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D iSA 
KESEN 

Ll SER 

SERBIXWE 
Geli xwendevanen heja! 
Wek te biranin,dı kovara me hel 

mara 26'a de bı nave "Çend Gotın 

lı Ser kesen Serbıx~" nıvisek ha 
tıbu weşandın.Dı ~ nıvise de,Keı

vara Armanc'e,lı ser serbıx~yi u 
dı derheqe kesen serbıxwe de bir 
u baweri u ramanen x~ jı xwende
vanan re dıyar kırıbU.Xuya ye ku 
.e nıvise,dı ve mıjd ·e de rewşa 

raberızin(munaqaşe) G rıya rexne
yen ereni u neyini~muspet u men
fi) vekır. 

Heta nıha lı ser ve mıjare lıın 

namen xwendevanan ji gihaştın me. 
Hın jı van naman,bo we nıvise spa 
si me dıkın u dıdın xuyakırın ku 
ew bı temami lı mıle baweriya we 
nıvise ne.Le hın name ji bı nave 
"keseki serbıxwe" an "Cend kesen 
serbıxwe" hatıne şandL~,ku ew jı
bo we nıvisa me gelek rexnan ti
nın jı me re.Heta namek heye dı 

nav van naman da-ku dıbejın jı bal 
çend-kesan ve hatiy~ nıvisin- bı 

rasti, bı zımaneki gelek hersbG
yi hatiye nıvisin,ne z,ımane durıs 
tiye u cameriye ye.Pır mıxabın m1 
rov nıkare jı ~ rı!! ~je. name. Ew 
raste rast xeberiıame'ye:Le bı ras 
t i' ve nama ku bı nave "çend kes en 
serbıxwe" hatiye nıvısin,rewşa wan 
"çend kesen serbıxwe" baş u baş 

dıde diyarkırıR.Jı nızani u beder 
maniya wan re dıle mırov dışewıte. 

SERBIXWEYİ U BE BERPIRSİYARİ MI
ROV DIXE HALE XtRAB 

Me dı nıvisara "çend Gotın lı 
ser kesen serbıxwe" de gotıbU ku: 
"careke nav serbıxwe ye. Tışte ku 
wan gırede tune.Dısiplin nasnake. 
Kar u bar ji tune.Tene tışteki he 
ye; ew ji şoreşgeriya mezın,tuj G 
deng u bahs ger9-ndın" 

Ev gotınen me' jı bo wan " çend 
kesen serbıx~" sedi sed rast ın. 

Ewan dı nama xwe da gotıne ku "em 
komunis ten serbıxwene". Belısa Mark 
sisti u Leninisti ye ji kırıne.Lg 
hezar heyf ,e w he~as nezan u be -
lengaz ın ku,he nızanın jı şerten 
komunistiye yek je ji ewe ku mırov 
dı rexıstıne de;ango partiya komu 
nist de cih bıgre u tekeve nava 
xebata kolektif.Her wıha xebata 
rexıstıni ne tene jı bo komunis -
tan pewıst e.Mırov keseki deıııoq -
rat be ji,jı bo ku mırov karıbe ~e 
re mafe demokrati l>ıde dıve mırov ..• 
dı xebateki rexıstıni de be.Ev ke 
sen ku befısa Leninistiye dıkın j1 
bir dıkın ku Lenin gotiye: " Gel~ 
be rexıstın geleki sitembar(kole) 
ye.". 

Loma em dıkarın bejın ku ew,ne ko 
munist , bes keski mıroven ribns1:ı 
nen demokratik buna ji, herhırsiya 
riya wan mecal nedıda ku wan j7 
devla nama rexnan,xebername bışan 
dana.Ger van çend kesan bı rexıs~ 
tıneke ve gıredayi buna,wan wılo 

nıkaribu dıjmınati u çeran bıkıra 
na.Lewra rexıstın kesan dıde gır~ 
dan,hini hevalbendi,kolektivite G 
disipline dıke.we gave ew kes bı 

mejiye dı kolektivite de pıjiyayi 
lı gor bir u baweriya xwe rexnen 
bı ber çav dıkare bine.Le bo ku 
ev kes serbixwene,berpırsiyariye
ki wan tune,ba jı kijan ali de be 
ber bı wi ali de dıpekın.Nezani u 
rebeniya wan lı ber çav e. 

Dı nav van nameyen rexnegır de, 
yek je ji wıha dıbeje: 

"Ez ji iro kesen serbıxwe me.Le 
eze heta hetaye ne serbıxwebım.Bir 
u baweriya ının bı gele mın u wela 
tiye ının te ku ne dur,nezik we j1 
nava xwe peşkeşiya xwe tayin ke." 

Em pır keyfxweşın ku xwediye ve 
name'her çıqas ve gave keseki ser 
bıxwe be ji baweriya xwe bı ser~ 
bıxweyi ye nayne.Le disa ji em dıx 
wazın bıdın nişandan ku;dı bawerT 
u ramana van çend xezen wi ku me 
lı jor dani,çewti u hata xeteri(ta 
luke) yen mezın hene.Ev kes ' her 
çıqas baweriya xwe jı serbıxweyi

ye nayne u xuya ye ku çı rexıstı
nen Kurdıstane heta iro hetıne 

damezırandın wan ji naecıbine ji, 
xwe qet nake berpırsiyar jı bo da 
mezırandına rexıstınek ku ew p~ 
bawer bıbe.Lı ciye xwe runıştiye 
u bes dıkare beje ku "baweriya m:m 
bı gele ının u welatiye ının te ku 
ne dur,nezik we jı nava xwe peşke 
şiya xwe tayin ke." -

!ro em dı şereki rexıstıni de ne 
u baweriya me bı rexıs·tna me te 
Loma. em hel'. dıdın ku xebata xwe
y i rexıst ın i pe ş ta bı bın' h.evalen 
xwe pır bıkın.Em dıxwazın ku ke
sen xebatkar,yen ku dı bir u bawe 
riya me dane ben bıghijin me u em 
bı hev re şereki rexıstıni bıdın. 
Le em tu cari jı keseki re nabe -
jın ku bıve neve,dıve tu bı me re 
xebat bıki.Heke baweriya keseki bı 
me te u dıle wi ji dıxwaze 1, bıra 

were nık me. 
Loma,her çıqas em baweriya wi 

kese xwediye name dı derfıeqa re·, 
xıstınen Kurdıstane rast nebinın 
ji em nabejın ku te çıma gotiye an 
çıma tu wılo dıravi.Heke bı rasti 
baweriya wi bı tu rexıstınen Kur
dıstane tune be heqe wi ye ku dı 

van rexıstınan yeki de ji ne xebı 
te.Le lı gor ve ramane disa nay~ 
we mane ku hey tu rexıstınen lı 

gor baweriya mın tunene.A baş ewe 
ku ez ji iro serbıxwebım u razem. 
Çewa be we gele ının rojke "peşke
şiya xwe" damezırine.Bı rastı ev 
xeteriyeka gelek mezıne jı bo ge
le me. 

Ka careke em bıramın:Em bıhesı
binın ku ev kes rast e.Em ji hemi 
wek wi bejın ku tu rexıstınen ba
weriya ının pe be ninın u em lı ma 
la xwe razen.O gele Kurd hemi Wl~ 
lo raze.We gave gelo we çı sosret 
u xaxen gıraı;ı bı sere me de ben . 
Ev eş e u eşek xedare ji.Jı xwe 
jı ber ve eşeye ku heta nıha gele 
me dı vi hale xırab de ye.Kese te 
koşer u şoreşger,ger baweriya vT 
bı tu rexıstınen damezırandi tune 
be ji dıve jıbo damezırandına re
xıstırek ku baweriya wi pe te şer 
bıke u damezırine.Loma baş xuyaye 
ku em çılo dıfıkırın bıla bıfıkı
rın serbıxweyi ne çareye,rexıstı
ni pewıste. 

Xwediye ve nama jor disa dıbeje 
ku: " ... bı bir u baweriya ının J ı 
yek kesi serbıxwe ku durust,paqıj 
u ruheki şoreşgeri pe ra hebe, jı 

4 kesen n~~an ku bı rexıstıke ra 
kardıkın çetır e." 

Beri bersivdana van xezen jor em 
dıxwazın tışteki diyarbıkın:Em dı 

bejın ku baweriya me bı serbıxwe~ 
yi naye,bı şere rexıstıni te. Ev 
baweri ne baweriya me tene ye.Her 
wıha baş te zanin ku dı pevajoya 
diroke de hemi hez u çinen serdest 
yen kedxwr u dı rewşa ira da bur
cıwazi u mezınen wan fıezen emper
yalist ji dı ve baweriye de ne.An 
go ew ji bawerın ku be rexıstın
tu tışt bı ser nakeve.Loma wan xwe 
bı şereki rexıstıni ve gıredane . 
Beri her tışti jı bo Berdewamkırı 
na serdestiya xwe dewleten xwe y~n 
zordest pekanine.Ordi çekırıne.Jı 
bo ewlekari (emniyet) ya xwe rexıs 

tınen polis,cendırme hezen çekdar 
u is·tifı baraten dızi damezırandın. 
Bı pekanina rexıstınen nava dewle 
teke ter ne bUne tıfaq u rexıs·tı~ 
nen navnetewi çekırıne.Bı yeke ter 
nebune,cur be cur rexıstın çekırı 
ne.Her weki rexıstınen siyasi,l-e:i 
keri u h.w.dın.Loma pegayilbuna me 
yi şere rexıstıni bı sere xwe ne 
bese.Em rexıstına pewist dıbinın 
le dı nava rexıstınan de ji rexıs 
tınen şoreşgeren ku mafen çin~ 
karker u mafen hemu gel dıparezın 

dumahık r.l9 
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ARMANC . 3 

12 Eylül Askeri Faşist Cunta ' 
nın l.yıldönümünün protesto edil
mesi çalışmalarına,İsveç'te 3 ay 
öncesinden başlanmıştı.TAFK(Türki 
ye Anti-Faşist Komitesi)'tan yapı 
lan bir öneri sonucu,İsveç Türki~ 
ye Komitesi ve yeni kurulmuş olan 
Kürdistan Dernekleri Federasyonu
nun da olumlu yanıtları ile bir -
likte ortak bir eylem komitesi ku 
rulmuştu. -

1sveç'teki bütün protesto ga
lışmalarının planlaması ve organi 
ze edilmesini üstlenen ve her ör~ 
gütten 2'şer kişinin temsil edil
diği,l2 Eylül Tertib Komitesi ey
lemlerinin genel platformunu sap
tayıp çalışmalar için ortak Lir 
eylem programı da hazırlanmıştı . 
Bu eylem programına göre 12 Eylül 
' e bir hafta kala,Stokholm kenti~ 
nin en işlek bölümlerinde Cuntayı 
teşhi r eden bildiri ve broşürler 
dağıtılacak,l2 Eylül günü İsveç'
teki Türk Elçiliğine protesto yü
rüyüşü düzenlenecek .ve aynı günün 
akşamı da yapılacak bir protesto 
geces i y l e eylem programı tamamla
nacak tı. 

Planlanan bu eylemler dizisini 
belirten bir afiş bas tırılıp ge -
nişçe dağıtılmıştı.Afişteki ana 
parola şu idi;"TÜRKİYE ve TÜRKİYE 
KÜRDİSTAN ' INDA İNSAN HAKLARI ve 
DEMOKRASİYİ SAVUN!" 

12 Eylül ' e bir hafta kala baş 

latılan teşhir eylemlerinde,l3000 
e yakın İsveççe bildiri dağıtıld~ 
12 Eylü l sabahı son hazırlıklar 
tamamlandıktansonra protesto yürü 
ylışünün yapılacağı alana(Humlegor 
den) gidildi .Yürüyü ş alanı saat 
12. 30'dan itibaren,İsveçli,Kürdis 
tan'lı ve Türkiye'li anti faşist
kimsilirce dalmaya başladı. Saat 
13.00'de 1sveç Sosyal Demokrat 
Partisinden ve İsveç'in Avrupa 
Konseyi üyelerinden parlementer A 
nita Gradin ile İsveç Sol Parti 
Komünist(VPK) parlementerlerinden 
Oswald Söderqvıst birer konuşma 
yaparak,Türkiye'deki Askeri Faşist 
Cunta'nın Türk ve Kürt halklarına 
karşı önemli bir tehlike . teŞkil 
ettiğini vurgulayıp,cuntanın 1 
yılda yaptığı devlet teröründen 
örnekler verdiler. 

Saat 14.00 de Stokholm ' deki 
Türk Büyükelçiliğine doğru hareke 
te geçen yürüyüş kortejinde, 500 
kişinin üstünde bir topluluk,yürü 
yüş boyunca, daha önceden tes bit e 
dilen şu s~oganlar İsveççe olarak 
atılıyordu. "Türkiye' deki Faşizme 
Hayır" ,"Kürtlere Özgürlük", Yargı
lamalaraSon ,!damlar Dursun","Si 
yasi Tutuklulura Özgürlük,"Kahrol 
sun ABD Emperyalizmi" -

Elçilik önüne varıldığında,iki 
dilde türkçe ve kürtçe sloganla -
rın İsveççe ile yer değiş tirdiği
ni ve çok sıkı güvenlik önlemleri 
altında okunan bildiri ile protes 
to eylemi son bulmuş oluyordu. -

Yürüyüşten hemen sonra yapıla
cak olan gece hazırlıklarına baş
landı.Saat 19.30'da İsveçli 'ı bir 
takdirncinin açılış konuşması ve 
Türkiye ve Kürditanlı devrim şe

hitleri için saygı duruşu yapıl -
dıktan sonra program açıldı.Hemen 
açılış konuşmasının ardından der
neğimiz falklor ekibi GOVEND, da
vul zurna eşliğinde Diyarbekir yö 
resinin halk danslarını takdim et 
ti.Programın geri kalan kesiminde 
Kürt çocuklarından oluşan bir ko
ro,Kürt müzik Gurubu KOMA NARİN , 
Fransa'dan misafir sanatçı Kürt 
ozanı TEMO,ilerici türkçe • halk 
türküleri sunan HASAN HOCA,GOVEND 
'in sunduğu değişik Kürt halk o~ 
yunları ve en son olarak derneği 
miz üyelerinden BEŞiR BOTAN! ve 
arkadaşlarının sunduğu değişik 

Kürt müziği ile gece son buluyor
du. 

Stockholm'deki PROTESTO 

Gecemizde ANITA GRADIN ve bü ·· 
yük Kürt şairi CIGERXWİN ve DİSK' 
ten Burhan Şahin de birer konuşma 
yaparak cuntayı ve 12 Eylül darbe 
sini protesto ettiler. 

Programın oldukça zengin ve ka 
barık olması bazı düzensizlikleri 
de haliyle beraberinde getirmiş
ti. 

İsveç'te son yıllarda değ işik 
ndenlerle yapılan eylemlerle kar~ 
şılaştırıldığında,bu eylemimizin 
genel olarak başarılı ve o~umlu 

·, geçtiğini belirtebiliriz.Özellik
le İsveç Radyo ve TV'sinde geniş
çe ilgi gören bu eylem bu yönüyle 
oldukça başarılı idi.İsveç ileri
ci basınında da bu ilgiyi görme -
rnek mümkün değildi.1sveç İşçi Ko
münist Partisi(APK) yayın organı, 
NORRSKENFLAMMAN gazet~sinde 

ARMANC'ın bu sayısında tercümesi
nin bir kısmını yayınlayacağımız 

kapsamlı bir yazı yayınladı ve ay 
rıca bu ortak eylemlerden genişçe 
bahsedildi.VPK 'nun gençlik örgütü 
nün yayın organı(aylık),STORMKLOC 
KAN da TAFK'dan bir arkadaşımızla 
yaptığı bir ropörtaj yayınlandı . 
Daha birçok ilerici demokrat ya ~ 

yın organlarında Türkiye'deki cun 
ta ile ilgili birçok yazı yayınla 
dı. -

İsveç' teki , Türkiyeli ve Kür
distanlı ilerici anti faşist kesi 
min bütününün temsil edildiği bu 
eylemlerde,Avrupa'nın diğer mer
kezlerinde gözlenen olumsuzluklar 
İsveç'te sözkonusu değildi.Protes 
to eylemlerinin bütün Türk ve 
Kürt anti faşist güçleri kapsamasıy 
la,bu tür eylemler için önemli 
bir örnek oluyordu. 

Yalnız bütün bu saydığımız o
lumlu yanların yanı sıra birtakım 
olumsuzlukların olduğunu belirtme 
de yarar var sanıyoruz .Küçük bur~ 

juva hastalığından olacak ki,çoğu 
kez bu tip eylemlerde şu veya 'ru 
şekilde bazı olumsuzluklar meyda
na çıkıyor.Bizim bu ortak güçbir
liğinde son ana kadar iyi ve ga
yet olumlu geçen eylemimizi en 
son anda bozmaya yönelik bazı gi 
rişim ve eğilimlerin olduğu sap -
tandı.Ancak u bozgun~u tavır anın 
da önlendi:Bu tür sorumsuz davra~ 
nışların nelere malolabileceğini 
hiç hesaplamadan yola ı çıkıldı~i 

bir gerçekti.Olayın ayrıntılarını 
İsveçte bu eylemlere katılan her 
kes az çok bilmekte.Bu nedenle
tekrar burada değinıneye gerek yok 
Ancak umarız ki bu tür davranış -
ların bir gün sonu gelsin. Çünkü 
'ru tür davranışlar verilen mücad~ 
leye zarar vermekten başka 1· bir 
faydası yoktur. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ARHANC 4 

• 
HATICE YOLDAŞIMIZI KAVGAMIZDA .. . ·' 

ti.Derneğimiz Münih-KKDK'nın kuru 
cu ve ilk yönetim üyelerindendi ~ 
Çalışkan,disiplinli,toparlayıcı 
ve yaratıcı idi.Yalnız Münih-KKDK 
da değil,ilerici çevrelerin tümü~ 
de saygındı. 

Hatice arkadaş,l971 faşist ara 
VA.CATACAQIZ rejimi dönemindeki baskılar yüzün 

~ den 4.sınıfını okuduğu Hacettepe-

Değerli Arkadaşlar, 

12 Eylül Faşist Cunta'sının yö 
netime el koymasıyla,Türkiye ve 
Kürdistan halkları üzerinde eski
den beri sürdürülen baskılar daha 
da katmerleşmiş bulunmakta.Bu bas 
kılar yalnız yurt içinde değil -
yurt dışında da uygulanmaktadır. 

Federal Almanya'nın Saarlan e
yaletinin Saalois kentinde,Cunta 
yönetiminin uzantıları olan faşist 
güçler,öteden beri bu şehirde 
yurtsever anti faşist güçlere çe
şitli saldırılarda bulunmaktadır

lar.Bu faşist gerici güçler son o 
larak bir anti faşist arkadaşı dÖ 
vüp komaya soktular.Ve bu arkadaŞ 
1 aya yakın hastanede kaldı. Biz 
Devrimci Demokratlar bu olaylara 
seyirci kalamazdık.Bu sorumluluk
tan hareketle 31. 9.1981 tarihinde 
anti faşist güçlerle bir araya ge 
lerek faşist güçlere gereken der~ 
s i verdik. 

Bizim bu tavrımız,Saarland'lı 
ilerici ve demokrat işçiler tara
fından kararlı bir destek gördü.A 
ma sözkonusu olaydan sonra, Alman 
polisinin anti demokratik tutumu 
sonucu B.T. isimli Devrimci Demok 
rat arkadaşımız 4 günlük süre ile 
nezarete alınarak işkenceye tabi 
tutuldu.Ve sonunda hapishaneye a-
tıldı. . 

Ama ne bu faşist güçlerin sal
dırıları ne de Alman polisinin a
dı geçen olayda takındığı anti de 
mokratik tutum,bizleri mücadele~ 
mizden alıkoyamaz. 

Kahrolsun Faşist Cunta ve onla
rın yurtdışındaki uzantıları! 
Yaşasın Devrimci Demokrat İşçi

lerin kararlı tavrı! 

SIEMENS'DE BOBiNLER DURDU,ÇALIŞMA 
DI! 

Çünkü o gün yoldaşımız, savaş 

arkadaşımız HATİCE ATALAY'ın öldü 
ğü haberi Siemens'in koridorların 
da dolaşıyordu. 

27.9.1981 Perşembe günü arkada 
şımız HATiCE'yi Yugoslavya ' dakT 
bir trafik kazası sonucu yitirdik 

Hatice arkadaş da diğer milyon 
larcası gibi,Türk burjuvazisinin
döviz kaynağı olarak yurtdışına 

sürdüğü işçilerden biriydi.Ama Ha 
tice arkadaş birçoğundan farklıydı. 

O sınıf bilincine ulaşmış,ken
disini buraya iten koşulların,ka
pitalizmin,sömürü düzeninin kendi 

si olduğunu kavramıştı. 

Tıp Fakültesi'ni terk etmek zorun 
da kalmış,yaşam şartlarının da da 
yatmasiyle yurtdışına işçi olarak 
gelmişti. 

Dürüst kişiliği,sözünün erliği 
çalışkanlığı sayesinde Türkiye'de 
olduğu gibi Almanya'nın Münih ken 
tinde de kısa sürede ilerici ke~ 
simler arasında saygınlık kazan -
mış,devrimci savaşımına burada da 
devam etmişti.Bu saygınlığı,sınıf 
bilinçli savaşkanlığı onu işyeri 
sendika temsilciliğine getirtti.O 
işçi sınıfının siyasal savaşımı 

yanında ekonomik demokratik sava
şımını önemini kavramış,bilinçli 
ve örgütlü savaşanlardandı. 

Hatice arkadaşın ölüm :\ Ilı·aberi 

işyerinde duyulduğunda,kendileri
ni ağlamaktan alıkayamadı işçi ar 
kadaşları.Öyle ki;"AGLAMAKTAN KİM 
SE ÇALIŞAMAYINCA,USTABAŞI ÇALIŞMA 
YA BİR SÜRE ARA VER1'1EK ZORUNDA 
KALDI" diyordu bir iş ,arkadaşı . 
Yani Siemens'de bobinler durdu,ça 
lışmadı Hatice arkadaşımızın ölü~ 
mü duyulduğunda. 

Hatice arkadaş,3 çocuk anası , 
30 yaşlarındaydı.O,halkımızın ken 
di kaderini tayinine inanmış,bur~ 
juvaziye karşı savaşıma and içmiş 

Arkadaşımız Hatice'yi kaybedi
şimizdeki asıl suçlu,onu ta bura
lara iten Türkiye'deki sömürgeci
kapitalist düzendir.Tüm diğerleri 
ne olduğu gibi,O'na da döviz kay~ 
nağı gözüyle bakılmış,kapitalist 
ülkeler arası insan pazarında iş
gücünden yararlanılmak üzere F.Al 
manya'ya kiralanmıştı.O da yüzler 
cesi gibi yollarda hayatlarını yT 
tirenierden biri olarak,sömürücü
kapitalist düzenin kurbanı oldu. 

O,bu sistemin insanlık dışı yü 
zünü görmüş,bu sisteme karşı sav~ 
şıma yurtdışında da devam etmişti 
Halkımızın bağımsızlığı uğruna sa 
vaşın gerekliliğine,ona destek ol 
maya inanmış,bu savaşımda bizzat
yer almıştı. 

HATİCE ARKADAŞ ÖLMEDİ.O fiziki 
olarak aramızdan ayrıldı.Taşıdığı 
bayrak dimdik ayakta.O bize güç 
kaynağı,yol aydınlatıcı bir 
savaşım, 

dürüstlük,çalışkanlık 

ras bıraktı. 

Hatice yoldaşımızı 
yaşatacağız. 

örneğini mı 

kavgamızda 

HATiCE 
YOLDASIN 
ANI SINA .. 
Geçti~imiz günlerde ~ir 

trafik kazası sonucu yol 
daşımız Hatice aramızdan 
ayrıldı. 
Yaşamının her alanında 

tim karııLında sö rev alan 
arkadaşlarımızdandı,ken

dine düşen görevleri de~ 
rimoi sorumluluk anlayı
şı içerisinde yerine ge
tirmie,b•J yüzden C.e tüm 

üye arkadaşların say~ıh
lı~ını kazanmıştı. 

çalışkanlı~ı,devrimci a~ 

l&k ve dürüstlü~yle ta
nınan arkadaşımız 3 ço
cuk anasıydı.Ailevi ve 

Arkadaşımız, Kürdistan 
devrimci yaşamını iç içe Halkının özgürlÜk ve ba
örmesini başaran Hatice 

~ımsızlı~ı için vermekte 
yoldaş,fabrikada da mes& 

oldu~ mücadeleye inanı-
arkadaşlarının güven ve yordu.Onu aktiv olarakda 
itibarını kazanmı.ş,sendi destekliyordu.Bu A.landa
ka yönetimine seçilmişt~ ki tavrıyla örnek olan 
Sınıfının bilincinde id~ b ir arkada ş ımı zdı·. 
sömürüye karşı savaşırd~ 

Devrimci mücadeleye çok 
daha önceleri katılan H~ 
tice arkadaşımız,Miinih~e 
KKDK'nın lcuruluşunda da 
aktiv olarak ~örev almı~ 
tı.Belli 0ir süre yöne-

Bizler Hatice Yoldaşı-
mızı saygı ile anaca~ız, 
anısını yüreklerimizde 

canlı tutaca~ız, yaşata

ca~ız. 

Hatice Yoldaşımızı kay-
'Jettik.Acımız biiyiikt'ir •• 

K K D K 
Komela Karkeren ~emoqraten Kürdıstan 
Kürdistan Dev.Demok.!şçi Dem. (;1ünih) 

------------------------~--------------------------------·--

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Polanya ve Birleşik Devletler 
halkları arasındaki tarihsel bağ 
lar ,sürekli olarak,iletişim,ilii 
ki ve karşılıklı alışveriş bakı
mından bir açık hattan ibaret ol
muştur.Bu ilişkilerin ~oğunluğunu, 

barışçı ilişkiler ve dostluk olu~ 
turmuştur. 

Buna karşın,kısa bir süre önce 
Vaşington ve Wall Street'in dünya 
da anti-Polanya çalışmalarının en 
yoğun ve dinamik olması açısından 
yeni olumsuz bir boyut kazanıldı. 
Polanyadaki zorlukların,nasıl ku
lanılacağı,hakkındaki direktifler, 
Bonn,Londra,Paris ve Roma'ya, Va
şington'dan gidiyor. 

Amerika yetkilileri ve gerıcı 

güçlerin,Polonya olaylarının etra 
fındaki çalışmaları,dünya egemen~ 
liğini tekrar oluşturma çabasında 
olan saldırgan ABD dış politika 
çizgisinin önemli bir yanını olu~ 
turuyar. 

SOSYALİZMİ YOKETME 
Başkan Reagan,Polonya olaylarıy 

la ilgili,bir soruya yanıtında , 
ABD emperyalizminin gerçek amacı-· 

nı belirtti." Şimdi Polanya'da gör 
düğümüz,dünya Komünizminin sonu~ 
nun başlangıcıdır." diyordu.Büyük 
sermaye lider sözcülerinin,sosya
lizmin Polanya'da yıkılışının dün 
yada sosyalizmin sonununun başlan 
gıcını oluşturacağı umudu ile do~ 
lu olmaları doğaldır. Sosyalizmi 
yoketmek,ABD emperyalizmini sürük 
leyen güç ve amacı olmuştır.Bu,bÜ 
yük sermaye konsipirasyonunun i~ 
tim gücünü ve baş hedefini oluşt~ 
ruyor. 

ABD emperyalizmi ve saldırgan 

dış politikasının yegane umudu 
1917'den,ilk sosyalist devletin 
doğuşundan hemen bu yana,sosyaliz 
mi bağmak olmuştur.ABD'nin sosya~ 
list ülkelere karşı dış politika
sı;her sorunu,her zorluğu,her za
yıflığı,dünya sosyalizmini istik
rarsızıaştırma ve yoketme doğrul
tusunda kulanma olarak biçimlen
dirilmiştir. 

"POLONYA'YA ATILAN OLTALAR" 

Polanya'ya borç veren özel Ame
rikan bankaları, şimdi özel açıkl~ 
malarda bulunuyorlar: "Biz, Polon -
ya 'ya oltamızı at.tık." Bu aynı za 
manda,her ülkedeki ABD yatırımla~ 
rının arkasında yatan gerçek ama
cı da oluşturur.-Kar ve kontrol. 

Fortune-büyük sermayenin ticaret 

gezatesi-,bankaların rollerini , 
"Polanya hükümetinin mali polisle 
ri" olarak anladıklarını,açıklı /~ 
yor.Polonya ile ilgili tartışma -
larda; "ABD bankalarının, uzun bir 
zaman kalmak için,Polonya'ya gel
dikleri"belirtiliyor. 

Kaldı ki,yalnız,kar getiren ti
cari alanda iş yapan büyük özel 
bankalar,her yatırımda,en yüksek 
kar peşindedirler. 

Ve Amerikan bankaları, "mali po
lis" olarak kalma girişimlerinde; 
bütün kapitalist bankaları,Polon
ya'daki durumdan,politik amaçları 
doğrultusunda yararlanmaya,inan -
dırma çabasındadırlar.Değil borç
ları silme,görüşmelerde,yarar ge
tirici ertelemelerden bile yana 
değildirler.Ve yalnız,ABD banka -
ları, bütün borçlardan (% 21,75 ora 
nında faizin alınmasında direnen,
bankalardır. 

ANTİ-POLONYA HESAPLAR 
ABD emperyalizminin,gerçek ama~ 

ları ve karşı devrimci kanatları 
olan CIA ve FBI hakkında yanlış 

bir kanıya yer vermemek gerekir . 
CIA'nın,her ülke için,özel bir bö 
lümü vardır.CIA'nın Polanya bölü~ 
mü,Amerikan hükümeti içinde yer a 
lan;dışişleri bakanlığı ve diğer
haber alma örgütlerinin Polanya bö 
lümleri gibi,hemen 1944'de Polen~ 
ya Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşun 
dan kısa bir ·süre sonra oluşturuT 
du.İyi planlanmış ve deneyimden 
geçmiş; yıkıcı,içişleri karıştırı 
cı ve anti-Polanya konsipirasyon
ile donatılmışı Amerikan hükümeti 
politikası,Sosyalist Polony·a' nın 
doğuşundan bu yana pratiktedir. 

Zbigniew Brezezinski gibi geri
ci kapitalist politikacılar,Sosya 
list Polanya'ya karşı konsipirat6r 
idiler ve yaşamları boyu da konsi 
piratördirler. 

İYİ EGİTİLMİŞ AJANLAR-
. CIA ve FBİ'nin,Polonya'yı ziya-

· ret eden veya orada yaşamını sür
düren ajanlarıve haber kaynakları 
herhangi bir dizi figüran ajanı -
nın karikatörü değildirler.Aksine 
politik ve ideolojik olarak iyi e 
ğiltilmişlerdir.Onlar,halkın zor~ 
luklarını ve haklı istemlerini 
kulanma ve körüklemede uzmandır -
lar.Miliyetçi duyguları sömürme ve 
körüklemede ustadırlar.Söylenti , 
dedikodu ve spekülasyonları kulan 
mada hızlıdırlar.Anti-Sosyalizmi
ve anti-Sovyetizmi, kullanma. ala
nında,iyi bir eğitimden geçmişler.• 

5 

. Ve bu Amerikan ajanları,bir kriz 
durumu oluşuncaya kadar,aşarı po
zisiyonlarda görünmemeyi,derinli
ğine kavramışlar.Ayrıca,CIA' nın 
"ana dil" konuşan halklardan da 
yararlanmak için,özel bir planı 

vardır. 

Bu karşı dev~imci uğraşların so 
nucu; tüm ziyaretçilerin "turist" 
olmadığı,ülkesine her geri dönenin 
göçmen olmadığıdır .Diğer .yandan ,. 
bu ajanlar çalışmalarında,Voice of 
America-ciA'nın propaganda değir
meni dan da yararlanıyorlar. 

SOSYALiZME KARŞI KÖPı<.ÜBAŞI 
Amerikan büyük sermayesinTn bü

yük çabaları,yalnız bu politik uğ 
raşılarla sınırlı kalmıyor.PL~on~ 
ya'y~,diğer Sosyalist ülkelerin i 
çinde bir köprübaşı ol<ı.cak görü ;~ 
yorlar.Coğrafi olarak, Sosyalist 
devletler topluluğunun yüreğinde 
yer alan Polonya'da,sosyalizmin yı 
kılışını,65 yıllık rüyalarına,sos 
yalizmin bütün dünyada yıkılışına 
erişmede,ilk adım olarak görüyor
lar. 

İş tel bu, Sovyetler Birliği' nin 
kuruluşundan hemen sonra,ABD, Bü
yük Britanya,Fransa ve İtalya'nın 
ilk sosyalist ülkeye karşı giriş
tikleri ekonomik boykot ve ambar
gonun,gerçek amacı idi. 

İşte bu,Sovyetler Birli~i'ni,l9 
19'da birlikte işğale girişmeyT 
planlayan ABD,İtalya,Fransa,Büyük 
Britanya ve Avusturya işğal güçle 
renin şeytanca planı idi. -

İşte bu,Hitler faşizmine karşı 

ortak ve birleşik bir cephenin o
luşturulması için yapılan acil çağ 
rının,ABD,Fransa ve Büyük Britan~ 
ya'ca savsaklanmasının ardındaki 

hesap idi.Eğer bu çağrıya kulak 
verilseydi,büyük bir olasılıkla , 
Hitler'in işğalinden sonra yaşa
nan ve Polanya ve Çekoslovakya'nın 
da büyük ölçüde etkilendiği,katli 
am ve acılardan kaçınılmış oluna~ 
caktı.Bunun yerine ABD,Fransa ve 
Büyük Britanya,savaş, makinasını 
Sovyetler Birliği'ne doğrultına da 
Bitleri yönlendirmek için,herşeyi 
yaptılar. 

Aynı amaç,sosyalizmin sınırları 
nı toparlamak olarak,Dules tara ~ 
fından,açıkça duyrulan,soğuk :sa
vaş zaman aralığında da egemen i
di.John Foster Dulles döneminde , 
sosyalist dünyaya karşı Amerikan 
dış politikası "Containmet and rol 
lback" olarak tanımlanıyordu.He ~ 
def yalnız dünyada sosyalizmin ya 
yılm~sını . önlemek değildi, bunun
dışında Doğu Avrupa'daki sosya 
list ülkelerde silahlı karşı dev
rimler düzenliyerek, . :sosyalizmi: 
SSCB sınırları içine tıkamak idi; 
-Büyük bir olasılıkla,daha da ge
risine sürmek idi. 
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ARMANr 6 

ABD EMPERYALiZMi VE · POLONYA 

KAR 1 DEVRiMiN STRATE~i VE TAKTiGi 
Bugün,özellikle sosyalizm ve em 

peryalizm arasında güç dengesi de 
ğişikliği nedeniyle,dünyada,karşı 
devrim,strateji ve taktiğinde bir 
değişiklik geçirmiştir.Şimdi;Plan 
karşı devrimci güçlere iktidarı e 
legeçinne olanağını sağlamak için, 
sosyalist ülkeleri içten yıkma ve 
"yumuşatmak" tır. Bu yol, barışçıl 
karşı devrim olarak tanımlanmış -
tır. 

·Fakat,herzaman ve heryerde,ser
maye sınıfı,işçi sınıfının ve sos 
yalizmin değişıniyen düşmanıdır .
Taktik değişebilit,ama, strateji 
aynı kalır. 

Amaca ulaşma girişiminde,yönte
mi uyarlamanın bir acayıpliği yok 
tur.Taktik ve planlar,kilit nokta 
sürekli "istikrarsızlaştırma" ol
muştur. 

İstikrarsızıaştırma ile güdülen; 
düzensizlik,politik zayıflık ve 
güvensizlik yaratma,anarşi ve kao 
su özendirmedir. -

Şili'de,ilerici ve demokratik se 
çimle gelmiş Salwandor Allende hll 
kümetinin,l973,düşürülmesinde,is-= 
tikrarsızlaştırma,Amerikan takti
ğinin,odak noktasını oluşturuyor

du. 
Bu,aynı zamanda,demokratik yol

larla seçilmiş,İran'da Husaddık 
hükümetinin 1953'de,Guatemala' da 
Arbenz hükümetinin 1954'de düşü -
rülmesinde uygulanılan taktik idi 
de. 

Yine,l956'da Macaristan,l968 1 de 
Çekoslovak·'yanın içerden yıkıla -
rak,işğal edileb~lmesi için kula
nılan taktiğin ana halkasını is
tikrarsızlaştırma oluşturuyordu. 

Demokratik yollardan gelmiş hü
kümetlerin düşürülmesinden sonra 
Şili,İran,Guatemala'ya çokuluslu 
Amerikan şirketleri yerleşerek pet 
rol ve diğer hammade kaynaklarına 
egemen oldular. 

TARİRİN ACI DERSLER!. 

Bu üç olayda,demokratik hükümet 
lerin,kanlı,militarist ve faşist 
hükümetlerle değiştirilmesi,tari
hin acı dersinin bir bölümünü o
luşturuyor.Bu ülkelerde,sendika -
lar-en tutucu sendikalar dahil-', 
ve diğer kitle örgütleri dağıtıl
dı.Terör ve işkence halkın günlük 
yaşamına karıştı. 

Daha bir çok olayda,grevler ile 
istikrarsızlaştırmaya girişildi . 
Bir çok olayda, da, grevler, ' haklı 
bir hoşnutsuzluğun ve eleştirinin 
sonucu idi.Ne var ki, bunların hep 
side,politik bir çizgiye kanalize 
edildi.Grevler ve gösterilerin var 
dığı sonuç;ekonomik krizler idi ~ 
İşte,tam böyle bir ortamda, karşı 
devrimciler,durumu daha da istik
rarsızlaştırmak için sahneye çık
tılar. 

Bu,ABD emperyalizminin uzun bir 
süredir uyguladığı,örnek bir yön
temini oluşturuyor. 

Bu yayınladığımız 

makale,ABD Komünıst par 
tisi Genel sekreteri
GUS HALL' ce yazıl mıştı:r;· 

LİDERLİGİ tTİBARDAN DÜŞÜRM!=__ 

Politik önderliğinin etkinlik 
ve prestijini yıkmak ve zayıflat
mak,her zaman,istikrarsızlaştırma 
planının baş faktörlerinden biri
ni oluşturmuştur.Parti Liderliği
ne olan güveni yoketmek için, her 
olayda kulanılan standard bir yön 
tem de; daha önce yapılan yanlış-= 
ları kulanma ve olduğundan :ıbüyük 

gösterme,partinin rolünü ve ulaşı 
lanı çarpıtma ve kötü değerlendir 
me olmuştur. -

Polvnya'daki durumda da görüldü 
ğü gibi,anti-sosyalist güçler;par 
tinin,Hitler faşizminin yıkılışın 
daki tarihsel rolünü,ülke endüst-= 
risinin inşasında ulaşılan sonuç 
ve başarıları ve Polanya'da 37 
yıldır barış içinde sürdürülen 
sosyalizmin inşası için sağlanı -
lan güvenliği yadsımaya çalışmak
ta.dır. 

Üretimde yıkıcılık,bozgunculuk, 
örgütS•Üzlüğü ve anarşiyi körükle
me ve idealajik tutarsızlığı 1ya
ratma;CIA'nın iyi kulandığı eski 
bir taktiğidir.Değişik karşı dev 
rimci taktikleri kulanınada usta -= 
dırlar. 

CIA'nın operasiyona gırtştığı 

bütün ülkelerde Macaristan,Çekos
lovakya,Şili,İran,Guatemala dahil 
-,karşı devrimciler,kitle ileti -
ş im araç !arına (televizyon, radyo,·.ve 
gazeteler) sızmaya ve bu araçları 
elegeçirmeye çalışmışlardır. 

CİA'NIN EL KİTABINDAN DEYİMLER. 

ct~'nın karşı devrimciler ıçın 
el kit-abında, tutarsızlık,güvens iz 
lik ve Kaostan bir atmosferin ya-= 
ratılınasında ve halkın anti-sosya 
list eylemlerin içine çekilmesin-= 
de,kod isimlerden başka bir ~şey 
olmıyan, "!nsani yüzlü sosyalizm" 
"sosyalist yenileşme", "libarel -
leştirme, bağırus ız lık", "demokrat i~ 
sosyalizm" ve "reform" gibi belgi 
ler sık sık göze çarpar. -

ABD'de,Polonya halkına gerçek -
ten namusluca yerdım edecek halk 
ve işçi vardır.Bunların içinde , 
sosyalizmi;insanlığın ilerliyişi 
için zorunlu bir tarihsel adım o
larak gören işçiler ve ıinsanlar 

yer alıyor. 
Bir tutarsızlıktır ki,ABD 1 de,Po 

lonya'daki grevler için ajite ya-= 
panları;ABD işçisi ve sendika 
sı sözkonusu olduğunda en adi,sen 
dika düşmanı ve grev kırıcıları 
kesilenler oluşturuyor. 

Kuşkusuz,en çok gürültüyü kopa
ran,bankerler,gerici politikacı , 
Sendika liderleri ve kitle ileti
şim araçları aşırı sağ ve faşist 
güçler,Polonya'daki rahat yaşam ve 
Polonya halkı için en ufak ·, bir 
kaygı duymuyorlar. 

Fakat,sosyalizmin her · biçiQine 
karşıdırlar.Sosyalizmin,tamamiyle 
yok edilmesi için çalışıyorlar. 

Daha önceki liderlerin yanlış -
lık ve zayıflıklarını düzeltmekten 
yana değildirler. Tüm yasal liderle 
ri,kitlelerden koparınağa ve konu; 
larını zayıflarmarea çalışıyorlar~ 

Polonya halkı ve sorunları için 
herhangi bir düşünceleri yoktur . 
Onları,yalnız,Polonya halkını,ken 

di bencil amaçlarında kulanmak il 
gilendirir. 

KARŞI DEVRİMİN İHRACI-

Karşı devrim ihracı,Reagan-Haig 
politikasının özünü oluşturuyor . 
Bu olgu,Reagan yönetiminde,kurum
laştırıldı.Onların ilgileri,Polon 
ya problemini kendi bencil,gericT 
amaçlarına doğrultmak için,en iyi 
yöntemi bulma ve kulanmanın sınır 
larını taşınıyor. 

ABD dış politikasının temel çiz 
gisini,yalnız karların arttırmaa 
macı ile Amerikan banka ve çokulus 
lu şirketlerinin yerleşebileceği~ 
hammade kaynaklarını devralabile
ceği ve ucuz işgücünden yararlana 
bileceği yerlerde uygun koşulları 
yaratmak,oluşturuyor. 

İnsancıl bir neden-insancıl dü
şünce ve ilişkiler ile ilgili-te
kelci kapitalistlerin hesabına gel 
miyor.Kesinlikle,hiçbir yerde,in-= 
sanlar ile ilgili düşünceleri,vic 
danları ve genel olarak duyguları 
yoktur. 

ABD'de,Polonya "reformları ve ba 
gımsızlığı" için en yüksek bağırıp 
çağıran anti-sosyalist güçler;ken 
di gerçek karşı devrimci amaçları 
nı,Polonya işçileri için insani ve 
sendikal haklar maskesi ~ altında 
gizliyen güçlerdir. 

Bunlar,ABD veya herhangi di~er 

bir kapitalist ülkede oluşan g~ev 
lere asla destek vermemiş güçler-= 
dir.Fakat,sosyalist bir ülkede o
lan grevlerden-ne yazık ki oluyor
kendilerini en çabuk haberdar e-
den güçlerdir. devamı sa.lS'te 
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ARMANC 7 

. . . 
ISVEÇ KOMUNIST BASlNlNDA CUNTANIN 1. YILI 

İsveç kitle iletişim araçları , 
faşist cuntanın birinci yıldönü -
münde,l2 Eylül'de,cuntanın uygula 
maları ile ilgili geniş yayın yap 
tılar.Gerek,faşist uygulamala~ 
rın teşhir edilmes;, gerekse yap~ 
lan protesto eylemlerinin kamuoyu 
na duyrulmasını işliyen yayın or~ 
ganları arasında İSVEÇ İŞÇİ PARTİ 

Sİ KOMÜNİSTLERİ(APK) yayın organı 
NORRSKENSFLAMMAN'da yer alıyordu. 
12 Eylül'de yapılan protesto yürü 
yüş ve gece haberinin de yer ald~ 
ğı gazete,ayırdığı bir sayfada ; 
cuntanın faşist karekterini vurgu 
luyarak,uygulamaları uzun uzadıya 
teşhir ediyor.Aşağıda,Norrskensf

lamman'ın Stockholm redaktörü Ar
ne Söderqwist'in imzasını taşıyan 
ve yer darlığı nedeniyle bütününü 
yayınlıyamadığımız yazıdan bazı bö 
lümleri sunuyoruz. -

"Türkiye,son beş yılda,tarihi 
nin,belki,en krizli dönemini yaşa 
dı.Aynı zamanda,l2 Eylül, askeri 
iktidarı devralmanın l.yıldönümü-

dür.Türkiye halkının,bu tarihten
itibaren,bir askeri faşist yöne
tim altında ölüm ile debeleştiği 
söylenilebilir." 

"ABD ve NATO'nun desteği ile 
bir avuç generalca sürdürülen bu 
yönetimin,nasıl adlandırılacağı • 
faşist askeri diktatörlüğün bi~ 

yıllık operasyonlarının bıraktığı 

izler,açıkça dile getiriyor:katli 
am,kan,dayak,terör,işkence,baskı, 

enflasyon ve dayanılmaz bir paha
lılık." 

"Bu terör yönetimi,güzel laf
lar ile değil,uygulamalarını göz
önüne alarak değerlendirirsek,cun 
ta generallerinin faşist damgası~ 
nı taşımağa hak kazandıklarını r~ 
hatça söyliyebiliriz." 

"Terörizme son vermek için ik
tidara elkoyduğunu iddia eden Mil 
li Güvenlik Konseyi,bugün,ülke t~ 
rihinin yaşanan en terörlü en k~n 
lı,en zulümlü dönemine önderlik e 
diyor." -

"İnsan hak ve özgürlüklerini 
ilerde ayaklar altında çiğnemek ve 
aynı zamanda,askeri faşist rejim 
olma özelliğini dünya kamuoyundan 
gizlemek için,curita, 'anayasal dü
zene tekrar geçiş için kurucu Me~ 
lis' çalışmasına girişti" 

"Hemen belirteliıııki,daha önce 
herhangi bir politik veya s·endi -
kal çalışmaya katılanların,bu m~c 
liste yer almalarına izin verilmi 

yeceği açıklandı." 

"aylık süresi 15 Ağustos 'ta so 
na eren,kurucu meclis'teki yerler 
tamamiyle emekli general ve güven 
lik görevlilerine ayrılmıştır.Bu~ 
bugüne kadar 226 yeni yasayı yürür 
lüğe koyan generallerin, herhangi 
bir anayasal düzeni tekrar oluş -
turma çabasında değil,aksine,. bu
nun yerine ülke yönetiminde kont
rollerinin devamını güvenceye al
ma amacında olduklarını açıkça 

gösteriyar." 

Yine,SOL PARTİSİ KOHÜNİSTLE-

Rİ(VPK) gençlik örgütünün(komünist 
gençlik,KU) yayın organı STORMKL
OCKAN'da, faşist cuntanın,Türkiye 

ve Kürdistan'daki kanlı zulmünü 
teşhir amacıyla uzun bir yazı ya
yınlandı.Ayda bir yayınlanılan der 
ginin Eylül sayısında yer alan ve 
iki tam sayfada verilen yazıda ; 
Türkiye'nin emperyalizm ile girdi 
ği çok yönlü ilişkilerine değiniT 
dikten sonra,günümüze kadar izle~ 
nilen politika ve uygulamalar teş 
hir ediyor.Sonuç kısmında ise,Tür 
kiye Anti-Faşist Komitesi' nden 
(TAFK) bir yetkili arkadaşın soru 
lara verdiği yanıtlar yer alıyor~ 

Yüzlerce faşist liderin hapse 
dilmesi ile ilgili soruya yanıtın 
da,Türkiye Anti-Faşist Komitesi'n 
den arkadaş şöyle diyor: -
- "Ülke içindeki ve dışındaki de
mokratik kamuoyunda yanlış kanı u 
yandırmak,demokratik güçleri al~ 

datmak. 
- MHP'nin,cuntaya karşı girişebi-
leceği herhangi bir darbe riskini 

safdışı bırakmak. 

-Liderleri hapsedilen faşist ta
raftarları yanına çekmek" 

"MHP'nin darbedeki ~olü,iktida
ra elkoymanın dışında,ülkede Kaos 
yaratmak ve faşist generallere yol 
açmak idi." 

DARBE NEREYE VARDI.SONRA NE OL-
DU? 

"-Anayasa iptal edildi" 
"-Parlamento dağıtıldı" 
"-Bütün partiler ve demokratik ör 

gütler yasaklandı." 
"-Kürdistan'ın dış .dünya ile i
lişkileri koparıldı,Kürdistan hal 
kına sürekli terör yaşatılıyor."
"-İlerici sendikal örgüt,DİSK,ya 
saklandı,liderleri hapsedildi,maT 
larına elkondu" -
"-Demokratik basın yasaklandı,ge 

ri kalanı sıkı bir sansürden geçi 
riliyor." -
"-Grevler yasaktır.Cunta tarafta 

rı sendikal bile askeri kontrol al 
tındadır." 

"-100.000 kişi hapishanelerde ve 
işkence altındadır.Bir kısmı iş

kence altında can verdi.Amnesty(u 
luslararası Af örgütü)nin bununla 
ilgili kanıtları var." 
"-Halk tarafından seçilmiş bütün 

belediye başkanları görevlerinden 
alındı ve bunların yerine cunta 
taraftarı bürokratlar yerleştiril 
di." -
"-Sıkıyönetimin,mahkemeye çıkar 

madan,90 güne kadar göz altında 

tutma hakkı vardır." 

QOMİTA KKDK A LUNEBURG DI FES
TA AŞİTİ YE DE! 

Lunerburg bajareki Elmanya ba
kur e.Lı Luneburge Friden Fest, 
"Cejna Aşitiye" jı ali qomita 
KKDK,parti,grup u organizasyonen 
Elman yen peşveru u aşitixwaz ve 
hate pekanin.Dı ve Feste de, dur 
u dırej lı rewşa cihane,parastı

na aştiye u roketen ku Emrika dıx 
waze lı Ewrupa 'ye u bı taybed Tı 
Elmanya'ye bı ci bıke,lı ser ha
te axaftın. 

Me qomita KKDK lı Luneburge ji 
bı programek pır baş u xurt, dı 

ve feste de cihe xwe gırt.Hevale 
ki me,lı ser nave qomita KKDK a 
Luneburge jı bo gele Elman u bı-
yani, bı zmane Elmani axaftınek 

kır. 

Revale me,bı ve axaftıne ruye 
cunta leşkeri a faşist bı hemu 
gelen bıyani G Elman da nasandın 

Zılm G zora lı gele Kurd G Tırk 

dıbe jı hernil kesen mevan re bı a 
waki şoreşgeri eşkere kır. 

Pe van axaftınan re, folklora 
KKDK Celle bı listıken jı Kurdis 
tana Surye,Iraqe G Tırkıye hemu~ 
yen nerevanan gelek dılşa kırın. 
Cardın se diloken şoreşgeri, bı 

zaravaye Kurdınanci jı ali heval 
Dılwar ve hat gotın.Me dı feste 
de,xwarınen Kurdi çekırın G fıro 
tın.Mase hate vekırın u ARMANC ~ 
JİNA NO,ROJEN BARNAS, TİREJ u he 
mG broşuren Arınane hatın fırotın 
jı ber hemu van kar u baren me , 
qomita KKDK,jı ali berpırsıyere 
feste ve hat e piroz kı_rın. 

Nüçegihane ARMANC 
Qomita LunebUrg-
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MEKSIKA KONFERANSlNDA C UN TA KINANDI 

Sevgili dostlar, 

2-6 Eylül arasında ·Hexico 
City'de uluslararası bir konferans 
toplandı: 

"The multi-disciplinary confe -
rence on the transition towards a 
new international demecratic or
der" (Yeni bir ulus lararas ı demok 
ratik düzene geçiş için çok yönlll 
konferans) adlı konferansa,dünya
nın her köşes inden.,yüze yakın üst 
düzeyde hukuk,ekonomi,sosyoloji ve 
kültür adamı katıldı.(Düzenleyen 
ve katılanlar hakkında bilgiyi ek 
te bulacaksın ız.) -

Uluslararası demokratik hukuk 
çular birliğinin çağrılısı olarak 
katıldığımız konferans,eski Meksi 
ka Cumhurbaşkanı Fecheveria Alva~ 
rez'in ve hukukçular birliği başka 
nı Joe Nordmann' ın konuşmalarıyla 
açıldı.Bizim çalışt:ı.gımız komisy~ 
na, bu yıl Nobel ödlitü alan Arjan
tinli Pe rez Esquivel başkanlık e
diyordu. "Türkiye'de kUltür ve sa 
nat" adlı bildirimiz konferansın
ikinci gününde sunduk.Büyük :, bir 
ilgiyle karşılandı ve tildiriyi 
renklendiren sembol-karikatürler
den biri,kültür komisyonu .sonuç ra 
porunun kapağına geçti.Komtsyonun 

NORVEC: 
12 Eylül askeri faşist cunta;ın 
protesto edilmesi için NORVEÇ'te 
bir dizi eylemler düzenlendi.Aşa
ğıda bu eylemlerin haberini 

yayınlıyoruz. 

ARMANC 

Norveç'dekf ilericileri bünye -
sinde toplayan üç örgütün,Türkiye 
Komitesi,Kürdistan Demokratik İş
çi Derneği ve Kürdistan işçi Der
neğinin düzenlediği Türkiye' deki 
askeri faşist cuntayı protesto y~ 
rüyüşü Oslo'da yapıldı. 

200'ü aşkın Türkiye'li,Kürdi~ 
tan'lı ve Norveç'li ilericinin 
demokratın katıldığı yürüyüş Tür
kiye Büyükelçiliği önünde yapılan 
toplantı ile son buldu. Yürüyüşte 
Türkiye Kürdistanı n' daki a:; k eri 
faşist tc•r1ir durdurulsun" ve. ";~o!_ 
veç'ten cuntaya yapılan ekonomik 
yardımlar durdurulsun" ve "idam -
lar d'Jrdurulsun" -işkence ler Jurd.:ı:_ 
rulsun" be lgilerine yer verildi. 
Ayrıca 9 Eylül günü Türkiye'de

ki durumu Norveç'lilere anlatmak 
amacıyla bir dayanışma toplantısı 
düzenlendi:Bunun yanısıra,Kürdis
tan Demokratik İşçi Derneği,ll E~ 
lül Şili faşist cuntasını protes
to yürüyüşüne kitlesel olarak ka
tıldı.Kahrolsun Şili ve Türkiye 
faşist cuntaları belgisine yürü -
yüşde büyük ilgi gösterildi. 

özet halindeki sonuç raporunda şu 
cümleler yer aldı: 

( ..•.••• Türkiye örneği, e3emen 
politik gücün ŞOVENİZM,kültür ve 
sanat üzerinde nasıl bir baskı a
racı haline getirlidiğini gösteri 
yor.Türkiye'deki cuna,basın dahil 
bütün kültür kurumlarını,bu baskı 
yı yürütmek amacıyla kontrolünde
tutmaktadır .•••...• ) 

Ayrıca,Türkiye'nin durumu hak 
kında kültür komisyonunca alınan 
karar,kongre genel kurulunun 5.9. 
1981 tarihli oturumunda da oybir
liğiyle onaylandı ve kongre karar 
!arına şu cümleler geçti: -

"Kongre, Türkiye 'yi yöneten cnn 
ta tarafından,ULUSLARARASI BÜYÜK
ŞİRKETLERİN ÇIKARLAR! DOGRULTUSUN 
DA yürütülen yaygın DEVLET TERÖR~ 
NE, 

ve cuntanın,ana dili ve kültürü 
baskı altında tutulan Kürt toplu
mu dahil, Türkiye 'de yaşayan tüm 
insanların temel demokratik insan 
haklarını çiğneyen uygulamalarına 
dikkati çekti; 

başta düşünme,düşüncelerini açık 
lama,basın ve örgütlenme özgürlüi 
leri olmak üzere,tüm temel insan 
halU:anınm,,s ağ lanmas ı için dünya 

kamuoyunun harekete geçirilmesini 
kararlaştırır." 

Kongrenin resmi çalışmaları 
yanısıra,DFMAR(Demokratik sanatçı 
lar topluluğu)adına hazırlanan im 
za kampanyası da bu kongrede baş~ 
latıldı ve çeşitli ülkelerden-ses 
yal ve politik yapıları farklı oT 
masına rağmen-bilim adamları tara 
fından imzalandı.İmzalanan metin~ 
bu kişilerin Türkiye'deki baskı 
rejimine karşı olduklarını belir
tiyor ve sanatçılarımızla dayanı~ 
ma içinde olduklarını vurgulaya -
rak,şu önemli cümleyle bitiyor: 

" ...•.. Türkiye' deki cuntanın 
Demokrasiye geçiş planı'nın,tota
liter rejimini sivil bir maske al 
tında gizlerneye çalışmak'tan iba~ 
ret olduğunu dünya kamuoyuna ilan 
ederiz. 

İmza kampanyamız,dünyanın bir
çok ülkesinde devam ediyor.Bu ko
nuda geniş bilgi size ayrıca ulaş 
tıracağız.Sevgilerimizle, -

(imza) 
Melike 

Demir ağ 

(imza) 
Şan ar 

Yurdatapan 

12 Eylül gunu uç örgütün ortak 
düzenledi~i yürüyüşte konuşma ya
pan Oslo Metal İş Sendikası 3aşka 
nı Günnar Nilsen'in konu~m:ısında 
kı.saca ş~iyle dedi: 

"Yunanistan'da faşistler iktida 
rı ele geçirdiklerinde oradaki 
cuntaya karşı direnişte Norveç'de 
oldukça aktiftik.Türkiye demokra
tik geleneklerin fazla geçmişinin 
olmadığı bir ülkedir. Bütün bunla
ra rağmen Türkiye'deki olumsuz ge 
lişrnelere tepki göstermemiz son 
derece önem taşımaktadır. 

Binlerce işçi terns ilcisi hapis
tedir.İşçi konfederasyonu yasak -
lanrnıştır.Sendika malları özel 
mülkiyete devredilrnektedir.Bu,bi
zirn gibi sendikal olarak örgütlen 
mişlerin,tüm güçlerini Türkiye'd~ 
ki cuntanın yıkılınası için sefer~ 
ber etmesi yolunda yeterince güç
lü bir işarettir. 

1981 yılında yapılan Norveç İş
çi Sendikaları Birliği-LO kurulta 
yında Türkiyedeki cuntayı kınayan 
ve diktatörlüğe karşı direnişe des 
tek veren açık bir karar tasarısi 
onay lanmıştır. 
İşçi hareketimiz,uluslararası iş
birliği organlarında Türkiye soru 
nunu ele aldı.Türkiye'deki işçi 
sendikalarından biri,genel sekre
terinin cunta yönetiminde bulunma 
sı nedeniyle dışta bırakılıyor • .,-
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STOK H OLM 

KNE FESTIVALI 

27 Eylül 1981 günü,KNE(Yunanis
tan Komünist gençliği) nin Stock
holm'da hazırladığı geleneksel fes 
tivaline, davet edilen KüRDiSTAN 
DEVRİMCİ DEMOKRATLAR,bir mesaj ve 
falklor ekibi GOVEND ile katıldı. 

Gelecek ay içinde yapılacak se
çimlerde,% 17 oy oranı almayı he
defleyen,Yunanistan Komünist Par
tisi(KKE) nın seçim havasının ege 
men olduğu Fe- · · . al, zengin :, bir 
program ile yüklü idi.Diğer yan
, ... ;:..,lklor eki birniz GOVEND' in 
sunduğu Diyarbakır halk oyunları 
büyük bir ilgi ile izlendi.Devrim 
ci Demokrat'larca,festivale sunu~ 
lan selamlama mesajını aşağıda su 
nuyoruz: 

Değerli Arkadaşlar, 

Gençlik festivalinize,en içten 
savaşım selamlarımızı ve emperya
lizm ile iç gericiliğinin sıkı bir 
işbirliği yaptığı ülkenizde veri
len barış,demokrasi ve sosyalizm 
savaşıınırrıza başarı dileklerimizi 
sunmak,bizim için büyük bir sevinç 
kaynağı oluşuturuyor. 

Biz,Kürdistan Devrimci Demokrat 
ları için,zengin tarihiniz bir de 
neyim kaynağı olmuştur.Ve,biz önll 
nüze koyduğunuz en yakın seçimler 
de % 17 oy arınını alma hedefinde 
başarı ile ulaşacağınıza inanıyo
ruz. 

... 

KNE(Yunanistan Kömünist Partisi gençlik örgütünün düzenlediği 

gecede falklor ekibimiz GOVEND Kürt halk danslarını sundu. 

Arkadaşlar, 

Kürdistan halkı,Türkiye'de fa -
şist cuntanın yarattığı terör ve 
baskı koşullarında tarihinin en zor 
dönemlerinden birini yaşıyor.Em -
peryalizmin onayı ile yönetime el 
koyan cunta tüm insan hak ve öz -
gürlüklerini ayaklar altında çiğ
nemiştir. 

İşçi sınıfı terörize ediliyor 
ve yıllar süren savaşım il~ kaza~ 
dığı demokratik ve ekonomik hak 
ve özgürlüklerinden yoksun bırakı 
lıyor. -

Ne var ki,halkımızın,katliam,iş 
kence, baskı,açlık koşullarından-

yaşamak zorunda bırakılınasına ra! 
men,savaşımı tamamiyle kırılmamı~ 
tır.Ve cunta savaşımı tama~iyle 

kırma çabasında başarıya ulaşmıy~ 

caktır. 

Çünkü;savaşım,oluşan yeni koşu! 
larda,yeni biçimlerde sürdürülü -
yor. 

-Zafer bizimdir . 
-Yaşasın proleterya enternasyo-

nalizmi . 

Kürdistan Devrimci -Demokratları 

İSVEÇ 

LUNEBURG 

WERANŞEHR 5.9.1981 günü Almanya'nın Lüne
burg kentinde savaşa ve atom ra
ketlerine karşı bir festival dü
zenlendi.Bu festival DKP,ZIJSO ve 
SDAZ örgütleri tarafından organi
ze edilmişti.Biz de'Lüneburg KKDK 
komitesi adına festivale katıldık 
Önce yürüyüş yapıldı.Yürüyüşe bü
yük bir kitle katıldı.Biz kendi 
pankartlarımızla,sloganlarımızla 

yığınsal olarak yürüyüşe katıldık 
KKDK,adına bir arkadaşımız Türkçe 
bir konuşma yaptı.Konuşmacı arka
daş barışın silahsızlanmanın öne
mi üzerinde durdu. 

Dı nabena meha Tebaxe u İlone 
de lı gundın Weranşare saxikırı

nen(operasyonen) pır mezın hatın 

çekırın.Hezen leşkeri yen cunta 
faşist,bere careke silehen gundı 
yan top kırıbun.Le ev bı ve jl 
nedıhatın seri.Demek kurt derhas 
bu,cardın avetın ser gundan u go 
tın hin dı nava gundıyan de sıleh 
hene.Rojeke berbanga sıbe,me hew 
dit ku 130 leşker_ u 3 serok leş
ker gırt ser gunde zoke.Peyayen 
gund hernil rıvıyan,wek km.jı gund 
dur ketın.Di ci de leşker ji i:bı 

pe wan ketın u hemliye peyan lı 

hında hevşoye berimtıya gırtın . 
Naven kesen hatın gırtın ev ın : 
L.T,M.C,İ.C,S.C~E.Ç,S.C,A.T .. Dı 
pe ve buyere: re j ı zoka ·::i o rı n 
bı re ketin,çun zoka Jerin.Lı we 
dere ji,penc(S) peyayen gund gır 
tın.Gelek ledan lı van kesana ki 
rın u bı ledane mıle yeki şıkan~ 
dın.Nave kese mıle wi şıkandın u 
T.E. nave herçar gırtıyen dın ji 

O.T,M.T,M.T,Ş.T ne.Jı wır ji der 
bas bun,Mangesora jerin u Mange~ 
sora jorin.Jı van herdu gundan ji 
gelek kes gırtın u anin zoka jo
rin.Hemu gırtıyan lı ber çave he 
muyen gundıyan xıstın feleqe G 
ledanen nediti lı wan kırın,'1.Bı 
van ledanan,gelek kes çun ber ha 
lete mırıne u ew rakırın nexweş~ 
xana Dıyarbekre.Yen dın ji,bırın 
avetın gırtigehe dıbejın ku heta 
sere male sıleheke teslim neke,em 
wan bernadın. 

Geli hevalen heja ının bı kurti 
zılm u zora xwin mıjıya cunta fa 
şist a leşkeri lı navça weranşa~ 
re jı we re nıvisand. 

Bımre cunta faşist a leşkeri 
Bıji tekoşina tevgera Demoqraten 
şoreşger ya lı hembere cunta fa 

şist! 

Hevaleki we Demoqrate şoreş
ger jı weranşare 

Açık hava toplantısından sonra 
gece başladı.Gecede KKDK adına yer 
aldık.Bu kez bir arkadaşımız Alman 
ca bir konuşma yaptı.Ozanımız Dıl 
war'ın sahneye çıkıp devrimci tür 
küler sunması haylı alkış topladi 
CELLE KKDK falklor ekibi geeeye 
renk kattı.Festivalde Türkçe,Kürt 
çe ve Almanca yayınlarımızı sergi 
ledik. -

Devrimci selamlar 
':) 

Lüneburg KKDK Komitesi 
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Askeri faşist cuntanın silah zo 
ruyla yönetime gelişinin yıldönü~ 
münde,cuntanın başı Kenan Evren 
tv ekranlarında kamuoyuna yönelik 
yaptığı 1 saat 17 dakikalık bir 
konuşmayla iktadara elkoymaları -
nın "gerekçelerini" uzun uzadı
ya anlatan bir "değerlendirme:" i 
le 12 Eylül'ün bilançosunu çıkar~ 
dı.Evrenin konuşması iç ve dış ge 
lişmelere yönelik olmak üzere iki 
bölümden ibaretti.l2 Eylül'ün yıl 
dönümünde,cunta tarafından yapılan 
açıklamalar cuntanın amaç ve he
.deflerini bir kez daha somut ola
rak ortaya koydu.Bir kez daha gö
rülüyor ki cunta,Türkiye ve Kür -
distan'daki ulusal ve sınıfsal mü 
cadeleyi,bu mücadelenin bir parça 
sı ve ürünü olan demokratik hak 
ve özgürlükleri baskı altına alıp, 
gelişmesini önlemek,büyük tekelci 
gruplara dikensiz gül bahçesi ya
ratmak,özellikle de emperyalizmin 
Orta-Doğuda sarsılan itibar ve çı 
karlarını yeniden tesis etmek,Or~ 
ta-Doğuda ki yeni gelişmeleri pn
lemek ve gerektiğinde müdahale et 
rnek gibi "tarihi" görevlerini üst 
lendiğidir. -

Şüphesiz bir yıl zarfında cunta 
küçü~senmeyecek orand~ halkımıza, 

onun örgütlü güçlerine büyük za -
rarlar verdi.Demokrasi güçlerini 
kısa bir zamanda toparlanamayacak 
kadar hasara uğrattı.Şüphesiz bu
nunla her şey bitti anlamı çıka -
rılmamalıdır.Halklarımızın örgüt
lü güçleri büyük yaralar almış ol 
salarda hala ayaktadırlar.Yeni ko 
şullara uygun savaşım yöntemleri
geliştirerek mücadeleyi sürdürü -
yorlar.Cunta çıkardı8ı sayısızca 
kararname ve emirlerle,halklarımı 
zın ulusal ve toplunllial kurtuluŞ 
mücadelesini önleyemedi,bu mücade 
lenin nesnel yasalarının önüne key 
fi talinametlerle geçemedi.Bunun
benzeri hiçbir yerde görülmemiştir 
ve ülkemizde de yaşanmayacaktır. 

CUNTANIN YALANA DAYALI DEMAGOJİ 
s 
--IÇ olaylara ilişkin değerlendir 
mesinde,cuntanın başı Evren,tekeT 
ci burjuvazinin eskiden beri bili 
nen,anti-komünist ve halk düşmanı 
tutumunu yeniden sergiledi.Türki
yenin kökü dışarda bir takım ide
olojik ve tarihi milırakların sal
dırılarına hedef olduğunu "terö -
rizmin" dışardan büyük maddi ve 
manevi destek aldığını iddia etti. 

Yurtdışında,yönetim aleyhine pro
paganda yapıp,onu kötülemek iste
yen "Bölücü ve terörist" gruplar 
tarafından şişirilerek yüzbinler
le ifade edilen gözaltı miktarı -
nın bugün 3 bin 37S,tutuklu 24 bin 
300 mahkum sayısının ise 1808 ki
şi olduğu" gibi yalanlarla ,yurt -
içinde ve dışında cuntaya karşı o 

lan eleştirileri hafifletmek ve ö 
zellikle Avrupa kamuoyunda,cunta~ 
nın "demokrasi" vaadlerine inanma 
yan,işkenceler konusunda cuntayı
sık sık rahatsız eden çevreleri ya 
tıştırmak amacını güdüyordü. Fa~ 
şist cunta milletin gözünün içine 
baka baka yalan söylüyor.Bir yıl
lık süre zarfında 150 bine yakın 
insan tutuklandığı,80'ni aşan 
kişinin işkenceler altında hayatı 

nı kaybettiği,lO kişinin idam e
dildiği,yüzlerce devrimci ve yurt 
severin idamla yargılandığı bili
nen gerçeklerdir.Cuntanın başı 

~'Herşeye rağmen iş bitmemiş müca-
dele devam etmektedir" diyor.İşin 
bitmediği mücadelenin devam etti~ 
ği açıklaması,cuntanın bir itira
fıdır.Herşeyden önce faşist cunta 
ve yardakçıları açısından iş bit
sede,devrimciler açısından bu bit 
memmiştir.Faşist cunta yaptıkları 
nın hesabını ödemeden,faşizm ve 
tekellerin egemenliğine son veril 
meden bu iş bitmeyecektir.Bu sınıf 
mücadelesinin ve anti faşist kav
ganın temel bir kuralıdır.Öte yan 
dan Evren'in bu cümlelerinde,Tür~ 
kiye ve Kürdistandaki anti-faşist 
güçlerin ezilemediği,kökünün kazı 
namadığının ve örgütsel mücadele~ 
nin sürdü3ünün itirafları da orta 
dadır,Evren,cuntanın ekmeğine yag 
sürmüş bir takım grupların,zarar
lı,devrimci harekete yarar getir
meyen tutum ve davranışlarını,hal 
kın de onlara tepkisini bilerek~ 
silahların gölgesinde bu tepkiyi 
tüm devrimcilere yurtseverlere kaı 
şı yöneltıneyi deneyerek şöyle di~ 
yor; "kaldı ki teröristler gasp 
ettikleri bu paranın büyük bir bö 
lümünü ideolojik destek için yatL 
rımda,bir bölümünü de lüks daire~ 
lerin tefrişinde harcamışlardır." 
Böyle adi iftira ve çarpıtmalarla 
devrimcileri ağır ithamlar altına 
sokmaya çalışıyor.Devrimcileri ki 
şisel çıkar ve menfaatlerinin tut 
sağı olarak göstermeye yelteniyor. 
Faşizmin devrimcileri,yurtseverle 
ri başka türlü göst~rmesi ~klen~ 
meyeceğine g9re!genış emekçı yı -
ğınların ve ışçı sınıfımızın fa -
şizmin bu iftira kampanyasına iti 
bar etmeyeceği gün gibi ortadır. 

Devrimciler bu mücadeleye hayatla 
rını,bütün varlıklarını koymuşlar 
dır.Onlar,evlerinden ailelerinden 
çocuklarından kopmayı,zindanlarda 
yaşamayı göze almış kimselerdir • 

Çünkü;onlar bütün bu fedekarlıkla 
rı halkların ve insanların sömü ~ 
rülmediği,mutlu yaşamın hüküm sür 
düğü bir gelecek için yapıyorlar: 
Devrimciler koskoca mutlu bir ge
leceği bir takım geçiçi vila 
lara tercih edecek kadar dar gö -
rüşlü ve aptal değildirler. 

ı o 

Faşist cuntanın başı Evren,si -
lahların gölgesinde,demokratik hak 
ve özgürlüklerle,sendikal haklar~ 
la ilgili şöyle diyordu; "12 Ey -
lül'den önce sendikal haklar ama
cına uygun kullanılmamış,vatanse
ver Türk işçisi birtakım istika -
metlere çekilmek istenilmiştir.Bu 
çarpık sendikal rekabet,işçinin ve 
işverenin de etkisi ile sosyal ba 
rışı bozmuş ve toplu sözleşme sis 
temimiz ülkenin ekonomik sosyal 
menfaatleri ile bağdaşmaz hale gel 
miştir." Geleceğin Türkiyesini, te 
kelci sermayenin çıkarları doğruT 
tusunda yeniden biçimlendirmek ü~ 
zere iktidara el koyan generaller 
cuntasının sendikal çalışmalarla 
ilgili bu görüşleri,demokratik hak 
ve özgürlüklerimizle ilgili görü~ 
lerinin en somut bir ifadesidir . 
Amerikancı sarı sendikacılık.anla 

yışına karşı,grevli toplu sözleş~ 
meli sendikacılık anlayışı mücade 
lesine saldırarak,onu rekabetçi o 
larak niteliyor. -

Tüm demokratik kurumları olduğu 
gibi sendikaları da budayıp,onla
rı faşist kurum ve düşüncelerin bir 
parçası yapmak istiyor.Zaten ikti 
darı ele geçirir geçirmez,Demirel 
in has adamlarından Turgut Özal'i 
başbakan yardımcılığına getirip,o 
nu sınırsız yetkilerle donatan
cunta,ilk iş olarak 24 Ocak karar 
lar·ını süratle gerçekleştirmeye ve 
Türkiye ekonomisini ABD emperya -
lizminin,uluslararası para fonu 
(IMF) talepleri doğrultusunda Mil 
ton Friedmanın ruhuna uygun bir ya 
pıya sokmak oldu.Cunta,yabancı ser 
maye için tüm koşulları yaratır -
ken işçi sınıfımızın ekonomik ve 
demokratik haklarını,grevi yasak
layarak,tekelci burjuvazinin yıl
lanmış özlemleri doğrultusunda 
"sosyal barışı" sağladı. 
23 Ekim'de ilk toplantısını yapa
cak olan "danışma meclisi"de bu 
yönde atacağı yeni adımlarla,fa -
şizmi kurumlaştırıp,tekelci burj~ 
vazinin ve ABD nin çıkarları doA 
rultusunda "sosyal barışı" temi -
nat altına almanın koşullarını ya 
ratacaktır.Eğer buna güçleri ;ye~ 
ters e. 

' 
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_9JNTANIN DIŞ POLİTİ~ 

Evren tv ekranında,bölgemizdeki 
gelişmelere deginirken,Türkiye'nin 
konumuna,Batı ve ABD için vazge -
çilmez önemine ve Ti", kiyenin üst
lenebilece~i "tarihi" rolüne dik
ka ti ç2kn;eye agırlık verdi.Cunta
nın iç sorunlarla ilgili görüşle
ri dı ş konularla tamamlandığında, 
cuntanın amaç ve hedefleri dolayı 
siyle emperyalizmin dayatmaları a 
çıklık kazanır .Evren Türkiye' de 
"terörü" destekleyen ve yard ımcı 
olan ülkele rle ilgili isim verme
den ama sosyalist ülkeleri kaste
den konuşmasında şöyle diyordu ; 
"Bunların birincisi,ülkemiz üze -
rinde tarihi ve ideolojik emelle 
ri ve kendi çıkarları olan,bu e 
me llere ulaşmak için Türkiye' yi 
bölmeyi,parçalamayı hede f alan ül 
ke l e rdir.Evren demagejik bir şe~ 
kilde,yalan ve iftiralarla sosya
lis t ülke lere dil uzatıyor.Onları 
Türkiy e 'de ki "terörizmin" arkasın 
da göste rmeye çalı ş ıyor. 

Tüm bunları da "tarihi" ve "i 
deoloj ik" amaçlarına bağlamaya ç·a· 
lışıyor."Tarihi" ile kasıt çarlık 
Rusyasını ima ederken,"ideolojik" 
maksatlada Sovyetler Birliğini gös 
teriyor.Çarlık Rusyası t ehlikesi 
tarihe karıştığına göre,kala kala 
Sovyetler Birliği "tehlikesi kalı 
yor.Böylece Sovyetler Birliğini ~ 
Çarlık Rusyasının tarihi amaçları 
nın peşinde olmakla suçlama kur ~ 
nazlıg ı ile Sovyetler Birliğine 
karşı kin ve nefretini döküyor 

Cuntanın demokrasiden,hi=le hele 
burjuva demokrarisinden ne anladı 
ğının anlaşılması açısından uir 
örnek de şu ;" ikinci gruba ·dahil 
ettiğimiz dost ve müttefik ülkele 
rin uluslararası terörizmin bir 
parçası teşkil eden ve Türkiyede 
faaliyet gösteren teröristleri,ül 
kelerinde barındırınalarını ve u~ 
luslararası terörizmin yıkıcı faa 
liyetlerine teşhis koyamamaların~ 
daki gafleti anlamak bizim için 
gerçekten güç olmaktadır': Cunta, 
burjuva demokrasisi gereği olduğu 
kadar,uluslararası antlaşmalarla 

karar altına alınmış ve Türkiyenin 

altına imzasını koymuş, siyasi 
mülteci olma hakkını kullanan 
devrimci ve yurtsever l eri terö -
rist diye ilan ederken, burjuva 
demokrasisinin yürürlükte olduğu 
ülkeleri de anlamakta güçlük çe
kiyormuş.Tüm demokratlar olduğu 

gibi Batı ülkeleri sizin faşist, 
insanlık düşmanı tutumunuzu anla 
yabiliyorlar mı? 

Bölgemizdeki gelişmelerle il
gili Türkiye'nin önemini belir -
ten Evren, "Bölgemizde vuku bulan 
son gelişmeler,Türkiye'nin bölge 
nin güvenliği ve istikrarı açı ~ 
sından önem ve değerini bir kez 
daha ortaya koymuş bulunmaktadır 
Bu nedenle, bölge ve ittifak için 
de,her bakımdan kuvvetli olmak 
zorundayız." diyordu. 

işsizliğin milyonlara ulaştı
ğı,yarınından emin olmayan insan 
ların rakamlarla ifade edilemedT 

ARMA.NC 

ği,binlerce köyün okulsuz,hasta
hanesiz ve öğretmensiz olduğu 
Türkiye gibi bir ülkede faşist 

generaller cuntası,bölgemizin gü 
venliğini,müttefiklerinin kutsal 
geleceklerini düşünüyorlarmış 
Bölgede kuvvetli olmak gerekiyor 
muş,niçin hep bunlar?Türkiye' ye 
saldıran mı var? 

Ama,Generaller Cunta'sı, ülke 
içinde devrimci ve yurtseverlere 
karşı sürek avına çıkmışsa,onla
rı idam sehpalarıyla tehdit edi 
yorsa, bölgemizdeki devrimci güç
ler ve sosyalist ülkeler için 
başka türlü düşünmesi mümkün mü? 
Bölgemizin istikrarını kimler 

tehdit ediyor,Türkiye niçin böl
gemizde güçlü olmak zorunda?Çün
kü bölgemizde ABD emperya~izmi -
nin ve diğer gerici güçler ile 
cuntanın geleceği bir bütündür . 
Eğer Cunta,ABD'nin çıkarlarını 

kollamazsa,iktidarının anlamı 

kalmayacağı gibi iktidarda da u
zun süre kalamayacaktır.Cuntanın 
geleceği ile ABD 'nin çıkarlarını 
tehdit eden aynı devrimci güçler 
dir.Yurtsever devrimci Filistin
Kurtuluş Örgütünün öncülü~ündeki 
Filistin Kurtuluş Hareketidir 
Kürdistan'ın dört tarafında alev 
lenen ulusal ve toplumsal mücade 
lesidir.Arap ve diğer Ortadoğu
halklarının devrimci mücadelesi
dir.Hala istikrarsız yapısını de 
vam e ttirse de,İran'da şahlığı
alaşağı eden İran devrimidir.CEN 
TO'yu parçalayıp dağıtan devrim
ci güçlerdir.Cunta,ABD'nin çıkar 
larını tehdit eden devrimci güç~ 
lere karşı iktidara gelmiştir 
ABD'nin yayılınacı politikasının 
bekçi köpekliğini yapan cuntayı, 
iktidardan düşürmek,demokrasi ve 
bağımsızlık güçlerinin tarihi 
bir görevidir. 
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MESAJANELSON Jl ZAROKEN CIHANE RE 

Nama "Nelson Madela jı gırtige 
he" 

Eva 17 sale ku "Nelson Mendala 
jı ale hıkumeta Afriqan a Bakur a 
nijadperest lı Robe-Izland dı ~~m 
pa danehevi(Kontsetratıon Kampı) 
de gırtiye.Salla çuyi de ·denge 
derketına wi hatıbu.Bı ve neder
ketıne,ışaretek dabu xelke Afri
qani dıbın peşengıya ANC( Cıvaka 
Netewe Afriqa) u şere wayi lı 
hember metingehkarıye geş kır. 

Ev liysteka hane'ya gıring ro
le xwe dı diroke de ji lıystand. 
Xelasıya reşıken Afriqa lı hem!·
ber zılm u zordestıya metingehk~ 
ran jı ali kolonyalisten sıpi ve 
cardın hat metandın. 

Tekoşina me,ku em,xwe jı de~te 
sıpiyan xelas bıkın bı çekdarı~ 
ji mina pırsa Şahe diktator _dı 
de xwıyanikırın.Destxıstına r~r~ 
ke heta bıgıhe iro ji dirok bı 
vi awayı derbasbuye.Rejimen sıp! 
kan i dfihevbın ji be ~ekdari bın 
anji bı çekdari bın awan her d7m 
qırkırın u helandına reşıkan Jı 
xwere kırıne edet.Jı xwe herdem 
ji eger bexten xwe dabın,ji bele 
u tım zılm u qırkırına gelen Af
riqan i peşveru jı ber çaven xwe 
ne dane ali: 

"hevberdana insana u nexweşina 
navbera gele Afriqayi ji tım u 
tım jı rejimen sıpikan i ne qenc 
u ne insan hatiye hole.Bona ruyen 
wan yen reş nasbıkın heji zar yen 
wan yen ser jekıri lı ber çava ye 
Gele me ye Afriqayi,İnde,Reng a~ 
ji sıpiken Demoqrat gırıng e k~ 
mina kutıkeke u tev bı heve gır~ 
day i bın." 

rın.Xelasıya me ji,ku me jı gır
tigehen faşist xelas bıkın cardın 
gele me hewce ye. 

Bı tevayı 'ya we,em xwe dımje
rın u bı alikariya we,eme wan ke 
sen zılmkar karıbın hındakırın 
bıdın.Em jı xwe hemu yen dıjin 

yen bırindar u yen mıri re sel~v 
dıkın.We xwe jı bo xıstına karı
na Teyranen zalım cıvand u teko
şin da.Bela,em bı xwe•ji dı zıke 
gırtigehe de xebat dıkın u bawe
riya xwe tının u dıfıkırın.Em wan 
kesen mıri tıcar jı bir nakın.Ew 
tım u tım dı tekoşina me ya dıj
war dane u tıcari je na qetın. 

Her dem tekoşina wan ku daye 
ji nav gele me yi ku nıha ji, jı 
bo xelasi u serfırazi'ya welate 
me dıdın berdomdıke.Dı deme were 
de baweriyeke me ye zor zor heye 
Jı bo ku Aporthoyd xwe bı temami 
dı emıline ew ji ne bı bawerine. 
Ew kese dıxwazın ku tekoşina me 
bı temırinın u bı xapinın bıla e·w 
kesen wele bı qeştın. 

Xwe bıne tevgıredan. 
Bı şıqın xwe texıne,bın dare 

ceka. 
Şer u tekoşine berdewam bıkın, 
Gıredan u yekitiya gele me dı~ 

wazım. 

Ew nama "Nelson Mandela" jı 
kovara "PIŞTGIRTİ"(SOLİDARİTAT) 
a Almanya Demoqratik hatiye ver
gerandın. 

12 

C ELLE 

JI YEKİTİYA SOVYET 30 KES JI KOHSO 
MOL HATIN ELMANYA ROJAVA! -

Wan mevanen gıranbıha u heja bun 
mevane komela me ya KKDK'a Celle 
ji.Hevalen me yen hunermend ji dı 
civina galegalande beşdar bun u 
cıvine şen u geş kırın.Me lı hım
ber hev stranan strand u pırsen 
gıring u gıranbıha jı hev pırsi u 
bersiv hatın dayin. 

Ev cara yekem bun,ku me meroven 
Sovyet re peyviya u galegal( soh
bet) kır.Me dınez de bıratiya wan 
ya germ dit.Ew jı bo aşti u edla
yiye çıqas tekoşin dıdın me bı ç~ 
ven seren xwe dit.Me lı hırnber hev 
xelatan jı hev re peşkeşkır. 

Çend roj paşi wan,rne vexwendiye 
(dawe te) ş eva xw= ya xatı ri ye kı
rın.İcar em bun mevanen wan Koms~ 
molan jı me re suprizeki çekırın. 
Bana me kırın u me bırın nav sal~ 
ne dan seknandın.Bala me kışandın 
jı nişkan ve dı hoperloyan de ba~ 
da hevale me hozan Temeli: 
"ku em gış yekbın"lexıstın.Me h~ 

milyan bı hevre strane guhdari kır 
Em wısa jı dost u hogıren xwe yen 
jı Daxıstaniyan xatır xwest. 

KKDK-cELLE 

Tekoşina me herdem geş dıbe.Dı 
dema me ye nıha de ne wexte sek
ne u jıhevketıneye.Bı tevayi lı 
ba hemu kesi gav bı gav jı bo j! 
na xwe bıdominın bıbne mina ker~ 
yen miyan lı dfihev.Jı bona ku em 
tev bı tevayi yekbım• u yek de ts -
bın,hınge gıring e ku em dıkar~
bın nijadperest u ne qencan Jı 
nav gele Afriqayi ye peşveru pa
qış bıkın. 

SAKSONYA JERIN 

Cihan tev lı -ışta me ye.OAU(~r 
ganizasiyona Yekitiya Afriq~) u 
ev kesen dın yen xwe cıvandı ge
rek incar pışta ne qenc u wan n! 
japeresten bı tewinın.Dı welate 
me de.Her ji hev vekandıneke Af
riqa jıdandın u enivekıri'yek dı 
de tekoşina me. 

Bı her awayi tekoşina me dı nav 
welat de,an ji derveyi welat be, 
bı zafi te gıhiştiye u zaf tış -
tan dıke.Dı vi awayi serfırazıya 
me ji bı sexlemi dıde xwıyanikı-

LI SAKSONYA JER1N SEMİNERA "TE
KOŞİNA DIJ FAŞiZME YA" BI REV RE 

Roja 15.08.1981 e de komita pı!t 
gırtiya rojnama GERÇEK,DİB -FA~ u 
KKDK lı Celle bı hev re semıne
ra "Tekoşin lı Dıj Faşizme" pek ~ 
nin.Beşen mıjaran wana bun: 

a)Berıya 12 e İlone 
b)lı pey hatına 12 e 1lone 
e)lı dıj faşizme hevkari u he~ 

tekoşin 
Seminer bı şeleki gırs i ha te a

jotın. Beri pırsen her beşi hatın 
cıvandın.Dı dawiya serninere de 

. pırs hatın,pırs kırın.Ev ;seminer 
jı aliye herse siyasetan ve hatı-

·bu hazırkırın.Seminer jı aliye 
teşeyi u teyi ve ji,jı ditına he~ 
si siyasetan re ji çewt ne dıke -
tın. 

Revale me dı peyva xwe ya gırt~ 
na serninere de bı kurtbıri van t~ş 
tan got: . 

"Van sernineren weha gelek gırıng 
ın u feden fan pır ın.Ern van fe

dan dı seminera xwe ya iroyin de 
ji dıbinin.Pırsen gıring u gıran 
hatın kırın u jı raberızınan(rnın~ 
qeşan) re mıjar(konu-mesele) ~e 
bun.Le ev ne bes e.Gerek em,tıxu
ben raberızınan u xebate fıre bı
kın,peşta bıbın.Me jı vi ali 2v7 
gava ere~iya_yekern avet,me kare~ı 
gıring pekanı.Em·gelek tışt hın 

bun jı me re bun tecrube • 
Jı bo hatına we,ez lı ser nave 

. herse siyaseten jı we spas dıkım." 

Şandiyare ARMANC 
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ARMANC 

BO C HUM 

Lı bajare Bochuın(Elmanya Fede -
ral),Karker,xwini u xwendevanen 
jı Kurdistane pır ın.Zaroken Kur
dan bı pırani dıçın dıbıstanen Tır 
ki an ji dıçın dıbıstanen Elmani":"' 
Jı bo ve yeka han,KKDK-Bochum na
ve zaroken Kurd nıvisand u bı dax 
w~ziya de u baven zarokan,daxwaza 
hınkırına zmane Kurdi(dı dewsa Tır 
ki de) jı seroke dıbıstane kırın 
Berpırs ıyare dı bıstana Bochum got, 
"em znıane Kurdi nasnakın u ne zma 
neki resmi(fermi) ye.Le eme cih
bıdne we,weki me tekıli bı we tu 
nebe." Me ji got baş e,de ka berg 
cih bıdne me,em e pışt re disa ka 
rıbın dıji ve zordestıya han der~ 
kevın. 

Serfırazi u serxwebllni we her u 
her arınanca me be.Doza me we ne 
bes dı ware zman de be.Doza me yi 
heri mezın,we dı Rojhılata Navin 
de,dı peşingiya cina karker u gun 
di de Kurdistaneke serbıxwe u a~ 
zad be. 

Nuçegihane ARMANC-Bochum 

BO C HUM 
Dı heyva Tirmehe de komcıvina ko 

mela karkeren Şoreşgeren-Demoqrat 
lı-Bochum(KKDK e.v) hat pekanin. 

Eva zedeyi saleke bu ku,karker, 
xwendevan u xwinıyen jı Kurdista
ne,dı bın ronahiya KKDK de xebate 
ke be hempa kırıbfin.Vana cejna ge 
le Kurd Newroz piroz kırıbun,den~ 
ge xwe dıji qırkırına gele Kurd lı 
rojavayi Kurdıstan,dıji sazumana 
faşista leşkeri lı Bakfire Kurdis
tane u denge xwe mıji metingehka
ran,kedxwuran,nıjadperestan lı her 
çar beşen Kurdıstane,bılınd kırı
bun.Ango lı hemher tu bilyere ji be 
deng nemabun .Pışti hılbıjartına 
seroke koroele geleki lı ser peşnı 
yaran u xebata peşıya komele,şax~ 
berdan u bıhezbuna Demoqraten-Şo
reşger hat seknandın.Endamen kome 
le pıştgırıya xwe bı gırtiyen Kur 
dıstan wek en "Komelen Şoreşgeren 
Demoqrat en Çandi"(DDKD) re dan 
xwıyakırın. 

Em,ji dager a komele xebaten he 
ja,peşveçun u serfıraziya wan d~x 
wazın. 

Bıji Serx;webllna Kurdıstan, bımre 
metıngehkari! 
Bımre cunta metıngehkar u faşist 
a Tırki! 

Bıji Demoqraten-Şoreşger! 
Bıji KKDK(Komelen karkeren Dem 

moqraten Kurdıstan) 

Nfiçegihane ARMANC lı Bochum 

HAN N OVER 

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ, 
l.Eylül 1939,faşist Hitlerin Na 

zi ordusunun Polanya'ya saldıra ~ 
rak Z.Dünya savaşını iı başlattığı 
gündür.6 yıl süren 2.Dünya Savaş~n 
da 50 Milyon insan yaşamını yiti!_ 
miştir.Bu 50 milyon insandan, 20 
milyonu Sovyet vatandaşıdır. 

Her yıl olduğu gibi,bu yılda Fe 
deral Almanya'nın bir çok kentin~ 
de,l Eylül'ün 42.yıldönümü nede
niyle çeşitli gösteriler yapıldı. 

Bu eylemlerden bir tanesini(DGB) 
Alman Sendikalar Birliği gerçek -
leştirdi.30.8.1981 1 de Hanovver'd~ 
ki mitinge,bizler,KKDK CELLE ve 
Hanovver komitesi olarak katıl -
dık. 

Miting'de bir konuşma yapan,Pa
paz Heinrich Albertz,barış ve si
lahsızlanmanın önemini belirterek 
"BARIŞTAN YANA'llZ DEMEKLE KALMA -
YIN,BARIŞ İÇİN MÜCADELE VERiN" ş~k 
linde konuştu. 

HANNOVER ARMANC MUa~BİRİ 

SELLE 
_ KKDK HER ZAMAN BARIŞ GÜÇLERiYLE

DIR. 

KKDK-Celle,KKDK çevre komitele
ri ve Celle barış insiyatifi,! Ey 
lül 1981 dünya barış gününde,Cel~ 
le'nin yakınındaki,Sovyet askerle 
rinin toplatıldığı,zorla çalıştı~ 
rıldıkları ve daha sonra öldürül
dükleri mezarlığa çelenk koydular. 

Bu mezarlık,ikinci dünya sava -
şında faşist Almanya'nın esir et
tiği ve Sovyet askerlerinin toplan 
dığı,onlarca toplama kamplarından 
bir tanes id ir. 

Celle Barış insiyatifi adına bir 
kişi,toplantıda yaptığı konuşmada; 
Barış ve silahsızlanmanın önemli
liği üzerinde durarak;Bugün silah 
lanma harcamaları,Reageti'in nötron 
bombasını yapma kararına ve Arneri 
kan raketlerinin Avrupaya yerleş= 
tirilmesine karşı mücadele etme -
nin gerekliliğini özellikle beli!_t 
ti. 

KKDK'nin büyük bir şekilde bez 
üzerine yazılan "BARIŞI KORUYALIM" 
pankartı tüm kitlenin dikkatini üs 
tüne çekiyordu. 

Barış türküleri beraberce söylen 
dikten sonra barış,silahsızlanma
ve yumuşama için sonuna kadar sa
vaşımın sürdürüleceğini belirten 
barışsever örgütler,daha sonra me 
zarlıktan ayrıldılar. 

K K D K-CELLE-ALMANYA 

BONN 

AGDF,Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden 

Blüchers t. 14 

53 BONN 1 

Barışsever arkadaşlar! 
Telefon konuşmamızda da belirt

tiğimiz gibi,sizlerce 10 Ekim 1981 
tarihinde Bonn'da atom tehlikesi
ne karşı,yumuşarna ve silahsızlan
ma için organize edilen miting ve 
yürüyüşünü destekliyeceğiz. 

Reagan ve onun sözcüleri ABD-or 
tamenzili Raketleri BatJ Avrupaya 
yerleştirmeye idialıdırlar,özel -
likle FAC'de.Dünya barış güçlerin 
tüm protestolarına rağmen ABD Ba~ 
kanı Reagan NÖTRON BOMBASININ üre 
timini resmen başlattı. -

Şimdide ABD ve FAC hükümetleri 
astronomik silahıanma giderlerini 
finanse etmek için, işçi ve emek
çilerin mücadeleyle kazandıkları 
sosyal haklarını ellerinden almak 
istiyorlar.Öğrenci burslarından ; 
sonra çocuk ve işsizlik paraları
na da el uzatmaya başladılar. 
Değerli arkadaşlar! 

Kürt işçileri ve onların demokra
tik yığın örgütü KKDK Kürt halkı
nın kurtuluş mücadelesinin Dü~ya 
barış güçlerin bir parçası olarak 
görüyor. Halkımızın kendi hakları
na kavuşması,barışseverlerin güç
lülüğüne bağlıdır.Kürdistanın kur 
tuluşu Orta-Doğu'da barışın güve~ 
cesi daha da artacaktır. 

Tüm bunlar 10 Ekim 1981 gunu 
Bonn'da Barış güçleriyle birlikte 
ABD-Raketlerine ve NÖTRON BOMBASI 
NA karşı yürümemizin nedenidir. 

-Barışgüçleri ABD-Roketlerin B. 
Avrupaya yerleştirilmesine ve e
mekçilerin savaşarak aldığı sosyal 
haklarını budanmasına sesiz ve se 
dasız kalmayacaktır. 

KONYA 

Dostça s e lamlar 
KKDK ÜYK 

Bırayen ının yen delal! 
Serfıraziya we,kefxweşiya ının e. 
Ez bı helbesta jerin re sılaven 

xwe yen şoreşgeri ji,jı we re pe~ 
keş dıkım: 

Il me Marks i bıxwine 
Rasti tede bı bine 
Gava ku hun pe rabın 
Kes nıkarıbe we bıxine 

Braye we 
K. 

KONYA 
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Dernegimizinde içinde bulunduğu 
Türkiye Anti-faşist Komitesinden 
(TA-FK) bir yetkili arkadaşin 
İSTİB kongresinde yaptığı konuşma 

TAFK TEMSiLciSiNiN -
yı aşağıda yayınlıyoruz. A RM A N C YAPilG I KONUŞMA 

İsveç Türkiy~'li ilericiler Bir 
liği(İSTİB) 6.olağan Kongresinin 
değerli delege ve misafirleri, 

Sayın divan heyeti, 

12 Eylül 1980 tarihinde gene -
raller cuntası yönetime el koy -
duktan bu yana,ülkemiz Cumhuri -
yet tarihinin en bunalımlı,en k~i 
t{k dönemini yaşamaktadır.Bu fa
şist darbe,yıllardır tırmandırı

lan siyasi terör,ekonomik dayat
m~lar ve açık provakasyonları da 
içeren Türkiye tekelci burjuvazi 
sinin,NATO,IMF ve CIA gibi empe~ 
yalist kuruluşlarla ortaklaşa ve 
en ince hesaplarla hazırlayiı.p 

halklarımıza dayattıkları geniş 
bir planın ana basamağıdır. 

"Mali sermayenin en gerici, en 
şovenist ve en emperyalist unsu~ 
larının açık terörist diktası"nı 
yürütme görevini generaller cun
tasının üstlenmesi,cunta general 
lerinin sansürlü iç- ve emperya~ 
list dış basın yardımıyla,bu yö
netimi"tarafsız","sınıflarüstü" 
veya "sağa da sola da karşı" bir 
görünümde sunmaya çalışmaları ,y~ 
netimi,sınıfsal bağlaını içinde , , 
faşist bir öz taşıyor olmaktan 
kurtaramaz.Daha ilk gününden iti 
baren doğrudan doğruya işçi sın~ 
fının siyasal ve sendikal örgüt
lerini,Kürt halkının ulusal-de -
mokratik haraketini, demokratik 
kitle kuruluşlarını,ilerici ay
dınları,kısacası.anti-faşist tüm 
güçleri hedef seçmesi cuntanın 
niteliği hakkında önemli bir kri 
terdir.Generaller cuntasının da
ha yönetime el koyduğunu ilan e~ 
tiği ilk günden itibaren,işbir -
likçi-tekelci sermayenin sözcüsü 
uluslararası mali çevrelerin gü
venilir adamı,meşhur 24 Ocak ka
rarlarının mimarı ve düşürülen De 
mirel Hükümetinin başdanışmanı ~ 
Turgutözaı'a en merkezi görev!~ 
ri vermesi de,bu yönetimin sınıf 
sal karakteri için belirgin ı . bir 
ölçüdür. 

Emperyalizmin son yıllarda Or
ta-Doğuda,özellikle Afganistan ve 
İran '~daki konumlarını kaybetmes i 
Türkiye'yi NATO ve Pantagon açı~ 
sırrdan daha büyük bir stratejik 
önem kazandırdığı açıktır.Kamp
David anlaşmasının fiyasko ile 
sonuçlanması USA'yı daha da bü
yük bir çıkınaza sürüklemiş,artık 
Batı Avrupanın dahi dostluğunu 
kaybeden siyonist İsrail ile tüm 
Arap dünyasının düşman gördüğü ~a 
dat' ta başbaşa korkunç bir yaln~z 

lığa itilmekteydi.Daha 1980'in ~a 
şında ,emperyalizmin soğuk savaş 
politikasına yeniden dönme istek 
leri iyice belirginleşmiş,NATO·T 

nun güçlendirilmesi,nötron bomba 
sı da dahil nükleer silahianma ~ 
nın hızlandırılması,Basra Körfe
zi ve Ortadoğunun NATO'nun nüfuz 
alanı içinde sayılması,petrol k~ 
naklarının emniyette tutulması,o 
bölgedeki ulusal ve sosyal kurtu 
luş hareketlerinin anında bastı~ 
rılması ... vs .• gibi ernellerin ger 
çekleştirilebilmesi bakımından 
Türkiyede bugünkü cunta gibi bir 
iktidara,baskıcı,zalim bir ikti
dara gerek vardı.Darbe haberinin 
ilk defa Washington'dan verilme
si,faşist cuntanın lideri Kenan 
Evren'in konuşmalarında sık sık 
"Ortadoğuda savaş ihtimaline ha
zır olmak" tan söz etmesi,NATO Ge 
nerallerinin Türkiye'ye ardarda 
ziyaretleri,NATO'nun sıklaşan as~e 
ri manevraları ... Vs de 12 Eylül 
darbesinin uluslararası düzeyde , 
salıibelduğu nitelik ve batlarını 

ortaya koymaktadır. 

Arkadaşlar! 
Cuntanın bir yıllık uygulamala

rı anlatmaya çalıştığım bu nite -
likleri hepinizin bildiği gibi a
çıkça ·ispatlamaktadır.Faşist cun
tanın "demokrasiye dönüş" yalanla 
rına da artık hiç kimse kanmamai 
ta,sadece ateşli savunucuları ta
rafından kullanılmaktadır. "Demok
rasiye dönüş ün" öneml i bir aşaması 
olarak yurturulmaya çalışan Danı~ 
ma Meclisi'nin tüm 160 üyesi fa 
şist generaller tarafından seçil 
mesine,hazırlanacak yasa önerile
ri kendilerinin onayına sunulmak 
zorunda olmasına(!) rağmen,sendi
ka ve grev yasalarını tezelden ol 
du-bittiye getirmeleri cunta' nın 
işçi sınıfı düşmanlığını sergile
mektedir.Faşist cunta şimdi halk
larımıza iki alternatif dayatmak
tadır: "Ya darbe öncesi, sınırlı 
burjuva demokrasisinden de çok 
geri,faşizmin kurumlaştırılmış ol 
duğu bir sivil yönetimi kabul e
dersiniz,ya da bu askeri baskıcı, 
diktanın zülmü altında inlersiniz" 
demektedir.Oysa işçi sınıfı,Türki 
ye ve Kürdistan halklarının,demo~ 
rasi güçlerinin istediği bu değil 
dir arkadaşlar .... 

Onların is te ği: 
12 Eylül 1980'den itibaren em -

peryalizmin,tekelci sermayenin ve 
müttefiki büyük toprak sahipleri
nin açık terörist ve kanlı ikti -· 
dar biçimi olarak ortaya çıkan a~ 
keri-faşist diktatörlüğe son ver~ 
cek, bu yönetimle çok daha belir
gin bir hal alan ABD emperyalizmi 
nin güdümünde bir NATO üyesi olma 
durumuna son verip ikili anlaşma
ları yırtacak,ulusal demokratik 
hakları gerçekleştirmek üzere Tü~ 
kiye Kürdistanı'nda ırkçı-şoven , 

özümlemeci uygulamalara son vere
cek,eşitlik ve özgürlüğü sağlaya
cak devrimci,demokratik bir ikti
darın Türkiye'de kurulmasıdır. Bu 
ise ancak ve yalnız Türkiye ve 
Türkiye Kürdistanı'ındaki anti 
faşist,anti-emperyalist,anti- te
kelci ve anti-şovenist güçlerin ~ 
cilen tek bir cephede birleşip ak 
tif bir savaşım vermesiyle mümkü~ 
dür.Böyle bir cephenin sağlanama
yışı,faşist darbeyi engelleme ol~ 
nağını demokrasi güçlerine nasıl 

vermediyse,faşist yönetimi al-aş~ 
ğı etme şans ını da tanımayacaktır. 

Bu durumda İsveç'te bulunan Tü~ 
kiye ve T .Kürdistanı'ndan tüm an
ti-faşist ör güt ve kişilerin dar 
gurup çıkarlarını bir tarafa bır~ 
karak,kendi aralarında en geniş 
ve ilkeli bir birlik oluşturup , e~ 

kin-kitlese l ey l emle r düzenlemek, 
kamu oyuna cuntanın barbarlıklar~ 
nı ve insanlık dışı baskılarını 

duyurmak,O'nun niteliğini ifşa e~ 
rnek ve böylece ülkemizdeki anti
faşist mücadeleye dünya il er ici 
kamu oyunun en geniş desteğini s~ğ 
lamak için aktif bir çalışma içi
ne girmeleri vazgeçilmez bir görev 
kaçınılmaz bir sorumluluktır . 

İSTİB'in de kuruluşuna katılıp 
bir süre üyesi bulunduğu Tlirkiye 
Anti -Faşist Komitesi(TA-FK) İsve~ 
te bu görüşlere uygun olarak anti 
faşist güçlerin oluşturduğu bir 
birliktir.Umarım,takdir edersiniz 
bu konuda azımsanmayacak derece
de çalışmalar da yapmış ve yapma~ 
tadır.Fakat burada açıklamak. zo -
rundayım ki,İSTİB,TA-FK'ın kurul
masınan hemen sonra yukarıda bah
sini ettiğim görev ve sorumluluk
ları çabucak unutarak,güçbirliği
ni yüce ltmek şöy l e dursun,ısrarl~ 

rımıza rağmen ondan kaçmış hatta 
engelleme çabası dahi göstermiş -
tir.Bu konunun detayı .ve belgele
rini de kongreye sunmaya hazırız, 
eğer isterlerse arkaşadaşlar. 

Fakat dileğimiz bu kongrenin 1~ 
TİB'in dayanışma ve güçbirlikleri 
tavrında pozitif bir dönüm nokta
sı olmasıdır.Bu noktadan alarak 
1ST1B'in 6.olağan kongresine baş~ 
rılar diler,onları Türkiye Anti -
Faşist komitesinde yerlerini alın~ 
ya davet ediyorum. 

Yaşasın Anti-faşist güçlerin bir 
li ği! 
Yaşasın Türkiye ve Kürdistan 

Halklarının faşizme karşı ortak 
savaşımı! 
Yaşasın Enternasyonal dayanışma! 
Kahrolsun Emperyalizm! 
Kahrolsun Askeri-Faşist Cunta! 

Türkiye Anti-faşist Komitesi 
(TA-FK) 
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Baştarafı sa.l6'da 

BREZEZ1NSK1 ÇİZGİSİ-

ABD'nın,anti-Polonya gizli plan 
larıda en etkin politikacılardan
biri olan Zbiginew Brezezinski;l9 
65'te "Alternative to Partition" 
adlı kitabında; a)Doğu Avrupa ül
kelerinin,Sovyetler Birliğine kar 
şı bağırnsızlığını, b) bu ülkeler~ 
deki li bar e lle ş t irmey i" körükle -
rnek için,Amerikan ekonomik ve po
litik araçlarının nasıl kulanıla
cağı şemalaştırdı.Brezezinski,bü

yük bir süreç ile, bu ülkelerin,ka 
pitalist dünyaya n1 ~sı, bir katıll:" 
şını hesaplıyor. -

1968'de,gerici bir gelecek araş 
tırmacısı olan,Hudsan enstitüsi ie 
fi Herbert Kalın,Polonya geleceği 
ile ilgili değerlendirmesinde;ön
ce "Kapitalizmin ağırlıkta olaca
ğı bir demokratik sosyalizme" dö
nüşü ve bunu izliyen "Komünist li 
derli~in,Polonya'da,düşüşünü" ön~ 
görüyordu. 

Amerikan Kapitalizmin tüm bu söz 
cülerinin,karşılığında büyük. ·~bir 

ödenek aldıkları tek bir görevle
ri vardır:Sosyalizmi yoketmek için 
daha kapsamlı,daha iyi planlar bi
çimlendirınektir.Çünkü;Amerikan şir 

ketlerinin daha yüksek ve daha iyT 
kar kazanmalarına tek engel,sosya
lizmdir. 
Reagan'ın politikası,tüm dünyada 

-her bölgede- ,halkların ulusal ve 
ekonomik bağırnsızlığı için tehlike 
oluşturuyor.Reagan yönetimi,ABD'nin 
dünyada borç verınede bir numara
lı olduğu,dünyada silah cephanele
rini kontrol ettiği ve dünya besin 
kaynaklarına yerleştiği,ikinci dün 
ya savaşını iziiyen yıllara, "eskT 
güzel günlere" dönme,zaman saatini 
geri çevirme,peşindedir. 

Ne var ki,Reagan yönetiminin po
litikası,tarihin baş akışına karşı 

hareket ediyor.Ve karşı devrimci 
strateji başarıya ulaşmıyacaktır . 
Artık,uluslar,ABD'nin egemenliği 

ve sömürüsü altında yaşamaya razı 

olmuyorlar. 

Po1onya halkı,emperyalizmin iş
ğal girişimi ve yıkıcı çalışmal~ 
rını engeleyecek gücü ve isteği ', 
kısa zamanda,bulacaktır. 

Polanya halkı,sosyalist toplulu 
ğun içinde yer alan ulusların-bai 
ta Sovyetler Birliğinin-destek ve 
yardımı ve bütün ilerici insanla~ 
dan gelecek bir umut ile,daha iyi 
daha zengin,daha anlamlı ve sosy~ 
lizm koşullarında daha verimLi 
bir yaşam inşa etmek için seçilen 
yolda,önüne çıkan engelleri yoke
decek istek ve gücü seferber ede
cektir. 

AR}f.ANC · 

BERLiN HAYKlRDI: 

SAVAŞ KlŞKlRTlClLlGlNA 
HAYlR 
Son yıllarda,Reagan yönetimin

deki Amerika'nın ve NATO'nun,Avru 
pa'nın çeşitli bölgelerine orta 
menzilli Pershing raketlerinin 
yerleştirilmesi ve nötron bombası 
nın üretiminin yapılması kararına 
karşı barış güçleri,barışı koruma 
silahsızlanma uğruna verdikleri 
savaşıma yeni bir ivme kazandıra
rak çeşitli eylemiere girişmekte
ler. 

Geçen yıl Belçika'da,barış gü~ 
leri tarafından gerçekleştirilen 
ve yüzbinlerce kişinin katıldığı 

gösteri bu yıl da,Hiroşima'ya atı 
lan aton bombasının yüzbinlerce -

şı zor kullandı.Eylemi bastırmak 
istedi.Ne var ki,barış güçleri e~ 
lemlerini sürdürmekte kararlı ol
duklarını gösterince,polisin bar
barca saldırısına uğradı ve çıkan 
çatışmalarda,yüzlerce kişinin ya
ralanmasına;neden olan olaylar 
meydana geldi. 

Batı Berlin olayları,ABD'nin , 
savaş körükleyici politikasının 
Batı Avrupa halkları tarafından 

benirnsenmediği ve bundan böyle de 
karşı çıkılacağını göstermesi açı 
sırrdan çok önemli bir yer tutmak~ 
tadır. 

Mr. HA1G· 
~ "' . 

ES GIBT NICHTS 'WfCHTiGERE~ 
ALS DEN FRiEDEN! 

Ey~ül ayında,30.000 aşkın kişi ABD Dişişleri bakanı Alexander 
Haıg'e karşı,Berlin'de protesto yürüyüşü yaptı.Resimde görülen 
yazı "Bay Haig,barıştan daha değerli bir şey yoktur.· "sloganıdır. 

kişinin ölümüne,yaralanmasına ne
den olan olayın 36.yıldönümü dola 
yisiyle yüzlerce kişinin Danimar~ 
ka'dan Fransa'nın başkenti Paris' 
e doğru yürüyüşe geçmelerinden 
sonra,Eylül ayında da Batı Berlin 
de,ABD Dışişleri Bakanı Haig'in 
Batı Berlin'e gelişini protesto 
nedeniyle 40.000 kişinin katıldı
ğ: dev. bir gösteri yapıldı. Barış 
guçlerı,savaşkörükleyicilerinin s1 
vaştan medet uman güçlerin politT 
ka ve uygulamaları karşısında gü~ 
lü bir duvar olduklarını bu eyle
miyle bir kez daha gösterdiler.A 
ma NATO'cu Schimitt yönetimi, bu 
~rı~ güçlerinin eylemini içine 
sındıremeyerek,göstericilere kar-

Artık ABD'nin "Sovyet Tehlike
si" yaygarası ve şamatasının sök
mediği gün gibi ortadadır. Esas 
tehlikenin nereden geldiğinin de
neyimini bizzat Avrupa '· •halkları 
Hitler döneminde görmüşler ve ya
şamışlardır.Faşist Hitler yöneti
minin meydana getirdiği yıkıntı -
lar ortada olduğu gibi, bu yıkıntı 
ları yepyeni bir düşünce sistemi~ 
ile inşa eden güçler de ortadadır 

Bu güçler bugün,dünyanın sömü
rüye dayanan diğer ülkelerini de 
yıkıntısıi bir şekilde, sömürüden 
kurtarmanın s avaş ımı nı vermek te
dirler. 

!şte Batı Berlin'deki direniş, 
bu savaşımın. bir uzantısıdır. 
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APOCULARDAN AYRILMAKLA 

Zaman zaman hepirnizce,"UKO" ola
rak ortaya çıkan Apocu hareketten 
ayrılmaların olduğu bilinmektedir. 
Bunların çoğu çeşitli nedenlerden 
dolayı pasif bir ayrılma olmuştur. 
Ayrılanlardan çoğu devrimcilikten 
ayrıldığını söylernek ve yapmak zo
runda kalrnış,kirnisi de soluğu pasi 
fist hareketlerde alrnıştır.Bunlar~ 
dan çok azı aktif bir şekilde ay :. 
rıldığını kitlelere duyurmuş ve ay 
rılrnanın gereklerin.i yerine getir~ 
rniştir.!şte ben burada en azından 
yurtsever olmanın bilincinden hare 
ket ederek kitlelere karşı olan so 
rurnluluğurn gereği Apocularla bir~ 
likte bir dönem ve özeleştirisini 
yapmayı zorunlu bulunuyorum. 

Özelikle Türkiye ve Kürdistan'da 
1972 yılından sonra gençlik içeri
sinde bir saflaşma belirmeye başla 
dı.Ben bu dönemlerde bulundugurnuz 
yöredeki siyasetlerden en azından 
Kürt meselesini savun~ası dolayı -
sıyla KDP'ye sempati duyuyordurn.Ö
zelikle o dönemlerde Kürdista' nın 
çeşitli yörelerinde ve metropol şe 
birlerinde örgütlenen DDKD'ler ta~ 
rafından yürütülen propagandalarla 
KDP'nin karşı devrimci saflarda yer 
aldığının ve Arnerikan Emperyalizm 
ile ilişkisinin olduğunun farkına 
ben de yavaş yavaş vardırn.Hangi ör 
güte geçrnek gerektiğinin tartışma~ 
ları yapılırken tam o sırada Anka
ra AYÖD'ten(Ankara Yüksek öğrenim 
Derneği) ayrılan bir gurup UKO adı 
altında ortaya çıktı.Bu guruptan 
kişiler Ankara ve başka yörelerden 
okudukları üniversiteleri bıraka -
rak Kürdistan'a gelip kendilerinin 
Üniversiteleri bırakarak Kürdistan 
devrimini örgütlerneye geldikleri -
nin propagandasını yaptılar.Ben de 
nereye gideceğimi bilemediğim bir 
sırada bu hızlı fırtınanın rüzgarı 
na kapıldırn.Gerçekten fırtına hı~ 
zıyla ortaya çıkan bu hareket kısa 
zamanda her tarafta ismini duyurrna 
yı başardı.(Fakat yokoluşuda doğrna 
sı gibi hızlı oldu). -
Bilindiği gibi AYÖD içerisinde 

doğan,sörnürgecilik ve ayrı örgüt -
lenrne dışında tüm görüşleri o za
manki AYÖD'ü elinde bulunduran Dev 
genç siyasetinin aynısı olan bu ha 
reket,yukarıda belirtiğirn gibi "U~ 
KO"(Ulusal kurtuluş ordusu) adı al 
tında ortaya çıktı.Kürdistan devrT 
mi adına yola çıktığını iddia eden 
bu hareket nasıl oluyordu da kitle 
leri örgütlerneden bir tek kitle bT 
le örgütlerneksizin ordu olabiliyo~ 
du? ben de sonraları çelişkiler y~ 

-- . . 
GOREVI Ml 

rattı.Acaba kimlerden oluşuyordu bu 
ordu? üniversiteleri bırakıp Kür -
distan'da devrimi örgütlerneye ge
len,AYÖD'ten ayrılmış bir kaç öğ
renciden mi? Daha sonraları bunun 
özeleştirisini vermeden böyle bir 
isim kulanmadıklarını söyliyerek 
bir defada her şeyi inkar ettiler. 
Fakat bu isim altında duvarlara so 
sloganyazdıklarını ve bildiriler 
çıkardıklarını hepimiz biliyoruz . 
Neyse asıl sorunun diğer yanlarına 
gelinirse bilinçsiz olarak içeri -
sinde yer aldığım bu hareket içeri 
sinde yapılan çalışmalarda bana i~ 
deolojik olarak çok şey kazandırma 
dı.Çünkü teorik açıdan genellikle
belirli bazı konularda serninerler 
yapılır ve belirli yazılar okutu -
lurdu.Bu da bizim önemli bir çok 
konuda bilinçsiz kalrnarnızı sağladı 
Zaman süreci içerisinde Devrimci 
Demokratlar'dan ve diğer kürt siya 
setlerden insanlarla yapılan konui 
ma ve tartışmalardan sonra çelişki 
ler kafamda haylice büyüdü. -
Çelişkilerden bir tanesi onların 

örgütlenme anlayışı ve yapısı idi. 
Kendilerinin çok illegal oldukları 
nı,Kürdistan şartlarında hiç bir 
legal çalışmanın olmadığını iddia 
etmelerine rağmen Apocular, legal 
planda da çalışma şartlarının oldu 
ğunu savunan ve bu alanda çalışan 
örgütlerden daha da çok legalleşi
yorlardı.Kendilerinin yaptıkları 
tüm eylemleri herkese duyuruyorlar 
dı .Illegal yayınları, dökümanları ıs . 
16 yaşlarında çocuklar da dahil ol 
mak üzere kadro bile olamayanla~ 
ra okutup ellerine veriyorlardı.Ö
zelikle dışardan gelen kadrolarını 
üst düzeyde adarnlarını kitleler i
çerisinde deşifre ediyorlardı.Der
nekçiliğe karşı çıkmalarına rağmen 
yer yer bazı yörelerde dernekler 
yönetiyorlardı.Açıkçası legal ve i 
legal çalışmayı birbirine karıştı~ 
dıklarından aralarındaki diyalek -
tik bağı iyi saptayarnadıklarından 
örgütlenmeleri büyük darbeler yedi 
ve dolayısıyla kısa zamanda bir 
çok kadrolarını sömürgecilere kap
tı·rdılar. Örneğin bu yanlış örgüt -
lenrne anlayışı yüzünden yöremiz
de bir gecede otuza yakın üst adam 
larını yakalatrnışlardır. -

Beni uyandıran diğer bir sorunda 
Apocuların kendileri dışındaki di
ğer siyasetiere karşı takındıkları 
tavırlardı.Onlar bize Kürdistan'da 
tek rnarksist-leninist,devrirnci si- ' 
yasetin kendileri olduğunu ezber -
lettirrnişlerdi . Biz de bunun doğru! 

-YERINE 

tusunda propaganda yapıyorduk.Kit-
,lelere gittiğirnizde,söylernerniz ge
rektiği noktalardan birinin de bi
zim dışımızdaki siyasetlerin,sömür 
geeilerio uşağı,hizmetçisi,karşı ~ 
devrirnci,pasifist olduklarını vur
gularnaktı.Hakkında doğru dürüst bir 
şey bilmediğimiz Devrimci-Demokrat 
lar ve Özgürlük Yolu gibi hareket~ 
leri bir çırpıda eleştirerek onla
ra pasifist,reformist damgasını vu 
ruyorduk.Bize bellettiklerine göre 
bu hareketler silahlı mücadeleyi 
red eden,çalışmalarını demokratik, 
bürokratik düzeyde sürdüren küçük 
burjuva reformiseleri idiler. Oysa 
daha sonra kendileriyle konuştuğu
muz Devrimci-Demokratlardan kişi -
.ler bÜ konuda ge tir dik lerı tez ler
le ve yayınlarından gösterdikleri 
~a ke~~iler İn ın sılahlı mU 
cadeleyı hiç ' r zaman red etmedik 
lerıne,tarn tersine ülkerniz ko~ulla 
~da b elı rl e y ıcı miic adele h\; i; i 
olduğuna inandıklarına dair ~t

fa~ getırdıl~r.Arna Devrimci-Demok
ratların silahlı mücadele yanında 
dığer mücadele bıçımler ininde ~ 
rekliliğini,hayatın ve ya amın ç 
yon u ıya e tı ı 

rek hayatın her alanında mH eaee{e 
edılrnesi gerektiğini savunmaları , 
Apocular tarafından çarpıtılarak 
başka biçimlere sokulduğunu şimdi 
daha iyi anlıyorum. 

Bir başka konu da Apocuların se
çimler konusundaki tavrıydı. Her 
türlü demokratik çalışmayı zaten 
rededen Apocular 1979 yılı üçte 
bir senato yenileme seçimleri dola 
yısıyla parti-merkez kornitesi adı~ 
na bir bildiri yayınlıyarak seçim
leri boykot ettiler.Kürdistan' da 
seçimlere katılmanın burjuvazinin 
uşaklığını yapmak olduğunu iddia 
ettiler.Bu bildirinin hemen başın
da bu cümle yer alıyordu. "Her Kür
distan·lının önünde iki yol vardır 
Birincisi:Apocuların sömürgecilere 
feodallere,karşı açtığı savaşımda 
yerini almak;!kincisi;Sömürgecile
rin uşaklılığını,çanak yalayıcılı
ğını yapmaktır." Bu cümleden şu" an 
laşılıyordu;ya Apocu olacaksın ya 
da sen sömürgecilerin uşağısın.Ya
ni Apocular dışında herkes karşı 
devrimcidir,sömürgecilerin uşağı -
dır.Bildiride devamla,Kürdistan sö 
rnürge olduğundan böyle bir ülkede 
seçiml~re katılınamanın gerektiği an 
latılıyordu.Bunu söylemelerine raA 
men kendileriyle çelişerek Hilvan 
ve Batman'da birer Apocuyu Beledi
ye başkanlığına getirmeleri acaba 
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YURTSEVERLiK 

GETiRiYORUM. 
neye dayanmaktaydı? Oysa o döDemde 
seçimleri Kürdistan'da boykot et
mek burjuvaziye hizmet eden bir po 
litikaydı.Seç im boykutunu Kürdist~ 
nın sömürge oluşuna dayandırnıakda 

safsatadan öte bir şey degildir.Le 
nin en zor sartl~ rda bile,en dikta 

~r,gerıci yönetimlerd ~ h ~ le se~ 
le re k~tı l ıp par lemen;o iç in?e ~ 
~tık ~ı ve bunun büyük bır ge 
rek lı l ıf oldugunu Sol Komünızm ve 
bir çocukluk HiSfatığı adlı eseri~ 
~k açıkça ortaya koymuştur.Çü~ 

kü par laınento adlı b ur j_uu..;;ı kp rımıu 
.tar ihsel olaLak gö revini tamamla -
makl-a birlikte si a al olar k ha
len geçerJiliğ.iıd: ltenıııı~k tadı ,r. Ça
ğımıza ters düşen burj Hva demok
ratik bir kuruluş olmasına rağmen 

halen kitlelerin umudu olmakta ·de
vam etmektedir.İşte devrimcilerin 
kitlelerin ' umut gözüyle baktığı bir 
kurumda kitlelerin en geri kalmış 
kesimine bile hitap etme ve bu ku
rumda burjuvazinin dollndırıcılığı 
nı,içyüzünü ortaya çıkararak bura~ 
dadan da kitlelere seslenişin 

devrimci bir görev olduğunu yine 
Lenin vurguluyor.Lenin'in bunun dev 
rimci bir görev oldugunu belirte~ 
b ır başka cümlesı de şöyledir :"E ğ~r 
gÜcünüz burjuva kurumlarını yıkma 

'Ya ~tmiyorsa~bu kurumlar içerıS1.n 
~~yenoaı:az , s1z devrımcı ae_ 
~gevezedgn ba ş k a bir ş ey değil
~-" Bu konuda getirilenlere A-
. pocu l ar şu yanıtı veriyorlardı .. '.'Bun 

lar gelişmiş Kapitalist ülkeler~ 
çın e erlidır,u lfemız Kürdıscan i 

her ülke ıçın yazmıştır. ~~er biz 
-~urd i stan'da kıtlelerin parlement~ 

dan umudunu kestigini iddia eder -
~ sek Lenın' ın dedi~i gibi devrim gü 
Jiü~ gelip çattı &ı anlamlna gei!r 
Yani devrimin başlaması gerekir.O~ 

~ sa A ocu r sömür ecı devletın bi
· ~mınin Kürdistan üzerindeki baskı 
~~n dozunu artırıp ,a~ltacagına da 
ir b i r olguyu kabul etmiyorlardı ! 
Bununda ne : kadar ~anlış oldugunu L2 

..Ey lül faş ist darb.esi öncesi " e SP.!J, 

~rası Kürdi s tan '~ına bakacak 
olursak anlarız.~oks a 12 Eylül dar 
besinden öncl:devrimi başlattık!~ 
rını, darbeden sonra da devrimin 
~urak~]Glını sqyliyenl e r o~ 
~ Devrımc i-Demokratlar o za -
manlar izledikleri doğru seçim po
litikasıyla Sıkıyönetim şartların-

da yasaklanan gösteri,toplantı,bi! 
diri gibi eylemlerle seçimlere ka
tılma taktiği ile kitlelerle tek -
rar bağ kurma olanaklarını yaratt~ 
lar.Bunun dışında burjuvazinin en 
etkili yayın kurumlarından radyo 
ve televizyondan kitlelere sesını 

duyurdular.Kürdistanın sosyo-poli
tik yapısına kadar varan konuşmala 
rıyla burjuva kurumlarından kitle~ 
lerin en geri kalmış kesimlerine 
seslenerek devrimcilerin borusunu 
öttürdüler.Bütün bunlar içinde bu
lunduğumuz Apoculara göre burjuva
zinin uşaklılığını yapmak demekti. 

Bir başka konu da Apocuların fa
şistler karşısında takındıkları t~ 

vır ve yanlış taktiklerdi.Faşizme 
karşı bir programı olmamakla birlik 
te yer yer faşistleri öldürmekle !a 
şizmin yenileceğini getiriyorlardı 

ve sineklerio öldürülmesiyle batak 
lığın kuruyacağı hayaliyle Apocu ~ 
larda faşistlerin öldürülmesi sur~ 
tiyle faşist odakların dağıtılaca
ğı faşizmin yıkılacağı anlayışını 

savunuyorlar.Burada yanlış anlaşıl 
masın kendini savunmak amacıyla bir 
devrimcinin faşist öldürmesine ka~ 
şı çıkmıyorum.Oysa faşizmin geril~ 

mesini faşist odakların dağıtılına
sını sağlayan devrimcilerin doğru 

kararlı akıllı yöntemlerle düzene 
yönelik mücadeleye bağlı olmak şa~ 
tıyla yürüttükleri doğru taktikli 
mücadele sayesinde olacaktır.Bunun 
dışında Hilvan ve Siverek olaylar~ 
nın feodallere karşı başlattıkları 
devrim mücadelesinin başlangıcı ol 
duğunu getirmeleri bende bazı çe~ 

lişkiler yarattı.Feodallere karşı 

mücadele düzene karşı mücadeleden 
soyutlanamaz ve ancak düzenin yı -
kılmasıyla birlikte feodalizm yık~ 
lacak ve halkımızın sömürülmesinde 
sömürgecilerin ülkemizdeki önemli 
dayanaklarını oluş turan feodaller '· 
de cezalandırılacaktır.Yoksa Apocu 
ların getirdikleri gibi Mehmet Bu~ 
cak ve benzeri bir kaç Ağaya karşı 
verilen kitlelerden kopuk mücadele 
kişisel mücadeleden öte olamayaca~ 
tır. 

Herbiri uzun uzadıya ayrı bir ya 
zı konusu olabilecek yukarıda ge ~ 
tirdiğim sorunlara ve bunların ka
famda yarattığı çelişkilere değine 
rek Apoculardan neden ayrıldığımı-
belirtmeye çalıştım.ARMANC bana kit 
leler karşısında yerine getirmek zo 
runda olduğum böyle bir görev için 
sayfalarını ayırırsa çok sevinirim 
Şimdiden ARMANC dergisine ve yöne
ticilerine çok teşekkür ederim. 

ALMANYA'DAN KÜRDİSTANLI BİR 
YURTSEVER 

(imza) 
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C UN TAVA KARŞI 

-MÜCADELE Sl.iRÜYOR 

Sömürgeci faşist cunta,sınıf -
sız,sömürüz bir düzenin kurulma 
sı Için savaşım veren,onbinlerce 
sosyalist ve komünisti çağdışı ~ 
gulamalarıyle işkencehanelerde sa 
kat edip cezaevlerine doldurulma 
sı yetmiyormuş gibi, en son 
olarak çıkarmış olduğu bir yasa 
ile,yurtsever sosyalist ve komü
nist olan öğretmenlerin bazıları 
nı görevden ihraç, baz ıl ,ır ını da 
sürgün etmektedir. 

Yapmış olduğu bu sürgün ve gö 
revden ihraçlarla,onları demokra 
tik bir eğitimin yapılması için 
vermiş oldukları haklı savaşırola 

rından alıkoyabileceklerini dü-= 
şünüyorlar. 

Ne yazık ki sömürgeci- faşist 

cunta bu konuda yanılıyor.Ne iş
kencehaneleri,ne cezaevleri,nede 
sürgünleri,bizleri bu haklı sa~~ 
şımdan geri bırakmıyacaktır.Buna 
hiçbir zaman güçleri yetmiyecek
tir. 

Tekelci-sömürgeci burjuvazinin 
beyin görevini gören has adam Tur 
gut Özal' ın, Friedniancı ekonomik 
programı şimdiden iflazın eşigi ·

ne gelmiştir. 
Hergün emekçilere biraz daha ~e 

merleri sıktıran cunta,temel gı
da maddelerine yaptığı zamlarla 
gerekse Türk cmekçi lere, ve 
yıllardır baskıya ve sömürüye ma 
ruz kalmış emekçi Kürdistan hal~ 
kını daha da karşısına almıştır. 

Kürdistan ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelesini zaferle s~ 
nuçlandırmak için,kendisini işçi 
sınıfının çelik disipliniyle do
natan Devrimci-Demokratlar,haya
tın her alanında,cuntaya karşı sa 
vaşım bayrağını data ileriye gö~ 
türerek yükseltmektedir. 

Devrimci-Demokratlar,cunta yö
netimine karşı tutarlı bir müca
dele verdiklerinden dolayı, gün 
geçtikçe emekçiler arasında iti :.,. 
barları artmaktadır. 

Kürdistanın,biricik politik ön 
cü gücü olan DEVRİMCİ-DEMOKRAT-= 
LAR halkımızın tek umut kaynağı
dır. 

Avrupa 1 da,Kürt halkının haklı 
savaşımı için vermiş olduğunuz 
mücadelenizde başarılar dilerim. 

-Kahrolsun askeri faşist cunta: 
-Yaşasın Kürdistan halkının cun 

' -tay a kıarş_ı s avaş ımı. 
-Yıkılsın sömürgecilik,Yaşasın 

bağımsızlık! 
Siirt'ten bir Devrimci
Demokrat 

• 
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CU NTA SOGUK SAVAŞI KIŞKIRTlYOR 

Cuntanın Dışişleri Bakanı İlter 
Tükmen'in ll Eylül tarihli Milli
yet Gazetesinde özel bir demeci 
yayınlandı.Bu demecinde Türkmen , 
cuntanın barış ve silahsızlanmay
la ilgili görüşlerini hiçbir muğ
laklığa yer bırakınıyacak bir bi -
çimde bir kez daha açıklamış oldu 
Özellikle Türkmen'in NATO'nun si
lahlanması ve nötron bombasının 
yapımı ve Avrupaya yerleştirilme
siyle ilgili Reagan yönetiminin bu 
günkü izlediği politika üzerine 
söylediği sözler,tüm Orta- Do~u 
halklarının nasıl büyük bir telıli 
keyle karşıkarşıya olduklarının so 
mut bir örneğidir. -

Askeri faşist cuntanın bir yıl
lık iktidarından sonra,NATO ve ABD 
ile ilişkilerin ne düzeyde olduğu 
sorusuna Türkmen,şu yeıntı vermek 
tedir. "NATO çerçeves imieki d uru-= 
mumuz hiçbir tereddüte imkan ver
meyecek şekilde belirienmiştir.Ö
zellikle ABD ile ilişkilerimiz çok 
tatminkar ve prüzsüz diyebileceği 
miz bir düzeye ulaşmıştır." Türk-= 
men'in sözlerinden de açıkça anla 
şılacağı gibi,faşist generallerin 
~2 Eylül darbesinden bu yana, Tür
yi,NATO ve ABD'ye daha da bağımlı 
kılınmış ve daha da ileri gidile
rek Türkiye,ABD'nin bir ileri ka
rakolu haline getirilmiştir.Orta
Doğu'da,Şah'tan boşalan NATO' nun 
jandarmacılık görevini Evren cun
tası memnunlukla üstlenmiş ve bu 
konuda mütaadit defalar beyanat -
lar verilmiştir.Örneğin Kenan Ev
ren'in 12 Eylül akşamı radyo ve 
TV'de halka hitaben yaptığı ko -
nuşmada bu gerçekleri çıplaklığı~ 
la görmek mümkün. Yine 12 Eylül 
darbesinden sonradır ki Türkiye , 
Sovyetler Birliğine ve diğer Orta 
Doğu halklarına karşı tam da 'bir 
sıçrama tahtası haline getirilmi~ 
tir.İşte ABD ve NATO ile tüm em
peryalist ve kölece bağlantılara 
Türkmen,övgüler diziyar ve onlar
la utanmadan iftihar ediyor.Konu~ 
masının bir bölümünde Türkmen,şöy 
le diyor: "ABD ile ilişkilerimiz
çok tatminkar ve prüzsüz denilebi 
lecek bir düzeye ulaşmış tır." Bu 
sözler de gösteriyor ki cunta,Tür 
kiye'yi Orta-Doğu'da NATO'nun en 
güvenilir bir kalesi haline getir 
miştir.ABD emperyalistleri bu ka-= 
leden heran,Orta-Doğu'da patlak 
verebilecek,ilerici bir harekete 
karşı saldırıya geçebilir.Bu ne -
denledir ki cuntanın varlığı,baş
ta SSCB ve diğer komşu ülke halk-

ları için büyük bir tehlike arzet 
mektedir.Faşist generaller cunta
sı iktidarda kaldıkları sürece de 
bu tehlike hergün biraz daha arta 
caktır.Çünkü Evren cuntası NATO T 
nun ve ABD'nin saldırgan politika 
sının tartışmasız destekçisi ol -= 
duklarını bugüne kadar izledikle
ri politikalarıyla ispatlamışlar
dır.Zaten cuntanın 12 Eylül darbe 
sini başta ABD yönetimi olmak üze 
re ve diğer emperyalist güçlerin
ayakta ve hararetli bir biçimde 
alkışlamalarının nedeni de bu de
ğilmiydi? 

CUNTA BARIŞ GÜÇLERİNİN ÖNÜNDE BİR 
TEHLİKE OLUŞTURMAKTADIR. 

Cuntanın,Dışişleri Bakanlığı gö 
revini üstlenen Türkmen,silahsız-= 
lanmayla ilgili görüşlerini şu 
sözlerle dile getimektedir. "Ba
rışın tek teminatı kuvvet denge
sidir.Bizim görüşümüz budur(gayet 
açık ve net) Bu dengenin NATO a
leyhine bozulmasını, biz de hayati 
derecede önemli bulmaktayız.Baş -
kan Reagan'ın bu denge ve NATO sa 
vunmasına verdiği önemi bu açıdan 
memnunluk la karşılıyoruz." Görülü 
yor ki,Türkiye'deki apoletli me-= 
murlar cuntası "barışın temi
natını kuvvet dengesinde"(yani NA 
TO'nun daha güçlülüğünde) görüyor 
ve bu dengenin NATO aleyhine bo·· 
zulmasına karış olduklarını ve bu 
nedenle Başkan Reagan'ın NATO'nun 
savunmasıyla ilgili görüşlerini 
desteklediklerini dobra dobra söy 
lüyorlar.Bu görüş,öteden beri em-= 
peryalist ve savaş kışkırtıcısı 
güçlerin ortak görüşleri olduğu 
bilinen bir gerçektir.Ne yazık ki 
söylenen bu sözlere rağmen, henüz 
cuntaya "gerçekçi bir dış politi
ka izliyor" diye bilen bazı kes im
ler vardır.Dilerizki Türkmen' .iın 
·bu sözleri,söz konusu bu çevrele
ri dalmış oldukları kış uykusundan 
uyandırsın.Bilindiği gibi Reagan 
yönetiminin açık desteği sonucu -
dır ki,İsrail Siyonistleri bu son 
dönemlerde Filistin halkına karşı 
alabildiğine saldırılarını yoğun
laştırmışlardır. Yine bizzat Rea -
gan'ın emriyle, Sidra Körfezinde 
Li~a'nın iki uçağının düşürülme
si olayı da gösteriyor ki,ABD yö
netimi Orta-Doğu'da bir ; savaşa 
yolaçabilecek çatışlara gimekten 
bile kaçınmamaktadır.İşte Türkmen' 
in "memnunlukla karşıladığı poli
tika",bu saldırgan ve emperyalist 
politikadır. 

CUNTA NÜKLEER BİR SAVAŞTAN YANA
DIR. 

- Milliyet Gazetesi muhabirinin"i
ki taraf da nükleer silahların 
dondurulması ile ilgili Sovyet ö
nerisi sizce denge açısından ge -
çerlimidir sorusuna Türkmen,hayır 
diyor ve ekliyor: "Hayır, bu denge 
böyle sağlanamaz.Biz NATO'nun 19-
79 baharındaki kararını destekli 
yoruz" ,deyip daha sonra şöyle s ür 
dürüyor konuşmas ını "Nötron bomba 
sı konusunda yapılan yoğun propa-= 
gandanın,gerçekleri gizlemek isti 
yen kuvvetli bir yönü vardır.Dik-= 
katleri bir silah üzerine teksif 
etmenin faydası yoktur.Problemi , 
Doğu ile Batı arasında bir denge 
ve Batı için en etkin bir savunma 
sağlama açısından ele almak gere
kir." Görüldüğü gibi Türkmen,nöt
ron bombasını "Batı için en etkin 
ve gerekli bir s ilah olduğunu ve 
mutlaka yapılması"gerektiğini söy 
lüyor.Ayrıca Türkmen,nötron bomba 
sına karşı Avrupa'da barış güçle-= 
rinin verdiği savaşımı "abartıl -
mış bir propaganda olarak yorumlu 
yor. Ve bu bombanın insanlık ıçın 
arzettiği tehlikeyi gözden sakla
maya çalışıyor.Ama tüm çabaları 
boşunadır,zafer emperyalist güçle 
rin değil,sosyalist güçlerin ola-= 
caktır.Emperyalizmin Orta-Doğu'da 
ki kuklası olan askeri faşist cun 
taya karşı savaşımı yoğunlaştıra-= 
lım. 

TiRIJ 
ı KOVARA CANDE: 0 PiŞEYi 

HEJMAR 4 
DERT E 
TİREJ KDVARA ÇANDE U Pİ
ŞEYİ,BERE NUHA LI KURDİ~ 
TANA TIRKIYE DERDIKET. 
LE PIŞTİ HATINA CUNTAYE 
QEDEXE BU. 
LE JI NIHA PEDA EW E LI 
SWED JİNA XWE BERDEWAM 
BIKE, 
BEJMARA 4 A DI NEZİK DE 
DERTE,HUN DIKARIN HEMİ 
HEJMAREN TİREJ E JI NAV 
NİŞANA ARMANC PEYDA BIKIN 
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baştarafı sa.20. 

bile alamıyorlar.En temel ihtiyaç 
maddeleri bile elleri yakan ateş 

parçası gibi.Bu bir yılda büyük 
bir işsizler ve açlar ordusu olu.i_ 
tu.Hiç abartmadan söylüyelim Tür
kiye' de bugün açık bir açlık ola·· 
yı baş göstermiş bulunuyor. 

Buna karşın faşist cuntanın, ' bu 

bir yıllık açık teröre dayanan yö 
netimi altında büyük tekelci grup 
lar tarihlerinin en rahat,en keyf 
li dönemini yaş ıyorlar.İzlenen e~ 
konomik politika temamiyle onla -
rın istekleri dogrultusunda. İşçi 

grev ve direnişler~nden uzak,üre
timi istedikleri gibi yönlendire
biliyorlar.Astıkları as. tık kest:l\< 
leri kestiktir.Canları is'temezse
işçi üçretlet{ni vermiyorlar,iste 
diklerinin kolundan tutup işten 

kovabiliyorlar.Kendileri milyonla 
rı,milyarları kasalarına aktarır~ 

larken,ha bire çalışanların kemer 
lerini sıkıyorlar.öyle oldu ki ar 
tık emekç ilerin sıkılacak kemerle 
ri bile kalmadı. -

Bu bir yıllık dönem içerisinde 
Türkiye'deki askeri faşist cunta, 
yalnız Türkiye ve Kürdistan halk
larına bu zulmü ve zorbal ı gı gös
termekle c un ta ,ulus lararas ı alan 
da da başını ABD'nin çektigi em~ 
peryalist komplolara katılarak e~ 
peryalist saldırganlıgın içerisi~ 
de daha da aktif rol aldı. Bu bir 
yıl içerisinde NATO toplant ıları~ 

da,yürütülen toplantılarda Türki
ye tamamiyla ABD emperya lizminin 
Orta-Dogu'daki jandarmalıgını yü~ 
lendi.Yunanista'nın NATO 'ya gir
mesini onayladı.NATO savunma ba
kanları toplantısında "Çevik kuv
ve tlerin" ABD'nin "çevik kuvvetle 
rinin" Orta-Dogu halklarına karş1 
Orta-Dogu'da yerleştirimesini o·· 
naylıyarak bu görevi kendi üzeri
ne aldı.Faşist cunta,ABD'nin em
peryalist saldırganlık planla
rı çerçevesinde Orta-Dogu'da yür~ 
tülecek bir empreyalist saldırgan 
lıga karşı savaş hazırlıklarını -
yürütüyor,bunu açıkça da söylüyo~ 
lar.Savaşa hazır olmalarını defa
larca belirtiler. 

Kardeşler, 

Bu bir yıllık dönem içerisinde 
askeri faşist cuntanın yaptıkları 
anıatmakla bitmiyecek kadar çok
tur.Konuşmamızın bu kısa süreli 

sınırı içerisinde bu olayları siz 
lere aktarmaya çalıştım.Diger ar~ 
kadaşlarımız'da bunu belirtiler . 
öyle ise bunları niye belirtim,ö
zelikle bunun üzerinde durmak is
tiyorum. 

Bütün bunlar bir yıldır surup 
geliyor.1şin gidişine baktıgımız 

da,Türkiye'nin yaşanan sürecine 
baktığımızda yalan ve demagojile
rine karşın,cuntanın hiç de kısa 

·bir dönem içerisinde baştan çeki
lip gitme niyetinin olmadığı apa-

çık ortada . Zaten dünyanın hiçbir 
yerinde faşist diktatörlüklerin ~1 
keyi düzlüğe çıkarmak için demok-

rasiyi kurtarmak için işbaşına ge -
lip tekrar kendi isteğiyle çekip 
gittikleri görülmemiştir kardeşl~ 
rim. Bütün di:.inyada yaşanan tarih ·· 
sel olaylar bize göstermiştir ki, 
ancak faşizme karşı güçlü bir ha!k 
hareketinin,tüm anti-faşist güçle 
rin yer aldıkları en geniş bir a~ 
ti -faşist cephenin kurula bildiği 
ve böyle bir cephe içerisinde sa
vaşın sürdürüldüğü koşullarda,an

cak bu koşullarda faşizm önlenebi 
lir ya da eğer iktidarda ise,ikti 
dardan alaşağı edilebilir. 

Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar, 

bu konuşmarola bugün bir yıldır i.i_ 
başında bulunan Türkiye'deki ask~ 
ri faşist diktatörlüğe karşı hiç
bir mücadelenin yürütülmediğini be 
Urtrnek istemiyorum. Elbette ki he~ 
ülke içinde,hem de dışarda cunta
ya karşı bir mücadele sürdürülü -
yor.Ama ne yazık ki bugüne kadar 
bir yıl geçmesine rağmen,sürdürü
len bu mücadele hepimizin gözleri 
önündedir.Daha toparlanamadı,bir
lik sağlanamadı.Faşist cuntayı y~ 
kacak,özellikle belirtmek istiyo
rum arkadaşlar burda-çünkü bu cu~ 
ta yıkılıp gidebilir,bu cunta bu~ 
juvazi arasındaki çelişkilerle de 
yıkılabilir,ama o zaman eğer anti 
faşist güçler,güçlii bir mücadele 
içinde değiller ise başka bir cu~ 
ta gelebilir yada sivil faşist bir 
diktatörlük de oluşabilir- Bu ne
denle askeri faşist diktatörlü~ün 
yıkılabilmesi için gerekli olan 
birlik anti-faşist cephe sağlana
mamıştır. 

seri r.2 

dıxwazın.Bo ve yeke dema ku e~ 

behsa rexıstınan dıkın baş eşkere 

ye ku em rexıstınen şoreşger qest 
dıkın. 

Pışti ve diyarkırıne icar em dı 
karın werın ser bersiva xwediy~ 

name:Rast e hemG kesen serbıxwe ne 
wek hevın.Dı nav kesen serbıxwe de 
kesen durıst G paqıj ji hene. Le 
tu cari paqıji G durıstiya kesen 
serbıxwe bı a kesen dı xebata re
xıstıni ne naye pivandın. Lewra 
pışti ku mırov dınav şere rexıstı 
ni da cih gırt we gave kesiti -
dı esasiyete de paşta dıçe,jı de
reca yekemin dıkeve G rexıstı

ni dıkeve dereca yekem G dıbe e
sas.Yek kese ku gava tekeve rexıs 
tıne qeweta wi,paqıji G ruhe wT 
yi şoreşgeri jı bere deh qat sed 
qat xurttır dıbe.Loma Lenin geti
ye ku "deh kesen bı rexıstın,jı sed 
kesen be rexıstın bı heztır ın " 

Kardeşler, 

12 Eylül öncesinde de hepimiz 
yazdık,çizdik,söyledik.Hatta ba
zen eylemlerine de giriştik, bir
lik eylemleri için bir anti-faşist 
cephenin,güç ve eylem birliğinin 

kurulması için epey uğraştık.Fa -
kat ne yazık ki bu çabalarımızda 

kabul edelim ki başarıya ulaşama
dık. Bunu söylernemize, gözlerimi:...] e 
görmemize,kulaklarımızla duyma
.mıza rağmen 12 Eylül 1980 de fa -
şist diktatörlük geldi .Ama bir yıl 
geçmiş buna rağmen bir anti-faşist 
cepheyi örgütlüyememişiz.İşte bu
nu vurgu lamak istiyorum. 

Biz KÜRDiSTAN DEVR!:r.<r:1-DEMOKRAT· 
LARI,geçmişte olduğu gibi bugünde 
faşist cuntanın yıkılabilmesinin 

tek koşulunu Türkiye'de ve Kürdis 
tan'da tüm halk güçlerinin,tüm an 
ti-faşist güçlerin mücadele cephe 
sinin örgütlendiği,bir anti-faşist 
cephenin her türlü araç ve yöntem 
le donanmış her türlü biçimde ve~ 
recegi bir mücadeleyle öngördüll;ümüzü 

vurgulamak istiyorum. 
Bugün, bu birliği gerçekleştire

memiş olmaktan ümitsiz degiliz ar 
kadaşlar.Er ya da geç mutlaka Tür 
kiye ve Kürdistan halkları,faşist 
cuntaya karşı savaşım veren bütün 
anti -faşist güç leri bir araya ge
tirecek ve faşizmi alaşa~ı ede -
ccklerdir.Buna inancımız tamdır . 

Burdaki dayanışmamız, burda bulun 
mamız,bunun bir adımıdır . Bu neden 
le ümitsiz değiliz,sonuna kadar U 
mitliyiz arkadaşlar. 

KAHROLSUN ASKERİ-FAŞiST CUNTA 
YAŞASIN FAŞiZME KARŞI TÜRK VE 

KÜRT HALKLARININ ORTAK MÜCADELESi 
YAŞASIN ANTİ-FAŞiST CEPHE 

Saygılarımla. 

Baş bıra be zanin ku mırov nıkare, 
ewlekariya xwe bı durısti,paqıji 

G rGhe şoreşgeri ya keseki serbıx 
we heta G heta bine.Hım jı ber 
ku a keseki teneye,qelse,nıkare jı 
heqe her tışti dere G hım jı dı de 
rnek peş da dıkare be guherin ji.Le 
a rexıstıni wılo ye? Na.Durısti, 
paqıji G ruhe şoreşgeri ya rexıs 
tıni heta G heta ewlekariya mırov 
pete G dıkare jı heqe tışti ji d~r 
keve . Diroke nişan daye.Hemi gelen 
cihaneçinen bındest bı rexıstınen 
xwe,bı şeren rexıstıni yen şoreş
ger serfiraz bGne.U diroke dısa 

nişan daye lı ku şere rexıstıni 

tune bGye an qels bGye lı we dere 
her G her bındesti G neheqiyen gı 
ran hebGne.Loma her ki ku dıbeje
ez şoreşgere Kurd ım,ez xelasiya 
gele xwe dıxwazım dıve qet ne se
kıne xwe have nava şere rexıstıni. 
Beyi we,xelasi nine! 
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12 Eylül darbesinin birinci 
yıldönümünde,cunta Federal Alman 
ya'nın Dartınund şehrinde yapılan 
yığınsal yürüyüş ve mitingle pro 
testo edildi. -

F.Almanya'daki "Türkiye Demok
ratlarıyla Dayanışma !nsiyatifi" 
tarafından düz~nlenen yürüyüş ve 
mitinge Alman,Türk,Kürt ve diğer 
yabancı işçilerden,emekçi ve öğ
rencilerden oluşan büyük bir kit 
le katıldı. Yürüylişün başında,sen 
dika,demokratik kitle örgütleri~ 
siyasi parti ve gençlik organi -
zasyonlarından gelen dayanışma me 
s aj ları okundıı. -

Miting'in ilk konuşmasını,Sos
yal Demokrat Milletvekili Klaus 
THÜS!NG yaptı.THÜSİNG konuşmasın 
da,Türkiye'deki askeri faşist 
cunta'nın baskılarını dile geti
rerek,Alman hükümetinin cuntaya 
yardım etmesini kınadı. Türkiye 
demokrasi güçleriyle dayanışması 
nı dile getirdi. -

Dah sonra konuşan TÖB-DER Ge
nel Başkanı Gültek GAZİOGLU,Cun
tanın birinci yıldönümünde çeşit 
li uluslardan işçilerin dayanış~ 
malarını dile geticen protesto 
eyleminin önemini vurguladıktan 
sonra,Cuntanın Türkiye ve Kürdis 
tan halklarına karşı 3iriştiğT 
baskı ve terörü dile getirdi.Cun 
tanın ABD'nin çıkarlarını savu ~ 
nan ve bu niteliğiyle bölge halk 
larına,barış ve güvenliğe karşı 
büyük bir tehlike oluşturduğunu 
vurgulayan Gijltekin GAZİOGLU,söz 
lerini şu cümlelerle tamamladı:~ 

"Faşizme karşı nasıl mücadele 
edileceği hiç kimsenin meçhulü de 
ğildir.Gönümüzden çok önce, işçi 
sınıfının uluslararası merkezi , 
bilimin ışığında anti-faşist mü·· 
cadelenin genel ilkelerini ve 
yöntemini koymuştur.Bu yol bütün 
devrimci güçlerin ortak cephesi
dir.Cephe ise bir siyasal olay 
olduğu için,asıl görev işçi sını 
fımızın politik hareketi başta 
olmak üzere bütün demokratik si
yasal güçlere düşmektedir.Biz par 
ti değiliz.Ancak bir demokratik 
kitle örgütü sınırlarında cephe
nin kuruluşuna olanca katkımızı 
getiririz ve onun içinde yer alı 
rız.Ama cephe sorunu esas olarak 
siyasal platformda çözülecektir." 

GAZİOGLU'ndan sonra kürsüye ge 
len F. Alman Sendikacı :Peter 

HEİNRİCH de Türkiye'deki baskıcı 
ve terörcü cuntaya karşı Türk ve 
Kürt halklarıyla dayanışmasını 
dile getirdikten sonra,özellikle 
F.Almanya'daki Türk ve Kürt işçi 
lerinin,çocuklarının sorunları li 
zerinde durarak bu sorunların bir 
an evel çözümlenmesini taleb et
tiklerini belirtti.Ayrıca,Federal 
Almanya'daki Türkiye'li demokrat 
ilticacıların iltica talepleri -
nin kabul edilmesini istedi. 

Ardından TİP Genel Başkanı Be
hice BORAN yaptığı konuşmada,cun 
tanın ABD ve NATO ile bağını di~ 
le getirerek,cuntaya karşı : bir 
cephenin kurulması gereğinden bah 
setti.T!P resmi politikasında 
cunta'yı faşist olarak değerlen
dirmesine rağmen,Behice BORAN'ın 
konuşmasında cuntanın niteliğini 
vurgulamaktan özenle kaçınması 

dikkatleri çekti. 
Daha sonra kürs.üye gelen Veli 

GÜRCAN yaptığı çoşkun konuşmada 
Türk ve Kürt halklarının Kenan 

Evren cuntasına karşı mücadele az 
mini dile getirdi.Böyle bir cun~ 
tanın ufukta görüldügünü TSİP'in 
çok önceden ve defalarca tekrar
ladığını,sosyalist ve demokratik 
hlrlik için ısrarlı çaba göster 
diğini, ama buna rağmen demokrasi 
güçlerinin birleşemediklerini söy 
leyen GÜRCAN,bugün için yenik dliŞ 
tüğümüzü,şimdi yapılacak şeyin 
cuntaya karşı bütün güçleri :•bir 
cephede birleştirmek gerektiği
ni belirtti.Uluslararası işçi sı 
nıfının ve dünya halklarının an~ 
ti-faşist . mücadelesinin teorisi
yeni,leipzig kahramnı Dimitrov'un 
duruşma sırasında Nazi mahkemesi 
ne "Biz komünistler eşyayı adıy~ 
la çağırmasını severiz." diyerek 
rejimi teşhir ettiğini hatırla -
tan Veli Gürcan, "biz de öyle ya 
pıyoruz ve Türkiye'deki rejimin
adını koyuyoruz:bu bir faşist 
diktatörlük tür" dedi, bu diktaya 
karşı mücadele bayrağının yükse
leceğini belirtti. 

Kürdistan Devrimci-Demokratla
rı adına konuşan temsilci de aşa 
ğıdaki konuşmayı yaptı: -

DEVRİrv'Cİ-DErvDKP-AT TEMSİLCİNİN YAF'TIGI .KONUSM'\ 
ARKADAŞLAR ! 
Bugün 12 Eylül 1981 yani askeri 
faşist cuntanın,Türkiye'd~ki bü -
yük tekelci gruplar ve emperya 
listler adına silah zoruyla ikti
dara elkoyup Turkiye ve Kurdistan 
halkları üzerine bir kara bulut 
gibi çökmesinden bu yana tamı ta
mına bir yıl geçmiş bulunuyor. 

·Bir. yıldır ki Türkiye ve Kürdis 
tan halkları,en kısıtlı burjuva 
demokratik hakların bile yok edil 
diği,baskının,sömürünün en acıma~ 
sız ve vahşice sürdürüldllğü,fa 
şist devlet terörünün her tarafı 
kan gölüne çevirdiği bir ortamda 
ölüme,açlığa ve sefalete karşı di 
renişin,yaşamın kavgasını veriya~ 
lar. 

Bir yıldır ki faşist cunta ardı 
arkası gelmeyen bir insan avı sür 
dürüyor.!şçi sınıfının ekonomik~ 
demokratik örgütleri kapatıldı.Ça 
lışanların bütün hakları gaspedi~ 
lerek,tanklarla,panzerlerle,dip -
çiklerle tekellere hizmet etmeye 
zorlandı.!şçı sınıfının sendikal 
örgütleri,ileri sınıf bilinçli i~ 

çiler zindanlara tıkıldı.!şçiler, 
köylüler,gençler,aydınlar,kısaca

sı tekellere onların faşist dikta 
törlüklerine karşı olan herkes~ 
karşı azgın bir saldırı yönelmiş 
bulunuyor.l50 bine yakın insan 
zindanlara atıldı.Artık askeri ve 
sivil hapishaneler yetmiyor.Aske
ri kışlalar,okullar,çeşitli dev -
let daireleri hapishaneye çevrıldi. 
Kürdistanda,baskı,sömürü ve te

rör daha da katmerleşti,Kürdistan 
da neredeyse dipçiklenmedik insan 
ırkçı .,şöven Türk ordusunun çizme-· 
lerinin girmediği bir karış top
rak kalmadı. 

Bu bir yıllık iktidar döneminde 
askeri faşist cuntanın diktatörlü 
ğü altında koyu bir anti-komünizm 
anti-sovyetizm ve bölücülük yayga 
rası altında hapis·hanelerde,mahk~ 
melerde,radyo da,televizyon da ba 
sın ve yayın organlarında azgın~ 
bir ırkçı,şöven faşist d.emagoji .-; 
sürdürüyorlar arkadaşlar. ~ 

Bu bir yılda hayat pahalılığı o ~ 
kadar arttı ki,artık emekçiler el ~ 
lerine geçeni ile doyunca .ekmeK ~ 
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