komutanı kahkahayla gülerek, bunun 
kendilerine az oldu~u ileride ken
dilerinin de gelip kadınları çırıl 
çıplak soyacakları tehdidini savur 
du. 

Nusaybin'de,mahallelere baskın 

yapan komandolar,kocaları silah 
teslim etmiyor diye 63 kadını top
layarak askeri kışlaya götürdüler. 
Bugüne kadar bu kadınların, kesin 
n: durumda oldukları bilinmiyar 
Kımseyle görüştürülmuyorlar ve ne
rede oldukları ailelerine bile bil 
dirilmiyor. 

Bazı yörelerde,köylülerin silah 
teslim etmelerini sa~lama görevi 
köy muhtarlarına yükleniyor.Veri
len görevi yerine getiremiyen muh
t~r~ar,çok ~~ır işkencelerden geçi 
rılıyor.Bu ışkenceler sonucu Mar~ 

din bölgesinde üç köy muhtarının 

öldü~ü haberleri halk arasında du
yuluyor. 
_Bazı yörelerdede,Kürt köylüleri

nı,~aya~ falaka ve işkenceyle yola 
getıremıyeceklerini gören askerler 
halkın dinsel inançlarını bir araç 
olarak kullanıyorlar. Jandarmalar 
silahları olup olmadıgı konusunda, 
köylülere Kuranla ya da üç taş at
tırarak yemin içirtiyorlar. 

Uygulanan yöntemlerden biri de 
b~r köyde herhangi yabancı bir ge~ 
cın.ya da ö~rencinin yakalanması 

halınde bütün köylülerin suçlu gö
rülerek yakalanmasıdır. 

Askeri cuntanın sınır köylerine 
!yaptıkları da aynı pervasızılıkta
ıdır.Zat:n,kaçakçı ve "anarşistler" 
bahanesıyle,askeri birlikler hemen 
hemen hergün sınır köylerine bas -
kınlar düzenliyorlar.Askerler, sı
nırda meydana gelebilecek hemen he 
men her türlü gelişmeden sınır köi 
lülerini tutuyor. 

Eger sınırdan,herhangi bir ge _ , 

çiş,ya da kaçak eşya aktarımı ol
muşsa bunu köylüler mutlaka ya ya
kalayıp güvenlik kuvvetlerine tes
lim etmek ya da en kısa zamanda sı 
nır birliklerini haberdar etmek zo 
rundadır.E~er bu yapılmamışsa,her~ 
hangi bir geçiş yada kaçak eşya ak 
tarma olayının yakın bulundu~u kö~ 
yün bütün halkı sorumlu tutularak 
gözaltına alınıyor ya da dayaktan 
geçiriliyor. 

Geçtigirniz Nisan ayı içinde, Kı
zıltepe Nusaybin arasındaki bir sı 
nır köyünde,geçen kaçakçıları yaka 
lamadılar ya da askerleri haberdar 
etmediler diye,kadınıyla erke~iyle 

, çocu~u ihtiyarıyla bütün köylüler 
toplanarak,sabahtan akşama kadar 
kendilerine askeri talim yaptırıl
dı.Cizre'de,aynı nedenlerden dola
yı 40 köylü gözaltına alındı. 

Olaylar dahada detaylandırılabi
lir ve daha pekçok örnekler göste
rilebilir.Fakat bu anlatılanlar bi 
le Türkiye'deki askeri faşist cun~ 
'tanın Kürdistan halkını yıldırmak 
ve sindirrnek isin saldırılarını han 
gi boyutlara vardırdı~ını gösteri~ 
yor.Fakat buna ra~men,bugüne kadar 
Kürt halkını sindirememiştir.Aksi
ne cunta baskı ve zorbalıklarını ar 
tırdıkça,halkın nefreti daha çok 
artmakta ve mücadele azmi daha da 
bilenmektedir. 

S,ARABİSTAN 

Sayın Armanc Mensupları! 
Uzun süredir yayınlarınızı biz

lerden e~irgemedi~iniz için,sizle 
re çok mınnettarız.Bizleri her ko 
nuda aydınlattınız,haberdar etti~ 
niz. 

SAUDt ARABIA'daki işimizin bit
mesi üzerine,burayı terketmek zo
runda kaldık. 

ARMANC dergisini sürekli izle -
mek,onun verdigi ışıkla aydınlan
mak isterdik.Fakat memlekete dön

! dügümüzde bunu izlememenin buruk
lugunu şimdiden duymaya başladık. 

ARMANC dergisini,Devrimci-Demok 
rat_b~r arkadaşın buralara getir~ 

: m:sın7 sagladıktan sonra geniş 

1 

bır kıtle ond~n.yararlanmaya ça
lıştık.Temennımız tekrar bir süre 
sonra ARMANC'ı izlemege fırsatımız 
olabilecek. 

Şimdiye kadar aksatmadan tüm sa 

ı yılarını izleme fırsatını bizlere 
yar~ttıgınız için; 

, sızlere bu sıcak ülkeden sıcak 

l
dev~imci se~amlarımızı bildiririz 
Mucadelenızde üstün başarılar 

dileriz. 

Dostça selamlarl! 
DEVRİMCİ-DEMOKRATLAR-SAUDI ARABIA 
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_ NÔÇE Jl KURDISTANA IRAN~ 

ŞINO:Peşmergen hezen Sımko erişek 
bırın ser gıre Pirnasır.Ev gıra dı 
nabera Şıno u Nexde de ye.Dı ve e
rişe de 2 topen 105 bı 2 seyare leş 
keri şewıtandın,4 leşker hatın kui 
tın u zabıteki(serbaz) bırindar bu 

BANE: 13.6.1981 de peşmergan e rı 
şek bırın ser leşkeren Bane.Ser 4 
seetan domkır.ll kes jıeskeran ha
tın kuştın u 24 kes ji bırindarbun 
Hemuyen peşmergan ji bı selameti ve 
gerıyan bıngehen xwe. -

URMİYE:Pasdar u qomitecıyen Urmi 
ye eriş bırın ser gunden Kurdan 
Van erişkarana hezen dora Urmiye 
bun.Dı van erişan de hezen Avşin,bı 
peşmergeyen hezen peşewede dı şer 
de arnade bun u şer 8 seetan dom kı 
rıye.Zedetır 4 pasdar u qomiteci ha 
tın kuştın,hejmarek pır mezın ji,bı 
rindar kırın.Yen mayi ji,mecbur man 
şunda bazdan.Dı vi şeri de tışten 
ketıne desten peşmergan ev ın:Hej
marek mezın derb(fişek),S tıvınge 
bırno,6 tıvınge G-3,1 Keleşinkof , 
1 seyare 

TYOTA:Dı vi şeri de 6 peşmerge bı 
rindar bune,peşmergeyek nave wi Reh 
mane Ehmede şehid ,!:fiye 

ŞINO:Lı şıno teşkilata partiye a 
Nelaz cıvinek pek ani.l2 eund dı 
ve cıvine de beşdar bun.Dı ve cıvi 
ne de hın bıryar hatın stendın u bı 
belavokeke ı· lavkırın.Jı van bırya 
rana çendık: -

l)Pıştgırıya xwe bı partıye ra ia 
ne nişandan. 

2)Erişen dıjmın yen ser gundıyen 
Şehreweran mahkum kırın. 

3)Jı bırayen xwe,yen Azeri dax -
waz kırıne ku,alikari bı pasdar u 
qomiteyen hezen islami nekın. 

SERDEŞT:Kurdeki bere cahş bu,ve
gerıya ye nav hezen peşmergan.E wi 
bı xwe re,2 G-3,12 bombeyen destan 
anıye.Bı wi re 4 neferen be çek ji 
hatın,berdesti hezen peşmergan bun 

SAQIZ:Pasdaren xwin reje e Cumhu 
rıya İslami erişek dan ser gund~ 
Sera.Peşmergeyan lı hemher wan, bı 
qehremani sekınin u şer kırın. Dı 
vi şeri de 20 nefer(leşker) jı dıl 
mın hatne kuştın,yen dın ji zeft 
kırın u bı xwe re anin Saqız e . 
MAH' ·~ c ıoqı de tanqek u 3 ma 
kint: l•., '- · · · · /~. 'k leşker ve -;
xwestı:ı ı,-., _.ı t!l y,:,·.,D:.'AP bene MAHA 

\DR . Dı nabera v~r- ::ardu c• ya . de 
-:·,.c.ergan peşiya warı t :-ır, " il lı 

wan x.tstın . .:h. v;. 1" :. . , ···J 

re şewıtandın,S neter kuştın.We .. 

je,pasdare Miyanduap eriş kırın 
ser gunde mıntıqa Şamad. Peşmergen 
hezen Peşewe bı tundi peşıya wan 
gırtın 3 kes kuştın yen dın ji şu~ 
ve revıyan. 

URMIYE:Radyoya Urmıye dı weşanen 
xwe de gote,ku muhendisek nave wi 
KERİMİ ye,jı aliye peşmergan ve ha 
tıye kuştın.Lı ser ve xebera,rady~ 
ya Kurdistan,va derewa derxıst G 
got e ku peşmerge mıroven sıvil na 
kujın. 

MAHABAD:l7.6.1981 de peşmergeyen 
hezen peşewe bı awaki baş G xurti 
ve,eriş kırın ser gıre Goyıtepe G 
ev ci jı MahabadlO km dur e.Vi şe
rı 3 seeta dom kır.Dı ve erişe de 
67 nefer,pasdar hatın kuştın u du
du ji wanserbaz bun.2 tanq,2 seya 
re simırıx u 4 çadır hatın şewıtan 
dın.Dı ve erişe de,peşmergeyek na~ 
ve wi İbrahim Cabuk bu,şehid ket u 
3 peşmerge ji bırindar bGn. 

MAHABAD:l8.3.1981 seet dı ll. 00 
an de beri nivro caşek ki xwe fı
roş lı nezık Qaraje tran mırovek 
kuşt.Pe ve kuştıne re gele Malıaba
de dora wi gırtın,ku wi bıgrın. Vi 
cahşi tıvı.nga xwe ya G-3 u narinco 
ke ku lı dest wi bG,pe eriş kıre 
ser xelke Mahabade u 10 mırov kuşt 
u 18 kes ji bırindarkır. 

Naven yen hatıne kuştın ev ın: 
l)Osman Kakareş:Xelke gunde Xer

tunbax 
2)Kemır Eyterpur:Xorteki ll sali 

bu. 
3)ŞarGx Tesewwuri:Xorteki ll sali 

bu. 
7 kesen dın ji,hin naven wan ne 

kıfş bun.Lı ser ve huyere xelke Ma 
habad€ nerazibUna xwe dan kıfşe _Q 
kombunek gelek mezın çekırın.Dıka
nen xwe tevda gırtın u jı qeymeqa
me Mahabade vi mırovi xwestın, ku 
jı bo ceza wi bı desten xwe bıdıne 
Le bele qeymeqam ev mırova parast 
u wi teslime xelke nekır. 

BUKAN:l7.6.1981 an de peşmergeyen 
PDK-1 lı rıya MIYANDUAP-ŞAHİNDEŞ ke 
minek danin u jı bo eelışe bı nav G 
deng,Rehime lzzeti u bı du bırayen 
wi,ku ewana her du ji pasdarın. 

Ew ketne nava kemine,Rehimi lzzeti 
hat kuştın,bırayeki wi hat gırtın 
u ye dın ji bazda. ' 

BUKAN:l8.6.1981 hezen beyan lex
mek danin ser re u makinek tıji. 
pasdar dı ser re cu u yen dı maki
~e ~e nemu hatın kuştın. 
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DİRENDİK.DİRENİYORUZ 
.ız Eylül de faşist cuntanın yöne

tıme el koyması ile birlikte ilk e
tapta,sendika ve demokratik kitle 
örgütlerinin yönetici ve kadroları
n: tutuklayarak kendileri için teh
lıke olan örgütlü kitleleri kontrol 
altına almak istediler.Tabi ki, bu 
yönde istediklerini gerçekleştire -
bilmiş degiller.Çünkü mücadele için 
de ve dünya pratiginden görüyo ~ 
ruz ki,devrimciler bu ve benzeri u~ 
gulamalara karşı daima olmuşlardır. 
Faşizmin genel karekteri;kendisi

ne karşı olan tüm kitleleri öldür -
mek,tutuklamak,sindirmektir.Bunun i 
çin Türkiye'deki faşist cunta sosya 
listinden demokratına kadar tümüne 
zulüm ve işkence etmekten geri kal
mıyor. 

Sömürgeci -tekelci burjuvazinin 
uykularını kaçıran,onları panik i -
çinde bırakan bir olay da Türkiye 
Kürdistan'ında kitleler arasında 
kök salan Devrimci-Demokrat hareke
timizdir. 

Bunun içindir ki,faşist cunta e
fendilerinin istek ve emirlerini 
tüm şideti ile yerine getirmektedir 
Gizli örgüt,Terörist ve· bölücülük 
gibi Rayali ve uydurma suçlamalarla 
halkımıza işkence edilmekte ve ha -
pis cezalarına çarptırılmaktadırlar 

Türkiye Kürdistanı dışına sürülen 
ve mecburi iskanlara zorlanmış o -
lan biz Konya yöresindeki Kürtler 
üzerindeki zulüm ve işkencenin dozu 
hiçte farklı degil.Köylerimizde si
lah arama bahaneleri ile tüm köylü
ler köyün dışına çıkartılmakta,kü -
f~r,hakaret edilmekte,dayaktan geçi 
rılmekte ve tutuklanmaktadırlar ~ 

Örnegin,bizim köyüroüzde faşist 
cuntanın eli kanlı köpekleri tara -
fından yakalanan 9 kişiye üç ay sü
re ile işkence edildi,hayali suçlar 
yüklenmeye çalışıldı.İşkenceler ne
ticesinde birşey elde edemeyince ve 
karşılaştıkları kararlı dirençten 
dolayı serbest bırakmak zorunda kal 
dı lar. 

Şimdi bu arkadaşlardan ikisinin e 
lektirik şokundan dolayı akli den~ 
geleri sarsılmış durumda,bir tanesi 
nin yine elektirikli işkenceden cin 
sel onganı tahrip edilmiş. Birisine 
mesleki görevini yapması yasaklan -
mıştır.Digerlerinin üzerinde daha 
halen de işkencenin etki ve izleri 
vardır. 

Arkadaşlarımız köye geldiklerinde 
halk tarafından coşku ile karşılan
dılar.Hain muhbirlere,satılmış kö -
peklere ve bir takım gericiye rag -
men,~alkımız onları bagrına bastı • 
Muhbırler daha şimdiden panik için
deler,onlara karşı tavırsız da kal
mıyoruz. 

Bizler bugüne kadar mücadele azmi 
mizden hiçbir şey yitirmedik,bundan 
sonra daha kararlı ve bilenmiş ola
rak mücadelemize devam edece~iz. 

Konya'dan 
Bir grup Devrimci-Demokrat 
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ANTi ENFLASYONiST POLiTiKA" NIN SONUÇLARI 

Enflasyon,dolaşım araçlarının 

aşırı ölçüde bollaşmasıyla para 
fazlasının ortaya çıkması ve gi
derek para degerinin düşmesidir. 
Bunun nedeni,devletin para,tekel 
lerin fiyat politikasıdır. Başka 
bir deyişle,bir yandan tekelci 
fiyatların yükselmesi,para dola
şımının hızlanması ihtiyacını d~ 

gürmaktadır ve yeni kagıt para 
çıkarılması,ardından fiyat artı
şını güçlendirmektedir.Öte yan -
dan devletin artan gelirleri do
laşıma yeni giren kagıt para şe~ 
lindeki talepte bir arttışa yol
açmaktadır.Böylelikle tekellere 
fiyatlarını göresel olarak kolay 
ca arttırma olanagı sağlanmış o~ 
lur. 

Ne var ki,bunalımlı gerileme 
dönemlerinde,tekel fiyatlarının 
ayakta tututmasını kolaylaştıran 
enflasyon,sistemli bir biçime dö 
nüştügün~e ekonominin istikrar ~ 
sızlığını arttıran ve birikmiş 

sermayeye değer kayılıettiren bir 
öge ye dönüşür.Bu durum,burjuva
ziyi "önlemler" almaya iter. So
nuçta,varolan işsizlik artar,ek~ 
nomi durgunluğa girer.Ve burjuva 
zi ekonomiyi durgunluktan kurtar 
mak istediğinde,enflasyon kont~ 
rolden çıkar. 

TÜRKİYE VE ENFLASYON 
IMF'nın,(Uluslararası Para Fo

nu) "serbest pazar ekonomisi" ku 
ramına göre ekonomisini yönlen ~ 
dirdiği ülkeler arasında yer a
lan Türkiye'de,enflasyonun % 40' 
ın altında,dolayında ve üzerinde· 
yer aldığı,son günlerde,açıklan
dı.Bu sonuçlara,fiyat istatistik 
lerini hazırlayan üç ayrı kuru 
luşca ulaşılmıştır.Fakat ekono -
mik durum ve ülke gerçekleri enf 
lasyon oranının bunun çok ötesin 
de olduğunu gösteriyor.Ama ne o~ 
lursa olsun kısaca denilebilir ki 
enflasyonun hızını belirliyecek 
saglıklı bir kuruluştan yoksun o 
lan,faşist generallerin yöneti ~ 
mindeki Türkiye,enflasyonda başı 
çeken ülkeler arasında yer alı -
yor. 

Bilindiği gibi,sistemli bir bi 
çimde ekonomide istikrarsızlı~1 
arttıran ve birikmiş sermayenLn 
değerinin kaybına yol açan enf -
lasyonu "önleme",ekonomiyi" is
tikrara" kavuşturma,faşist cunta 
nın iktidarı devralma nedenleri 
arasında yer alıyordu.Ve iktida
rı ele geçirdiginde,ekonomi ala
nında ilk işi, "enflasyonu en bü
yük düşman" gören Turgut Özal' ı 
görevlendirerek,"önlemlerini" uy 
gulamaya koymak oldu.24 Ocak ka-. 
rarları olarak anılan ve IMF'nin·· 
dayattığı koşullar neler idi ve 
sonuçları ne oldu: 

-"Para reformu" veya devalüsyon: 
Para'nın devalüsyonu istemleri , 
IMF'nın hemen hemen her yerde ö
ne sundugu geleneksel istemidi . 
Nitekim Türkiye'dl'•de başta bu ön 
lem uygulamaya konulmuştur.Bugü~ 
ne kadar geçen süre içinde daha 
önce,aralıklı yapılan "para ayar 
lamaları " son birkaç aydır gün~ 
lük devalüsyonlara dönüştürüldü. 
Yılbaşından,Haziran ayı sonuna 
kadar,dolar karşısında % 19 de
ğer kaybına uğrıyan Liranın de -
ğeri,artık,serbest piyasada be
lirleniyor.Bu,herhangi bir demok 
ratik haktan yoksun olan emekçi 
sınıf ve tabakaları büyük ölçüde 
etkilemiştir.Gerçek ücretleri sü 
rekli düşüren,uluslararası ve 
yerli tekellerin karlarını ve ül 
kenin dolara olan bagımlılıgını
arttırmıştır. 

-Fiyatların serbest bırakılması: 
Yukarıda andığımız kararların uy 
gulaması ile birlikte fiyat dene 
timi kaldırıldı.Ve hemen ertesin 
de oranı % 46-400 arasında deği~ 
şen bir zam yapıldı.Zam furyala 
rı birbirini izlemektedir.Bu,ge~ 
niş halk yığınlarının yaşama dü
zeyinde büyük bir düşüşe yol aç~ 
rak,halkın besin maddelerini sa
tınalma güçünü yoketmiştir. 
-Ücretlerin dondurulması: işçi 
sınıfının demokratik- · akonornik 
haklarının yok edildiği ve Yük -
sek Hakemler Kurulu(YHK) adıyla 

anılan faşist bir kurumun,ücret
lerin tespit edilmesi göreviyle 
yetkitendirildiği bir ortamda,i~ 
çiler,yapılan toplu sözleşmeler
de borçlu çıkmaktadır.Yol-1ş fe
derasyonun yaptığı toplu sözleş
me buna örnektir.Maliye Bakanı i 
se,verdigi demeçte,enflasyon %40 
ın üzerine çıkmazsa, ücretlerio 
arttırılamıyacağını duyurmakta -
dır. 

-Taban fiyatları politikası:Üc
retlerin tesbit edilmesi için ko 
nulan ilke tarım üriinleri taban 
fiyatlarının tesbit edilmesinde 
de uygulanmaktadır. 

Nitekim,bu yıl içinde açıklanan 

tarım ürünleri taban fiyatları 

% 40 sınırları içinde kalmıştır. 
Bu artış getirilen vergi,zam ve 
fiyat politikası arasında kayıb
olmuştur.Uygulanan taban fiyatla 
rı politikasıyla büyük toprak 
mülkiyettiler dışındaki orta ve 
küçük uretici daha da yoksullaş~ 
cak tır. 

-Yüksek faiz politikası:Bankala 
rın faiz hadleri serbest bırakı~ 
larak,küçük tasaruf sahiplerinin 
tasaruflarının finanslara akışı
nı sağlandı.Bu tasaruflar, büyük 
finans çevrelerinin emrine veri
lerek,emekçilerin tasaruflarıyla 

emekçileri sömürme hızlandırıldı 
-Geçen ay içinde önerilen diğer 

bir önlem ise,IMF'nın,genel ola
rak,gelişmekte olan ülkelerde
ki varlıklarından rahatsız oldu
ğu,kamu yatırımları konusunda 
"ciddi" tedbirlerin alınması idi 
Yani KİT kısa adıyla anılan,Kamu 
iktisadi Teşebüslerinin,özel ser 
mayeye devredilmesi işlemine ge~ 
çilsin buyruluyordu. 

"Baş düşmanı",yukarıda sırala

dıgımız önlemler ile gazetelerin 
tehlike alarm haberlerini verme
sine rağmen,% 48'ın altında,dola 
yında ve üzerinde yakalamayı ba~ 
şaramayan,Turgut Özal'ın ve şef
lerinin "anti-enflasyonist" eko
nomi politikası hangi sonuçlara 
ulaştı. 

!)Yatırımlar yavaşladı, iiretim 
düştü ve ekonomideki durgunluk 
devam etti.Gerçek iiçretlerdeki ~ü 
şüş,halkın satınalma gücünün yok 
dilmesi ve dış pazarda rekabet 
zayıflığı ile iç ve dış pazarda 
sürümü gerçekleştiremiyen tekel
ler üretimi düşürme ve yatırımla 
rı yavaşlatma yoluna gidiyorlar 
Bu olgu,burjuva ekonomistlerinin 
de,kaçınılmaz olarak gerçek ka= 
bul etmek zorunda kaldıkları bir 
gerçektir.lnşaat ve otomotiv sa
nayisi,en fazla etkilenen işkol
larıdır. 

2)1şsizlik arttmıştır:Yavaşla

yan yatırımlar,diişen üretim mil
yonları bulan işsiz sayısına,mil 
yonları katmıştır.Zaten genel 
olarak,enflasyonu "önleme" çaba
ları işsizliği biiyük boyutlara ~ 
laştırır. 

J)Dış borçlar 20 milyar dolArı 

aşmıştır. 

Her yıl yalnız dış borçların fai 
zi olarak,l milyar doların üze~ 
rinde ödemesi gerekmekdetir. Di
~er yandan ithalat-ihracat açığı 
% SO'nın üzerine çıkmıştır. 

4) Alınan "önlemlere" rağmen enf 
lasyon durdurulamamıştır. -
Görüldüğü gibi,faşist cuntanın 

"anti-enflasyonist" politikası , 
"Aşağı tükürse sakal,yukarı tü
kürse bıyık" misali,bir çıkınaza 
girmiştir.Ve bunalım her geçen 
gün derinleşmektedir. 

· Kitlelere gerçek kurtuluş -
yolunu gösteren sosyalistler, bu 
politikanın başarıızlığını, daha 
başından biliyorlardı ve o zaman 
da bunu açık açık söylüyorlardı. 
Çünkü,faşizmin,kitlelere getir
diklerinin bu olduğu dünyanın 

başka yerlerindeki butür uygula
malarla kanıtlanmıştır. 
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Degişik Orta-DDAu .; ülkelerinin 
bagrında bulundurdugu dogal -,zenT: 

·ginlik kaynakları ve genel olarak. 
Orta-Dogunun sahip oldugu önemli 
jeopolitik konumu,geçmişte oldugu 
gibi günümüzdede bu yörenin empe~~ 
yalizm açısından önemini arttır -
makta devam ediyor.Özellikle son 
yıllarda emperyalizmin dünyanın 
diger bölgelerindeki etkinlik a
lanlarını yitirmesinden sonra, b~~ 
ranın önemi büsbütün artmıştır. 

Bu önem dolayısıyladır ki,başta 
ABD olmak üzere bütün emperyalist 
güçler,ne pahasına olursa olsun '1 
Orta-Doguda geçmişte kazandıkları 
mevzileri karumaya,yeni etkinlik 
alanları yaratmaya çalışıyorlar . 
Bu bölgedeki,degişik ülkelerin i~ 
ter gerici,işbirlikçi hükümetleri! 
isterse zayıf karekterli yalpala
yan hükümetleri aracılıgıyla ol
sun,bugüne kadar pekçok alanlarda 
varlıklarını ve çıkarlarını koru
maya devam edebiliyorlar.Özellik- 1 

le petrolün önemi arttıkça,emper-' 
yalizmin bu bölgedeki planları o 
denli yogunlaşmış,sömürüyü pekiş
tirme yolundaki çabaları da o de~ 
li artmıştır. 

Elbette,planlama yapan,tedbir ~! 
lan salt emperyalizm ve sömürgeci 
ler olmamıştır.Bu bölgede ~teden 

beri patlamaya hazır toplumsal mQ 
cadele,ve onun öncüleri de ülkel! 
rinin gerçek kurtuluşu için müca
dele etmişler,canları ve kanları 1 

pahasına iç ve dış düşmana karşı 
korkusuz ve kararlı hareket etmi~ 
lerdir. 

Emperyalizmin en önemli kalele
rinden ve silah depolarından biri 
olan tran ve çagdışı Şah'lık reji 
mi beklenenin ötesinde kısa bir 
dönemde yıkılmış,halklar hapisha
nesi tran'daki ulusal demokratik 
devrim mücadelesi yeni kazanımlar 
elde etmiştir. 

Ancak,Şahlı, rejimine karşı ve
rilen mücadele sürecinde,devrimci 
demokratik güçlerin iktidara al
ternatif olabilecek bir güce ve 
örgütlülük düzeyine ulaşamaması ~e 
deniyle,Humeyni önderligindeki,f~ 
natik dinci kesimi iranın tarih -
sel özelliklerinden kaynaklanan ve 
toplumda geniş bir destek bulan 
dinsel bir muhalefeti de arkasına 
alarak yönetime gelmiştir.1ktida
ra geldikten sonra da bu dinci y~ 
netim,Şahlıgın devrilmesinde be
lirleyici bir rol oynayan çeşitli 
uluslardan geniş halk yıgınları -
nın,anti-Şah ve anti-emperyalizt 
duygularını da istismar ~derek,her\ 
türlü ulusal ve demokratık hakkı 

yok sayan,en basit insan hakları
nı bile hiçe sayan koyu dinci de~ 
potik bir yönetimi oluşturmaya ç~ 
lışmıştır. 

Devrimin başlangıcında, dinsel 
yönetimin bazı millileştirme ey
lemleri ve anti-Amerikancı tutumu 
hem içerde yıgınlar i: tarafından 
bir çoşkuyla alkışıanmış hem a~~ 
şarda ilerici dünya kamuoyu tara- i 
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fından büyük bir destek görmüştü. 
Ancak sürec içerisinde, yönetimin 
emperyalizme büyük darbeler ~ndi
ren millileştirme eylemlerınden 
vazgeçmesi,anti-emperyalist tut~- ' 
mu terk~dcrek,günümüzde soyut bır 
anti-Amerikancılıga sarılarak, i
çerde dinci despotik_yöneti~i o
turtmaya çalışması,kıtlelerın d?
gal olarak huzursuzlugunun.ve gı
derek tepkisini de beraberınde g! 
tirmeye başlatı. . 

Bu arada,daha başından berı em
peryalizmin işbirlik~isi tran b~r 
juvazisi de bu yönetıme.karşı bır 
muhalefet sürdürmekteydı.Aradan ~e 
çen zaman içinde~yönet~m~n istik
rarlı bir ekonomık polıtıkadan y~k 
sun oluşu,burjuvazinin sabrını t~ 
şındı.Burjuvazi de Beni ~adır' da 
somutlaşan bir mücadeleyı başlat-
tı. . . 

Şahlıgın yıkılmasında önemlı bır 
rol oynayan Kürdistan ulusal hare 
keti ve tran'daki sol hareket,za
man zaman dinci fanatik yönetimin 
çag dışı saldırılarına ugradı,ya
ralar aldı. 

tran'daki sol hareketin dagını~· 
lıgı,sürdürülen muhalefetin başa
rı şansını önemli ölçüde kısıtla~ 
ken,fanatik dinci rejimin yürüttQ 
gü politikayı kayıtsız şartsı~ d~s 
tekleyenlerin bu konuda önemlı ha 
taları oldugu bir gerçek.Genel a~ 
larnda bakıldıgında,1ran'daki Kür
distan ulusal hareketin 1-KDP ön
cülügünde kazandıgı mevziler ve 
tran toplumunda oynayacagı r?l a
çısından önemli bir yer te~kıl ~! 
tigi görülecektir.1ran'dakı degı
şik sag güçler arasındaki iktidar 
mücadelesinde hesabı olmayan Kür
distan ulusal hareketi,ulusal ka
rekteriyle,ileride hem Kürdistan 
için hem de tran geneli için ümit 
vaad etmektedir. 

Fakat 1ran'da,günümüzde,gelinen 
noktada çok yönlü bir sınıf sa~a~ 
şımının giderek ale~len~n abesını 
görmemek mümkün degıl.Bır yandan, 
iktidardaki dinci yönetimle, batı 
yanlısı büyük burjuvazi a:asında 
yükselen mücadele.Empery~lıst~e: 
her türlü destekle burJuvazının 

mücadelesini başarıya ulaştırmaya 
çalışıyorlar. . .. . . 

öte yandan,dınsel yonetımın bu 
güçlere karşı tutarlı olmayan ~e 
devrimin -kazanımlarının korunabı
lecegine dair en ufak fuveni bile 
vermeyen çabaları.Bu çabalar -
dan daha yogun olarak yönetimin ! 
ran'daki anti-emperyalist sol gü~ 
lere ve genel olarak emekçi halk 
kesimine karşı saldırıları. 

Bütün bunların yanında, ilerici 
anti-emperyalist muhalefetin dagı . 

nıklıgı,güçlü bir alternatif ola
rak çıkamaması.Bunun yarattıgı bQ 
yük tehlike!. 

Bugün görünen şu:1ran'da emper
yalistlerle işbirligi halindeki 
burjuvazi·,devrimin kazanılan mev
zilerini yerle bir etmek için ba~ 
kaldırmış durumdadır. 

Buna karşın,Humeyni yönetiminin 
devrimin kazanımlarını koruyamadı 
gı kesin.Bu yönetimin elinde,onun 
izledigi politikayla devrimin ka
zanımları bir bir elden gidiyor. 
Devrimi korumakta ve daha ileri 
götürmekte güven veren güçler ise, 
yeterli bir örgütlülük düzeyinde 
yoksun ve birliklerini gerçekleş
tirememişler.1ran'da bu durumda 
ne olabilir? Bunun cevabının şim
diden vermek biraz güç.Herşeyi,g~ 
lecek ve bu sürec içerisinde ile
rici muhalefetin durumu belirley~ 
cek. 

trak'daki şoven Baas rejimimin 
Arap ve Kürt halkları ii üzerinde
ki despot iktidarı da adım adım 

sonuna-yaklaşıyor.Saddam rejimi
nin gerektiginde "sosyalizm "i kur 
dugu,gerektiginde de ABD emperya-

. lizmine uşaklık ettigi artık her
kesçe biliniyor.Özellikle son yıl 
larda Irak'ın artık emperyalizmle 
işbirligine gitme konusunda tarna
miyle açık bir tutumun içine gir
digi ortada.Bu tutumla birlikte , 
Baas rejiminin uluslararası alan
da giderek artan ölçüde gericile
şen bir konumu ve içte koyu desp~ 
tik bir yönetim alma özelligi da
ha da belirginleşiyor.Irak'ın ya~ 
laşık bir yıl önce 1ran'a •karşı 
giriştigi saldırı da onun empery~ 
lizmle yaptıgı işbirliginin bir 
sonucuydu. 

Ülke içindeki bütün muhalefetin 
idam,sürgün ve hapislerle sustur~ 
cagını sanan Saddam Hüseyin artık 
sarsılan iktidarının ömrünü hiç 
kimsenin uzatamayacagını kendisi 
de görmeye oaşlıyor.Bundan gelen 
korku ve hırçınlıkla,Irak Baas r~ 
jiminin Arap ve Kürt emekçilerine 
on~arın siyasal güçlerine karşı 
saldırısı artıyor. 

Fakat İrak'daki emekçi kitleler 
de suskun degildir.Bu şöven reji
me karşı mucadele'birligi yapan , 
Arap ilericileri,sosyalistleri 
komünistleri ile Kürt ulusal de 
mokratik güçleri,önemli bir konu
ma gelmiş bulunuyorlar.Şimdi,Ira~ 
da silahlı mücadele ile yükselen 
özgürlük savaşı,Orta-Doguda empe~ 
yalizmi ve gericili~i yoketme yo
lunda adımları daha da ilerieti -
yor. 

ABD emperyalizm'inin en emin ka 
lelerinde biri olan Türkiye'de i-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



7 

SON GEL.iSMELER 
se durum daha degişik bir seyir 
izliyor.Burjuva demokrasisi kura! 
larında,emperyalizme bagımlı kapi 
talist sistemin bunalımlarını at~ 
latamayan Türkiyede,tekelci burj~ 
vazinin iktidarı ve mepreyalizmin 
Orta-Dogu'da Türkiye yoluyla el
de edilmiş çıkarları tehlikeye d~ 
şünce,nihayet NATO ve CIA güçle -
rince planlanıp desteklenen fa -
şist bir cunta getirildi.Son 20 
yılda 3 askeri cunta duragından 

geçen Türkiye'nin böyle bir dura
ga gelmesi önceden de beklenen bir 
durum idi. 

Türkiye'nin,Orta-Dogu ülkeleri 
arasında önemli bir yeri,oldugu ö 
tedenberi bilinen bir gerçek.Orta 
Dogu'daki gelişmeler de Türkiye'yi 
çok yakından etkiliyor.Kendisini 
bir türlü Orta-Dogulu saymayan Tür 
kiye'yi· toplumsal gelişmeler sü~ 
rekli gerçekler duvarına çarpı -
yor.Orta-Dogu'da gelişen olaylar 
her seferinde gösteriyor ki Türki 
ye nerleykaderiyle buraya baglı ~ 
Özellikle,Kürdistan sorunu bu du
rumu daha açık ortaya koyuyor. 1-
ran ve Irak'daki Kürdistan ulusal 
hareketinin yarattı~ı gelişınele -
rin Türkiye'yi önemli ölçüde etki 
ledigini görmekteyiz.Kürdistan'ın 
en büyük kesimini iş.ıal suretiyle 
nufuzu altında bulunduran sömürge 
ci Türkiye,bu işgal altındaki top 
raklardan yükselen bagımsızlık mli 
cadelesinin kendisi için çaldı81 
tehlike çanlarını çok iyi duyuyor 
Dört parçada yürütülen Kürdistan 
ulusal demokratik mücadelesi baş
ta Türkiye-olmak üzere,e~peryali
zm ve sömürgeci ülkelere korkulu 
rüyalar yaşatmakta.Bu nedenle top 
lumsal hareketlere karşı şiddet 
ve soykırımlarla gitmekte tecrübe 
li olan Türk sömürgeciligi, :Kürt 
halkına karşı acımasız bir baskı 
sömürü ve yoketme politikası güdü 
yor.Ama,geçmiş hareketlere nisbe~ 
ten günümüzde örgütlü olan halkı
mızın,bu saldırıları daha bilinç
li bir şekilde püskürteceginden 
kimsenin şüphesi yok. 

15 GÜN SAVAŞ! VE İSRAİL'E 

İNDİRİLEN BİR ~-\MAR 

Hiç kuşku yok ki Orta ~ogu'nun 
en önemli sorunlarından ~risi de 
Filistin sorunudur. Filistin soru
nu günümüzde,Orta ~ogu'daki geli~ 
melerde bir anahtar rolu oynuyor 

Bilindigi gibi,.· emp~ryalizmin 
işbirligiyle sürdürülen İsrail 
saldırganlıgı ve hına karşı l'.aşta 

Filistinlilerin olmak üzere Arap 
halklarının mucadelesi uzun yıl-

-
lardan beri devam ediyor.Siyonist 
İsrail devleti,Filistinlilerin toE 
raklarını işgal etmiş lıılunuyor . 
Bu işgal dolayısıyla Filistin ha! 
kı !üyük ölçüde yurdundan sürül -
müş çeşitli Arap ülkelerine göçe! 
rnek zorunda bırakılmıştır.Ama i' 
saldırganlık, lu insanlık dışı el_ 
lemler Filistin halkını yıldırama 
mıştır.Filiskin halkı yıllardır~ 
ülkesine dönme ve kendi toprakla
rı üzerinde kendi 1 agımsız devle 
tini kurma savaşımını veriyor.Em~ 
peryalizmin bütün destegine rag -
men lııgüne kadar İsrail, Filistin 
halkının u savaşını yenilgiye uR 
ratamamıştır. 

Yaklaşık 2,5 yıl önce ABD nin 
ilerici Arap ülkelerini parçalama 
Filistin halkını yalnızlaştırma ve 
lu yolla Orta ~ogu' daki çıkar a 
lanlarını genişletip saglamlaştır 
ma amacıyla ortaya attıgı planının 
taşarısızlıga ugramasından sonra 

ABD nin ve İsrailin Orta~ogu'da
ki saldırganlıgı dahada arttı.Em
peryalizm yene yeni saldırı plan
ları hazırladı. 

Bu planın bir parçası,geçtigi 
miz son bir kaç ay içerisinde Lut 
nan'da uygulanmak istendi.BilindT· 
gi gi a Lu manda bugün uluslarara 
s ı boyutlar kazanmış tir ':savaşırn 
yürütülüyor. Biryandan emperyaliz
min ve İsrail siyonizminin açık 
destek ve iş tirliginde gerçekleş
tirilen sagçı Falanjist güçlerin 
saldırıları,öte yandan bu saldırı 
lara karşı yigitçe mücadele veren 
Lübnanlı yurtsever güçler var.ABD 
nin ve İsrail siyonizminin olagan 
üstü destekleri karşısında Lüb ~ 
nan' daki Filistin ve Lü l nan yurt 
sever de somut 1ir dayanışma ve 
iş birligine gitmişlerdir. 

Geçtigirniz aylarda,Lübnanlı f~ 
lanjislerin,Zahle kentinde üslene 
rek,Lübnanın Suriye ile sınır o~ 
lan l:ölgelerini kuzeyden güıııeye 

dogru ele geçirme, hı yolla Lü 1na-

nı parç'!-lıY ar ak b.ı bölgeyi tamamil_ 
le İsraıl kontroluna verme dogrul-
tusundaki planın açıga çıkmasıyla, 
Lübnanda yeniden s ıcak bir o ı: tam 
gelişti.Bu planın,İsrail'in açık 
yardımıyla hazırlanıp uygulanmaya 
kondugu da bu arada ortaya çıktı. 
Birkaç ay süren bir savaştan son
ra,Falanjistler gerilernek gerile 
rnek zorunda kaldılar.Bu süre içe~ 

; ris inde İs ra il, provokasyonlarına 
· ve Lubnana karşı saldırılarına 
sürekli devam etti.Ardından lı hı 
planın suya düşmesi karşısında , 
İsrail daha da hırçınlaşarak Lüb 
nan'daki Filistinlilere karşı çok 
yönlü bir saldırıya geçti.Bir ya!!. 

AR1-1ANC 

dan,hayasızca,Filistinl~lerin y~ 
şadıkları Beyrut'ın en ışlek sem~ 
lerini uçaklarla bombalarken öte 
yandan güney Lü lnandan deniz ,hava 
ve kara saldırılarını başlattı.!~ 
rail bu saldırılarla bir yandan , 
Filistin güçlerinin beyninden vu~ 
mak isterken öte yandan kendisine 
s ınır olan Güney Lü 1nanı 30-35 km 
eninde işgal ederek burada m:vzi
lenmiş ve kendisini top ateşıne t~ 
tailen Filistinlileri geri püskür~ 
rnek istiyordu.Daha öncesinde Begin 
"İsrailin Kuzey l:ölgesini" do la
şırken,onlara,"bundan sonra Katy~ 
şa ses i duymuyacaklarına"dair söz 
vermişti.Bu saldırı gerçekten de 
Filistinlileri toplarını artık 

tsraile yetiştiremiyecek bir mes~ 
feye geriletmek amacını güdüyordu 
Saldırı,en gaddar ve acımasız yö!!_ 
temlerle uygulandı. Sivil- asker 
demeden hltiin alanlar bombalandı. 
Sadece Beyruttaki saldırı da 
1000 in üzerinde insan"tamamına 
yakını sivil" öldü ya da yaralan
dı. 

Filistin Devrimi'nin Lideri 
Yasar Arafat'ın ifadesiyle savaş 

"lS gün " siirdü. Bu 15 gün savaşı!!_ 
da lsrailin bütün emelleri kursa
ında kaldı.Filistin halkı gerçe~ 
ten kararlı ~avaşımıyla İsrail'in 
saldırılarını geri püskürttü ve 
onu geriletti.lsrail ateşkes yap
mak zorunda kaldı.lS gün savaşı 

İsrail'in planlarını boşa çıkart

tı ve Filistin halkının kendisine 
indirdigi yeni bir şamar oldu. Bu 
savaş toyunca FKÖ uluslararası di_p 
lomatik alanda da başarılı çıktı 

ve geniş bir destek gördü.lsrail'e 
gelince başta ABD olmak üzere do~t 
ları bile onun bu eylemine sahip 
çıkamaz duruma düştüler. 

SONUÇ: 
Orta-Do~u,giderek kızışan çok 

yönlü bir savaşım alanı durumuna 

gelmiş bulunuyor.Günümüzde ulus -
lararası alanda dikkatleri en çok 
üzerine çekmiş bulunan bir bölge 
niteliginde.Yürütülen mücadelenin 
uluslararası boyutları da oldukça 
geniş.Bu bölgede meydana gelen u
fak bir degişiklik,nerdeyse hemen 
hemen her ülkeyi şu ya da bu yön 
den etkiliyor.Bu nedenle bir yan~ 
dan ABD'nin başını çektigi emper.
yalizm b.ı bölgedeki gerici ikti -
darlar ya da muhalif güçlerle bir 
blok oluştururlarken öte yandan böl 
genin ilerici anti-emperyalist güÇ 
leri gelişen ortak mücadele ve yUk 
selen uluslararası ilerici destek 
le mücadelelerini veriyorlar. HiÇ 
kuşku yok ki dünya sosyalist sis
teminin Orta-Dogu halklarına sag
ladıgı maddi ve manevi destek ge
rici kamp karşısında belirleyici 
bir öneme sahip olma konumunu sür 
dürüyor. -

Dikkat edilmesi gereken başka 
bir nokta da Filisti'nin yıllar -

Devamı s.ll 
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DlSK'e ba~l~ 1LER1C1 DER1-1Ş Genel Başkanı 
Kenan Budak'ın İstanbul'da öldürülmesi üz~ 
rine bir basın açıklaması yapan DlSK Genel 
Yönetim Kurulu Uyesi Yaşar Arıkan "Bu yap~ 
lanların hesabını elbet birgün Türkiye iş
çı sınıfı ve emekçi halkı soracaktır"dedi. 
Basına yapılan açıklamanın aynısını aşa~~ 

da yayınlıyoruz. 
ARMANC 

• • • 
ILERICI DERi-i$ GENEL 

BA$KANI KENAN BUDAK 

• • 
KATLEDILDI. 

BASINA AÇIKLAMA 

Devrimci !şçi Sendikaları Konfe
deras yonu(D!SK ) 'in eski genel Y?n~ 
tim Kurulu Uyesi ve 1LER1C1-DERl1Ş 

Sendikası Genel Başkanı Kenan Bu -
dak 27.07.1981 günü istanbul 'da p~ 
lis ve askerler tarafından kurşun
lanarak öldürüldü. 

Bilindi~i gibi askeri cunta 12 
Eylül darbesiyle birlikte kendisi
ne birinci hedef olarak iş çı sın~ 

fını ve onun ekonomik-demokratik, 
politik örgütlerini seçmiştir. Bu 
arada askeri cunta DlSK'e ve onun 
yöneticilerine amansızca saldırma~ 
tadır.DlSK'in bütün yöneticileri 
aylarca işke~ ~ e altında tutulduk -
tan sonra id n talebiy le yargılan
maya başlanmışlardır. Yine bilindi
~i gibi faşist cuntaya teslim olm~ 
dıkları için,onun çagrılarına uym~ 
dıkları için 34 DlSK yöneticisi -
nin yurttaşlıktan çıkarılaca~ı i 
lan edilmişti.Kenan Budak işçı sı

fının sendikal hareketinin yi~it 

ve dirençli evlatlarındaa biri o
larak hiçbir yönüyle meşru olma -
yan bir yönetime teslim olmamayı 

ye~lemiş,bugüne kadar İstanbul'da 
görevini çok zor koşullar altında 

sürdürmeye çalışmıştır. 
Basında çıkan haberlere göre iş

çı sınıfının bu yi~it ve kararlı 

evladı 20.07.1981 günü lstanbul'da 
saklandı~ı yerde kurşunlanarak öl
dürülmüştür.Cuntanın kolluk kuvve! 
leri "kaçmaya teşebbüs etti~inden 
kendisine ateş ettik" diyorlar.Ge!_ 
çekte ise,mahkeme edilmeden bir 
insanın kurşunlanarak idam edil~ 
si olayından başka bir şey de -
gildir.l2 Eylül darbesinden sonra l 
işkencede ve bu biçimde öldürülmüş 
yurtseverlerin sayısı 600'ü aşmak
tadır.Sürek avında öldürüldükleri 
yurtseverleri çatışmaya girdikleri 

ıçın öldürdüklerini,ya da kaçmaya 
teşebbüs ettikleri için ateş et -
tiklerini söylüyorlar.Son aylarda 
işkencede öldürdükleri pekçok ins~ 
nın cesedini geceleri ıssız yerle
re bırakıp,başkaları tarafından ö! 
dürülmüş insanlar süsü veriliyor. 

Kenan Budak'ın öldürülmes i de 
cuntanın işçi ve halk düşmanı yüz~ 
nü sergileyen çarpıcı bir olaydır 

lşçı sınıfımız ve emekçi halkımız 

er ya da geç bu yapı lanların hes~ 

~ı~: scracaktır.Bu gibi cinayet
ler Türkiye'de sürdürülmekte olan 
ba~ımsızlık,demokrasi ve sosya 
lizm mücadelesini durdurmaya yetm~ 
yecektir .Bütün zorba yöne timler g~ 
bi ülkemizdeki askeri cunta da 
birgün yıkılıp gidecektir ;yokolup 
gidecektir.Kenan Budak'ın katledi! 
mesiyle işçı sınıfımız kararlı bir 
savaşçısını kaybetti.Fakat onun 
anısı işçı sınıfımızın ve emekçi 
halkımızın mücadelesinde her za
man yaşayacaktır. 

28.06.1981 
Yaşar Arıkan 

DİSK Genel Yönetim Kurulu 
Uyesi 

1 8 '' · 

ŞEV. LI 
..... 

OLDENBURGE 
11.07.1981 e de Qomita KKDK(Ko

melen karkeren Demoqraten Kurdis
tan) ya Oldenburge,şevek- jı bo 
pıştgırıya Demoqraten Kurdistane 
ya çande pek ani.Jı rojabajare Ol 
denburge ava buye Q heta iro, qet 
şevek wılo xurt u gelek xweş lı 

Oldenburge nehatıbu çekırın. 
Le bele,me DOMQRATEN ŞOREŞGEREN 

KURD!STANE,şevek pır gıran u delal 
nişani xelken Oldenburge da. 

Dı axaftına vebuna şeve de,ditı 
na Demoqraten Şoreşgeren Kurdis ~ 
tane a lı hember çunta faşist, jı 
nerevana re hate fesih kırın.Heva 
le axaftevan dı dawiya axaftına 
xwe de got "Dıve gele Kurdistane Q 

·gele Tırkiye lı dıji neyaren xwe 
e çini bıhevre şere xwe geş bıkın 

Dıve ewan enıyek anti-faşist de 
bıcıvın.Welatparezen Kurdistan ji 
dıve dı nava xwe de enıyek(cephe) 
Demoqrati G. geli de bıcıvın" pere 
komelen hatıbun vexwendın KUK,Ma
la Gele Kurd G. kpmela yekitiya ka~ 
keren Tırkıye mesaj en xwe xwendın
G. pıştgırıya xwe bı tevgera Demoq 
ratert Şoreşger re dıyar kırın. oı 
nava mevanen me de berpırsıyare 
DKP(parti komunist a Elman) ji he 
bG..Hevale jı DKP dı şeva me de ~ 
bı xwe peyıvi.Dı axaftına xwe de, 
pıştgırıya xwe ya enternasyonal bı 
gele kurd re dıyar. ~ır. 

Programa şeve,bı dileken xuşka 

me Begi dest pekır.Pere temaşe ku 
qomita Oldenburg hazır kırıbG., bı 

peyv u sazen heval Dılwar u Xuşka 
Ruken hate şani_dan.Heval Gundi ji 
bı blG.r a xwe temaşe hin xweştir 
kır.DG. van programan re,karkeren 
Demoqraten şoreşger yen Celle Ti
yatro ya HEV! listıkek xweş listın 

j ı Tiyatroya He vi hemG. ne revanan -, 
xıst heyecane . .Dengbej; 
heval Xızan,bı diloken xwe yen şo 
reşgeri bala hemG. mevanan kışand~ 
O je re dG.r G. dırej çepık hatın 
kutandın.GrG.ba Govende jı Kurdis
tan gelek listıken xweş peşkeşi me 
vanankır. -

Jı dest~ cKa şeve,heta dawiye,he 
muye temaşevanan bı yek devi dıg~ 
tın: 

"Aşiti,Dosti ,Pıştgı rti,Bıla Bımre 
Cunta faşist a leşkeri,Bıji DDKD, 
Bıji KKDK" 

Em karın bejın şeva me bu qada 
tekoşina lı hember cunta faşist a 
leşkeri ya Tırkiye. 

· Mesaia DKP'e ku dı şeveda 
x W!nd eve: · ... 

Hevalen Heja! 
Bo şeva we,ez,dıxwazım slaven ~ 

dılgermL ji ali DKP Oldenburg jı ~ 

we re binım.Em,zanın,ku jin u te-~ 
kıliya kar hercar imkan na nade .~ 

karkeren biyani lı Elmanya Fede -1~ 
ral cejne dılşadl pirozkın. ~ 
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C ELLE 

Hevalen heja, 
Dı 11.07.1981 an de lı bajare 

Oldenburg'e "Şeva çandi u pıştgır 
tiya Demoqraten Şoreşgeren Kurdis 
tan" çe bu.Komela me ya jınen De=
moqraten şoreşger,dı şeve de du 
mase vekır.Yek masa xwarın u vex
warın bu,u ya dın jimasa nexş u 
nıquşen jınen Kurdan bu.Dı şeve 
de TİREJ,HEV1 u handen stranen 
Kurdi me fırot.Elfaba Kurdiya, ku 
me bıdest çekırı bu u neqışandıbu 
gelek bala nerevanan kışand u ha
te fırotın. 

Komela me,heta nıha kare weha 
nekırıbu.Ev cara yekem bu.Şeva me 
bı serfırazi derhas bu.Em pır dıl 
xweş u kefxweş bun. 

Geli x ~şken me yen heja, 
Daxwaza me ev e,ku hun ji lı 

dorhela xwe dest bı kar u baren 
weha b~kın.Pewıste ku em hemu jı
nen Kurd yen şoreşger bıhevre pe~ 
vendiyen xwe zıxm bıkın.Jı hevre 
alikari u pıştgıriye geş bıkın.Em 
gerek bızanıbın,ew tevgeren ku jı 
bo serxwebun u azadiye teye dayin 
ger jın tede nebın u dınavde cih 
negrın bı. hesayi nagıhe arınanca 
xwe.Em lı her ali gerek mıle xwe 
bıdın mılen meran u bı hevre şer 
bıkın lı dıji metingehkaran. Heta 
em Kurdistane rızgar bıkın. 

Bı sılaven k-ı.ı..şkiti u şoreşgeri 

Jınen Demoqraten Şoreşger 
Endamen KKDK 1 a CELLE 

FREUDENSTADT 

29.6.1981 tarihinde başta DGB 
(Alman sendikalar Birli~i) olmak 
üzere özellikle Devrimci-Demokrat 
sempatizanları bünyesinde topla
yan "Türkiyeli-Alman Kültür Derne 
gi" ve dört ayrı meslegi kuruluş"ı:i"n 
oluşturdugu komitenin girişimiyle 
muazzam bir gece tertiplendi. 

Gecenin yapılış amacı; Gecenin 
yapıldıgı yer olan Freudenstadt 
şehrinde şu anda boş olan eski bir 
okulun yıkılınası için Belediye'nin 
almış oldugu kararı protesto etmek 
ti.Zira geceyi tertipleyen kurul"ı:i"ş 
ların tümünün ortak sorunu olan der 
nek yeri için,yıkılmak istenen o
kul her yönüyle uygundu. 

Yalnız biz Devrimci-Demokratla
rın diger kuruluşlardan ayrı bir 
amacımız daha vardı ki,buda kendi 
ulusal varlıgımızı,kültürümüzü ta 
nıtmak ve ilişkilerimizi daha da 
genişletmekti ve bu amacımız gece 
de,Devrimci-Demokratların yaptık=
ları folklor gösterisi ve hazırla 
mış oldukları milli yemeklerle Al 
manların ilgisini üstüne çekerek 
gerçekleşti. Armanc Muhabiri 

ARMANC'A! 
Şu anda elimde,derginizin 13.sa 

yısından 23.sayısına kadar yayın=
lanan bütün sayıları mevcuttur.Ti 
tizlikle okuyor ve inceliyorum.An 
cak;bundan sonra derginizin sürek 
li abonesi olmak istiyorum.Lütfen 
bu konuda bana yardımcı olunuz 
Her çıkan sayıdan 1 adet adresime 
postalarsanız çok makbule geçecek 
tir. -

Selam ve saygılarla 

-~~!~~~:ğ~~-~!!_2~~X~f~-

Ml\INZ: 

Degerli Yoldaşlar! 

12 Eylül'den bu yana ülkemiz Kür 
distan'da görülmemiş baskı,zulüm~ 
yakma,işkenceler yapılıyor.Aslın
da .bu laskıları fa 
şist cunta k~rkusundaayapıyor.Çün 
kü bunun örnekleri bir çok ülke=
lerde görülmüştür.Bagımsızlık ve 
sosyalizm için mücadele veren ve 
bagımsızlıgına kavuşan Angola,Vi
etnam,Kamboçya,yigit Şili halkı -
nın direnişi gibi,Ülkemiz Kürdis
tanın mücadelesini de durduramaz 
durduramayacaklar.Çok yakında Kür 
distan'da aldı~ım bir mektuptaki 
olayı siz aktarıyorum.Mektup ay
nen şöyle;1dil ve Cizre arasında 
bir askerin sivil tarafından öldü 
rülmesi nedeniyle,faşist cunta ken 
di gücünü göstermek için köye gelen 
Helikopter köyün tümünü yangına 
tutmuş,fakat köy halkı daha önce
den kaçmışlar,yakalananlar ise 
işkence görüp,suçsuz oldugu hal
de komaya girineeye kadar işkence 
görmüşlerdir.Yöre halkının yarısı 
Suriye'ye kaçmışlar. 

Faşist cunta hiç bir zaman Kür
distan halkının ba~ımsızlık müca 
delesini durdurmaya gücü yetmiye=
cek. 

Kahrolsun askeri faşist cunta! 
Kahrolsun emperyalizm,sömürge

cilik ve her türden gericilik! 
Yaşasın Kürt halkının ezilen dün 

ya halklarıyla enternasyonal daya 
nışması! -

Yaşasın Kürdistan halkının ba
gımsızlık ve sosyalizm mücadelesi! 

Kahrolsun faşizm! 

Devrimci-Demokrat selamlarımla 

Mainz-Almanya 

STUTTGART: 

ARMANC Dergisine! 
Türkiy~ ve Kürdistan 

güçleriyle dayanışma 
katıl! 

demokrasi 
gecelerine 

Sömürgeci tekelci burjuvazi, u
luslararası askeri ve finans kuru 
luşlarının destegiyle darbe yapan 
faşist generaller çetesi halkları 
mız üzerine kara bulutlar gibi çÖ 

ARI-WJC 

ken faşist iktidarı gerçekleştir
diler.Türkiye ve Kürdistan halkla 
rı üzerinde baskı,şiddet ve terör 
eylemlerini daha da yogunlaştırd~ 
lar. 

Kürdistan'da halkımız üzerinde 
görülmemiş katliam,terör ve soyk~ 
rım hareketlerine girişmiş bulun
maktadır. 

Tüm bunlara karşın Türkiye ve 
Kürdistan demokrasi güçleriyle d~ 
yanışmayı daha da yükseltmek için 

1biz,Federal Almanya'nın Stuttgart 
kentinde çalışan Kürdistan'lı iş
çilerin yıgınsal işçi 1\rgütü KKDK 
STUTTGART olarak demokrasi güçle 
riyle dayanışma gecesi teptipley~ 
cegiz. 

Tüm yerli ve yabancı,ilerici , 
yurtsever ve anti-faşist kuruluş 
ve kişileri gecemize katılmaya ç~ 
gırıyoruz. 

19 Evlül 198l'de saat:l7.30 da 
HOSPfrALSTR.26 7 STUTTGART 1. 

KKDK-STUTTGART 

Degerli Yoldaşlar! 
Gerek Kürdistan'da gerekse il 

çemizin(Cihanbeyli) kHylerinde ~ 
Sömürgeci Askeri Faşist Cuntanın 
girişmiş oldu~u bazı olayları a~ 
latmaya çalışacagım. 

12 EylUl 1980 ile tepeden ge
len Askeri Faşist Cunta, Kürdis
tan'da sayısız tatbikatlarla,eş
kiya,bölücü ve silah arama baha
nesi ile kHylere,mahallelere,sa
yısız baskınlar yapmaktadırlar . 
Halkımıza gözdagı vermek isternek 
tedirler.Kürt halkının ugruna mU 
cadele ettigi Ulusal Demokratik 
Halk Devriminin öncü güçlerini 
sindirmeye ve yok etmeye çalış -
mak istemektedir. 

Sömürgeci Askeri Faşist Cunta 
Kürdistan'da Kürt halkına vermek 
istedigi gözdagını,aynı zamanda 
Türk bölgelerine mecburi iskana 
zorlanmış Kürt sosyalist,demok -
rat ve yurtseverlerine de vermek 
istemektedirler. 

Köyüroüzün S.OOO'e yakın nüfu
su vardır.Bütün köylüler Devrimr 
ci-Demokrat Siyasetin sempatiza~ 
larıdırlar. 

Temmuz ayında(l980),köyümüzün 
giriş ve çıkışlarını kapattılar. 
Sayısız askeri araçlarla köyün 
etrafını sardılar.Birçok genç ar 
kadaşımızı götürdüler.Daha evvel 
de birçok arkadaşımız götürülmü~ 
tü.Bunlardan bazı arkadaşlar ser 
best bırakıldı.İşkenceler nedeni 
ile bazı arkadaşlarımız kan kus
maktadırlar.Birisinin erkeklik 
organını öldürdüler. 

ı 
Köyün her tarafına "Kürtçe ko ...... 

nuşmak yasaktır" afişleri yapış=-: 
tırılmıştır. 

\ Sömürgeci güçler bunu çok iyi ~ 
bilsinler ki,halkımıza yapılan ~ 

1 
bütün bu baskılar bizi baeımsız ~ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1 ''AAMANt\ 

BiRO$iiiA'YI 1 

UIUTMAII; 
-. 

Bundan tam 36 yıl önce,ABD t~ 
ı 

rafından 6-9 Agustos 1945 tarih
lerinde,Hiroşima ve Nagazaki ş~ 
hirlerine ilk atom bombaları a
tıldı.Bomba,yalnız Hiroşima' dal 
250 bin insanın ölümüne yol açtıı 
Bugün bile,binlerce insan Hiroş~ 
ma ve Nagazaki'ye atılan bomba~~ 
rın etkileriyle hastanelerde su
rünmektedir. 

büyük bir Faşizmin,dünyanın 
kısmında,yenilgiye ugra~ıldıgı 

ve savaşın kaderinin bellı oldu-

REAGEN'İN 

ARZULADICI 

NEUTRON'LU 

DUNYA 

gu koşullarda atılan bu atom bom 
baları,~slında Japonya'nın tes-

EDLAYE XWEYKIN 1 

ASİlİ BIPAR~ZIN 

Si ü şeş sala peşda,6'e Avguste 

sala 1945'a bı teqandına bomba A

merikaeye atomie bajare Japonyae

ye Hiroşima,jı rübare dınyaye ha

te hıldane.Jı 250 hezar bnelied wi 

bajari 200 hezar hatne qıre.Se r~ 

jan şünda ~-e Avguste bı teqandı

na bomba Amerikaeye duda,bajare ~a 

poniaeyi dıne-Nagasaki hate wera~ 1 
kırıne. 70 hezar mırov ji hatıne <;Lı 

re.çawa(weki) eyane,werankırına 

wan bajara tu meremeki eskerıe-s~ 

rategiera gıredayi ninbü,çımki(l~w 

ra) idi eyan bü,kü wi çaxi şere ~ı 

qabıli Japonia militariste (leşk~ 

ri) idi neziki kutabüne bÜ.Imper~ 

alizma Amerikae bı wi meremi des

te xwe avet• wan kırıned beyanti

ye.Weki çawa tfaqa sovetie,usa ji 

welated mayin bıde tırsandıne ü 

bona xwe re reke,seba lı dınyae 

hukumdarie bıke. 
Qewmandıned wan saled şere dür, 

ed kü Cmaeta Japonia era ewqas t~ 

li u tengasi anin,gereke(dıve) b~ 

na komed Japoniaye re serekvani -

kır bıbüyana şiret.Le qewated wi 

welatiye militaristie,ed ku idea

yed revanşistieva hatıne jerda d~ 

yikırıne,disa xwe lı ruhe samürie 

gırtıne,bı dıjmınayi berbı Tfaqa 

sovetie dıkın,gora Pentagone dıkını 

seba zoraya japoniaeye şervanie 

bıdne gumrehkırıne ü we dha bı f~ 

reti bıkne nava stratejia Vaşing

toneye dınyaeye bı qeziya.Xenjı 

xwe we yeke,ew dewa yeke dıkın,ku 

"qewated xwe xweykırıne" bı çeka 

ortıkieva bıdne silıhkırıne.Hela 

sala 1960-i orta DEY(dı nabena) ü 

Japoniaeda hevraqayilbüna (peymane) 1 

xewle hate gıredane ser hime kij~ 

ne hukumeta Japoniae qayil bu,we

ki gemi ü fırınded Amerikaeye şe~ 

vanieye bı sılıha ortıkie lı is

kele ü fıregehed.welet bısekının. 

Alie dıne da,Ştated(dewleted) 

yekbüyi dıxwezın,weki Japoniae,~u 

pey sıyasetiya DEY'e dıj Sovyetı 

dıçe,bıkne silıha hegemcnı~ted A

merikae lı Asiae ü para Okeana s~ 

gıriye roavae,dışıdinın we bı t~

mami ü tam bana meremed sıyacetı

ya Amerikaeye hegemonistie bıdne 

xebate ü we derxın mqabıli(hemb~ 

ri) Tfaqa Sovetie . 
çawa(weki) te kıvşe,komed Japo~ 

iaeye nhaye serekvanikır bir k~~!:. . 
ne weki ew sıyasetiya sewdaserıe 

wa~ kuda dıkare bıbe.Le şehid,ed 
ku pey bombkırına Hiroşimae ü Na
gasakieye atomiera sax mane ü te

mamiya Cmaeta Japoniae ew yeka bir 

nekırıne.Ewana dewe dıkın,ku sil!:_ 

ha ortikie bı temami bıdne qedex~ 

kırıne,Tfaqa Japoniae-Amerikaeye 

eskerie bıdne hıldane. 
A,Loma ji mexlüqetiya Japonıae 

gaziya Saveta TRSS tewreblınd be~ 

bı parlament u Cmaeted dınyae be

gem kırın.Lı ku pırs peşda hatiye 

kışandıne,weki berk peşda ben bo

na izinnedayina tura leşbaziya r~ 

ketie ortıkieye silıhkırıne. 

Tevgera hejandına Japoniaeye ek

si-şer aktiv Tteko Vatanabe,ya ku 

zulma teqandına bomba atomieye lı 

Nagasakie ditiye,dıbeje: "Qeziya ş~ 

re artıkieye dha gırıan ser dıny~ 
eda gırtıye.Hukumeta Japoniae,ku 

bı xwestına ABD tıvdira şer dıbi

ne,bona Cmaeta Japonyae qeziyae 

peşda tine,ku we bıkne nava şere 

Usa.Goti bı cedandına Cmaetaye t~ 

vayi lı planete edlaye xweykın,b!:_g 

hijine likvi.dasiakırına silıha o~ 

tıkie,peşiya katastrata ortık.i:e 

bıgırın" ü ew xwestın(daxwaz) Ja

poniaeda,çıqas dıçe dha zor dıbe. 

M.YAKOVL.tV 
Şiror,.ie TASS-e 

(Rıya Teze 8 e tebaxe sala 1981) 

'ı o' 

lim ol~ası için bir anlam taşım~ 
yorlardı.Ve bundan dolayı da! .o 
günkü batı ittifakı güçlerının 

başkomutanı tarafından "tamamiy
le gereksiz" olarak tanımlanmış
tı.Buna karşın,Sovyetler Birli&i 
ne karşı başlatılan soguk sava ş 

diplomasisinde kullanılan ilk ve 
önemli bir araca dönüşmüştü. 

Diger yandan,dünya silahlanma 
tarihinde yeni bir dönem açılı -
yordu.ABD'ce en etkin _si~a~ın 

keşfedilip,Sovyetler Bırl~&ıne 

ve halk demokrasisi ülkelerıne 
karşi,bir baskı unsuru . o~a:a~ 
kullanılması,Sovyetler Bırlıgını 

de bu silaha sahip olmaya zorla
dı.Böylece,bugün yeryüzünde,Hir~ 

şima ve Nagazaki'ye atılan bomb~ 
ların patlayış gücünden kat kat 
üstün silah yıgınakları oluştu . 
Bu silahlar,dünyayı birkaç defa 
imha edecek güce sahiptir. 

Ne varki,bununla yetinmeyen 
savaş kışkırtıcıları ve silah t~ 
kelleri,dengeyi bozup -üstünlük 
sağlamak çabalarıyla,hergün daha 
ileri teknikle ve Sosyalist Top
luluğu silahlanmaya zorlamakta -
dırlar. 

Bugün,bunun şampiyonluğunu e
le alan Reagan,Hiroşima ve Naga
zaki'ye atılan bombaların yıldö
nümünde,daha önce dünya· 1·'· barış 

güçlerinin baskı.sıyla Carter ta
rafından üretimi durduLuLan ve ~ 
tı~dığı bölgede yalnız canlıları 
imha eden ı:emiz",Neutron bomba
sının üretimi için emir verdi. 

Bu haber,Hiroşima ve Nagazaki 
kurbanlarının, toplantı, dıgösteri 

ve mitinglerle anıldı~ı bjr anda 
barış güçlerinin büyük tepkisini 

çekti. .. . 
Ve bugün,dünyanın her koşesı~ 

de,Neutron bombasını yasaklama 

savaşımı gelişmektedir.ABD silah 
tekellerinin temsilcisi Reagan'
ın gerçek kimliğini açık olarak 

ortaya koyan bu karar,barış sav~ 
şımının önemini daha da artırma~ 
tadır.Silahlanmaya,nükleer silah 
ların üretilmesine karşı savaşı=, 
mın saflarını sıklaştırmalıyız. ; 

Hiroşima ve Nagazaki'yi ~aslai 
unutmayalım. 
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LENİNGRAD: 

Revalen delal! 
Ez van dawiyan pehesıyam,Lı Swed 

bı herfen latini,Kurmanci u Tırki 
kovareke delal çap dıbe,nave we ji 
naveki xweş e."ARMANC". se saie eva 
kovara çap dıbe,le cara peşine,ku 
ez hejmareke we dıbinım.Bımbarek u 
piroz be roja buyina kovare.Ez em 
reki dırej kovare re dıxazım.HevT 
ke mın jı we heye.Herge ne zahme= 
te,jı mın re'hemu hejmaren kovare 
heta nıha çap buyi u hejmare, ku 
sılarneti we bene çapkırıne,jı mın 
re hışinın. 
Hevidarım,kovara zarakan "Htvt" 

ye ji hOne jı mın re bı kerema 
xwe ve rekın.Ne axı,kurdzan gere 
bızanıbın,bıbinın,bıxwinın,çawa 
ılet hışyar dıbe,dawa azaya a ne
bındestiya xwe dıke. 

BOCHLM 

Bı sılaven bıratiye 

Ordixane Celil 
5.7.1981 

LENİNGRAD 

15-16 Haziran 1970'ın lO.yıl dö 
nemi dolayısıyla Bochum ve çevre~ 
sinde biz birçok anti-faşist örgüt 
bir araya gelerek ortak bir bildi 
ri yayınladık.Bildiri de 15-16 Ha 
ziran' da Türkiye ~de ;_işçi sınıfın1n 
anti-demokratik yasalara karşı di 
renişinden söz edildikten sonra,T2 
Eylül 1980 de Türkiye'de iş başı

na gelen askeri faşist cuntanın 

baskıları dile getirilip faşist 

\..__cuntanın yüz karası olan blançosu 
yer alıyordu: 
-410 kişi yi katlettiler, 
-5 kişiyi idam ettiler, 
-40 ın üzerinde insanı işkencede 

öldürdüler, . 
~27 kişinin cesedi bulundu, 
-500 kişinin idamı isteniyor, 
-100.000 üzerinde politik tutuk-

lu var. 
Bildiri,Türkiye'de ve Türkiye 

Kürdistan'ında askeri faşist cun
taya karşı mücadeleden yılan ve ~ 
mutsuzlıga kapılan her d.emokra
tı mücadele etmesi ve yılgınlıga 
kapılmaması vurgulanıyordu.Ayrıca 

Türkiye ve Kürdistan halklarının 
anti-emperyalist,anti~faşist,anti 

şovenist güç ve eylem birligi ka
çınılmaz bir görev olarak özellik 
le noktalandı. -

Bildiri son olarak şu sloganlar 
la bitiyordu: -

-Kahrolsun askeri faşist cunta! 
-Yaşasın 15-16 Haziran işçi sı-
nıfının direnişi! 

-Kahrolsun EmperyalizmrFaşizmrşö 
venizm! -
-Yaşasın Türkiye ve Kürdistan 
halklarının ilkeli güç ve eylem 
birligi! 

KKDK-Bochum 

Peşi r.B 

Ez dıxwazım ve fırsende bısti -
nım wek nunerek partiya tene mark 
sist-leninist lı Almanya Federal 
DKP çend gotınen ter bejım. 
"şuphe nine xızaniya dıjwar mer~ 

van tine we yeke ku xwe,jı welate 
xwe durda dıke u ku kapitalist kar 
keren be hudud u be edalet dı m~ 
tıninın.Bı awek dın kapitalist d1 
xebıtın ku bı berdanheva ve teko
şina wan bı hevre belavkın" 
Tışte veka mın got ne gotınen mın 
bO.Van tıştan Lenin berya 70 sa
lan gotıbu. 

Ki beje tışte,ku marx u lenin we 
çaxe gotın,wexte wan bıhuri ye,bı 
van gotınan ne rastiya xwe diyar
dıke. 

lro hal çiye lıvır? zede 4 mil
liona karkeren bıyani u maliyen 
wan bo burjuvaziyen mezın Elmanya 
Federaltene bo metınandıne xwey 
qıymetın,hı aliye dın bı abori u 
politik neheqiyek ne merovati lı 

ser wan heye.Burjuvaziye monopola 
Elmanya Federal şırike kar a me
zın i piyasa Navnetewi a karxana 
ye.Bı alikariye dewlete vi kar u 
karina xwe zedetır dıke. 

Bo be kariya tevayi u feqiriya 
tuj dı welate we de heye hGn kar
keren bıyani hatın Elmanya Federal 
We xwest wan tışte reklamvanen f~r 
me mezın wek benişt dı cutın lı 

vır bıbinın,yani;kare bı emniyet! 
Le bele bı cara dı sere we de bı
huri ye ku hGn e ewılın ku jı kar 
ten avıtın.Lı sere we ketiye ku 
hun kare zor zor gıran dıkın~ le 
dırave pır hındık dıstinın.HGn dı 

xaniye xefoneki,xırabe de dıjin , 
bı kıreyen zor zor bılınd.HGn G 
hemu karkeren bıyani iro roj bı 

Rabe gewra mın rabe 
Bare me gırane bareki zore 
Wa roj çG ava 
Edi lı me derenge 
Ku ~m,bı vi bare rısas 
Dı ve şevreşe de bımeşin 
Erne wenda bıkın reç u şopa xwe. 
Erne terabıven de kaş G teraş de 
le em naxwazın Gewra mın 

em naxwazın 
Erne sebır bıkın heta roja xwe 
Roja me,we bavej e 
We şewq u şemala xwe bıde ser dıne 
We xweş bıbe sıba me 
We Gewra mın we be 
Ew sıba me ye xweş we be 
We wexte tırsa me ye tunabe 

jı şevreşe 

We tırsa me ye tunebe jı mırıne 
Em ji bıjin lı ci u ware xwe 
We be Gewra mın we be 
Ew sıba me ye xweş we be 
Ber xwe bıde u jı doza xwP.,ya 

şoreşgeri paş nekeve 

ll. 7.1981 
DENGDA 

.·ARI"iANc 

roj zedetır dıbın dıjmınatiya bi
yaniyan ku pıştgıri jı resmiyete 
ji dı gıre.Hun wan tışten,ku ber
ya 7 sali got bı çave sere xwe dı 
dinın u ew hale we ye ji,hale he
mu karkeren bıyani ye. 

Revalen heja! 
Em bı problema gele kurd ku ne

heqiyek mezın le dıbe,baş dızanın 
Em,pewesten ku dı vi wexti de lı 

[rırkiye lı hemher sendiqvanan da
we vebune,ku bo pıraniya wan ceza 
ye mırıne dıxwazın.Em pewısta ku 

hıkumeta leşkeriye dıke gerek em 
lı hımberi w~ bı dıjwari G tOj 
protesto dıkın. 

Bıla tekoşina me yi,bı hev re 
fırsend bıde rojek jı rojen zutı
ri hGn wek kesen azad lı welate 
xwe cejn&xwe pirozkın. 

Ez dılşadiyeki mezın bo ve şeva 
we re peşkeş dıkım. 

H:ı~ t:ırcıf.ı s. 

QOM1TA KKDK 
LI OLDENBURG 

birleşik sosyalist bir Kürdistan 
mücadelesinden alıkoyamayacaktır 
-Kahrolsun Sömürgeci Askeri Fa -
şist Cunta! 

-Kahrolsun Militarist Askeri Bas 
kı! 

-Yaşasın Ulusal Demokratik Halk 
Devrimi! 

-Kahrolsun Sömürgecilik,Yaşasın 
Bagımsızlık! 

Cihanbeyli'ye ba~lı .... köyü~ 
den M.B. 

Kış t:ır.ıfı s. 7 

dır siiren devrimci mücadelesiyle 
birlikte,son zamanlarda Kürdista
n'ın dört parçasında giderek hız
lanan ve daha sa~lıklı temellere 
oturmaya başlayan Kürt halkının 

mücadelesi,Orta-ilogu'da stratejik 
bir konuma sahib olmalarıdır.Bu ~ 
ki halkın giderek daha ön saflar
da somutlaşan mücadeles i,Orta-ilo
gunun çehresini degiştirme ve bu 
bölgede kalıcı ve adil bir barış 
ortamının oluşması yolunda adım -
lar olarak kendilerini açıkça or
taya koyuyorlar. 

Orto-Doöu halklarının önünde kat 
etmeleri ~ereken çok acılı ve ka~ 
hırlı bir yol var.Fakat ne olursa 
olsun,daha şimdiden gelişmeler bu 
halkların zaferlerinin engellene
mez oldugunu gösteriyor.Durum böL 
le olunca,emperyalizmin ve gerici 
ligin Orta-Dogudan kovulmasının ~ 
zak olmadıgı gün gibi ortada. 
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.NALBEIDO' 
Dengnivts :NGra Cewari-Ermenistan 1 

Andant i no -'•92 

ıwaıw ı tl ı tJıı 
Nalben ~la çe ke 

©ı un ı~ ı tJ ıı 
de - la-lo ncı-la çe-ke 

Nalbendo~ Nala çeke~ 
Delalo~Nala çeke~ 

Nalbendo~Nala çeke 
Hur-hur bizmara leke 

Nalbendo~ Nala çeke~ 
Derenge,min vereke~ 

Nalbendo~ Nala çeke~ 
Delalo~ Rcxta leke~ 

Nalbendo~ Nala çeke~ 
Hur-hur xizema leke~ 

Nalbendo~ Nala çikc~ 
Dereng e,min vereke~ 

.-·••a 
IULI BUL . BEYAzi 

Dengniv1s:Cemila Gelil-Ermenistan 
'-

Andant e 
3 J j 

-EI@IDJı 
Jo~Jorda 1 

Jn mr ıt;r· ~lı 
ma-la gul ee- ya- ze 

Jor da,jor da,jor da lo 
Mala gul Beyaze 
Nava gule sor da lo 
Mala gul Beyazi 
Radimusim hingor da lo 
Mala gul Beyaze 

Pi da,pi da,pi da lo 
Mala gul Beyaze 
Nava gule spi da lo 
Mala gul Beyaze 
Radimusim hivi da lo 
Mala gul Beyaze 

)(1.-JESXWM-lA (r-ıARSA) W\RT İ Rt AZAD İ YE 

1 2 

GULŞEri 
Dengniv1s:Beş1re Botanl , 

~ru· sı !1 ~, 
ırnDıA ~~ 

Gulşeni,şeni,şeni 

Gulşenya min,mala min 

Gulşeni du ne,du ne 
Mehvanen me . tev çune 
De were li nik min rune 
Gulşeni,şeni,şeni 

Gulşini,se ne,se ne 
pir keçiken· xelke ne 
Al'yen rezanda te ne 

. Gulşeni, ş eni, ş eni 

Gulşeni çar in,çar in 
Gunden me bi rubar in, · 
bi çiya u gul G dar .in 
Gulşeni,şeni,şeni 
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