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ARMANC 2 

Daha güçlü 

bir yayın için 

Değerli OkuYııcular, 

Bu elinize geçen · ı;ayıyla beraber 3,5 yıllık yayın yaşa
mını dolduran Afmanc.bu süre içerisinde zaman zaman 
ortaya çıkan bir takım aksaklıklann dışında aralıksız ola
rak yayınlandı. 

Armanc,3,5 yıl önce,Türkiye ve Kürdistan 'daki de
mokrasi güçlerinin mücadelesine yurtdışında-yapabilece

~i · oranda-katkıda bulunabilece~i,halklarımız üzerindeki 
baskı ve zorbalıklan,buna karşı halklarımızın mücadelesini 
Avrupa'da duyurabilece~i,Avrupa 'da halklanınızla dayanış 
mayıyükseltme mücadelesinde üzerine düşeni yapabil ece~ i 

inancıyla yayın hayatına başlamıştı.Armanc, bu görevlerini 
yerine getirebilmek için çalıştı. 

12 Eylül 1980 tarihinde Türkiye askeri faşist bir rejimin 
pençeleri altına girdikten sonra,genel olarak yurtdışındaki 
bütün Türkiye ve Kürdistanlı ilerici,yurtsever ve devrimci 
güçlerle birlikte Arınane'ın da görevleri daha da a~ırlaştı.So 
rumluluklan büyüdü.Daha darbenin ertesinde,her türlü de
mokratik hak ve özgürlük ortadan kaldırıldı~ı için , bütün 
ilerici yayın organlan susturuldu.Türkiye 'de basma ve ha
berlere geniş bir sansür kondu.Demokrasi güçleri açısından 
hemen hemen tüm legal çalışma olanakları ortadan kalktı. 

Bu durum zorunlu olarak yutdışındaki demokrasi güçleri
ne, ilerici yayın organlarına daha büyük yükümlülükler ge
tirdi. 

Bunun bilincinde olan Armanc, Türkiye ve Kürdistan ' 
daki yeni koşullara uygun olarak, cuntayı, halkımız üze. 
rindeki faşist sömürgeci terörü, baskı ve sümürüyü teşhir 
etme, cuntanın susturmaya, gizlerneye çalıştı~ı mücade
le sesini duyurmaya, faşist cuntaya karşı yurt içi ve dışında 
yürütülen mücadelenin daha sa~lam bir temele oturması, 
en geniş yı~ınları içine alabilecek bir anti-faşist cephe'nin 
Türkiye ve Kürdistan ·halklannın cuntaya karşı ortak mü
cadele cephesi'nin oluşturulması yolunda çaba sarfetmeye 
büyük bir özen gösterdi. 

Hiç kuşkusuz ya)tin hayatı boyunca, Arınane kendisini 
yalnız Türkiye ve Kürdistan'la sınırlı tutmadı.Kürdistan ' 
ın .di~er parçalanndaki gelişmeleri , Kürdistan halkının bu 
parçalardaki mücadelesini, Orta-Do~u ve dünyadaki di~er 
gelişmeleri ve bunlara karşı kendi tavrını da dile getirmeye 
çalıştı. 

Armanc', · büyük iddialara kapılmadan, çok mütevazi 
bir anlayışla yayın hayatına başlamıştı.Ama sürec içinde 
koşulların de~işmesi , de~işen koşulların ortaya çıkardı~ı 
yeni görevler ve bu görevleri yerine getirme konusunda Ar
manc'ın üstlendi~i sorumluluklar, onun Türkiye ve Kürdis
tan halkının mücadelesinde önemli bir konuma gelmesini 
~eraberinde getirdi.Şimdi Armanc, Avrupa'nın hemen he
men bütün ülkelerinde, Türkiye Kürdistanı'nda, Suriye ve 
Lübnan'da, Sovyetler Birli~i , Bulgaristan, Macaristan, Po
lonya ve di~er Sosyılıist ülkelerde geniş bir okuyucu kitlesi 
olan. saygın bir yere sahiptir.Armancın geniş bir Kürtçe ve 
Türkçe bilen okuY'ucu kitlesi oluşmuş . 

Jı bo 
weşanek hi n baş tır 

Xwendevanen Heja, 
. Armanc, ku bı V~ bejmara dest~ we se sal n nıv~ xwe xe

laskır, dı deme de jı bt! hın kemasiyen caman jina xwe do
mand. 

Arınane s~ sal u niv bere, bı baweriya ku qasi jı dest be 
we kanbe lı dervayi welat, bıbe alikare tekoşina heze'n de
mokrasi y~n Tırkıye u Kurdıstana Tırkiye u her wıha w~ ka
rıbe zordesti n xwinmejiyen lı ser gele me u lı hemher van 
xebata wi lı Ewrupa bıde bıhistın il lı Ewrupa pışgıriya bı 
gele me re peşve bıve, dest bı jina xwe kır. Bo bı cihanina 
van serxwehıldanan, Arınanetışte jı dest hat, kır . 

Pışti, 12 e İlona 1980'i ku Tırkiye ket bın lepe diktato
riya leşkeri ya bı xwin, wek hemu hezen peşveru, welatpa
rez u şoreşgeren Tırkiye u Kurdıstana Tırkiye yen derveyi 
welat serxwehıldanen Armanc 'e ji gırantır bun. Lı Tırki
Y~ he pışti derbe, jı bo ku hemu mafen demokrati u azadi 
hatıbiln rakırın, hemu weşanen peşverlı ji hatın qedexe kı
rm. SansO.rek gıran hat ser rojname u nuçeyan. Hema hema 
hemu imkanen xebata vekıri(legal) jı hole rabun. ve rewşe , 
bı xwezayi serxwehıldanen hezen demokrasi u weşanen 
p~şveril yen lı derva pırtır kır. 

Bı ve bir u baweriye, Armanc'e lı gor hoyen nuh lı Tur
kiye u Kurdistana Tırkiye, gıraniya xwe da ser esle rekırına 
zılma cuntay~ ya faşist u metıngehkar lı ser gele me, bılınd
kırına denge gele me y~ ku cunta dıxwaze bıfetısine u xeba
ta geşkırına tekoşina lı hundır u derveyi welat, u damezı
randına eniyek dıj.faşist ku jı gele Kurd u Tırk pek be. 

Be şık dı jina weşani de Armanc 'e xwe bes bı pırsen Tır
kıy~ u Kurdıstana Tırkiye ve gıreneda. Hewl da xwe ku 
kanbe lı ser meselen perçen Kurdıstana y~n dın u tekoşina 
ge~e lı wır ji bısekıne. Huyeren Rojhılata Navin, yen dm~ 
ji dı Armanc'e de cih gırtın u heta jı desthat Armanc'e ba
weriya xwe dı derheq van buyeran de eşkere kır. 

Dema Arınane derket, tu iddiayen we yen mezın tune
btln ı1 dı rewşek mutewazi da bit Le pışti guherandına ho
yan dı pevayaya weşan~ de, Armanc'e, bersivdana hoy~n 
nilh lı ser xwe wazife dit u ve buyer~ we dı tekoşina gel~ 
Kurdıstane u Tırkiye de ani ciheki gıring. Arınane nıha he
ma hema lı tevayiye welaten Ewrupa lı Kurdıstan u Tırkıye, 
lı Suri, Lıbnan, Yekiti Sovyet, Bulgaristan, Macaristan, Po
lonya i) hın welaten sosyalist en d ın xweden kana xwende
vaneki mezın e. Gelek xwendevanen ku bı kurdi an ji Tırki 
dızanın çebune. 

Ve rewşe hın vazifen dm dıde ser mıle Armanc't Weki 
ku te zanin heta iro, Armanc; Kurdi u Tırkiya we dı çape
ke de cih dıgre . Nıvisaren Kurdi il Tırki ne wergeren hev ın. 
Bı Pırani texıstiyen wan cuda ne. V~ya, hın kemasiyan bı 
xwe re tine. Herweki, bes yeki ku bı Tırki u Kurdi tev de 
zam be dıkare Armanc'e j ı seri he ta bıni bıxwine. Le komek 
mezın j ı xwendevanen me an bı Tırki an jı bı Kurdi nızanın. 
Bı taybeti, xwendevanen lı perç~ Kurdıstane yen dın ti lı 
welat~n sosyalist jı Tırki hiç tede nabinın. 

Bo helkırına ve mesele me bıryarek stend; jı sere sala 
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AR ANC 

Genış bır Kürt ve Turk okuyucu kitlesinin oluşması, 

Arınancı yeni görevlerle ka~ı karşıya getirdi. . 
Bilindi~i gibi, bugüne kadar Arınane aynı baskıda Kürt

çe ve Türkçe olarak basılıyor.Yeralan Kürtçe ve Türkçe ya
zılar birbirlerinin çevrilmesi de~il, genellikle de~işik konu
lan içeriyorlar.Bu durum bazı olumsuzlukları getiriyor.ör
ne~in Arınancı baştan sona kadar, ancak hem Kürtçe hem 
de Türkçe bilen okuyuculanmız okuyabiliyor.Oysa, şimdi 
hiç Kürtçe ya da hiç Türkçe bilmeyen geniş bir okuyucu 
kitlemiz var bunlar, Arınane'daki bütün yazılan okuyamı
yorlar.özellikleKürdistan'ındi~er parçalanndaki ve Sosya
list ülkelerdeki okuyucularımız hiç Türkçeden yararlana
mıyorlar. 

Bu sorunu halletmek için bir karar aldık: önümüzdeki~ 
yılbaşından itibaren Arınane Türkçe ve Kürtçe olarak iki 
ayrı baskı yapacak.İki ayrı baskının konuları genellikle aynı 
olacak, yani her iki Arnıane baskısı da aynı konuları içere
cek ama birisinde tamamiyle Türkçe olarak di~erinde de 
Kürtçe olarak. 

. ~rmanc'daki di~er bir de~işiklik de sayfa sayısına iliş: 
kındır.Bundan sonra Arınane asgari 12 sayfa de~il 16 sayfa 
olacaktır.Bundan önceki sayımızda olduğu gibi bazen 16 
sayfayı da aşabilecektir. 

Bilindiği gibi yayın çalışmalarımız yalnız Arınane'la sı~ 
nırlı de~ildir.Yaklaşık bir yıldır ayda bir Kürtçe Çocuk der
gisi "Hevi" yi de yayınlıyoruz.Hevi, bundan sonra da yayın 
hayatını sürdürecek. 

Daha önce Türkiye'de 3 ayda bir yayınlamakta ola~ 
Kürtçe sanat ve edebiyat dergisi "Tirej" aynı periyodik ara
lıklarla bundan sonra tarafımızdan yayınlanacaktır. . 

Bir de, programladığımız Kürtçe çocuk kitapları, Kürt
çe roman ve hikayeler ve diğer konularda Kürtçe ve Türk
çe kitap ve broşürler var. . 

Bütün bunların üstesinden gelebilmek, çok yoğun bir 
çalışmayı, geniş maddi ve Teknik olanaklan gerektiriyor. 
Hele bir de bütün bu yayınların postayla da~ıtımı da gözö
nüne getirilirse maddi yükün ağırlığı bütün çıplaklığıyla açı
~a çıkar.Posta giderleri konusunda okuyuculanmızın gözle
ri önünde bir rakam oluşsun diye örnek vermek gerekirse, 
şunu belirtelim: 

Annanem posta dağıtım masrafı onun basım ve kağıdı içj~ 
giden masraftan daha fazladır. . 

Hem yayınhayatının daha az giderlerle sürdürülebilmesi 
hem daha kolay ve düzenli olarak yayınların çıkabilmesi i
çin teknik olanaklarla ilgili bazı girişimlerimiz de var.Bilin
di~i gibi yaklaşık bir yıl öncesinde baskı makinası aldık.Bir 
yıldan buyana yayınlanmız kendi matbaamızda basılıyor. 
Gerçeğini söylemek gerekirse bu hiç de kolay ve düzenli 
olmadı.Herşeyden önce bunun parasal de~erini karşılamak 
hiç de kolay olmadı.Halen de matbaanın parasal değeri ta
mamiyle karşılanabilmiş de~il.İkincisi, kadrolar açısından 
ise sıfırdan başladık.Matbaayı aldı~ımızda, onu çalıştıra

bilecek bilgi ve beceriye sahip kadrolanmız yoktu.Kendi 
çabalarımızia bu işin üstesinden gelmeye çalıştık.Bu ne
denle baskı işlemlerinde pekçok eksiklerimiz hatalarımız ol
du.Hernekadar şimdi daha iyi bir noktada olduğumuzu söy
leyebilirsek de bu konudaki eksiklerimiz tümüyle gideril
miş değil. . 

Ayrıca bugüne kadar yayınlarımız, normal daktilolarla 
diziliyordu.Bu durum hem büyük gecikmelere hem de dü
zensizliklere yolaçıyordu.Bu durumu gidermek için şimdi 
bir dizgi makinası almış bulunuyoruz.Dizgi makinası üze-
. ' 
nınizdeki maddi külfeti daha da a~ırlaştırmış bulunuyor. 

Bütün bu sorunların üstesinden gelmenin salt bizim ça- . 
balarımızla mümkün olamıyacağı ve bu konuda sizleri daya
nışmamızın zorunlu oldu~u ortada.Eğer karşılıklı dayanış
ma ve görev bölümü içinde olursak başa çıkamıyaca~ımız 
hiçbir şey olamaz.Bu inançla bazı öneri ve istemlerimizi siz
lere iletmek istiyoruz. 

web~ Pe ve çap€n Armanc'~yen Kurdi ii Tırki we cuda bin. 
Texıstiyen herdu çapan ji bı teveyi we wek hev bın lı dı ye
ke de temami bı Tırki dı ya dm de bı temami Kurdi. 

Guherandınek dıne ji we jı ali rGpelen de pek be. Jı nıha 
pe ve bı kemasi re 12 rupel, 16 riipel bın. Carna we kanbe jı 
16 rupelan ji bıbÜhure. 

Herweki te zanin xebata meyi ya dı ware weşane de ne 
bes derxıstına kovara Armanc'~ ye. Ev nezi saleke ye ku em 
jı mehe careke kovara zarokan "HEVİ" ye ji derdıxın. Hevi 
jı nıha pe ve ji we jina xwe berdewam bıke. 

Kovara Kurdi ya çande u pşeyi Tirej ku bere jı se me
?an carek~ lı Kurdıstana T,l.rkiye derdıket ji, jı nıha p~ ve we 
ıı bal me ve b~ derxıstın. U cardın dı programe me de pırtü
ken zarokan, roman u çiroken bı Kurdi u bın pırtUken dm ji 
hene. 

Jı ber ku mırov karibe seri dı van hemu tıştan derxe, 
xebatek dıjwar, imkanen madi u teknik dıven. Hela mırov 
belakınna van hemu weşanan ku bı post~ te kınn, dı berçav 
xe, gıraniya bare me he baştır we be ber çav. Heke jı bo 
mesrefa poste mırov minakiyeke bıde, mırov dıkare beje ku, 
mesrefa belavkınna Armanc'~ jı çapa we pırtır e. 

Hım jı berdewamkınna jina weşan~ bı mesrefek he bın
dıktır u bın ji jı bo rast u durıst kınna weşanen bın xeba~n 
me lı ser pekanina ımkan3n teknik hene. Her weki bın 
xwendevanen me ji dızanın ku nezi saleke bere me makinek 
çape bı dest xıstıbu. Ev saleke ku weşanen me dı çapxana 
me da ten çapkınn. Le ku mırov rastıya we b~je, ev hiç 
hesa ü bı pergal ne bu. Beri her tışti, pekani na buhaye w~ ye 
maddi ne reheti bı dest nexıst. He ji deyne we xelas nebÜ
ye. Ya dm mıroven mey~n pıspor dı ware çapedenin bun, 
dema ku nüh me destpekır. Me xwe bıxwe, hewl da xwe da 
ku em bini vi kari bıbın. Jı ber ve yeke ji gelek çewti u ke
masiyen me çebun. Her çıqas iro em dı qonaxek he baştır 
dane ji, le disa ji kemasiyen me jı hole ranebu ne. 

Ya dm he ta iro weşan~n me bı daktiloyen adi dılıatın 
nıvisin. Veya bın, dıbu sedem~ derengketıne, hım ji kemaSi-

3 

... "'h b d . k "' " yen nu ı xwe re anın. Bo hel ınna ve mesele ji, nıha me 
makinek "komposer" a nıvi~ stend. Bıdest xıstına v~ maki
n~ deyn~ me h~ gırantır kır. 

Lewra ji, baş xwiya y~ ku, bes bı xebata me ten~ seri dı 
van kulfetan re dernaye. U xuya ye ku alikariya me xwen
devana, pewıst u gıringtır bO.ye. 

Le baş dıyare ku bı alikarl u hevgırtıneke erne baştır dı 
he~ vi kari de ~n. Bı v~ bawenye, bın peşnıyar u daxwa
zen xwe bı izna we em dıxwazın lı jer p~şk~ş bıkın: 

1) jı seri de bo derketına Armanc'e u weşan~n dm ji em a
likari Ü hevkariya xwe geşdır bıkın. Ev çawa dıkare bıbe; 

a) Beri her tışti, tıkaya me jı hevalen xwendevan u belav
ker ewe ku, per~ Armance, Hevi 'ye u en weşan~n dın dı 
wexte de u bı temami bışinın. Weşandına pere weşanan da 
iro gelek tesirkınye lı ser jina weşane. Dıve hun baş bawer
bıkın ku hemi per'e weşanan bıghiye me ji disa ev mesrefa 
xwe dernaxe. 

b) Dıve em hewl bıdın ku weşan bıghijın he waren fırehtır, 
he pırtır ben xwendın u fırotın. Dı vi warl de bı taybeti ka-
,. d k .. ' "' re mezın ı eve ser pışta hevalen Elmanya Federal. Belabu-
na weşanan dı wareki bin fıJthtır de wi bir u baweriyen me 
ji bıghijine bın ke~ ditır ji. u hım ji we bın imkanen madi 
yen dm ji bı dest me xe. Her weki, lı bın hereman. bın kes 
hene ku her çıqas Kurdın ji le jı bona ku Kurdi nızanın ko
var u pırtuken Kurdi nastinın. Dı nav vana da hevalen me ji 
hene. Le beri her tışti, dıve em zımane xwe hinbıbın u bı 
zımane xwe bıxwinın u bınıvisın. Ya dm jı bo. alikarl be ji 
dıve em van weşanan bıstinın il bı ve arınanca lı cihen ditır 
ji belabıkın. Gelek kes hene ku dıkann be tıştek dı dest~ 
wan keve naxwazın alikariki maddi bıdın uev lı bın cihan 
xwezayi ye ji. Le mırov dıkare ku lıhemberi weşan, u pırt\i
kan alikariki wılo jı wan bıstine. Ev re hebaştıru heMstır 
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ARMANC 4 

Başta Arınane olmak üzere di~er tüm yayınlanmızın 
şaınlannı sürdürebilmesi ve daha da güçlü ve yeterli olıll-ı. 
çıkabilmesi için dayanışmayı yüksletelim.Bunu nasıl yapa
biliriz. 

a)Herşeyden önce bütün okuyucu ve da~ıtımcı arkadaş
lardan ricamız, Armanc'ın, Hevi'nin ve di~er tüm yayıniann 
paralannı zamanında ve eksiksiz olarak göndermeleridir.Ya
yın paralannın gönderilmemesi sorunu bugüne kadar ençok 
bizi etkileyen bir sorundur.Bilinmelidir ki yayın paralannın 
hepsi elimize ulaşsa bile ancak posta ve da~ıtım masraflan
nı karşılayabiliyor. 

b)Bütün yayınların, en geniş çevrelere da~ıtılabilmesi 
için çaba sarfedelim.Bu konuda özellikle F.Almanya'daki 
arkadaşianınıza büyük görevler düşüyor.Yayınların en geniş 
okuyucu kitlelerine ulaşmasını sa~lamak hem dü
şüncelerimizin daha geniş alanlara yayılmasını getirir, hem 
de yayın yaşamımıza daha geniş maddi olanaklar verir.ör
ne~in bazı bölgelerde Kürt olduklan halde Kürtçe bilme
dikleri için bazı arkadaşlanmız dahi "H evi" yi ya da Kürt
çe kitapları almıyorlar.Oysa kendi dilimizi okuyup ö~ren
mek ve çoc'uklanmıza ö~retmek en başta gelen görevleri
mizden oldu~u gibi, aynı zamanda maddi destek sa~lama 
inancıyla da bu yayınları arkadaşlar almalı ve bu amaçla 
daha geniş kesimlere da~ılmaktadır .. Pekçok kimse karşı
lıksız olarak maddi yardımda bulunmak istemiyebilir ve 
bu do~aldır.Ama yayınlar, Kitaplar karşılı~ında onlardan 
yardım sa~lama, hem daha olumlu hem de daha kolay bir 
yoldur.Bu anlayışla bütün yayınların da~ıtım ve satışı için 
çaba sarfedeliın. 

c)Elde etti~imiz teknik olanaklann parasal karşılığını 
ödeyebilmemiz için tümünüzü maddi yardıma ça~ırıyonız. 
Yardımlarınızı, aşa~ıda verece~imiz adrese gönderebilirsi
niz. 

2)Yayın çalışmalanmızın düzenli ve daha iyi sonuçlar 
verebilmesi için önerileriniz, eleştirilerinizi derhal bize ya
zın. 

a)özellikle Arınane'la ilgili olarak öneri, eleştiri ve yazı
lannızı bekliyoruz.İçeri~i ve biçimiyle ilgili düşünceleriniz 
nelerdir, eksik buldu~unuz yanlar hangileridir bize bildirin. 

b )Daha önce de belirtti~imiz gibi Armanc, önümüzdeki 
yıldan itibaren Kürtçe ve Türkçe olarak ayn basılacak.Siz
ler Armancın Kürtçe yoksa Türkçe baskısını mı istiyorsu
nuz, kaç adet istiyorsunuz? E~er her ikisini de istiyorsanız 
herbir baskısından kaçar adet istiyorsunuz? Bunu mutlaka 
en kısa zamanda belirtiniz. 

c)Armanc, Hevi, ve Tirej için yazılarınızı bekliyoruz.ö
zellikle Kürdistan'daki arkadaşlara bu konuda çok büyük 
görevler düşüyor.Faşist cuntanın halkımızın sesini bo~maya 
çalıştı~ı böyle bir dönemde, ülkede meydana gelen en ufak 
bir olayı dahi bize yazın.Halkımızın içinde bulundu~u, a~ır 
baskı ve terör koşulları, cuntanın baskı, işkence ve cinayet
leri, hapishane koşullan ile ilgili yazılarınızı bekliyoruz.Mut
laka yazalıın.Cuntanın halkımızın sesini bo~ma çabalarına 
fırsat vermeyelim.Bu konularda, yurt dışında bulunan oku
yuculanmiZ da yazmalıdırlar.Yılda binlerce işçi Türkiye'ye 
gidip geliyor.Hergün evimizden tanıdıklanmızdan mektup 
ya da haberler alıyoruz.Çevremizdekilerin elde ettikleri ha
berler olabiliyor.Bütün bunlan anında Armanc'a iletirsek 
çok büyük bir görevi yerine getirir ve halkımızla dayanışma: 
mızı göstermiş oluruz.Bu nedenle her konuda, Türkçe, 
Kürtçe ya da her iki dilde de yazılarınızı bekliyoruz. 

Daha güçlü bir yayın hayatı için mücadeleyi yo~unlaştı
ralım, dayanışmayı yükseltelim. 

Her türlü y~ışma için _adres: ARMANC: BOX:S034 
163 OS SPANGA/ SWEDEN. maddi yardımlanmz 
için: POSTGIRO/ POSTCHECKKONTO: 439 33 42-3 
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B ... b ... .. " e. ı ve awenye em belabun u fırotına weşanan he zedetır 
bıkın. 

c) Jı ber ku em kanbın dı bın kulfete maddi derkevın "il 
deyn~ xwe xelaskın, em alikariya we ya maddi dıxwazın. 
HO.n dıkann alikanyen xwe bışinın navnişana ku em~ lı 
j~ bınıvisın. 

2) Bo jina weşan~n me t~keve pergaleke ü hin baştır bı
be lı heviya peşniyaru rexnen we ne. 

a) Bı taybeti em peşniyar ü rexn~n we yen lı ser Arınance 
dı~n. Bir u baweriya we lı ser texıstıni u şekle we çıye 
kemasi u çevtiyen ku hun dıbinın kijanın? Bome verekın. ' 

b) Wek h jor ji me dıyar kır ku Arınane pışti demek~ we 
Kurdi u Tırki cuda cuda bil" çapkınn. Hun jı kijan çape çı
qasi dıxwazın. Heke jı herduyan ji dıxwazın jı her yeke çı
qas._ Bı taybeti veya, dı demek kurt de jı me re bışinın. 

c) Jı bo Armanc, Hevi u Tirej'e em lı heviya nıvise we ne. 
Dı vi wari de bı taybeti em lı heviya hevalen welat en dı 
Kurdıstane de dıjin ne. Bareki lı ser pışta wan e, ku dı ve 
dema cll.nta dıxwaze denge gele me bıfetısine, dıve ew çı 
b"ilyeren lı welet çedıbın, zılm ü zordestıya cunte, qetliam u 
"k .. ""'Ih b "' "' ış encen we u ı em er van denge gele me bıghinın me. Da 
em ji nehelın ku cu n ta karıbe denge' gele me bıfetısine. Dı vi 
wari de hevalen lı derveyi welat ji dıkarın jı me re bınıvisın. 
Sal~ bı sed bezaran karker dıçın welet ü ten. Her roj an em 
an ji nasen der u dora me jı welat naman dıstinın. Çı xebe
reb ku dı van reyan ra me bıhist dıve zu zÜ em verekın. Ev 
ji wazifeki gelek gınnge u reya pıştgıriya bı gel ra ye. Lewra 
ji dı her wari de em lı h~iya nıvisaren we yeb Kurdi n Tırki 
ne. 

De heyde jı bo weşanek he xurttır em dest bı hevdın 
Bo nıvisaren we navnişan: ARMANC BOX 50J4 

163 OS SPANGA/ SWEDEN.Bo alikariya pera: 
POSTGIRO/ POSTCHECKKONT0:439 33 42-3 

ARMANC 
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F AŞ İST DEVLET'l 

YERLEŞTİ~\IE ÇABALARlNDA 

CUNTANIN YENİ ADlMI. 

PARnlERlN FESHİ VE DA· 
NIŞMA MECLiSI. 

12 Eylül 1980 Askeri-Faşist darbe

si ile iktidarı ele geçiren Generaller 

cuntası, 12 Eylül ile attığı adımı pekiş

tirme, Türkiye'de faşist diktatörlüğü 

yerleştirme çabalarında yeni bir adım 

attı. 23 Ekim 1981 günü açılan Danış

ma Meclisi ile birlikte, aynı günlere ' 

"rastlayan" bir karar ile 12 Eylül 

1980'den beri tüm çalışmaları yasakla

nan yasal siyasal partiler fesh edilerek, 

tüm varlıklarına el konuldu. 

Biçimde iki ayrı olay ve adım ola

rak görünen ve böyle yansıtılmaya ça

lışılan bu olaylar, özünde aynı zincirin, 

aynı amacın gerektirdi~i bir adımın, ' 

· 'tesadüfler'' ile bir araya gelmiş parça

larıdır. Bu durum gerek partilerin feshi 

ile ilgili, gerek Danışma Meclisinin açı

lışı sırasında, yapılan açıklamalar ve a

lınan kararlarda çok net bir şekilde gö

rülebilmektedir. Yapılan açıklamalar 

-bizzat cunta ya da onun akıl hocala

rı tarafından- ve alınan kararın sözko

nusu niteliği, en belirgin biçimde, par

tilerin feshi işlemine "demokrasiye dö

nüş yolunda kararlı adımların" atıldığı, 

"parlamenter demokratik rejim "in ku

rulması yolunda bazı kurumların "o

luşturulduğu" bir sırada başvurulma
sında açığa çıkmaktadır. 

Faşist generaııer cuntasının, "de
mokrasiye dönüş'' demagojisi altında, 

kamuoyunu en fazla yanına alabileceği 
ya da bu karara en az tepkinin geleLile
ceğini sandığı bir sırada yani Danışma 
Meclisinin açılışının hemen arafesinde 
partilerin feshi kararını alması, bu "i
ki'' olayın bütünlüğünü göstermesi açı
sından önemlidir. Çünkü bizzat faşist 
,::unta, yığınlara ve cuntanın bahşede
ceği "demokrasi "nin beklentisi içinde 
olanlara, bu kez "demokrasiye dönüle
cektir, işte bakın kurumlarını oluştu
ruyoruz, ama bu partilerle değil" me
sajını iletmektedir. Bilindiği gibi faşist 

cuntanın bugüne değin, özellikle kitle 

---------------------

desteğini koruma ve genişletme çaba
larında, dört elle sarıldığı "demokrasi
ye dönülecektir, ama Türkiye'yi 12 Ey
lül'e getiren bu siyasi liderlerle, bu si
yasi kadrolarla değil" mesajı büyük bir 
yer tutmaktaydı. Cuntanın başı Kenan 
Evren, eline geçen her fırsatta "Türk 
ordusunun demokrasiye bağlılığı" ve 
''Türk ordusunun daima siyasetindışın
da kaldığı'' tekerlerneleri ni tekrarlaya
rak, yaptığı demagoji, vanlan bu aşa
mada düşünsel ve uygulama alanında 
farklı biçim almıştır. 

Yukanda belirttiğimiz iki mesaj a
rasındaki farklılık, cuntanın,-feshedi

len partilerin çoğunluğunun burjuva 
niteliği dikkate alındığında- partilerin 
feshi kararına ilişkin gerekçesinde de 
açığa çıktığı gibi, en küçük bir "yapıcı 
muhalefet"e dahi tahammül edemedi
ğini göstermektedir. Bu durum bir şeyi 
daha açığa çıkarmaktadır ki, Türkiye' 
deki askeri-faşist cunta, Tarihteki em
sallerine taş çıkartaeasma siyasal ikti
dan ve ekonomiyi ''sağlamlaştırdıkça" 
kendi dışında olan herkese, daha geniş 
kesimlere yönelmektedir. Geçen bir yı
lı aşkın bir süre içinde kururolaşarak 
bu aşamaya gelen cunta, sözverdiği 

"demokrasinin" temellerini atmaya 
başlamıştır. Temeli atılan bu ''demok
rasi" ise yine bizzat cunta tarafından 
bile gizlenemediği gibi parlamento ile 
süslenmiş, sorumluluğu genişletilmiş 

faşist devletten başka birşey değildir. 
Bu nedenledir ki, partilerin feshi kararı 
ve oluşumu, çalışma biçimi ve temel 
çalışma konuları ile Danışma Meclisi 
pekiştirilmek ve yukarıdan aşağıya 

topluma yerleştitilrnek istenen FA
ŞİST DEVLET'in temel kurumunu o
luşturmaktadır. 

CUNTANIN IDRÇINLIGI 
GüÇSüZLüGüNDEDİR. 

12 Eylül 1980'den beri çalışmalan 
yasaklanan siyasi partilerin feshi kararı 
cuntanın güçsiizlüğünün ifadesidir. Alı
nan bu kararın gerçek nedenleri ve te
mel amacı, cuntanın bir yılı aşkın uy
gulamalanndadır. 

Siyasi iktidarı ve ekonomiyi yuka
ndan aşağıya, Türkiye mali-sermayesi 
adına yeniden örgütlerneye soyunan, 

faşist cunta, bu hedefe varmada önün
deki tüm engelleri aşması gerekmek
teydi. Hukuki ifadeleri 1961 anayasa
sında bulunan siyasi partilerin hukuki 
varlığıda bu çabalan doğal olarak kös
teklemekteydi. Çünkü 12 Eylül cuntası 
demokrasi düşmanlığının, 1961 anaya
sası gibi nisbi burjuva demokratik hak
lan ancak içerebilen bir anayasayı bile 
rafa kaldırma düzeyine çıkarmıştır. Bu 
nedenle hukuksal açıdan böyle bir o
laya dayanan siyasi partierin varlığı do
ğal olarak faşist devletin kurumlaştıni
ması önünde bir engeldi. Sorunun bir 
yanı bu. Bir diğer yanı ise; fesh edilen 
partilerin bir kısmı toplumsal taban o
larak 12 Eylül ile birlikte zaten iktida
ra ortaksız oturmuşlardır. Tekelci sö
mürgeci burjuvazinin en güçlü birlikle
ri bu toplumsal tabanı oluşturuyor. 

Cuntada somutlaşan bu sınıfın iktida
rına "anayasa!" bir görünüm kazandır
mak ise yaşanan süreçte cuntanın attı
ğı adımların içeriğini oluşturuyor. Bu 
nedenle, kendi toplumsal tabanının dı
şında kalan en geniş toplum kesimlerin 
sosyal varlığına bile tahammül edeme
yen cunta, siyasal varlıklarına nasıl ta
hamül etsin? Bu durum gösteriyorki 
cunta aldığı karar ile, nesnel olarak or
tadan kaldırılan ama heme hikmetse 
büyük bir ikiyüzlülük ve yalan ile hala 
uygulanabilirliği iddia edilen 1961 ana
yasasına hukuki olarak dayanan parti
lerin, bu varlığına son verilmiştir. 

Evren'in dilinden düşürmediği ge
leceğin "demokrasi "sinde, siyasal par
tilerin yeri ve niteliği konusunda söyle. 
nenler, yukarda yazdıklanmızı doğrula
maktadır. Evren, "yeni anayasa ile ye
ni siyasi partiler kanunu kabulün
den sonra memleketin ihtiyacına uy
gun siyasi partiler rejimine göre parti
lerin kurulup faaliyetine izin vermek .. " 
sözleri ile bu gerçeği açıkça dile getir
mektedir. Ve bu "memleketin ihtiya
cına uygun" partiler ise şöyle tanımla
nıyor. ''ülkemizdeki komünizm e veya 
dini esaslara dayalı parti kurulamaya-
cağına göre ....... Küçük küçük partile-
rin koalisyon döneminde ne müşküller 
çıkardığı, iktidarda kalabilmek uğruna 
bu partilere ne büyük tavizler verildi
ğini hep beraber gördük ve yaşadık 
partiler enflasyonunu önleyecek bir se
çim sistemini bütün millet sizden bek
lemektedir.'' Aniatılmak istenen ve 
tablosu çizilen bu cicili "demokrasi'' 
nin niteliği siyasi partilerin feshinin al
tındaki gerçeği ve amacı göstermeye 
yetmektedir. Bugünün iktidarının top
lumsal tabanının dışında hiçbir kesi
min yasal siyasi örgütlemesine ''izin" 
vermemek, bugünün iktidarını, yarının 
"demokratik" rejiminde yasaliaştırma
nın ön koşullarını hazırlamak siyasi 
partilerin feshedilmesinin altında yatan 
temel neden ve amaçtır. 
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Bu arada şunu da belirtrnek gerekir 
.ki; sosyal-demokrasi Türkiye gerçe~in
de. birkez daha teslirnyetçili~ini, uzlaş
•macı. karakterini sergilerniştir. Cunta
-nın başı Evren partilerin feshine iliş
kin gerekçelerini 52 nolu bildirisine 
uymayan liderlerin yaptıklarını ceza
landımtak temeline oturtmasına ra~
rnen, ÇHP Lideri Ecevit bu karann 
kendilerinin demokrasiyi korumak 
için her şeyi yaptıklarını ve bugün de 
demokrasiye dönüş için fedakarlık 
yapmakta olduklannı söyleyerek, fa
şist cuntaya karşı günah çıkannaya ça
lışmış, bize kanşmayın biz sizinle be
raberiz mesajını iletmiştir. Ama bu tes
limiyet uzlaşma ve günah çıkarma bile 
CHP'yi ve Eceviti cuntanın hışırnından 
kurtaramarnıştır. İşte sa~ sosyal de
mokrasinin anti-faşistli~i ve bununTür
kiye şartlanndaki ifadesi. İşçi sınıfı 
önderli~i ve denetiminde bir anti-faşist 
c,ephe oluşturularnadı~ı sürece ~-sos
yal demokrasi testirniyeti ayyuka çıka
rır. 

. . Ancak şurası iyi bilinmelidir ki, 
_,başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi sı
_,nıflar siyasal örgütlenme ve mücadele
' .l~rini iktidarların izni ya da hukuki 
, · varlıklanyla de~il, temsil ettikleri sını
. fın çıkarlannda ve bu sınıfın sosyal 
varlı~ında bulrnaktadırlar. Ne cuntanın 
böyle kararları, nede sosyal-demokrasi
nin bu demokrasi düşmanı uygularnayı 
meşru zernin sayma yolundaki teslirni
yeti, halk yı~ınlan içinde bu karann 
geçersi~li~ini ortadan kaldırmaz. Bu 
nedenlerle de cunta siyasi partileri fes
hetme kararı ile hernekadar faşist dev-

• leti yerleştimıede bir adım atrnışsa da, 
bu durum cuntanın acizli~ini, güçsüz
lü~nü yansıtrnakta ve toplurnda so
yutlanrna sürecini hızlandımıaktadır. 
DANIŞMA MECLISI F AŞ İST 

CUNTANIN TEKNIK BüRO
SUDUR. 

Aylardır sansasyonu yapılan, ''de
mokrasiye dönüş"ün somut adımı o
larak lanse edilen Danışma Meclisi, ü
yelerin belirlenmesinden sonra 23 E
kim günü ilk oturumunu yaptı. Her
şeyden önce MGK ile birlikte "Kuru
cu Meclis" sıfatı taşıyan Danışma Mec
lisinin oluşumu, "demokrasinin terne
li' 'ni atacak kurumun, neme nem bir 
"demokratik" yapıya sahip oldu~nu 
gösteriyor. 160 üyeli Danışma Mecli
si 'nin 40 üyesi do~rudan do~ruya 
MGK tarafından atanmış, di~er 120 ü
ye ise illerden gösterilen üç misli aday 
arasından yine cunta tarafından seçil
miştir. Bu oluşurnun yanında, üyele
rin niteli~i ve meclis'in görevleri dik
kate alındı~ında, Danışma Meclisinin 
yasama ve yürütme işlerinde MGK 'nin 
bir alt teknik bürosu işlevi görece~i 
ilk bakışta ortaya çıkmaktadır. 

Danışma meclisi üyelerine bakıl
dı~ında, bu " isim yapmamış" zatla
nn, tekkellerio emrinde ve bürokra
side yıllanmış uzman teknik kadro
lar oldu~u görülmektedir. Başer Ka
fao~lu, Ali Koçman, Aydın Yalçın 
v.b. "isim yapmışlar"ın Danışma Mec
lisin 'de bulunmaması, cuntanın öte
den beri yaptı~ı "tarafsız", "siyase
te bulaşrnarnış" insanlarla "demok
rasinin temelleri atılacaktır" dema
gojisinin do~al bir sonucudur. Buna 
ra~rnen, Evren Danışma Meclisinin 
ilk oturumundaki konuşmasında, 
"bu meclisin dışında kalan de~erli 
isimlerden çeşitli komisyonlarda ya
rarlanılacaktır'' sözleri ile bunlara da 
yeşil ışığı yakmıştır. Kaldı ki danışma 
meclisi içinde "isim yaprnışlara"' 

taş çıkartacak "isim yapmamış "lar da 
aynı işlevi yerine getireceklerdir. 

Cunta tarafından çıkarılan bir 
yasa ile, çalışmaları belirlenen Danış
ma Meclisinin temel u~raşı Evren 'in 
Meclis'in açılışında çizdiği çerçevedir. 
Bu ise, yine Evren tarafından çerçevesi 
açıklanan Anayasa tasl~ını, bu temel
de seçim ve siyasi partiler kanununu 
hazırlarnaktır. Tüm sorunların ' 
"mevcut anayasa'dan" kaynaklandı~ı
nı belirten Evren'in "kişi özgürlükleri 
u~runa devleti güçsüz, birşey yapamaz 
duruma getimıeye de hakkımız olma-
dı~ını ....... kısaca kişi hak ve özgürlükle-
rinin hudutsuz olamayaca~ınıda hatır
dan çıkamıamamız gerektiğini vurgula-
mak isterim ...... " sözleri, Danışma 
meclisinin hazırlayacağı Anayasa tas
la~ının çerçevesidir. Yani daha açık 
deyimi ile, 1961 anayasasının sa~ladığı 
nisbi dw:nokratik hakların da bulunrna
dı~ı ve içeri~inin tamamıyla "Güçlü 
Devlet" felsefesine oturtulac~ı bir A
nayasa taslağı hazırlamak Danışma 

Meclisinin tarihsel rnisyonudur. Açık
tır ki bu da, bugünkü faşist devlet'in a
nayasal bir temele oturtulmasından 
başka bir anlama gelmemektedir. Da
nışma Meclisinin, gerek anayasa, gerek
se partiler ve seçim yasası ile ilgili ' 
"güçlü devlet" felsefesine dayandınlan 
çalışmaları, partilerin feshi kararının 

başta açıkladı~ırnız niteli~ini ve danış
ma meclisinin açılışı ile b~lantısını 
daha açık gösteriyor. 

Burjuvazinin hiçbir dönernde öz
gürlükleri bahşetrnedi~i, demokratik 
hak ve özgürlüklerin sınıf güçlerinin 
mevzileurnesi ve mücadelesi ile alındı~ı 
korundu~u ve geliştirildiği göz önüne 
alınırsa, "siyasal gericili~in" iktidara 
damgasını vurdu~ tekelci kapitalizm 
koşullarında mali sremayeden ''özgür-
lük, demokrasi" beklernek olsa olsa o
nun ekrne~ine y~ sümıektir. Bu an
lamı ile de cuntanın danışma meclisi 
tarihsel misyonunun gerektirdi~i, te
kelci semıayenin, büyük tekelci gurup-

ların çıkarlarıyla uyuşan bir oluşum 
ve işleyişe sahiptir. O da F AŞİST 
DEVLET'İ ANAYASA DÜZEYiNDE 
MEŞRULAŞTIRIP, ddLl BİR 
PARLAMENTO İLE SÜSLEME KO
ŞULLARlNI HAZlRLAMAK. 

HALKlMIZ VE ONUN EN İLE
Rİ ÖRGÜTLÜ GÜÇLERI, PAR
TlLERIN KAPATILMASI KA
RARI VE DANIŞMA MECLi
SİNİ TANlMlYOR. 

Türkiye Mali-sermayesi adına en 
kısıtlı demokratik hak ve özgürlükle
ri de ortadan kaldırarak, iktidarı zor 
yoluyla gasp eden faşist generaller cun
tası bir yıldır halkımıza kan, gözyaşı, 
yoksulluk ve sefaletten öte birşey ge
timıedi. Getirmesi düşünülemezdi de. 
Bunun aksi; onun varlık nedenlerini 
ortadan kaldırırdı. 

Faşist cuntayı bir anayasa ile meş
rulaştırmak misyonunu üstlenen Da
nışma Meclisi, başta işçi sınıfı olmak 
üzere halkımızın çıkarlarına değil bir 
avuç büyük tekelci gurubun çıkarları
na uygun düşen bir kurumdur. Faşist 
cuntanın atacağı hiçbir adım, alacağı 
hiçbir karar halkımız ve onun en ileri 
örgütlü güçleri açısından meşru değil
dir. Hangi biçimde olursa olsun alınan 
karar ve uygulamalar faşist diktatörlü
ğü yukandan aşağıya örgütleme çaba
lannın ürünleridir. Böyle bir yapı ve 
işleyişe sahip bir iktidar ve onun ku
rumlarının en geniş toplum kesimle
rinin istemleri ile çelişti~i açıktır. 

Halkımız kendi meclisini, kendi 
örgütlü gücü ile, cuntaya karşı karar
lı bir mücadele içinde, bu mücadeleyi 
işçi sınıfı öndedeğinde iktidar mücade
lesi ile birleştirerek yaratacaktır. An
cak böyle bir mücadele sonucunda o
luşturulacak bir meclis halkımızın çı
karlarını ve istemlerini yansıtabilir. 

Halkımızın örgütlerinin varlı~ı top
lumsal yapırnızdadır. Bu anlamı ile par
tilerin feshi kararı, toplumumuzun 
derinlerine kök salmış işçi sınıfı ve e
mekçilerin örgütlenmeleri için geçer
li de~ildir. Bugüne kadar oldu~ gibi 
bundan sonra da varlı~ını toplumsal 
yapısından alan siyasi örgütlerimizin 
feshi iktidarların emirnarneleri ile ger
çekleştirilernez. Cuntanın varlığına, 

karar ve uygulamalanna karşı mücade
le içinde daha da gelişip güçlenerek 
varlıklarını sürdüren halklanmızın ör
gütlü güçleri, cuntayı devirerek halkı
mızın kendi meclisini kuracaktır. ~ 

-----------------------------
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KANLI ELLERINI ISVEÇ'E DE UZAT AN 

FAŞIST TüRK CUNTASI 

GEREKEN DERSI ALDI! 
Türkiye ve Kürdistan halkı üzerin

de içte estirilen baskı ve terörle yetin
meyen faşist Türk cuntası, son aylarda 
kanlı ellerini yurtdışına atmış durum
da. 

öteden beri, ülke içindeki baskı ve 
cinayetlerle yetinmeyen cunta, yurtdı
şındaki ilerici kişi ve kuruluşlardan te
dirgin olmakta ve bunları susturmak i
çin çeşitli çabalar harcamaktadır. Cun
tanın bu u~raşları bugüne kadar iki 
yönlü olmuştur. 

1- Kendi güctürnündeki Konsolosluk 
ve özel olarak gönderilen ajanlar aracı
lı~ıyla yurdışındaki ilerici Kürt ve Türk 
muhalefetini çeşitli yollardan tehdit 
etmek, jumallemek ve böylelikle de 
onlara gözda~ı vermek. 
2.si ise bu yolla fazla başarılı bir ge

lişme kaydedilmedi~i için MiT tara
fından düzenlenmiş sahte belgelerle, 
yurtdışından ilerici anti-faşist kimse
leri o ülkelerin polis yetkililerinden ge
ri istemektir. 

2. Yolla bu güne kadar yurtdışından 
birçok kimse geri istenmiştir. 

İsveç 'ten ilk olarak devrimci-de
mokrat arkadaşımız, A.Kumararslan 
hiçbir hukuki kanıt gösterilmeden. 
INTERPOL kanalıyla "terörist" oldu
~u iddiasıyla geri istenmiştir. Bunun 
üzerine İsveç polisince "adi suç" ihba
rı olarak de~erlendirilen bu durum, ar
kadaşımızın kaldı~ı adresin Türk po
lisine bildirilmesine ve neticede kendi
sinin evinden alınarak gözaltına alın

masına yolaçtı. 

Olayın ciddi ve tehlikeli bir ko
numda oldu~u gerçe~inden hareketle, 
İsveç Kürt Kültür ve Dayanışma Der
ne~i tarafından İsveç 'te bulunan ilerici 
anti-faşist Kürt ve Türk örgütlerine 
sorunun görüşülmesi için bir ça~rı ya
pıldı, Bu ani c~n sonucu biraraya ge
len sözkonusu örgütler olayın ciddiye
tini ve İsveç'teki siyasi mülteciler için 
teşkil etti~i tehlikeyi de gözönüne ala
rak derhal alınması gereken tedbirler ü
zerinde görüşüp bazı somut eylemler 
tesbit ettiler. 

Buna göre ilk elden İsveç 'teki Ba
sın-yayın organlannın haberdar edilme
leri kararlaştınldı. Ayrıca bu örgütlerin 
ortak imzasını taşıyan bir mektubun 

İsveç Adalet Bakanı Cari Axel Petri, 
Dışişleri Bakanı Ola Ulis ten, Baş bakan 
Thorbjön Falldin, Göçmenler Bakanı 
Karin Andersson, Göçmen Dairesi Baş
kanı Thom Palmlund 'a gönderilmesi 
karar altına alındı. Bundan başka ör
gütlerden oluşan 3 kişilik bir heyetin 
Adalet Bakanı Cari Axel Petri ile ko
nuyla ilgili bir görüşme yapması da ka
rarlaştırıldı. Kararlar do~rultusunda 

derhal harekete geçildi. 
Ertesi günlerde, bu konu İsveç 

basınında çok geniş bir şekilde ilgi gör
dü. Ayrıca yukarıda sözkonusu edilen 
mektup gönderme ve görüşme de yapı
lınca olay daha da aydınlanmış oldu. 
Adalet Bakanı ile yapılan görüşme o
lumlu geçti. Bu arkadaşımızın ve Tür
kiye'nin içinde oldu~u somut durumu 
yakından takip ettiklerini belirten ba
kan, bu konuda gerekli işlemlerin ya
pılaca~ını ve bu kararın da İsveç hükü
metince alınaca~ını belirtti. Bakaola 
yapılan görüşmenin ertesi gününde hü
kümet olaya müdahele ederek, arkada
şımızın serbest bırakılınasını sa~landı. 
Böylelikle savcılı~ın almış oldu~u en 
az 3 haftalık gözaltı durumu ortadan 
kalktı ve cuntanın kirli emelleri kursa
~ında kaldı. 

Faşist cunta bu küstahça girişimiy
le neyi amaçlıyordu? Bu sorunun ce
vabı yurtdışındaki ilerici, demokrat ve 
cuntaya karşı aktif bir mücadele içinde 
olan kimselerce çok iyi bilinmekte. 
Cuntanın bununla hedefledi~i nokta 
şudur: Bütün u~raş ve çabalarına ra~
men yurtdışındaki mücadelenin geniş
lemesinde rol oynayıp tutuklayamadı
~ı aktif elemanları, sahte belge ve ka
nıtlarla geri isteyip kanlı pençeleri al
tına sokmaktır. 

Buna neden de giderek yurtdışında 
örgütlenen, güçlenen ve cuntaya kor
kulu riiya haline gelen anti-faşist po
tansiyelin varlı~ıdır. Devrimci-demok
rat arkadaşımız A.Kumararslan, Türki
ye'de bulundu~u dönemlerde DDKD 
genel yönetim kurulu üyesi olup, sö
mürgecili~e, faşizme karşı aktif görev
lerde bulunmuş bu yönde birçok ça
lışmaları olmuştu. Bu arkadaş yurtdı
şında da cuntaya karşı aktif bir müca-

delenin içindedir. Devrimci Demokrat 
hareketimizin Avrupa'da örgütlü ve 
güçlü bir potansiyele sahibolması, cun
tanın işini elbette zorlaştınyor. 

Sorun çok net ve açık. Cunta yurt
dışındaki anti-faşist güçlerin varlı~m
dan oldukça korkmaktadır. Her ne pa
hasına olursa olsun, bu güçlere yurtdı
şmda büyük darbeler vurma hevesin
dedir. Demokrasi güçleri ise cuntanın 
bu ve benzeri heveslerinin ku~ında 
kalaca~ını, İsveç'te onlara vurulan şa
mar ile ispatladı. Gerekirse yeni şa
marlar vurmaktan da çekinmeyecektir. 

ISVEÇ BASlNlNDAKI 
YANKILARI 

İsveç tarihinde ilk olarak yaşandı
~ı hukukçular ve bazı yetkililer tara
fından sık sık vurgulanan bu olay İsveç 
kamuoyunu uzun bir süre işgal etti, 
kitle iletişim araçlanndan bü
yük ilgi gördü. Do~al olarak, 1951 Ce
nevre bildirgesine göre politik göçmen
lik hakkını almış bir kişinin, faşist bir 
yönetimin iste~i üzerine göz altına alın
ması geniş yankıya yol açtı. Bütün gün
lük gazetelerin iç olaylar sayfasında 
ilk yeri ve hatta bazılannda baş 

sayfada yer alabildi. 
"İsveç-Türkiye polis işbirli~i", ' 

"Askeri cuntanın iste~i üzerine politik 
tutuklu", "İsveçte'ki Kürd'e karşı po
lis saldınsı", "Polis dışanya adrasler 
verdi", "Polis politik göçmenler ile il
gili dışanya bilgi sızdırdı" "Cinayet i
le suçlanıyor" v.s. gibi günlük gazete 
başlıklan sık sık göze çarptı. 

26 Ekim 1981 tarihinde haberi ilk 
olarak veren İsveç 'in en büyük Sabah 
gazetesi Dagens Nyheter(DN) habere 
en önemli iç olay olarak yer aldı. 
Dagens Nyheter verdi~i haberde: "İs
veç'te politik göçmen olan Türkiye'li 
bir Kürd' ün Cuma gününden bu yana 
Türk polisinin iste~i Uzerine Stock
holm'de tutuklandı~ını" 

Göçmenlik statüsüne ra~men isim 
ve adresin İsveç polisince dışanya ve
rildi~inin, Kürd 'ün avukatı Per Stasigt 

i tarafından söylendi~ini" 
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ARMANC 8 

"Türkiye'de istenilen binlerce öl-' 
dünne olayından biri için sorumlu tu
tuldu~unu" sıralayarak, olaya ve Tür
kiye ve Kürdistan 'daki gelişmelere ge
niş yer ayırdı. 

Cuntanın insan haklarını çi~nedi
~ini ve bunun lsveç temsilcileri dahil 
Avrupa Konseyinde protesto edildi~i
ne de~indi. Ve sonuç olarak, A.Ku
mararslan'nın politik göçmen oldu~u, 
Türkiye'ye geri verilemiyece~i ve as
keri bir mahkeme tarafından Türkiye' 
de işledi~i iddia edilen bir suç için İs
veç 'te de yargılanamıyaca~ını belirtti. 

Ayrıca, DN de~işik tarihli di~er 
bazı sayılannda olaya yer vererek ge
lişmeleri günü gününe yayınlandı. A.K' 
nın serbest bırakılmasından sonra ise, 
kendisiyle kısa bir söyleşi yapıldı. 

İsveç İşçi Sendikaları Konfedaras
yonu, LO'nun günlük yayını AFTON
BLADET(Akşam gazetesi) haberi "ci
nayet ile suçlanıyor" başlı~ıyla yayın
iadı. Stockholm'deki 3000 Kürdistan' 
lının huzursuz oldu~unu belirten Af
tonbladet'in sorularını A.K'nın avuka
tı Per Stadigt şöyle yanıtlıyor. 

-"Bu olay, Türk yetkililerinin bir 
düşünce savaşcısını hapsettirmek için 
yapılınıyan mahkeme tarihleri yarattı
~ı izlenimini bırakıyor." 

-"İsveç polisinin neden politik 
bir göçmenin adresini kaçtı~ı ülkenin 
polisine vennesini anlamak zor." 

Diğer en yüksek tirajlı akşam ga
zetesi EXPRESSEN de olayı hemen 
hemen aynı boylarda ele aldı. Somut 
olaya ve genel olarak cuntanın uygula
malanna de~indi. Ayrıca, cuntanın 
AK'nı lsveçteki çalışmalan dolayı
sıyla geri istediğini de belirtti. 

lsveç'te yayınlanan hemen hemen 
bütün yerel gazeteler olaya aynı 
ilgiyigösterdiler. Bunların arasında bü
yük tiraja sahip Stockholms-tidningen 
ve Uppsala N ya Tidningen' i sayabiliriz. 

Ayrıca olaya en geniş yer veren 
günlük gazetelerin arasında lsveç İşçi 
Partisi Komünistleri yayın organı 

NORRSKENS FLAMMAN da yer alı
yordu. "ASKERI CUNTANIN İSTEGİ 
üZERİNE POLİTİK TUTUKLU" baş
lı~ıyla baş sayfada yer alan Norrskens
flamman 'ın haberinin bazı bölümlerini 
aşa~ıya alıyoruz: 

"Bir yılı aşkın bir süredir Kürt ve 
Türk halklarına zulüm eden askeri fa
şist cunta ~i aynı baskı yöntemle
lerini İsveç'te de uygulamaya başladı. 
Uzun bir zamandır yurtdışındaki anti
cuota çalışmalardan rahatsız olan cun
ta dışardaki anti-faşist muhalefeti ez
mek için bütün yolları denemeye giriş-
t . " ı. 

"Cunta şimdi de MİT aracılı~ıyla 
'kanıtlar' düzenliyerek, dış ülkelere po
litik iltica edenieti geri getirtıneye çalı

ı 

şıyor. Bir politik mülteciyi politik 
suçlamalar ile geri getirmenin mümkün 
olmadı~ınıın bilincinde olan cunta adi 
suçlar için sahte 'kanıtlar ' düzenleme
ye başladı" 

"Bu sahte 'kanıtlar' MİT tarafın
dan ya işkence altında ya da sahte bel
geler ile düzenliyor. Bunun en son ör
neği , bir politik göç me nin geri verilme
si lsveç 'ten istendi' ' 

"Abdülvahap Kumararslan DDKD 
genel yönetim kurulu üyesidir. Bugün, 
Türkiye'de devam eden DDKD dava
sında savcı ; DDKD yöneticileri için 
869 yıl hapis cezası istemektedir." 

"Kumararslan genel yönetim kuru
lu üyeli~i, mitinglerde konuşmacı ol
du~u ve hiç bir zaman işlemediği bir 
öldünne olayı -lsveç polisine bildiri
len- ile suçlanıyor. " 

Norrskensflamman'daki yazı 

şöyle son buluyor: 

"Bugün yaşamlanın sonuçlanna 
göz yummak zor olacaktır. E~er Ku
mararslan geri verilirse büyük bir Kürt 
ve Türk politik göçmen kitlesinin ya
şamı tehlikeye girecektir. Türk polisi 
sahte kanıtlar düzenleyerek yeni geri 
venne istemleri ile gelecektir." 

"Bunu suskun bir şekilde kabul 
etmemeliyiz. Kumararslan'ın derhal 
serbest bırakılınasını İstemeliyiz" 

İsveç Radyo ve Televizyonu da ha
ber yayınlarında olaya geniş yer 
Olaya ilişkin olarak İsveç radyosu A-
dalet Bakanı ile bir söyleşi yaptı. 

Böylece, İsveç 'li, Kürdistan 'lı ve 
Türkiye'li demokrasi güçlerinin çabası 
ile oluşturulan geniş kamuoyu tepkisi 
ve Adalet Bakanlığının müdahalesi ile 
A.K serbest bırakıldı. 

Propaganda açısından bir başarı el
de edildi. Faşist cuntanın elindeki silah 
geri tepti. 

Gazeteci ve yazar Mahmut Baksi, Kürt sorununa ilişkin olarak İsveç Göç
menler Bakarn K. ANDERSSON ile bir söyleşi yaptı.AFTONBLADET'te 
yayınlanan söyleşinin Türkçesini aşağıda bulacaksımz.; 

Kürtleri desteklermisin? 

20 Ekim 'de A. Kumararslan, faşist Türk cuntasının istemi üzerine, lsveç polisi 
tarafından gözaltına alındı.2 7 Ekim 'de Başsavcı K. G. Svensson bu olay üzerine 
şunları dedi: 

-Bizim lnterpol'le mükemmel bir işbirliğimiz var.A. Kumararslan'ın gi:Jzaltına 
alınmaması için hiçbir neden yok. 

-Ben, askeri Türk cuntasının , biz Kürtleri yurt dışında da susturma çabası içinde 
olacağı bilincinde olduğum için, yukarıdaki olaydan önce lsveç Göçmenler Bakanı 
Karin A NDERSSON ile görüşme talebinde bulunmuş tum. 

-lsveç 'te 3000 'in üzerinde Kürt var.Kürt sorunu hakkında ne düşüniiyorsunuz? 
KARİN ANDERSSON: de henüz bir çözüme kavuşmamıştır. 
lsveç 'teki Kürtlerin dil sorunu dı- Buna karşın, Kürt sorununun uluslara-

l 
şında başka özel sorunlannın oldu~u- rası düzeydeki kapsamı büyük ve 
nu göremiyoııım. Bu, istenilen biçim- : önemlidir. , 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg
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Ben, Kürtlerin, di~er halk grup ve 
azınlıklanndan daha kötü şartlara sa
hip oldu~unun bilincindeyim. Elime 
geçen raporlardan göründü~ kadan ile 
Suriye Kürtleri, Türkiye Kürtlerinden 
daha fazla özgürdürler. Buna ra~men 
Kürtler di~er gruplar gibi orda da kötü 
koşullardadırlar. Fakat bu hepsinin ve
ya tek tek herkesin takibata u~radı~ı
na inanmıyorum. Her bireyin politik 
göçmen olarak kabul edilmesi, onların 
politik aktivitelerine ba~lı bir şeydir. 

Ben baskı altında olanlarla, taki
bata u~rayanları ayırıyorum. Bizim 
göçmen yasalarına göre, takibata u~
ramak, baskı altında olmaktan daha 
fazla şeyler istiyor. Suriye'ye bir gezi 
yapmayı düşünüyorum. 

Suriye'de cereyan etmiş bir sürü o
laya rastladım . Oraya yapacağım gezi 
olanağı ile Kürtlerin Suriye'deki duru
mu hakkında da bilgilenece~im. 

MAHMUT BAK.Sİ: 
Türkiye'de yapılan ı 975 yılı İsta

tistiklerine göre 6,5 milyon Kürt, Türk
çe bilmiyor. Cunta, bu insanların beş 
yıl içinde Türkçe öğrenmelerini öngö
ren bir yasa çıkardı. Aksi takdirde 
yurttaşlık haklarını kaybedeceklerdir. 
İsveç bu sorunu uluslararası planda 
gündeme getiremez mi? 

KARİN ANDERSSON: 
Bir halkın durumu söz konusu ol

duğu zaman, bunun yolu uluslararası 

antlaşmalardan geçer. Ben daha ziyade 
insan hakları sorununu düşünüyorum. 

Kürtlerin Türkiye 'den kaçması ile 
Kürt sorununun çözülebileceğini san
mıyorum. Sorun Türkiye'de çözülmeli, 
orda haklarına saygı gösterilmelidir. 

MAHMUT B AKSi : 
İsveçteki Kürtler de Türk hükümeti 

tarafından takibata(koğuşturrna) uğru

yor. Cunta, İsveçteki Konsoloslukları 
kanalı ile, Kürt çocuklarının, Kürtçe 
okuma yazmalarını, pasaportlarını ip-

Mahmut Baksi K. ANDERSSON ile 

tal etme tehdidi ile engelliyor. Bu ko
nuda ne düşünüyorsunuz? 

KARİN ANDERSSON: 
Böyle oldu~u konusunda bir bil

gim yok. Eğer lsveçte yaşayan ve isveç 
yurttaşı olan Kürtler söz konusu ise, 
onlann haklarını korumak, lsveç'in gö
revidir. 

Eğer kendileri pasaportlarını kay
betmek korkusu ile, ana dilleri olan 
Kürtçeyi çocuklarına okutınaya yönel
miyorlarsa, buna fazla birşey yapama
yız. Biz sadece onlara, Kürtçe okumak 
için buraya hoşgeldiniz diyebiliriz. Biz 
Türk makamlarına, Kürtlerin pasaport
larının uzatılınası için emir veremeyiz. 
Tabii ki gerekçeli oldu~u zaman, ulus
lararası planda bir tavır almak gibi bir 
sorumlulu~umuzda var. Ben sorunu in
celeyip sonradan bir tavır alaca~ım. 

MAHMUT B AKSi : 
İsveçin yılda ortalama ı 250 kişi o

ranında mülteci kabul etmesi miktarı 
Kürtleri de kapsıyor mu ? 

KARİN ANDERSSON: 
Mülteci oranı, BM'de(Birleşmiş 

Milletler) müİteci görevlileri işbirliği 
sonucu kesinleşir. Mületci sorunu gö
revlileri, ıriültecilerin kabulü için, onla
rın ülkelerini terk etmiş olmalarını ve 
herhangi bir göçmen kampında yaşa
mış olmalarını çıkış noktası olarak a
lır. 

Bu yüzden, bu insanları mülteciler 
miktanndan yararlandınyoruz. Sonra 
Spontan mülteciler de vardır, burdaki 
bir sürü Kürdün durumu budur. 

BM(Birleşmiş Milletler) İNSİY A
TİFİ 

Birleşmiş Milletler mülteci yetkilileri, 
mültecicilere bu hakkı veriyor. Seninde 
dedi~in gibi, lsveç hükümetinin, Tür
kiye'yi cuntadan sonra terk eden ve 1-
raktan, İran' a sürgün edilen Kürt mül
tecilerinin durumunu tartışmak için 
BM'ne götürmede insiyatif olması dü
şünülebilir. Bu sorunu BM'in göçmen
ler komisyonuna götürece~im. 

MAHMUT B AKSi: 
Kürtler, İsveçin Kürt sorununu 

BM' e götürmesini istiyor. 
KARİN ANDERSSON: 

Ben Kürt sorunun BM nasıl görü
şüldü~ünü okudum. Bir kaç defa de
nendi, fakat gündeme gelip, politik bir 
tartışmaya yolaçamadı. Her defasında 
geri çekildi. Bir defasında Mo~olistan 
tarafından birtakım tedbirler alınması 
için önerildi, fakat sonradan geri çekti
rildL Sorunun BM'de görüşülmesi el 
altındadır. 

Sorun çözülmedi~i sürece, Batı Av
rupa ülkeleri ve Kürtlerin sı~ındı~ı .Or
ta Do~u ülkeleri için, göçmen sorunu 
olarak devam edecektir. Sorunu, dışiş
leri bakanlı~ına götürece~im. 

MAHMUT BAK.Sİ: 

Niçin, Türkiye'nin Kürtler hakkın
daki tutumunu direkt protesto etmi
yorsunuz? 

KARİN ANDERSSON: 
Biz, Avrupa Konseyin'de Türk as

keri cuntasını gerçekten birkaç defa 
protesto ettik. 

BULGARISTAN HALK CUMHURİYETİ 

VE SILAHSlZLANMA SORUNLARI 

Nükleer silah sav8şının önlenmesi, dünya barışının ko
runması, uluslararası güvenlik ve işbirli~inin pekiştirilmesi, 
tam ve genel silahsızlanmaya gidilmesi için yürüttüğü yoğun 
çalışmalar, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 'nin dış politika
sında önemli yer alıyor. Bulgaristan, sosyalist topluluk ülke-

lerinin silahsızlanma alanında izlediAi etkin ve uyumlu dış 
politika doğrultusunu ve Sovyetler BirHAl'nin bu alandaki 
somut girişimlerini kesinlikle destekliyor. 

devamı s. 13'de 
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Yoldaşlar, 

Asırlardır ülkemiz Kürdistan'da ı 
sürdürülen sömürgeci haskılann ifadesi 
olan,ırkçı,şoven,asimilasyoncu,jenosid 

uygulamalan, 12 Eylül Askeri-Faşist 

darbesinden sonra daha da artınlarak 
had safhaya ulaştı. 

Kürdistan genelinde görülen bu 
vahşet ve çagdışı uygulamalar, ilçemiz 
ve civar köylerinde en acımasız bir bi
çimde sürdürülmektedir. Birimimizdeki 
gelişmeleri açıklamaya çalışacagım. 

İlçemiz Uludere, Hakkari iline bag. 
lı, Irak-Türkiye Kürdistanı 'nı birbirin
den ayıran suni sınır boyundadır.Ara
zisi oldukça daglık ve verimsizdir.İlçe
ye baglı 20'nin üzerinde köy var. ı 
Halkın genel geç im kaynagı hayvancı- : 

lıktır.Ama, dokuz nüfuslu bir ailenin ! 
üç keçi ile hayvancılık yapmasına ge- ı 
çim denilebilirse. 

İlçemiz ,bu özellikleri ile,Sömürge
ci-Faşist Cunta'nın azgın garnizon ko
mutanı Avni SlÇRAR'ın (2/119 Sey
yar jandarma tabur komutanı) deyimi 
ile "Hakkari ili, Ortadogu ülkelerinden 
olan Türkiye'nin en stratejik bölgesi
dir.Uludere ilçesi de Hakkari ilinin en 
hareketli ve stratejik bölgesidir''. Bu 
durum, yöre halkını sindirmenin, hat
ta ortadan kaldırmanın sömürgeciler i
çin ne kadar önem taşıdıgının göster
gesi ve onlara korkulu rüyalar yaşattı
gının ifadesidir.Durum, yöremizde on
lar açısından bu kadar ciddi iken yap
tıklarına şaşmamak gerekir.Kararlı sa
vaşımımız ile ömrünü kısaltacagımız 

cuntanın, yöremizdeki bir yıllık uygu
lamalanndan bazı örnekler vermeye 
çalışacagım. 

Cunta gelir gelmez, tüm yörede he
likopterler desteginde, agır makinalı 
silahlar, tam techizatlı askeri birlikleri 
ile tüm köylerde operasyanlara geçti. 
12 Eylül'ü takip eden günlerde Gülyazı 
(BEJUH) köyünde katliam yapıldı. 

Satılık yerli ajanlar, muhbirler a
çıktan çalışmaya başlayıp, askeri ko
mutanlarla birlikte köylere silah top
lamaya çıktılar.Hayali silah sahibi 
listelet düzenlediler .Listelerine isimleri 
geçen kişiler mutlaka silah vermeliydi
ler, iıksi davranış yokoluşu anlamına 
gelirdi. . 

Silahsızlandırma operasyonlannı 

tamamladıktan sonra, yalan ve iftiraya 
dayalı suç isnatlan yaratmaya başladı
lar. "Sen Irak Komünist Partisine un 
götürüyorsun", "Sen DDKD'liler ile 
geziyorsun", "Sen kaçakçılık yapıyor
sun" v.b iddialar, yaratılan düzmece 
suçlann temelini oluştuiııyoi:.Bu düz
mece suçlardan ise, yoksul halkımız ki
şi başına 100.000'i aşan miktarlarda 
para ödeyerek, daha dogrusu soyula
rak, "paklanıyor". Yüzyıllardır tüm 
ırkçı, şoven, militarist uygulamalara 
ragmen, kültürel varlıgından zerre ka
dar birşey kaybetmeyen yigit halkımı
zın ulusal kıyafetlerine karşı saldınya 
geçildi.De~eri milyonlan aşan bel ku
şagı, "acem ş alı", "ş al u şapık" yakıl
dı.Köyden ilçeye inip de bu kıyafetleri 
üzerinde olan insanlar, tutuklanıp giy-J 

sileri yakıldığı gibi, günlerce işkence
den geçirildikten sonra, elbisesiz salı
verilmiştir.Elinde haston yakalanan ki
şiye, hastonu kınlıncaya dek, bu bas
tonla ctayaır atılmaırtadır. 

Acilen tüm köylere seyyar jandar
ma birlikleri yerleştidiler.Köylere gi
riş çıkış, ilçeye gitme v.b. şeyler her 
köydeki jandarma komutanının izin ve 
bilgisine bağlandı.Bu zorulu işleyiş 
şöyle gerçekleşmektedir. 

İzin isteyen kişi, nereye, niçin gi
deceğini, gittiği yerde kimin evinde ve 
kaç gün kalacağını belirtınesi 

Ayrıca gittiği yerde(köy-ilçe v.b.) ki
me misafir olmşsa, ev sahibi de kendi 
karakol, bölük v.b. komutanına aynı 
kapsamda bilgi vermesi gerekir.Bir yere 
giden kişi belirtilen zaman içinde 
dönmeli ve komutana görünüp " işte 
ben geldim" demelidir.Bu çagdışı uy
gulamaların kurallarını yerine getirme
yenierin vay haline! ... 

ülkemizi tümden Hitler'in esir 
kamplarından daha beter duruma geti
ren Faşist cuntanın azgın militarist kö
pekleri ve onlann kiralık ajan ve muh
birleri bu yaptıkları ile de yetinmedi
ler.Yöremizin beş köyünü boşaltıp 
tampon bölge haline getirdiler.Halkı-

mızın can, mal ve namus düşmanı 
bu caniler, iğrençliklerinin en hayasız
casını son aylarda sergilediler.Haziran 
1980'den bu yana karakol nezaretleri 
kadınlardan boşalmıyor.Zaman zaman, 
Uludere'nin Ortaçağ bucağı bölük ne
zaretinde tutulan kadın sayısı 50'yi a
şıyor.Tek suçları Kürt olmak olan bu 
kadınlara insanlık dışı işkenceler yapı

lıyor.Ayak tabanları jiletle parçalanan 
kadınlar günlerce tuzla döşenmiş neza
ret zemininde dolaştınlıyor.Okuma 

yazması olmayan, Türkçe konuşmasını 
bilmeyen bu yoksul insaniann yaşa
mında bu işkence ve zulüm günlük bir 

. olay durumuna gelmiştir. 
· Şimdi de, yöremizdeki operasyon-
lar sırasında faşist devlet haydutlarının 
karşılaştıklan yiğit direnişleri ve bo
şaltılan beş köy halkının durumunu a
çıklamaya çalışacagım. 

Yaşasın 

cuntaya karşı direniş ruhu! 

23 Mart 1981 günü, ilçemizin Taş
delen(NEWIH) köyü, gece saat üç sıra
lannda beşyüze yakın bir askeri kuvvet 
tarafından kuşatıldı.Sabahın şafağlfda 

köyü çembere alan askerler her taraf
tan köyü kurşun yağmuruna tuttu
lar.Amaçlan, köy halkını paniğe sokup 
bir operasyon yaratmak toplu katliama 
giriş m ekti. 

Ama yiğit Taşdelen(NEWIH) köy
lüleri soğkkanlı davranıp, panige ka
pılmadan provakasyona gelmediler.Bu
nun üzerine, köyü kuşatan askerler, 
Kore cephesine gidiyormuşcasına tam 
techizatla köye girip tüm evleri, evin i
çindeki sandıkları, kadın bobçalarına 

varıncaya kadar aradılar.Ancak birşey 
bulamadılar .Umdukları kursaklarında 

kalan militarist uşaklar,boşa giden bu 
operasyonlarını hıncı ile, dipçiklerle 
tüm köy halkını, kadın, erkek, çocuk, 
yaşlı demeden köy okulunun önündeki 
düzlükte topladılar.Tüm köylüleri da
yak ve tehditten geçirdikten sonra,Ah
met Apaydın, Arif Çetin, Hasan Turan 
ve Mehmet Çelik ismindeki kişilerin 

eşierini "Unimorg" askeri arabalanna 
tıkayıp tabura götürmek üzere köyü 
terketmeye başladılar.Bu durum karşı
sında toplatılan tüm köylüler hep bera
ber direnmeye başladılar.Taşlı sopalı 

direniş 6 km kadar yol üzerinde sürdü. 
Askerlerin ateş açmalanna, kadın ço
cuk demeden dipçiklemelerine rağ

men köy halkı yılınadan direndi.Bu yi
ğitçe direniş, faşist-militarist haydutla
rın tutukladıkları kadınlan serbest bı: 
rakmaya zorladı.Baskının başındaki bir 
yüzbaşı, elindeki silahı direnişçi köylü
lere uzatarak "Bizden ne istiyorsunuz, 
alın silahlanmızı bizi vurun" gibi "lü
tuflarda'' bulunmak zorunda kaldı. 

Temmuz ayı başlannda, yaz sıca

gında ilçeye bağlı sınır köylerinden 
beş köy boşaltılıp, halk mecburi iska
na zorlandı.Bu uygulamaya ilişkin yay
gın olan kanı, boşaltılan köylerin ya
kınında sınır ötesinde Irak Komünist 
Partisi ve Irak KDP'sinin askeri üslerine 
Irak ordusunun saldın kabiliyetini ve 
manevra olanaklarını kolayiaştırma 

şeklindedir.Boşaltılan ve yasak bölge 
durumuna getirilen köyler ile bura hal
kının yerleştirildigi yeni köylerin isim
leri şöyle; 

1-ALUŞ(Kayadibi) :Ortaçağ buca
ğına getirilen bu köylüler bölük binası
nın yanındaki çorak düzlüğe yerleşti-

rildiler.Çadır, battaniye v.b. hiçbirşey
leri yok.Tüm köylü açık havada yaşa- . 

maktadır. 
2-ZEYV AN: Bu köy halkı da RO

BOZİK(Ortaçag) köyüne yerleşmeye 
zorlanmıştır.Onlar da hiçbir olanagın 
bulunmadıgı esir kampı hayatı yaşı
yorlar. 

3-MERGA Mİ RAN: Bu köy halkı 
da ROBOZİK(Ortaçag) köyüne yerleş
titilerek karakol bitişiginde jandarma 
gözetimine alınmıştır. 

4-HODANA(Alancık): Hodana 
köylüleri ise Gülyazı(BEJUH) köyüne 
getirilmiş ve bu köydeki seyyar jandar
ma yazlık askeri karakolunun nezareti 
altındadır. 

5-YEKMALA: Bu köyde dört as
keri karakol ve bir askeri birlik oldugu 
halde, bu köylülerin bir kısmı BEJUH, 
bir kısmı ise HEDRİŞ 'e göçmeye zor
lanmıştır.Köylerinden zorla kovulan 
köylülere, arazilerin[ sulamalannı, e
kin , bag bahçe bakımlan yasak
lanmıştır. 

Köylülerin gelecegi ne olacak belli 
degil.Ama sömürgeci güçler ne kadar 
böylesi barbar, çagdışı uygulamalar 
yaparlarsa yapsınlar,bir gün mutlaka 
yaptıklannın hesabını kat kat hem de 
çok agır ödeyeceklerdir.Hiçbir güç 
halkımızın, işçş sınıfının ideolojik,po
litik ve örgütsel önderliginde, işçi-köy
lü temel ittifakı ile Ulusal Demokratik 
Halk Devrimini gerçekleştirip özgür, 
bagımsız, birleşik, demokratik bir 
Kürdistan'ı yaratma mücadelesini dur
duramayacaktır.Halkımıza, baskı, zu
lüm ve işkence yapanlar, ülkemizi sö
mürgeleştirip yeraltı ve yerüstü zengin
lik kaynaklarını talan eden sömürgeci
ler, tarihin çöplügüne gömüleceklerdir. 
Tarih tüm ezilen dünya halklannın ve 
işçi sınıfının zaferini, emperyalistlerin 
sömürgecilerin, faşistlerin ve gericilerin 
yenilgisini ve yok olmasını, birincileri 
selamlayarak, ikincilerini de lanetleye
rek kaydedecektir. 

- KAHROLSUN EMPERY A-
LlZM, SöMüRGEClLlK, FA
ŞIZM VE TÜM GERICILIKLER 

-KAHROLSUN ASKER-FA
ŞİSTCUNTA 
-YAŞASlN CUNTAYA 

KARŞI DIRENIŞ RUHU 
-YAŞASlN ULUSAL DE

MOKRATIK HALK DEVRIMI 
SAVAŞlMlZ! 

- YAŞASlN PROLETERYA 
ENTERNASYONALIZMI. 

ULUDERENIN SARP DAG
LARINDAN DEVRIMCI SE

LAMLAR. 
ULUDERE'DEN BIR DEV
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CUNTANIN öGRETMEN 
KIYIMLARI. 

Faşist cunta düzmece iddiaaname
ler ile, zindanlannda tutamadı~ı ilerici, 
demokratik, yurtsever e~itim emekçi
lerini, faşist devleti kurumlaştırma ça
lışmalarına hız verdi~i bu dönemde, 
sürgün, işten atma ile sindirmeyi de
nemektedir. 

Eylül 1981 'den beri hızlandıolan 

çalışmalar ile cuntanın bürokratları, 

muhbir-ajan eşli~inde hazırlanan liste
ler ile e~itim emekçilerini sürgün edi
yor ya da görevden alıyor. Sürgün ve 
görevden alma işlemlerinde izlenen 
yöntem, faşist cuntanın, Demokratik 
ö~retmen hareketinden ne kadar kork
tu~unu açıkça gösteriyor. Gerek ülke
miz Kürdistan'da Ulusal Demokratik 
Halk Devrimi savaşımında gerek Türki
ye'de demokrasi mücadelesinde kitlesel 
örgütü TöB-DER ile Demokratik ö~
retmen hareketinin yeri ve önemi bilin
mekt~dir. Bunun yanında faşist cunta
nın, faşizmi yerleştirme çabalarında, 

faşist ideolojinin ilkokuldan başlaya

rak tüm e~itim kurumlannda yaygın
laştıolması ve yerleştirilmesinin önemi 
de açıktır. 

İşte bu iki temel neden bugün fa
şist cuntanın pervasızca sürdürdü~ü ö~

retmen-e~itim emekçilerinin kıyım lis
telerinin altındaki gerçeklerdir. 

Hazırlanan listeler, her yerleşim bi
riminde cuntanın gönüllü muhbir-ajan 
takımının önerileri ile komutanlıklar 

tarafından kararlaştırılıp Milli E~itim 
Müdürlüklerinde asılmaktadır. Listeler
deki gerekçeleri ise, DDKD adlı gizli 
örgüte üye olmak", "Bölücülük yap
mak", "Komünizm propagandası yap
mak", "TöB-DER üyesi olmak" v.b. 
düzmece iddialar oluşturmaktadır. Ay
nca bir yerden başka bir yere sürgün 
edilen bir ö~retmenin yeni görev yeri
ne gitme zorunlulu~u var. E~er gitmez
se eski görev yerindeki il sınırlarını 

terk etmek zorundadır. Sürgünler bu 
anlamı ile Kürdistan'da bir göçe zorla
ma niteli~ine bürünmüştür. Çünkü sür
gün ve kıyım listelerinde dikkate alınan 
bir di~er nokta da yukarıda söyledi~i
miz nedenlerin yanında, do~um yerle
rine göre saptanması ve özellikle Kür
distan'lı ö~retmenlerin metropol yer
leşim merkezlerine gönderilmesidir. 
Aynı şekilde metropol merkezlerden 
Kürdistan'a toplu tayinler yapılıyor. 

öme~in Kulp, Silvan v.d. yatıh bölge 
okullannın e~itim kadrolannın yerle- ı 
ri toptan Çorum, Tokat illerindeki ö~
retmenlerinkiyle de~iştirilmiştir. 

Bu gerekçeler ve yöntemlerle sür
dürülen e~itim emekçilerinin kıyımla
nndan etkilenenlerin sayısı on binleri 
aşmıştır. 12 Eylül 1980'den beri hangi 
nedenle olursa olsun gözaltına alınan 
ya da tutuklanan ö~retmenler hemen 
hemen tümü ile ya sürgün edilmiş ya da 
işten atılmıştır. 

Demokratik ö~retmen hareketin
den korkuyu, faşist ideolojiyi yaygın
laştırmayı ve e~itim emekçilerini iş

sizlik ve açlıkla karşı karşıya bırakma
yı amaçlayan faşist cuntanın bu karar 
ve uygulamalan Kürdistan ve Türkiye' 
de demokratik ö~retmen hareketini 
sindirmeye yetmeyecektir. Demokra
tik ö~retmen hareketi ve onun örgütlü 
gücü TöB-DER faşist cuntaya karşı 

mücadele içinde , halklarımızın ilerici, 
demokrat, yurtsever sosyalist e~itim e
mekçilerince yaşatılıyor ve yaşatıla

caktır. Hiçbir güç demokratik ö~ret

men hareketini halklarımızın faşist 

cuntaya karşı , işçi sınıfı önderli~inde 

ba~ımsızlık demokrasi sosyalizm mü
cadelesinden koparamayacaktır. 

Eğitim emekçilerine karşı perva
sızca ~rdürülen bu kıyım hareketine 
karşı, eğitim emekçileri ile dayanış
roayı yükseltelim. 

İSVEÇ ÖGRETMENLER 
BİRLİGİ(SL) TüRKİYE'DE 
ÖGRETMENLERE Y APlLAN 
BASKlLARI PROTESTO E
DIYOR. 

TCO(İsveç Memurlar Sendikası 
Konfedarasyonu) Bugün, Türkiye' 
de ko~uşturmaya u~rıyan, hapsedi
len ve işkence edilen sendika lider
lerine ve ai lelerine yardım yapmaya 
karar verdi. Bundan dolayı SL(İsveç 
ö~retmenler Birli~i) kendisine dü
şeni yapacak, şimdi ülke dışına sı

~ınan ö~retmen liderlerine yardım 
edecektir. 

SL Genel Başkanı Hans Hellers, 
Birliğin aynı zamanda Ankara'daki 
askerlere ö~retmenlere karşı girişi
len baskıyı protesto ile yöneldiğini 
anlatıyor. 

-Dünyanın de~işik yörelerinden, 
sendikal çalışan öğretmeniere yapı
Jan baskı ile ilgili haberler bize ula
şıyor. Sendikal örgütleri baskıya 
u~ruyor, liderleri hapsediliyor ve 
işkence ediliyor. 

-Uzun zaman Güney Amerika 'da 
ö~retmenlere karşı şiddetli saldırı

Iann haberi bize ulaştı, özellikle 
Urugay, Arjantin, Şili ve Peru 'da, 
Birlik, mektup ve telgraflarla, bu ül
kelerdeki hükümetleri yapılan saldı
rılardan dolayı protesto etti, isimle
ri bildirilen öğretmenierin serbest 
bırakılmasını, işkencenin ortadan 
kaldırılmasını istedi. 

-1980'den bu yana dikkatimiz 
askeri diktatörlüğün Türkiye 'sine de 
dönmüş bulunuyor. Türkiye öğret
men örgütü TöB-DER, yaklaşık 

200.000 üyesi ile, yer altına geçme
~e zorlandı. Yeni yasalara göre, ö~
retmenler 1 memurlar gibi, sendika 
kuramazlar, bu örgütlerin kanalıyla 
uluslararası öğretmen örgütlerine de 
katılamazlar. 

-TöB-DER, siyasi alanda, de
mokratik sol bir konumda idi. Bu 
açıdan Türkiye'deki işçi sendikaları 
Konfedarasyonu DİSK ile ortak bir 
özelliğe sahip idi. 

-Türkiye'de, bugün insan ve sen
dikal haklar şiddete uğrıyor. ö~

retmen sendikal liderinin hapisiere 
atıldıklarını ve işkence edildikleri
ni biliyoruz. Birliğin, protestoları 

Ankara'daki askeri diktatörlere u
laştı. TöB-DER Genel Başkanı Gül
tekin Gazioğlu göçmen olarak Av
rupa'da bulunuyor ve SL'deki İs
veç 'li meslektaşlarıyla ilişkidedir. 

Hans Hellers, Birliğin onu ve örgü
tünü destekliyeceğini söylüyor. 

İsveç öğretmenler Birliği 

(SL)'in bu protesto mektubu i
le birlikte, Fakir Baykurt ile 
yapılan bir de röportaj yayın
landı. SL'ın periyodik yayın 
organı olan "Ürartidning" de 
ayrıca Türkiye'deki eğitimin 

cunta sonrası durumu incele
yen ayrı bir makale yer almak
tadır. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ARMANC . 13 

TüRK ŞöVENİZMİNİN BOYUTLARI. 

Şövenizm özellik olarak milliyetçi
likten kaynaklanmak ta, boyu tlanna 
göre de sık sık ırkçılı~a dönüşebilmek
tedir. Şövenizm-ırkçılık genel olarak 
ifadesini temiz ırk, büyük ulus, kahra
man millet gibi terimierde bulur. ör
neklerine günümüzde her kıtada rastla
mak mümkün. 

!rkçılık özellikle de~işik renkten 
insaniann yanyana yaşadı~ı ya da ya
şamaya zorlandı~ı toplumlarda(Ame
rika, Afrikanın bazı kesimleri) göıü

lürken, şövenizm ise aynı renkten in
sanların birarada yaşadı~ı toplumlarda 
milliyetçiliğin etkisiyle kitleler arasın
da yaygın bir şekil alabilir. !rkçılık 

dendimi günümüzde akla ilk gelen top
lumlar Güney Afrika-eski ismiyle Ro
dezya ve ABD gibi ırkçılığın yaygın 

olduğu ülkeler gelir. 
Bu üikelerde binlerce yıl beyaz ır

kın siyah ırka hakimiyetini ve sömüıü 
düzenini göıüıüz. !rkçılık bugün bu 
sözkonusu toplumlarda sosyal gelişme
nin( mücadelenin) boyutlanmasıyla sar
sılmış ve giderek yıkıntıya uğrama yo
lundadır. Bugün Afrika'da sömürgecili
ğe ve ırkçılığa vurulan darbeler sonucu 
birçok genç ilerici devletler oluşmuş
tur. Ve gün geçtikçe de ırkçılık büyük 
ölçüde yıkıntıya uğrayacaktır. 

Zaman zaman ırkçılık boyutlarına 
varan Alman ve Türk şövenizmi de, te
orik ve pratik yanlanyla dünyada nam 
yapmıştır. Tarihin kanlı sayfalarını ka
nştırdı~ımızda bu iki sözkonusu şöve
nizme birçok örnekler göstermek 
mümkün. Nazi Akınanya'sında saf kan 
ari ırkından olmadıklan için 
milyonlarca insanın ve Türk şöveniz

minin din ve milliyetçilik maskesi al
tında binlerce insanın katledildi~i Er
meni ve Kürt katliamlannın canlılı~ı 

hala belleklerdedir. Hatta günümüzde 
bile Kürdistan halkına karşı bu tür top
lu katliamların ya gerçe~i ya da prova
sı yapılmaktadır. 

Kuşkusuz incelendi~inde verilen i
ki örnekte de hakim sınıfiann çok açık 
bir şekilde, bilinçli olarak diğer halk
Iara karşı şövenizmi işlediği, egemen 
sınıfiann karlan pahasına ve o oranda 
insaniann kanını akıtığı göıülür. 

TüRK ŞÖVENIZMI KİM-
LERCE IŞLENIYOR? 

Türkiye'de basın yayın alanında et
kin sesler durumunda olan ve birçok 
konuda değişik göıüşlerde kutuplaşan 
kesimlerin, her nedense Türk milliyet-

çili~ine dayanan de~erlendirmelerde 
aynı göıüşleri paylaştıklarını göıüıüz., 

Buna örnek olarak Türkiye Sosyalist
1 

hareketinin dışında, iki uç olarak gö-l 
rebilece~imiz sağ basın(Tercüman) ve 
"demokrat" basın(Cumhuriyet, Ara
yış v.b.)nin bv konulardaki göıüşlerin
de çok benzerlikler görmek mümkün. 
Türk milliyetçili~ine dayanan konula
n şu şekilde sıralayabiliriz. Kürdistan 
sorunu, Yunanistan ile Türkiye arasın
daki anlaşmazlıklar, Kıbrıs sorunu, Er
meni sorunu v.s. 

Tercüman yazarları, dünya ve yurt 
göıüşleri ışığında, bu konulan kendi a
çılarından "tutarlı" bir şekilde de~er
lendiriyorlar. Ve bu değerlendirmeler
de Türk milliyetçili~inden kaynakla
nan koyu bir şövenizm hakimdir. 

Türkiye'de MHP gibi faşist bir par
tinin savunuculu~unu yapmış, tekelci 
burjuvazinin en önde gelen sözcüsü ve 
destekçisi olan Tercüman'ın bu ve ben
zer konulardaki göıüşleri gericilik kok
masına rağmen kendi içinde "tutarlı
lık" arzetmektedir. 

Buna karşın, Cumhuriyet ve Ara
yış 'ın "demokrat" yazarlan bu konu
larda yorumlar yaparlarken, acemice 
milliyetçiliklerini gizlemekte zorluk 
çekiyorlar. Onlar örneğin, Kürdistan 
halkının insan hak ve özgürlükleri söz
konusu oldu mu, çeşitli gerekçeler 
göstererek şövenizmi sürekli olarak 
işlerler. Böylelikle gerçek kimliklerini, 
yani etkisinde olduklan "büyük " Türk 
milliyetçiliğini de açığa vururlar. 

ARAYlŞ'IN KÜRDISTAN 
SORUNUNA BAKIŞI 

Arayış dergisinin 34. sayısında haf
tanın yazısı sayfasında "Bayramın 

mantığı" adlı makalede "ulusal bütünlük 
gözlüğünden" ... "açık bir yara gibi du
ran" bir bölgenin(yani Kürdistan'ın 

b.n) sorunlarına değiniliyor. 
Yazıya Kürdistan halkının, Arayış' 

ın deyimiyle Anadolunun do~usu-hal
kının yaşamını perdeye aktaran Hazal 
(Xezal-Kürtçe kız ismi) ve Süıü gibi 
filmierin Batı Avrupa'da rağbet görme
siyle başlıyor. Arayış, kısacası batı Av
rupa seyircisinin ilgisini çeken şeyin i
şin Co~rafik ya da folklorik yanının 
olmadı~ına dikkati çekip, bu sorunu, 
İtalya'nın Sicilyası, Fransa'nın Korsİ
kası ve Yugoslavya'nın Makedonyasıy
la karşılaştınna cesaretini de kendinde 
buluyor. Bilindi~i gibi yukanda söz-

konusu edilen bölgeler isimlerini ayn 
birer halk grubunun özelliğinden al
maktadır. Hemen sonra ekliyor; "Kuş
kusuz Atatürk'ün misaki milli-si ile çi
zilen ulusal sınırlarda bir kanş de~işik
li~e yol açabilecek en küçük bir giri
şim bile tüm Türk halkını karşısında 
bulacaktır." Bu durum "ulusal bütün
lük gözlü~ünden" bakıldığında böyle
dir. Ya bu gözlüklerden bakmak her
kesee benimsenmiyorsa nasıl olacak? 
Bu sorumuza cevabı, ARAYlŞ verme 
cesaretini kendinde bulamaz. Ancak 
buna rağmen "açık bir yara durduğu
nu" çekinmeden dile getirip buna bazı 
"çözümler" de öneren Arayış ve ben
zeri kesimler sorumuza gizliden cevap
lar ve çözümler arar dururlar. 

Türkiye ve Kürdistan'ı gönüllü bir 
"aile birli~i" olarak niteleyen Arayış, 
"aile üyeleri arasında ayırım yapma
mak" ve olanaklan "hakça" paylaş
mayı sömürgecilere önermekte. Ve he
men de eklemekte, bu sorunun "et
nik" bir tabanı oldu~unu söylemek İ
yiniyetli ve gerçekçi bir yaklaşım de
~ildir. '' Anlamadık bu telaş neden? 
Madem "etnik" boyutlan olan bir so
run yok neden telaşa kapılıyor? 

Son olarak da şöyle devam ediyor 
Arayış yazarı; bütün bu kanayan ya
ra için önerdiklerine bir de "siyasi ma
ya" bulup, bunun ismini de "özgürlük 
ve demokrasi" koyuyor. 

Gerçekten bu konuda samimi olsa
lar, tek taraflı düşünmeseler, Kürdistan 
halkının varlı~ını inkar etmeseler, bu 
"maya"ya katılmamak mümkün değil. 
Çünkü özgürlük ve demokrasi, herkes
ten önce, Kürdistan halkının da özle
midir. Ama halkımızın varlığını inkar 
ederek, cunta ve sıkıyönetim mahke
melerinde binlerce sayfalık ''bölücü
lük"(yani Kürt halkının kendi yazgısı
nı kendinin belirlemesi mücadelesine 
karşı) dosyalan hazırlanırken mazlum 
halkımıza gözda~ vermek için çeşitli 
soykırım tatbikatlan yapılırken, bin
lerce insanımız bu dava uğruna çağdı
şı işkencelerden geçerken, Arayış ve 
"özgürlük" yanlısı yazarlan bütün bir 
mücadeleyi ''kendilerine siyasal bir kı
lıf uydurmaya çalışan silahlı haydut

, lar" olarak niteleyebiliyor. 
Filistin halkının haklı mücadele

ı sinden ya da Şili halkı üzerindeki fa
şist askeri cuntadan uzun uzadıya bah
sedip bu iki halkın mücadelesiyle daya
nışma nutuklan atan Arayış. bumu-

deuamıs.l9'da 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ARMANC 14 

AVRUPA'DA BARIŞ RüZGARı! ... 

ABD emperyalizminin, dünya ba
rışını ortadan kaldırmaya yönelik son 
yıllarda hızlandırdı~ı çabalarına, insan
lı~ın yeryüzünden silinmesini bile a
maçlayan yeni yeni ölüm silahlarını ge
liştirip, bunların üretimine geçiş kara
nna ve bu , silahları dünyanın çeşitli 
bölgelerine, özellikle NATO'ya b~lı 
4vrupa ülkelerine yerleştirme çabala
rına karşı, dünyadaki tüm barış güçleri 
mücadeleyi her geçen gün biraz daha 
boyu tlandırmaktadırlar. 

10 Ekim 1981 günü Federal Al
manya'nın başkenti Bonn'da gerçek
leştirilen ve Federal Almanya tarihinin 
en büyük banş yürüyüşü olarak değer
lendirilen yürüyüşe, 300. 000 kişilik 
bir katılım oldu. Bu dev yürüyüş çeşit
li görüş ve düşündeki kişi ve örgütle
rin banş davası için bir araya gelebi
leceklerini ve gelmelerinin artık günü
müz dünyasındaki koşullannın bir zo
runluhiğu oldu~unu açık seçik ortaya 
koydu. Eyeleme SOO'ün üzerinde örgüt 
katıldı. F.Almanya'daki Kürdistan ' lı 
işçi ve emekçilerin örgütü KKDK'de 
bu yürüyüşe yığınsal olarak katılım ör
gütler arasındaydı. 

Bu büyük eylemin ardından, 25 ka
sım Birleşmiş Milletler Günü dolayısıy
le, Avrupa 'nın başkent merkezleri ta
rihin en büyük gösterileriyle, barışın 
barış içinde bir arada yaşamanın 
sa~lam temellere oturtulması ve yeryü
zünde sürekli ve kalıcı bir barışın sa~la
ması için yüzbinlerce kişi alanları dol
durdu. 

Bu eylemin en yığınsal oldu~u 
merkezler Paris, Londra Brüksel 
Roma, Oslo: Stockholm idi. ' ' 

PARIS: Paris'te, Fransız Komü
nist Partisi gençlik örgütünün düzenle-ı 
di~i gösteriye 100. 000 kişinin katıldı- ı 
~ı ve eylemlede ABD 'nin sıcak savaşı ı 
kışkırtma politikasına karşı çeşitli 1 

pankartlar taşınarak , çeşitli sloganlar• 
haykırıldı. Bu eylemin daha yığınsal 
olması mümkün iken, iktidardaki sos
yalist partinin oportünist tutumu ve 
eyleme katılınama kararı, gösterinin 
daha da yı~ınsal olmasını olumsuz 
yönde etkiledi. 

İngiltere tarihinin 
en büyük gösterisi Londra 'da gerçek
leştirildi. "Bombaları birlikte durdura
biliriz" sloganı altında yapılan gösteri
ye 200. OOO'in üzerinde kişi katıldı . 

Yürüyüşte bir konuşma yapan İn
giltere işçi partisi başkanı, ''ingiltere
nin gerçek savunması silahsızlanma
dan geçer" diyerek, silahsızlanmanın 
dünyamızın en önde gelen sorunlann
dan birisi oldu~unu vurguladı. Bu dev 
yürüyüş "SİLAHSIZLANMA İÇİN 
KAMPANYA" isimli komite başta ol
mak üzere, yüzlerce barışsever örgütün 
katılımıyla gerçekleşti. 

BRÜKSEL: "Atom silahianna 
hayır" "Atom bombalarından arınmış 
bir Avrupa" sloganları altında gerçek
leştirilen ve 100 000 kişinin katıldığı 
Brüksel'deki gösteriye Komünist parti, 
Sosyalist parti yığınsal , Hırıstiyan De
mokrat Parti den ise belli bir kesim ka
tıldı. Bunun yanısıra 200'e yakın de
mokratik kuruluş da eylemde hazır bu
lundular. Mitingdeki konuşmacılar, 
Belçika hükümetinin aktif bir rol ola
rak silahsızlanma yolunda Avrupa'da 
ilk adımı atmasını istediler. 

ROMA: Roma'da da 200.000 in
san, dünyanın çeşitli yerlerine ve özel
likle Avrupa'ya yerleştirilmek istenen 
orta menzilli atom silahlannın ve ABD 
emperyalizminin bu konudaki tutumu
nu yı~ınsal olarak protesto ettiler. Mi- l 

tigde konuşan İtalya komünist parti
si'nd.en Belediye başkanı Ugo Vetere : 
ABD-'nin Sicilya'ya yerleştirmeyi ka
rarlaştırdığı orta menzili flizelerin , ba
rışı tehditte önemli bir engeldir. dedi. 
Bu gösteri 520'ye yakın örgüt tarafın. 
dan gerçekleştirildi. 

OSLO: "Atom silahlarına Ha
yır" sloganı altında gerçekleştirilen 

gösteriyi; Norveç Barış Komitesi, 
Halk Hareketi, çeşitli sendikalar ve di
ğer barışsever örgütler biraraya gelerek 
düzenlediler. Bu gösteriye yaklaşık 

100 000 kişi katıldı. Ve diğer barış 
gösterilerinde olduğu gibi, ABD em
peryalizminin tu tu mu şiddetle protes
to edildi. 

STOCKHOLM: Stockholm'ün 
merkezi yerlerinden birisi "kungstrad
garden" de yapılan ve yüzlerce yerli ve 
yabancı örgüt tarafından gerçekleştiri
len gösteriye yaklaşık 10 000 kişilik 
bir katılım oldu. Miting'de bir konuş
ma yapan yazar ve gazeteci Sara Lid
man; "İnsanlık vucut ve ruhuyle barış 
savaşımına katılmalıdır'' dedi. Ayrıca 
miting'de ABD'nin silahsızlanma so
runundaki olumsuz tutumu şiddetle 

protesto edildi. Bu barış eylemine 
deme~imiz-İsveç-Kürt kültür ve da
yanışma derne~i yı~ınsal olarak ka
tılarak, Kürdistan halkının, dünyadaki 
barış güçlerinin herzaman yanında ol
du~unu ve olacağını en iyi bir biçimde 
gösterdi. • 
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ENVER SEDAT: 

Bedeta ixanete! 
Roja6 e Cotmehe, dı fermi de 

Enwer Sedat, jı ali çend leşkeran ve 
hate kuştın. Kuştma Enwer Sedat 
huyerek gıring bu. Le ya gıring

tır ew bu ku, kuştma Sedat, ne dosten 
wi u ne ji dıjmınen wi şaş kır.Lı 
Cihane heınU kesi, ve dawiye, dawıyek 
pır ed~p neditm ü jı her ve yeke ji, 
hemuyen dosten wi yen kevneperest ji, 
bı daxwazek "rahma xwede" le kırme, 
qima xwe pe ani n. Ma gelo çıma kuştı
na Sedat, wısa hatedi tın? Weke hemu 
kesi ev yek, jı bere de dıpa u zanıbun 
rojek rojeke we bıve neve Sedat bı kuş
tmek wısa here. Em bawenn, ku dema 
em hmki bı paş de herm u lı kırmen 
Sedat bmenn. we ev buyer bin bı he
sani bete fam kırm. 

ENWER SEDAT XELASi 
DI ZILME DE DIDiT 

Dı pe şere sala 1973 dı nabena 
Mısre u İsrail u vır de, Sedat hedi hedi 
t~kılıya xwe jı hezen peşverii bıri u bu 
peya ye peya ye Emerika ye beri baş. 
Wi, jı her ve xiilamtıya xwe, bı hevkarı
ya Camp Dawid doza gelen Fılıstin u 
yen Ereb fırot Sıyonistan u bı wan re lı 

hev kır. Bı ve hevkarıya bı Sıyonistan 
re wi, hım gere xwe iı hım ji hemu ge
len Ereb gırtıbu hemher xwe. Tu kesi 
ev hevk~rıya Sedat bı Sıyonistan re1 

ne 
dı peyıtand u je ve pıştgıri nedıkır. Le 
wi dıxwest ve yeke, bı dare zore bı 
xwe bıde qebul kınn. Lı hundır kijan 
den(e lı hemher tekıli u kırmen Sedat 
derdıket, tavıle bı dare zore ev deng de 
ha te bırin. Ev zor il erişen Sedat, ji he
zen çep bıgre heta hezen rast( mina re
xıstına bırayen muslıman) lı hemher gı
şan be sinor dı hata ajotın. W i xelasi dı 
zore de dıdit u jı ber ve yeke ji eriş dı
bır ser hemii kesen, ku wek wi ne dıfı

kırin. Jı van erişan ya dawıye, dı sere 
meha İlone de hate pek anin. Bı emr~ 
Sedat, gırtınek gelek mezın lı Mısre ha
te ç~lunn u dı ve gırtma gırseyi de 
1536 kes hatm gırtm. Dı nav gırtıyan 
de, ji seroken xwendevanan bıgre heta 
kesen sıyasi u rojnamavan hebÜn. Se
dat dıxwest bı vi hawi, hernil kesen lı 
hemher xwe jı nave rake ü dengen w an 
ji, jı bın de bıbıre. U lı cihane bı beza
ran minak hene, ku zılm u zore heta u 
heta dom nekırıye. 

SEDAT DIXWEST XWEJI DOSTEN 

XWE RE XURT NiŞAN BIDE 
Bı peymana Camp Dawid, dujmı

nen Sedat hım h der u hım ji lı hundır 
"'~"" "" .... A. 

pır bubun. U van hezen der u hundur, 
bı tekoşina xwe roj bı roj ci lı Sedat 
tenk dıkırm. Le Sedat ji dıxwest, lı ba 
dosten xwe, xwe xurt nişan bıde u dı
le w an dı ci ke. Lı, gor peymana Camp 
Dawid, İsrail, sala ku be we hınek erd 
jı çola Sina'ye şunde bıda Mısre. Her 
çıqas ev gırtın ne temamıya Sina'ye bu 
ji, le cardın Sedat dıfıkıri, ku we bı ve 
yeke kırdayetıya xwe xurt bıke u belki 
ji, pıştgınya gele xwe jı nuh ve karıbe 
bıstine. Le lı alıye dm, ne Emerika 
Yekbuyi u ne ji İsrail, jı mayma Sedat 
u dom kırma kırdayetıya wi pır ne ba
wer bun u je bı şık bun. Ew dıfıkırin, 
ku dema Sedat jı seri bıkeve we deme 
Sina'ye we tekeve bın desten dm, ev ji 
jı bona wan tahlukak gelek mezın bu. 
Anga hesaben herdu alıyan ji cihe bu. 
Le wek me lı jor ji eşkere kır, hesabe 
Sedat gelki rezil bu, wi xurt buna xwe 
bı fırotına erd u aven xwe u xulamtıya 
Em eri ka ve gıreda bii. Jı ber ve yeke ji, 
dı pe kuş tna wi re ne gele wi u ne ji ge
len Ereb yen dm tu kesi lıberketına 
xwe nişan neda. 

Bı vacayi gelek gel~ Ereb, bı kuş
tma Sedat kefxweşıy'?m xwe nişan dan 

u cejn kınn. Minakek dm ji, qet nımi
nendaki Ereb ji nebat dı cenaze Sedat 
de beşdar nebU. Le lı alıye dm, sero
ken Emerika yen kevn, nımlnendey3 
Reagan u Begin hatıbUn beşdar b'Ubun. 

DAWIYA DUJMINATIYA 
GEL EVE. 

Bı rasti dı van dem~n dawıye de 
Sedat, bı tevayi gel dabu hemher xwe 
ü pışta xwe sıparti bu hezen ımperya
list. Wi dıxwast bı adre zore, ve sıya
seta xwe ya xwe fıroş bı gel bıde qayıl 
kırın. Cardın dıxwest ku, bı gel bı de 
qebul kırın, ku be wi tu hevi tuneye \1 
bes ewl! karı be gele Mısre, jı vi hale xı
rab xılas ke. Jı ber v~ y~ke, dı bın sıya 
çekan de helbıjartın Çedıkır u dıxwest 
ve sıyaseta xwe fıroş bıde peyıtandın. 
Le kuştma wi ji nişan da, ku gel ne lı 
pışt ve sıyasete bu. Dema g&e wi, bı 
pırani lı pışt wi ba, em bawenn, e w e 
wısa bı hesani nehata kuştın, an ji lı 

hemher kuştma wi gele wa be deng 
nemana. Ev buyer ji bı ser~ xwe ten~ 
nişan dıde, ku lı Mısre bın tışt dıbın. 

Her çıqas ev yek, jı anuha de baş ne eş
kere be ji, dı rojen p~şin de we, bin 
ronaktır bıbe. L~ jı nuha de hezen ım
peryalist, taya mınne gırtıne. Le ew 
bıxwazın ne xwazın, ev dawıya lı pergi 
hemu hevalbenden wan ın. Do şah bu, 
iro Sedat, Sıbe w~ yeki dın be. 
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Information om 

SOCIAL SERVICE 
för die som bor i Stockholms.kommun 

-fi'Ullll'ltt .. Wiıll',i-~ '. t ·- ·. 

Belediya Stockholme jı 18 navçeyan p@k hatıye. Lı her navçeyeke ji "SOCİAL SERVICECE~~
RAL" tek heye. Jı bo xwedikınna(nerina) zarokan, ali karıya male ii cıvaki, tu dıkari bıçe wır. Jı rehbe
ra telefone, tu dıkare navnişan u telefona SERVICECENTRAL jı mıntıqa xwe bıbini. Numra ve 
dı rehbere de, dı bın nave SOCİALA CENTRALNAMND, cih dıgre. 

lnbjudan 
bavan, dıbıstan u kesen xızmete jı cıva
ke re dıke, Ya heri gıringtır dıve jirekı
rıya xortan bı xwe be. Ger xort lı dıji 
alkolistıye xebat~ bıkın, dıkarın alika· 
rıye jı SOCIALFöRV ALTNİNG 'e bıs
tinın. 

588554 an ji 58 84 52. Rojen pencşe
miyan demen(wexten) telefone, saet jı 
17.30 h eta 18.00 dan zıyareten şexsi 
18.00- 19.00 pisporen gelşe malbati u 
ye heqen kırekırıne. dı vi wari de dıka
rın be heq, we agahdar bıkın. 

Ew ji material dı bedela <ıUrs u ni
şandana filma ne. Minakek, xort dıka
nn bı vi awi bıxebıtın : Film nişandın, 
qursa vekın u lı ser kar u ban!'n Social
förvaltning e, peşnıyaren xwe peşkeş 
bıkın. Broşur u bılanketen daxwakırı
ne(muracaete) jı telefona 58 84 53 e 
an bıxwaz e. 

Sewalin(pırsen) cıvaki' 58 84 52 
Dı der heqe malbatıye de :588437 
Dı der heqe kırekırına xanıyan de : 

58 85 54 
Navnişan : Torkel Knutssongatan 

20, qata 5 an 

SOCIALJOUREN : tel: 24 480 
Dı pış ti qedandına karen roje ber

siva telefanan te dayın. Jı van alikaran 
hın kes, jı bo alikarıya zarakan u xor
tan lı ba pulıs dıxebıtın .Tel : 376030 
00. 

"Kıımp mol drogt"r oeh sor:iallltslal/"'"11" İNFORMA TION I SOCIALA 
FRAGOR 

Gelek xort lı Stockholm~ , bı vex
wanna alkol il yen weki dm jiyana xwe 
xırab dıkın. Dıve lı dıji ve yek~, em gış , 
bı hev ra bıxebıtın. Dı vi wari de ber
pırsıyariyek mezın dıkeve ser mıle de u 

Agahdarıyen lı ser pırsen cıvaki , bı 
SOCIALUPPLYSNİNGEN re dı nabe
na rojen duşem u ine, saet jı B.30 heta 
11.00 dan pewendi 

JOURHA VNDE KURATüR 
tel:90 000 

Dema ku te, dıjwartıya hevaldi tın~ 
kış and, jı v ır telefon bıke . Bı ş ev u roj, 
bersiven sewalan ten dayın u ax aftınen 
dıbın, jı der va re nayen gotın 

beştarafı s.!Jlda 

Bilindili üzere s·Uahsızlanma Komitesi 1960 yılında ku
ruldu. Bulgaristan o zamandan bu yana, hükümetlerarası dü
zeyde ve çok yönlü eylemde bulunan bu forumun etkin ü
yesi olarak, çalışmalanna etkince katılıyor. Bulgaristan aynı 
zamanda Birleşmiş Minetler Teşkilatı Silahsızlanma Komis
yonu, silahsızlanma sorunlarını incelemekle görevli Danışma 
Konseyi, Dünya Silahsızlanma Konferansının özel Komite
si, Birleşmiş Milletler Teşkilatı 'nın 1982 yılında düzenlene
cek silahsızlanma konulu İkinci özel Dönem Toplantısı Ha
zırlık Komitesi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın silahsızlan
ma ve Uluslararası Güvenlik Sorunlan Uzmanlar Grubu vb. 
üyesidir. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da si
lahlı güçlerve silahların azatilması konusunda Viyana'da ya
pılagelen görüşmelere, özel statüye sahip bir heyetle katılı
yor. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Teş
kilatı gözetiminde düZenlenen silahsızlanma konulu de~işik 
konferansiara etkince iştirak ediyor. Bulgar heyeti, Birleş
miş Milletler Teşkilatı'nın 1973 yılında tertipledi~i silahsız 
lanma konulu Birinci Dönem Toplantısına etkince katıldı. 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ol~anüstü korkunç ya da 
etki gücü bilinmeyen klasik silahların somut türlerinin ya
saklanması veya kısıtlanması konusunda tertipledi~i konfe. 
ransta, bu konferansın Genel Komitesi 'ne başkanlık eden 

Bulgar heyeti yöneticisi, forumun baŞarılı sonuçlarla ta
mamlanması ve gerekli anlaşmanın hazırlanmasına büyük 

katkıda bulundu. Bu katkı, konferansta hazır bu unan ann 
tümü tarafından takdir edildi. Bulgaristan son zamanda Nük
leer Silahın Yayılmaması Antiaşması ve Bakteriyolajik Sila
bm Yasaklanması Anlaşması'nı gözden geçirme amacıyla 
düzenlenen iki çok önemli toplantıya katıldı. 

Bulgar heyetleri gerek başlıbaş ma, gerekse di~ er ülkele
rin heyetleriyle ortaklaşa, bütün konferanslar ve dönem top
lantılarında, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunda, 
başka forumlarda, özellikle Silahsızlanma Komitesi 'nde 
nükleer silahiann tüm türlerinin üretimine son verilmesi v~ 
büsbütün yokedilmesine kadar adım adım azatılması; nöt
ron silahının ya5aklanması; kimyasal ve bakteriyolajik sila
hın yasaklanması; nükleer silaha sahip olmayan ülkelerin 
güvenli~ine ilişkin güveneelerin pekiştirilmesi konularda gö
rüşmelere başlanması gibi birdizi önerilerde bulundu. Birleş
miş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu nükleer silaha sahip 
olmayan ülkelerin güvencelerinin artırılınasına ilişkin özel 
bir karar aldı, Silahsızlanma Komitesi ise birdizi Bulgar öne
risini görüşmelere temel olarak kabul etti. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti son yirmi yıl içinde silah· 
sızianma konulu bütün çokyanh antlaşma ve anlaşmaları 
imzalayıp onayladı. Bulgar hükümetinin uluslararası arenada 
gerçekleştirdi~i de~işik, etkin ve yapıcı eylemin biricik a
macı, silahianma yarışının durdurulması, genel ve tam silah
sızlanma do~rultusunda, sıkı ve sonuçsal uluslararası dene
tim altında adım adım silahsızlanma siirecinin başlatılması 
için reel ve etkili önlemlerin alınmasına katkı payı vermek· 
tir. 
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Yunanistan seçimleri. 
iLERiCI GüÇLER1N ZAFERI 

· Yunanistan'da yapılan seçimlerde, 
P ASOK(Pan-Hellenik Sosyalist Partisi) 

parlamentoda, 300 üyeden 175 'ini ra
hat bir çogunlukla alarak iktidara gel
di. P ASOK 'ın bu başansı ile birlikte, 
seçimlere iktidarda giren gerici Yeni 
Demokrasi Partisi büyük bir oy oranı 
kaybına ugruyor ve gericiler 45 yıl 

sonra ilk defa iktidardan uzaklaşıyor
lardı. Yunanistan Komünist Partisi 
(KKE) ise, oy oranını %9,4 'ten% ll 'e 

çıkararak seçimlerde başarısını pekiş
tirdi. Diğer yandan irili ufaklı partiler 
silinerek, parlamentoyu bu üç büyük 

partiye terkettiler. 
Böylece, yakın tarihini, faşist cun

talar, gerici sağ iktidarlar yönetiminde 
yaşayan ilk "demokrasi" devlet tipinin 

beşiği Yunanistan tarihinde; iç ve dış 
tehdit altında yeni bir dönem açılıyor. 

Bilindiği gibi, 197 4 'de Papadapo
lous cuntasının düşürülmesinden sonra 
oluşan kısıtlı demokratik ortamda si
yasi gruplaşmalar hız kazanmış ve irili 
ufaklı bir sürü parti siyasi arenada yer 
almıştı. Bu oluşturulan partilerden bi
ri, Karamanlisin de liderliğini yaptığı 

bugünkü Rallis yönetimindeki gerici 
YENİ DEMOKRASi Partisidir. Diğeri 
ise, Papandreu ve çevresindeki aydın 
grubu tarafından oluşturulan, bugünkü 
iktidar partisi PASOK 'tur. Sosyal-de
mokrat eğilimin ağır bastığı P ASOK' 
un diğer Batı-Avrupa sosyal-demokrat 
partilerinden aynllığı, yer yer iç ve dış 

politika alanında radikal çıkışlarda bu
lunmuş olmasıdır. Bir diğer parti ise, 

Yunanistan siyasi yaşamında tarihi bir 
yeri ve etkinliği olan ve cuntadan son
ra oluşturulmayıp, yıllardan beri varlı
ğını sürdüren, fakat burjuva demokra
sisine geçiş ile birlikte legalleşen Yuna
nistan İşçi sınıfının öncüsü Yunanistan 
Komünist Partisi(KKE) dır. Oyların %-
60'ını alan solun cogunlugu oluşturdu
gu parlamentoda, işte, bu üç parti yer 
almaktadır. 

1EliDİT VE KA YGI. 
Yunanistan'da, seçimlerden çok 

önce başlıyan ve seçim kampanyası 

boyunca yogunlaştınlan bir propagan
da egemen idi. İç gericiliğin ve emper
yalizmin kaygısını açıga vuran bu pro
paganda, yeni bir darbe tehdidinden o
luşuyordu. Ordunun rahatsız oldugu 
ve olası bir P ASOK seçim zaferine ta
hammül edemiyecegi, açık açık gerici 
basınca propaganda ediliyordu. Halkı, 
bir cunta dönemi daha yaşamamak 

blöfu ile sola oy vermekten vazgecir
meyi ve P ASOK 'un köklü degişiklik
lerden yana olan ses tonunu kısmayı a
maçlıyan bu propagandanın etkisini; 
birincisinde olmasa da ikincisinde azda 
olsa hisettirdigini söyliyebiliriz. 

ABD başta olmak üzere emperya
lizmin kaygısı boşuna degildir. Çünkü, 
yıllardan beri CIA'nın yönetimleri de
ğiştirmede, şimdiye kadar, zorluk 
çekmediği bir ülkede çıkarlannı zede
leyen ve belki de tehlikeye sokan bir 

yönetim oluşuyordu. Genel olarak, 
dünyada savaş ve silahlanmaya. karşı 

banş ve silahsızlanma hareketinin yük
seldiği böyle bir dönemde, bölgedeki 
en önemli askeri üslerinden birini 
kaybetmek emperyalizmin bu kaygısı
nı daha da açıga vuruyordu. Çünkü, 

Yunanistan'da varolan genel hava ar
tık, ABD ve NATO gibi emperyalist 
devlet ve kuruluşlarla varolan ilişkile
rin aynı düzeyde sürdürülmiyecegi ve 

degişime ugnyacağıdır. Emperyalizme 
karşı halkın nefreti her yerde kendisini 
açıkça gösteriyor. 

PASOK'IN TEMEL SLOGANI 
"DEGİŞİKLİK"(ALLAGİ) NA
SIL DEGİŞİKLİGE UGRADI? 

Yunan halkı, köklü ilerici gelenek
Iere sahip, ikinci dünya savaşı ve bunu 
iziiyen dönemde gerici, faşist diktatör
lüklere karşı uzun yıllar tüm savaşım 

biçimleri ile savaşmış bir halktır. Buna 
karşın yıllar boyu degişik gerici yöne
timlerin yer degiştirmelerinden öteye
gitınİyen "degişimler" yaşamıştır. 

1974 yıliında Albaylar cuntasının dü
şürülmesinden sonra iktidara gelen sag 
YENİ DEMOKRASI yönetiminde fa
şistler ordu ve diger devlet kurumla
nnda varlıklannı sürdürmüş, çekilen 
NATO askeri kanadına geri dönülmüş, 
AET'ye üye olunmuş ve genel olarak 

emperyalizm ile varolan ilişkiler daha 
da yogunlaştınlmıştır. Ekonomik ya
şam ise, enflasyon, işsizlik ve pahalılık 
üçgeni arasında bocalıyor, bir çıkış yo
lu bulamıyor. Bütün bunlar, Yunan 

halkının siyasi, toplumsal ve ekonomik 
yaşamda degişikliklerden yana, degi. 
şiklikleri savunan ve iktidara en kısa 
dönemde gelebilecek bir partiye oy 

vermesine yolaçtı. 
İşte, P ASOK 'un ve genel olarak sol 

güçlerin başansı, yıllardır biriken bu 
değişik özleminin bir sonucudur. Yu
nan halkı, toplumsal değişikliklerden 

yana çıkmış ve kuruluşundan bu yana 
"degişiklik" temel sloganını eden PA
SOK'u iktidara getirmiştir. Ne var ki, 
P ASOK kuruluşundan bu yana toplu
mun ekonomik ve politik hayatında 
köklü değişimlere yol açabilecek· is
temlerinde yani Yunanistan'ın; 

-NATO'dan çekilmesi 
-AET üyeliğinden ayniması 
-Ve ülkedeki ABD üslerinin kapa-

tılması 

-Büyük özel şirketlerin devleştiril

mesi 
V.s gibi temel ve büyük kitlelerce 

savulan istemleri, seçim kampanyası 
boyunca degişime ugratarak köklü 
"degişikliklcre" yol açmıyacak bir gö-

devamı s. 19'da 

Yunanistan Komünist partisi(KKE)nin seçim mitinglerine yüzbinler ' katıldı. 
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Hevalno! 
Jı ser~ salan ve ye, ku welate me 

Kurdıtan buye metıngeh.Jı ber . ve' me
tıgehkanye kınnen nijadperesti, şoveni 
u mehandın, bı batına derba faşist a 
leşkeri ya 12 'e ilon~ bin z~etır bt. 

Ev zılm u zor u hovitıya lı hemu 
dere Kurdıstane t~ kınn , lı qeza me u 
gund@n dorh@la we ji, bı awaki be ed
lahi te domandın. 

Qeza me Uludere, gıredayi Hakka
rıye ye u dı tuxllb~, ku Kurdıstana Ira
~ u Tırkıy~ jı hev du vedıqetin~ de ye. 
Erde we hemu çıya ne ü jı hılberine re 
geleki be xer ın.GırMayi qeze zedetıri 
20 gund hene.Debara xelke bi tevayi 
ser terş u xwedikınne ye.L?! jı maleke 
bı neh kufleta re, xwedikınna 3 hızına 
heke ku debar be. 

qeza me, bı van xısusıyet~n xwe ve 
mina gotına serok leşker~ cunta m~tın
gehkar a faşist, Avni SIÇRAR(serok~ 
h~en leşkeri ye gerok); "Hakkari baja
reki dı nav Rojhılata Navin de cıyeki 
beri gıtingtır e Tırkıye ye.Uludere ji qe
zaki beri stratejik a Hakkariye ye".Ev 
gotın ji baş eşkere dıkın, ku dorhela 
me jı bo hezen metıngehkar çıqas gı
ring e.Jı ber ve yeke ew bı şevan xe
wen nebaş dıbinın.Lewra ji tırsandın u 
qırkınna gel jı bo wan geleki gıring e. 

Rewş, lı ba me jı ali wan de hewqas 
gıring e u jı ber ve yeke ji kınn~ wan 
dıbe mırov pırr ec~p nemine.Bı tekoşi
na xwe, ya bı bir u baweri erne ımre 
cuntaye kın bıkın.Nuha eze jı kınnen 
cuntaye ku dı nav saleke de lı dorhela 
me kınne, bın minakıyan bıdım. 

CUnta çılo hat nebat, bı alikanya 
balafıran, çeken gıran u hezen leşkeri 
lı hemu gundan saxikınnen geleki me
zın çekınn.Dı rojen pe 12'e İlone re lı 
gunde Gulyazı(BEJUH) 'e qetliam hate 
pekani n. 

Ajan u sixuren xwefıroş, bı awaki 
eşkere dest bı xebate kınn u. bı hezen 
leşkeri re, jı bo cıvandına silehan ave"
tın ser gundan.Jı ba xwe, listen naven 
xwedıyen silehan ç@kınn.Ew kesen ku 
naven wan dı lista de hebun, pewist bu 
ku silehan binın, an na mınna wan tru. 
Dı pe van saxikınnan re( operasyon) . 
dest bı buhtan u derewan kınn."Tu jı 
Parti Komunisti İraq re ard dıbi", "Tu 
bı kesen jı DDKD re dıgeri" uhwd.Bın
geha dozen wan van sucanan bun.Bı 
van stlcen jı ber xwe çekıri, jı gel~ me 

Bıji serihıldana 
-e feqir sere şexsan sed bezaran dıstinın, 
ango dışelinın .Jı sere salan ve ye ku, 
her çıqas kınnen nijadperesti, şoveni u 
tada leşkeri lı ser gele me heye ji, le 
cardın gele me ne jı çanda xwe u ne ji. 
jı hebiinen netewi bı qasi mısqaleki tış
tek wenda nekırıye.Jı ber ve yeke,eriş 
bınn ser kıncen gel u lı xwe kırmen 
wan.Ew pışten ku buhayen wan 
mılyonan derbas dıkır, jı nava gel hate 
vekınn, "şalen acem", "şal u şapık" jı 
ser gel hate şeqıtandın u şewıtandın. 
Kesen jı gund dadıketın bajer, kıncen 
wan jı wan hate stendın, bı rojan ko
tek kırın u av@tın zındanan, pe re ji 
şut u tazi bera çole dan.Mırovek bı go
pale xwe hate gırtın u bı vi gopale le
xıstın heta ku gopale wi te de şıkan
dın. 

Lı hemu gunda leşkeren gerok bı ci 
kınn.Ketın ii derketına gunda, çuyına 
bajer gış gor destura serk leşkere wi 
gundi dıbe.Dema serk leşker destüre 
(izne) nede kes nıkare jı mala xwe de
re.Ev yeka wısa dıbe: 

Kese desture(izne) dıxwaze, we he
re ku, jı bo çı d ıçe, cıye dıçe we lı ma
la ke u çend roja bımine, dıve vana gı
şa jı serok leşkere gund re bıbeje.Ya 
dın ji, lımala ke bı mevan be,dıbe ew 
kese mazuban ji serok leşkere "gund 
an ji bajer" jı ve yeke haydar bıke.Ew 
kese bı rewıtıya ke de here,dıbe dı 
wexte de vegere u serok leşkere gund 
jı batına xwe haydar bıke, beje "way 
ez hatım ".Ew kese van kırın€n hoviti 
bı ci neyne, mala wi şewıti. 

Kuçıken cunta faşist yen har, ajan 
u sixüren xwefıroş, welate me bı jı 
qampen Hitler en esira xırabtır kırıne 
ji nehatın ser.Jı dorhela me, penc gund 
vala kınn u kınn qada erişe(tampon). 
Van kesen neyaren mal, can u namusa 
gel~ me, nemırovtıyen xwe yen be si
nor dı mehen dawıye de bin baş eşke
re kınn.Jı Hezirana 1981 'i vır de qere
qolen leşker jı pirekan vala nabın.Dem 
bı dem (qat) dı zındana(nezareta) neh
ya gıredayi Uludere Ortaçax, bejmara 
pireken gırti jı 50 derbas dıke.Sucen 
van pirekan bes, jı ber Kurd buna wan 
e ii lewra koteken nemırovti lı wan te 
kınn .Jınen bıne nıgen wan, bı cılete 
perçe bune, lı ser erd~ xwe kın, bı ro
jan ten gerandın .Van kesen xwendıne, 

· nıvisandıne u bı Tırki nızanan, zılm 
u zor buye perçak jı jıyana wan. 

Nuha ji, dı dema operasyonen dora 
me de, dıberxwedan~n, bı m~rani ku lı 

hember c'ilnta faşist u hezen wan en 
keftarok çebun u buyera valakınna 
penc gundan, ezelı ser bısekınım. 

Roja 23 'ye Adara 1981'e dora gun
de qeza me, Taşdelen(NEWIH) saet dı 
3'ye şeve de, jı ali pencsed(500) leşker 
ve hate gırtın .Dı berbanga şevaqe de 
leşkeran çarhaweli gund gırt u gilleba
ran kırın.Armanca wan ew bu ku gun
dıyan bıtertılinın, provaqasyoneke 
derxın u pe re qetliameke pek binın . 

Le gundıyen qehreman yen Taşde
l~n(NEWIH) xwınsarıya xwe nişan dan 
u nehatın tu provaqasyone.Dı pere, leş
ker~ dora gund gırtıbun, mina ku bı
çın enıya(cepha) Qore bı rapeçandınek 
temami ketın gund, hemu mal, sandoq 
u heta bıgihe buxçen pirekan, saxi kı
rm. Le qet tışteki ji neditın, daxwaza 
wan dı gewrıya wan de ma.Jı her her
sa ve operasyona be ker, bı qundaxan 
hemu yen gund, pirek, peya, zarok, kal 
pir gış kırın yek Ü lı p~ duza dıbıstana 
gund cıvandın .Tevaya gund dı bın le
xıstıne ve derbaskınn. Duvra, jı gund 
pireken A.A, A.Ç, H.T u M.Ç lı "Uni
morg"en lejkeri kırın u xwestın gund 
terk bıkın, henn tabura leşkeri . Lı ser 
ve yeke, gundıyen topbuyi, hemu bı 
hevre dest bıberxwedane kırın.Şere bı 
kevıran u çoyan, 6 km lı ser ve dom
kır.Her çıqas leşkeran, gundi gulebaran 
dıkırın ji, le cardın pirekan, zarokan 
guh nedan gulebaran u qundaxkırınan, 
bı qehremani dı her xwe dan u şer kı
rın.Bı ve berxwedana bı merani, hezen 
leşkeri yen faşist u hov, mecbur bun n 
pireken gırti serbest berdan.Serbazeki 
leşkeri(yuzbaşi), tıfınga deste xwe dı
reji gundıyen kır u got : "Hlın jı me çı 
dıxwazın, a jı we re silehen me u lı me 
xın",mecbur ma, ku "nefsbıçuki"ya 
wısa bıke. 

Dı sere meha Tebaxe, dı germa ha
vine de penc gunde gıredayi qeza me 
vala kırın u lı gor daxwaza xwe ş areder 
kınn.Lı ser van valakırınan bir u bawe
nyen tevayi ev ın ku lı nezi gunden va
labuyi, lı wi ali sinor, meqeren Parti 
Komunisti İraq u en PDK hene. Jı bo 
ku leşkeren Iraq, bı hesani kanbın lı 
dor wan çerx bıbın u eriş~n balafıran 
bıbın ser wan, ev gund hatıne valakınn. 
Gunden valabuyi u sinore qedexekıri ... 
na ve w an ev ın: 

1 -ALUŞ(Kayadibi):Gundıyen jı vır 
anin lı nehya Ortabax lı kelek beluga 
leşkeri, lı erdeki duz ci kınn.Ne kon u 
ne ji betenıyen wan hene .Hemu~en 
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lı hemher cüntaye 
gundıyan lı çola "xwede" dıjin. 

2-ZEYDAN :Gundıyen jı vi gundi 
ji, mecbOr kınn, ~u lı gunde ROBO
ZİK bı ci bıbın . E van gundıyan ji, 
rewşa wan pırr xırabe u mina dı qam
pek esira de jıyana xwe dıdominın . 

3-MERGA Mİ RAN :Gele vi gundi ji 
lı gude ROBOZİK bı ci kınn.Cıye w an 
lı keleka qereqole u dı bın çave leşker 

de ne. 
4-HODANA(Alancık) :Gundıyen 

Hodana lı gunde Gulyazı(BEJUH) bı ci 
bune u dı bın çavneriya leşkeren ge
rok de ne .Cıye mayma wan qereqola 
havige ye. 

5-YEKMALA: Her çıqas lı vi gundi 
çar qereqolen leşkeri u hezek leşkere 
mezm heye ji, le cardm jı gundıyan~hı
nek mecburi bı ci buna gunde BEJUH 
u hmek ji mecburi bı ci buna gunde 
HEDRİŞE kınn.Gundıyen ku jı gun
den xwe şareder bune, jı wan re qede
xeye ' ku ben erde xwe, rezen xwe, 
bexçen xwe u tenen xwe avdm, u bıçi
nın. 

Dı rojen peşin de we çı be sere 
gundıyan qet ne dıyare . Le bele hezen 
metmgd~kar çıqas ne mırovit u kırmen 
dıjwar dıkm bıra bıkm, we rojeke bıve
reve, bersiva van kırmen xwe, hım ji bı 
hawaki gelki gıran bıdm. Tu hez u, we 
nıkarıbe , tekoşina gele me ya dı peşen
gıya ideoloji, politika çina karker u lı 

baştarats 13'de 

nun dibindeki Kürdistan Ulusal-de
mokratik mücadelesine haydut derken, 
kendi sorumlu yazı işlerini de mahkum 
eden, halklarımıza en az Şili cuntası 

kadar kan kusturan Türkiye 'deki faşist 
cuntayı göremiyor. 

Hiç unutulmasın ki, özgürlük ve 
demokrasiyi gerçekten savunmak her
kesin işi değildir. Hele hele burnunun 
dibinde binlerce yıl yaşamış Kürdis
tan halkına özgürlük ve demokrasiyi la
ik görmeyen, 1 yıldan fazladır Türkiye 
insanına kan kusturan cuntayı tutarlı 
bir şekilde mahkum edemeyenler, hat
ta onunla uzlaşanlar onun attığı her a
dımı meşru zemin sayanlar her ne ka
dar bu sözcükleri ağızlardan eksik et
mezler ise onu gerçekten ve tutarlı sa
vunduklarını kimseye inandıramazlar. 

ser bmgeha hevkanya çina karker, gun
di, ku jı to şere şoreşa geli Mıli u De
mokratik bı serkeve u avakınna Kur
distanek serbıxwe, azad, yekbuyi u 
demokratik bısekmine. 

Yen zılme, zore u neheqıy~ lı gele 
me dıkın, welate me ji kınne metıngeh 
u dewlemendıyen ser erd u bın erde 
welate me talan dıkın, we van kesana 
dı bın sergaye diroke de bene bınerd 
kınn. Dirok, we serkevtına hernil gel~n , 
cihane :Yen bındest u çina karker, zal i 

buna u wenda buna ımperyalist, metın
gehkaran, faşistan u kevnperestan bmı
visine. 
Bımre ımperyalizm, 

Faşizm u Hemôyen Kevne Peres
tiyan. 
Bımre Cunta Faşist a Leşkeri 
Bıji Serihıldına Lı hemher Cun

taye. 
Bıji Tekoşina Me Ya Jı Bo Şo

reşa Geli A Mıli u Demokratik 
Bıji Enternasyonalizma Pro

leterya. 

bı sılaven Şoreşgeri jı sere 
çıyayen Uludere 

DEMOKRATEKİŞOREŞGER 

JI ULUDERE 

baştarafı s. l7'de 

nınume büründürdü. NATO'dan ayrıl

ma istemi; askeri kanattan ayrılma ile 
sınıriandı ve daha sonra halkoyuna 
sunma önerisine indirgendi. AET ve 
ABD ile ilgili istemler de aynı kılıfa so
kuldu. 

Batıdaki eşleri gibi, büyük burjuva
zi ile kolay uzlaşabilecek bir yapıya sa
hip sosyal-demokrat PASOK'u yumu
şatan veya onu köklü değişimlerden 
vazgeçme noktasına getiren başlıca ne
denler ne olabilir? 

l.İktidara gelme yolu açılan PA
SOK, ordunun ve emperyalist tehdidin 
bu yolu kapatmasından çekindi. Geri
cilerce, &irekli olarak, ordunun olası 

bir P ASOK seçim başarısından rluya
cağı rahatsızlık propaganda edildi. Bu, 
P ASOK 'u bazı temel sloganlarından 

caydıran önemli nedenlerden biridir. 
2. Nasıl olursa olsun sa~ yönetime 

son verilmesinden yana sol oylann bü
yük bir kısmına hakim olduktan sonra, 
merkez oylarımda almak için "de~işik
lik" istemi de~işikliğe u~ratıldı. Bu, 
daha önce parlamentoda önemli bir 
güce sahip olan, Merkez Partisinin par
lamento'dan silinmesi ve son zaaman
larda, yer yer PASOK'a katılmasında 
görülebilir. 

Di~er yandan, Yunanistan Komu
nist Partisinin(KKE) varlığı ve yıllar

dan beri halk içinde kökleşen etkinliği 
ve bu temel değişikleri militanca sa
vunması o PASOK'u bu temel değişik
liklerden tamamiyle vazgeçirmeye en
gel olabilir ve bir kısmını gerçekleştir
meye zorlayabilir. 

F AŞ İST TüRK CUNTASI
NIN TELAŞI. 

Başta faşist cunta olmak üzere 
Türkiye'de di~er bütün gerici tekelci 
basın yayın cevrelerine Yunanistan se
çim kampanyası boyunca ve seçimler
den sonra artan ölçülerde egemen olan 
bir telaş oluştu. Bunun kaynağı, 

kuşkusuz P ASOK 'un, sömürgeci ve ya
yılmacı faşist cuntaya karşı takındığı 
tavırdır. ' 

Kısacası, PASOK'un Kıbrıs'ın işga
line karşı adanın bağımsızlığı doğrul

tusunda tutarlı, Türkiye'nin Ege deni
zindeki yayılınacı emellerine set çeken 
ve Yunanistan'ın tekrar NATO'nun as
keri kanadına dönüşünü sağlıyan Ro
gers Planını rafa kaldırmaya yönelik 

bir tavır takınması; faşist cuntanın, te
kelci basınının ve P ASOK ile dünya po
litik ve ideolojik arenasında aynı "sos
yal demokrat" yeri paylaşan çevrelerin 
benzer yorumlar yapmasına yol açı

yor. Şöveniz.min en alasını yapan bu 
sömürgeci cevreler PASOK'u şövenist
likle dahi suçluyorlar. 

Diğer yandan, P ASOK 'un iktidara 
gelmesiyle NATO ve diğer emperyalist 
çevrelerde Türkiye'nin öneminin arta
cağı ve bunun "olumluğu" sürekli vur
gulanıyor. 

Bütün bunlara karşın, Türkiye ve 
Kürdistan demokrasi güçleri açısından, 
Yunanistan demokrasi güçlerinin des
teği ve onayı ile gerçekleşebilecek tüm 
bu iç ve dış politika alanlarındaki deği 

şim yalnız Yunanistan sınırlannda de
ğil bölgedeki banş ve demokrasi sava
şımında hissetireceğidir. Kuşkusuz, bu 
olgunun faşist cuntanın . yönetimi al
tında yaşıyan Türkiye ve Kürdistan 
halklarının demokrasi savaşımında da 
etkisini göstermesi cunta ve çevresin
deki rahatsızlığın en önemli nedenini 
oluşturuyor. 
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Şoreşa Oktobre, şoreşa yekem a 
proletar bu, ku bı serfirazi xwe parast, 
zora hezen emperyalist u kevneperes
tan bır.Be şık ev serketın bı saya xeba
ta gelen Sovyetan ku dı peşengıya pro
leterya da bu ku gıredayi xebata 
politik u lebati ya rexıstınİ ya Lenin u 
Partıya Bolşevik bu. 

8 Dı dema ku ern t~de ne,emperya-
8 list bı gelek rıyan feibazi dıkın, ku dı 

welaten sosyalist de şoreşe paşda bı
xın u dı cıye sazumanen sosyalist da 
rejımen kevneperest yen bı dıh~ xwe 
binın.Emperyalist, ve xebata xwe xıs
tıne tewreki bı navneteweyi.Do lı Çe
koslovakya u Macaristane dıxwest şo
reşe bıxine, iro ji dest avetıye Polon
yaye.Ne ku dıxwazın tevlihevıyan lı 
Polonyaye çekın, 1~ jı dest~ wan be ew 
dıxwazı~ .sazull!ana sos~alist xa cihani 
bı tevayı ıı hole rakın.Le hime ku Şo
reşa Oktobre avetıye u jıyana sosyalis-
ti ya ku bı alikarıya we reh bera erd~ 
da\·~ tu cari fırsend~ nedaye van dek "ti 
do iab u feqan, iro ji ew~ nede. 

Tışte ku Şoreşa Oktobre damezı
randıye, ne ku ten~ buye parezgıre 
cihana sosyalist, her wıha buye kaniya 

ewlekarıya hernil mıroven lı rtı. erdı ji. 
Nemaze, dı rewşa iro de, mırov geşkı
rına şer~ sar ku jı ali hezen emperya
list ve t~ domandın \1 meşandına kare 
çekdari bine ber çavan, gıringıya Şo
reşa Oktobr~ w~ baştır be ditın. 

Weki t~ zanin, hez~n emperyalist, 
nemaze EEY(Emperyalizma Emerika 
YekbÜyi) , pışti Şere Cihane ye Due
min, çek~n gelqırkırını neda sekınan
dın.Bı eks çekırına çek~n gelqırker we
ki bomba atom karkıri, noqaren bı 

bomba atom barkıri ,gihand qonaxeki 
wıha ku rewşa iro de şere sar gihaşt 
Qonaxeke pır bı taluke.EEY bı bırya
ra çekırma bomba NEUTRON ~ bıci
kırına vı bombe lı hın welaten Ewro
pa, şere sar gurtır kır. 

Ev qonaxa ku şer~ sar gihaye,wela
ten paşdamayi ji xıstıye bın tesira xwe. 
Dewlet~n paşdamayi ji gıranıya xwe 
dane ser çekdarıye u hebun~n xwe va
ladıkın berik~n emperyalistan.Ne jı 
xwe arınancek emperyalistan ji bı vi 

" şere sar ev e. 
Dewlet~n emperyalist, bı serokatİ

ya EY(Emerika Yekbuyi) weki do iro 
ji lı her dere dıne lı dıj tevgeren rızgari 
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xwaz u sosyalizmı bendan ç~dıkın. Lı 
Latın Emerika Salvador, Şili, Arjantin, 
Bolivya, lı Afriqa Angola, Namibya, 
Gambiya, Zimbabwe, lı Rojhılata Na
vin Fılıstin, Kurdıstan Tırkıye minaki
yen berçav ın. 

Dı van elaten jerin de h~~n rrız
garxwaz ~ sosyalist, heçandınen tec
be) şoreşa Oktob~ jı xwe re kınne pe
şeng. Bı gotıneki dın, şoreşa Oktobre, 
weki do iro ji ronahiya xwe dıde kar-
ker u gelin bındestİn Asya, Afriqa, E
merika Q Ewropa jı gelen bındest, kar
keren hemn dın~ ı1 hezen aşitixwaz re, 
dı tevgera wan de ciyeki gıring dıgre. 

Kongra 26 a Partiya Kommunista 
Yekitiya Sovyetan ispala vejandına Şo
reşa Oktobr~ ye. P~şniyar~n aşitiku dı 
kongra 26 'a de ha tın pejırandın, i ro ji 
gıringiya xwe dıdominın. B~ şık wela
ten sosyalist, karkeren welaten kapıta
list Q tevgeren gelen bındest we ked
xwariye jı n1 dın~ rakın u de aşitiy~ bı 
h ... h 1 

1\ b " s f . em~ "ezen xwe ~parezın. er ı!azı 
ya hezen ku dı rıya Ioreşa Oktobre de 
ne ye. 

KOYARA KURDİ 1 MANATLIG KURDISK TIDNING 1 KURDISH MAGAZINE 

:.,:;rıis.;: . 1 ADRESS : ART'ANC OOX 5034 163 05 SPANGA 1 SWEDEN • POSTGIRO 1 POSTCHECKKONT0: 439 33 42-3 • TEL:lJ8·ll 7086 

/.-loJİ 1 /,rJS, UTG, : SVENSK- KURD I SKA KULTUR O SOLIDARITETSFQREN INGEN • KOMELA CANDE Ü ALİKARİVA KURD~N Ll S~D 

BÜH:, 1 ?RIS-PR ıCE : 5 KRONOR 1 j D-1-ıARK /50 LİRA o ARr'ANC-KOVARA KURQİ-I"EHE CAREK DERT~ o ARr'ANC-r'ANATLI G KURDıSKTIDNI. 

.;not lE 1 SUBSCR ı PT ı ON : 1 SAL -j AR-! YEAR : 75 KRONCR - 25 MARK • 6 f-'EH· 6 f-1AN, - 6 I'ONTH: 40 KRONOR - 15 D-MARK 

ISSN :03 48-7 385 

1 
~ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




