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ARMANC/~upel 2 

SOL- BiRLiK'i 
Olusturan Partilerin Liderleri 1 ' 

Sorumuzu Yanıtlıyorlar 
En geniş demokrasi güçlerinin faşizme karşı birleşmesi açısından Sol

Birlik'in önemi nedir ? şeklinde bir soruyu Sol- Birlik'i oluşturan partilerin 
liderlerine yönelttik. 

Bu sayımızda, TSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz ve TKEP Genel Sek
reteri Teslim Töı;e'den gelen yanıtları yayınlıyoruz. 

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Cenel Başkam Ahmet KAÇMAZ 

e "En geniş demokrasi güçleri" dendi
ğinde faşizmden yaran olmayan, faşiz
me karşı herkesin, her gücün, her siyase
tin toplamını anlıyoruz. Böylelerinin 
toplumuzda geniş bir taban oluşturduk
ları muhakak. \ncak bunların biraraya 
getirilmeleri ve faşizme karşı mücadele
ye ortakça seferber edilmeleri başlıca 
porblem: Değil aynı sınıf ve tabakalar
dan gelen, bu nedenle demokrasiye ver
dikleri anlam, önem ve d~ğer değişen 
güçleri biraraya getirmek, işçi sınıfı ha
reketi içinde yeralan -en azında bu id
diada olan- sol güçlerin ortaklaşa dav
ranmalarını sağlamak dahi bir hayli za
mana ve çabaya maloluyoı:. 

Demokrasi güÇlerinin geniş yelpazesi 
içinde Sol Birlik'e şimdilik umut bağla
yaniann nispe~n sınırlı bir topkımsal ta
ban okışturduğu gerçekçi tespitinden 
yola çıkmak yerinde olur. Dolayısıyla 
ilk hedef Sol Birlik'in yığınlar içindeki 
etkinliğini ve saygınlığını arttırmak ol
malıdır. Bunun da yolu Sol Birlik'i elde
ki tüm imkantarla anti-faşist mücadeleye 
seferber etmekten geçer. İşçiler, emekçi 
katmanlar ,: faşizme karşı olan herkes, la
fa değil işe bakar Sol Birlik demokratik 
hak ve özg~lüklerin savunulması ve ka
zanılması için ne ölçüde somut iş göm
se, ne kadar başı çekerse o ölçüde top-· 
kırnda sesini duyurur, o .kadar işçilerin 
ve yığınların güvenini kazanır. Örneğin 
sendikalarda tırmanan ve ses getiren, 
sendikal mücadelede bütün imkansıziık
Iara rağmen işçilere öncülük eden sınırlı 
da olsa kazanımlar sağlayan bir Sol Bir
lik, işçi yığınlannın cazibe merkezi ha
line gelebilir Yine, legal-illegal bütün im
kanların seferber edilmesiyle ajitasyon
propaganda çalışmaları geniş etkinlik ve 
yaygınlık kazanabilir. Böylece kitlelerin 
faşizmin söm~üsü ve zorbalığı altında 
daha yükselen homurtularmm kanalize 
olabileceği bir örgütlü mücadele platfor
mu yaratılması, -geniş bir anti-faşist cep
henin oluşturulması- imkanları ortaya 

çıkar. 

Sol Birlik 'in faaliyeti ve kitlelerden 
gördüğü ilgi ve desteğin artması toplum
daki diğer anti-faşist hareketleri de etki
ler. Özellikle sol hareket içinde yeralan 
diğerlerinin Sol Birlik'le daha yakın iliş
kiler içine girmesi, giderek Sol Birlik'in 
genişlemesi olası hale gelir. Bu gelişme· 
ye burjuva muhalefet de bigane kala
maz. Çünkü şu veya buşekilde onlar da 
toplumsal bir tabanın desteğini aramak
tadırlar. Ve altlarındaki tabanın kayma
ya başlamasıyla birlikte burjuva muha
lefetin çeşitli akımları da cuntaya karşı 
bugün izledikleri teslimyetçi ve uzlaşma
cı politikalarından sıyrılmak zoruokığu
nu duyarlar. Burjuva muhalefetin anti
faşist bir cephe içine çekilmesi sağlan
masa bile onun Cntaya karşı karşı daha 
radikal bir demokrasi arayışına getiril
mesi mümkiii1 plabilir. 

Bütün bunlar sabır ve titizlik isteyen 
çabalan, kl.lfarlı bir mücadele yürütmeyi 
gerektirir. Ve bir kere daha altını çize
lim k i herşeyin başı. Sol Birlik 'in SO
MUT iş gönnesinde,_kitleler içinde "E
vet kurtuluşun yokı SOL BİRLİK için
de yeralamkatan. ona omuz vermekten 
geçiyor.'· kanaatiniiZin yaygınlaşmasında 
düğümleniyor. 

Ahmat Kaçmaz 

Türkiye Komünist Emek Partisi 
Genel Sekreteri 
Teslim TÖRE 

Değerli Dostlar, 
Sol Birlik'in ''geniş demokrasi güçle

rinin birleşmesi açısından sizce önemi 
nedir şeklindeki sorunuzun cevabını ör
neklerle vermek istiyorum. 

Sol Birlik ;S kuruluşunu, amaçlarını, 
hedeflerini ve önerilerini başta Titkiye 
ve Kitdistan işçi ve emekçileri ve ilerici 
devrimci kamuoyu olmak üzere, dünya 

-

ve bölgemiz devrimci kamooyuna iletti. 
Türkiye ve Kitdistan ilerici devrimci 

kamuoyu ve özellikle de ileri işçi yığın
lan,sbunu olumlu bir adım olarak değer
lendirip, bir hareketlilik ve Sol Birlik'i 
daha yakından tanıma sürecine girerler
ken;$ol Birlik aynı zamanda dünya ileri
ci devrimci kamuoyunun ve uluslararası 
komünist hareketin de dikkatlerini ve o
luınlu tepkilerini kazandı. Bölgemiz ko
münist partileri ve diğer devrimci ilerici 
örgütler, bu haberi oluınlu yorumlarıyla 
birlikte kendi yayın kanallarıyla da en 
geniş çevrelere duyurdular. 

Sol Birlik'i oluşturan partilerin taba
nmda ve çevre ilişkilerinde olumlu bir 
kaynaşma ve ortak eylem sürecine girme 
özlemi gözlendi. 

Ancak bir olgunun "önerni"ni düze
yine denk bir şekilde belirleyebilmek i
çin, sadece oluınlu tutuınlara bakarak 
bir sonuca varmak yeterli olınayacaktır. 
Bununla birlikte, söz konusu olguya yö
nelen olurıısuz, karşı tepkileri de bir de
ğerlendirmeden geçirmek gerekiyor. 

Bir eylernin önemi, sadece, o eylemin 
neye yada kime karşı olduğu ile belirle
nemez. Aynı zamanda sözkonusu eyle
me kimlerin karşı olduğu da eylernin ö
neminin belirlenmesi açısından önemli 
bir kıstastır. 

Kuşku yok ki, Sol Birlk; O'nu oluş
turan siyasi güçlerin önemli bir eylemi; 
Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfı ve emek
çilerinin önemli bir değeridir. Bu neden
le bu eyleme ilk karşı tepki burjuvazi
den gelmiştir. Burjuvazi kendi basınında 
Sol Birlik 'i, iri manşetleriyle "ihanet 
Cephesi" olarak nitelerniştir. İkinci o
lurıısuz tepki ise, bozguncu, fraksiyoncu 
küçük buıjuva güçlerden gelmiştir. On
larm da kimisi "ihanet girişimi" kimisi 
de hemen "dağıtılması" gereken bir olgu 
olarak nitelemişlerdir. 

Burjuvazinin göstermiş olduğu tepki
ye söylenecek fazla bir şey yok. Çünkü 
Sol Birlik, faşizmi yıkmak, tekellerin e
gemenliğine son vermek ve kapitalist sis
temi aşmak için kurulmuştur. Böylesi 
bir eylemi buıjuvazinin "ihanet" olarak 
nitelemesinde şaşılacak bir şey yoktur. 

Devamı say fa 22 'de 
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isvec'teki 
' Türk Konsoloslugun~n 

ÖfJretmenleri Fisleme u .. 1.., 

Kampanyasi 
eTii-k Konsolosloğu, bu kez de İsveç' 

te çalışan Türkiye ve Kürdistanlı ögret
rnenleri fişierne girişiminde bulundu. 

Konsolosluk adına Cengiz Sanay 23 
Ocak 1985'te, Türkiyeiiierin yaşadığı 
çeşit li belediye ve okul yöneticilerine 
soru anketleri gönderdi. Konsolosluk, 
isveç makam ve idarecilerini kuşkulan
dırmamak için de bövle bir anketi ni-
çin gönderdikleriıli aklı sıra izah etme
ye çalışarak asıl karanlık amaçlannı 
gizlerneye çalışmış. Bu istemin Türki
ye'den Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gel
diğini, öğretmenierin istedikleri soru
yu yanıtlamakta serbest olduklarını da 
kibar bir dine belirtmeyi unutmamış. 

Evren-Özal çetesı, Turkıye ve Kii"dis
tan'daki devrimci demokratik güçleri si
lah zoruyla susturduktan sonra, bu kez 
de yurt dışına yönelmeyi, ordaki dev
rimci demokratik güçleri çeşitli şantaj

larla susturmaya, çabalıyorlar. Demok
rat ve yurtsever ögretmenleri, yurt dı
şında fişierne o layıda devrimci güçleri 
ezme. veya hiç olmazsa susturma politi
kasının bir sonucudur. Ayrıca ögretmen
leri yurt dışında fişierne çabaları, MİT' 
in çalışmalarının bir parçasıdır. Üstelik 
Özal hükümeti ve O'nun Milli Eğitim Ba
kanı bu fişierne olayını istemiş olsa bile, 
onların amaçları, cuntanınkinden farklı 
mı? Halkımız beş uzun yıldan beri, Ö
zal'ın ne menem bir demokrasi düşmanı 
olduğunu, cuntanın tüm girişimlerinin 

ortağı olduğunu bilmektedir. Bugün, ül
kemizde binlerce insan, sadece MiT ka
yıtlarında isimleri oldukları için işlerin
den atılmaktadır. Binlerce ögretmen yi
ne aynı nedenlerle yerlerinden edilmiş, 
sürgüne gönderilmişler ve zindanlara tt
kılmıştır. 

Tüm bu olaylar, O "basit" fişierne 

kayıtları yüzünden olmuştur. İnsanları
mız demokrasiden, hak ve özgürlükler
den yana olduklan için, cunta'nın zin
danlarına atılmış, işinden olmuşlardır. 
Cunta'nın oluşturduğu YÖK uygulaması 
sonucu, yüzlerce demokrat öğretim gö
revlisi ya kendiliğinden görevden ayrıl
mak zorunda bırakılmış ya da fişierne 
mantığına dayandırılan MiT'in baskıları 
sonucu görevden alınmışlardır. Bu ba-

kımdan, ':ıangi amaçla yapılırsa yapılsın, 
demokrat ögretmenleri fişierne kampan
yası, bize bir tek çağrışım yapar; MiT 
kayıtlarını zenginleştirmek, cunta'nın 
bugün hesap sormadığı, yurtsever de
mokrat öğretmenlerden ömrü. yeterse 
gelecekte hesap sormak, veya ülkede ya
kınlarını korkutmak .~ rahatsız etmek; 
böylece bir hukuk devletinden ziyade 
bir sokak kabadayısı gibi, insanlara şan
taj yapmak. 

Konsolosluk tarafından Türkiye ve 
Kürdistanlı ögretmenlere gönderilen an
ketlerin soruları kısaca şöyle sıralanabi
lir: Ögretmenlerin adHoyadı, baba ve 
anne adı. Doğum yeri, yılı ve tahsil du
rumu, konuştuğu yabancı dil. Eşinin 

tahsil durumu, işi, anne ve babasının adı 
soyadı ve meslekleri gibi teferuat~oru
lardır ilöyle detaylı bilgileri almaya a
maçlayan bu sorulara bir göz atıldığın
da bu anketin Türkiye ve Kürdistanlı ög
retmenleri fişiemek için hazırlandığı 
çok açık olarak göriilür. 

Bu olayın başka bir benzeri; Kürt ço
cuklarının anadil ve kültürlerinin geliş
mesi, hiç olmazsa unutulmaması için 
Stockholm Belediye'sinin Tensta'da aç
tığı Kreş olaymda da yaşandı. Bu olaya 
da Türkiye müdahale etmeye kalkıştı. 
Türkiye 'nin bu olay karşısındaki tutu
mu, önce isveç 'i n Ankara Konsolosluğu
na anlatılarak bu girişimin; yanı Kürtçe 
eğitim yapılan kreşin önlenmesi istendi. 
Aynı günlerde, Türk Konsolosu Haluk 
Özgül, isveç Dışişleri Bakanı'nı ziyaret 
ederek, Türkiye'nin görüşünü bakana bir 
kez daha sundu; Bu görüşmede çocuk
ların anne ve babalarının Türk vatandaşı 
oldukları, Tii"kiye'de resmi dilin Türkçe 
olduğu:başka b;r dille konuşmanın bö
lücülük olacağı ileri sii"dü. Bu saçmalık
lara, isveç Dişişler Bakanı Lennart Bost
röm, cevap olarak bu sorunun belediye
leri ilgilendirdiği ni, bununla hükümetin 
bir ilgisi olmadığını söyledi. Kirt çocuk
larının Kreş sorunu. ile ilgili geniş bir 
yazı Arınane'ın 59-60 sayısında yayın

landığı için, üzerinde detaylı durmaya
cağız. Ancak her iki olay arasında ben
zerliklikler olduğu için, kısaca değin
mekteyarar gördük. 

Çok açık bir şekilde görülmektedir 
ki, Evren-özal çetesi ellerini yurt dışına 
da uzatmıştır .. Bu ve benzeri olaylar kar
şısında tüm gücümüzle tavır almalıyız, 
Avrupa demokratik komuoyunu hasas 
kılmalıyız. 

Türkiye ve Kürdistan'ı toplama 
kamplarına dönüştüren, demokratik hak 
ve özgürlüklerimizi zorla gasp eden cun
taya ve onun kukla Özal hükümetine 
tüm gücümüzle karşı koymalıyız. Ülke
mizde demokrasi mücadelesinin öriilme
sine yurt dışındaki demokratik hakları
mıza sahip çıkarak, cuntayı teşhir ve 
tecrit ederek omuz vermeliyiz. 

Türkiyeli ve Kürdistanlı ögretmenleri 
MiT kayıtları için fişlerneyi amaçlayan 
soru anketleri girişimi tepkiyle karşılan
dı. Belediyelerden, okul yöneticilerin
den ve ögretmenlerden gelen çeşitli tep
kilerle sorun ta Milli Eğitim Bakanı ile 
Dişişleri Bakanlığına kadar sıçradı. 

Botkyrka Belediyesi Okul Müdürü K. 
E Strömberg, Konsolosluktan kendisine 
göndirilen soru anketİ üzerine, önce İs
veç Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu. 
Ancak bakanlığın tavsiyesi üzerine KE 
Strömberg,Dışişleri Bakanlığına baş vu
ruyor, ancak bu arada KE Strömberg 
çeşitli okul müdürlerine olay hakkında 
düşüncelerini yazarak, onlarında Türk 
Konsolosluğunun kuraldışı bu davranışı
na karşı tavır almalarını öneriyor. KE 
Strömberg meslektaşlarına yazdığı mek
tupta; Tii"k Konsolosluğu'nun, İsveç 
Dışişleri Bakanlığına çeşitli defalar baş
vurarak, Kürt ögretmenlerin uygun ol
madıklarını; Tii"kiye'nin, ne Kürtleri ne 
de Kii"t dilini tanımadığını ekliyor. Bu 
nedenlerle, kendisinin Dışişleri Bakanı 
ile ilişkiye geçtiğini belirtiyor. 

KE Strömberg; isveç Dışişleri Ba
kanlığından mektubuna aldığı yanıt üze
rine de meslektaşlarına şöyle yazıyor; 
"Tii"k Konsolosluğu, Belediyelere doğ
rudan mektup yazamaz" Bunun, ancak 
Dışişleri Bakanlığı kanalı ile olabileceği
ni, bu nedenle kendisinin de ankete ya
nıt vermiyeceğini- bunun Türkiyeli ög
retmenlere iletmiyeceğini- ve tüm mes
lektaşlarının da böyle davranmasını isti
yor. 

Stockholm Belediyesi Okul Müdür 
Yardımcısı Stig Tengberg de anketlerden 
dolayı, Konsolosluğa gönderdiği mektu
bunda; Okul Yönetiminin böyle bir an
ketİ Türkçe ders veren ögretmenlere ver
mesinin bazı kurallarla çeliştiğini belir
terek Konsolosluğun istemini geri çevir
di. 

Ayrıca, konu ile ilgili olarak 25 Şu
bat 1985 'te "Göteborgs Post" adlı gün
lük bir gazetede "Siyasi Mültecileri ih
bar'' başlıklı bir makale de yayınlandı. 
Türk Konsolosluğu'nun demokrat ögret
menleri fişierne kampanyası üzerine ya
zılan makalede, isveç'in bu olaya ciddi 
olarak eğilmesini ve göçmenlere karşı 

Devamı say fa 21 'de 
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Papa Suikasti: 

CIA AGC/\YI NASIL ÖTTÜRDÜ? 

İtalyan T~levizyon'un "Telegiornale- uno" kanalı, Bulgaristan 
~TA (Bulganstan Telegraf Ajansı) Müdürü B. Traykov ile Papa su
ıkastı ve soruşturmayı yürüten İtalyan savcı Dr. Martelio'nun iddi
anamesi üzerine bir açık oturum yaptı. Tüm çabalara rağmen Dr. 
Martello açık oturuma katılmayı kabul etmedi. Bunun üzerine B. 
Traykov. savcı Dr. Martelio'nun hazırladığı iddianamenin kanıtları 
nasıl çarpıttığını, iddianarneyi CiA kaynaklı haberlere dayanılarak 
ger~kçelend!r.diğini kendisine yazdığı bir dizi mektupta açık bir 
şekilde sergıliyor.Tüm demokratik kamuoyunun ve sanıimi insan
l~m ilgiyle cevabını bekl~diği sorular Bay Dr. Martello 'ya yönetti
lıyor. Mektuplar okundugunda, Ağca'nın, rolünü iyi ezberlediğini 
ve ~a~ Dr. Martello 'nun yalan balonlannı iyi uçurttuğunu göre
ceksı.nız. Okuyucularımıza Sofya Haber Ajansı'nın yayınları ara
smda yayınlanan bu mektupları özetteyerek yayınlıyoruz. 

NEDEN AGCA 'YA iNANlLMAZ? 

• B. Traykov, niçin Ağca'ya inandına
yacağını ve üç Bulgar yurttaşına 

- S.Antonov, T. Ayazav ve S. Vasi
lev- yöneltilen suçlamalarm hak!lzlı
ğını ilk mektubunda şöyle gerekçelen
diriyor: 

"Birincisi: Ağ ca sahte belge kullan
ma, dolandırıcdık ve soygun gibi bir 
dizi başka suçları işlemiş, ömir boyu 
hapis ve idam cezalarına çarptmlınış, 
bir değil bir kaç kez suçlu biri olduğu 
için. 

İkincisi: İlgili suçu dogrudan işlemiş 
bir kişi olarak Ağca'nm açıklamaları
nın diğer kişilere karşı hiç bir hukuk
sal değeri olamaz. Bu ifadeleri ciddiye 
almanız doğal olarak, sizin bir minnet 
duygusuyla, Ağ ca 'ya yardımcı olunma
!IID hedeflediğiniz, yani Ağca'nın İtal
ya Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan 
cumhurbaşkanının cezaları kısmen ya 
da tümüyle affetme yetkisinden yarar
landırdması kuşkusunu uyand•ıyor. 

Üçüncüsü: Ağca tam bir yalancıdır. 
Kendi ifadeleriyle maskesi düşmüş, ka
mtlanmış bir yalancıdır. Bilemiyorum, 
13 Mayıs 1981' de tutuklanmasından 
bugüne dek size ve meslektaşlarınıza 

kaç defa yalan söyledi. Sadece siz iddi
anamenizde yüzden fazla yalannn tuta
nağa geçmek zorunda kaldımz ve bun
lar suçla yakın ilişkisi olan önemli ko
nulara yöneliktir .... " 

AGcA 'YI CİA ÖTTÜRDÜ 

B. Traykov. üçwcü ve sekipnci mek
tuplarında, Dr. Martello ve ıtalya ma-

karnlarının soruşturmanın g!zliliği 

prensiplerine uymadıklarım, CiA ve 
diğer anti komünist çevrelerin Ağca'ya 
görevlerini nasıl ezberlettiklerini şu 

çarpıcı sorularla aydınlatıyor; 
''Eğer Ağca, dalıasonrada itiraf etti

ği gibi, hiç bulunmadığı ve görmediği 
Sergey Antonov'un ve hatta Via Paola' 
yı (Paola Caddesi) tam doğru olmasa 
bile gerçeğe oldukça yakın nasıl tasvir 
edebilirdi ? Aynı şekilde- sonradan ver
diği başka bir ifadeye göre hiç karşı
laşmadığı ya da tanışmadığı- Antonov' 
un eşi Rossita Antonova 'nın nasıl biri 
olduğunu nereden bilebilirdi? 

*Ağca'nın sonradan yaptığı -kimbilir 
J,<açıncı- itirafa göre, ne bu bina ve cad
delere gittiği, ne de daha önce onları 
gördüğü ve Antonov'la birlikte "Vitto
ria Oteli "nin önüne bomba koyma giri
şiminde bulunmadığı halde "Vittoria 
Oteli"ni tüm ayrıntılarıyla ve hatasız o
larak nasıl tasvir edebildi ? Basın Mer
kezi'ni ve Haçevi 'ni, bunların konum
larım, bulundukları caddeleri, yani 
Lech Valesa'nm öldürülmek istendi
ği(?) yerleri nasıl anlatabildi ? 

Sizin ve maiyetinizde çalışanlarm 

''soruşturmanın gizliliği ilkesi' 'ne uyup 
uymadığmız açısından bunlar nasıl a
çıklanabilir? 
*Ağca, 10 Mayıs 1981 'de Antonov'

un evinde bir görüşme yapıldığı yala
m çürütülür çürütülmez Antonov'un e
vine hiç gitmediğini itiref etti. 

*Ağ ca, Antonov'un saat 17.00 ve 
sonrasında suikast yerinde buluşmadı
ğının kanıtlanmasıyla, Antonov'un Pe
ter Meydanı'nda olduğunu farkettiği 
zamanı "saat 16.00'dan önce" olarak 

değiştirdi. 
Peki Ağca daha sonra yalaniarım de

ğiştirmek, yukarıda örneğini verdiği

miz yeni ifadeler üretmek gereğini na
sıl duydu, kimin ifade verdiğini ve ki
min hangi kanıtları olduğunu nereden 
ve nasıl öğrendi ? Yoksa İtalya 'da so
ruşturma gizli değil midir ? 
Sayın Dr. Martella, 
So~lar sırasında Ağca, daha önce 

hiç İtalyanca bilmediğini söyledi ve 
kanıtlandığı gibi Roma 'daki il<. mah
kemesine kadar gerçekten de İtalyan
eayı hiç bilmiyordu. Ama cezaevinde 
"tamamen tecrit" döneminden sonra, 
birdenbire sizin sorularmızı İtalyanca 
yanıtlamaya başladı. ifadelerinden ya
pılan alıntılara bakılırsa, çok karmaşık 
deyim ve terimleri de kullanarak güzel 
bir İtalyanca ile konuştu. Ağca, "ta
mamen tecrit" koşullan altında bu ka
dar güzel İtalyanca konuşmayı nasıl 
öğrendi ? Yoksa onu düzenli ziyaret e
denler mi oldu?" 

Dr. MARTELLA TARAFSIZ 
. ŞAHİTLERE DEGİL, AGCA 'YA 
INANlYOR 

Ağ ca 'nın tüm çelişkili iddialarımn 

tersine, S. Antonov Papa suikastı sıra
sında Ağca'yı olay yerinden uzaklaştır
mak için Kanada'nın Roma elçiliğinin 
yakmında beklemiyordu. İkinci mek
tupta tarafsız görgü tanıklan S. Anto
nov'un nerede olduğu şöyle ifade edili
yor: 

"Oysa, Bulgar olsun, İtalyan olsun, 
birçok tanık Sergey Antonov'un, 13 
Mayıs 1981 günü saat 17.00 sıralarmda 
"Balkan" uçak şirketinin Roma büro
sunda bulunduğunu ve her zamanki 
görevleriyle uğraştığmı kesinlikle belir
tiyorlar. Bunu size hatırlatmanın bir 
nedeni de, sözkonusu öğleden sonra 
saat 17 .00 sularmda Balkan uçak 
şirketinde görevli Silva Petrova 'nın te
lefon etıniş olması.{Telefonu Antonov 
almış ve bayan Petrova'ya vermişti.) 
Anne Petrova o !lrada televizyon sey
rediyordu. Ekranda Papa'yı gösterdik
lerini ve O'nun başına bir şeyler gel
diğini anladığını söyledi. Papa'ya ne 
olduğunu öğrenebilmek için, Sergey 
Antonov çok kısa bir me için dışarı 
çıktı(bunu hepsi iyi hatırhyor), araba
smdan bir cep radyosu alıp geldi ve 
hep birlikte radyo haberlerini dinle
meye başladılar.'' -
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-Tüm bu açık kanıtiara rağmen Dr. 
Martella tarafsız tanıklara değil, Ağca 
gibi kiralık katil ve makina gibi yalan 
üreten teröriste inanıyor. Dahası, Dr. 
Martella, Ağ ca 'mn if tiralarma dayaııa
rak Bulgaristan, Küba ve Suriye elçi
liklerini komplonun içine çekmek için 
çaba sarfediyor. 

Dr. MARTELLA NIN TUTUMU: 

AGC\ 'NIN HER OEDiCi DoGRll. 
S. ANTONOV'UN YALAN 

Diğer üç mektupta B. Traykov, Dr 
Martella'nın nasıl taraf tuttuğunu, Ağ
ca 'nın her dediğini nasıl tarafgirlik le 
doğru ve S Antonov'unkini yanlış ka
bul ettiğini sergiliyor. S. Antonov le
hine olan tüm kanıtları Dr. Martella ha
sır altı ediyor. Türk Hava Yolları Roma 
temsilcisi Mat'm, S. Antonov'un İngi
lizce bilmediğini ve konuşmarlığını i
talya gazetelerine açıkladığı halde Dr 
Martella btınu görmemezlikten geliyor. 

Dr. MARTELLA AGCA 'YA 
AVUKATLIK YAPlYOR 

B. Traykov, yedinci mektubunda, 
Ağ ca 'nın Pa pa suikast ı provasının iç 
yüzünü şöyle sergiliyor ve Dr. Martella' 
nın savcı değil, Ağ ca 'ya avukatlık yap
tığını şöyle açıklıyor: 

"Sayın Dı. \tartella, 
Soruşturma sonucu iddianamenizde 

yer alan verilere göre, Ağca, Çelik ve 
Ayvazov, 11 Mayıs 1981 günü, Bay
ramiç'iıı suikastten sonra arabayla on
ları nerede bekleyeceğini belirlemek i
çin St. Peters Meydanı'na gidiyorlar.12 
Mayıs'ta Ağca, Çelik, Ayvazov ve Va
silev yeniden St. Peter Meydaru'nda 
''prova" yapıyorlar ve bu kez arabanın 
en iyi nerede beklemesi gerektiğini 

tam olarak belirliyorlar. 
Şimdi sormak gerekiyor: 
*Firar arabasının yeri, frrar yolunun 

belirlendİğİ ve şoförlük rolünün Bay
ramiç değil Antonov üstlendiği halde 
bu provalara o, yani Antonov katılmı
yor. Bu akla uygun mu? 

29 Ağustos akşamı Ağ ca, Bulgari s
tan'dan Türkiye'ye gidiyor ve birkaç 
saat sonra 30 Ağustos sabahı dönüyor. 
Bulgaristan'ı transit geçerek Yugoslav
ya'ya doğru yoluna devam ediyor. Tür
kiye 'ye gitmesinin amacı: Türk mafya
sının ayarladığı bir sahte pasaportu 
Oral Çelik 'in kendisine teslim etmek. 

*Peki ama, Pa pa 'yı öldürecek bir ka
tili btılup, onu angaje ettikten sonra, 
kendisini hararetle arayan ve "iyi tanı
yan" Türk polisi tarafından yakalan
ması gibi büyük 'bir rizikoya bu katil 
neden sokulsun '? "Bumar istihbarat 
Örgütleri" bu sahte pasaport un Türki
ye'den temin edilmesi11ı üstlenemez 
miydi? 

30 Ağustos 1 980'de Agca. Bulgaris
tan'dan ayrılıyor ve 13 Mayıs 1981'de 
St. Peter Meydanı 'nda ortaya çıkana 
kadar sekiz buçuk ay Yugoslav
ya _.\vusturya, Federal Alman~a. hviç
rJ, hansa. Ispanya, Tunus ve ıtalya'ya 

/)e(•urnt . .;o_\ ;'u 2."1 'dt: 

• 
lfivec,de 
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Kürdistan Kadınlar Komitesi 
• .... ------· ,,_,_, .~.-~H .. ,.,.,.,,.._ ..... ""' 0, •'•• ~- • •••• , ... -

Kıtruldu 

eYKDK, KOÇ-KAK ve KOM
KAR Li Swed'in,kadın temsilci
leri 18_.2.1985 tanirinde toplana
rak "lsveç Kürdistan Kadın lar 
Komitesi"ni kurdular. Amaç, 
dört parçadan isveç 'e gelen Kür
distanlı kadınları bir çatı altında 
toplamak, böylece Kürdistanlı 

kadınların saflarında egemenliği

ni sürdüren dağınıklık ve durgun
hığa son vermek, Kürt kad ıniarı
nın özgül <;orunlarından yola çı

karak. Kürdistan'ın ulusal de
mokratik savaşımına daha aktif 
bir şekikle katılmaktır. 

Koıırite yetkilileri, 8 Mart'a 
çok az bir süre kaldığı ve 8 Mart 
kutlamalarına aktif bir şekilde 

katılmak istediklerinden ko mi te-

yi dar tuttuklarını. fakat 8 Mart'
tan hemen sonra bu komiteyi 
tüm ilerici, vurtsever ve demok
rat kad ıniari kapsayacak şekiki e 
genişleteceklerini söylüyorlar. 
Ayrıca. genel eğilim bu çalışmayı 
sadece 8 Mart kutlama çalışmala
rıyla boğmamak, sürekli faal çalı
şan ya bir komite veya bir der
nekle oturtmaktır. 

KOMiTENİN FAALIYETLERİ 

_ Ko mi te, 8 M art ınünasebeti yle 
Isveç kamuoyuna yönelik, Kürt 
kadınlarının yaşam koşullarını. 

maruz kaldığı haskıları ve neden
lerini iceren enformasvon niteli
ğinde i~veççe bir bildiri dağıttı. 
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Türkiye'deki Terör Rejimine 
Yard.lm Ediyor 

Aşağdaki röportaj İsveç'te en büyük 

tiraja sahip olan EXPRESS gazetesinin 
muhabirierinden PER WENDEL tarafın

dan yapılmıştır. 
Bilindiği gibi geçen ocak ayında Tür

kiye Ad el et Bakanlığı tarafından ''Terö
ristlerin Islahı" için bir sempozyum dü
zenlendi. Bu sempozyuma çeşitli ülke
lerden bir çok halk düşmanı işkenceci 

uzman, prof. unvanlı sadistlerin yanısıra, 
Konter .geri la ve OA 'nın deneyimli ajan
ları katıldı, bunlardan biri de İsveç'te ge
riciliği ve nazilere yakınlığı ile tanınan 
Profesör Jakob Sundbet"g idi. Jakob 
Sundberg, Stockholm Üniversitesinde 

POLİTİK TUTUKLULAR BÖYLE 
"SAKİN LE ŞTİRİLİYOR" 

e Profesör Jakob Sundberg, Thrk reji· 

mine, politik tutuklu/ann ve diğer "te· 

röristlerin "8laha çok "kavga" etmelerini 

önlemek için öğütler veriyor. 

hukuk profesörüdiir. Daha İran şahlığı 
yıkdınadan önce., Şah aleyhine yapılan 
eylemiere katılan öğrencilere sert tepki 
göstermiş ve bazı öğrencileri de mahke
meye vermişti. O'nun ne kadar sadist 
ruhlu olduğunu burada açıklamaya ge
rek yok.,"> unduğumuz röportaj onun ne 
kadar genci ve insani duygulardan uzak 

olduğunu belgeliyor. 
PER WENDE L -;izlere sunduğumuz 

çevriden de anlaşılacağı gibi, röportajın 

tümünü vermemiş. En önemli noktaları 

almış ve okuyuculara aktarmış. Biz de 

çevriyi olduğu gibi sizlere sunuyoruz. 
Arınane Redaksiyonu 

İSVEÇLİ HUKUKÇU 
TÜRKİYE 'NIN TERÖR REJiMiNE 

Y ARDlM EDiYOR 

1980 askeri darbesinden bu yana 
Türk polis ve a!keri IOO.OOO'nin üzerin
de siyasi kişiyi tutukladı ve cezaevine 

tıktı. Bunlardan en az 40 kişi idam e
dildi. 

Cezaevlerindeki şartların dayanılmaz
lığı ve işkence iiLerine verilen raporlar 
anlamlıdır. Stockholm üniversitesi'nde 
görev yapan Jakob Sundbet"g, bu rt:jime 

''teröristlere' Uygulanacak işlemler konu
sunda öğ ut ler veriyor. 

Bu isveç devlet adamı, geçen ay (O

c~. _ı 98~) "~eröristlerin Rehabilitasyo
nu uzerıne duzenlenen bir sempozyuma 

katıldı. Sempozvumu düzenleyen Türki
ye Adalet Bakanlığı idi:"" 

Profesor Sundberg'mıı seyahat ıicreti 
Türk Havayolları tarafından karşıl-;.ndı. 

Türk yetkililere göre "teröristler" re

jime ~rşı_ direnenlerdir. işkenceye uğra
yan sıyası tutuklular hakkında yazılan 
raporlar, profesör Sundberg tarafından 
hafife alınmaktadır. 

BURADA DA ŞAMATA (GÜRÜLTÜ) 
ÇOK" 

Profesör Sundberg; "Bizde de polis 

baskısı ve polisin kaba hareketi ile ilgili 
oldukça şamata var" diyor. 



• 
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PER WENDEL(Express Muhabiri): 
Fakat 1980 YILINDAN BUYANA 400 
POLİTİK TUTUKLUYU iDAM EDEN 
BİR REJiM İSVEÇ POLisİNİN BASKI
SI İLE KARŞILAŞTIRILABİLİR Mİ? 

PROF.SUNDBERG: Eğer bir ülkede 
50 milyon nüfus var ise idam cezası da 
olmalıdır. 

Profesör Sundberg, Türkiye'yi ziyare
ti sırasında, politik tutuklularm bulun
duğu askeri bir toplama kampını da zi
yaret etti. 

Tutuklularm içinde bulunduğu şart
ları bizim askerlerle karşdaştırdığmda 
şöyle görüş belirtiyor; 

"- Cezaevi yönetimi oldukça iyi 
dawanıyor ve işlerini iyi yürütüyo .. Ce
zavenideki şartlar askerlerimizin ilk işe 
başladıkları şartlara benziyor-'' 

Jakob Sundberg 'nin açıklamaları, 
Türkiye'de işkence ve insan haklannın 
çignendiğini dile getiren sayısız raporlar
la çelişkilidir. 

CiNSEL ORGANLARA DARBE 

Uluslararası Af Komisyonu 'nun 
"1980'lerde işkence" adlı raporunda 
şöyle denmektedir; 

"Elektrik şoku, "falaka", tutuklula
rı dgara ile yakma, elierin veya ayakla
rın bağlanarak kişilerin uzun dönemasılı 
tutulması, cinsel organlar da dahil olmak 
üzere vücudun tüm parçalarının ağır dar
belere maruz kalması kullandan işkence 
metodlarındandır. 

"En ciddi işkence i-.e, tutuklunun i
zole edildiği dönemdir. Ki bundan daa
maç, tutukluyu konuşmaya zorlamak ve 
ondan bilgiler almaktır. Bu dönemde tu
tukluyu koıKutma da önemli bir metod
dur. 

Tutukluların sorgulamasından sonra 
gönderildikleri askeri toplama kampmda 
yapılagelen ve amaçlanan tek şey disipli
ni muhafaza etmektir. Uluslararası Af 
Komisyonu 'na, tutukluların cezalarının 
ke!inleşmesinden sonra da bu kamplar
da işkenceye maruz kaldıklarma dair ra
porlar gelmiştir." 

Profesör Sundberg'nin Af Komisyo
nu'nun bu açıklamalanna tepkisi şöyle 
oldu; 

"- Doğuya öıgü despotluklarda bu 
tür şeyler dawanışlara dahildir. Ancak 
birim potister de pek öyle "pişkin" fıa
yılmazlar. 

- Türkler, ülkeyi batı demokrasi!ine 
dönüştürme çabasında saygıya layıktır." 

YENİ ELBİSELERLE AYNI 
POLİTİKA 

Geçenlerde tüm İsveç parlamentosu' 
nda temsil edilen siyasi partilerin temsil
cilerinin de bulunduğu, Türkiye'de İn
san Haklarının çiğnenmesi ile ilgili bir 

konferans düzenlendi. 
Askeri cuntanm lideri Kenan Ewen 

artık sivil elbiselerle dolaşmaktadır. An
cak, bu politikanın değiştiği anlamına 
gelmiyor. 

Anayasa hukukçusu Lennart Groll, 
yeni TüıK Anayasası'nı inceledi ve tüm 
hakların çiğneodiğini ve çalışamaz hale 
geldiklerini tespit etti. 

Stockholm 'da yapılan konferasta, 
birçok kişi Türk cezaevlerindeki tecrü
belerini ve uygulanan işkenceleri dile ge
tirdi. 

Lennart Groll, Jakob Sundberg'nin 
TürK yetkililerle işbirliği konusunda 
şöyle diyor; 

- Eğer O, devletin temsilci!i olarak 
konuşuyorsa dikkatli olmalıdır. Türkiye' 
de sıkıyönetim yasaları halen yürürlükte
dir ve yaşlı askeri liderlerin baskılan a
zaltma niyetlerinin olduğuna dair her
hangi bir işaret yok. 

TUTUKLULAR DAHA AZ 
"KAVGA" ETMELİ 

Sempozyumun amaçlarından biri, tu
tukluların daha az ''kavgacı'' olmaları i
çin metodlar bulmak idi. 

Jakob Sundberg; "Örgütler, cezaevle
rini maıKsist eğitim kurumları haline çe
virmişler' ',diyor. 

PER WENDEL: TÜRKLER, Sİ-
ZİN ve DiGER DELEGELERİN TU
TUKLULARlN NASIL İŞLEM GöRE
CEGİ üZERİNE VE RDİGİ ÖGÜTLER
DEN Y ARARLANDI MI 7 

"- Türkler, söylediklerimizden çok 
daha şeyler bekliyorlardı. Ancak söyle
nenlerin bir kesimini özümsediler", diye 
belirtiyor Jakob Sundberg ve şöyle de
\'3m ediyor; 

- Tipik İsveç'lilik ve akılsızlıklarla 
hareket ederek bunun (tutukluların re-

Stockholm Vniuesitesi'nde 
hukuk profesörlüğü yapan 
Jakob Sundberg, Siyasi 
tutuklu/ann nasıl islah 
edileceği konusunda 
cuntaya ::akıl" verdi. 

habilitasyonu kastediiyor Ç N) İsveç 'te
ki uygulama ile karşılaştmlması olmaz. 
Onların (Türk rejiminin Ç N) bu konuda 
daha usta olduklarını kabul etmek gere
kir. 

"İSVEÇLİLERİN CEHENNEME 
KADAR YERLERİ V AR" 

PER WENDEL: TÜRK DEVLETİ
NİN POLİTİK TUTUKLULARlN NA
SIL BİR İŞLEM GÖRMESi İLE İLGİLİ 
DÜZENLEDi(;t SEMPOZYUMA KATI
LIRKEN MORAL AÇlSINDAN ENDi
ŞELERİNiZ V AR MIYDI? 

Jakob Sundberg, bu soru karşısında 
çok kızdı. Küfür etti ve bağırdı; 

- Kamboçya'daki katliamlam üç 
milyon, Vietnam 'daki toplama kampla
rına yarım milyon ve yarım milyon kron 
da gemi mültecilerine (Vietnam'ı terk
edenler kastediliyor. ÇN) yardımda bu
lunanlar İsveçliler idi ve onların moral a
çısından cehenneme kadar yerleri var. 

Jakob Sundberg, Stockholm Üniver
sitesi'nde hukuk profesörlüğü yapmakta
dır. Bunun dışmda halka açık olmayan, 
''Halka Açık ve Uluslararası Hukuk Ens
titüsünü" idare etmektedir. e 

PER WENDEL 

* PESE N G 
' 

PEŞENG'İN 
27. ve 28. sayılan 

çıktı ! 
OKU.OKUT 

DACITIMINI YAP 
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Otonomi Görüşmelerinin Kesildiği 

Resmende Ac1kland1 
1 

e Yekiti önderliği tarafından yapılan 
bir açıklamada, uzun süre Saddam dikta
törlüğüyle sürdürdükleri "Otonomi Gö
rüşmeleri"ne son verdikleri ileri sürülü
yor. Söz konusu açıklama ı S .l.l98S ta
rihli olmasına rağmen, Avrupa'da Mart 
ayının ortalarında kamuoyuna dağıtıklı. 
. ~ "Oto no mi görüşmeleri "nin kesikliği-
ne dair bil~ '"r olmakla birlikte, bu gö
rüşmeleri ): · ııti 'nin mi, yoksa Saddam 
diktatörlüğünün mü kestiği hakkında ke
sin bilgiler yok ortada. Ancak, Yekiti' 
nin açıklamasında görüşmeleri kendileri
nin kestiği iddia ediliyor. Yekiti'nin 
Saddam diktatörlüğüyle olan ilişkilerini 
tam olarak koparıp koparınadığı kesin 
olarak bilinmemesine rağmen, "Otono
mi görüşmeleri ''nin kesilmesi olayının. t
rak ve Kürdistan ulusal demokratik güç
lerini topartamaya yönelik çabalara da 
katkıda bulunulacağı kuşkusuzdur. 

Bilindiği gibi, otonomi görüşmeleri
nin başından itibaren, bu konuda olduk
ça duyarlı davrandık. Yekiti'nin bu tav
rının gerek Kürdistan ulusal demokratik 
güç lerine ve gerekse de Irak demokrasi 
güçlerine vereceği zarar konusunda ka
muoyunun ve Yekiti'nin dikatini çek
miştik. Otonomi görüşmeleri ile ilgili 
sı,. 52, S3-S4 ve S6:sa}'!larunızda Kürt 
parti ve hareketleriyle yaptığınİız söyle
şilere: yer vermiştik. Ayrıca, Yekiti' 
nin Saddam diktatörlüğüyle yaptığı 

"Otonomi görüşmeleri"ne karşı çıkar

ken. lrak-KDP'nin de geçmişten beri sö
miirgeci güçlerle zaman zaman geliştirdi
ği ilişketerin gözardı edilmemesi gerekti
ğini de vurgularnıştık. Bilindiği gibi, bu 
ilişkiler bugün de Humeyni yönetimiyle 
çok sıkı fıkı bir biçimde M'üyor. 

YEKİTİ'NİN AÇIKLAMASI: 

Açıklamada, Saddam yönetimini 0-
tonorni görüşmelerine "zorlayan" koşul
lar şöyle sırılanıyor: 

"Ortadoğu'daki güçler dengesinde 
meydana gelen gelişmeler ve Irak - İran 
savaşının vardığı boyutlar Irak yöneti
mini KYB ile görüşmelere zorlamıştır." 
Bu ifadelerle görüşmelerin gerekçesi an
latddıktan sonra, görüşmelerin başından 
Saddam diktatörlüğünün samirniyettİn

den kuşkulandıkları bu nedenle de Sad
dam yönetimine: "Siz Kürt ulusal soru
nuna bir çözüm mü getirmek istiyorsu
nuz, yoksa KYB'yi devrimci. mühalefetin 

içinden çekip ,sim miiıalefeti zayıftat
mak mı istiyorsunuz?" şeklinde soru yö
nelttikleri, bu soruya karşılık olarak da, 
"Biz Kürt sorununu kavradık ve bu soru
nu çözmek istiyoruz'' şeklinde yanıt al
dıkları ifade ediliyor. 

Yazdı açıklamada ateşkes ve görüş
me karamu nasd alınıp uygulandığıyla 

ilgili de şu çömleler yer alıyor: 
"KYB'nin askeri ve siyasi kadroları, 

aydınlar ve halkımız içinde etkin yurt
severler ile Irak hükümeti ile görüşme 
kararı alındı. Bu nedenle de Aralık 

ı 983 'te Kürdistan Peşmergeleri ile I rak 
hükümetinin silahlı güçleri arasında ateş
kes ilan edildi. Irak'ta demokrasi soru
nunun ve Kürt halkının doğal talepleri
nin çözümlenmesi için doğrudan görüş
melere başlamak üzere KYB Genel 
Sekreterliği başkanlığında, çoğunluğu 
MK üyelerinden oluşan üst düzeydeki 
bir heyek Bağdat'a gitti. Irak Cumhur-. 
başkanı başkanlığında oluşan Irak hü-. 
körnetinin üst düzeydeki heyeti ile gö
rüşmeler yapddı.'' 

Ateşkesten sonra, "asker kaçağı" di
ye tutuklanan Kürtlerin kurşuna diziidi
ği, yönetirnin sanatçılar, öğrenciler ve 
diğer kesimleri rnilis güçleri haline getir
mek istediği, bu tavırtarla yönetirnin a
teşkesin koşullarını ortadan kaldırdığını 
anlatılan açıklamada, görüşmeler bo

yunca Yekiti'nin ileri sürdüğü iddia edi-
len talepleri şöyle sıratanıyor: 

* Mecburi İskanın kaldırdması 
* Köyterin boşaltdmaması 
* BAAS 1daştırma eylemlerinin son 

bulması 
* Kwdistan'da demokratik koşullar

da otonomi yasasının çıkardması 
* Kürdistan 'daki yerel demokratik 

örgütlerle hükümet güçleri arasındaki 

dengesizliğin ortadan kaldırdması 
* Kwdistan 'm tarihi sınırlan konu

sunda spekülasyona yolaçmıyacak bi
çimde ulusumuzun hakkına kavuşması 
ve demokratik şartlarda seçiınin yapıl

ması 

Bu taleplerin kabulu için Yekiti'nin 
tüm "olumlu çabaları" gösterdiği, buna 
rağmen hükümetin halka karşı asiınias
yon ve şiddet politikasını sürdürdüğü, 

hükünıetin bilerek görüşmeleri uzattığı
na ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklama
nın son bölümünde şu cümleler yer alı
yor: 

"Kürdistan halkını uyarıyoruz. Irak 
hükünıetinin Kürt sorununu çözeceğini 
ve üzerlerindeki baskı, şiddet ve terörü 
kaldıracağım beklemesinler. Aksine bas
kının ve şiddetin daha daha yoğunlaştı
rılacağını bekleyip, kendilerini hazırla

malıdırlar. KYB militanları da, halkımı
zın doğal haklarını savunmada daha ka
rarlıdır. KYB tüm inancı ve kararhğıyla, 
Irak ve Kürdistan'daki ilerici örgütlerle 
omuz omuza '1rak'ta Demokrasi, Kürt 
ulusunun kendi kaderini tayin hakkı"şi
arını gerçekleştırrnek ıçın mııcadetesıru 

sürdürecektir." 
Bu son paragrafta, Yekiti'nin Sad

dam yönetimiyle ilişkilerde bazı olumlu 
dersler de çıkardığı anlaşılıyor. Kürdis
tan ulusal demokratik güçlerin sömürge
ci düşmanın ınanevraları konusunda 
yaptıkları uyarılarm muhatabı olan 
Yekiti, bugün bu konuda kendisi bile 
uyarıcı olma konumuna geliyorsa elbet
teki bu olumlu bir gelişmedir. 

CUD'UN AÇIKLAMASI: 

Yekiti 'nin yukanda özetiediğimiz 

ı S .I. I 98S tarihli açıklaması üzerine 
CUD'da bir bildiri yayınladı. CUD'un bu 
bildirisinde "Yekiti'nin niyetini bilmiyo
nız. Görüşmelerin kesin kesilip kesilme
diği beli d eğiktir. Bu nedenle konuya i
lişkin görüşlerirnizi şimdi açıklamıyo

ruz. Fakat bu bildiri de (Yekiti'nin açık
laınasında -Armanc) olumlu bir adım 
var. Zaten istediğimiz de budur. Bu o
lumlu adımların ilerletilmesi Yekiti'inin 
elindedir." ... gibi görüşler yer alıyor. e 

• 

• 
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KADlNLARlN 
EŞİTSiZ KONUMLARININ KAYNAGI 

SlNlFLI TOPLUMDUR 

e Her yil 8 Mart günü, ilerici kadın ör
gütleri, işçi örgütleri ve ilerici, devrimci 
kuruluşlar tarafından "Dünya Kadınlar 
Günü" olarak kutlanmaktadır. "Dünya 
Sosyalist Kadınlar Federasyonu" 1910' 
da, 8 Mart'ı "Dünya Kadınlar günü" o
larak ilan etmiştir. 

8 Mart l 908 'de Amerika Birleşik 
Devletleri 'nde, Nevyork 'ta, ücretierin 
artırılması, çalışma koşullarının düzeltil
mesi, lO saatlik işgünü ve oy hakkı için 
gösteri yapan kadın dokuma işçilerinin 
üzerine polis tarafından ateş açılmış ve 
kadın emekçiler kavga arkadaşlarından 
bazılarını kaybetmişlerdi. İki yd sonra, 
ünlü sosyalist kadn militan Klara ZET
KİN 'in önerisi ile Dünya Sosyalist Ka
dınlar Federasyonu'nca dünya emekçi 
kadınlar günü olarak ilan edilen 8 Mart 
ik olarak l910'da Kopenhag'da kutlan
dı 11aha sonra Dünya Kadınlar Günü, gi
derek artan sayıda ülkede ve bugün dün
ya çapında, kadınların toplumsal eşitsiz
liğe, çifte sömürüye karşı birlik, daya
nışma ve mücadele ile sembolleştirdikle
ri bir gün oldu. 

KADlNLARıN EŞİTSiZ 
TOPLUMSAL KONUMLARININ 

KAYNAGI SÖMÜRÜYE DAYANAN 
SINIFU TOPLUM Y APlSlDIR 

Kadınların sömia"ülmeleri, aşağlanma
ları1 çifte haskılara maruz kalınalarının 
temel nedeni, sömia"üye dayanan sınıflı 
toplum yapısıdır. Çünkü insanları köle, 
serf veya ücretli köle yapan üretim araç
ları üzerindeki özel mülkiyettir. Bu ne
..-lenle kadın, toplumda iki kez sömia"ülen 
varlık durumundadır. Kadınlar ia"etim a
raçlarından yoksun olan öteki işçi ve e
mekçiler gibi başkaları için çalışmak zo
rundadır. Dahası dışarıda çalışan, eve 
para getiren, evdeki herkesin geçimin
den sorumlu olan kocası ve çocukları i
çin de ev işlerinden çalışmak zorunda
dır. 

KADlN TOPLUMSAL GELiŞMEYLE 
BERABER DEGİŞEN KONUMU 

Kadın ve erkek arasndaki işbölümü, 
toplumların evrimi içinde gözlenen ilk 
işbölümüdür. Kadınla erkek arasndaki 
temel biyolojik fark çocuk doğurmak ve 
emzirmektir. Kadının biyolojik farktan 

gelen bu arnıelik görevi insanlık tarihi 
boyunca değişmemekle beraber, kadının 
toplumsal gelişme içindeki konumu dö
nemden döneme, toplumların üretim 
ve dağıtım ilişkilerine bağlı olarak fark
Wlklar göstermiştir. 

Kadının erkekle beraber üretime ka
tddığı ve özel mülkiyetİn olmadığı ilkel 
komünal toplumda, kadın-erkek ilişkile
ri ayrımsız, baskısız ve cinsler arası eşit 
ilişkilere dayalı bir şekilde sürüyordu. 
Hayvanların evcilleştirilmesi ve giderek 
yerleşik tarıma geçilmesi, kadını top
lumsal üretimdeki yerinden ve dolayısıy
la anaerkil aile sisteminde sürdia-düğü 
toplumsal konumdan ediyordu. Böylece 
erkekler, yanlızca kendi katdımlarıyla 
sağlanan sürü besleme ve tarla üretimin
den oluşan artı ürün üzerinde tek söz 
sahibi oluyor ve ana-=erkil aile yerini er
keğin egemenliğine dayalı ataerkil aile 
sistemine bırakıyordu. Bu üretim siste
minin hir yansıması olarak oluşan din ve 
hukuk· ata-erkil aile ile oluşan karln-er
kek işetsizliğini giderek pekiştiriyordu. 

Tüm tek tanrili dinler, kadını 
"erkeklere nesil sia"dia"mede yardımcı" 
olarak tanımlıyorlardı. Roma ve Yunan 
Hukuk sistemleri genel olarak kadının 
miras, vasi olma ve benzeri medeni hak
larına önemli sınırlamalar getiriyordu. 
Ortaçağ'ın EFLATUN, ARİSTO gibi bü
yük düşünürleri de toplumsal olarak er
keğin kadından üstün olduğunu ve bu
nun varoluştan kaynaklandığnı savunu
yorlardı. 

insanların eşit ve özgür doğduklarını ı 
'savunan Fransız Devrimi'nin Jan Jak 
Rusa ve Volter gibi ünlü düşünirieri bile 
kadınlan ''doğa yasalarına uygun olarak 
erkeklerin koruması altnda" görmek
teydiler. 

Kapitalizmin doğuşuyla ia"etim ilişki
lerinde de değişmeler başlarluHenüz bü
yük fabrikaların kurulmadığı dönemde 
kapitalistler tarafından evlere iş verilirdi. 
Evde çalışan kadınlar hergününkü işleri
nin yanmda bir de para kazanmak için 
çahşırdı. Henüz bağımsız bir işçi duru
munda olmayan bu kadınlar düşük ik:
retle çalışmaya razı oldukları için kapi
talistler tarafından tercih edilirdi. Ancak 
kapitalizmin gelişmesiyle beraber ülkele
rin çeşitli yerlerinden gelen işçileri bir 
arava toolavan fabrika birimlerine daya
h sanayi.,ataerkil ve kişisel bağıinııbğı 

kesinlikle reddediyordu. Kapitalizmin 
gelişmesine bağlı olarak üretim toplum
sallaştıkça, eğitilmiş kadın emeğine du
yulan ihtiyaç da artıyordu. Tam bu nok
tada düşünsel öncülüğinü John Start 
Mill ve Fourier gibi burjuva temsilcile
rinin yaptığı, kadın haklarıyla ilgili Fe
minizm ve benzeri burjuva akım ve ha
reketler ortaya çıkmaya başladı. Bu a
kımlar, kadınlarm içinde bulundukları 
toplumsal konumu ve kurtuluş mücade
lelerini sınıflı toplumun yapısından ve sı
nıf mücadelesinden soyutluyor, kadınia
nn kurtuluşunu "medeni haklar''la sınır
lı kapitalist düzen içinde bir takım re
formlara indirgiyorlardı. Böylece duyu
lan ihtiyaÇ geregi kadınların kapitalist ü
retim sürecinde, yoğun ve etkin bir bi
çimde yer almaları sağlanmak isteniyor
du. Şüphesiz karlnların üretime katdına
ları toplumsal gelişme açısından ilerici 
bir değişmeydi. Fabrikalar, daha önce 
ev ve aile ilişkilerinin dar sınırlan dışına 
çıkmamış olan kadını sosyal üretime 
doğrudan sokarak, gelişmelerini sağla
yıp, bağımsızlıklannı arttırıyorlardı. 

Artık bir işten diğerine, ya da bir 
işyerinden ötekine geçebiten ve aynı za
manda kendini her an işsiz de bulabile
cek emeği özgürleşmiş bir kadın vardı. 
Ancak aynı kapitalizm karlnların "ev 
köleliği "ne bir de ücret köleliği" ekli
yordu. Kad_ınlar bir taraftan patronlar 
tarafından eriliyor ve sömürüliiyorlar

ken, diğer taraftan bütün ev işlerini yap
mak zorunda kahyorlardı. 

Kapitalizm kadn emeğine duyduğu 
ihtiyacın bir sonucu olarak üretimde ve 
toplumsal yaşamda kadınlara yer verir
ken, onların kurtuluş mücadelelerinin 
nesnel temellerini de atıyordu. Bu süreç 
kadınlara "ev köleliği' lle "ik:ret köleli
ği "nin temel kaynağıruıı özel miikiyete 
dayalı sınıflı toplum olduğunu ve bu ne
denle kadın olarak kurtuhışlarmın ancak 
suuf savaşımıyla gerçekleşebileceğini 
hergün biraz daha iyi kavratıyordu. Bu 
nedenle daha kapitalizmin ilk evresinde 
emekçi kadın hareketi ile burjuva kadın 
hareketinin yollan aynlıyordu. , K.urtu· 
luşlannı işçi sınıfının kurturuşuna bağ
layan Paris 'li kadınlar bu amaca uygun 
olarak Paris Komününün mücadelesinde 
ve kısa ömürlü iktidarında aktif görev a
tıyorlardı. 

19. Yüzyel'ın ikinci yarısında EN...,. 
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GELS , kadın erkek eşitliği soruna yeni 
bir boyut getiriyordu. Engels'e göre, ka
dının yazgısmı belirleyen, onun anato
misi değil, üretim ve miikiyet ilişkileri
dir. O retim ve mülkiyet ilişkileri değiş
tikçe kadının durumunda da değişiklik 
olmuştur. Bu nedenle kadının toplumsal 
eşitliğe kavuşmasının ön koşulları, ·özel 
mülkiyetin ortadan kalkması, kadının 

toplumsal üretime katılması ve ev işleri 
yükünden kurtulabilmesidir. 

Daha somaki dönemde yukarıda ifa-
. de edilen görüş emekçi kadınların miX:a
delesinde rehber oklu. Her yerde emekçi 
kadınlar işçi sımfının ve emekçilerin ya
nında yerlerini aldılar, onlarla omuz o
muza savaşım verdiler. 

-Giinümüıde işçi sınıfının iktidarda ol
duğu, ve üretim araçlan iizerindeki özel 
mülkiyetİn kaldmidığı sosyalist ülkeler
de kadınlar, toplumsal yaşamın bütw a
lanlarına katılıyorlar ve bu alanlarda er
keklerle eşit şekilde temsil ediliyorlar. 
Bu ülkelerde, kadının gelişmesine engel 
ve tutsakhğmm önemli bir nedeni olan 
hizmetlere dönüştiirülürken, ataerkil aile 
sisteminden kalma, kadınlan aşağlayıcı 
gelenek ve görenekler de hızla tasfıye e
dilmekte, kadınlarm gErçek kurtuluşlan 
pekiştirilmektedir. 

Yine günümüıde başta ileri kapitalist 
ülkeler olmak üıere, tüm kapitalist ülke
lerde de kadınlarm erkeklerle eşit hakla
ra sahip olduğu ve bunun insan haklan
mn ayrılmaz bir parçası bulunduğu ka
buledilmektedir. Aneaks pratikte bu ül
kelerde kadının çifte köleliği devam et
mektedir, eşitlik kağıt iizerinde kalmak-
tadır. Bu ülkelerdelô derin ekonomik 
bunalımdan kaynaklanan işsizlik, sefa
let, ahlaksal çöküş, toplumsal güvensiz
lik gibi sonuçlardan en çok etkilenen 
yine kadınlar olmaktadır. Böylece ka
dınların sahip oldukları kısmi haklarm 
da garantisinin olmadığı açığa çıkmak
tadır. Her türlü haklarının kıstWığımn 
yanmda bu ülkelerde anne ve çocuklarm 
yeterince korunması, kadınların duru
munu daha da ağırlaştırmaktadır. 

Geri bıraktınlmış ülkelerdeki kadın
lar ise çoğmılukla en temel hak ve ge
reksinimlerinden yoksun , çok daha kö
tü koşullarda yaşamaktadır. 

Dwyamızm üçte ikisinde, böylesine 
ağır ve zor koşullarda yaşayan kadınlar, 
kendi gerçek kurtuluşları için sömürüye, 
savaşa, baskı ve zulme karşı aktif olarak 
savaşıma atılmadan, ne kadın olarak 
kendi kurtuluşlarını sağlayabilirler, ne 
de onlarsız toplumun gerçek kurtuluşu 
sağlanabilir. Bu nedenle kadınların kUr
tuluşu işçi sınıfımn mücadelesine ayrıl
m~ bir biçimde bağhdır.!Çünkü her iki
sinin de "ücretli köleliği "nin kaynaklan-

, dığı kapitalizmdir. Yani bir yandan ia"e
' tim araçlarının sahibi olan kapitalistler, 
diğer yandan emeğinden başka daya
nağı olmayan işçi sınıfı. İşçi sınıfının 

mücadelesi, ia"etim araçlan üzerindeki 
özel mülkiyete son verecektir • .Bu neden
le kadının "ücretli kölelik"ten kurtuluşu 
da ancak işçi sınıfının sosyalizmi ger
çekleştirmesiyle sağlanacaktır. Ve kadı
nın "ev köleliği"nden kurtuluşu da yine 
ancak işçi sınıfı tarafından gerçekleştiri
lecektir. 

Dünya Sosyalist Kadınlar Federasyo
nunu 75 yıl önce bu anlam ve içerikle 
Dünya Kadınlar günü ilan ettiği 8 Mart 

biz Kürdistanlı kadınlar için çok daha 
anlamlıdır. Dört parçaya bölünerek sö
mürgeleştirilmiş ülkemizin kadınlan bi
rer emekçi ve kadın olmanın yanmda 
Kürt olduklan içinde ezilmekte, baskı 
görmektedirler. Bu nedenle bugün hal
kımızın ulusal~emokratik mücadelesin
de birliğin, dayanışmanın ve savaşımın 
sembolü haline getirmeliyiz. Bu anlam
da 8 Mart tüm Dünya kadınlan ve Kür
distanlı kadınlar için kutlu olsun. e 
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APOCULARIN 
DEVRİMCİ-DEMOKRATiK 
GÜCLERE KARSI 

' ' SALDIRILARI PERVASIZLASTI 
. . ' 

Başta F.Almanya ve Fransa olmak 
üzere, Apocu/arın devrimci demokratik. 
güçlere karşı saldın/an yoğunlaştı. Bu, 
saldınlar sonucu birçok ilerici yaralaıi· 
dı. Dergimizi basına verdiğimiz sırada, 
bu konuda KKDK Merkez Yürütme 
Kurulu 'nun bir açıklamasını aldık. Bu
nu okuyuculanmıza sunuyoruz. 

KAMUOYUNA AÇIKLAMA 
Devrimci- demokrat, anti faşist 

unsurlara yönelik saldırdan 
protesto ediyoruz . 

Apocular, devrimcilere, demokrat la
ra, anti- faşist unsurlara karşı saldırı ve 
tehditlerini sürdürüyor. Bilinçli ve belli 
bir anlayışın ürünü olan bu saldırılar, 
demokratik güçler arası ilişkilerde ne 
denli zarariara yolaçtığı, devrimci mü
cadeleyi gerilettiği ve gerici-faşist güç
lere ne denli propaganda malzemesi 
yarattığı apaçıksortadadır. Bu olum
suzluklara rağmen bir türlü akıllanma
yan ve geçmişten ders almayan PKK 
örgütü, provakasyonlarını geçtiğimiz 
Mart ayından itibaren giderek artırdı. 

*4 Mart günü Duisburg'da işyeri 
sendika temsilcisi ve Duisburg Kürdis
tan İşçi Derneği Başkanı gece vardiye
si işine giderken 3 Apocunun taşlı 
sopalı saldırısına uğradı. 

*ı 3 Mart gecesi biri KOM-KAR 
Merkez Yürütme Kurulu üyesi, diğeri 
demek üyesi 2 kişi Newroz afişlerini a
sarlarken 6 kişinin bıçaklı, sopalı saidı
nsına uğramış, biri başından yaratan
mıştır. 

*29 Mart günü, DEN HAAG'da 
Kürdistan İşçi Derneği'nin bir üyesi 
kahvede Apocularm saldırılarına uğra

dı. 
*Aynı gün Hamburg'da KKDK 

Hamburg Derneği Başkanı ikinci kez 

Apoculann saldırısına uğradı, saldır
anlar tarafından dövüldü. 

*4 Nisan günü Kürdistan İşçi Der
neği'nin bir üyesi Hamburg'da Apocu
Iann saldırısına uğradı, saldırı sonucu 
bıcakla yaralandı. 

*8 Nisan Hamburg'da Ostern-Marş 
dönüşü KKDK üyesi biri yine Apocu
larm saldınsma uğradı, bıçakla yara-

•laiıdı, Arkadaşımız acilen hastaneye 
kaldırtld ı. 

l(lillK ve KOM-KAR üyelerine y,a
pılan . bu saldırıları protesto' ederken; 
tüm ilerici güçleıi bir kez; daha bil tür 
olaylar karşısında duyarli .olmaya ve 
tavır almaya çağınyoruz~sPKK faraf
tartarını bu saldırı ve_ provakasyonlara 
alet olmamaya, kardeş kavgasına S()n 
vermeye çağırıyor, bu tiir saldırıların 
üyelerimize devarnı halinde bundan do
ğacak olumsuz sonuçlann sorumlusu
nun Apocular olacağını kamuoyuna 
duyururuz. 

KKDK 
Merkez Yürütme Kurulu 

Bu olayiann ardından bir çok de· 
mokratik örgüt, bu serserice ve sorum
suzca saldırılan sert bir şekilde kınaya
rak tepki ve nefretlerini gösterdiler. A · 

· şağıda olaylarla ilişkin FIDEF'in 
KKDK Yönetim Kurulu 'na gönderdiği 
mesajı kısaca veriyoruz. 

KKOK Yönetim Kuruluna 
Değerli arkadaşlar, 

Hamburg'da KKDK üyesi bir arka
daşa U Bahn'da yapdan saldırıyı üzün
tü ile öğrenmiş bulunuyoruzAynca 
Newroz çalışmaları sırasında KOM
KAR üyelerine de saldırdar olduğunu 
duyduk. 

Tüm bu olaylarda saldırıya uğra
yanlar ve görgü tanıkları, saldırganla
rm "APOCU" olarak tanınan kişiler ol
duğunu tespit ettiklerini söylemekte
dirler. 

FİDEF, örgüt içi ve örgütler arası i
lişkilerde fiziksel saldırıya ve şiddet 
kullamrnına kesin karşı olduğunu geç
mişte de sık sık açıklamıştır. Böylesi 
saldırıların barış ve demokrasi mücade
lesine hiç bir katkısı olmayacağı açık
tır. Kürt halkının geleneksel Newroz 
bayramının kutlanması çalışmalarına 
mani olmak, Kürt halkının çıkarlann
dan yana tavır almakla bağdaşmaz. 
Tersine yurt dışmda örgütler arası iliş
kilerde şiddet kullanımı gerici çevrele
rin, ilerici güçlere karşı saldırıya geç
mesine uygun ortam hazırlarlar. 

Devamı sayfa 22 'de 

Helli?stvane 
Kiı:~d, 

DILDAR. 
e Dildar ,. helbestvaneki hejaA ô bi 
navUdeng e. Nemaze ku Wl nel
besteke gelek heja,vehandibu( çe
kiribu) ji bo Kontara MAHABAD 
a Demokratik, ku hibe sirfida niş
timani(marşa milli) ji bona we 
komara yekemin ya Kurdistane. 
. Le bel~. ev siroda han ne ku bi 

te ne: bu ye sirfida niştimanl ya 
Komara Mahabade. Le bi şun da 
u ti:'ku .niha jl' bdye siruda nişti
mıinl' ya teveya netewa !'ur~. U. 
her çar Kurdistana rengın, li. ser 
zimane her Kurdeki welatperwei .· 
xweş te gotin. Ev siriida nişt!~a:.· 
ni Y<l netewa Kord, wek ku Jl alı 
herkesi da te zanin nave we ''EY 
RAQIB" e. .. 

Dildar: Gulesoreka bişkifti bu 
di baxe helbestvaniye da ii bi ge
lemperl di baxe Kurdistane da. 
Le heyf ii sed mixabin ku Vı hel
bestvane niştimanperwer heşta 
zu, u pir zfi xatiri xwe ji Kordİs
tana delal xwest u çu heqiya 
xwe. 

Ew Kurdistana ku bibu dilhe
reka tim heja li ber dile wl, u tim 
u tim dixwest ku rojek be her çar 
keziyen zertn yen ve delala h~ja u 
dilgirtiya xortan)>i desten xwe bi 
vehlne u bade. U tim ii tim hel
bestan li ber tifejen azadiye je ra 
vehfne u birese, mina şaliileki e
vindar fi hinavsoti u dilşewiti, li 
ser çiya u zinaren welati awaz ô 
simden azadiye je ra bixwlne. Le 
çi mixabin jiyane ev hesretan di 
dile wi da hişt fi destur nedaye. 

Dildar: Di berwara 20.2,1918 
an da li Kordİstana iraqe li qeza 
"Koy~" ji dayika xwe bu. Nave 
wi "Yunis Mela Reiif Mehmôd" 
e, kore ''Mela Sadiye Xadiml Si
ccade" ye ii nasnav (laqab )e wi 
Dildar e. Di dehsaliya xwe da li 
qeza "Ronya"Sdest bi xwendina 
peşi kir. Pişti ku du salan liwir 
xwend salen mayl yen dibistana 
destpeki li qeza Koye dawlkir. 

Di sala l 935 an de heşta ku li 
amadeyiya (bekalorya) Hewlere 
dixwend helbesta xwe ya yekem 
nivisand. Dildar, di zarotiya xwe 
da hez ji helbesten Haci (i)adire 
Koyl dikir.sPaşe çu li Kerkiike 
di 1940 1 da xwendina amadeyl 
dawi kir, u çu li zanlngeha dad-

Dumahık lı rupel 21 



ı ' 
J 

AR.MA.NC Serxwebuni, Azadi, Demoqrasi 

• 

Weyla t1ro, we_rla ffiiro, we: 
Wl feleke xayine weze bala :ı 
Hisa torine mala Cemlı Befe 
li Diyarbekira şewitl li MeQ 
u qehwa ve seraye 
Ax feleka me xayin e ııllrem 
li pey me naye 

Lo lo mlro qurba digo w 
Bila bişewite l'kaşo maş 
Lo lo bego qurba weze ~ 
Wın e binerin li aş u me( 
W "' ,.. E~ eze çu me ııpara xop: 
Go guhar u srutiraşa 
Bila kula Xwede bi kul t 
Xazi Mustefa Kemal Pa~ 
Ewe çawa deraniye fern 
m~ ıexan ii melan ô van 
Mırem ferman e, fermaıı 
oe fermana sere me hati 
ji Medisa Mebusyan e. 

De lo lo miro were çume Di 
webala xwe didime 
hisa Ekrem Be{e mala Ceılli 
li Diyarbekira şewiti li Merg 
li qehwa ve seraye. 

Lo lo mİro weze çume 1 
bira bişewite bi av u kaı 
Bira kula Xwede bi kiıl 
mebÔsa Meclisa ~nqere 
M ustefa Kemal, Isınet u 
Ew e çawa rabfi rayim .~ 
Digo wele 'iend seri rabi 
Kani weme çawa wind~ 
Ewe kaxiz li ser kaxizer 
Yedinci Qolordiya Diy 
Gava kaxiz diket deste · 
Ewe emir tebrlql kuçil< 
Digo: Wın e dest bidin s 



. " dınyaye, 

ve didime ,... 
ıaye ,.. 
thmede 

A A 
ne d 'xapıne mı ro 

weyla 

ze çume Diyarbekira şewiti 

ime Qerejdaxa xopan 
·ebe mala Cemll Paşa 
ı win e binerin 

ma sere 
(urdan e 
serr me Kurdan e 

·eji Anqere 

·arbekira şewiti 

Paşa naye 
hmede lo mİro 

~yarbekira şewiti' 

e Cekeve deve dere 

.v'iberaii 
wreka giran li hev tam 
ne ji Kurdan e 
bikin sere wan e 
li şandin 
rbekire(*) A 

edinci Qolordi qumandanı 
~ qomser u ~oılsaıı dikir 
r mala Cemil Bege_ 

A 

mı ro 

Xwede Ekrem Bege mıre zirav fermana sere w ane hatiye 
Win e wan bernedin 
Nive şevebi şun de 
te da bimÔle w e çiçik nemine. 

M"ırem ferman e, bege'm ferman e, fermana sere me Kurdan e 
Fermana me rabu)'e ji Anqere ji Meclisa Meb~syan e 
De bi Xwede mırem fermana sere me hatiye tu car ewa nare 
Lo lo mlro weze çume Diyarbekira şewitl 
Bira bi~wite bi hewr ô bl'ne 
Bira kule Xwede bi kul be tekeve deve dere 
M eelisa Anqere ji .... meb~sa yek nemine 
tekeve deve dere Isınet Paşa Kemal wi siltani 
Ew~ çawa deraniye fermana sere şexan u melan 
mala Cemlı Paşa 

W ele digo Mehmed Be ge niıre mala Cemlı Paşa 
Ewe radibe dibe "Geü mala CenUı Paşa 
bi Xwede'"rabin min e tiştek seh kiriye 
lo lo malneketno bi Xwede fermana sere me hatiye ji Anqere 
Win e rabin erne çeple çilix u çicix ô su tane xwe 
bigrin u birevinin'' 
Wele mala Cemlı Paşa bawer nekirin 
Gotin: Malneketo li blra te naye-
roja Xazl Mustefa Kemal Paşa dihate Di yarbekir 
nİdinişt li Xazikoşke 
yen ku li dorebfin 
hernil mala Cem'il Paşa bun 
Win e nizani n tiştek ji b ona me tinine. 

u di~o: Bira mala w e xera be win nizanin 
Merke Rome tu bext u namus ô Xireta Wı tinme . 
Le bele fermana sere me hatiye 
Li dinyaye tu xilasbuna me tinme. 

Weyla mlro. weyla ınlro wey dinyaye 
Ax feleka me xayin e me d 'xap'İne niirem li pey me naye. 

,... 
Ji berhevoka H.HOLI 

(*)Yedinci, peyvek bi Tirkl ye ô mana we ya bi Kurdİ "hefteniin"e. 
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NUSAYBiN 

BOSALTILIYOR! 
1 

e Evren-özal çetesi, bir avuç 
tekelin çıkarına, halkunıza 
karşı uyguladığı planiarına bir 
yenisini eklerneye çalışıyor. 
Bu plan, Mardin ilimizin şirin 
bir ilçesi olan Nusaybin'in sı
nırdan 350 metre uzaktl!.,yeni
den yerleşimini içeriyor. Bilin
diği gibi burjuva çevreler yıl
lardır bölgedeki 300 bin hek
tar arazinin "halk yararına" 
kullamlacağı yalamm savurup 
duruyorlar. Asimda amaç, bu 
geniş bölgeyi ABD ve bağla
şıklarımn hizmetine sokmak
tır. 

Güçlü yurtseverlikıduygulan
mn egemen olduğu Nusaybin 
ilçesi, aym oranda yurtseverlik 
duygularına sahip olan Kaınışb 
(Suriye) ilçesi ile bir kent gi
bidir. Her iki tarafta oturan in
sanlar arasmdaki kültürel, eko- • 
nomik, ulusal ve sosyal ilişki
ler bir bütünsellik arzeder. 
Oluşturulmak istenen 350 

metrelik tampon bölgenin-di
kenli tel örgüler ve mayınlan
mış alaruar yetmiyormuş gi
bi-5faratılması olayını yorum
lamayaca~ız. Nusaybin'den bir 

yurtsever ile yaptığımız bir 
söyleşi ile olayı sizlere sunma
yı daha uygun gördük. Bu 
yurtseverin tepkileri, Nusaybin 
halkının düşünce ve tepkileri
nin bir parçasıdır. Olayın AR
MANC dergisi vasıtası ile daha 
ge~ş bir kamuoyuna duyrula
cagı umuduyla en sıcak selam 
ve devrimci dayanışmamızı i-
letmek istiyorum. .... 

BRUSK 

SORU: Sizce hudut boylarını neden 
boşaltıyorlar? 

CEVAP: Bence hudut boyla
r~m boşaltma nedeni, herhangi 
bır ?layda çatışmaya elverişli 
o Iabılecek ve askeri üsterin ku
rulmasını sağlayacak alanlar 
yaratmaktır. 

Sizin de bildiğiniz gibi ara
daki sınırlar suni sımrlardır. Bu 
sınırlar bizlerin diğer tarafla i
lişki kurmamıza engel olama
mıştır. örneğin, benim hem 
Kamışb'da hem de Nusaybin'
de arazim vardır Benim evim 

Nusaybin'de ama Suriye'de o
turan akrabalanından birinin 
kızı ile evliyim. Sınır boyları
mn bo şaltılmasının bir nedeni 
de, bizim karşılıklı olan ilişki
lerimizi kesmek, bizi bizlere 
yabancılaştırmaktır. 

Diyebilirim ki, bu plan ege
men güçlerin çaresizlik ve aciz
liklerinin bir sonucudur. 

SORU: Nusaybin ilçesinin yarısı bo
şaltılacak. Bunun sizce nedeni nedir ? 

CEVAP: DOğrudur. Bunun 
tek nedeni vardır. O da ABD 
ve NA TO için boşaltılan yer
lerde askeri üsler kurmak ve 
buradan da Ortadoğu'da geli
şen ilerici, ulusal ve demokra
tik hareketlere müdahale etme 
olanağı elde etmektir. Biliyor
sunuz, Türkiye başta olmak ü
zere, diğer sömürgeci devletler 
ve NATO'ya bağlı ülkeler Kürt 
ulusal hareketinin gelişip boy
lanmasmdan korkuyorlar. 
Çünkü, bağımsız bir Kirdistan' 
ın Ortadoğu'da gerek NATO'
nun gerekse de diğer gerici 
devletlerin çıkarlarına ne denli 
zarar vereceğini biliyorlar. 

Bu nedenle, onlarca, Kürt u
lusal hareketi bir engeldir. Bu 
ulusun haklı savaşımını ezmek 
veya yok etmek için her türlü 
yola başvuruyorlar. 

l_<.ürt ulusal demokratik güç
len, gerçek düşmamn ABD 
emperyalizmi ve NATO oldu
ğunu, gerçek doston da Dünya 
Sosyalist Sistemi, kapitalist ül
kelerdeki işçi sınıfı hareketleri 
ve ulusal kurtuluşu için müca
dele eden ezilen halklar oldu
ğunun bilincindedir. 

SORU: Nusaybin halkı bunu ~asıl 
karşılıyor ? Halkın tepkisi nedir kı-
saca anlatır mısın ? ' 

CEVAP: Egemen güçler, bo
şaltılacak yerler için yüksek 
değer biçeceklerini propagan
da ediyorlar. örneğin, bir evin · 
değeri 300 bin ise 600 bin ve
receklerini söylemektedirler. 
Ancak halk bunlara inanma
maktadır. Egemen çevreler ile 
işbirliği içinde olanlar bu işten 
memnundurlar. Halktabir ger
giPlik var. 

~qRU: İlçede bulunan burjuva parti
lerının boıaltma olayı ile ilgili tutum
lan nedir . Halka bu konuda açıklama 
yapıyorlar mı? 

Devamı say fa 2 1 'de 
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KÜRDiSTAN' DAN GELEN . . 

BIR MEKTUPTAN 

e Dost bir hareketin bir sempatizanı
mn, Siirt bölgesinden gönderdiği ve il
ginç haberler içerdiği için mektubun ha
ber bölümünü aynen yazıp size gönderi
yorum. Bölgedeki mili tarizmin özellikle 
Eruh ve Şemdinli olaylarından sonra 
bölge halkına yaptıkları gerçekten öğre
ticidir. Dergimiz Armanc vasıtasıyla fa
şist sömia"gecilerin halkımıza çektirdik
lerinden kamuoyunu daha geniş haber
dar etmenin yararlı olacağına inanıyo-

rum. 
Karnıştı Armanc Muhabiri 

Mektubun Haber bölümünden: 
"ı 6.11.1984 gününde bazı köylüler 

çalışmak amacı ile aileleri ile birlikte 
Türkiye'nin batısına giderlerken Ulude
re'nin S~gırkan köyünde durduruluyor
lar. Kadın,erkek ve çocuklar 24 kişiydi
ler. Jandarma komutanı; Nereye gidi
yorsunuz' diyor. Onlarda 'çalışmaya gi
diyoruz' demişler. Komutan; 'sizler Er
menisiniz müslüman degilsiniz' demiş. 

ı 
Köylüler korkudan 'Biz Türküz ve müslü
mamz ·.demişler. Komutan demiş; öyle 
ise hepinizin gözlerini bağbyacağım; yüz 
metre aşağıya koşup geleceksiniz. Kim 
düşmezse o Türktür ve serbest bırakaca-
ğım. Kim düşse o Körtür ve yakalayaca
ğım'. S-6 metre koşan köylüler hepsi ko
mutanın kahkahalan altında, birbirlerine 
ve taşiara çarpıp düşüyorlar. Gözleri ka
palı ve koşarken düştükleri için o 24 
Kürt köylüsü bir hafta ~gırkan 'da hapis 
yatıyorlar. ( segırkan Şırnaktan Ulude
re'ye giden anayol üzerinde 100 haneye 
yakın bir köydür. Köy ile Tabur (2ı9 
seyyar jandarma taburu) iç içedir. Köy 
ve tabur Hakkari ve Siirt il coğrafik sını
nnı çizen Hizil suyu üzerindedir. Sıkı bir 
denetim ve kontrol noktasıdır. (Armanc 
Muhabiri) 

rine sabahleyin ayni anda baskın yapıldı. 
Silah ve kaçak arama bahanesiyle evlere 
giriyorlar. Aramadan sonra bütün adam
lar bir meydanda toplahlıyor. Komutan 
bir sandelyeye gelip oturuyor. Daha son
ra yağmur yağıyor. Çamurlu me ydanda 
ve yağmurun altında komutan köylülere 
diyor karın üstü ve takla atarak benim 
yanıma kadar gelin' komutan ile köylü
le_~ ~asındaki SO metrelik mesafeyi, l 
koytiller kann üstü sürünerek sandelyeye 
doğru gidiyorlar. Komutan da sandelye
seni sürekli geri çekiyor. Bu olay 4-S de
fa tekrarlamyor. Daha sonra köylülerin 
el ve ayaklan taşların üstüne konulup tü
fek k undağı ile vuruluyor. 

Bundan ayn, Jirkan Aşiretine bağlı 
Besta Gevo köyüne yapılan baskında, 

korkup jandarmadan kaçan bir baba ve 
oğul G-3 ile taranıp öldürüldüler. Aynca, 
ı 984 'ün Aralık ayında, Pirosan Köyünde 
Aşka Mahallesine yapılan baskında jan
darmalar Hasan Mehmet Yasin isimli 
köylüyü hiç sebep olmadan tarayıp öldü
rüyorlar. 

. i5v'E.~ 
HAllERLERi 

••••••••••••••••••••••••• 
ISVEÇ'TE OTURMA 

MüSAADESINDE YENILIK 

et984/85 döneminde yapılan 
kanun değişikiğiyle, ülkeye gi
rişleri kabul edilen yabancılar, 
bundan böyle daha başından iti
baren süreki oturma izni(PUT) a
lacaklar. 

Bu değişiklik başta siyasi iltica
cıları, insani nedenle sığınmış o
lanlan ve ailesi nedeniyle ülkeye 
gelmiş kişileri kapsamaktadır. 

Bu kategorilerin dışında kalan 
göçmenlerin oturma izinlerine 
zaman sınırlaması konacak ve ge
rektiğinde oturma izni Göçmen
ler Bakanlığı tarafından tekrar 
gözden geçirilecek. 
.~isafir öğrenciler ve ülkede ge

çıcı olarak kalmakta olanlara sü
rekli oturma izni(PUT) verilme
yecek. 

Sürekli oturma izni için bun
dan böyle özel blanketler doldu
rulmayacak. Tüm oturma izinleri 
Göçmenler Bakanlığınca(SIV)- o
turma izni kabul edildikten son
ra- tekrar gözden geçirilecek. Ki
şinin oturma izni kabul edildik
ten sonra sürekli oturma izni 
(PUT) bildirilecek. 

Sürekli oturma izni, lsveç'e 
hem giriş. öncesi hem de giriş 
sonrası venlecek. e 

SIYASI SIGINIKLAR IÇIN 
YENILIK 

•Göçmenler Bakanlığı, I Ocak 
1 ~85 tarihinden itibaren siyasi 
sıgınıkların ~abulü sorumluluğu
nu AMS(Iş Piyasası Yönetim Ku
rulu)'tan devraldı. Aynı zaman
da, siyasi sığınıkların yerleştiril
mesi için y~ni bir sistem oluştu
ruldu. Bu sı.steme göre belediye
lerin sığınıklarla ilgili sorumlu
lukları açığa kavuşuyor ve bele
diyeleri~, devletten daha iyi bir 
ekonomık yardım almaları sağla
nıyor. 

Bunların dışında bu sistem aşa
ğnakileri içeriyor; 

"Başka bir olay daha oldu; ı 9 .ll. 
ı 984 günü, Beytüşsebaba bağlı Guvanis, 
Gısışke, Bılbese, Sedkar ve Kasre köyle-

Faşistler Kürt halkının mücadelesini 
durdurmak için her şeye başvuruyorlar. 
Hududa yakın köyterin (Kastedilen Irak 
Kürdistan'ı hudududur.AM) boşaltılma
sı için planlar yapıyorlar. Ve daha şim
diden 60 köyün boşaltılması için çalış
malara başlanmışlar. Elbette bu daha 
büyüyecek. Bir de devrimcilere karşı 

kendilerine kiralık çaşlar tutuyorlar. 
Aylık 3S bin Lira ve her birisine ı tane 
Keleşinkof veriliyor. Köyün büyüklüğü
ne göre S ile 2S arasında çaş örgiılen

miş. Bölgede daha çok, ba;kı ve deneti
mi sağlamak için Şırnak'ın Vilayet yapı
lacağı ve Şırnak'taki askeri gücün arttın
lacağı halk arasmda konuşuluyor. Bu sı
raladıklanm sadece belli bazı yörelerde
ki bir kaç olaydır. Ama hemen hemen 
tüm Kürdistan'da cehennem azabı yaşa-
nıyor." e Bl~~tc:ıET ve BELEDIYE IŞ-

s .4.198S *Göçmenler Dairesi devletin 
sorumluluğunu yükleilİyor. , ·--------------------------_...J "'Uevlet ve belediyelerin daha i-

Devamı sayfa 23 'de 
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KKDK ÜYESi 

ABDÜLBAKi AY 

SE H iT 
1 

EDiLDi 

e Geçenlerde Abdulbaki AY isimli bir 
KKDK üyesi, Elaziğ'dagece yatacağı ye
re giderken boğazı kesilip, kol ve hacak
ları kırılarak, vücuduna sapianan bir çok 
bıçak yarasıyla faşistler tarafından kat
IedildL Katledildikten sonra bir çukura 
atılıyor, cesedi üç gün bu çukurda kalı
yor daha sonra cesed kokusunun çevre
ye yayılması sonucu olay duyuluyor. 
Ceset tanınmayacak şekilde. Ancak gög
sündeki ko Iyeden kimliği tesbit edilip a
ilesine haber veriliyor. 

Abdülbaki AY, Diyarbakır'ın Kulp il
çesine bağlı Ağaçtı bucağında doğdu. 
Çoğumuz gibi emekçi bir aile çocuğu i
di. Daha genç yaşta iken devriınci müca
deleye atıld ı.sHalkımızın emperyelizıne, 

söınürgeciliğe karşı verdiği mücadelede 
yer aldı. 12 Eylül öncesinde ülkemiz 
Kürdistan'ın zengin yeraltı ve yerlistü 
kaynaklarına karşın, işsizlik ve yoksııl
luk içinde bulunan bir çok Kürdistanlı 
gibi O da yaşamını sürdürebilınek için 
Federal Alınanya 'nın Mainz şehrine gi
derek iltica etti. Üç yılla yakın bir süre 
Mainz'de kaldıktan sonra Kürdistana 
dönınek wrunda kaldı. Kürdistan'a gi
der gitmez askere götürüldü. Terhisinden 
sonra da yine ailesinin geçimini sağla
mak için Elazığ'a gidip inşaatlarda çalış· 
maya başlayıp aydan aya biriktirdiği pa
rayı ailesine gönderiyordu. Ancak daha 
üç4ört ay geçmişti ki, ailesini ziyarete 
gitmeye hazırlandığı ırada faşistlerce 

DAHA GÜCLÜ 
' BİR ARMANC İCİN: • 

ARMANC'I 
OKU,OKUT! 

·YAZI ve HABERLE 
GÜCLENDİR! 

' 

katiedildi. Böylece halkımızın şehitler 
kervanına bir isim daha eklendi. 

Abdülbaki AY henüz 24 yaşındaydı. 
2,5 yıllık evliydi. 8 nüfuslu bir aileyi ge
çindiriyordu. 

Cenazesi doğduğu köyde göıniidü. 
Cenaze törenine kalabalık bir halk top
luluğu katıldı. Faşizm lanetlendi. 

Faşist cuntanın estirdiği terör altında 
daha ABDÜLBAKİ gibi henüz ölüm ha
berlerini duyınadığımız nice ilerici dev
riınci insanın katiedildiğini biliyoruz. 
Ancak tüm bunların hesabını soracağı
ınız günler uzak değildir. e 

Kulp/Diyarbakır 
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ME NEWROZi PiROZ KIR 

eGete Kurd Newroza sala 1985 
an jl di bin ho yen gelek dijwar de 
derhas kir. Newroz, ji bo na gele 
me li dij zulme, zore u kedxuriye 
buye sembola tekoşin u liber
xwedane, li her çar beşen Kuntis
tane di bin şerten gelek cuda da 
u bi gelek metoden curbucur ha
te pirozkirine. Li Kurdistana Tir
kiye ku beşe Kurdistaneye beri 
mezintirin e pelen agire Newroze 
w ek beşen Kurdistane yen din bi 
serbesti ô bi girseyi bilind nebfı. 
Gele me li vf beşe Kurdistane 
Newroz, di bin hovitiyen efiota 
faşist de bi hawaki dizi u li sere 
çiyan piroz kir. Le be guman li vi 
beşe Kurdistane her çiqas eriş u 
hovftiyen cunta faşist be nabeyn 
d om dike jf, le cardin agire New 
Newroze ne di dile gele me de ii 
ne jlli sere çiyayen Kurdistane 
tu cari venemiri ô wevenemire j"i. 
U gel hemô dijwariya xebat ô t€
koşln her berdewam e. Ev xebat 
u tekoşin, hem li seransere welet 
u hem jl di zindanen faşizme de 
be rawestan her berdewam e. U
berxwedanen qehremanEm girti
geha Diyarbekire ji bo ve yeke 
minaken gelek heja ii berJ>içav in. 

U Kurdistana Iran ô Iraq gele 
Kurd, peşmergen qehreman li dij 
hezen kolonyaüst tekoşınek be 
hempa dide u heroj derbeyen ge
lek mezin li dijmin dixe. Ev der
beyen ku gele me li dijmin dixe 
ji derba çakôçe Kawaye hesin
ker ku sere Dehaqe xwin mij xis
tib ô m anidartir e. Li vi herd u be
şen Kurdistane li heremen rizgar
kirJ:. ku ev herem gelek piçuk bin 
jİ· plrozkirina Newroze bo gele 
Kurd serfiraziyek mezin e. 

Li Kurdistana Suriye ji sala 
1980 u vir de Newroz ji all gele 
me ve edi bi girseyl te pirozkirin. 
Li vir, gele me bi her hawi li 
Newroze xwediderdikeve. 

Wek her sal, isal ji hemuye gel 
bi mehan beri Newroze dest bi 
haziriyl Newroze kirin. Li malan, 
li gundan 6 li bajaran xebat u ha- r 
ziriyen Newroze tevgerek xistibQJ 
nava gel. Di dema van haziriyan 
de qutnl u qumaşen rengin diha
te kirin u li terziyan belav dibun. 
Wısa bu, ku edi dikaren terziyan 
nikaribiin ji bin rabana. 

Ya din jl, cardin wek hersal 
daxwaza gel ev bu, ku partiyen 
Kurd Newroze bi hev re piroz bi
kin. Her çiqas bin bezan dixwes
tin, ku xwe nedin ber p"irozkirina 
bi hevre ji, le cardin piraniyan he
zan wek daxwaza gel kir, ango 
tlce wek daxwaza gel bu. Ji Şa
me hetanl Afrine(Çiyaye Kurd) ii 
ji Afrine jf hetanl Endiwere gele 
me şeva Newroze agir dada ii p€
tiyen agire J'lewroze berberf ez
mana dibii. u roja 21 e ada re jl bi 
bezaran insan derketin çole kin
cen xwe yen rengin li xwe İdrin, 
şlven netewi çekirio ii bi vi awayl 
h~~ani evare ji xwe re kef 6 şayl 
kın n. 

Le bele di nav w an de ji cardin 
ya herl bi girseyl Newroza 9a
mişloye bu.sDi nabeyna bajer ô 
ciye ku Newroz le dihat plrozki
rin, te ax baveta n ediket erde; gel 
wek muriyan dikşiya. 

Li qada ku Newroz le dihat pi
rozkirin vekirina bin sahneyen ji 
bona amadekirina programen 
Newroze, batibii qedexe kirin, le 
sehneyen (~k~·. çadiren) wisa 
cardin hatin ve ırın. U di van de-

ran de axaftin, folklor, piyes, pe
kenin ô pandomimjf ji gel re hate 
peşkeş kirin. Li ciye ku Newroz 
le dihat pirozkirin, sehneya her) 
mezin ya her çar partiyen Kurd 
bun.s Van her çar partiyan ev 
bôn: Hevgirtina GeliKurd li Surr, 
Parti Demokrat) Kurd li Sôri(El 
Parti), Partiya Kurden Çep li Su
ri, Partf Demokratf Kurd li Siirt. 

Pirozkirina Newroze hetant e
vare do m kir (i ji ali gelek kesi ve 
filme we hate kişandin. Di ve ro
ja me ya netewi de gele Ermeni, 
Asiirf ii Suryani jt bi gele me re 
bu, wan jf wek me kef ô şayi ki
rio. 

Dive em hin betir xebate bikin 
ô tekoşine bidin, ku salen pe ş de 
em Newroze li Kurdistanek serbi
xwe, demokratiksô azad de piroz 
bikin. 

Nôçevane ARMANC/(j)amişlo 
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" EWRUPA 

*Li Afrika Başur, di du rojan 
de 21 reşik hatin kuştin. 

*Belçika, biryara bi clkirina fÔ
zeyen atoınl stend. 

*Mahkemeyen faşist yen Tır
kiye biryara 3 d ardakirinen din {ı 
steQd. 

*Israll, hin gunden li başura 
Lubnane guJebara(l kirin. 

*Di ~re Iran ô Iraq de bi beza
ran kesen be suc tene kuştin. 

*Hukumeta faşist a Tirkiye, ji 
bo "islahkirina" girtiyen siyasi 
civlnen navnetewl pek tlne u jİ 
kesen Ôtjadperesten bi navudeng 
nesıhetan distine. 

*Emerlka Y ekbuyl, bi tevl he
valbenden xwe dixwaze "şere 
sterkan" biafirôıe. 

Bele mirov dikare rezen jonn 
hejİ direjtir bike. Xuya ye, ku em 
Newroze ne di demek xweş de 
plroz dikin. Le b ele Newroza lsal 
disa emtevde geş kirin. 

Be şik, li Kurdistane dİsa agir 
peketin. Dihol ô zirne lexistin. Bi 
kinren gelen deliıo, çepik, nure 
xezate, govend u h.w .d. dile pır l{ 
xortan geş kirin. 

LI ALMANYA FEDERAL 

Li Almanya Federal di gelek 
b~aran de Newroz hate prrozki
rin. Federasyona KKDK jl li du 
bajaran Newroze piroz kir. Di 2.e 
Adare de li Hannovere ô 16-ye 
Adare (ı li Kölne. 

Di pırozkirina Newroza Hanno
vere de nezi 700 kes , li Kölne ji 
nezi 400 kes beşdar bun. Prog
rama herd u şevan ji Ciwan, 
Kulilk, Nizarnettin Arıç, RetJer, 
Koroya Zarokan ya KKDK ya 
Ce lle, F olklora Ce lle u Giessene 
pek hatibun. 

Kuılı.k, bi denge xwe yexweşik 
h .... "' k" ve e mu mevanan şa ır. 

A "' 
LI SWEDE 

Federasyona Komelen Kordis
tane Li Swede, li bajara Stock
holme di roja 23-e Adare Newroz 
pıroz kir. Di şeve de zedefı 1000 
kes beŞ<:lar blın. KulİJk, Nasir 
Rezzazl u Heval şeve geş kirin. 

" Koınlta Pişgiriya Bi Gelen Tirk 
u Kord Li U ppsalaye, di re; a 17-€ 
Adare li bajara Uppsalaye New
roz plroz kir. Di şeve de zedey~ 
30Q kes beşdar hun ..• Grupa foll~
lore ya GOVEl\JD u gruba DI
LAN, hozan Heval, Koma Gel u 

Te mo şeve ge ş kirin. 

Hevi ew e, ku Newroz di Kur
distaneke serbixwe de bete pİ
rozkirine. 

Cardin NEWROZA ME PIROZ 
BE. e 

FRANSA' DA NEWROZ 

e Kürt halkının zulme ve sömürüye 
karşı direnişinin sempolü olan Newroz 
Fransa'da bu y!l da değişik biçimlerde 
~utlandı. Newroz'u anmak ve o'nu yı
gınlara maletmek önemli bir görevdir. 
Aynı zamanda Newroz, yurtdışında 
halkı~zl~ uluslararası dayanışmayı sağ
lamak ıçın de önemli bir araçtır. New
roz'u halkımızla daha da güçlü bir ulus
lararası dayanı.~ma günü haline getirmek 
için yoğun bir çaba sarfedilmelidir. 

Konuya ilişkin olarak aralarında 
KKDK-Fransa Komitesinin de bulundu
ğ~ 15 demokratik kitle ve yığın örgütü 
bır araya gelerek afiş ve bıldiri çıkardı
lar. Bildiride Kürt halkının durumu Kür
distan'ın konumu dile getirilerek,~Kürt 
halkının mücadelesinin sürdüğü vurgula
nıyor ve şöyle deniyor: 

" ... Türkiye'de generaller cuntasının 
en fazla korktuğu, en fazla ürktüğü de
mokratik güçlerden biri de Kürt halkı
dır. Çünkü Türkiye işçi sınıfının, emekçi 
halklarının en güçlü dostu, cuntaya karşı 
en büyük müttefi~ Kürt ulusal dem*a
tik hareketidir. 

"Onun için emperyalizme bağımlı 
ırkçı ve işgalci Türk ordusunun büyük 
bölümü Kürdistan'da tutuluyor, Kii"t u
lusu ve komşu halkiara yönelik saldırgan 
emeller için besleniyor. '.Onun için, ope
rasyon adı altmda imha seferleri düzen
leniyor. Onun için,syeni askeri alanlar 
yeni manevralar, yeni tatbikatlar düzen~ 
)eniyor ... " · e 

ARMANC Mhubiri 
FRANSA 

Avrupa Konseyi Hukuk Komisyonu 
ve Kürt Sorunu 

e Avrupa Konseyi Hukuk Komisyonu 
Türkiye'deki azınlıklar sorununu görüş
mek üzere Paris'te 22.03 .1 985 günü 
toplandı. 

Toplantıda Kürt sorununun görü
şülmesi ve Kürtlerin bir azınlık değil bir 
ulus olduklarını vurgulamak ve Kürt 
halkıyla dayanışmada bulunmak ama
cıyla aralannda KKDK-Fransa Komitesi
nin de bulunduğu Türkiye ve Kii-distan
lı ilerici örgütlerle beraber toplantının 
yapılacağı bina önünde bir gösteri yapd
dı Konuya ilişkin olarak ortaklaşa ha
zırlanan çok sayıda Fransızca bildiri da
ğıtıldı. Bildiri de Türkiye'de Kürt halkı
nın yokedilmek istendiği, bugün Kürdis
tan'daki hapishanelerde IS bin ciwnııda 
iut uldu bulunduğu ve bunların her biri 

ölüm günlerini beklediklerini, Kürt halkı
nın batıya göçe zorlandığı, buna karşdık 
Tii-k asdlı mültecilerin Kürdistaıla yer
leştirildikleri, ~n aylarda Hakkari'de bir 
çok köyün boşaltddığı, halkın göçe zpr
Jandığı ve Kürdistan 'ın işgal edildiği be
lirtilerek, bu durumda konseyin alacağı 
gerçekçi bir kararın dünya kamuoyu ö
nünde saygıyla karşılanacağı, aksi taktir
de Türk devletinin suç ortağı durumuna 
düşilieceği dile getirdi. 

Gösteride ''Yaşasın Kii"t Halkının 
Mücadelesi!", "Kürdistan'daki Katliam
lam Son!' 'b. gibi Kii"t halkıyla daya
mşmayı dile getiten sloganlar atıldı. e 

Arınane Muhabiri 
FRANSA 
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Yabancı Düşmanlıgına 

Karsı Savasım Örgütünün 
' ' 

3. Yıldönümü Kutlandı 

':) 20.3.1985 günü, Köhı ve çevrelinde 

yabancı düşmanlığına karşı mücadelede 

yoğun bir çalışma yapan WEHRETDEN 

ANFANGEN 'in 3. yıldönümü kutlandı. 

Kutlama toplantısına, KKDK-Köln, 

AST A (Yabancı Öğrenciler Temsilcili

ği), Yabancı Erkekler ile Evli Kadınlar 

Derneği (lAF), Ulu~lararası Af Örgütü, 

WDR Televizyon l:kibi, Roja Welat, 

Köln Yabancılar Meclisi'nden iki temsil

cikatıldılar. 

Toplantı, örgüt başkanı bayan R.İnge 

Prüfer tarafından yapılan bir konuşma 

ile açıldı <;O kişinin izlediği kutlama 

programı tartışma ve eğlence olmak üze

re iki bölümden oluşuyordu. Başkan İn

ge Prüfer'in açılış konuşmasından sonra 

tartışmaya geçildi. Özellikle Yabancılar 

Me ch 'nden gelen iki temsilci soru 

yağmuruna tutuldular. Yabancılar Mec

lisi'nin "herkese açık olduğunu" belir

ten temsilciler, önerllerin sunulabilece

ğim ve bu öneriterin mecli~ vasıtasıyla 

Şehir idaresine aktardıcağını soyledıler. 

Bınıun üzerine Cezayirli bir arkadaş 

şöyle bir soru yöneltti; 
-Yabancılar Meclisinde temsilcisi ol-

o 

ı /CM!l c t _______________ ' ----
mayanların durumu ne olacak? Bunlar 

Tii'kçe'de bilmiyorlar. önerilerini sizle

re nasıl sunacaklar? 
Cevap şöyle oldu; 
-- Elbette zordur. Yabancılar Mecli

sinde Türk ler, İtalyanlılar, Y ünanlılar, 

Portekizliler ve ispanyalıların temsilcile

ri vardır Diğerleri de yazılı dilekçelerle 

ya da imza topluyarak şehir idaresine 

başvururlarsa ileride temsilcileri seçilebi

lir ve bazı haklar elde edebilirler. 

Kölıı-KKDK biriminden gelen temsil

ci söz aldı ve şöyle bir açıklamada bu

lundu; 
"Bundan bir kaç yıl önce KKDK ve 

KOMKAR örgütleri Almanya'da yaşa

makta olan Kürtler için anadilde eğitim 

ve radiyo-televizyonda Kürtce yayın 

hakları için bir imza kampanyası haşla

tılar \0 bini aşkın imı.a toplandı ve im

zalarla şehir idareline başvuruldu Baş

vurumuz geri çevrildi. Biz KKDK ularak 

bu toplantıyı bir fırsat buluyor ve bu is

temimizi Yabancılar Meclisi tarafından 

Şehirler İdaresine iletilmesini istiyoruz.' 

Cevap tepkisel oldu; 

--Efendim biz Türkeye'deki sorunla

rı buraya taşımak istemiyoruz. Türkiye 

NATO'nun üyesidir . \lmanya da NATO 

üyesidir. Bu nedenle de Kürtlerin bu 

istemi verine getirileme7. 
Toplantıdaki temsilciler ve seyirciler 

yapılan açıklamayı sert bir şekilde pro

testo ettiler. Bayan R. İnge Prüfer AI

manyanın artık iç politikasını da b~::lirle

yemiyecek duruma düştüğünü, Yabancı

lar Meclisinin işbirlikçi olduğunu ve hiç 

bir sorunu çözemiyeceğini belirttikten 

sonra iki temsilci toplantıyı terketti. 

Programın eğlence bölümüne geçil

meden önce Bayan R. İnge Prüfer, örgü

te hiç biryardımdan kaçınmayan, her is

tendiğinde eylemiere aktif o larak katı

Jan, F .Almanya 'daki Kii'tlerin haklarını 

doğru ve diirüstçe savunan KKDK 'ya te

şekür lerini iletti ve KKDK 'ya bundan 

böyle giÇleri yettiğince yardım edecek

lerini belirtti. 
Herkesi çoşturan KKDK folklor eki

bine Bayan R lnge Prüfer tarafından 

bir takım folkloı elbisesi hediye edildi. 
Köln Arınane Muhabiri 
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SBKP Genel Sekreteri 
Konstantin Çernenko'yu 

Kaybettik 
S BKP Genel Sekreteri ve Sovyetler 

Birliği Devlet Başkanı Çenıenko, ağır 
bir hastalıktan sonra ammııdan ayni
dı. ll Mart 19S5 günü yaşama gözle
rini yuman Çenıenko'nun ölümü üze
rine SBKP MK, Yüksek Sovyet Prezid
yumu ve Sovyetler Birliği Bakanlar 
Kumlu, Sovyet halkına yaptıklan açık
lamada; 

''Sovyet halkına ve partisine derin 
'ir üzüntüyle bildiriyoruz ki, SBKP 
\~nel Sekreteri, Yüksek Sovyet Pre
zidyumu Başkanı, Konstantin Çernen
ko, ağır bir hastalıktan sonm saat 7 .20' 
de aramızdan ayrılmı~;1ır'' dedi. 

l ı:rnenko 'nun te ııaze MeraMını Ko
mitesi, Başkanlığına Mihail Gorbaçov a
tandı. 

~'ERNEN KO 'N UN KJSA Y AŞAMI 

Konstantin Ustinovitj (,"enıenko, 24 
Eylill 1911 de Bolsjaja köyünde dogdu, 
çocukluğunda çiftliklerde gündelikçi o
larak çalı~~ı. Genç yaşta Knmsomol ü
yesi oldu. Komsoınol 'da kısa bir çalış
nıachn ,oııra. 1929 yılında Novosilovo 
Bölgesinde ajitasyon bölümüne yönetici 
olarak atandı. 19 30 yılında Çernenko 
gönilllü olarak Kızıl Orduya katıldı. 
1933 yılına kadar, hudut boylarmda çe
şitli görevleri yanı sıra, o bölgede Parti 
Sekreteri oldu. 

1931 yılında Çernenko Sovyetler 
Birliği Komünist Partisi üyesi oldu. As
keri görevlerini bıraktıktan sonra, yük
sek bir okulda pedagoji eğitimi gördü. 
Daha sonra Novosilovo llj:ındi bölgesi
ne. Parti tarafından ajitasyon • ve propa
ganda bölümü yönı:tıl·ılıgıne atandı. 

SBKP YENi GENEL SEKRETERi 
MiHAiL GORBAÇOV 

Krasnoja bölgesindeki Parti okulu so
rumlusu oldu. 1943 yılında ~ ernenko 
SBKP'nin organizatör yüksek okulunda 
yeniden t>ğitime başladı. Egitimini ta
mamladıktan sonra. Pe nza Bölgesi Parti 
Sekreterliğine atandı 19~ yılında, Mol
daviyıı Sovyet Cumhuriyeti Komünist 
Partısı MK'si Propaganda ve ajitasyon 
y<ineticiliğine seçildi. 

Çernenko 1956 yılında SBKP MK' 
~inde propagpnda bülümü y<ineticiliğiııe 
atandı. Aynı zamanda Çerneııko. Ajita-

tör dergisi redaksiyon iiyeliğirıe getirildi. 
1960 vılıııda Cerıwnko. SS C" B Yüksek 
Sovyet Prezidyumunda ıdare ci olarak ça
lışmalarını surdurdu. 1965 yılında SBKP 
MK'sinin genel b<ilürnüııde müdür oldu. 
1971 yılına kadar SBKP MK'si yedek ü
yesi idi. ~4.Parti Kongresinde de asil ü
yelige seçildi. :ı S. P;ırti Kongre~ nin ilk 
MK toplantısında. 1976 yılında MK Sek
reterliğine seçildi. 1977 yılmda Polit Bu
ro yedek üyeliğine. 1 97S yılında ise Po
li t Bürdda asil üye oldu. -
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- Jurij Andropov'un ölümü üzerine 1 
Şubat 1984 yılında, Çernenko SBKP 
Genel Sekreteri oldu. Çernenko uluslar
arast planda da aktif çalışmalar yaptı. 
197 5 Helsinki Konferansında S BKP 
delegasyonu üyesi idi. Aynı zamanda. 
1979 da Viyana 'da sürdürülen silahsız

lanma görüşmelerinde de SBKP delegas
yonu üyesiydi. 

SBKP YENİ GENEL SEKRETERi 
GORBAÇOV 

Konstantin Çernenko 'nun ölümünden 
üç saat sonra, SBKP MK. Polit Büro üye
si ve Dışişleri Bakanı Gromiko• 'nun öne
risi üzerine, Polit Büro üyesi Mihail Gor
baçov yeni Genel Sekreter oldu. 

Mihail Gorbaçov, 2 Mart 19 31 yılın

da, Stavropol taraflannda, Privolonje 
köyünde, köylü bir ailenin çocuğu ola
rak dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşın
dan hemen sonra, traktör ve makina is
tasyonunda çalışmaya başladı. 1950 yı
lında SBKP'sine üye oldu. 1955 yılında 
Moskova Üniversitesi'nde, Hukuk Fakül
tesini, 1967 yılında ise Stavropol Ziraat 
Yüksek okulunu bitirerek tarım ekono
misti oldu. 

Gorbaçov, 1955 yılında, Komsomol 
ve Partide çalışmaya başladı. Komso
mol'un Stavropol Kenti Komitesinde Bi
rinci Sekreter, Propaganda ve Ajitasyon 
bölümünde Müdür Yardımcısı, daha son
ra Stavropol Kentin'de Komsomol'un 
Birinci ve ikinci Sekreteri oldu. 

Mart 1962'de, Gorbaçov, Stavropol 
Parti Komitesinin Örgütlenme Bölümü 
Yöneticiliğine atandı. Eylül 1966 da 
Stavropol Parti Komitesi Birinci Sekre
terliğine seçildi, daha sonra da Parti Ko
mitesi Sekreteri oldu. l 97 ı yılmda Gor
baçov SBKP MK üyesi oldu. Partinin 22. 
24, 25, 26, Kongresi delegesiydi. ı 978 
yılında, SBKP MK Sekreteri, ı979 da 
Polit Büro yedek üyesi oldu. 

Komünist Partisi'ne ve Sovyet Devle
tine yaptığı hizmetlerden ötürü, üç defa 
Lenin Nişanı, Ekim DevrimiNişanı yanı 
sıra, bir dizi ödül alınıştı. e 

HELBESTVAN , KURD 
dumahıkji rupela ll 

gehiye(hukfik) kir. Di berwara 
12. 11.1948 an da bi egera( sebe
ba) jehribfıne (zehirlenmek) we
fat kir. 

Diklar di sih(30) sali ya xwe da 
destur ji jiyane xwest u gula jma 
wi çilmisi. U gulasora helbesten 
wi tim u tim de geş bi_bin. Nema
ze helbesta "EY RA9IB". e 

... 
D. BER\4iARl 

Ji Kurdistaı;ıa lraqe 

zu yan dereng 
hun e we roje blbinln 

em meha Çileya Paşln u Sibate 
de di hejmaren Kovara Peşeng 
yen 26 u 27-an de nivlsarek bi 
nave "Ll SER BUHT AN U DE
REWAN BELGEYEK" hate we
şandin. Nivisar gelek dire.i e. ü 
bele bi kurtay'i be jl em cardin 
dixwazin ji xwendevanen xwe re 
qala ve nivtsare bikin. Di Ve nivl
sara Peşenge de li ser pirtukek 
"Dizi" ku ji alİ Erkani Harbiye-i 
Umumi (Genel Kurmay) ya Tir
kiye ve hatiye belav kirin, te seki
nandin. Di nivlsare de te gotin, 
ku ev "pirtuk di salı). 1982 an de 
hatiye belav kirin." u nave pirtü
ke "Li Tirkiye Hoyen Ku Anarşi 
u Teror Aniye Hole u Parastina 
Ewlekariya Hundir u Esasen Bu
yeren Hundir'in" e. PirtÜk 300 
r;.pel e u bes li bin general u pis
poren Ml'Fe hatiye belav kirin. 
Her pirtllk, bi hawaki resnlı tes
lim hatiye kirin u ji wan kesana 
re hatiye diyar kirin ku, dema ev 
pirtuk wenda hibe we deme ewe 
je bi berP.irsyar bin. 

Di beşe pirtiıke ye peşin de li 
Tirkiye "li ser anarşi u teror" ha
tiye sekinandin. Di vi beşi de.ı.'in
formasvonen li dij parti u heze-

""' ~ ,. ;ı. 
peşveru u çep we çawa propa-
ganda be kirin, dur u direj te se
kinandin. Erne dlır u direj li ser 
ew tişten ku di ve beşe de hatiye 
gotin nesekinin. Li gor mformas
yona Peşeng~. di pirtUke de be
şekl bi nave "Herba Hundir Ô 
Mesela Kurd" heye u di vir de 
gelek tişten muhım hatine gotin. 
Eme mformasyona Peşenge ya li 
ser ve beşe peşkeşl xwendevanan 
b iki n. 

İSVEÇ'DEKi TÜRK ............ . 
3. sayfadan devam 

her türlü ihbar biçimlerinin önlenmesi 
gerektiğini vurgulayarak, Belediyelerin 
de hiç bir yabancı Elçiliğe bilgi vermek
te yükümlü olmadıklarını, üstelik Türki
ye'nin insan hak ve özgürlüklerine saygı
lı bir devlet olmadığı", "muhalefete kar
şı sürdüriilen mahkemeler ve tutuklular
daki işkence izleri Türkiye 'nin insan 
haklarına saygı göstermediğine kanıttır" 

deniliyor. e 

,_ 
''JI EW lJŞTE~ KU DIKARE 
"BIBE YE HERI XIRABTIR" 

"Di pirtuke de bi taybeti li ser 
tevgera netewi u demokratik ya 
Kurdistaıle pir te sekinandin. Bi 
taybeti ji bona ku perg'iti'"ılan ki
rina dewletek serbixwe li Kurden 
Sınor be girtin ô bi welaten clran 
re tek"ıli be birin u tavile girtina 
Sınor bileşkeren kesku komando 
u maymkirina Slnor u bi v'i hawl 
we dora "dewleta serbixwe" be 
girtin u ji na ve be rakirin. Ji b ona 
van tjştan p'i:ıan u şema ten da
ym. u te gotin, ku "van tedoıra
na u taktikana bi taybetl ji bo na 
slnoren Sovyete ô Suriye ye". Di 
rewşek wisa de ew dewleta ku 
''serxwebunl'' ( qesd Kurdistan e) 
'ilan kiriye w€ ~i dew1eta ruan re 

peymana hevkariye lmze bike u 
sınor veke u bi VI hawl Koruara 
Tirki~e mecburi herba bi dewle
tek cıran re bike. Ev ji "ji ew tiş
ten ku dikare hibe ye hen xirab
tir e". Li gor pirtuke, ji bo na ku 
pergi li rewşek wisa be girtin, di
ve tevgera "hezen parvekar"(ay
rılıkçı güçler) tavile, miheqqek u 
bi tedbrren sert bete şikandin u 
bene fetisandin." 

Bi ve takfıke cunta faşist 
dixwaze tevgera {ele Kurd bifeti
sıne u tek"ıliye w e Jl ji her çar be
şen Kurdistane bibire. Ji bo ve 
arınance jl l},etanl 'iro cuntaye bi 
Suriye u bi lrane re gelek caran 
peywendi da niye. e 

NUSA YDİN BOŞ AL TILIYOR 
14. sayfadan devam 

CEVAP: U çe de bulunan bur
juva partileri,~östermelik kuk
la partilerdir. Şu anda hiçbiri 
ortalıkta yok. Yok olan tutum 
belirtemez. Belediye başkam
nın da tutumunu bilirsiniz. Bu 
konuda hiç konuşmuyor. e 

6.2.1985/Nusaybin 
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ISVEÇ'DE KüRDISTAN KADlNLAR KOMITESI KURULDU 
5 .sayfadan devam 

"Kürdistan ve Tüm Ilerici Dün
ya Kadınları Elele" başlıklı bildi
ride, _l(ürdistan kadınlarının özgül 
durumu şu sözlerle açıklanıyor; 

"Biz Kürdistan kadınları, dün
nın birçok yerinde kadınların ya
şadığı cinsel ve sınıfsal baskı ve 
sömürüden ayrı olarak ağır bir u
lusal baskı altındayız. ülkemiz 
dört parçaya bölünmüş, her bir 
parçasında ağır ulusal baskı me
kanizması oluşturulmuştur. ül
kemizin her bir parçası bizler i
çin cehennem haline getirilmiş
tir. 

"Biz Kürdistan kadınlan, Türki
ye, Irak, İran ve Suriye'de; 
*Eğitim alanında okuma-yaz

ma oranının en düşük olduğu ke
simi oluşturuyoruz. 

*Çocuk düşürme ve çocuk ö
lüm oranının en yüksek olduğu 
kesim iz. 

*Büyük bölümümüz, hastane dı
şında uygun olmayan koşullarda 
çocuk doğurmak zorunda kalıyo
ruz. 

*Kürdistan'da kreş ismini duy
mayan ve genel hatlarıyla ne işe 

yararlığını dahi bilmeyen kadin 
sayısı yüzbinlercedir. 

*Işsizlik oranının en yüksek ol
duğu kesim biziz. İş bulma şansı
na kavuşanlarımiz da erkeklerle 
aynı işi yapmamıza rağmen eşit 
ücret alamamaktayız.'' 

lsveç 'teki Kürt kadınlarının öz
gül sorunlanna da değinen bildiri, 
en çarpıcı örnek olarak Kürt 
kreşlerinin açılması istemini gös
teriyor. Bildirinin son bölümünde 
de şunlar yer alıyor; 

"Tüm bunlardandır ki, hakları
mız için savaşırn bilincine erişen 
biz Kürdistan kadınları, 8 Mart'
ın derin anlamını daha iyi bil
mekteyiz. Uluslararası birlik ve 
dayanışmanın yaşamsal zorunlu
luğunu h~ lıyoruz. Tüm ezilen 
dünya kadınları ile dertlerimiz bir 
düşmanlarımız ortaktır. Düşman
larımız; emperyalizm, sömürgeci
lik, ırkçılık, buıjuvazi ve her tür
den gericiliktir. Bundan dolayıdır 
ki, Kürdistan kadınları tüm ilerici 
dünya kadınlarıyla eleledir." 

Komite, "İsveç 8 Mart Kutla
ma Komitesi"nin düzenlediği mi
tingte aktif olarak yer aldı.34 ki~ 

SOL- BİRLİK'İ OLUŞTURAN PARTiLERiN LİDERLERİ.. ..... . 
2. Sayfadan devam 

Ve elbette buıjuvazi böyle değerlendire 
cektir .s Tabiki burjuvazinin bu tepkisi, 

Sol Birlik 'in kurulması eyleminin ne 
kadar önemli bir eylem olduğunu kendi-
liğinden ispatlamaktadır. _ 

Ancak Sol Birlik 'in kuruluşundan 
sonra gelen olumsuz tepkilerden, bu bir
liğin önemli bir yanı daha ortaya çık
mıştır. O da, Sol Birlik 'i ''ihanet girişi
mi" ve "dağıtdması". gereken bir birlik 
olarak görüp göstermeye çalışan boz
guncu küçük burjuva fraksiyonların dev
rimci mücadele içersinde etkisiz hale gel
me korkusuna ve telaşına düşmüş olma
larıdır. Bu durum, Sol Birlik 'in devrimci 
demokrasi güçlerinin birleşmesi açısın

dan taşıdğı öneme, bozgunculuğun ve 
fraksiyonculuğun üstesinden gelme gibi 
diğer önemli bir misyonu da yüklemiş
tir. 

Sol Birlik'in önemini; başarması ge
reken görevleri sıralayarak belirtecek o
lursak: 

I) Sermayeye karşı mocadelede işçi 
sınıfının birleşik cephesini örgütlemek, 
tek ve bileşik merkezi yığın örgütlerinde 
birliğini sağlamak uğruna mocadele et
mek, 

2) Tüm emekçi yığınların faşizme ve 
işbirlikçi tekelci kapitalizme karşı yük
selen mücadelelerinde merkezi yığm ör
gütlerinde ve anti.faşist, anti-tekel yığın 
eylenılerinde birleşik eylemini sağlaya
cak anti.faşist birleşik halk cephesinin 
oluşmasını gerçekleştirmek, 

3) Yığınlann eylemi temelinde faşiz
mi yıkacak, tekel egemenligine son vere
cek, halktan yana demokratik bir iktida
nu gerçekleştirilmesiyle, ulusların kade
rini tayin hakkının çözümüne, bir bütün 
olarak emekçi yığınların siyasi demok
rasi kazanmasına öncülük etmek, 

4) Yığınların gelişen ve derinleşen 
mücadelelerini kesintiye uğratmadan bu 
demokratik iktidardan proletarya dikta
törlüğünün özgül bir biçimi olan halk ik
tidarına geçişini sağlamak, 

S) Ve haliyle bugün böylesine önemli 
görevleri önüne koymuş olan Sol Birlik' 
e karşı devrimcilik adına düşmanca tu
tumlar içersine girmeye niyetleneo ya 
da giren güçlere karşı mocadele etmek. 

Bütün bu ağır görev ve sorumlulukla
rın başarıyla yerine getirilmesi bakımın
dan Sol Birlik'i geliştiritip göçlendiril
mesi büyük önem taşımaktadır. e 

Teslim Töre 

şilik, bir tabela derneği olan · 
Kürt Kadınlar Derneği" dışında; 
çeşitli politik eğilimli kadınların 
"Kürdistan Kadın lar Komitesi" 
flaması altında yürümeleri 
kıvanç vericiydi. 

10 Mart 1985 günü, Kürdistan 
Kalınlar Komitesi 70-80 kadının 
katıldığı ve kültür programının da 
yer aldığı bir toplantı düzenledi-
ler. Toplantı lsveç Kürt Dernek
leri Federasyonu Başkanı Zinare 

.Xamo'nun konuşmasıyla başlooı. 
Zinare Xamo, konuşmasında; ka
dınların toplumsal yaşamdaki ro
lü, Kürt kadınlarının bugünkü du
rumu ve böylesi etkinlikterin 
önemine değindi. 

Daha sonra söz alan üç komite 
üyesi kadın sırayla, 8 Mart'ın an
lam ve önemi, Kürdistan kadının 
durumunu ve İsveç'te yaşayan 
Kürt kadınlarının özgül sorunla
rını işlediler. Kürt çocuklarının 
korosunun yanı sıra, eğlence 
programında daha önce hiç bir 
gecede çıkmayan üç Kürt kadını
nın birbirinden güzel ses ve türkü
leriyle toplantıya neşe kattılar. 

• 
APOCU LARlN ......... . 
ll. sayfadan devam 

Kürt ve Türk halkının son beş yıldır 
katlanmak zorunda kaldığı derin acıla
nn bir an önce son bulması, faşist yö
netimin zındanlarındaki binlerce Türk 
ve Kürt işçinin, öğrencinin, aydının 
özgürlüğe kavuşması, toplu idam ceza
larının infazının önlenebilmesi güçle
rimizi ve olanaklanmızı birleştirmeyi 
gerektirmektedir. Türk ve Kürt halkı

nın ilerici, yurtsever güçlerden belden
tisi budur. 

FİDEF olarak KOM-KAR ve 
KKDK üyelerine yönelik saldırılan bu 
nedenle protesto ediyoruz. Saldırıya 
uğrayan arkadaşianınıza ve yakımarı
na geçmiş olsun dileğimizi iletiyoruz. 

FİDEF MYK adına 
Hasan Özcan 

Genel Başkan 
imza 
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Xaçerez 
ÇEPERAST 

1) Serekoke Seribildana Dersime. 
-Gava ku li ba dikin, genimdimine ew 
diçe. 

2) Kar u bare kon vegirtin ii pez 
xwedi kirine.-Dindar. 

3) Hejmarek -Xwendina herfeklbİ 
deng-

4) Bi Farisİ "av" -N exweşiyek (be
repaş)- Pişk, par, qisim,-

5) Li bin ci yan di maneya Konso
losxaneye de te blkaranin. 

6) Cephe- paş, paşt, dumahik (be-
repaş)- ... 

7) Şaireki Kurd, jı Kurdistana Ira
qe, ku dı sadsalen ı8 u ı 9 yan de jiya
ye -serb4Xwe,şad ,mur-Niöayek. 

8) Herri, erd, turab- Ji mast Ü ave 
pek.te.-

9) Xani -':1etod 
10) Heyat -Bi sorani mezin, gir

Kese beav (berepaş) 

İSVEÇ HABERLERi 
15. sayfadan devam 

yi işbirliği. 
*Devlet sığınıklar için daha faz

la sorumluluk yükleniyor 
* Belediyeler, devletle yapılan 

sözleşmeden sonra ilticacıları ka
bul edivor. 

*Belediyeler devletten yeni 
yardımlar alacaklar. 
*Çeşitli merkezi daireler ara

sında, sorumlulukların paylaşımı 
daha belirgin oluyor. 

*İşlemler daha kısa süreli olu
yor. 

-SIGINIKLARI YERLEŞ-
TIRME DAİRESI aşağıdaki nok
taları ele alacak ; 

*Konut 
*Toplumun tanıttiması 
*lsveççe eğitim ve öğretim 
*Tercümanlık işleri 
*Sosyal hizmetler 
*Yetişkinler için temel eğitim. 
*İş bulma 
*Kültürel ve boş zamanları de-

ğerlendirme çalışmaları e 

'ı--ı--ı--+--1--t--ı 
J...._.,._.,._ 
3+--+--+-

~ ......... --J.--4--+-

A 

~ERJE_R 

S" 1) Di çirokek Kurdi de nave qehre-
6 

6--+--+--
mane çiroke- Dewreş gava ku beyt il 
qesideyan dibejin, le dixin- ":/.. 

2) Kese ku m ere w e an ji jina wi mi- J 
ribe jere te gotin. -, 

3) Hejmarek- Bi Zazaki Ayine, ey- l'i) 
nik, neynik- weyaxut ,- 11 .._...._-.._ 

4) Pronave pirsi' (berepaş)- Nida
yek-

5) ffijişk, hekim-
6) Kurtenlvisa Krone-(berepaş)

Nidayek-
7) Li bin ciyan jt qum, remil re te 

gotin- Bi sorani "av" 
8) Nefer, cot- İmdat, her weha na

ve kovareke Kurdiye-
9) Axaftina telefone -Zad, (bere

paş) 

ı or· Pi's, zişt, lewfti- M ka Fii1a 
"dain"e 

11) Kulilk ek -Bi Tft-ki je re di bej in 
"Kuma" Kurdiya we 

l 2) Li ali Sewereg~ nave eşireteke
Bİ zaravaye sorani "he~' 

lSVEÇ'TE BIR MEMUR BİR 
GôÇMENE KONUT 

VERMEDlGI IÇIN MAHKUM 
EDILDl 

et981 yılında, lsveç'in Lands
krona ilinin Belediye Konut Şir
keti'ne konut başvurusunda bu
lunan bir gö çmenin başvurusu 
''bölgede zaten oldukça çok göç
men var" bahanesiyle rededilmiş 
ve göçmene konut verilmemişti. 

Sorunu daha önce yerel mah
kemeye götüren göçmen olumsuz 
sonuç alınca bu kez de ayrıcalık 
yapılıyor iddiasıyla Daruştay'a 
başvurmuştu. 

Danıştay, kararında "insanla
rın özel muameleye tabi tutulma
sının sakıncalı olduğunu ve bu
nun kolaylıkla kötüye kullanıla
bileceğini '' belirterek, . Landskro
na İli Belediye Konut Şirketi 'nde 
çalışan memuru mahkum etti. e 

Bersive hejmara 58'an 

CIA AGCA 'YI NASIL. ..... . 
4.sayfadan devam 

seyehat ediyor. Bu ülkelerden birkaçı
na bir değil bir kaç kez girip çıkıyor. 

*Peki, "Bulgar istihbarat Örgütleri" 
bu kadar "güçlükle" buldukları sui
kastçıyı angaje ettikten sonra neden 
onu sekizbuçuk ay boyunca sekiz ül
keye seyehat ettirerek,(ki bu tehlikeli 
katil İnterpor tarafından da aranıyor) 
tekrar kaybetmek gibi bir rizikoya gir
sinler? 

Ağca. Çelik'ten Viyana'da Browning 
mızıka marka bir tabanca aldı.(Oral 
Çelik ise bunu Bekir Çelenk'in aracılı
ğıyla A vusturyah silah tüccarı Otto 
Tintner'den aldı). Onunla sının geçti 
v~ İsviçre'de Ömer Bağcı'da sakladı. 
Bağcı da silahı sınırdan geçirerek Ağ
ca'ya Milano'da teslim etti. 

*Peki silahı taşıyan herkesin tek tek 
başını tehlikeye sokacak bu kadar do
lambaç neden gerekli . ·Bulgaristan is
tihbarat Örgütleri" Roma'da bir silah 
bulamaz mıydı dersiniz ? Nitekim sizin 
dosyamza göre Roma'daki Bulgar "a
janları"nın elinde bir cephane dolu ol
ması gerektiği halde? .... " e 
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Hitler faşizminin y~nilgisinin 

40. Y!lında: 

•• 
DUNYA BARISI 

• 

iCiN İLERi! 
• 

Bundan tam 40 yıl önce, 8 Mayıs 1 94S'te Hitler faşizmi bizzat kendisinin başlattığı ve yak
. la şık altı yıl süren savaştan sonra yenildi. Hitler faşizminin yenilgisinde ve savaşın sona ermesinde 
Sovyet halklan belirleyici bir rol oynadı . 

. • ., Emperyalizmin ve özellikle Nazi Almanyası'nın neden olduğu 2. paylaşım savaşı , SO milyon 
insanın ölümüne, milyonlarca insanın sakat kalmasına , tarihi değerlerin yarup kül olmasına neden 
oldu. Savaş, işçileri, emekçileri açlığa, yoksulluğa itti. Aradan 40 yıl geçmiş olmasına rağmen 
tüm dünya, şimdi yeniden üstelik daha korkunç bir nükleer savaş tehlikesiyle karşı karşıya gel
~iş durumdadır. 

, Başını ABD emperyalizminin çektiği .silahlanma yanşı sonucu, bugün dünyamızı dokuz kez 
yp·k edebilecek kadar çok silah üretildi. Milyarlarca dolar kar elde eden askeri sanayi kompleks-

. lerinin sözcülüğünü yapan ABD Başkanı Ronald Reagan dünyayı nükleer bir savaşla tehdit edi
yor. Daha da ileri giderek "dünyaya hakim olmak için yıldızlar savaşı" projelerini uygulamaya 
koymaya çalışıyor. NATO içindeki bağlaşıklannı bu programı desteklemeleri için zorluyor. 

Federal Almanya Avrupa'da topraklanna ilk atom füzelerini yerleştiren ülkedir. Şimdi 
Reagan'ın "yıldızlar savaşı" projelerine katılmanın hazırlıklannı yapıyor. Savaşa neden olabile
cek revanşiı:mi körüklüyor. tkinci dünya savaşı sonucu belirlenen sınırlan tanımamak gibi bir 
politika izliyor. SO yıl önce Hitler faşizminin Yahudilere karşı uyguladığı soy kınınının başlangıç 

· dönemini anımsatan Alman şovenizmiyle, yabancılara karşı düşmanlık körükleniyor. Neo-Nazi 
. " .: : r ~f~şist örgütlerin yabancılara karşı fıziksel saldırılanna göz yumuluyor. 

. ~ . . .. 
Savaşta büyük acılara katlanmak zorunda kalan Avrupa halklan ve özellikle Federal Alman

Ya'da halk banştan yanadır. Federal Almanya'da banşseverler bir daha savaş olmaması için yo
ğun çaba harcıyor. 

Bizler, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'nda hüküm süren faşizmin barbarca saldırılannı yakın
. :. ·dan tanıyoruz. Faşizmin halklar üzerindeki zulmünü benliğimizde duyuyoruz. Bunun için Tür
.. · .. · -,~iyeli ve Kürdistanlı işçileri, emekçileri, öğrencileri ve aydınları faşizmin yenilgisi ve savaşın 

: osbna ermesinin 40. yılında büyük zaferi kutlamaya, silahianma yanşına, nükleer bir savaşa karşı 
banşsever ve demokrasi güçleriyle dayanışmaya çağınyoruz. 

'· ' 
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