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ARMANC 56/Rupel 2 

YENİ f(ATLİAM PROVALARI 
HALKIMIZI YILDIRAJ.YAZ 

Sömürgeci faşht diktatörlük, 
ıs Ağustos'ta E~h ve Semdinli'de 
girişilen provokatıf eylemlen bahane 
ederek, Türkiye Kürdist:ını'.na karşı 
seferberlik ilan edercesıne saldırıva 
geçti. Bu saldırıda ~binlerce insan 
maddi veya plikotojik ışkenceye tabı 
tutuldu, binlerce insan gözaltına alındı, 
birçok köy evi yağdırılan bombalarta 
yerle bir edildi. Yine bu saldırılar 
sırasında, içlerinde kadı!l, ço~uk ve 
yaşldarın da bulunduğu bırçok ınsanın 
katiedildiği biliniyor. . 

Türkiye Kürdistanı'nın Irak, Ira~.~~
nırından Van Gölü'ne dek uzanan bolu
mü sıkı bir kuşatma altında old_~~
dan, bölgeye giriş-çıkışlar çok goçlük
le yapılabilmektedir. Bu !"~~nle ~e 
katiedilenlerin sayısıyla ılgili kesm 
bilgiler edenilemiyar. Yanlızca 26.09: 
ı 984 tarihinde Pertarin bi>1geıindekı 
Zorava ve Mirkitik köylerine yapılan 
bombalı saldırıda 6 çocuğun hunharca 
katiedildiği gelen bilgilerde kesin kay
dıyla ifade ediliyor. Bölge halkından 
yakalanan sadece Sürt ve Diyarbakır
daki işkencehane1er~e sorguya çekil~n
lerin sayısı ve resını açıklamalara gore 
bile 437 kişidir. FakatSegirik (Şeno
ba) köyündeki Alayda kurulan _top
lama kampındakiterin sayısı ve akibet
leriyle ilgili hiç bir bilgi edinelemi~or :. 

Bölgede katliam boyutunda ~~u
rülen oparasyonu yönetmek, asken bır
liklere moral ve halka da gözdağı ver
mek amacıyla Jandarma Genel Komu
tanı, Genel Kurmay Başkanı, İçişleri 
Bakanı ve Diyarbakır Sıkıyönetim Ko
mutanından sonra, diktatör Evren 'de 
bölgeye gitti. Evren, 3 Ekimde Tat
van'da yaptığı konuşmada "halktan 
gövenilir kişilere silah dağıtılacaktır" 
dedi. Bu konuda 1920'de Atatür'ün za
manında çıkantılan bir yasaya' dayanı
lırak gerekli kararın alndığını da açık
layan Evren/"ihtiyaç duyulan herver-. 
de bu karar uygulanacaktır" <l:edi: Dik
tatörlük, 650 bin ordusu ve polis gucııy
le Kürt halkının mücadelesini basıtıra
mayacağını biliyor. Bu nedenle "kah
raman ordu"sunu (!)daha fazla yıprat
madan Kürt halkına ve onun örgütlü 
güçlerine karşı kullanmak üzere milis 
kuvetleri oluşturuyor. Bu kuvvetler 
diktatörlüğün güvendiği işbiı;!ik~i v_e 
hain kişilerden oluşmakt~~ır.: G'!Ye~
len" bu bir avuç çeteler somurgea dik
tatörlüğiiı askeri ve sivil saldırgan güç
leri yanında daha pervasızca insan öl
dürecekler ihbarlarda bulunacaklar ve 
terör estir~ceklerdir. Kısacası, diktatör-

lik, "güvenilen" bu insanlar aracdığıy
la "güvenilmeyen" milyonlarca Kürdis
tanlı insanı sürekli tedirgin bir ortamda 
tutmaya çalışacaktır. Böylece, "güve
nilen" ve "güvenilmeyen" insanlar şek
linde ikiye aynidığı için halk, biribiri
ne kuşkuyla bakacaktır. Bu da ha~ın 
sömürgeci faşist düşmana karşı muca
dele birliğini biiy~ ölçii<_le olu':fl~UZ 
yönde etkileyecektır. Bu sı.lahlı bırlik
ler, ayrıca aşiret çatışmalarını ve kan 
davalarını da oldukça körükleyecekler
dir. Yani böl ve yönet politikasıyla 
Kürt halkı daha vahşice biribirine kır
dınlacaktır. 

Türkeş'de cinayet işleyen, terör es
tiren MHP'li faşistler için: "bunlar dev
letin güvenlik kuvvetlerine yardımcı o
luyorlar" dememişmiydi. Hitler ve Mo
so li ni 'de "kara gömlekliler" adlı çe~e

leri oluşturmamışla~nuyd,ı_? işte faşı~ 
diktatorluğıin başı Evren ın açıkladıgı 
"güvenilir insanlara silah dağıtma" ka
rarının altında yatan anlayış aynıdır. 
Görüldüğü gibi, Evren de bir milim bile 
şaşmadan faşist ustalannın yolunda 
yürüyor, onların deneyimlerinden ders
ler çıkarıyQr. Fakat tüm bu barbar
Iıkiara rağll)en, onun ve diktatörlüğü
nün akibeti de diğerierinkinden farksız 
olmayacaktır. 

Ne Evren-özal diktatörlüğünün her 
türlü barbar uy&Jılamaları, ne de onla
rın işlerini kolayliıştıran llrovokatif ey
lemleri tezgahlayan, Kürt halkının ulu
sal demokratik mücadelesini ortadan 
kaldıramazlar. 

Gerek varlık nedenleriymişçesine, • 
Kürt halkının mücadelesini provoke et
meyi başlıca amaçlan . ~-ne getiri_p 
bazı sömürgeci devletlerıo Kürt halkı u
zerinde aynadıkları oyu!"larda fi~n
lık yapaniann provokatif eylemleone; 
gerekse de, faşist diktatörlüğün halkı
mız üzerindeki her türlü vahşi uygula
malanna karşı çıkmak , yürütülen imha 
oparasyonunu durdurmak için, baş~~ 
Türkiye ve Kürdist~lı ~çle~ olın~ . .U· 
zere tüm demokrası. guçlenne buyük 
görevler düşmektedir. 

Bu doğrultuda, yurt içi ve yurt dı
şında yik~!en _p~otesto sesleri daha 
da güçlendinlınelidır. 

Batı Avrupa'nın başta Danimarka, 
isveç, Fransa, Almanya gibi ülkelerde 
Kürdistanlı ve Türkiyeli ilerici güçler, 
faşist diktatörlüğün bu vahşi saldırısına 
karşı çeşitli biçimlerde protesto ey
lemleri gerçekleştirdiler. 

Devamı sayfa 18 'de 

Arınane muhabirinin bildirdiğine gö
re, Dünya Barış Günü nedeniyle Dani
marka 'nın Başkenti Köpenhang _da bir 
toplantı düzenlendi. Ti.irkiyeli Işçiler 
Birliği "FAT' lokalınde yapılan bu 
toplantıda, emperyalizmin tırmandır
dığı uluslararası gergin duruma barış 
harekenin önemi vurgulandı. Ayrıca, 
faşist diktatörlüğün Orta Doğu halkla· 
rına karşı oluşturduğu tehditede dik· 
kat çekildi. Bu toplantıda yapılan ko
nuşmalardan birinin Özf.!_tini sizlere 
sunuyorruz. ARMA!'J(' 

İçinde bulunduğumuz dönemde dün
ya halklarının barış mücadelesi oldu~
ça ileri boyutlara varmıştır. Yer yu
zünde, her hangi başka bır sorun, in
sanları bu oranda yakından ilgilendir· 
memiş ve onları bu ölçüde etkileme
miştir. Kuşkusuz açlık giyinme ve ba
rınma sorunları insanların çözmesi ge
reken en doğal, en insani ve dolayısıyla 
en önemli sorunları olarak sure gelmiş
tir. Ancak unutulmaması gereken bir 
şey vardır; o da ancak yaşamla birlik
te bu sorunların gerçek tiir analm kaza
na bilirliğidir. Yani insanlar yaşadıkla
n, hayata oldukları zaman bu sorunl~
n çoze bilirler. Nükleer bir savaş tehlı
kesinin giderek arttığı ve insanlığın 
toptan yok olma sorunuyla karşı kar
şıya olduğu bir dönemde, doğal olarak 
tüm insanlığı en yakından ilgilendiren 
ve çözülmesi en acil hale gelen sorun 
insanlığın yaşama hakkının garantilen
ınesi sorunudur. İşte, barış savaşımının 
yığınsallığının temelinde bu ortak ve 
en doğal talep yatıyor. 

Termo-nükleer ve biyolojik silahla
rın miktarı bütün insanlığı bir kaç defa 
yok edebilecek düzeye vardırılınasına 
rağmen, gözü dünmüş emperyalist si
lah tekelleri yine tatmin olmuyorlar. 
Gelişmiş kapitalist ülkelerde, saflayi
nin ağırlık yönünü her geçen gün daha 
belirleyici olarak. silah sanayileri oluş· 
turuyor. Bugün, en başta ABD olmak 
üzere emperyalist ıilkelerin bir çoğun
da ekonomide veya politikada olsun' 
egemen olan kesim silah tekelleridir. 
Bu ülkelerin bütçelerinin çok önemli 
bir miktarı, (örneğin 1980'de ABD' 
nin tüm bütçesinin %25 30u silah
lanmaya ayrılırken bu dönemdeki eko
nomik gelişme oranı ise sadece 3,5 te 
kalmıştır) silah üretimine ayrılmıştır. 
Ekonomik bunalım boyutlanır, işsiz
lik ve açlık çığ gibi büyür, yaşam bu 
ülke işsizleri için çekilmez bir duruma 
gelirken, silah sanayi kopleksleri dur-
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ARMAC 56/Rupel 3 

EAŞİST DİKTATÖRLÜGE KARŞI MÜCADELE 
BAR/S MÜCADELESİNİN 

. ' 

madan silah üretiyor ve karlarına kar 
katıyorlar. 

Silah tekellerinin yarattı~ı bu prob
lemler salt emperyalist ülkelerin halk
larını de~il; sosyalist ülkeleri ve az ge
lişmiş ülkeleri oldukça etkilemektedir. 

Sosyalist ülkeler emperyalizmin bu 
korkunç silahlanması karşısında kendi 
güvenliklerini korumak için önlem al
mak zorunda kalıyorlar. 

. Savaş ve silahianma sosyalizmin id
dealleriyle çelişen şeylerdir. Çünkü 
sosyalizm insanlı~ın mutlulu~u ve re
fahı demektir. Onun için barışı savun
madan, insanlı~ın nesiinin devamını 

sa~lamadan daha önemli bir şey yok
tur ve olamaz. Kaldı ki sosyalist ülke
lerde kar elde edecek ne tekeller ve ne 
de benzeri bir zümre vardır. 

ABD emperyalizmi, di~er NATO ül
lerinin yanında, ktındisine ba~ımlı, 

geri ülkeleri de silahlanmaya zorla
maktadır. Silahlanmaya giren geri 
kalmış veya azgelişmiş ülkelerde e 
konomik olarak büyük kayıplara u~
ramaktadırlar. Zaten açık veren büt· 
çelerinin önemli bir kısmını silahlan· 
maya ayırtnca ekonomik çıkmazları 
daha da büyüyor. Ve bu da emperya
lizme olan ba~ımlılıklarfnı arttırıyor. 

Sovyetler Birli~i ve di~er sosyalist 
ülkeler iki farklı sistemin barış içinde 
yan yana yaşaması ve uluslararası 

yumşama için . silahianma ve so~uk 
savaşa karşı kesintisiz bir mücadele 
veriyorlar. Silahianma yarışına ken 
dilerini kaptırmamışlar ve silahlanma
da emperyalizme üstünlük elde etmek 
gibi bir amaçları da olmamıştır. Si
lahlanmadaki tırmanışın geçmişine 

baktldı~ında bu açık bir şekilde ken
disini gösterir ve hangi türde ve hangi 
nitelikte olursa olsun, herhangi bir si
lah, önce emperyalist ülkeler tarafın· 
dan üretilmiş, ondan sonra da Sov
yetler Birlijti kendisinin, müttefik· 
lerinin ve diiter dünya halklannın gü· 
venlijti için onu üretmek zorunda 
kalmıştır. 
Kaldı ki sosyalist sistem termo nük· 

leer; yani toptan bir yok olma sava
şının önüne geçmek için yapılması 
gereken hertürlü fedakarlıjtı yapmış, 

barış için , insanlıitın gelece~i için 
sürekli uzlaşmadan yana olmuştur. 

Bunu, emperyalist politikacılar gibi. 
sadece !afla dejtil somut parti~iyle de 
göstermiştir. Bunun en somut örnek
leri Avrupa'da konumlandınlmış kı· 
talararası roketlerin ve askeri birlik· 
lerin bir kısmını çekmesi ve hepsin· 
den daha önemlisi, aynı zamanda ba· 

BİR PARÇASlDIR 
nş açısından da sorunun can alıcı yo
nünü oluşturan ilk nükleer savaşı baş
latan ülke olmayaca~ını açıklaması
dır. Tüm bUnlarla birlikte SSCB, daha 
bir dizi somut ve çözümleyici öneri 
getirmiştir. ömejtin: 

-Askeri bloklaşmanın genişletilip 

yaygınlaştınlmaması, aksine süreç 
içinde blokları da~ıtmak 

-ülkelerin baRımsızlık ve içişlerine 
karışılmaması 

--önce stratejik nükleer silahlar 
olmak üzere geleneksel silahların da 
üretiminin dondurulması, daha sonra 
da aşama aşama yok edilmesi 

·Nükleer bombalardan arındınlmış 
bölgelerin oluşturulması 

-Biyolojik silahların yasaklanması 
--savaş propagandası yapılmasının 

suç sayılması 
-Uzayın barışçıl amaçlarla kulla· 

nı lması 
--Askeri paktlar arasında saldırmaz 

lık anlaşmasının imzalanması 
Tüm sae duyulu öneriler dünya 

halkları büyük bir ilgi ve sevinçle kar
şılarken ABD emperyalizmi Sovyet
ler BiriiRinin bu girişimlerini karala
mak için temelsiz suçlamalarla da 
yetinmiyor; savaş propagandasını 

yapmaya devam ediyor. Sovyetler 
BiriiRinin ilk nükleer saldırıyı yapa
cak ülke olmayaca~ını açıklaması 
ve emperyalistlerin de dünya halk
larına ·böyle bir teminat vermesi 
gerekti~ini belirtmesi üzerine ABD, 
şu tutarsız gerekçeyi öne sürdü; 
"böyle birşeyi kabullenmek bu kez 
geleneksel silahlarla bir savaşın çkk
masını arttıracaktır. ' ''Geleneksel si
lahlarla yapılacak bir savaşı da yasak· 
layalun" dendi~inde bu kez, sorunu 
geçiştirmeye ve başka yönlerden 
çarpıtmaya başladı. 

Görülen oydu ki başta ABD ol
mak üzere, emperyalistler, savaş kış· 
kırtıcılıRı ve hızlı silahianma tırma

nışını gösterınede kararlı görünü
yorlar. 

Ama Sosyalist Sistem, Avrupa, 
Amerika barışseverleri ve ezilen dün
ya halkları da barışı koruma mücade
lesinde kararlıdırlar. Ça~ımızda barış 
mücadelesi öyle bir niteli~e bürün
müştür ki artık demokrasi, ba~ımsız
lık vesosyalizm mücadelesinin ta
mamlayıcı ve vazgeçilmez bir ö~esi 
haline gelmiştir. Anti-emperyalist, 
anti-sömürgeci ve anti-faşist mücade
le ile barış mücadelesi iç içe geçmiş
tir. 
Bugün bir barut fıçısı gibi patlama· 

ya hazır bir kıvılcım bekleyen Orta· 

DoRu, savaş açısından kıritik bir böl
ge olma özelliRini halen sürdürüyor. 

Türkiyenin NATO paktma üye ol· 
ması ve saldırgan, yayılmacı bir ka
rektere sahip olan faşizmin de Tür
kiye'de iktidarda olması durumu, 
Türkiye ve Kürdistan halkları için du
rumu daha da tehlikeli bir düzeye 
vardınyor. Bugün Türkiye ve Kür
distan topraklarında 60 civarında 

ABD üssü vardır. Bu üsler Sovyetler 
BiriiRi ve dijter bölge halklarına 

karşı nükleer birer saldırı üsleri ola
cak şekilde yeniden düzenlenmiş, 

geliştirilmişlerdir. 
Yine bu amaçlarla Türkiye ve ABD 

arasında bir dizi kölelik anlaşmaları 
imzalanmıştır. Bu anlaşmaların en il· 
ginç gerekçelerinden biri şudur: 

NATO'nun bir görevlisi:" ejter Avru
pa 'da nötron ro ketlerinin yerleştiril-

mesi bir sorun yaratırsa, bunları Tür
kiyenin dojtusuna (yani Kürdistan 'a 
-Arm.) yerleştiririz. Burada hem bir 
sorun çıkmaz hem Türkiyeye de faz
la bir zarar vermez. Çünkü orada ya
şayanların nufus oranı Avrupaya gö
re daha aidır. Dola}l!Sıyle. buraya bir 
şey olsa da fazla önemli dejtil" diye
rek küstahça ama halkımıza karşı 

beslediiti canice duygularını açık bir 
şekilde ifade etmiştir. Böyle bir ge
lişmeden Türkiye faşizminin mem
nun olmaması için hiçbir neden yok
tur. Çünkü öteden beri halkımıza kar
şı görülmedik baskı ve yıldırma ha
reketini sürdüren sömürgeci faşist 

Türk devleti, Kürdistan halkının 

tarihten tamamen silinmesini zaten 
canı-günüiden ister. 

Sovyetler Birli~inin bumunun di
bine yerleştirilecek olan bu atom ro 
ketiliM bir savaş anında dojtal olarak 
ilk etkisizleştirilmesi gereken tehlike 
olacaitından, ülkemiz bir yıkıntı ve 
kül birikintisine dönüşecektir. Bir 
yıkıntı ve kül birikintisine dönüşen 
Kürdistan için baitımsızlık ve sos
yalizm bir anlam oluşturmayacajtı

na göre -bu durum dünyada çıka

cak bir nükleer savaş için de böyle
dir.· halkımız için özgürlük ve bajtım
sızlık mücadelesi ile barış mücade 
lesi bütünleşmiş iç içe geçmiştir. Di
~er yönüyle, emperyalizmin Kürdis
tan daki savaş üsslerine, gözetierne ra
darlarına ve onun Kürdistan 'daki ka
rakolunun bekçilijtini yapan faşist 

Türk cuntasına karşı verilen mücade
le anti-emperyalist savaş karşıtı bir 
mücadeledir ve barış mücadelesinin 
bir parçasıdır. 
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ARMANC 56/Rüpei-+ 

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

SÖMÜRGECİ 
CELLATLAR 

UYGAR OLAMAZ! 

Bilindiği gibi ülkemiz Kurdis 
tan Türkiye ile beraber son 4 yıl 

dır, sömürgeci faşist iktidarın en ağır 
baskılarını yaşamaktadır Sömürgeci 
faşist cellatlar, son 4 yılda. sistemli 
olarak sürdürdükleri faşist terörle 
halkianınıza kan kusturmaktadırlar. 

Sömürgeci faşist baskı -..e terör sonu
cu yüzlerce namuslu vatan eviadı ya
şamını yitirdi. Bir o kadarı da sakat 
kaldı, veya delilerek yaşamın karanlı
ğına girdi. Ancak sömürgeeBer. her 
yerdi' aynı yöntemiPrle halkın ÜZPri
ne gitmiyorlar. Halkın tepkisini 
tizerlerıne çekmernek için her yerın 
durumuna uygun, sistemli ve planlı 

yöntemlerle hareket ederek, faşist 

baskı uygulamalarını sürdürüyorlar. 
işte bu sistemli ve planlı yöntemlerini 
bizim birim de de kullanarak,ilçemiz 
halkı üzerindeki faşist baskılarını sür
dürmeye devam ediyorlar. Ben bura
da Kürdistan genelinde uygulanmakta 
olan baskıların sadece ilçemizdeki 
biçimlerini anlatmaya çalışacağım. 

12 Eylül den sonra iktidara gelen 
faşizm; Bizim ilçede ilk önce dev
rimci ve yurtsever avına başlayarak, 
yüzlerce devrimci, ilerici ve yurtseveri 
tutuklayarak, işkencelerden geçirdi. 
Bir çoğuna 10 ila 20 yıl arasında de
ğişen cezalar verild1. Bu işi yapadar
ken de en başta faşist ilçe kaymaka
mı ve işbirlikçileriyle birlikte hareket 
ettiler. Faşist ilçe kaymakamı 12 Ey
lülden önce de ilçemizde görev yapı
yordu. O dönemde de Devrimci-De
mokratların mücadelelerinin genelde 
olduğu gibi, özgülde kaymakama kar
şı tavır almasına yolaçmıştı. Aynı şe-

kilde ilçede, kaymakama karşı büyük 
bir nefret duymaya başlamıştı. Yine 
o dönemde kaymakamın yaratmak is
tediği provakasyonlara karşı, ilçe hal
kı Devrimcı Demokratlar tarafından 

dağıtılan bildirilerle uyarılmıştı. Ve 
kaymakamın faşist uygulamalarına 

karşı mücadelede onemli başarılar 

· kaydedilmişti. 12 Eylül öncesindeki 
bu durum, 12Eylül faşist darbesiyle 
tamamiyle kayma)(amın lehine değiş
ti. Ve 12 Eylülden hemen sonra faşist 
ilçe kaymakamı Ayhan Altın, hem 
devrimcilerden ve hemde ilçe halkın
dan intikam almak için açık bir baskı 
veterör estirmeye başladı. Bunu ilçe
de yaptırdığı operasyonların birçoğu
nu bizzat yöneterek,ilçe halkından ve 
intikam almaya başladı Sadık dostu 
olan belediye eski başkanıyla birlikte 
birçok devrimci yurtseveri işkencele
re gönderti. Hiç bir suçu olmayan in 
sanları günlerce emniyı>t arnirliğinde 
a~ır dayaklardan geçirdi. Işkencelere 

göndertiğJ devrımcİ ve yurtseverlerin 
bırakılmaması ve üzerlerinde baskı 

yapılması için bizzat girişimlerde bu
lunarak. herhangi bir sabit suçu ol
mayan birçok insanın ceza yemesine 
en büyük neden kendisi oldu. Diğer 
yandan ilçede halk üzerinde koyu bir 
baskı uygulamasına geçti. 12 Eylül: 
den önce Devrimci-Demokratların ak
tif çabası sonucu çok sakin bir yer o
lan ilçemizde halk,geceleri sabahlara 
kadar huzur ve güven içinde gezebilir
ken, 12 Eylül den sonra geceleri, saat 
sekizlerden sonra polis ve jandarma
nın estirdiği terörden ötürü dışarıya 
çıkamaz duruma geldi. Hemen he
men hergün kahvelere baskınlar ve 

kahve ortalarında insanlar dövülmeye 
başlandı. Hele hele yabancı kimlikli 
biri bulununca emniyete götürülüp, 
sabahlara kadar işkencelere maruz 
kaliyordu. Gençler içinde avnı du-

rum sözkonusu olmuş. 2-3 kişi 

beraber görülünce hemen polıs araba
sı yanlarına yaklaşır,onları arabaya 
atarak doğru emniyete götürür.emni-

yette kendilerine ne geziyorsun_uz di
ye sabahlara kadar dayak atılırdı. So
mürgeci faşist güçlerin,birimimizdeki 
güvenlik kuvvetleri, faşist kaymakam 
ve işbirlikçileriyle sürdürdükleri bu 
faşist baskı ve terör sonucu, ilçede, 
öz elikle gençlerin büyük çoğunluğu. 
dışarı çıkamaz,gezemez ve dolayısİy
la rahat edemez duruma geldikleri iç 
için, ilçeyi terk etmek ve metropol 
şehirlerine gittmek zorunda kaldılar. 
Tabi faşist kaymakam hemen devre
ye girerek. ilçeden aynlanların,öze 
likle gençlerin sabıka kaydı alma zo
runluluğunu koydu. Böylece, ilçeden 
ayrılmak zorunda kalan insanların gü
venlik soruşturmaları yapılıyor, tu
tuklu ve mahkum olmuş devrimcile
rin, akraba ve yakınları tesbit edili
yordu. Bu durumda olanlar ancak bir 
sürü hakaret sonucu. sa bı ka kaydı ala
biliyordu. Böylece büyük ölçüde ilçe 
gençlerden temizlendikten sonra, ha
la öcünü alamamış olan, sömürgeci 
militarisı güçler, faşist kaymakam ve 
işbirlikçileri, bu kezde genelde ilçe 
halkına ve özelikle kendileriyle uzlaş
mamış köylere saldırmaya başladılar. 
İlçede halkımızın ulusal giysilerine, 
köylerde de silah arama bahanesiyle 
haskılara başladılar. Birçok köye ani 
operasyon ve baskınlar düzenleyerek 
köylüleri köy ortasında toplattılar ve 
zorla köylülerden silah istemeye baş
ladılar.Silahı olmayan yoksul köylü
ler, insanlık onuruyla bağdaşmayan 
büyük hakaretlere,(köy ortasında, -
tüm köylülerin ve kadınların karşısın
da . erkekler soydurularak ve ağıza 
alınmayacak pis kufurlre, bıyık kes 

melere)uğradılar. Ayrıca rastgele da
yak atmalar, günlük yaşamın bir par
çası haline gelmişti.Köylerde bu uy
gulamalar devam ederken, ilçe mer
kezinde de benzeri uygulamalar 
sürüyordu.Tüm ilçe halkı, top saha
sında toplatılarak, yerden süründürü
lüyor, ve halktan zorla silah istenili
yordu. İlçe merkezinde en büyük bas
kıyı yoksul halk yaşıyordu. Silahı ol
mayanlar, günlerce nezarete atılıyor, 
tonlarca dayaktan geçiriliyordu.Bura
dan kurtulmak için de ya önemli 
miktarde para, yada silah getirmek 
gerekiyordu.Oysa yoksul halkın ne si
lahı ne de parası vardı.Ancak başkala
ı:ından borç ederek karşılıyor ve çıka
bılıyordular.İstenilen parayı bulama-
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yanlarsa, bunun karşılı~ını dayakla 
geçiriyorlardı.Bir yandan ilçe merke· 
zinden ve köylerden bu baskılar sü
rerken di~er yandan da kademeli 
olarak baskıların biçimlerini, de~işti
rerek sürdürüyorlardı. Daha önce de 
de~indi~im gibi, halkımızın ulusal 
giysilerinden olan şalvar giyimini ya
saklamaya başladılar. Bu iş için de 
faşist kaymakamın kendisi bizzat 
polislerin eline makastar vererek ü
zerinde şalvar olanın,bir daha giyme
ınesi için uyanlması uyarıya uyma
yanların, kahvede,sokakta. çarşıda, 

nerde olursa olsun, şalvarının makas
la yırtılmasını söylemişti.Bunun üze
rine, ellerinde makaslarla it sürürleri 
gibi ilçenin heryerinde dolaşan polis
ler bir çok insanın çarşı ortasında 
makasla şalvannı yırtılar. Bu uygu
lama günlerce devam etti. Birçok in
san bu uygulama yüzünden hem şal
vanndan oldu.Hem de tonlarca dayak 
yedi.Ancak tüm bu vahşi baskı ilçe 
halkımızı milli bir giysisi olan şalvar
giymekten alıkoyamadı, alıkoyamadı
ğı gibi, bu durum halk arasında bü
yük bir tepkiye yolaçtı.Bunu anlayan 
sömürgeci faşist güçler,geri adım at
mak zorunda kalarak,bu uygulama
dan vazgeçtiler. Tabi baskılar dur 
muyordu. Bu kez yeni bir bahaneyle 
halk üzerindeki baskı, devam edildi. 
Bahane de şuydu; Yaya kaldınmla-

nnda yürümeyen yayalar trafik kural
larına uymadıkları ıçın 500-5000 T.C 
arasında değişen para cezasına çarptı
nlaca~ını,bilerek bu kurala uymayan
ların,para cezasına çarptırılacağı gibi, 
hapis cezasına da çarptırılacağı bildi
rildi. Bunun üzerine ilçede yerli halk, 
korkudan caddelerde bile yürüyemez 
duruma geldi. Kaldırımlarda bile yü
rüdüklerinde, her an bir polisin çıkıp, 
sudan bir bahaneyle onları para ceza
sına veya emniyette götürüp, dayak 
cezasına çarptırılacakları korkusuyla 
yürüyorlardı. Ama zavalı köylülerin 

ço~u henüz karardan habersiz olduk
ları için. ilçeye geldiklerinde cadde
lerde yürürlükleri gerekçesiyle, birçok 
kez topluca. gezenlerin hepsi emniye 

te gotürülüp, para cezasına çarptmı: 
dıklan gibi bir sürü hakaret ve dayak 
yedikleri ~ldu. Herhangi bir ihtiya-
cını görmek için şehire bir kaç kuruş 
parayla gelen yoksul köylülerden, bu 
şekilde paralan alındıktan sonra bu 
kez bu yoksul köylüler.başkalanndan 
para borç ederek,bu ihtıyaçlarını 

alıyor ve köye dönüyorlardı. Ancak 
bu uygulama da uzun surmedı.ÇLinkiı 
tüm ilçe halkı uygulamaya karşı bü
yük bir tepki duymaya ve artık kuralı 
tanımamaya başladı.Bunu gören, sö
mürgeci faşistler bir kez daha geri 
adım atmak zorunda kalarak, bu uy-

gulamadan da vazgeçtiler.Ancak,eşi
ne az rastlanır sömürgeci faşist zulüm 
devam etmekteydi.Geceleri polis ve 
jandarma korkusundan zorunlu ol
madıkça dışarıya çıkmayan ilçe halkı 
bunu ancak gündüzleri dışarı çıkarak, 
kahvelerde oturarak,birbirleriyle 
dertleşere k ,yapıyorlardı.Sömürgeci 
faşist güçler bunu da engelemek için 
hemen hemen hergün ilçemiz,küçük 
bir ilçe oldu~u halde her gün tüm 
kahveler arama ve taramalardan geçi
riliyor.Böylece ilçe halkının kahveler
de oturmasını,biribirleriyle dertleşme 
ve kaynaşmalannı,konuşmalannı bile 
engeliyorlardı.Birçok kişi "neden kah
vede oturuyorsunuz''diye! dövülüyor
du. "Ne yapalım,iş yok,güç yok nere
ye gidelim.Mecbur kahvetere geliyo
ruz" diyenlere ~gidin taş toplayın a~aç 
toplayın,a~aç dikin,ne yaparsanız ya
pın kendinize iş çıkan n' deyip,11 toplu 
oturmayın ve gezmeyin" diyerek hal
kın bir biriyle konuşmasını bile en-

gellemeye çalışıyorl'ıqdı. Bunun için 
de birçok ınsan kaİıve ortalannda,in· 
sanlık onuruyla bağdaşmayan baka
retiere küfür ve dayaklara maruz ka
lıyordu.Fakat ilçemizde herhangi bir 
iş sahası olmadığı için, yada yeterli 
iş sahası olmadığı için, halkın kahve
lerden başka oruraca~ı bir yeri yoktu 
İşte sömürgeci barbarlar bunuda en
gelleyP bilmek için, bu k~z bir çok" 
kahveyi aylarca kapatmaya başladılar 
Bu durum sonucu artık ilçede yaşam 
dayanılmaz bir hal aliyordu.İiçe halkı 
üzerinde sürdürülen çok yönlü bu bas
kılar bir türlü son bulmuyor, aksine 
giınden güne daha sistemli bır şekilde 
artıyordu. Ama sömürgeci faşistler 

halkın kahvelerde oturmasını bir türlü 
engeliyemiyorlardı.Faşist haskılara ve 
özelikle faşist kaymakama karşı gün 
den güne halkın kin ve nefreti artı
yordu.Yapılan tüm vahşi uygulamalar 
halkın nefretini kazanmaktan başka 
işe yaramıyordu.Günden güne halkın 
artan nefreti ve somurgecı faşıstler bu 
nefretin kendileri için tehlike arzeti
ğini görünce,en başta faşist kayma
kam Ayhan Altın'ın tayınını ilçeden 
almaya ve daha esnek bir politika güt
roeya başladılar. 

Halkın tüm kinini üzerinde topla
yan faşist kaymakam Ayhan Altın'ın 
tayını ilçeden aldırıldıktan sonra ve 
ilçe halkının kabaran kin ve nefretini 
düşürmek için,ilçeye ılımlı bir kay
makam atadılar.Aynı şekilde emniyet 
amirli~ide de~iştirildi. Böylece eski 
faşist kaymakamın baskılannın ka
mufle edilmesi ve yeni kaymakama 
sempati duyulması yoluna gittiler. 
Bunu da yeni kaymakamla yeni em
niyet amirinin arasında uygulamalar-
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da çelişki varmış gibi,yeni kaymaka
mın yeni emniyet amirinin baskı ve 
uygulamalanna karşıymış gibi göster
mekle sağlamaya çalıştılar.Baskılann 
özünde herhangi bir de~işiklik olma
dı~ı halde yeni Kaymakam, ilçede 
çok kurnaz ve bilinçli bir polıtika 

sürdürmeye başladı .Böylece kay
makamla emniyet amirinin arası bi
linçli olarak açık tutulmaya çalışıl
maktadır .Kaymakam" esnek" . :davra
nırken,emniyet amirinin faşist baskı
ları sonucu 1983 kışında halkımızdan 
yoksul bir vatandaş, hırsızlık yaptığı 
gerekçesiyle ilçe emniyet arnirliğinde 
kendisine yapılan işkence sonucu 
katledildi.Katledildikten sonra cena
zesi ailesine verildi.Bu olay ilçede bü
yük üzüntü ve nefret uyandırdı.İlçe 
kaymakamı da olaya karşıymış gibi 
davranarak, halkın nefretini düşürme
ye ve sempatisini kazanmaya çalıştı. 
Ve kaymakamla emniyet amirinin 
arası halen de açık tutulmaya çalışılı
yor.İşte sömürgeci faşist iktidarın, il
çemizde akıl almaz baskı ve vahşetle
ri,son 4 yılda, sistemli planlı ve prog
ramlı bir şekilde devam etmektedir. 

özünde kürt halkının varlığına yö
nelik bu baskılar ,halkımızın ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelesini dur 
duramayacaktır.Bu baskıları yapan, 
eşine az rastlanır vahşiyetleriyle ün 
yapan sömürgeci güçler ve onların re
isi Kenan Evren, utanmadan,hayasız
ca" biz dünyanın mazlum halklarına 

"~ kurtuluş yolunu gösterdik! niz uy-
garlık ve medeniyetin beşiğiyiı(.Ama 
nafile.Halklarımıza kan kusturan.göz. 

yaşı, acı ızdırap, yoksulluk ve sefaleti 
reva goren somurgecı cellatları,hıç 

bir güç, hiç gir kuvvet halkımızın, 

ulusal bağımsızlık, özgürlük ve de
mokrasi mücadelesinin ateşi içinde 
yanıp kül olmaktan kurtaramayacak
tır.Halkımızın kalbinde yanan bağım
sızlık ve özgürlük ateşi asla söndürüle
meyecek 1 aksine daha da_ alevlenerek, 
sömürgeci faşist cellatlan er veya geç 
kül edecektir. Ve onlan,yerleri olan 
tarihin çöplüğüne,bir daha dönme
rnek üzere atacaktır. 

Zafer ezilen halklanndır. 

Kahrolsun sömürgeci faşist dik
tatörlük ... 

Yaşasın halkımızın ulusal ve top
lumsal kurtuluş mücadelesi 

Diyarbakır/Sismilden bir yoldaşınız 

01.09.1984 
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sanat cı büyük 

YILMAZ GÜNEY'i unutmayacağız 

Devrimci mücadele d urmak bilme 
yen, sonsuz bir yaşam gibidir. Bu mü
cadelede binlerce insan yerini aldı, bin
lerce insan yaşamını yitirdi, daha bin
lerce, ınilyonlarca insan yerini alacak 
ve mücadele durmakswn sürecektir. 

İşte bu mücadelede yerini almış, ö
nemli bir konuma saltip değerli bir sa
vaşçıyı daha kaybettik. Bu savaşçı Yıl
maz Güney'di. · 

Yılmaz Güney, Kürdistan 'da önemli 
bir politik şehir statüsünde bulunan Si
verek'te yoksul bir emekçi ailesine 
mensuptu. Tüm emekçi Kürt çocuklan 
gibi o da yoksulluk ve acı çekti. Halkı
mızın yaşamından payını aldı. Lise 
çağlarından başlayarak zulme ve sömü
rüye karşı savaşmaya başladı. 60'lı yıl
ların başında yazdığı ilerici hikayeleri 
ile zindanları tanıdı. 70'11 yılların ba
şında yeniden zindanlara düştü. Bu kez 
daha da deneyim kazandı. Bu deneyim 
onu daha da ileri götürdü. O artık halk 
tarafından sevilen, sayılan değerli bir 

sinema ...anatçısı olmuştu. 
Yılmaz Güney'in başarısını hazme

demeyen egemen çevreler "bir haki
rnin öldürülmeiii" provokasyon olayıy
la onu yeniden zindanlara tıktılar. A
ma O çalışmalarını zindanlarda da sür
dürdü. Birçok tilmin senaryosunu ha
pishanede yazdı ve içerden yönetmen
liğini ya pt ı. Güney yaşamının ı 2 yılını 
Türkiye zindanlarında geçirdi. Daha 
sonra hapishaneden kaçınayı başararak 
yurtdışına çıktı. Yurtdışında da dur
madı; yılınadan savaşıma devam etti. 

Yılmaz Güney de herkes gibi, fa şi st 
diktatörlüğün hışımına uğradı. "Hain", 
"kansız""'b. karalamatarla vatandaşlık
tan da atıldı. Ama ~mun vatandaşlıktan 
atılması ona daha da saygınlık kazan
dırdı. Yılmaz, faşist diktatörlüğün yı
kılması mücadelesinde de aktif rol oy
nadı. Onun şu sözleri tam da faşist 
diktatörlüğü devirme savaşımına ve i
çinde bulundıığumuz sürece denk dü
şüyordu: "Acılı ve zor günler görece
ğiz. Başarsızlıklara, geçici yenilgi ler e 
ıığrayacağız. Bütm bunlar ve benzeri 
olumsuzluklar faşizmi yerle b~ etme
ınizi engelleyemeyecek tir.'' 

Yılmaz Güney, sinamacılığının ya
nısıra gerçek bir yazar, aydın, politik 
bir insandı. Sanatım halkın emrine ver
ıDİş, onun sorunlarını, toplumsal deği
şiınleri ele almış ve toplumun değişti
rilmesi mücadelesinde kitleler üzerinde 
büyük etkiler bırakmıştı. O sanatsal 
mücadeleyi siyasal mücadeleden ayrı 
görmüyor, bu iki olguyu ustaca birleş
tiriyordu. 

Senaryosunun ye oyunculuğunu 

yaptığı "ALAGEYIK" ismindeki ilk 
filmini ı958'de başarmıştı. ı958'den 
ı 970 yılına kadar çeşitli bi çi ınierde se
narist, oyuncu ve yönetmen olarak yer 
aldığı 87 tane film çevirmiş bulunu
yordu. 1970'ten 1983'e kadar da 3ı 

tilmin gerçekleştirilmesinde rol almış
tı. 1970'te senarist. yönetmen ve o-

yuncu olarak yer aldığı "UMUT" filmi 
ile sınamada yeni bir çığır açtı. Aynı 
zamanda birçok sanat ödülü aldı. 

I 97 1 'den sonraki filmoğrafyası 
şöyledir: 

1971: 
KAÇAKÇILAR- Senarist, yönet

men ve oyuncu. 
VURGUNCULAR- Senarist, yönet-
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men ve oyuncu. 
YARIN SON GüNDÜR- Senarist, 

yönetmen ve oyuncu. 
İBRET- Senarist, ve oyuncu 
UMU1SUZLAR- Senarist, yönet

men ve oyuncu 
AU- Senarist, yönetmen ve oyuncu 
AGIT- Senarist, yönetmen ve oyun

cu 
BABA- Senarist, yönetmen ve o-

yuncu 
ÇİRKİN VE CESUR- Oyuncu 
NAMUS VE SILAH- Oyuncu 
ı972: 
SEH1EKAR- Oyuncu 
ı974: 
ARKADAŞ- Senarist, yönetmen ve 

oyuncu 
ENDiŞE- Senarist 
ı975: 
ZAVALLILAR- Senarist, yönet-

men ve oyuncu 
IZiN- Senarist 
BiR GüN MUTLAKA- Senarist 
ı978: 
SÜRÜ- Yazar 
ı979: 
DÜŞMAN- Yazar 
ı982: 
Yol- Yazar 
ı983: 
DUVAR- Senarist ve yönetmen 
Yılmaz Güney 9 Eylül 1984 günü 

saat 05.20'de Paris'in bir hastahanelin
de, daha 47 yaşındayken yaşamJJiı ye
tirdi. Ölümü geniş ilerici çevreler, 
Fransız basını ve halk üzerinde biiyik 
bir yankı yarattı. Fmnsız Radyo ve Te
levizyonu ve hemen hemen bütün gaze
teler sayfalannda Yılmaz'a biiyük bir 
yer ayırdılar. Onun kişiliğini, yaşamını 
ve sanatını sergiiediler. 

"CENAZEM KÜRT 
ENSTiTüSÜ'NDEN KALDIRILSIN!" 

Yılmaz Güney, sık sık. kendilinin 
Kürt halkının eviadı olduğunu vurgula
yord u. Daha son nefesini vermeden ön
ce "cenazem Kürt Enstitüsü'nden kal
dırılsın ve tüm gruplar cenaze törenine 
katdsın" valiyetinde bulunuyordu. 0-
nım istemi de yerine getiiiiereR cenaze · 
Kürt Enstitüsünde 13 Eylül ı 984 günü 
09.30-ı4,00 amsı saygı ziyaretine açıl
dı. Onun anısına Enstitüde bir defter 
açıldı. Açılan deftere KKDK-Fmnsa 
Komitelinin de şu başsağlığı mesajı 

yazdıyordu: 
"Büyük Bir Kayıp" 
Kamlı bir anti-faşist, büyük sanatçı, 

Kürt halkının özgürlük savaşçısı, saygın 
bir kişiliğe sahip Yılmaz Güney'in kay
bını büyük bir üzwtüyle karşıladık. 

O, militanca kişiliğiyle Türkiye ve 
Kürdistan'da ilericiliğin sembolü ol
muş. geniş yığınları gericiliğe karşı sa-

vaşımda etki alanına çekmşti. Halkı
nın acı ve kederi onun yaşamında so
mutlaşmıştı. Hakımız onu bağrında 
taşıyacak ve unutmayacaktır. 

Aconız biiyüktür. Bu velileyle aileli
ne ve yakın çevreline başsağhğı dile
riz. 

Kahrolsun Sömürgecilik 
Yaşasın Bağımsızlık! 

12D9.1984 
KKDK-Fmnsa korniteli" 

Saat ı 4.00 sıralarmda Kürt Enstitü
ıünden alınan cenazeli Paris'in biiyük 
meydanlanndan biri olan "Repulblig
ne Meydanı'na getirildi. Omdan büyük 
bir kalabalığın -SOOO'in üzerinde- katıl

dığı cenaze töreni başlamış oldu. Ce
naze korteji Paris'in ünlü "Pere La Cha
ise" mezarlığına yönetiyordu. Yılmaz, 
aynı zamanda sıradan bir mezarlığa de
ğil, Paris Komünü şehitlerinin bulun
duğu ve genel olarak ilericilerin gömül
düğü "Pere La Chaise" mezarlığına gö
mülüyordu. Ünlü Fransız şairi Aragon'
nun da mezan orada bulunuyor. 

Yaklaşık 16DO sımlarında mezarlı
ğa gelindi ve defin işlemi başlamada.n 
önce Fransa Kültür Bakanlığı adına bır 
sözcü konuştu. Sözcü konuşmasında 
Yılmaz'ın kişiliği, yaşamı ve sanatı ü
zerinde durdu. Ardından aileli, yakın 
çevreli ve tüm ilericiler adına Profösör 
Server Tanilli bir konuşma yaptı. Ta
nilli konuşmasında, onun devrimci ki
şiliği, sanat yöntemi, filmlerinde işle
diği konular ve gelecek kuşağa bıraktı
ğı deneyimler üzerinde durdu.ktan 
sonm O'nun ölümünün b.-aktığı üzün
tiiyü ve etkileri ağlar halde dile getire
rek konuşmasını bitirdi. Yine bir Kürt 
yurtseveri Mustafa Remzi Bucak da 
Kürtçe kısa bir konuşma yaptı. Bucak 
konuşmasında, kısa bir süre önce Yıl
maz'ın kendiline "Türkiye zindanların
daki işkencelerden payını almış oldu
ğunu, kendisinin Kürt halkı_nı_n eviadı 

oldğunu ve onun kurtuluşu ıçın savaş
tığını" söylediğini belirtiyordu. 

NAZlM GİBİ ONA DA VURDUNDA 
. BİR ÇINAR AGACININ DİBİNi ÇOK 

GÖRDüLER 

Yine aralarında Dursun Akçam, 
Mehmet Kamca, Tülay German, Melike 
DeıDrağ, Nihat Behram, ömer Polat, 
Şıvan, Mahmut Baksi, Gültekin Ga!İ~ 
oğlu, Tektaş Ağaoğhı, Server ~amlli 
gibi değerli sanatçı, sendikacı, şaır, ya
zar ve aydının buhınduğu SS'e yakın 
kişinin imzasını taşıyan bir bildiri ya
yınlandı. Bildiride Güney şöyle tanıtı
hyordu: 

"Yılmaz Güney, sanatsal mücadele-
sini siyasal mücadeleden ( ... )ayrı gör-
mediğini ısrarla belirtmiş ( ... ) yönetti-
ği, oynadığı filmler. yazdığı roman ve 
hikayeler kadar politik yazıları ve tar
tışrnalar;ı ile devrimci bir aydının so
rumluluğunu yerine getirmişti... 

( ... ) Filmlerinde ideolojik şematik
liğe, yapay ve zorlamalara, kuruluğa, 
gösterişe, abartmaya, popülizm ve me
lodram gibi tuzaklara düşmeden, in
sansal özü yitirmeden estetik kaygıları, 
sanatsal duyarldığı elden bımkmadan 
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değişik halk kelimlerine anlatmış ve 
kendine özgü bir sinama zenginliği, bir 
sinama dili yaratmıştır. 

Naıim Hikmet gibi O'na da yurdun
da bir çınar ağacının çok gördüler. 

Ama o bir kahmmarıdır, o bir m
tostur, halklarm yöregiııde sevgi dolu 
bir ateş ... 

Ve o ateş yakacaktır bir ortalığı ... " 

Törene Paris'te bulunan tüm örgüt
ler, gruplar, ilerici çevreler ve geniş bir 
Türkiyeli halk ve Fransız çevreler katıl
dı. 

Böylece Yılmaz'ı uğurladık! savaşı
mı sürecektir. Onu unutmayacağız. 

Arınane Muhabiri 
Paris ı4D9.1984 
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ditinen 
hezen Kurd 
lı ser otono1niye 

Xwendevanen heja! 
Me dftinen hez6n Kurd li ser oto

mmiye di hejmara ARMANC-53/54' 
an de qedandibÜ. Le bi veya re jf me 
gotibii.ı ku "Ger ji niha (i peve, hin kes 
bersiven me bişinin, em€ van j!peşkeşl 
xwendevanan bikin. Ji we roje hetaru 
niha jibil berstven Part} Demokrat! 
Kurd Li Suriya, tu h€z~n din ber!iven 
me nedan. Em ber!S'ven PDK- Li Surya 
di ve hejmare de peş-k'eşl w e xwendeva
nan dikin. Le hele ji nihe u peve, ger 
hin niv!sar ji me ra ben, erne ed! çap 
ne kin. Ango bi Vl nivlse ve edi em dawi 
didin d'itinen hezen Kurd. 

AR MAN C 

Mekteba siyasi ya rexistina me, Par
ti Demokrati Kurd li Suriye(PARTI) 
geleki kefxweş dibe, bi pirsen derheqa 
damlstandina navben; Y N .K. fı Sad
dam Huseyn li Kurdistana Iraqe. 

PIRS: Him danilstandinen Y.N.K. ii 
Hukumeta Saddam ji bo otonomiye 
çawa di b inin ? 

BERSİV: Partiya me, ev danUstan
dinen kiret, yen ku seroken YNK pek 
anin, bi rejima faşisti Saddam re, bi 
xurti me gunehkar kirin, ıe yen k u 
Celal ô programen wi dinağn ji ve ki
rine ne bihitir ~joya Celal fı bogiren 
wl fı strateji ya wini siyasi dagirtiye bi 
qevzinoken çep-rast, bi dijiti ya ô keys
peresti. Ev reçika xweyi ne dirist bi 
demagojiya diparast ıi di kirinen xwe 
de makyaveli bU. Ev tişt~n H jor gotin 
diyar dikir a ku vegera Celal H hem
bez a bukme faşist n~zık e. 

Hukrne li Iraqe ito, hukmeki faşist, 
dtktatorf, xwinrej e_ Weke hukrne H 
Tirkiye. Des~kirin van xwfurejan xi
rabkirina bi sedan gund 6 bi bezaran j i 
gel@ me ye Kurd mihadr kirin bi aliye 
selıra Başiira Nav~ H Iraqe. Ji xeyni 
kuştina bezaran kes ji Kurdan u Ere
han ji bezen peşverii 6 niştimani. Teki
liyen vi hikmi bi imperyalizme re, fı 
pekanina planen we di mintiqe de, ji 
bemfı kes'i re diyar in. Otonomi, ku 
tevgera netewi Kurdi ô welatparezi I
raql ava kiriye ô ev tişt buye toke (hu
dôde) rnafe gele Kurd i Iraqe. Ev oto
no mi tu caran naye ~kaıim, ku hik
meki demokratt H Iraqe peyde nebe. 

Ev baweri ta keliya talf ya YNK ji 
bii bi ser ku tiştek ji hikme faşistl I
raqe nebatiye guhertin; bi tene xirabtir 
~ xwinrejtir biı, diji gele Kurd ô Iraqe. 
Edi çi van tekiliyan, danfistarıdin fi ti
faqan bi rejôna faşist re pewist dike ? 
Di kateki de ku bi İran re ketiye şer ô 
cebha welatparezi demokratt(CUD) 
derben heja ıe dixe ii hfme we dibejine. 

Ma gelo sebebek di dest~ YNK de 
heye, ku bi rejima faşist i diktat or re 
dan ô stan ? Ji xeyni binek birciwazen 
tifeyli' u behn peketi. ku YNK berpirs-
yar; wan ~ u xeyni ve ji YNK desteki 
imperyallzma cihani pekanin, bi alika
riya hikme faşist, xwinrej, paşverfı ii 
dij gel kir. 

PlRS: De ma mirov rewşa Rojhilata 
Nauin u ya Iraqe ku iro tede bigre ber 
çave xwe, neticedayina ve danilstandi
ne, gelo we karibe kijan gelşan (prob
lem) an ji rewşek çawa bi xwe re bine? 

BERSIV: Ji ber ku bircuwaziya kla
siki edi nema kartbii wek! ku dixwest, 
xwe li b er sertbildana şoreşgen bigre, 
di Rojbilata Navin de fı bi serketina 
Şoreşa Efgani, berivandina rejiına 
Şah fı lerizandina erde di bin bezen 
kevneperesten mintiqe de, hişt ku im
peryalizm, hukfimeten faşist, d1ktatori 
leşkeri pek bine weke Tirkiye,(arika
riyen ku hene) -tifaqa Israüf- Ketaibi H 
Libnan, Iraq, Siudiye, Urdin, Miğr, Su
dan u Somal. Şiyandina leşkeri der
basbfina sivik ji bo alikariya van reji
men ku me jimartin ii perçiqardina 
tevgeren netewi iı niştirnani demokrati 
u şoreşgeri li mintiqe. Di ware ve listi
ka gi şti de, imperyalızme, rejfma Iraqe 
kire destika xwe yi yekemin ii kir, ku 
derba peşi H şore§ll Irane ü ra we bi pe
çe. Şere Iraqe ii Ira ne ku berdewam e 
ta fro, erişkirina isran ya Hezirane 
ı982'wa gaven peştn e di mintiqe de. 
ı...e herdu erişan, hemii arınanren ku 
ji wan batibii xwestin pek ne anin. Ji 
hawirdor ve li eı'işa 'i srail hate şidan
din. Lihevhatina ı 7.5 .l 983 hate pôç
kirin ô betalkirin. Erişa Iraqe le vege
riya ô paş ket. Dest pekir rejıma Sed
dam hejiya 6 bel' bi nemane ve di çe. Ji 
ber ~ yeke li imperyaliıma Emerki u 

Ewropa ferz bu, ku rejitna Seddam ji 
derve fı hindirfı ragire da ku H ser pi
yan bimıne. Lehiya arj(ariyen leşke
ri ii mali dest pekir. Ji aliki di ve, kat e 
ku Şoreşa Kurdi li Kurdistana Iraqe, 
kaniya şoreşgeriye bu ô talôkeke me
zin bu dijı rejirna Seddam u planen 
impecyalizme di mintiqeA de, Ji ber ve 
yeke bi dest direjkirina Iştirakiya Du
well (Enternasyonala Sosyalist) ii xula
men we di mintiqe de ,ji Celal ii hogi
ren wi xwestin, ku vegere himbeza re
jima Ira(i di bin ğya guf ii goze de. Ce
lal u hogiren xwe bi erişS Pişta Aşan 
ı .s .1983 rabun(erbôn) peşkeşkirin bo 
impel') .. :izrne u rejirna Iraqe. Ji alikidl 
ve imperyalizme, wezı'"fa erişkirina 
Kurdistana Iraqe de Ciınta Tirka. Ar
manca van kirinan, lerlana derbeke 
mezin i hezen CUD bfı. YN K be gu
man e vegera li himbeza rejima faşisti 
Iraqe mafe rejime pek tiiıe. Arrnancen 
we bi kurtayi ev in: 

ı- Alikarl ya rejima Iraqi ( nemaze li 
Kurdistane) u pekanma toqeki Kurdili 
dora rejime' ji bo direjkirina jiyana w e 
ô kesen ku YNK karibe wan bide hev, 
bike leşker ji rejime re, çi diji tevgera 
Kurdin çi dijilrane. 

2- Gubertina dijiti ya navbera dijmin 
ii gele Kurd di riya YN K ii kirinen wan 
ya polisi di Kurdistana Iraqe de, diji 
tevgera gele Kurd u welatparezen lraqe 

3- Çandina ribe ne bahweri ii keys
peresti di Kurdistana Iraqe de xirabki
rina tifaqa şoreşgeri di navbera tevge
ren niştirnanl Ereb ô Kunt de. 
Xapandina gel bi xilaskirina çiroka 
Kurdl u dUrkirina wi ji jiyana demok
rat) bi tevayiya welet de. Ev planek 
keysperest'i yemini ye u dafikek e ji bo 
tevgera Kurdi riıgarixwaz u peşketina 
demokratf civaki ye. 

PIRS: Sebebe ku li Kurdistana Ira
qe rewş hateve merhale çi ne ? Ango, 
ger li gor we rewş baş e çima, ger ku 
ne baş e çima ? 

BERSIV: Be go man e vegera YNK 
H himbeza rejima faşist çiroka Kurdi 
b etir ki re girek. Yen ku ji ve kirine fey
de kir rejima feşist e. Me sebeben ve di 
bersiva 2'wan de bejmartin. U çima 
YNK ev kir? Ev di vegere sebeben çim 
u ideoloji. Ketina YNK, ketina bircfi
wazi bi xwe ya dltina kevneperesti 
yemini ye. Dilina pfiç li "şoreşgen''" ya 
derewm ku ji Maoizme, Troçk"ızme te 
ii di vekeve. Griiben Kurdi, ku perçe
biin daxwaza wan e himiye neyen pak
tirr in ne siyosi ü ne ji siyaSı. Ji ber ku 
bône sebebe de-berdan fi kemkirine 
tevgera Kurdi niştimanperwer u peş~
rô H Kurdistana Iraq!. Nebfina eniyeke 
fireb welatparez li Iraqe ii arkariya bi
nek hezen Ereb ji YNK re , bône sebe
b e kirina YNK ya qirej. Yan ku dixwa-
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ze tevgera Kurdi esfr bike u ji pişt ve 
ba,exıf Jexe. 

PIRS: Ji bona ku mirov bikaribe pe· 
şiya van gelşan u nebaşiya bigre u te
koşine texe xetek hin baştirfn mirov 
dikare çi bike ? 

BERSİV: Gihana YNK bi hikme fa
şist ne belake pir mezin e, ji te~era 
Kurdi u lraqi re(weke ke binek griipen 
K.urdi yemini difikirin) fi ne ji YNK 
remzek bii ji tevgera Kurdistana Iraqe 
re(weke ku binek grfıpen Ereb yen diji 
Seddam disekitıin) ev ji, ji ditin~n wan 
i şovenite. Bi ve, ji eniya tevgera peş
veru ji K.urdi u Iraqt direvin(CUD). Ev 
kare ha, kareki xiyam·ye diji tevgera 
netewl Kurdi u Erebi re. Helbet, te 
xwestin ô ferz e, ku di hembere vega
va xiyaôı ya ku Celal ii hogiren wi ave
tin, dive be rawestandin. {) ev bar pir
tir bare griipen K.urd e, i hemi perçe
yen Kurdistane. Belavoka tevayi ku di 
Nfsane de çardeh griipen Kurdi belav 
kirin gaveki baş e, hembeı1 ve kirine. 
YNK u yen weke we, ew in ku baye 
mezinbfuıe li wan daye fi dixwazin ci
he Celal bigrin (i di ri ya wi de bimeşin, 

PKK'nin • • 
CINAYETI 

i ser hesabe tevgera gele K.urd. Tu ca
ran cewhere tu te\'geran bfınivisandin fı 
gotinen wan naye ıwkirin. U di kirine 

{ xwe fı ware cih'ini fı cihanide diyar di
be. Hezen şoreşger'i li c11ıane, dvata 
welate sosyalist bi serokatiya Yekitiya 
Sovyet; rexisıinen karkeran li welaten 
sermiyandar ii tevgeren serxwebôna 
gelan ya welatparez li allki; u li aliye 
din kevneperest , emperyalizma cihane 
bi serokatiya Emerkan fı sehyfıniyete 
ye. 

Celal ii lıogiren xwe; endamen Par
tiya Komunistilraqe ya dost ii kadiren 
griipen CUD dikuştin u ji alikive ji iz. 
ga wan fı belavoken wan hang dida en
dam€. Parti ya Komunista lraqe, ku we
rin reren YNK xwe dida nfşandan, ku 
marksist fı leniniste rast ew in. Gaw ku 
hang didan u belavok bela dikirin, ku 
şere leşkere Iraqe dikin hingf mevane 
Seddam biin ii arikati ji leşkere lraqe 
distandin. Cihe tevgera netewi Kurdt bi 
reza gele bindest ô diji emperyalizme, 
ıiyonisti u kevneperestiye ye u nabe, 
ku deri ve ri ye be, ger sebeb çibe. 

Bi ditina me, ~anina ve strat~iya 
şoreşgeri, ji tevgera netewi Kur_!~ li 
hemf perçen Kurdistan pewist e. U ev 

BAHANE EDiLEREK 
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. in benden ve strateji ye: 
1- Pekarôiıa eniya şoreşgeri di nav

bera rexistin, grup fi tevgeren netewi 
ye gele Kurd i her parçey1. U ser hi
men demokratik u ~şverfiyiji bo pek
aninamafen gele me yen netewifi civa
ki ii li gora şerten her perçeyt. 

2- Avakirina yekitiya berxwedane 
di navbera eniya K.urdistani ô hezen 
şoreşgeri yen ku li her perçeki cirane 
bi gele Kurd. Yani di yek dewlete de 
(Ereb, Tirk, Fars) ji bona heriwandina 
emperyalizme tl rejimen kevneperest u 
faşist. 

3- Pekanına tekiliyan di navbera 
tevgeren K.urdi li hemt K.urdistane li 
ser narneo dimokrati (i ne destdirejki
rin di kare navxwe de. 

4- Gurkirina tekıliyan di navbera 
tevgera K.urdi netewi fı hi!zen şoreşa 
cihanebi her se şaxen xwe ve, yen ku 
me beri!"jimartin. 

Em spaıiyen xwe peşkeş dikin. 
5.7:1984 

Mekteba Siyaiı -
Parti Dimokrat1 K.urd Li Suriya 

(PAR'İf) 

":e y_öntemlere başvurdular. Amaç bel
liydi: 

Bu türden cinavetlere pek de al~ık 
!>l~yan isveçli1erin insancıl yönlenni 
ıstısınar eı.ıerek yıllardır koDadıkları 
böylesine bir fırsatı, halklar arası düş
manlığın körüklenmeıi için kullanmak
tadır. Ve yaratılan psikolojik atmosfer, 
önemli ölçüde yabancı düşmanlığının 
körüklenınesine, halklar arası karaeşlik 
ve dayanışma bağlannın zayıflatılmas ... 
na temel oluşturuyor. 

Nitekim, son dönemlerde fsveç'e 

ı 

ı. . YABANCI DÜSMANLJGI 
• 

gelen göçmenlere kar~ı alınan tavırlar
da bu aurum açıkça gözlendi. Lübnan' 
dan gelen ilticacılıinn p«?litik nitelikle
rine bakılmaksızın aynı işleme tabi tu
tulması, sürdürilen kampanyalarm 
doğrudan etkilinin açık bir örneğidir. 
Günlik gazetelerden bazılarının aynı 
d?nem~e1_seçe~ yıllara göre hiç de id
dia edildigı gibı artmayan tecavüz ve 
sarkıntılık olaylarını büyük oranda a
bartarak yabancılara karşı düşmanh~ı 
daha da köriklemeleri hep sözünü ettı
ğimiz igrenç kampanyalann ütıJiıtldür._ 

VE ANTİ-KOMÜNiZM 
KÖRÜKLENİYOR 

ı 
1 

1 20 Haziran 1984 günü lsveç'in Up{)-
1 sala kentinde, PKK'den ayrilrruş bır 
: Kürt yurtseverinin PKK'liler tarafından 
· hunlıarca katledilmesi ~nucu başlayan 
1 gelişmeler, özellikle Isveç'te yabancı 
, düşınanlığmın, ırkçılığın ve anti-komü
i nizmin aiabiJdiğine horlatılınasına yol 
açtı. Gerici ve neo-faşist çevreler, em
peryalist basın orgalılan sözkonusu 
katietme olayını çarpıtarak günlerce 
kampanyalar sürdüler. 

PKK dasındaki hemen hemen tüm 

Tüm bunlar da gösteriyor ki. beri
ci, demokratik gü~ler, bir taraftan 
P_KK 'nin yurtseverlikle bağdaşmayan 
canayetlerine karşı çıkarken öte yan-

Kürt ve Tüi-k ör~leri yaptıklan a~ık- ~n geri~ ve faşıst ~vrelerin rabanca 
lamalarla cinayetı protesto etmelenne, duşmanhgını, ırkçdı&• ve antı-komü
bu türden eylemlerini sürdürdüğü süre- niz mi köril<: le me girişımierine de karşı 
ce PKK ile tüm !iyasi, demokratik ve çıkmalıdırlar. Biı açıdan Kürdistan 
insani ili~kilerini kesme karan almala- ve lsveç halklannın kardeşfiği ve daya~ 
nna ve tüm ilerici demokratik çevreleri ~masını ge6ştirip, güçlendirmek; ge
aktif tutumlar almaya çağırinalarana !1cı .vt; faşist güçlerin yalan ve deınago
rağmen sözünü ettiğimiz lrici, faşist Jilenru . ~~ağa çıkarmak; halk !ar arası 
çevreler, fsveç demokraf kamuoyu- kardeşligın zayıftatalmasına hizmet e
nu yanaltmak; PKK 'nin cinayeti s8h- decek tum olaylara karşı aktif tutum 
sında yabancı d~manhğ_ını körikle- . almak her yurtsever ve demokratın en 
rnek i çın anti-komdnizm dahil tüm yol vazgeçilmez görevidir. 
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Katliam Provaları Halkımızın 
Mücadelesini Engelleyemeyecek 

Sömürgeci faşist cunta son günlerde 
Eruh ve Şemdinli'de yapılan provakas
yonları bahane ederek, halkımız üze
rinde yıllardır uygulanan katliam zinci
rine bölgemizde bir halka daha ekledi. 
Bu katliam tüm şiddetiyle sürüyor. 
Köyler bombalanıyor, çocuklar katle
diliyor. 

Olaylardan kısa bir süre sonra böl
geye (ilçemiz Beytulşebap ve köyleri
ne) havadan ve karadan askeri birlikler 
getirildi. Daha önce ilçemizde bir ta
bur asker bulunmaktaydı. Şimdi ise üç 
tabur daha asker yerleştirildi. Ve bun
lar her yönüyle techizatlandırılmışlar
dır. Bugüne kadar bölge bu kadar bü
yük çapta askerle ilk olarak karşılaş
maktadır. 

Halk arasında "çekirge geldi" denil
mektedir. Yıllar önce bir çeşit çekirge 
rü7gar etkiıiyle bölgeye gelmiş ve böl
gedeki tüm ekin ve otlakları yoketmiş
tL Böylece bölgede kıtlık başlamış, 
hayvanlar yok olmuştu. Bu nedenle 
bölge halkı çekirgeyi "kulli" afet sem
bollu olarak görmektedir. 

Yine getirilen bu askeri güçlerin bü
yük bir kısmı Faraşin (yeşil öz), Do
ğan yollu (Pertavi ve Mirkitik) ve Çe
man köylerine yerleştirilmiştir. Ayrıca 
Hakkari ile Beytuşebap arasındaki Su
varatali geçidindeki Karayolları Bakun 
Evin'e ve Uludere ile Beytuşebap ara
sındaki Suvaradırahine (Tanin geçidi) 
geçidindeki Karayolları Bakım Evi'ne 
kalabalık bir askeri birlik yerleştiril
miştir. 

Yine bölgeden lrak'a açılanderede 
bulunan Meli >e ve Dule (Oymakaya) 
köylerine biiyük rriktarda askeri birlik
ler yerleştirilmiştir. Buradan, Irak 
Kürdistan'ına girme olanakları çok ra
hattır. Çünkü özellikle Dule köyü tam 
sınırdadır. 

Bu birliklerle köylere baskınlar ya
pılmaktadır. Zaten köylerde erkek kal
mamış denilebilir. Ancak ihtiyar, ka
dm ve çocuklar bulunmaktadır. Bu as
keri birlikler ellerine geçirdikleri köy
lüleri helikopterlerle Uludere'nin Segi
rik ( Şenoba) köyündeki toplama kam
pına (Alaya) taşımaktadırlar. Şu ana 
kadar çok sayıda köylüyü yakalayarak. 
oraya taşıdılar. Helikopterler bölgede 
adetta kuşlar kadar çok görülmektedir
ler. 

KÖYLER BOMHALANlYOR 
KÜÇÜK ÇOCUKLAR 

KA TLEDİLİYOR 
Bilindiği gibi, 12 Eylül'de faşist 

cuntanm iktidara gelmesiyle tüm Türk
iye ve Kürdistan'da silah toplatdmaya 
başlanıldı. 

Ancak cuntanın bu eylemi bölge
mizde pek başarıya ulaşmadı. Bölgede
ki halk yıllardan beri silahla büyümüş, 
tüm gövenini silahta aramıştır. Silah, 
O'nun ekmeği ve namusudur. işte cun
tanın silah teslim etme çağnsı bir kaç 
aşiretin bir kaç silabm teslim edilmesi 
dışında ileri gitmedi. Özellikle Jirki a
şireti hiç bir silahı teslim etmedi. Za
ten bu aşirete mensup köyterin %9S'i 
sömürgeci develetİn yasalarına göre' 
"kanun kaçağıdırlar". Her köyden bir 
kaç kişi kazaya serbest inip alış veriş 
yapabilmektedir. Geri kalaniann hep
si, çeşitli nedenlerden ötürü aranmak
tadırlar. Bunlann çoğunluğu yurtsever 
insanlardır. Ve yıllardır Irak'taki ulusal 
güçlerle ilişki içindedirler. 

Faşist cunta sürekli olarak bahane
ler arayarak bölgeye askeri baskınlar 
yapmaktadır. Geçen yıl yine "Jirki"ler 
bölgesine büyük çapta bir baskın yapıl
mıştır. Köyler basıldı; fakat amaçların
da başarlı olamadan geri döndüler. Ta-

bi ki, o dünem bu kadar geniş bir kat
Iiarnı yapmak için koşullar olgunlaş
mış değildi. 

Ancak son provakatif eylemlerden 
sonra cunta, imha politikasını uygula
mak için koşullar buldu ve ilk günden 
şimdiye kadar ilçemiz ve köylerinden 
akıl almaz baskılar yapmaktadır. 

Bu baskıların en etkili olanı ise, Jir
ki'ler yöresidir. Cunta, Eruh olayını 
yapanların Jirkiler bölgesine doğru gi
decekleri düşüncesiyle bu bölgeye he
men askeri yığmak yaptı. 

Son olarak, dört gün önce askeri 
birlikler havadan ve karadan Pertavin 
bölgesindeki Mirkitik ve Zorava köyle
rine saldırarak, bomba attılar. Köyler
de sadece çocuk ve ihtiyarlar kalmıştı. 
S Çocuğu bu saldırılar sonucu katletti
ler. Bomba atılan Mirkitik köyü Jirki a
şiret reyisinin köyüdür. 

Daha sonra helikopterle. e köylere 
ve çevreye bildiriler atarak, Jirki aşire
tinden Tahir Adıyaman (l975'te Savı
cı tarafından öldürülen Ahmet Adıya
man'ın kardeşi) Mehmet Adıyaman 
(öldürülen Ahmet Ağa'nın oğlu),. Ab
dulaziz Aydemir, Kokel ve isimlerini 
hatırlayamadığım bir kaç kişinin de 
"güvenlik kuvvetlerine teslim olmaları" 
isteniyor. Ayrıca köylülerin "güvenlik 
kuvvetlerine yardımcı olmaları için" 
tehditler savuruyorlar. Teslim olma 
çağrılarını 7 .Kolordu Komutanının 
TRT'de yayınlatarak, Jirkileri teslime 
çağırıyor. 

Evet, bölgemizde şu anda bir kat
liam yapılmaktadır. Kaza'da halk tedir
gin ve psikolojik baskı altındadır. Köy
lere ise her gün (lO) dan fazla helikop
ter seferleri yapılmaktadır. 

24.9.1984 
HAKKARİ/ ... 

----------------------------------------------
LES TEMPS MODERN 

TÜRKiYE HAKKINDA 

ÖZEL SAYI YAYlNLADI 

Kronoloji (Tugrul Artunkal) 
Duruşma (Nedim Görsel) 
Türkiye 'de Azınlıklar ve Kavimler 

(Stephane Yerasimos) 
Karlkatürk (Tan Oral) 
Türk dış politikası (Feroz Ahmed) 
Ekonomik bağımlılık(Çağlar Keider) 
Türkiye'de işçi (M.Şehmus Güzel) 
Ekonomik kriz ve Avrupa'ya Türk 1 

. . n~ özel sayı (No:456-45i), Temmuz- Gülü (Yıldız Sertel) . 
Fransız ekzistansıyalist filozof u Je~- Agustos sayısıydı. Bu sayıda Joyse Blau' T~a~bul,dJut 1Goytısolo )lik faktörü .

1 Paul Sartre'in kurucusıı olduğu ünlü nun Kürt Ulusal Hareketi adlı ıs sayfa- ··?ur ye e s am, yenı 
fransız dergisi Les Temps Modem es lık bir ,Ya~ısı ile Auakide Ter Minassian ·- ın u· ~a~l ı;>u m~~t_) . 
(Modem zamanlar), 1984 yılı özel sayı- m Ernıeniler h~mdaki 28 sayfalık bir. Turkiye de egıtım politikası (Franço-
sını Türkiye 'ye ayırdı. Kırk bir yıldır çı- yazısı .. ter almaktadır. ıs Georgeom) 
kan dergi, yılda bir özel sayı çıkarmak- Dergide yer alan diğer bazı konular Türk Romanı'nın altmış yılh (Güzin 
tadır. 461 sayfayı bulan bu vdki söz ko· şu başlıkları taşıyor: Dino) 

---·-·--------- ____ .. ------J 
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ARMANC 56/Rupel ll 

KKDK 
2. olağan 

kurultayı na 
doğru 

Federal Almanya Kürdistan Demok
ratik Işçi Dernekleri Federasyonu 
KKDK'nın 2. olağan kurultayı11 Kasım 
ı984 tarihinde Köln kentinde yapılacak. 

KESİ Bİ DEREWAN 
ı 979 'larda mahalli düzeylerde F ede

ral Alnıanya 'nın bir çok şehrinde kuru
lan KKDK Dernekleri ı 982 Ekiminde 
Federasyonlaşmaya giderek, daha örgüt
lü ve merkezi bir yapıya kavuştular. Bu 
süre içinde KKDK işçilerimizin, aydın
larımızın ve tüm halkımızın onur duydu
ğu çalışmalar yaptı: Halkımızın istemle
rini yanlız Federal Almanya'da değil, u
luslararası düzeyde de duyurmak için e
linden gelen çabayı sarfetti. 

• 
HAVIL NEKİRİYE 

Beri vi bi çendakt min bihtst, ku 
kovarek bi nave "Armanc" li Swed 
derketiye. Min xwest ku bib'inim, ka 
gelo çi kowre ft çi diparezl. Piştt bi 
çend rojan min ev kovar bi dest! xwe 
xist. 

Di ve kovara ku ew j1 bi nave "Ar
manc ' derketiye, gelektişten heradayi 
u ne rast hatiye gotin. Bi teybeti di der 
heqe Partiya l'eşeng a Karkere Kurdis
tan (PPKK) de, ji seri hetani bini tişten 
derew wek rastiye hatiye iddia kirin. 
Eze di ve nama xwe de li ser van dere
wan yek bi yek ne sekinim. Li gor ba
weriya min tiştekl wisa,ji xwe ne hew
ceye jl, le di ve nama xwe de ez dixwa
zim ku, bes li ser iddiayek wan biseki
nim. 

Di ve kovare de nivlsarek Kurdi, bi 
nave "Şex Seid di Dile Gele Kurd de 
diji" bati bu çap kirin. Di derek nivisa
re de van gotinen jerin ten kirin: 
'PPKK, di rapora xwe ya politik de şe

re Şex Seld, paşverô dibine. Dibejin 
ku 'hereketa Ş€x Setd, bi emperyaliz
me ve giredayi bü.' u çend meh pey• 
'Kongra' PPKK'e re M.Ciwan li ser he
reketa Şex Seid nivıSa.reke direj di ko
vara Pe~g de derxist ô di ve nivisare 
de M.Cıwan bi binek hereketan re kete 
polenÜkan. M.Ciwan di ve nivisara xwe 
de, biryara 'Kongre' ji bir kiri bu kii 
hereketa Ş~x Seid diparast ü minakan 
jiji Yalçın Kiiçik daniya u digot: 'He
reketa Ş .Seid, hereketeke demokrat ü 
neteweyl bô'. Ica em nizanin, ki bi ser 
ki ve ye. (Ne ''ki bi ser ki ve 
ye", ki di ser ke reye.Armanc) M.Ci
wan an ';~ongra' PPKKe." 

Min i ser ve iddi8ye rabÔ· Rapora 
Poitik ji seri hetani dawiye carek din 
xwend. U beli ez li tişteki wisa rast 
ne hatim. Ango tiştekiwisa li ser here
keta Ş@x Seid ne bati bu gotin. ü ji vi
ya de jibikeve, nave Şex Seid bi xwe ji 
di Polftik Papore de derhas ne dibô. Di 

KKDK, yurtdışında Kürdistanlıların 
dayanışması, ortak sorunlarının çözümü 
için uğraş verdi. Federal Almanya'da 

. yaşayan Kürdistanlıların Kürtçe radyo 
' ve yayın hakkı, sosyal danışmanlık, ya-

politlk Rapore de ne bes hereketa Şex 
seid. hemu serihildanen li dij diktaton
ya Kemarızml! pek bati bôn;"tevayiya ı 
wan , liberxwedanen netewf dihat qe
biil kirin'!'Bei v€ ji kovara Arınane di 
bejmara 39 an de dm u dir@j li ser ser
hiidana S~x Se'id sekinf bu u ew wek 
'tıereketek peşverô ~araSti bd. Cardifı 
di hejmaren Arınane 47, 48, 49 an de ı· 
jl ev ditin hate parastin.Evana hemu, 
minaken berbiçav in u hemu kes pe di
zanin.Ma mukun e ku xwdiye ve nivi
sare haya wlji van nivisaran tunebe?Ez 
bawer nakim, bi qasi ku haya min je 
heye hewqasi ji haya wi, -an ji wan- je 
heye.U cardinjirabfuıe ev derewa han 
llerbasi nivlse kirine ô li gel ji belav di
kin.Minakek din ji, ditinSn PPKK li ser 
Seribildana Şex Sefd ne bes di van we
şanen jorın de hatiye eşkere kirin. 

PPKK di programa xwe de wisa di
beje ''Gel@ Kurd ji bo rizgariya xwe ya 
netewl dem bi dem serihildanen çekda-
ri pek ani. (1912-21 Koçgirı, 1925 

bancılar meclisi kurulması gibi taleplerin 
gerçekleşmesi için yoğun bir çaba har
cadı. 

KKDK, sömürgeci faşist cuntanın yı
kdıp, politik tutuklulann salıverilmesi i
çin geniş bir mücadele yürüttü. 

Daha önemlisi KKDK, Halkımız ü
zerindeki sömürgeci zulmü teşhir etmek, 
yurt dışmda halkımızın sesi olmak, 
Kürdistan'ın her parçasında yirütülen 
mücadeleyi, Avrupa kamuoyuna tanıt

mak, halkımızın bu kavgasına destek 
sağlamak için çalışmalar yaptı. 

Kürt halkının kültürü üzerindeki has
kdara karşı çıktı. 

KKDK, silahianma yarışma, savaş 

kışkırtıcdığma karşı dünya banşını sa
vıınmayı ve bunun için en etkin mücade
leyi yürütmeyi görev saydı. Başta SSCB 
olmak üzere, bütün sosyalist ülkelerin 
barış ve silahsızlanma önerilerini destek
ledi. 

KKDK, işçi sınıfının mücadele birli
ği; bu doğrultuda yurt dışmda diğer u
luslann işçileriyle birlikte, işsizliğe, ya
bancı düşmanlığına karşı mücadele yğ-ü
tüp, işçi sınıfının haklı istemlerinin sa
vuncusıı oldu. Bu doğrultuda Federal 
Alnıanya işçi sınıfının, ekonomik buna
lıma ve işsizliğe karşı "35 saatlik çalış
ma haftası" talebi için verdiği mücadele
de onlarla omuz omuza savaşta. 

KKDK, üstlendiği bu onurlu kavgayı 

Şex Seid, 1928-30 Agrı, 1937-38 Der
sim) (Programa PPKK n1pel.15) Ma ge
lo xwediye nivise ev benda Programe ji 
ne xwendiye? Na, ez bawerim ku eva
na giş ji xwendiye u wek nave xwe ji 
dizane ku di tu weşanen me de tiştekf 
wisa ne hatiye parastin. We deme du 
alternativ derdikeve orte: Y ek, e ger k u 
bi vana gişa dizane te cardin ji sipi reş 
nişan daye, we deme bi zaniyari derew 
kiriye u derew ji ne kare şoreşgara ye; 
dudu eger ku ~a w i ji van weşanan 
yeki ji toneye u Rapora Politlk ji ne 
xwendiye we deme ew tişten gotiye ji 
ber xwe ve gotiye, ango cardin derew 
kiriye. Le bele gotinek peşiya heye ni- ' 
tirandi', di bejın, "ke si bi derewa havil 
ne kiriye" 

• daha geniş yığınlara yaymak amacıyla, 
"daha güçlüKKDK için ileri" sloganıyla 
2. olağan kurultayını hazırlıyor. 

Bel van her du ihtimalan, ihtimalek 
dinüne; ew ji, dibe ku ji xwe re xwen 

dibe. M.B 

Kurultay: 
11 Kasım 1984 BürgerhausStollwerck 

Annostr. 2444. 
5 Köln l (Chodwigplatz) 

Arınane 

Köln Muhabiri 
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ARMANC 56/Rupel 12 

Fasisı • 

Diktatörlüğe 

UJ'Um 
Kursları 
Fiyaskoyla 

Sonuelandı • 

Yurt dışından -kesin dönüş yapan 
işçi çocuklarından. akortsuz ~es çıkat
ranların uslulaştınlmasıiçin "uyum · 
ları.. aç~ldı . Faşist diktatorlıj{, bu 
kurslara ltgi toplamak için aylarca dev
letin tüm propaganda araçlarını kullan
masına rağmen, yine de gerekli ilgiyi 
toplayamadı. 

30 bin öğrencinin bu jet Türkleştir
me kurslarına devam edeceği hesapla
narak, 67 ilin 70 okulunda açılması 
planlanan kurslara sadece 2 bir öğrenci 
kayıt yaptı. Böyle olunca da sadece 20 
okulda kurs aç ılabildi. 

Çocuklara dil öğretme yerine, kü
pe, toka, saç, kravat gibi şeylerle uğ

raşma; istiklal Marşı. saygı duruşu, bü
yiidere karşı kaytsız şartsız saygı zo
runluğu, vatan, millet, devlet konula
nndaki nutuklann tekrarlanması karşı
sında hergün daha da sersemleşen ço-

cuklar, yavaş yavaş bu kursları terk et
meye başladılar. Ve bir aylık bu kurs
ların sonuna doğru. sadece sembolik 
bir pııp ö_ğrenci kaldı. 

Işte bu kur..tarla yurt dışından gelen 
işçi çocukları diktatörlukle tanıştılar; 
daha doğrusu onlara diktatörlik hisse
tirildi. Çoğu yurtdışında doğup büyü
yen bu çocukların tutum ve davranış
ları zaten büyik bir farklılık gösteri
yordu. Büyük bir bölümü anadillerini 
bile unutmuşlardı. 

Bu çocuklarm eğitimi üzerinde, gel
miş geçmiş tüm iktidarlar gibi faşist 

diktatörlük de zaman zaman çok par
lak laflar etti. Sorunları çözme orada 
dursun, bazı ülkelere "öğretmen" adı 
altında istihbaraY görevlileri atanarak, 
sorunlar daha da karmaşıklaştırıldı. 
Yurt dışındaki işçiler üzerinde gece 
gündüz yapılan tek hesap, "işçilerin 

dövizini nasıl kapabiliriz" sorusuna ya
nıt bulma çabası temelindeydi. 

Diğer tüm burjuva iktidarlarıyla bir
likte, faşist diktatörlüğün de vatan. 
millet, devlet notuklarının içerdiği ko
caman sehtekarlığı kendi yaşamlarında 
en iyi kavrayan kesimlerden biri de 
yurtdışından gelen çocukların aileleri
dir. İşçiler bir aylık kurslarda, çocuk
larına karşı ne zırvalıkların yapılacağı
nı biliyorlardı. Bu nedenle de çocukla
rını kurslara göndermediler. 

Kurslan n ilk gününden başlayarak, 
tüm kurs yöneticileri diktatörlüğün şu 
emiderini papağan gibi tekrarlayıp 
dıırdular "'Kurs programının amacı, A
tatürk ilkelerine bağlı, vatanını, mille
tini, devletini ve bayrağını seven; bü
yüklerine karşı saygı gösteren evlatlar 
yetiştirmektcdir. Bu nedeııle İstiklal 
Marşını ve saygı duruşunu öğreteceğiz. 
Düzgün kılık kıyafet istiyoruz." Dikta
törlük koşullarında bu sözler çeşitli 

yerlerde sık sık duyulmasına rağmen, 
en çok da gözaltına alınırken. tutukla
nırken veya askerliğe ilk başlarken du
yuluyor. İşti' yurt dışından kesin do
nüş yapan işçilerin çocuklanna da la
yık görülen böylesi bir muanıel~r. 

F aşı~t diktatorluge go re. "yurt dı
şındaki işçilerin çocukları İstiklal Mar
şı' nı, And, Malazgirt zaferini, İslamın 
şartlarını .. vs bilmiyorlar. Öyleyse bun
lar vatan hai ni dirler." 

Bu "vatan hainleri" tüm pedagojik 
kurallar alabora edilerek hizaya getiril
meliydiler. İşte diktatörlüğün dört yıl
dan beri uyguladığı eğitimin kaynak
landığı anlayış budur. Yani diktatörlü
ğün her dediğine alkış tutan, ürkek, 
ırkçılıkla koşullanmış bir nesil yetiştir
mek isteniyor. Diktatörlük böylesi bi
reylerden oluşan bir toplumda ancak 
ömrünü uzatabileceğini düşünüyor. 

Ama dört yıldan beri, tüm barbar 
uygulamalara rağmen böylesi itaatkar 
bir öğrenci kitlesini istediği anlamda 
oluşturamadı. Okullarda görülen sus
kunluklar ise geçicidir. 

Milyonlarca Türk ve Küıl'ün yurtla
rını terkederek yurt dışında en ağır iş
lere razı olmalarının sorumlusu, ülkele
rimizi karanlığa boğan egemen güçler-

dir. Halkımızın sorunlarına yurt içinde 
bunlar hiç bir çözüme getiremedikleri
ne ve getiremeyeceklerine göre, yurt 
dışındaki işçilerimizin sorunlarına hiç 
bir çözüm getiremezler. 

Yanlızca 1,5 milyon Türkiye ve 
Kürdistanlı'nın Federal Almanya'da 
yaşadığı ve bunların çocuklarının eği
tim sorunlarına hiç dokunıılmadığmı 
düşünürsek, bu çocukların geleceğini 
şimdiden kestirebilmek için kaim ol
mak gerekmez. 

İlkokullar için bile ilanlarda öğret
men arıyan bir devlet, kendi dilini unu
tup başka dille eğitim gören ve bu eği
timini yarıda kesip ülkesine dönen ço
cuklara hiç de öğretmen ve okul bula
maz. 

Bu çocukları başlarından savmak i
çin "denkleştirme sınıfları" adı altında 
bir alt sınıftan "devam" etirmek isti
yorlar. Bunların bir bölümü yurt dışına 
giderken, gittikleri ülkelerde de bir alt 
sınıftan başlatılınca 2 yıl kayıpları olu
yor. 

Emperyalist-kapitalist ekonominin 
krizi gittikçe derinleşiyor. Bu krizin 
derinleşmesine parelel olarak yurt dı
şındaki işçilerimizin işten atılarak geri 
gönderitmeleri de artacaktır. Türkiye'
de de ekonomik model olarak uygula
nan İMF buyruknamesi, Türk ekono
misinin bunalımını daha da artırdı. İşte 
faşist diktatörlük, ekonomiye biraz ne
fes aldırmak amacıyla "geri dönüş 
primlerine konmak için geri dönüşleri 
adeta teşvik ediyor. 

Bu geriye göç kervanında okııl ça
ğında onbinlerce çocuk ve genç de var. 
Bunlardan çoğu kendi anadillerini u
nutmuş. Kültürleri önemli ölçüde tah
rip olmuş. değer yargıları değişmiş bir 
durumda geriye donuyorlar. Bu çocuk
lar dil bilmedikleri için Türkiye 'deki 
okullarda okuyamıyorlar. Yarı-yama

lak dil bilenler de Türkiye'deki ortama 
uymada güçlük çekiyorlar. Geldikleri 
ülkelerin dilleriyle de okuyacak okul 
bulamıyorlar. İşsizlik zaten had safha
da. Tüm bu durumlar çocukların ruh
sal durumlannı da etkiliyor. Vatan, 
millet, bayrak, devlet nutukları da bu 
çocukları huzurlu kılınıyor. Aksine da
ha da huzurlarını kaçırıyor. 

Peki bu çocukların durumu ne ola
cak? Yukarıda da belirtiğimiz gibi, bu 
çocukların yaşamlarının bu denli tah
rip olmasının sorumhısu gelmiş geçmiş 
tüm buıjuva iktidarları ve faşist dikta
törlüktür. Faşist diktatörlik, bu sorun
lara ne kısa erinıli ne de uzun erimli 
hiç bir çözüm bulamaz ve bulmaz da. 
Bu nedenle yurt dışından kesin dönüş 
yapan işçi çocuklarının eğitim sorun
larının asgari çözümü de. diğer sonın
ların asgari çözümü gibi, faşist dikta
törlüğün yıkılmasınıa bağlıdır. Bu ne
denle, yurt dışından kesin dönüş ya
pan veya halen yurt dışında bulunan 
işçilerimizin diğer talepleri gibi, ço
cuklarına daha iyi eğitim olanaklarının 
sağlanması talebiyle verdikleri mücade
le de aktif bir biçimde desteklenmeli
dir. 
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BAZI YAKLASIMLAR • 
ÜZERİNE 

Faşist diktatörlük 4. vtbnı doldu
rurken, birçok Avrupa iiİkesinde ol- -
d uğu gibi, F .Almanya 'da da Türkiyeli 
ve Küdistanlı devrimci~emokratik ve 
anti-faşist güçler, ortak eylemler dü-

,_1enlemek amacıyla bir araya geldiler. 

Birlik Yolu, DİBAF, FİDEF ,Gerçek 
KKDK ve KOMK.AR 'ın 
""Çağrılarıyla başlayan ve düzensiz de 
olsa hemen hemen bütün örgütlerin ka
tıldığı toplantılar yaklaşık üç ay sürdü. 

Ancak, bu kadar uzun süren çabala
ra rağmen. geçen yılların bir kazanımı 
olan ortak eylem geliştirebilme yete-

nek ve esnekliğinin gerisine düşen bir 
manzara ortaya çıktı. Birden fazla ve 
farklı protesto eyleminin gerçekleştiği 
ve yılda bir kez de olsa "Güç ve Eylem 
Birliğinin" sağlanamadığı günümüzde, 
örgütleri farklı eylemler koymaya zor
layan etmenler ve bu süre~e kısaca bir 
göz atmak gerekmektedir. 

l 2 Eylül ile i!gili çalışmaların başla
dığı günlerde, lsveç 'te PKK 'den ayrı
lan E.Ata, PKK'liler tarafından öldürül
dü Siya!i bir cinayet olan bu olay, do
ğal olarak güç birliği çalışmalarnun 

gündemine de geldi. Olay tartışıl.-ken 
biziınde içinde bulunduğumuz örgütle
rin ezici çoğunluğu, böylesi bir olayı 
-hangi gerekçe ile olursa olsun- savu
nan örgüt ya da örgütlerle güç birliği 

yapmayacaklarını belirtiler. 
Toplantılar boyunca olayı savunma 

pozisyonunda olan FEYKA bu tutu
muyla güç-birliğinin dışında kalmış ol
du. Bu sorun aşılmışken bu kez de, 
"Yunanistan olayı", HK, Partizan ve 
Devrimci İşçi tarafından gündeme geti
rildi. Ancak, bu noktada gündemleşti
rilen konu, olayı savunup savunmama
nın dışında, olaya karşı istedikleri tu
tumun takınılmaması durumunda, söz 
konusu tutumu takınınayan örgütlerle 
birlikte olunmayacağı türünde yanlış 

ve sekter bir anlayışı somutlaştırıyor
du. 

Daha soııraki gelişmeler de gösterdi 
ki, bu olay HK ve Partizan tarafından 
güç birliğini bölme ve parçalama yö
nünde bilinçlice kullanılan bir gerekçe 
idi. Her şeyden önce, FİDEF'in, ilk 
toplantılarda, "böyle bir olayın muha
tablarıyla ilişkimiz yoktur, olay hak
kında bilgimiz yoktur" gibi açıklama
larının dışında, olayı şu veya bu düzey
de üzerine alan bir örgüt yoktu. İkinci
!i, "olayın muhataplarındandır" diye 
gösterilen örgütte dahil olmak üzere 
hiç bir örgüt, İsviç olayında olduğu gi: 
bi, anlaşabiten örgüJerin, ortak açıkla
ma yapmalarına karşı olmadı. 

Ancak HK, t;>artizan ve D .İşçi. işi o 
denli olumsuz noktalara götürdüler ki, 

"Yunanistan olayı" Platform için ön 
koşul oldu. Bu tutumun reddedileceği 
toplantılara HK ve Partizan gözlemci 
olarak katıldılar. Sorunu çözmek ve o
lumsuzluğu aşmak için bizim de için
de bulunduğumuz 12 örgüt ll. olayı, 
nedenleri ne olursa olsun kınıyoruz" 
şeklinde bir belirlemenin platformda 
yer alması yönünde bir öneri sundular. 

öneri sunulur sunulmaz söz konusu 
bu üç örgüt öneriye karşı çıkarark, o
layın "TKP tarafından yapılan bilinçli 
bir saldırı" olduğu ve bu şekilde ele a
lınması gerektiğini belirtiler. Bu örgüt
lerin-bu tutumu toplantının sonuna ka
dar hep böyle sürdü. Ne zaman ki, 
FİDEF, KOMKAR, DİBAF ve Gerçek 
bövle bir belirlemeve katılmavacakla
rıni açıkladılar, bu· üç örgüte İşçinin 
Seo;ı de katılarak hırli!lııı ancak hu te
melde sağlanabileceği ni savundular. 

Güdülen amaç gayet açıktı, hangi 
noktadan halka koparılabilecek se, o 
noktada zorlama yapılmalı ve zorlama 
kopmaya kadar sürdürülmeli idi. 

Bunu daha önce sezdiğimiz için, 
hemen hemen her toplantı da HK ve 
Partizanın niyetlerini açığa çıkarmaya 
ve örgütleri bu noktada duyarlı kılma
ya çalıştık. Bir yandan HK ve Parriza
nın "Sosyal faşistlerle birlik yapama
yacağız" şeklindeki kararlarını teşhir 

etmeye çalışırken öte yandan da, bu 
tutumlarının kesin bir şekilde açığa çı
kartılması için getirilen gerekçeleri aş
ma yönünde çaba harcadık. Zaten böy
le bir öneriye katılmamızın temel ne
deni de bu idi. 

öneriye katılmayan örgütler, ço
ğunluğun ısrarı durumunda önerinin 
bu şekliyle Platforma geçebileceğini 
ancak bu noktada muhalefet haklarını 
kullanacaklarını belirtiler. Bu nokta 
tartışılmadan, fırsat bu fırsattır diyen 
HK, Partizan, D.İşçi ve iSesi öneriyi 
bu şekliyle kabul eden örgütlerle yeni 
bir platform oluşturmak üzere bir top
lantı çağrısı yaparak toplantıyı terk et
tiler. Bu örgütlerle beraber, Av.Dev
Genç, R.Welat, P .Dayanışma, Kurtu
luş ve Dev-Kur'da toplantıyı terk etti
ler. 

Böylece toplantılar iki kanalda yü
rütüldü ve iki ayrı platform oluştu. Bir 
platform, A.Rız~, B.Yolu, KKDK, 
KOMKAR, Gerçek, KUR DK OM, 
Kürdistanlı Devrimciler ve Tekoşin'den 
oluşurken, diğer platform da, HK, Par
tizan, D.İşçi, ISesi, Av.Dev-Genç, P. 
Dayarnşma ve Dev-Kur'dan oluştu. Ör
gütlerden bazıları platformlardan biri
ne destekleyici olarak katılırken; İşçi 
Gerçeği her iki platform çalışınalarına 
da gözlemci olarak katıldı. 

tki platformun oluşumundan sonra, 
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bizim de içinde yer aldığımız plat
form, iki platform temelinde ortak ey
lem için 2. platforma öneri götürdü. 
HK ve Partizan'ın karşı çıkışına rağ

men Il. platform pren!ip olarak böyle 
bir öneriyi benimsediğini belirti. Bu 
kez de bu doğrultuda çalışmalar baş
ladı. 

Yapılan bir kaç toplantıdan sonra, 
hemen hemen birçok noktada görüş 
birliğine varıldı. Konuşma metni Parti
zan'ının bir noktadaki itirazı, HK'nin 
de "eğer başka bir anlama gelecekse 
(! )" itiraz edeceği belirtikten sonra bü
tün örgütlerce onaylandı. 

Bunun üzerine platformumuz bildi
ri ve afişini. R Evlül için basıp dağıttı 
"ebu yönde ajitasyon ve propaganda 
lıı;.ınalarına başhdı. Aradan ıkı gun geç
tikten sonra yapılan ve artık teknik iş
leyişlerin görüşüleceği bir toplantıda, 
HK ve Partizan saptanan konuşma 
metoini hiç bir noktasına katılmadık
Iann belirtiler ve kendi platformlarını 
daha önce saptadıkları biçimde yapıla
cak bir konuşma ile eylemi yapacakla
rını. katılmak isteyenlerin gelip katıla
bileceklerini açıkladılar. 

Tartışmaların derinleşmesi ve kendi 
platformlarında bulunan D .Işçi, P Da-

ranışma,
 destekleyicilerden D.Komal, 

.Gerçeği ve Kurtuluşun da böyle bir 
mantığa tavır almalarmdan sonra, HK, 
yürüyüş için polisten izin aldığını ve 
"20 yürüyüş olasa bile" bu yürüyüşü 
koyacaklarını belirterek, polisiye ted
birlerle takviye edilen son derece yan
lış ve tehlikeli bir konuma girdi. He
men hemen herke~ tarafından eleştiri
len bu anlayış bardağı taşıran son dam 
la oldu. Bunun uzerine D.işçı, P .Day-d
nışma, D.Komal ve Kurtuluş platform' 
dan imza ve desteklerini çektiler. 

SONUÇ 
Kısaca özetlemeye çalıştığınuz bu 

gelişmelerden ~. sekterliğin ve da
yatmacıbğın gÖnümüz koşullannda da 
henüz ayak diretebildiğini göstermek
tedir. Ve açıktır ki, her keresinde o
lumlu görünmeye çalışan ama iş kop
ma noktasına geldikten sonra sorunu 
"güçler dengesi" vb. ilkesiz yaklaşım
larla çözmeye çalışan Av .Dev-Genç, 
böyle!ine bir ayrımı, "devrimci güçler
le refomcu güçleri!l" ayrışmasını göre
rek böbürlenen; ISesi ve her halde 
kendisine verilen Kürtçe konuşma hak
kının cazibesine kapılan R.Welat vb. 
örgütler, bu tutumlarıyla sekterciliğe, 
dayatmacılığa prim vermtşlerdir; tes
lim olmuşlardır. Ve zaten bunun sonu
cu idi ki, eylemleri daha başlar başla
maz, "Sosyal emperyalizm" vb. anti
!l>vyetik, anti-komünist sloganlar atıl
maya başlandı. 

Anti-faşist güçlerin birliği, ilkeli ol
mak rorunaaaır. Ve bu ancak her turlu 
dar grup çıkarlarını terkedildiği, dayat
macılığın ve sekterliğin, nereden ve 
ha~i adla karşımıza çıkarsı çıksın, a
şıldığı bir noktada sağlanabilecektir. 

Bu da ısrarlı, sorumlu ve sevyeli bir ca
bayı gerektirmektedir. Dün olduğu gibi 

Devamı sayfa JB'de 
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• 
lsvec'te • 
göçmenlere 
vy hakkı 
tartışılıyor 

Uzun bir dünemdir araştırmasını 
sürdürmekte olan "Oy Hakkı Komitesi' 
ropurwıu hükümete sundu. Komitenin 
önerisi, İsveç 'teki tüm göçmenlere de
ğil, sadece İskandinavya ülkelerinden 
gelenlere oy hakkının verilmesi olarak 

-

özetlenebilir. 
Araştırınayı yapan "Oy Hakkı Ko

mitesi"nin varacağı sonuç tüm göç
menlerce umut içinde beklenirken, va
rılan sonuç sadece göçmenlerce değil, 
diğ ez kuruluşlarca da tepki ile karşı-
landı. . 

İsveç İşçi Sendikaları Konfedezas
yonu LO, tepkisini "Tüm göçmenlere 
Parlemento Seçimlerinde oy hakkı ta
nınmalıdır" diyerek dile getirdi. Bili
neceği gibi göçmenlerin İsveç'te yerel 
seçimlerde oy kullanma hakkı vardır. 
(İsveç'te üç yıl nüfusa kayıtlı olmak 
şartı ile) 

Göçmenler Bakanlığı ise, roporu 
yorumlarken bir başka öneri ileri sür
dü. Bu öneri şöyle; "Çifte vatandaşlık 
benimsenince, göçmenler pl\rlemento 
seçimlerinde ov kuiJanabilecekiPr" 
öneriye katılan Bakan Anita GRADİN
de ''Goçmenlerin parlemento seçimle
rinde oy kullanabilmesi ancak çifte va
tandaşlık ile mümkündür" dedi. 

Devlet kuruluşlarmdan Sayıştay ve 
Yargıtay'ın görüşü ise daha değişik. Bu 
organiara göre oy hakkı, sadece İsveç 
vatandaşlarınca kullanılabilir. Oy hak
kı İsveç vatandaşlarının yasal hakkıdır. 

Sayıştay'ın ve Yargıtay'ın varmış 
old~u bu sonuç lsveç 'te yabancı ~üş-

manhğı yapanları sevindirmekten baş
ka bir şeye yaramaz. Ayni sonuçlar ol
mamasına rağmen "Oy Hakkı K.omite
si"nin de önerisi aynı kapıya çıkmak
tadır. Hatta, l!!kandinavya ülkelerinden 
gelen göçmenler ile diğer ülkelerden 
gelen göçmentez arasına bir farkldık 
koyarak lsveç 'teki geridierin ve ırkçı
Iann ekmeğine yaŞ sürmektedirler. 

öte yandan işı "çifte vatandaşlık" 
sorununa bağlamak ve bunda ıs:arlı ol
mak yine işi çıkmazlara ~ötürmekıe
di~ Çünkü çifte vatandaşlık sadece s
veç'te değil, goçmenlerin geldikleri ül
kelerde de kabul edilmesi koşqluna da
yanmaktadır. Hatta, bu sorun sadece 
oy kullanma hakkına da bağlanmama
lıdır. Çifte vatandaşlık bir dizi sosyal 
ve kültürel anlaşmalan da içermekte
dir. Bu ise çok uzwı bir süreci kapsa
maktadır. Bu nedenle bu görüşe karşı 
da çıkmak ve bu konuda LO' nun öne
risi çevresinde toplanarak savaşını ver
mek gerekir. 

LO(fsveç Işçi Sendikaları Konfede-
' rasyonu}'nun önerisi hiç bir şarta da
yanmak$Zın ileri sürülmektedir. Bu ne
denle demokratik derneklere düşen gö
rev; parlamento 8efimlerinde de oy 
hakkını almak için ışbirliklerini geliş
tirn)ektir. 

'· 

uluslararası dayanışma 

ve /and og folk festivali 
18-19 Ağustos 1984 günleri Dani

marka'da gelenekleşen Land og Folk 
Festivali gerçekleşti. Land og Fok, Da
nimarka Komünist Partisi 'nin merkez 
yayın organıdır. 

Dünyanın dört tarafından Komünist 
partileri, ulusal kurtuluş örgütleri ve sa
vaşa karşı diğer örgütlerin de katıldığı 
bu festival, müzik ve eğlenceden çok u
luslararası dayanışmanın bir örneği idi. 

Festivalde ulusal yemekler ve değişik 
folklor gösterileri sergilendi. Misafir ör
güt ve partilerin sözcüleri yaptıklan ko
nuşmalarda, dünya barışına ağırlık ver
diler. Ulusal kurtuluş hareketlerinin 
temsilaleriyle yapdan açık oturumlarda 
hareketlerinin niteliğini ve bugünkü du
rumunu kitlelere sundular. 

Avrupa 'nın birçok ülkesinde olduğu 
gibi, Danimarka'da da yabancı düşmanlı
ğı ekonomik bunalımiara parelel olarak 
artmaktadır. Bu nedenle de festivalde bu 
konuya da ağırlık verildi. 

Festivale katılan Türkiyeli Işçiler Bir
liği (FAT) adına iki temsilci Türkiye ve 
Kürdistan'daki gelişmeleri kitlelere sun
dular. FAT'a ait çadırın önünde yayınlar 
sergilendi. ÖLellikle Kürt folklorünü ser
gileyen ekip, festivale katılan herkesin il
gi ve beğenisini topladı. 

Festival, gerici ve faşist örgütlerin; 
"göçmenler işsizliğin nedenidir. Bu ne
denle lııill_{ göçmenleri istemiy~r" savla-

nnın· ne kadar saçma ve temelden yok
sun olduğunu varolan sıcak ilişki, sami
mi dayanışma ile bir kez daha kanıtlan
dı. 

Illi l.llRRl ......... . 

SOLIDAR·ITB'T 
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12 EYLÜL EAŞİST DARBESi 
YJGJN5:4L GÖSTERİLERLE 

PROTESTO iDiLDİ 
'ls vEe . , ________________ __ 

12 Eyiül faşist darbesinin dördüncü 
yıh yığınsal bir gösteriyle lsveç'in baş
kenti Stockholm'de protesto edildi. 12 
E ylül günü saat 17 .30 sıralarmda 
Stockholm'un Sergelstorg Alanmda 
yaklaşık 800 kişi toplarup, anti-faşist 
sloganlar haykırddar. 

Eylem, Kürt Demekleri Federasyo
nu, 5TİB, İ~çi Gerçeği, Partizan Yo
lu, Devrimci Işçi, Emeğin Birliği, Roja 
Welat Dayarnşma Komutesi, Kawa, Te
koşin, Kürdistan Kültür Merkezi tara
fından ortaklaşa düzenlenmişti. 

Alanda kısa bir bekleyişten sonra, 
eylemi düzenleyenler adına Kürtçe, 
Türkçe konuşmalar yapıldı. 

Aynca, Demokrasi ve İnsan Hakları 
için lsveç Dayanışma Komitesi Yöne
tim Kurulu öyesi ve tanınmış Avukat 
Hans Goran Franch da bir konuşma 
yaptı. Konuşmalardan sonra, düzenli 
ve disiplinli bir şekilde Türkiye Büyik 
Elçifiği önüne gidildi. 

Büyük Elçilik önünde, hazırlanan 
bildiri okundu ve sloganlar atıldı. Daha 
solıra eyleme katdanlarm tümüne te
şekkir edilip, eyleme son verildi. 

Arnıane Muhabiri 
Stockholm 

F.ALMANYA 

Faşist diktatörlik, 5. yıhna girer
ken, F Atamaoya'da Türkiyeli ve Kürd
istanlı devrimci-demokratik örgütler
den Ala Rızgari, Birlik Yolu, Devrimci 
Işçi, İşçi Gerçeği, KKDK, KOMKAR, 
KURDKOM, Kürdistanlı De~mciler, 
Proleter Dayanışma ve Tekoşın tara
fından düzenlenen; De~ e Ko mal, Ger
çek, Kurtuluş'ça desteklenen; DİBAF, 
ve FİDEF'in de katıldığı bir yürüyüş ve 
mitingle protesto edildi. 

8 Eylül saat lO'da Köln'ün Ebert
pfaız meydamnda başlayan yürüyüş, 
eylemi düzenleyen ve katdan örgütlerin 
septadj{ları işleyiş kural ve normlarına 
gösterilen bağhlık ve disiplinle sonuna 
kadar devam etti. SOOO'nin üzerinde 
kitlenin katıldığı ve aynı meydanda ya
pılan miting, faşist diktatörlüğün halk
larımız üzerindeki baskılarının teşhir 
edildiği, Türkiye ve Kürdistan halkla-

rıyla dayamşmanm dile getirildiği, 
Türkçe Kürtçe ve Almanca konuşma
hrla son buldu. 

Mitingte ayrıca Elsalvador FDIR 
cephesinden bir temsilci de konuştu. 
Konuşmasımn ağırtıkb bölümü ABD 
emperyalizminin Latin Amerika 'daki 
oyun ve komplolarına ayıran temsilci, 
mücadelelerimizin ortak yaniarım da 
ortaya koyarak, Elsalvador, Türkiye ve 
Kürdistan halklarının dayamşmasmın 
önemini vurguladı. Sözlerini "emper
yalizmi ülkelerimizden kovana kadar 
savaşa devam" şeklinde bitirince, 
FDIR temsilcisini kitleler hep bir ağız
dan, HOCH DiE ENTERNASY~A
LE SOLiDARtrET (YAŞASlN U
LUSLARARASI DAY ANlŞMA) slo
garu ile uğurtadılar. 

Büyük bir ağırbaşlılık ve zengin bir 
kültir programı ile beslenen yürüyüş ve 
miting eylemi yaklaşık 6 saat sürdü ve 
aym muhtevada sona erdi. Yine aym 
gün ve aynı saatlerde Köln'de, HK, 
partizan, ISesi. R.Welat, Dev.Kur ve 
Av .Dev-Genç tarafından düzenlenen ve 
faşist diktatörliiğü teşhir eden başka 
bir mitin& yapıldı. 

• 
DANIMARKA 

Türkiye faşist diktatörlüğinü pro
testo etme, onu dünya ve Danimarka 
kamuoyu önünde teşhir etmek için AF 
örgütünde bir işgal eylemi konuldu. 

Bu amaçla Türkiye ve Türkiye 
Kürdistan'ından kalabalık bir grup Af 
örgütü binasına girdi. Bu örgüt yetkili
leri ile görüşen grup sözcüıii; bu işgalle
rinin Af örgütüne karşı olmadığını söy
liyerek işgal amaçlarını şöyle açıkladt 

Faşizmin gelişinen buyana 42 kişi
nin idam edildiğini, 6SO'ye yakın insa
mn değişik biçimlerde katiedildiğini 
ve 390 civarında insanın da idam ceza
sana carptırıldığmı ve cazeevlerinde iş
kencelerin halen de sistemli bir şekilde 
sürdürüldüğü, bu olguların çoğunun af 
örgütünün hazırlamış olduğu raporlar
ca da kamtlanmaktadır. Bunun için fa
şist diktatörlüğün idam ve işkenceleri
ne son verilmesi, tüm politik tutuklula
ra genel af'm çıkarılması, faşizmin 
Türkiye ve Türkiye Kürdistam halkları 
üzerindeki hertürlü ekonomik-politik 
ve sosyal haskılarına son verilmesi. 

Faşist ordunun Türkiye -Irak-İran 
Kürdistan'ındaki baskı ve operasyonia
nna son verilmesi için verilen mücade
leye Af Örgütü'nün daha aktif destek 
vermesi gerektiğini belirti. 

Ayrıca tüm bu istemierin gerçekleş
mesi için Danimarka ve Dünya demok
ratik komuoyunun duyarlılık ve deste
ğinin tartışılmaz bir yarar sağlayacağı
m belirten sözcü: Danimarka'da en çok 
okunan gazetelerin muhabirierinin ö
ı:ünde, onlarta Danimarka basının 
Türkiye veT. Kürdistan'ındaki demok
rasi mücadelesine yeterli duyarldığı 
göstermediğini söyledi. 

Basına bunlar anlatılırken diğer 
yönden de BBC, İsveç Radyosu ve Da
nimarka Radyosu ile kontak kurula
rak onlara da bu sorunlar anlatılarak, 
bu doğrultuda yayın yapmaları istendi. 

Bu arada cezaevindeki işkenceterin 
protesto edildiği, tüm politik tutuklu
tara GENEL AF'ın ve Kürdistan'dan 
faşist Türk Ordusunun ~~folma~ is
tendiği iki flarna da Af Orgütü binasına 
asıldı. 

TüRKİYE FAŞiZMİNİN · 
DANİMARKA KONSOLOSLUGUNA 

SİYAH ÇELENK KONDU 
Türkiye faşizmini protesto etmek i

çin konsolosluğa siyah çelenk bırakda
cağı daha önce Danimarka resmi yetki
ileri ne. belirtilmiş olmasına rağmen, 
Danimarka toplum polisleri faşizmi 
destekleyen ve koruyan bir tavırla çe
lengin konmasını, kaba davraruşlarla 
engeUemek istediler. Ancak kalabalık 
topluluğun baskı ve dayatması sonucu 
polisler gerilernek zorunda kaldı. 

Konsolosluk önünde yapılan konuş
mada sözcü: "12 Eylül 1980 darbesi 4. 
yıhnı doldurdu. Türkiyeli ve Kürdistll!l' 
lı işçiler, emekçiler için görülme nı ş 
ölçüde baskı, faşist terör, işkence, i
dam, kurşuna dizilmeler, yüzbinlerce 
devrimci, demokrat, yurtsever insarun 
zindanlara doldurulması. açlık ve yok
sulluk ile geçen açık 4. yılı geride bı
rakmış oluyoruz", diyerek sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

"Açıktırki, faşizm Orta-Doğu'da 
gelişen ulusal kurtuluş hareketleri, an
ti-emperyalist devlet ve örgütlere karşı 
saldırgan ve yayılınacı bir tehdit oluş
turmaktadır". 

Sonra ınilitarist Türk Ordusunun, 
Kürdistan'daki ~anh operasyon ve tu
tuklamalarınm amaç ve sonuçlarını an
latarak ''demokrasiye geçtik'' palavra
sımn iç yüzünü açıkladı. 

Konuşmacının üzerinde durduğu 

diğer önemli bir konuda; Faşist zulüm-
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den kurtulmanın ve halkların kendi de
mokratik iktidarlanın kurmanın yolu
nun ancak güçletimizi birleştirmekten 
geçebileceği ni söylemesi, güçbirliğinin 
anlam ve önemini vurgulamış olması
dır. 

Konuşma aralarmda ve konuşma 
soruında faşizme karşı omuz omuza 
tüm politik tutuklulara genel af, Türk 
Ordusu Kik"distan'dan defol gibi faşiz
mi lanetleyen sloganlar atılarak toplan
tıya son verildi. 

12 Eylülü Protesto Gecesi 
Bu "gect" 12 Eylül 1980'den yani, 

dört yıldan beridir halklarırnızın başı
na kara bir bulut gibi çöreklenen, halk
larımızın görülmedik açlık, yoksııUuk 
ve baıKılar görmesine neden olan faşist 
diktatörlüğihı protesto edilmesi gecesi
dir" şeklinde söze başlayan sunucu da
ha sonra devrim şehitlerine saygı duru
şu ile gecenin proğramını başlattı. 

Gecede faşizmi ve sömürgeciliği ye
ren şiirler okundu, türküler söylendi. 

Proğrama lsveç'ten, Almanya'dan, 
Danimarka 'nın A 'rhus şehrinden ve 
Merkezden, Türkiye'i ve Kürdistanlı 
Türkücü ve sanatçılar katıldılar. Bu sa
natçılar arasında Kulilk ve Heval da 
vardı. 

Gece Türk, Kürt, Acem, Arap ve 
Danimarka'lı 450-500 dolayında insa
nın katılması ile y•ğınsal bir nitelik ka
zandı. 

Içerik ve organizasyon olarak iyi 
geçen gecede Kik"distan halk oyıınları
nı sergileyen folklor ekibi büyük bir il
gi ile izlendi. Aynca çocıık ve yetişkin
lerin oluşturduğu koronun söylediği 
türküler de proğrama başka bir içerik 
ve anlam kaıandırdı. 

Protesto gecesine çeşitli yurtsever 
ve devrimci örgütlerden: TKSP 
TKKKÖ (taraftarlarından), PSK-1 (trak 
Küıdistam Sosyalist Partisi Danimarka 
koru.), PKI.(lrak Komünist Partisi 

Kukla 
•• 

Ozal 
Lanetlendi 

Hepimizin, basın haberlerinden de 
duyduğumuz gibi, 4 Eylül günü Türk
iye faşist diktatörlüğünün kuklası 
AN AP Genel Başkanı Turgut Özal ls
viç 're üzerinden F .Almanya ya geçti. 

FAlmanyanın resmi davetlesi olma
makla beraber, gerici F .Almanya hü
kümeti tarafından T .Özal resmi olarak 
~landı. ÖZalm gezisinin amacı şöy
leydi; 

Dnm Koru.), TUDEH ve Halkın Feda
ileri(Ekseriyet) taraftarlarının faşizmi 
lanetleyen ve enternasyonal st dayanış
ınayı dile getiren mesajları okundu. 

Güçbirliği adına Türkçe-Kürtçe ve 
Danimarkaca konuşmalar yapıldı. 
Temsilciler konuşmalannda; faşizmin 
uygulamalannı ve "demokrasiye geç
tik" demogojilerini anlattıktan sonra· 
zindanlar boşalmadan, sıkıyönetiın' 
kalkmadan, sendikal hak ve özgürlükler 
sınırsız kazanılmadan, Amerikan üsleri 
sökülüp atılmadan. Kürt ulusu üzerin
deki tüm baskılar son bulmadan, kısa
cası bugimkü faşist diktatörlik alaşağı 
edilmeden demokrasiye geçilmeden 
bahsedilemiyeceğini ve tüm demkorasi 
güçlerinin bu istemler temelinde güçle
rini birleştirmeleri ve savaşımiarım 
yükseltmeleri gerektiğini wrguladı. , 

Diğer eylemlerde olduğu gibi gece-

- Türkiye'ye yapılacak olan atom 
santranerinin yapımını Alman fimıala
rınm üslenme!ini sağlamak, 

- Türkiye'ye ait T .H.Y uçaklarını 
B.Alman firması olan AlRBUS 'dan sa
tın almasım sağlamak, 

- F Almanya'da siyasi ilticacılara 
ve faşist cunta aleyhinde yapılan siyasi 
çalışmaların engellenmesini sağlamak 
idi. 

Buna karşı devrimci-demokratik ka
muoyu tavırsız kalmadığı gibi, bizlerde 
KKDK olarak tavırsız kalmadık, ola
naklarımız ölçüsünde protesto eylemi
ne katıldık. İlk önce, Türkiye ve Kürd
istanlı dost örgütler arasında, ortaktap 
bir bildiri hazırladık. Amaç Turgut 0-
zal'ın A~nya 'ya gelişini protesto et
mek, "RRrkiye faşist cnntasının lran-1-
rak Kürdistan'ına saldırılarını ve Türk
iye Kürdistan'ındaki yeni operasyonla· 
n, provokasyonlan protesto etmekti. 

de de tutukinlara genel af sorunu üze
rinde önemle duruldu. 

Ayrıca dayarnşma ve propaganda
mn önemi üzerinde de duran konuşma
cı: DİSK yöneticilerinin tahliyesinin 
Avrupa'da yükselen dayanışma hareke
tinin önemini ve etkinliğini gösterdiği
ni belirterek, Danimarka somutonda 
Danimarka demokrasi güçlerine önemli 
sorunların düştüğünü, Türkiye faşizmi
nin insan haklan mahkemesinde yargı
lanması ve mahkum edilmesi ile ilgili 
Danimarka 'nın mahkemede aldığı o
lumlu tavrı sürdürmesi için gereken her 
şeyi yapmamız lazımdır dedi. 

Faşist diktatörlüğü lanetleyici pro
testo sloganları gece de atıldı. 

Gece ve diğer aktiviteleri: FAT 
(Türkiyeli Işçiler Birliği), Dayarnşma 
Komitesi, Özgürlük Yolu ile Dayarnş
ma Komitesi ve DİBAF çalışma grubu 
birlikte düzenlediler. · 

Arm. Muhabiri 

Bildiriye imza atanlar: 
~irlik Yolu, Devrimci İşçi Berlin, 

!şçı gerçegi, Kültür Merkeıi, Kürdistan 
Işçi Derneği, KKDK Berlin, Proleter 
Dayanışma, Türk Merkezi . 

Destekleyenler: 
Koçkak, Kurtuluş sempatizanlan. · 
Ortaklaşa yapılan eylemde, üç bine 

yakm bildiriyi Almanca olarak Berlin'
in en işlek yerinde dağıttık. Alanda 
~lmanca bir konuşma yapıldı. Kukla 
Ozal lanetlendi. Cuntamn kuklası şa
mann izini ensesinde his ede ede Türk
iye 'ye döndü. 

Kahrolsıın Faşist Cunta Kuklası 
ANAP. 

Kahrolsun Batı Almanyamn gerici 
hükümeti. 

Kahrolsun Faşist Cunta 
Yaşasın Eylem birliğimiz. 

Berlin KKDK Komitesi 
Berlin. Arınane Muhabiri. 
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ARMANC ve DAYATAN 

GÖREVLER 
Değerli yoldaşlar, 

"ARMANC" dergimiz,Yazı Kurulu, 
Redaksiyon, teknik görevliler, muha
birler ve okuyucular koDektivitesinin 
ortak irünü olduğu gerçeğinden hare
ketle sizlere belli somut i&tem ve öneri
lerde bulunuyoruz. 

Herşeyden önce bilimsel sosyali&t 
hareketiınİzin yeni atılım ve ilerlemeler 
döneıninden geçtiğinin aktif tanıkları
yız. Bu atılım ve ilerlemeler içinde ko
numu her geçen gün daha imkrara ka
vuşan, Ulusal Demokratik Halk Dev
rimi savaşımımızda bir kurum olarak 
rolü ve öneıni artan ARMANC, kendi
sini biçim ve içerik yönüyle günün ve 
geleceğin koşullarına uydurma görevi 
ile karşı karşıya bulunuyor. Bugün 
ARMANC' a varolan ilgi daha fazladır, 
bugün ARMANC'tan çok daha şey is
tenmektedir ve bugün daha çok oku
}UCU kitlesine sahip bulunmaktadır. 

Elbette çağdaş bir derginin gelişe
bilmesinin yegane koşulu; yığınlarta 

karşılıklı organik bağlar kurmasına, 

onların i&tem ve eğilimlerine, günün a
cil sorunlarına kulak vermesinden ge
çer. 

Hepiıniz ARMANC'ın okuyucu kit
lesinin sadece türkçe bilenlerle sınırlı 

olmadığını çok iyi biliriz. Pratik ya
şam, savaşımın dayatan gerekleri AR
MANC'ı sadece yurtdışında yaşayan 

Kürdi&tan'b işçilere seslenen, Kürdis
tan'a ilişkin informatif bilgilerle ka
muoyu yaratmaya çalışan bir dergi ol
makla sınırlı tutmamış, zaman za
man tum bunların da otesinde O'nu 
daha değişik konurnlara yöneltıniş v: 
bu anlamda değişik görevler de yükle
miştir. ARMANC, Kürdistan işçi sını
fının, emekçi halk kitlelerinin bağım
sızlık. ö~ürlük. demokrasi ve sosya
lizm mücadelesinde de saygın bir 
konumu olan bır savaşDil aracı olmuş
tur. Bilimsel sosyalist hareketin en zor 
dönemlerinde onun devrimci ikelerine 
sarılmış, tesirniyete ve yılgınbğa aman 
vermetni ştir. Şimdi AR MAN C' ın her 
yeni sayıs, teknik olarak, içerik olarak 
yeni yeni gelişmelerle doludur. işte bu 
durum ARMANC okuyucularının sa
bırsızca bir sonraki sayısını beklerneye 
yol açıyor. Ne varki, bütün bunlarla 
yetinmek, okuyucu kitlesinin i&tem ve 
ihtiyaçlanyla çelişkiye düşmektir. 

ARMANC, çağdaş gazetecilik anJa-

yışını çok daha gelişıniş yöntemlerle 
başarmak, rayına oturtmak, bunu 
prensipleştirmek zorundadır. Bu, AR
MANC okur kitlesinin bilimsel sosya
li&t hareketiınİzin günümüzdeki gerek
sinim ve ihtiyacıdır .Kürt dergilerinin 
yayımcılık anlayış ve pratiği içinde 
ARMANC, bunu başarmaya en yakın 
dergilerdendir. Biliyoruz ki, ARMANC 
çok zor koşullarda, maddi, teknik ir
tibat vs. sorunlarının olduğu koşullar
da çıkıyor. Ne var ki, zorluklara boyun 
eğmeme, varolanla yetinmeme, yeni
likçi, atdımcı ve yaratıcı olma komü
ni&tlerin şaşmaz özellikleridir, gelenek
leridir. Komünistler her zaman daha 
kaliteli, daha yaraşır, daha etkileyici iş 
için ı:Dicadele ederler, kendi savaşım a
raçlarını günün ve geleceğin koşullan
na uygun hale getirirler. Bunlar, amaca 
vanlmasında tökezlenrnemenin, ge&ş
melerin gerisinde kalmamanın koşul
larıdır. Biz, ARMANC'ın bunu başara
cağı inancındayız. 

Gazetecilik dilinde kısaca, gazete
kitle ilişkisini yansıtan doğrultuda o
kur kitlesi içinde sosyolojik araştırma 
yöntemi ile, küçük bir araştırma yap
tık. Sözkonusu bulunduğumuz yerdeki 
okuyucu kitlesinin sadece kürtçeden 
yararlanma imkanı bulunmaktadır. Yıl
lardır ARMANC'ı okuyan, okutan, ya
zı ve haberle güçlendiren, her sayısını 
sabırsızlıkla bekleyen okuyucu kitlesi
nin istem ve önerilerine kulak verme 
ARMANC için hayati sorundur .. Bu, 
ARMANC'ın yönteıni olmalıdır. Söz
konusu araştırma, okuyucu kitlesinin 
bulunduğu her tarafta muhabirler, da
ğıtım koıniteleri vs. aracılığıyla geliş
tirilmesinin büyük yararı olacaktır. Bu 
istem ve önerilerden somutlaşan so
nuçları ARMANC pratiğinde yaşama 

geçirilmesi ARMANC'ı daha güçlü, da
ha kalitei, daha çağdaş bir Kürt yayın 
organı durumuna getirecektir. Bu bir 
anlayış, bir sanat sorunudur. Kitleler
den etkilenmeyen, kitleleri etkileye
mez, onların eğilimlerine kulak verme
den onları yönlendiremez. ARMANC, 
işçi sınıfımızın soylu ideolojisinden, 
bilimsel sosyalist hareketiınİzin onurlu 
mücadelesinden aldığı güç ve kararlılık
la kitlelerin sesi olmak zorundadır. 

Daha ajitatif biçim ve içerikle, daha 
güvenilir haber, tesbit, açıklama ve -
yorumlanyla halkımızın acı ve ızdırap 
verici durumunu gözler önüne sermeli, 
Ulusal Demokratik Halk Devrimine, 
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işçi sınıfına ve onun gücüne varolan u
mut ve inancı daha etkileyici propo
gandist hünerlerle başarmak zorunda
dır. ARMANC, güçlü ve doğruyu sa
vunan bir hareketilı temelleri üzerinde
dir. Sorun ARMANC'm bunu en mü
kemmel biçimde değerlendirebilmesi
dir. 

Bilimsel sosyalist hareket, yıllardır 
her türlü alanda Kürdistan devnıninin 
yetenekli kadrolarını yaratma müca
delesini veriyor. ARMANC da bu ko
nuda üzerine düşeni yapmakla yüküm
lüdür. Savaşını amatör yöntemler, kor
san anlayış ve uğraşlarla yürütülemez, 
böylesi bir anlayış işçi sınıfının kazan
dığı deney ve tecrübe hazinesiyle ve 
onun bilimsellik ve çağdaşlığıyla çeti-

~-
Bilimsel sosyalist hareket, geleceğin 

çok daha gelişmiş yayımcdık, gazete
cilik, fotoğrafçılık, yığınsal komüni
kasyon ve informasyon ağının yete
nekli, uzman kadrolarını şimdiden ye
tiştirmekle meşguldür. ARMANC, bü
tün bunları gerçekleştirmek yönünde 
bir araç olmalıdır. Bunda ARMANC'ın 
öneıni küçiimsenmemelidir. 

Çok uzak değil, bundan birkaç yıl 
önce Bilimsel Sosyalist Hareket tara
fından kürtçe olarak yayınlanan sanat 
ve kültür dergisi "TİREJ"in çıkanlan 
dört sayısıyla, işçi sınıfı hareketinin 
nasıl yetenekleri ortaya çıkarabilece
ğini çıkardığının sadece küçük bir ör
neğidir. R. BARNAS, gibi geleceğin 

büyik şairi orada belirdi. Çok kısa za
man içinde ARMANC ve BERBANG 
dergilerinin sayfalarında en ilginç ve 
dikkat çeken yönü MAMOS1E'nin ka
rikatürleri idi. O, Kürdistan'da karika
tiircülüğün gelişmesinde önemli bir a
dım attı. 

Bizler, her alanda güçlü yeteneklere 
sahip insanlarm varolduğuna, sorunun 
bunları tanıyıp ortaya çıkarmak oldu
ğuna, asıl olan bu yetenek ve potansİ
yeDeri realize edebilecek imkan ve ola
naklar da olduğuna inamyoruz. Biz, 
kitlelere ulaştırabilrnek olanağı bula
madığı için, şürlerini, yazılarını vs. ya
kan, resim yapmayan, öykü yazmayan 
ve artık yeteneğinin olduğu uğraşa, 

başardı olacağı uğraşa "küsen" sayısız 
insan biliriz. 

İşte bütün bunların ve okuyucula
nmızdan aldığımız yanıtların ışığında 

* ARMANC'ın hiç olmazsa temel 
ve "önemli" yazılanmn %80'i kürtçe 
olması. 

* Kürdistan'ın diğer parçaları üze
rine haber ve yorumlara ağırlık veril
mesi. 

* Özellikle ARMANC muhabirinin 
tayin edileceği fıer alanda il, ilçe, köy, 
yurt dışmda haber, resim, yazı, belge 
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vs. göndermeleri, özetle her ARMANC 
muhabirinin aylık gelişmeleri rapor 
halinde göndermeleri, bir gazeteci gibi 
çalışmalannm sağlanması bu konuda 
Diyarbakır ve Danimarka muhabirieri 
özellikle takdire layıktırlar. Kürdistan'. 
m en ücra köşesinde meydana gelen en 
sıradan gelişmeyi anında bildirmek, 
ARMANC okuyucusunun en çok ilgi 

duyduğu konular arasmdadır. Ne var
ki, özetikle Kürdistan'ın belli bölgele
rindeki ARMANC okur, muhabir ve 
dağıtıcılan oldukça pasif olmakta, bu 
konuya gereken önemi vermemektedir
ler. Bu bölgeler arasında, Bitlis, Van ve 
ayrıca Istanbul vs. yerleri sayabiliriz. 

* Bu konuda- muhabirierin haber 
gönderme, yazma, yorumlama, aniatış 
tarzları vs.· muhabirierin ARMANC 
sayfaları aracılığıyla yada değişik yol
larla bilinçlendirilmeli, okuyucu AR
MANC muhabirinin yazısını okudu
ğunda başka bir yerden, Kürdistan 'dan 
gelmiş biriyle sohbet ediyormuş hava
sını yaratmalıdır. ARMANC, yılm en 
başarılı muhabiri ni seçmei, gerçekten 
hak etmişse, "Kürdistan tazetecisi" 
ünvanını vermelidir. 

*F otoğrafçdığm geliştirilmesi 
teşvik edilmeli, ARMANC'ın bir sayfa
sında "fotoğraf yarışması" açılmalıdır. 
Bu konuda oldukça geride olan Kür
distan fotoğrafçılığmm geişmesi için 
ARMANC aktif rol oynamalıdır. Söz
konusu fotoğraflar köy, şehir, dağ, 

kale, insan manzaralan, tarihi yerler vs 
olmalıdır. Bu türden fotoğraflardan 
ARMANC'm ilk, orta veya son sayfala
nnda sürekli bulunmalı, hatta ek pos
terler çıkarmalıdır Her fotoğrafta, bi
limsel sosyalist hareketin örgüt ve ku-

ruluşlannın, slogan ve taleplerinin p;o. 
pogandası birleştirilmetidir. 

*Aynı şekilde şiir, öykü, fıkra, ser
best yazı, mizah, seri roman vs. yarış
nıalarmı açıp bu konuda başantı insan
ların ortaya çıkmasına ve geliştirilmesi
ne yardımcı olmalıdır. 

*ARMANC, işçi sınıfının öncü ha
reketinin aldığı politik tavırlar ve tes
pitler doğrultusunda aktif kampanya
lar açmalı, okuyucu kitlesini bu alanda 
duyarlı ve aktjf duruma ~e~meye ça
lışmalıdır. "DiliNEN HEZEN KURD 
LI SER OTONOMIYE" bu yönde atd
mış çok önemi bir adımdır. Herkesin 
dün dediğini, yann inkar ettiğinin a
lışkanlık edildiği ülkemizde, bu görüş
lerin belgeselle ştirilmesi, bu yönde ka
muoyu yaratdması, kutlanınası gere
ken bir gazetecilik anlayışıdır. , Bu 
yöndeki yarışmaları ARMANC'm an
layışı kabul edeceğine inanarak: 

*Aynaı Türkiye ve Kürdistan'da 
bütün anti-faşist güçleri kapsayacak bir 
''Anti.faıpst Cephe" üzerine düşüncele
rin aluması aynı şekilde önemi bir ça
kşma olacaktır. 

*örneğin; "Kürdistan Ulusal Kon
feransı" Bibi ilerici çevreler içinde çok 
tartışdan bir konuda, "Ulusal otorite" 
ıjbi bıwka bir konuda bütün Kürdis
tan'lı ilerici, yurtsever, sosyalist güçle
rin görüş ve önerilerini yansıtacak rö
portajlar yapılması, bu yönde kamuo
yu yaratılması önemi ve dayatan bir 
görevdir. 

*Aynı türden röportajlar Kürdistan' 
da; işçi, köylü, genç, aydın kesimler, 
faşist cuntanın zulmünden yakından 
etkitenmiş analarta da yapılabilir. 

* ARMANC'ın, "Şehitleriıniz" lis
tesini posterler şekliııde büyik ve 
küçük olarak çıkarması, bu dönemde 
atılmış olumlu bir adım olacak, şehit
lerimizin anılarını sürekli canlı tutacak, 
kitlelerin devrimci ruh ve kararlıhğmı 
~li ştirecektir. 

*ARMANC'm geçıniş saydannda 
rastlandığı gibi, uzun yorum ve politik 
açılımlardan çok, kısa köşe yazdan ya
yanlannıalı,"dünyada durum", "Türki
ye'de durum", "Kürdistan' da durum", 
"Kültür ve Sanat Köşesi", "Mizah", 
"Karikatür" ve fotoğraf köşeleri açıl
malıdır. Ayrıca, tarih, toplum ve eko
noıniye ilişkin yazdar da belli köşeler
de bulunmalıdır. 

_ * 53/54. sayıda başlayan "XAÇE
REZ" oldukça önemlidir. 

* ARMANC, bu konuda diğer ulu
sal kurtuluş savaşımı veren devrimci 
güçlerin, devrimci basını örgütleyiş, ya
yıncılık deney ve tecrübelerinden ya
ıarlanmalıdır. 

Biz, kitlelerle kurulacak canlı bağ
lann, bilimsel sosyalist hareketin enerji 
ve dinamizıninden gereki desteğin a
lınmasıyla, bütün bunların çok daha iyi 
hlşardacağma inanıyoruz. ARMANC'ı 

daha güçlü, daha etkin kılmak için bu 
tirden öneri ve desteklerimizi sürekli 
~olacağız. 

Bu uğurdaki çalışmalarınızda başa
nlar diler, hepinize yoldaşça selamları
mızı iletiriz. 

30.8.1984 
S.Lewend 

--------------------------------------------------------------------------~---------------------c------

• • 
YENI KATLIAM PROVALARI ••• 

Baştarafı sayfa 2.'de • 
lO PARTI VE ÖRGüTüN 

AÇIKLAMASI: 
Irak Kürdistanı Demokratik Halk 

Partisi, Irak Kürdistanı Sosyalist Pariti
!i, Suriye Kürtleri Halkın Birliği Parti
si, Suriye Kürtleri Ilerici Demokratik 
Partisi, Suriye Kürtleri Sol Partisi, Ala 
Rızgari, Türkiye ve Türki ye Kuzey 
Kürdistan Kurtuluş Hareketi Orta-Do
ğu Temsilciliği, Kürdistan Öncü İşçi 
Partisi, Türkiye Komünist Emek Partisi 
ve Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi, 
"Türk Cuntasınm Kürdistan Halkına 
Karşı Giriştiği Kanlı Saldmiarı durdu
ralım" başlıklı ortak bir çağrı yayınla
dılar. 

Dünya kamuoyuna yapılan bu çağ
rı şu çümlelerle başlıyor: "Türk cunta
sı, Eruh ve Şemdini kazalarında mey
dana gelen sorumsuzca ve Kürt halkı
nın haklı mücadelesine zarar verınek-

. ten başka bir şeye hizmet etmeyen ba
zı şiddet olaylarını bahane ederek ve 
dünya kanıuoyunu yandımak ıçin o
layları abartarak, Kürdistan'ın diğer 
parçalarını işgali de içeren baskı ve 
yoketme operasiyonlarıııda, komando 
birliklerinin, zırhlı araçların, helikop
ter ve jet savaş uçaklarının yer aldığı 
büyik askeri kuvvetlerini harekete ge
çirdi." 

Başta Kürtçe, Türkçe ve Arapça o
lamak üzere çeşitli dillerde ya_pılan bu 
çağrıda, daha sonra saldırının Iran ve 1-
rak'la işbirliği yapılarak düzenlendiği i
fade ediliyor. ABD ve NATO'nun böl- , 
gedeki irıanevralamıa da dikkati çeken 
çağrı, "lürdistaır'da katliam ve sürgü
ne yönelik operasiyonlam karşı se!inizi 
yikseltin! Bölge halkları üzerine çulla
nan işgalci ve terörist orduları durdu
mn!" cünıleleriyle son buluyor. 

BAZI YAKLASIMLAR , 
ÜZERiNE 

Baştarafı sayfa 13 'de 

bugün de görev ve sorumluluklarımızn 
Iİiincinde olarak olumsuzlukları ve 
sekterliği aşma ve teşhir etme yönünde 
çabalanmızı kesintiye uğratmayacağız 

Çalışmalar II. sefer HK ve Partizan 
tarafından kesintiye ugratıldıktan son
ra, A.Rıgari, B.Yolu, İ.Gerçeği, KKDK 
KOMKAR, KURDKOM. K.Dev, P .Da
yanışma, Tekoşin, D.Komal, Gerçek 
ve Kurtuluş ikinci bir yürüyüş düzenle
diler. 

• • • 
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Bahattin e Sefer de Sehit DüstU! 
--o ' ' 

7.8.1984 gecesi sömürgeci Türk fa
şistlerinin sınır nöbetçileriyle çıkan 

çatışma sonucunda Bahattin e Sefer 
şehit düştü. 

B .Sefer, ı 953'te Cizre'ye Bağlı Ze
vık köyünde yoksuJ bir ailenin çocuğu 
olarak dünyaya gelmişti. Yoksuftuk, 
açlık onu yıUarca halkından, ailesinden 
uzaklarda yaşamaya zorlamıştı. Yaşa
mının bir çok yıllarını metropoUerde 
çalışınakla geçirmiş, acının her türlüsü
nü tatmıştı. 

Sefer arkadaş kısa sürede ull,ISal ve 
sınıfsal baskının bilincine varıp, ı 978'
de DDKD saflarında mücadeleye aktif 
olarak katddı. 

ı 2 Eylül Askeri Faşist darbe ile bir
likte bir çok kez yakalandı, aylarca iş
kencehanelerde akıl almaz işkenceler
den geçirildi ve hiç bir zaman 101r ver
medi. Yakalandığımn her defasında . 
"sen DDKD lisin, peşmergelere erzak 
temin ediyorsun, onları Suriye'ye geti
rip götürüyorsun" diye O'nu işkence
den geçiriyorlardı. Fakat Bahattin her 
şeye rağmen direndi sır vermedi. 

O, halkına karşı olan sorumluluğu
nu yerine getirmek için var gücüyle ge-

cesini gündüzünü katarak halklarınnzın 
kurtuluşu uğruna yorulınadan mücade
le etti ve ölüm!iizleşti. O 'nu mücadele-

mizde her zaman yaşatacağız. 
Mücadele arkadaşları 

ŞAM 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
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sömürgeci faşist cuntanın 
nüfus planlamasına 

ilişkin görüşleri 

Nüfus planlaması nasıl yapılır? Çı~ 
gibi büyüyen dünya nufusu nasıl kon 
trol altına alınılır? 

Evet, dengesiz büyüyen, yer küre
mizin tümünü yakından ilgilendiren 
bu sorun üzerinde bilgi alış verişine 

girmek, ortak çözümlere varmak a
macıyla 10 yılda bir dünyanın her ye
imden gelen binlerce delegeden olu
şan konferanslar yapılmaktadır. En 
son olarak böylesi bir toplantı, için· 
de bulundu~umuz yıl Meksika da ya
pıldı. Bu konu üzerine binlerce öneri 
tartışıldı, görüşüldü. 

Sovyetler Birli~i -temsilcisi, barış 

ortamında, silahlanmaya harcanılan 

paralar, butür sorunları üzerine har
canılırsa, tutarlı sonuçlara ulaşılabi

lece~ini söyledi. Kimileri, sanayinin 
gelişimiyle, kimileri kültürel geliş

meyle bu sorunun çözümlene bilece
~ini savundu. 

Nufus palanlaması üzerine görüşler 
sadece bu kadar de~ildir. Faşist cun
ta'nın ve onun "bilimsel araştırma 

merkezi" YöK'ün de bir görüşü var. 
üstelik sorunu kökten çözümleyici 
niteliktedir! Bu öneri MEB (Milli 
E~itim Bakanlı~ı) tarafından basılan 

bir ders kitabında işlenilmiş, liseli 
gençlerimizin e~itilmesinde kulla
nılmaktadır. 

öneri gerçekten sorunu kökten çö
zümlüyor! E~er sorun nüfus artışı ise 
bir kısım insanların öldürülmesiyle, 
bu sorun çözümlenir gider: O kadar 
gÜrültü ve konferansa da gerek kal
maz. YöK'le birlikte Ankara üniver
sitesi Fen Fakültesi dekanlı~ına ge
tirilen Prf.Seviç Karol'un başkan

lı~ını yaptı~ı bir komisyonca keşf 

edilen bu teori şöyle: 'Nüfus artı

şını kontrol için bir yol mu aranı
yor? işte size veba." 

MEB Talim ve Terbiye Krulunca 
7.12.1982 tarih ve 163 sayılı kararı 
ile ders kitabı olarak kabul ·edilen, 
10.3,1983 gün ve 2495 sayılı Ya
yınlar Genel Müdürlü~ünün emriyle 
10.kez 50 000 adet basılmasına e
mir verilen "Modern Biyoloji" kita
bının 59. sayfasında veba başlıklı 

yazıda yer alan bu buluş, daha da 
genişletHip şöyle denmektedir; 
' savaş kıtlık, hastalık gibi faktörler 
nüfus kontrolü için etkin yollar ola
bilir. Fakat daha iyi yolların bulun
ması gereklidir." Bu amaçla faşist 

cunta kollarını sıvamıştır. Faşist cun
ta (o zamana kadar yaşaya bilse) 
1994 'teki nüfus planlaması konferan
sına bu buluşun Kürdistan'daki de
neylerinin sonuçlarıyla gidece~i tah
min ediliyor. Evren, bilhassa hapis
hanelerdeki deneylerinin sonuçlann
da, hayli umutlu oldu~u belirtiliyor. 
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JİYAN 

XEBAT 

{j ŞEXSİYETA 

AZAD 

Jl BO REDAKSYONA ARMANCE 
Hevalen H~a 

Ji bo blranôıa şehide partiya PPKK 
Azad, (M.NW'i Maciıık)hevalen w'i di 
şanzdeM ( 1 6) ıneba I lo ne de di mala 
PPKK de komcivinek ç@kirin.Beriya 
komchılnf daxwaz ii partiven dooıt hate kirin, ku beşdare v@ komciv~ -
Parti iı rhiraven u kesen doı.1en PPKK 
di roja bttanth€ de bi piştewariki ji dil 
ii can di biranina şehide nemir de ama· 
de bUıı.Parti u rexiraYEn beşdari korn
avine bôn, bi qefd~ngulan hatin u xe
ma heval@ Azad li ser mile "XWt' ıdrtin. 
Bi taybeti KUK-Baskf Sosyalist, Parti
ya Hevgirtina Gelf Kurd Lı Suri u Par-
ti Demokratf Gelf Kurdistani iraq bi 
tacegulen xu ve li ber s6ret(Wene) e şe
hid€ nenir sekinin.Partiô rexiraven ku 
n6neren wan bati bun b1ran~. hemu
yın wan li ser merxa 'iiya şehid Azad 
sekinin .Her nuner@ partiyeke şehid 
Aıad, şehide partiya xwe qebôl kir ô 
Inethe wl dan.Bfl-anin, bi rengekl h@ja· 
yi Azad derbas b ll. 

Endamekl PPKK li ser jiyan, 
şexsiyet u xebata Aıad axaftinek kir. 
Ez ve axaftine bi ve xeber~ re,ji we re 
diŞbıim. 

Parti ô Rexiraven di komdvi'na bir-
anina Azad de arnade bôn ev bun: 

-Partiya K.omunl'ıı a iraq (IKP) 
-Parti ya Komun'M a Sud (SKP) 
-Parti Sosyalis\a Kurdiııana Tirki 

(TKSP) 
-KUK- Baske Sosya 1~ (KUK.SE) 
-Partf Demokrati Geli Kurdistan 

(PDGK- Iraq) 
-Partiya Hevgirtina Gelf Kurd Li 

Sôrf(PHGKLS) 
-Partiya Kurdi'Çep li Sôri(PKCLS) 

-Partiya Demokrati Kurdi Peşverfi 
Li Sılrf(PDKP) 

-Parti Demokrat! Kar Li Siiri 
(PDKJ.S) 

-U hi n kesen doste PPKK ye 

• • • 
Afel'xas Az ad kive? 

AZAD(M. Nfıii MADAK) di sala 
J9S4'an de li gundeki Cizıra Botan 
(Cinibre) ji binemaleki hejar fı be erd 
(ax) hate dine. Cinibre gundeki nezik 
lidiid e. Bave AZAD ne xwedi bo s
tek erd bu. Binemala AZAD li ser axa 
axan ii began bi ôıvkari dixebiti fı bi 
wl awayijiyana xwe dornandin. 

Xizanitiya binemala AZAD tede ô 
ser sinor(tixub) b fina gunde wan, di
bU sederne ku AZAD. di 1.arokiya 
xewe de feqm'i ii zulm li' ıon:l;ıriya 
rendirman bibiôıt. Gava AZAU hat e 
emre karkirine, ew ji wekl hemu en
damen binemala xwe bu rençbere a
xan ô began. Nezik tixub(smor)biina 
gunde wan, di bela ku AZAD rasti
yen herdu a&yen hidut bibinit. Ew ti
xliben bi desten rordaran, ji dervey1 
daxwaz ô lrada gele me bati çekirio 
bi AZAD tebü ne dihat. Wıji zaıv-. 
kiya xwe ve dit, ku ev qereqolen li 
er tixub rez,.~rıayinen binerd, sen ca 
telin ne be annane in. Ev buyerana 
bi heqiqeta jiyane re li hev ne dikir. 
~ki perespaneKı diket çavan. 

Bt' erdi, ji axan u began ra xebi
tin, zulm u zordariya cendirman a ku 
li ser dora wan, tixuben welate wi 
kerkiri bi dumahik ne dihat. Ev bfıye
ren hey'in roj bi roj kina AZAD xurt 
dikir li dij'i sazurnanen zordest fı he
valbenden wan. Gava AZAD dest bi 
xwendine kir ji, zimane xwe e zikrna
ki ne xwand. Zirnaneki qet ne zanibfi 
bi rori ji wan redihat nişandayin. Di 
dibistane de zimane xwe axaftin ji 
wan re hatibu qedexe kirin. Ev tişten 
heyfn ,ii. li AZAD tebil ne dihat. Ev 
buyera.lilfl giş bi hev re AZAD difiki
rand. l.ava AZAD dadiket bajer. ge
tek miroven w eki xwe didıt ku ewa
na ji, wekl wf dilsojl nexweşiyan, dj 
bejin ii çaren nu difıkirın. Ewl ziika 
bi wan mirovan re tSkili~n germ da
rin. Bi wan tekiliyan re tişten nu bi
hist, xwand. Roj bi roj AZAD başti
rin tOOigihlşt u rastl xweşik didlt. 

Ji bo çi bostek erde wan tune bu, 
ji bo çi xizan ô birçl bfın ii belengaz 
djiyan? Ji bo çi her roj qundaxen ti
fngen cendirmen tirkan dixwarin! Ji 
ro çi welate wl de tixlib batibu da
nin, gele wi ji hev batibfi qetandin? 
Ev zilm u zordari, we heta kenge 
do m bike. we çawa he rakiri n? Ev 
pirsen haıie tim sere AZAD bi xwe
rd mijul d.ikir. Ev fikirkirine nu biı 
sederne ku AZAD baştir dijminen 
metingehkar 6 hevalbenden wan a
:ıen u begen u şexen kevneperest 
m s bike. Ya ji he mi yan giringtir, ewl 
teka ji bin nire zilm u zordariye xwe 
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ıizl@rkirine femkir. 
~di di ve qonaxe de hevre AZAD 

gibişte ve bır 6 baweriye ku bi tene. 
li sere xwe rizgarbfuı naye pekaı(m. 
Ew gibişte we baweriye kureka riz
garbfuıe bi rekxistin, mildayina mile 
niroven weki xwe re derhas dibe. 
AZAD, bi van zaneblınan fı baweri
yan kete rezen tekoşina şoreşgeri. Di 
rezen Partiya Peşeng A Karkeri Kur
dstan de ci girt u be westan, be sekn 
:xebata xwe meşand. Ewiji bo rizgar
kirina gele Kurdistane ji bin ıfıre em
peryalizme fi metingehkariye u ked
xuriye, Çi heza ku pe ra hebii,dakar. 
Hevre AZAD, baş te gihiştibfı, ku şe
re ku ji bo rizgariye netewi bete da
}in li ser hi me tekoŞma Çınayet i pek 
te. Ewi bi dil ii can ev baweri hebfi. 
Loma ku xwe ji hemii nerineo nete
weperestl dfir xist, xwe bi enternas
)Onalizma proJeteri xemiland fi we
latperweriya xwe bi şexsiyeteki şo
reşgeri ve ternam kir. Bi van taybeti
yen xwe bfı şoreşgereki merxas. Şert 
(boy) çend giran u nexweş ban bila 
biban, ew tu cari ji kar ne reviya. KI
jan kare zor ba, xeter ba, be çav ne
qandin ewi xwe davete.Bi v1 teybeti
ye xwe ji hevre AZAD nav hevalen 
xwe de bfıbfı endameki nimlıne. Ci
yeki giring bi dile hemu dost u heva
t;n xwe de girtibfı. 

Piştlku ciınta faşist ı 980'an de kir
dayeti girt deste xwe, hemu meydanen 
xebate bi zor ketin. Di bin zilm iı wr
dari u hoVıtiya faŞizme de doruandina 
xebate aliki da zehmetir bu, arıki de Jl 
pewistir bu. Karliren ku di van şertan 
~ fedakarl u bixebitit j'i, kem blın. Di 
van şerten nu en giran de, aısa AZAD 
j bo bir u baweriya partiya xwe cihe 
ku ji hemu cihan xetertir kar girte li 
ser rnile xwe. Cihe ku hevre AZAD 
kare wi li ser mi le xwe girt'i kareki tim 
di bin gulebaraniye de bu. 

Heta AZAD cihe xwe li nav rezen 
karwanen şehirlan de girt jl qet wexte
k'i sisti nekir. Yek roj! ewi ne got ez 
westiyam, ez aciz bum. Ev kare wl di
kir, kare jiyanbiha, ji partiya wi re bu 
derınane gelek nexweşiyan. E w pirek 
bfi ji bo parti ya xwe u dost u hevgiren 
partiya xwe. Hevaleki bi bir u bawert ii 
ji dil fı can bi partiya xwe ve gireday'i 
bu. Reberiya ku dikir ji bo silarneti u 
zerar ne ditina hevalen xwe çi pewist 
ba di kir. Gava ewf biav~ta, bi hesap 
dıvet, kar de lez; a be feyde cem wi 
ne bu. Dur difikirl, teng fikiriiı fı teng 
girtina me~len ji tebiete wi dfir bu. 
Gelek caran diplva, careki dikir. Hernil 
ihtimalen ku zerar bide kar u hevalen 
wl fı doza wl, dihesiband. Bi van hune
ren xwe ve jl,~rebereki şoreşgeri çak 
dihat naskirin. E ku carki pe re biçiwa, 
edf dixwe~ tim bi wi re biçit. Bo ku 

ARMANC 56/Rupel 2 I 

EZ PEŞMERGEKI BE NAV ü BE NIŞAN 
U OEVDEK Jt PİNCARA WELA TIM ... 
EZ DUH ŞEHID BUM 
IRO, NU HAT IM 

baweri ii fesirek giring dihel3 ser dor
bedoren xwe. 

Gava li ser kare xwe de bu çi xeter 
ii tengasiyen çebiba, ewf cesaret u 
xwmsariya xwe winda nedikir. Tim bi 
dileki rehet, fikirineki rast we çare bi
dita ji bo derbaskitina xetere. Bi van 
tevbetiyen xwe ve ewi di kar@ xwe de 
tu. car rusatı ji xwe re çenekir, nehişt 
rexne bene ser wi. 

te mixabin ev bi van merxasiyen 
xwe fı fedekariyen xwe jf direj nebO. 
S ala 1983 'an 16 'ye meha ilona wekf'i
ıo ji Kurdistana Tirkiye di komeke 
dost fı hevalan bi xwe re ina ku derbaSi 
Suriye bibit. Dori saet 03.20 e şeve gi
hiştine 8er tixfib fı keminen leşkeren 
ciinta faşist ew gulebaran kirin. Heval 
AZAD teqandina yekembı de birindar 
ket. Bi birindariya xwe ve ji heta ku 
giyan ji cane wi ye pak xelas nebii ewi 
gule bi sere. ce ndirmen cfuıta faşist ve 
şeqandin. Xwe kir qurbane hevalen 
xwe, ji xeyni xwe nehişt kes hevalen 
din bikevin deste dijmin. Cane xwe e 
pak u bi biha gori bawen u hevalen 
xwe kir. 

Gava şeliıdbfına AZAD ji atiye he-

Rojeri BARNAS 

valen wi ve "hate bilıistin. hemuyan bi 
hev re bi yek deng gotini Partiya pe. 
şe.. hevaleki xwe ye wilo winda kir 
ku cihe wt naye tije kirin." Be guman 
cih@ AZAD tijekirin pir wr e. Loma 
heta iro jt me nekariye cibe wi teji bi
lin. Şehı"d AZAD, ne bes xisara parti
ya me bu. Şelı1dbuna AZAD, ji bo 
Kuıdistana Tirkiye u tekoşina gele·me 
li parçen Kuıdistane en din ji xisarek 
mezin bu. U bete hevaten AZAD baş 
dizanin, ku doza AZAD sere xwe bo 
dayt div~ be sekin be meşandin. Em 
baş dizanin, ku ~n 6 giıi bo şehldan 
feyde nadit. Ger em tihe w an teji bi-. 
kin;ala ji deste wan keti, ne herdin er
de, em we wexte heqe şehirlan didiıie. · 
Her çiqas ~m AZAD ne di nav me de · 
ye, le ew bi btt q baweriya ~. fede
kari ü merxasiya· xwe di dile me·de ye, 
ew e di belina dile me de her biji. . 

Tu bez ne karin AZADAN ji KUr-· 
distane xelas bikin; Geleki şoreşger@n 
wek AZAD ji nav xwe derinit tekoşiıia 
w'i tu caran haye vemirandin. Dara,a
mdiya gele me bi xw'"rna AZADAN we 
lEr bejin bide ô bibe kelemeki di jıav 
ça~n neyaran de. 
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_KısaDüiıyaHaberleri,..... _ 

ITALYA: Sidlya ·adasmda yeni bir 
NA TO radar üssü inşa .edildi. 16 ın ge
nif)ikteıki bir alana konılan bu radar 
iisüıe halyan yetkilleriningirmeıi ya
sak. Daha önce kurulan bir afkerl üsten 
soıwa inşa edilen bu üS lte ABD, Akde
mı sahası içiode kontrolde daha da 
güçlü bir duruma geldi. Konu ile iW& 
bir yorum yapsn PRA VDA; "Amerika' 
nm stratejiani çizenler ltatya salıasın
da kendilerini evde hissediyorlar. Onla
ra göre müttefiklerle kendi planlan ü
zerine gör~mek zorunlu; aına, yandaş
larman bu üstere girrneıi yaak" diye 
belrtiyor. Ilginç ama gerçek. ' 

SSCB: Sovyetler Birfiği'nde doktor 
kontrolünü zorunhı kılan bazariaklar 
bitti. Böyle bir kontrol dibıyanm hiç 
bir ülkesinde görülnı~ değil.· Genel 
kontrol, değişik dalardaki doktorlarm 
her vatandaşı en az bir kez kontrol et· 
melim, bir hastahk arunda tesbit edil
memiş bir takarn yeni aşamalarm baş
ka ~~ataklara d:önüşrnelini enşeDe
mek ıçın tahliUenn yapılmasma ıçeri
yor. 

Bu zorunhı ve genel kapsayan sağ· 
tak kontrolüne göre vatandaşlar üç gru
ba ayrılıyorlar. Biri nd gnınta; özel ba
kım isttvel\ ve hastatak ~eirtileri fÖII

teren h.ısbtt.r, ikind lf"pta; Bazı )\CIIS
tabklara rahatlıkla yakalana biletı ve · 
bu nedenle de gözaltmda bulundurul
masa gereken insanlar, üçüncü grupta 
da sağtakh insanlar var. · 

Sovyetler Biri ği 'nde b..ıün her ı O. 
000 kişiye 40'tan fazla doktor ve yak· 
laşa ı 30 bakım yeri cJüşmektedir. 

SOVYETLER BiLIM ADAMLARI 
ATOMLA ÇAUŞAN SUNI KALP 

YAPnLAR (APN) 
SSCB: ABD ve NA TO dünyayı yok 

etmenin planları doğrultusunda atom 
yilldü kitle kıyım silahları üretirken,.. 
Sovyet Bilm adamları·ato.mujnsanla
nn geleceği için kulanmanın yoUarını 
arıyorlar. Bunlardan en son örnek a
tom gücü ile çabşan surii kalbin yapı
mıdır. öıel bir maddeden.yapılan yüre
ğe atom ile çalışan küçük bir motor 
yerleştiriliyor, Bu motor, uzun dönem· 
kaDI wcudun her tarafına pompalaya
bilyor. Bu yeni buluşun insanlarda de· 
nemelini erken bulan bilim adandan 
dc.likiklerin olduğunu, buhışun daya: · 
nıklığı, güveniirliği ve rahatbğı.konu
sımda emin olmadıklarlDl beirtiyorlar. 
Ancak tüm sorunların gelecekte çözü
lebileceğini söylüyorlar. 

. (APN) 

LIBYA-FAS: Fas'ta yapılan halk 
oylamasmda halkm % 99, 97'si Libya-

Fas bir6P, için oyunu kullamnca Lib· 
ya-Fas 8ır6ği kesinleşti. 

Iki ilke arasındaki bu birlijin her 
iki ülke ekonomıi ve güvenliği ıçin ile
ri bir adam olduğu hem Kral Hasan 
hem de Muamnıer Kaddafi tarafından 
açıklandı. Yine iki lider tarafuıdan ya
lan açıklamada, bu birfiğin yeni bir 
Kuzey Afrika yaratacağmı, Arap dün
yasının birliği için ileri bir adun oldu
ğu belirtildi. 

DDR (Demokratik Almanya Cum
huriyeti)'nde rakamlarla kadın: 

DDR'de kadınların yaklaşık% 90'ı 
meslek sahibi ve öğrenddir. Buna para
lel olarak, 0.3 yaş arasındaki çocukla
on % 67''li, 3 yaştan yukan olan ço
cukların% 100'ü için çocuk kreşi var. 

DDR İşçi Sendikaları Birliği 
(FDGB)'nin% 52'sini kadınlar oluştur· 
maktadır. Işyerierindeki sendika baş· 
kanlarmm % 45'i,- FDGB'nin merkez 
yönetim üyelerinin % S ı 'i kadındır. 

GÖÇMENLER BAKANI ANITA 
GRADIN UPPSALA 'DA 

GÖÇMENLERLE TOPLANn Y AP11 
20.9.1984 günü Uppsala kentinde 

yapılan bir toplantıda lsveç Göçmen
ler Bakaru ANlT A GRADIN, önce hü· 
kiirnetin göçmen poütikasına değindi 
daha sonra da sonılan cevapladı. 

Toplantıya çeşitli uhıslardan göç· 
men dernekleri temıilcileri ve çok mik· 
tarda da insan katılmıştı. Toplantıya 
katdan kuruhışlardan biri de Türkiye 
ve Kürdistan Halklan ile Dayanışma 
Komite'li idi. KonW.te, Anita Gradin'e 
iltica kamplan, işsizlik ve Anadil eğiti
mi ile ilgi6 sorular yönelti. Komite adı
na soru yöneten arkadaş; lsveç'e iltica 
eden politik insatılann seçme özgürlü
ğünün yok edildiğini, kamplara kapatı
larak izple edildiklerini dile getirdi ve 
kampların ortadan kaldırdmas101 iste
di. Daha sonra işıizlik konusuna deği
nen arkadaş, lsveç 'teki işsizliğin ya
bancı düşmaniağlDI köriidediğini, göç
men gençik içindeki yoğun iş'liıliğin 
tehlikeli · boyutlara ulaştığlDI beliirte
rek bunlar için ne gibi tedbirlerin ahn
dığmı sordu. Yine anadil eğitiminin ö
nemini dile getiren arkadaş, haftada 
ı ,1 saatlik sürenin az olduğunu ve 
bunun yikseltilmesi gerektiğini dile 
getirerek bu alanda nelerin yapılacağı
DI sordu. 

Bakanca verilen cevaplar oldukça 
muğlaktı. Ancak, anadil konusunda 
kendisiıün de aynı görüşte olduğunu, 
sorunun çözümü için yeni yollarm bir
likte buhınabileceğini belrti. 

SiYASi 
iL TiCACILARlN 
YERLEST.IRiLMESiNDE 
BELEDIYELERiN 
SORUMLULUGU 
DAHA BÜYÜK 
OLACAK 

Derneğimiz Kürdistanlı Demokratik 
1 Işçiler Birliği (YKDK),Stockholm Be-

l lediye'li Göçmenler Daire'li'nin (lnvan
drarförvaltningen) çağırsa üzerine, ı 7. 
9. 1984 giiıü saat ı7 00-20.30 arasında 
yapdan bir toplantıya katddı. Toplan-
tının amacı, 1 Ocak 1985 tarihinden i· 

1

' tibaren 'liyası ilticacdann belediyelere 
~bulü ve yerleştirilme'li ile ilgiü deği
şı.kl~r konusunda göçmen derneklerine 
bılgi verrnek idi. Aynca Göçmen [)ai. 

~'li.!~e .göçmen ~e.rnekleri arasında iş
bırligımn daha ıyı geliştirilmesi için 
yapdması gereken şeyler üzerine de gö
rüş alışverişinde bulunuldu. 

lsveç hikümeti, ı Ocak 1985 tari-
hinc:J~n iti~aren, siyasi ilticacılarm yer-

l l~ştirilmesande belediyelerin daha bü
~~ sorumhıluklar yiklenrneleri gerek

' tıgı doğrultusunda bir karar aldı. Bu 
ı nedenle de belediyeleri tek tek ziyaret 

ı etm~kt.e olan Göç~enler Bakanlığı gö
' revhlen. her beledıvenin belli bir kon-
. te!ljan ayırması b~.i konuda gereken ha. ' 
·ı zırfıklan yapması ıçin yoğun bir şekil- ' 

de çahşmaktadırlar. 

ı 
Stockholm Belediyesi, tüm ülkeye 

~~da ortalama S .000 ilticaemın gelece
' gındeJ? .~reket ederek tüm il için 2. 
: 000 kişıyı kabul edeceklerini ve bun
; ~dan. 850 .kişinin stockholm'eyerleş
. tiril~bileceği· konusunda karara varmış. 

ı Genye kalan ll SO kişinin de Stock· 
holm'e bağlı diğer belediyelere örne

l ğin. ~şt~~ Sp~, Bromma ~s. yer
! ~şti~!"l'sı ısteniliror. Bazı belediyeler 
, onmyı kabul etnış ve kontejan da a
~ yırmış bulunuyorlar. 
, Toplantıya katılan Sosyal Hizmet
i ler Dairesi Göçmenler Bölüm Şefi de 
yakı~a K~ çe, Türk_ye ve Farsça ol
mak o zere uç sosyolog atanacag~ mı be
lirti. 
. . Derneği~~ adına katılan arkadaş, 

. ıltıcacıların ıçınde bulunduğu zor du
i "!mu, ~elli bölgelerdeki yığınlaşmaya 
ı dile getirdi. Bazı bölgelerin getto hali
: ne getirilerek değinerdc., bu politikanın 
i olumsuz sonuçlarını örneklerle dile ge· 
! tirdi. Bundan böyle, göçmen sorutıla
. r!n. ç?z~~~!çi.n t.iim göçmen demekle
. rımn ışbırlıgırun önemine değindi. 
ı Derneklerin daha verim& olması i
: çin, demeklere,Göçmenler Daireli ta
ı rafandan finase edilmek üzere kadro 
ı verilme'li öneri'li, diğer demekl~r tara-
fından da desteklendi. 

lı Bundan böyle, ilişkilerin ve bilgi
lendirme toplantılanrun daha sık yapd
ması dileğiyle toplantı son buldu. 

• 
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____ x_açerez 
SERE.JtR 

ı )Peşna~ seroke Seribildana Nehfi. 
2)Li bin heremen Kurilistane di mane
ya(şewitan)de te bikaran1n(berepaş) 
3)Nve kovareke zarokan,ku li Swede 
derdikeve, heta nuha 12 hejmaren ~ 
deıKetin. -Ne tôj. 
4)Di Kimya~ de kurtenivisa Manga
nez e. 
5)Şert, şurfit. -Mizgeft ,ibadetxane(be 
repaş) 

ARMANC 56/Rupel 23 

VVN-BDA ve KKDK Celle 
şiLiLi ve KÜRDiSTANLI 
ANTi-FAŞiSTLERLE 
DAYANISMA GECESi 
DÜZENLEDiLER 

~ 1-+--f-~ 

6)Navek. -K'iabek Muqedes 6 ıfıroz. 
7)Mere mange, ango çHeke.-Li bin he
r~manji bo zewac@ te gotin. 
8)Dfni,mezhebi. 
9)Bişirın,tebesum. -Tfıj, ne rehet,j€ha
ti,jir. -Sire, sefer, car. . . 
ıo)Di Elifbeya Kurdi de xwendına beor> 1 

feke. -Gel. ı 
i ı )Kul1lkek ku buhar@ derdikeve,her
weha di Kurdi de ji bo nave keçan p te 
gotin. 

Pinoşet karşı-devriminin ı 1 ., Evren 
faşist diktatörlüğünün 4. yıldönümü 
nedeniyle VVN -BDA ve KKDK Celle 
birlikte gece düzenlediler. Şiiili Anti
faşist Gençlik Öıgütün 'den Bayan Eli
zabet, Kürdistan'dan M.S Boğa kendi 
ülkelerindeki gelişmelerle ilgii açıkla-
malarda bulundular. 

lO 
ı-..__.__ 

ÇEPERAST 
ı)Tişten komkiri, berhevkiri di folklo
re de. -Nexweşiyek. 
2)Din,mezheb. -Bi Farisi lev. 
3)Ne erzani. -Di kimyayede kurtenivi- · 
sa Nikele. (berepaş) -Bfiyerek xuzayiye 
4)Xerab, zişt, pis, lewiti, ne baş. 
5)Rtjisorekl Kurd ku gelek bi nav u 
denge, herwiha gelek fıimen wi xelat 
girtinEv rejisore me ye bi nav u deng 
di roja 9.9 .84 an da li Parise wefat kir 
nave wi. 
6 )Ji hefte roj ek . -Cinsekl daran. 
7)Ke~ ku mere we, an jina wi mi ri be 
je re te gotin (berepaş) -Kese pişt , 

12)Endemek'i PPKK ye ku roja . 
16.9.1983 an de di sinor de di şerek1 · 
bi leşkeren Tirkan re de şehid keti bU, 
nave wi. -Li bin her~men Kurdistane 
ji bo tstasyona radyoye te bikaranıiı.. 

BERSIVA HEJMARA 55'AN 

Yüze yakın Alman Ve Kürdistanlı'
mn katıldığı gece olgun bir ilgi gördü. 
insanca bir yaşamın faşist diktatörlük 
şartlarında olamayacağının sık sık vur-
gulandığı gecede, faşizmi devirmenin 
ancak yığınsal halk hareketiyle müm
kün olacağı vurgulandı. B~ün Şili'de 
anti-faşist muhalefet yiğitçe .direniyor 
ve bütün muhalefet potansiyelini müca-
deleye çekmeye devam ediyor. Şili 'de 
verilen güncel mücadeleden ve omm ta
rihi kazanımlarından Türkiyeli ve 
Kürdistanlı güçler çok şey öğrenebilir
ler. 

bi milik. t--:-+-+.::c+--

8)Kurtenevfsa Litreye. -Li Kurilistane 2 ı--=-+---t=~!.. 
bajarek ku çendek1bere seroke Tirkiye 
li w e dere axaftinek kir, ku di axaftina 
xwe de digot"Ma em eşqiyan idam ne
kin erne çi bikin, qey em wan xwedi 
nakin " -Seda, sewt. 

Kürdistan'da bugün verilen mücade
lenin acil görevinin anti-faşist güçleri 
ve muhalefeti öıgütlemek olduğu, "bu
nun için önümüzde güçbirliği ve cephe 
kurma ödevi acilen durmaktadır" de
nildi. 

9) Deveye ner. -N1jadek, herweha di 
Kurdi de ji bo hankirina meran mda- 7- 1--'--+=-+---'-
yek. i 
ıo)Bi Kurdl ji Asiye re dibejin, herwe- a 
ha di maneya {lfôk de ye jl. -Li Kurdis- .1 

tana İraft~ bajarek(berepaş) 

KKDK GIESSEN 

KONGRA XWE A DUDUYAN PEKANI 

Kongra KKDK Giessen di 2 (dudu) 
ye ilone 1984 de çebii. Di Kongre de 
gelek beren Tirk fı Kurd jl arnade bun 
(ı pişgiriya xwe bi KKDK'ra beyan ki
rio. Hinek Almaneo demoqrat ji di 
Kongrede cı1ı girtin. 

PPviv~ndina vekirina kongr~ bi 
Kurdı u bi Tirkı çe buji bo mıvanen 
Alman ji bi Alınani hate axattın. l'ıştı 
axaftinen i ser xebata sala bori u liser 
xebaten nii kongre xelas bu. KKDK 

Giessen organen xwe en nu hilbijartin. 
Dawiy& hemu van tiştan gruba muzik a 
Koma Hewar u Folklora KKDK, stran 
ii listiken gele Kutd peşkeşl temaşeva
na kirin. 

Kongra KKDK Giessen bi sertirazi 
derbaz bu. 

Nôçevane ARMANC 
Giessen 

25.9.1984 

Gecede, Şili'den Uhısal Protesto 
Günlerinden video-film, ve Şili ve 
Kürdistan'dan halk türküleri okundu. 

Sağcı Bonn Hükümetinin İçişleri 
Bakanı'nın yeni Yabancılar Kanunu'na 
karşı hazırlanan bir öneri bütün dinle

' yiciler tarafından onay görerek Bonn'a 
gönderildi. 

ARMANC Muhabiri 

OKU 

OKUT! 
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EKİM DEVRİMİNİN 
67. YILI 

KUTLU OLSUN 
Bundan 67 yıl önce işçi sınıfının 

bilimi Marksizm-Leninim, kuramsal 
alandaki varlığını aşıp Rusya Sosyal 
Demukrat İşçi Partisi (RSDİP) tara
fından pratik yaşama geçirildi. Bu 
başarı o güne kadar Marksizm-Leni
nizm in bir ütopya olduğunu ve öy
le kalmaya mahkum olacağını ve bu
nun hiç bir zaman için pratik yaşama 
geçemeyeceğini iddia edenlerin yüzü
ne indirilen en büyük şamardır. 

Hı.,: kuşkusuz bu durum dünya işçi 
sınıfının ve ezilen halklar açısından 
büyük bir başarı ve korunması gereken 
bir kazanımdı. Aynı zamanda bu ger 
çeklik burjuvazi açısından bir tehlike 
oluşturuyordu. Bu durum karşısında, 
emperyalizm genç Sovyet devletini 
bir an önce ortadan kaldırmak için 
var olan bütün olanaklarını sefPrber 
etti. Burjuvazi bu çabasını 1939'da 
faşist Hitler diktatölüğünü Sovyetle
re saldırmasıyla denemeye çalıştı. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir
liğini ortadan kaldırmak için nazi 
orduları taaruza geçti. Bilindiği gibi 
bu saldırı sonucunda Sovyet halkı 
20 milyon üzerinde şehit vererek,ülke· 
sini korudu ve aynı zamanda burjuva
zinin bu hırçınlığı faşist Hitler dikta
törlüğünün sonu nu gPtirdi . 

O günden itibaren emperyalizmin 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir
liği nezdınde sosyalizme karşı saldırı 
politikası değişik biçimler altında sü-

rüp gelmPktedir. 
Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist 

ülkler , Lenin 'in barış içinde bir arada 
yaşama ilkesinden h are kPtiP dünya ba· 
rışının korunması için azami çaba 
sarfetmektedirler. Fakat bu durum 
yani barışın sağlanması durumu, em· 
peryalist tekellerin çıkarlarıyla çeliş· 
mektedir . Emperyalist sistem ve özel
likle de emperyalist silah tekelleri dün· · 
ya barışının korunmasından oldukça 
rahatsızdırlar . 

Sosyalizmin paratik yaşam kazanma · 
sından günümüze kadarki realite dı> 
göstermiştir ki , emperyalizm barış 

içinde sosyalizmle rekabet edememek
t~dir . 

Bugün Sovyetler Birliği 270 milyon 
luk nufusuyla işsizlik sorununun olma
ması ·ve bu durum aşağı yukarı diğer 
sosyalist ülkeler içindi' geçerlidir.- Bu· 
na karşın emperyalist sistemin başını 
çeken ABD de ise artık kendi istatis
tiklerinin bile hesaplamakla güçlük 
çek tiği bir işsizler ve açlar ordusu bu · 
lunmaktadır . Bu durum diğer kapita 

list_~; emperyalist ülkelerde daha fazi 
degııse de, daha az değildir . a 

Bu gerı,:eklıgın onaya çıkmasıyla, 

dünyada sosyalizm bir saygınlık kazan· 
mıştır. Ve dünya işçi sınıfı ile ezilen 
halklarını sosyalizme yöneltmiştir. 

Sosyalizm açısından bu olumlu ge
lişme ve saygınlık emperyalizmi daha 

ARMANC 

da hırçınlaştırmıştır. Emperyalizmin 
bu hırçınlığı Reagan politikasında 
somutlaşmıştır. Reagan iş başına gelir 
gelmez önüne sosyalizmi ortadan kal
dırma hedefini koydu. Bunun için de 
silahlanmaya hız vererek dünya barışı
nı tehdit etmeye başladı. Ve bu çaba
sını sürdürmektedir. 

Reagan şahsında emperyalizm sesli 
düşünmeye başladı. örneğin geçım
lerde, Reagan 'ın sözüm ona bir mikro
fon denemesi sırasında radyo ve TV. · 
si aracılığıyla halka şu mesajını ileti
yordu. 'Yurttaşlarım_ size açıklanıak
~ sevinç duyuyorum ki Rusyayı ebe
dıyen yasa dışı kılacak bir yasayı imza
lamış bulunuyorum. 5 dakika sonra 
bombalarpaya başlıyoruz'· sözleri em
peryalizmin ne dPrece hırçınla!?tığının 
açık kanıtıdır. 

Reagan ın " ~AKA' sına bazı Ame
rikalıların verdikleri yanıtiara bakalım. 
Helen Wılliams 65 yaşında bir tiyatro 
oyuncusu. ' Mikrofon denemesi yap 
mış olan herkes bu sırada saçmalarlı
ğını bilir", .James Johnston :36 yaşın
da zenci bir makinist ."bu kovboy beni 
o kadar korkuttu ki korkudan bembe
yaz kesilctim' Javier Mahon: 28 yaşın
da bir koruma görevlisi: 'deliden de 
öte hasta" diyorlar. Ayrıca Reagan · ın 
bu sesli düşünmesini değerlendiren 
Sovyet Tass Ajansı , Reagan ı çağımı· 
zın Hitler " i olarak değerlendirdi. Sanı
rız gerek bazı Amerikalıların deaeriPn
dirmelerine ve gerekst> de Sovy;t Tass 
Ajansı 'nın Reagan :' Hi tl ere benzetil
mesine fazla eklenecek bir şey yoktur. 
Ve onların bu kuşkularına katılmamak 
eldP değildir. 

Hiç kuşkusuz bilimsel sosyalizme 
salt Pmperyalizmden saldırılar gelme
mektedir. Bazı küçük burjuva, dar 
kafalıları, savaşımın zorlukları karşı
sında içine girdiklPri bunalımı, bilimsPI 
sosyalizmin yani Marksizm-Leninizmin 
bir bunalımı olarak değerlendirp, bu 
kafa karışıklıkianna bir örtü bulmak 
için, kendi çıkmazlarını Marksiz-Leni
nizmin bir çıkınazi gibi dPğPrlendiri
yorlar . Bunlar, savaşımın zorlu dönem
lerinde kendi yanılgılarını görüp, ka
hullenmeleri yerine. Marksizm-Leni
nizme karşı yeni "Mentaliteler" arama 
yoluna koyuluyorlar. 

Ne emperyalizmin hırçınlaşan saldı
rıları ne de Marksizm-Leninizm 'e karşı 
yeni 'mentaliteler' ' arama çabaları 
sosyalizmin zaferini Pngelleye bilir. Za
fer er veya geç sosyalizmin olacaktır. 

Ekim devriminin 67. yıldönümü dün 
ya işçi sınıfına ve ezilen halkiara kutlu 
olsun. 
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