
tr"urklye ve KUrdistan 
halklarının 

mücadele birli!;il 
yolunda 1 LERI ! 

/ 

Maskelerini 
DUşüreli m 

Geçen A!;iustos ayında 

ordu, Kurdistan halkına 

karşı, Türkiye Kürdistanı' 

nın sınırlarını da aşan sal
d ıniara girişti!;il nde, burju
va basını ordunun said ınia
rını haklı çıkarmak, Kürt 
halkını yıldırmak, Iç ve dış 
kamuoyunun dikkatlerini, 
yıllardır süregelen baskı 

sömürü ve terörden başka 
yönlere çekmek içi n büyük 
yaygaralar kopard ı. Fakat 
yaygaralar faşist diktatörlü
!jü aklamaya yetmeyince 
sanki said ıniarın sonu gel
mlşçesine basın bir suskun
lu!;iun içi ne gömüldü. 

Oysa ordunun A!;iustos
tan bu yana süregelen sal
dırıları bütün şiddetiyle de
vam ediyor.lşgal birlikleri 
hergün KUrdistan'ın hemen 
hemen tüm yörelerinde o
perasyonlar yapıyorlar. Ko
mando birlikleri kent so
kaklarında dolaştırılarak 

halka gözda!;iı veriyor, te
rör estiriyorlar.Gözaltına a
almalar, tutuklamalar, iş

kence yalnız Hakkari'de 
de!;iil, KUrdistan'ın di!jer 
tUm i Ileri nde de devam e
diyor. 

BUtUn bu n lar da, birkez 
daha, diktatöriU!;iün A!;ius
tos olaylarını sırf b i r baha
ne olsun diye abarttı!;iını ve 
saldırılarına kılıf yapmaya 
çalıştı!;iını açıkça gösteri
yor .Cuntanın ve burjuva 
basınının saldırılara gerek
çe yaratma ikiyüzlülü!;iünü 
deşifre etme görevi miz ya
kıcılı!;iını koruyor. Yı!;iınlar 
arasında, Iç ve dış kamuo
yunda bu gerçe!;ii bıkma

dan usanmadan dile getire
lim, sahte maske ardındaki 
ka ra yüzü açı!ja çıka ra lım. 

25 KASIM 1g54 

SAYI:24 

Cigerıwin BÜyÜk Törenle GömUidli 

Kamışlı'daki cenaze töreni 
22 Ekim 1984 günü hayata 

gözlerini yurnan büyük KUrt şal
rl Cigerxwin'ln cenazesi, 5 Ka
sım 1984 günü, uzun yıllar için
de yaşadı!;iı Karnışii'daki evinin 
bahçesinde gömüldü. 

Cigerxwin'in cenazesi 4 Kasım 
günü, uçakla 1 sveç'in başkenti 
Stockholm'den Suriye'nin baş
kenti Şam'a götürüldü. Şam Ha
vaalanı'nda, cenaze kalabalık 
bir KUrt kitlesi tarafından karşı
lanarak, Kamışlı'ya u!;iurlandı. 
Havaalanındaki karşılamada, 

KUrdistan'ın de!jişik parçaların· 

daki partilerin yönetielleri de 
hazır bulundular. 
Karnışii'da Ci!;ierxwin'ın cena

zesi 150 bine yaklaşan büyük bir 
kalabalık tarafından karşılandı. 

Yörenin de!;iişlk köy ve kasaba· 
larından gelen binlerce KUrt, A · 
rap, SUryanı ve Ermeni, son yol
culu!;iunda Clgerxwln'l u!;iurıa
mak Için hazır bulundular. 
PPKK'den temsi lcller, hem Şam 
Havaalanı'ndakl karşılamada, 

hem de Karnışii'daki törende .ha
zır bulundulare 

Tehdit ABD'den Geliyor 
Halkımıza karşı Imha ve sin

dirme operasyonlarına girişen 

faşist diktatörlü!;ie her tUrlU des
te!;ii veren ABD emperyalizmi
ni n Türkiye ve KUrdistan'da ku
rulması düşünülen yeni Usler ve 
konumlandırılması planlanan fU
zelerine Ilişkin TUrk-Amerikan 
Ortak Savunma Grubu 5. Dö
nem Toplantısı'na katılmak a
macıyla Ankaraya gelerek orada 
basına bir açıklama yapan ABD 
Dışişleri Bakanı Richard Perle' 
nin konuşması bazı lgrenç plan 
ve niyetleri bir kez daha ortaya 
koyuyor. 

Perle"TUrk sınırının hemerı ö
bür tarafına Sovyetlerin muaz
zam askeri güç Yl!:idıklarını" Ileri 
sı.-erek 2 yenı ussUn daha ı nşası
na ABD'nlngösterdl!;il bahaneye 
kamuoyunda haklılık payı elde 
etmeye çalıştı. 

Perle, konuşmasının bir bölU
mUnde şöyle dedi: "Havaalanla
rının Inşaası Için kongre'nin fi
nansman onaylanması da ABD 
yönetiminin bu bölgeye ayrı bir 
önem verdi!;ilne dayanır. iki ha
vaalanı Inşası Için toplam 70 mil• 
yon dolar kadar bir ödenek ge-
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HER SEV PARTi iCiN ' . • • 

YANLlŞLARlN PANZEHiRi 
dlktatöriOktür. Genelllkle faşist 
dlktatörlü!lün aşırı baskı ve sö
mUrO politikasının .orunu olarak 
ortaya çıkan haklı dayanaklara 
sahl ptl rı er. Fakat hepsi nı n, ye
rinde w zamanında ortaya çıktı
!! ını, do!lru yöntemlerle blçlmle
nlp gerçek hedefe yöneleblldl!li
nl söylemek mümkün de!li ı. 
Toplumun, sömürgeci faşist dik
tatörlük karşıtı kesimi homo
Jen bir yapıda de!lll; çok farklı 
toplumsal sınıf ve tabakaları ı

çinde barındırıyor. Bu sınıf w 
tabakaların sınıfsal karekterlerı, 
içinde bulunduklan maddi ko
şullar ve ruhsal yapıları, tepkile
rine, dolayısıyla siyasal eylemle
rine damgasını vuruyor. Kimi za
man, bireysel kurtuluş umuduy
la sonuçsuz çırpınışlar göze çar
parken bazen de, küçOk burjuva 
acelecill!linden kaynaklanan za
mansız ve yanlış hedeflere yö
nelmiş, hatta oluşmakta olan 
muhalefete ciddi zararlar veren 
maceracı çıkışlar da olabiliyor. 
Hatta, kimi zaman, oluşmakta 
olan ciddi politik eylemlerin ba
şarıya ulaşmasını engellemek ve 
onları etkisiz hale getirebilmek ı
çin cuntanın kendisi bile, za
mansız ve yanlış yöntemlerle 
donanmış eylemleri kışkırtablli
yor ya da onlara yeşil ışık yaka
biHyor. Geçtl!limlz dönernde 
KUrdistan'da yaşanan olaylar 
sözkonusu gerçekleri apaçık or
taya koydu. 

Faşist sömürgecl diktatörlük, 
dört yılı aşkın süredir, halkla
rımızın Uzarinde görOlmemiş bir 
vahşiRkle, sömürü ve baskı poll· 
tikasının en aOırını uyguluyor, 
derbentlerinden boşalmış ku
durgan faşizm, bir avuç tekel dı
şında kalan toplumun en geniş 
kesimlerine karşı, hergün artan 
oranda saldırganlaşıyor. Dikta
törlUk koşunarındaki baskı ve 
sömUrO canderesi öylesine sıkış
tınlıyor ki, milyonlar, bunun a
cısını her an, her santye IRkle· 
rinde hlssedlyorıar. Ostellk bu 
öylesine bir cenderedir ki, artık 
geHp bir yerde "yeter" dedl!ll de 
yok. Her gOn biraz daha sıkışı
yor; her gUn milyonların yaşa

mındari,ilzı!:l ında n biraz daha a
hP götUrUyor. 

Bu kudurgan talan ve terör 
dOzeninin milyonlarca emekçi
nın; Işçinin, köyiUnUn, lşsızın, 
memurun, esnaf ve zanaatkarın, 
dl§er küçOk ve orta tabakaların 
Içinde kin ve öfke duygularını 
kabartması kaçınılmazdır. Top
lumda, cuntacı generaııere, hQ
kOmete, orduya, polise, b..-okra
tlk mekanizmanın dl§er parçala
rına vs. karşı derin bir öfke blrl
kJyor.Halk faşist bürokratik me
kanızmanın kendisine dUşman 

karakterini, hergOn daha ıvı gö
rebiliyor ve bu , toplumda, bl
çim, yöntem ve dUZeyl, sözko
nusu sınıf w katmanların Içinde 
bulundukları maddi ortam, on
ların sınıf çıkartarı w ruh halle
riyle vs. belirlenen tapkilere 
yol açıyor. 

Burada, komUnlstlerln hiç bir 
zaman akıldan çıkarmamaları, 

attıkları her adımda gözönünde 
bulundurmatan gereken bir ger
çek var; Faşist dlktatöriOk top
lumun nabzını denetım altına a
labilmek ve onu lstedl!ll do!lruı
tuda yönıendlrebilmek Için lste
dl!ll kadar baskı w terör meka
nizmasını geliştirsin ya da başka 
yollara başvursun, hiç bir za
man, toplumun en genış kesim
lerinin kendisine yönelen tepki-

Pl!işeng: Sayfa 2 

M.CIWAN 

sını w giderek somut muhalefe
tını engelleyemez, yok edemez. 
Bu dört yılı aşkın süre Içinde a
çıkça gördük: Halkın hemen he
men tamamıyla örglltiOiükten 
yoksun bırakıklı!lı a!lır baskı ve 
terör ortamında, kitlelerde "bu
gUnOnO w gelece!llnl gOvence al· 
tına alma" yolunda bireysel tu
tumlar a!jır basıyordu. Bu da ı
şindan olmamak, allesinin yaşa
mını tehlikeye sokmamak vs. ı

çin daha çok bireylerin boyun 
e§lşl, suskunlu!lun Içine gömül
melerl biçiminde bellrlyordu. 
Oysa dört yılı aşan diktatörlük 
koşullarında, kurtuluşu, "suya 
sabuna dokunmamakta", sus
kunluk ve boyun e!jlşte bulanlar 
dahi yanıldıklarını gördOier. 
ÇOnkO bUtUn boyun e!llşlertne 

ra!lmen, Işyerinde aşa!lılanmak
tan, aşırı sömOrülmekten kurtu
lamacıııar, her an Işlerinden ko
vuıma tehlikesi devam edegeldl. 
Hele Işsiz Iseler daha da derin 
kuyulara do!lru yuvarlandılar. 

Kısacası, toplumun hangi kesim
lerinden olurlarsa olsunlar, gele
ceklerını gOven altına alamadık
ıarı gibi, bugOnlertnden de her
an bir şeyler yitirdiler. 
Şimdi yı!lınlar arasında daha ı

yi anlaşılıyor ki sorunun kökeni, 
soyut bir "uysallarla uysal olma
yanlara karşı tutum"dan öte, bir 
takım yerlerde yatıyor. Kısacası 
görUlUyor ki susulsa da, susuıma
sa da, cunta, toplumun yüzde bl
rı yada beşinin çıkarıarı Için 
toplumun yOZde doksanbeşin

den hablre koparıyor. Böyle o
lunca da, suskunluk, giderek ye
rını homurdanmalara, boyun e
!llş Ise somut tepkiye ve aktif 
muhalefete bırakıyor. 

Bu, akıldan çıkarılmaması ilE!· 
reken gerçe!lln bir yanı. Dl!ler 
yanı Ise tepkinin biçimi, yönte
mı, dUZey ve yönOne Ilişkindir. 
Toplumda o.Wşmakta olan tep
kilerin ana nedeni, emperyaliz
me ba!lımıı sömürgecı kapita
lizm ve onun e!lemenllk sistemı
nın bugünkü özgül biçimi faşist 

Faşist diktatörlük koşulların
da alabildl!llne azgıntaşmış olan 
bu söm..-o ve baskı düzeninde, 
toplumun sınıfsal karekterı ge
re!ji oluşan farklı tepkileri önle
mının olana!lı yok. Hele hele sı
nıf mücadelesinin, d UZ bir alanda 
karşı karşıya gelmiş Iki grup ın
sanın kavgasından çok farklı ve 
karmaşık diiZeyde seyrettl!li 
gözönUnde tututursa bu gerçek 
daha iyi ortaya çıkar. 

Sözkonusu gerçek karşısında, 
komünlstlere, Işçi sınıfının ve e
mekçi halkın mücadelesını o
muzlayan devrimellere çok bD
yük görevler d OşUyor. Dlktatör
lü!le karşı biriken kin ve öfke
den do!lan tepkileri, halktarımız
ın gerçek kurtuluş yoluna kana-
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EKiM DEVRIMI V. DUNYA BARIŞI 
BIIYUk Ekim Sosyalist Devrimi 

üzerinden 67 yıl geçti. Bu 20. 
yüzyılda çok toplumsal geliş· 
me oldu. Fakat hiç biri 1917 
Ekim Devrimi kadar dünyamızı 
Ilerici yönde de§lştlrme, Işçi sı· 

nıfı ve ezilen ha Ikiarın gelece· 
!ll ni Inşa etme yönünde bu denli 
güçlü etki yaratamadı. 

J ŞÇI SINIFININ GOÇLO 
SI LAHI: PROLETARYA 
ENTE RNAŞYONAU ZMI 

Bolşevik Partisi'ni n öncülü
!! ünde gerçekleştirilen Ekim 
Devrimi, dünya çapında kaplta· 
llzmden sosyalizme geçiş ça
!lını açtı. 2. Dünya Savaşı'nda 
Alman faşizmının Sovyetler 
Blrli!ll tarafından yenilgiye u!l· 
ratılmasından sonra bir dizi 
ülkenin sosyalizme yönelme· 
siyle sosyalizm, dünya çapında 
bir sistem durumuna geldi.Bu· 
gün sosyalizm yalnız bir teori 
de!ill,artık reel olarak vardır. YU· 
ce Lenin'nin anayurdu SSCB' 
nın başını çektl!ii Sosyalist sıs
tem derin barışsever, demokra· 
ttk, sosyal, hUmanıst nltell!ltyle 
ve hayatın her alanındaki parlak 
başarılarıyla tüm insanıı!lı etkili· 
yor; uluslararası Işçi sınıfı hare
keti ve ezilen halkların savaşımı 
Için olumlu şartlar, engin ola
naklar yaratıyor. 
Açıktır ki bu duruma gelmek 

kolay oımadı.Sovyetler Birli!li 
Komünist Partisi ve Sovyet hal· 
kı, sosyalizmin kesin zaferi Için 
büyük acılara ve fedakarlıklara 
katlandılar. Sadece Sovyetler 
Blrli!li, işgalci Hitler faşistlerine 
karşı verdi!ii bUyük anayurt sa· 
vaşında 20 milyon · Insanını 
yitirdi. SSCB böylesi bir bedel 
ödeyerek Hitler faşizminin yıkı· 
llşında belirleyici rol oynadı.E
klm Devrimi'nin 67. yıldönüm ün 
de ve Alman faşizminin yıkılışı
nın 40.Yılında bu gerçe!lin altı 

çizilerek belirtilmelidir. Çünkü 
emperyalizmin gerginlik ve savaş 
yanıısı güçleri yine başta Sov
yetler Birli!li olmak üzere Sosya
list Sisteme karşı açık saldırgan 
bir politika izliyor, nükleer bir 

savaşın hazırlıklarını yapıyorlar. 

Samimi her demokratın, ınsan
lı!iın ve dünyamızın yok olma· 
sını istemeyen herkesin geçmi· 
şin gerçeklerini bir an bile olsun 
akıldan çıkarmadan buna karşı 
çıkması gerekir. 

Dünya barışına yönelen teh
likelerin bu denli büyümesinin 
ve silahianma yarışının devlet 
bütçelerinin aslan payını oluş

turmasının başlıca sorumlusu 
Iddia edlldl!il gibi "Iki süper guÇ• 
de!ill,özelikle ABD ve NATO' 
nun en gerici savaş yanıısı güçle· 
rldlr, emperyalizmdir .Sovyetler 
Blrli!il ve ABD'yi eşit şeklide so
rumlu tutmak, "Iki süper güç" 
vb. gibi tezlerı öne sürme burjuva 
propagandasının etki alanında 

kalarak gerçekleri görmemedlr. 
Hele hele bunu Markslzm-Lenı
nlzm adına yaymak BUyük Ekim 
Sosyalist Devrimi'nin tUm dene
yimlerini ve yüce 67 ydhk tari· 
hlnl Inkar etmektir. PPKK dün 
oldu!lu gibi bugün de bu tur saf· 
satalarıo koflu!junu yı!jınlar ara· 
sında göstermekten geri durma· 
yacak ve Ekim Devriminin 67. 
yılında "Iki süper güç", Sovyet
ler Birli!jlnin "kendi beneli çı

karları beşinde " oldu!lu vb.glbl 
safsatalara karşı mücadelesini da 
ha da yo!junlaştıracaktır. 

Başta sovyetler Birli!li olmak 
üzere sosyalist Olkelerin dünıra 

komünist ve işçi hareketının ve 
ulusal kurtuluş hareketıerinin 

çıkarıarı ortaktır .savaşı m ları bir 
elmanın parçaları gibidir ve aynı 
düşmana yöneliyor. Sosyalizmin 
başarı yada başarısızlıkları, ulu· 
sal kurtuluş hareketıertnın de ba
şarı yada başarısızlıklarıdır. Bu 
KÜrt halkının ulusal ve sınıfsal 
kurtuluşu için de geçerlidir. Da· 
hası, Sovyetler Blrli!il'nln Içinde 
bulundu!lu nesnel durum beneli 
çıkarların olmasınaolanak da ver· 
mez. Orada sömüren ve sömürü
len toplumsal kesimler yoktur ki 
bencil sömUrUcU bir politika ız

ıensin. Deyim yerinde Ise "Ben
cil politika" orada eşyanın tabi· 
atına aykırıdır. 

Sosyalist sistemin toplumsal 
'ilerlemeyi güçlendiren gerçekleri 

9özönündedlr. '!o$Yanst ülkeler 
tUm ulusal kurtuluş savaşlarını 

destekliyor, sınıf mücadelesinde 
do!jrulu!lu ve gerekllll!il kanıt 

ıanmış proletarya enternasYO· 
nalizmini kararlılıkla sllrdUrllyor
ıar. Sovyetler Blrll!li, bugün biz· 
de bazı "devrımci" lafazanların 
sandıkları ve ileri sllrdüklerl gibi 
proletarya enternasYonalizmine 
sUnger çekmemiştir, onu en ka· 
rarh biçimde uyguluyor; sovyet
ler Blrll!ll ve Lenin'nin Partısı 

SBKP Işçi sınıfının denenmış 

güçlü silahını layıkıyle kullanıyor. 
Tüm devrimler lllkedeki nesnel 

sınıf mııcadelesinln bir UrOnlldllr. 
Ama sosyalist sistemin maddi ve 
manevi dayanışmasının yaratı· 

!lı engin olanakların da belirleyi
cl bir etkisi vardır.Buglln Afga
nistan Devrimi kazanımlarının 

korunması, ABD emperyallz· 
min Lübnan'da yenilgiye u!lra
ması ve Nlkaragua halkının 

ABD'nin burnunun dibinde 
kararlılıkla yoluna devam etmesi 
uluslararası dayanışmanın en Iyi 
örnekleridir. 

EKIM DEVRIMININ BOYOK 
KAZANlM!: BARI$ IÇINDE 
Bl RA RADA V AŞAMA VE 

DETANT POLITIKASI 
Sovyet hükümetının lik Işi ta· 

rlhi Barış Bildirgesi'ni tüm dOn· 
ya halklarına ve devletlerine ilan 
etmesi oldu. Yüce Lenin'In ön· 
derll!llndekl Sovyet HllkUmetl, 
Barış Bildirgesi'nde demokratik 
bir barışın sa!llanmasını öneri· 
yordu. Barış Bildirgesi'nde bellr· 
tllen dünya barışını koruma Ilke· 
leri SSCB dış politikasının teme
lini oluşturuyor. 2.DUnya sava· 
şından bugııne kadar dünya ça
pında bir savaşın çıkmaması 

SSCB ve dl!ler sosyalist lllkelerln 
kararlı barış politikası sayesinde 
olmuştur. Ekim Devrimi'nin 67 
yıllık tarihi şunu açık kanıtiadı: 
Sosyalizm barış Istiyor, onun ba 
rışa Ihtiyacı vardır. Çünkü sosYa· 
list toplumda silahianma ve sa
vaştan kazanç sa!llayan toplum
sal katmanlar yoktur. 
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« Kürdistan•ın Ermenistan Olacağını 
Aniatmakla Sorun Kolay Çtizülür » 

Sömürgeci Türk burjuvazisinin 
tarihi Incelendiğinde, KÜrdistan 
ulusal kurtuluş mücadelesine ka· 
ra çalmak ve halklararası düş

manlığı körOkiemek için sürekli 
olarak kullanılan demagojl mal
zemelerinden birisi de Ermeni 
sorunudur. Türkiye devrimci de
mokratik güçlerine karşı da ge
rektiğinde bol bol kullanılan Er
meni sorunu, Türk burjuvazisi 
tarafından adeta bir "öcU" hali· 
ne getirilmiştir. 

Diyelim ki bir parti veya örgüt 
karalanmak isteniyorsa en elve
rişli yöntemıerden biri olarak 
hemen "Ermenllerle Ilişkisi var•; 
"Asaıa ile işbirliği yapmıştır"de
magojislne başvuruluyor ve bo· 
yalı burjuva basını da günlerce 
bu demagojlyl gündemde- tutu
yor. Sömürgeci Türk burjuvazisi
nin bu tarlhselgelene§lnln sadık 
ve hararetli sürdUrücüsü faşist 

diktatörlüğün özellikle son Iki 
yıldır Irak Kürdistanı'na düzen
lediği saldırılarda; hatta Türk 
-Yunan Ilişkilerinde, Kıbrıs so
rununda, diktatörlüğün Insan
lık düşmanı eylemlerine, uygu
lamalara karşı ülke ve dünya 
kamuoyundan yükselen tep
kilere uydurduğu bazı · "ge
rekçeler" Ermeni sorununa 
dayandırılmaktadır. 

Hiç kuşkusuz Türk burju
vazisinin tUm bunlardan ama
cı öyle gösterilmeye çalışıldı· 

ğı gibi "terörizmıe mücadele"de· 
ğlldir. Esas amaç; "terörizmıe 
mücadele" adı altından şove
nizm ve mllltarlzml güçlendir
mek, halklararası düşmanlığı 

körükleme, emperyalizmin bölge 
ve üllke çıkarları doğrultusunda 
Türkiye'nin üstlendiği role uy
gun görevleri bazı "haklı" gerek
çelerle yerine getirmektir; "te
rörizmle mücadele" adı altında 

devlet terörü estlrmektir; Tür
kiye ve Kürdistanlı komUnistıere 
devrimci demokratik güçlere; 
hatta saygınlığı olan demokratik 
kitle örgütlerine kara çalmaktır; 
tarihsel gerçekleri çarpıtmaktır. 

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylar
da, özellikle de 15 Ağustos'ta 
meydana gelen bazı provakatif 

Plşeng: Sayfa 4 

eylemler bahane edilerek K·Ur· 
diStjln halkının ulusal ve sınıf

sal kurtuluş mücadelesine kara 
çalmak Için kapsamlı bir kam
panya açıldı. Bu kampanya içe
risinde Ermeni "bcü"sU tekrar 
hortlatıldı. Uğur Mumcu,Nazlı 1• 
lıcak, Metin Toker, Mehmet Bar
ıas başta olmak üzere hemen 
hemen tüm burjuva kaJ.emşörler 
halkımıza yönelik saldırıları da
ha "haklı" gösterebilecek Kürt· 
Ermeni Ilişkilerini "keşfetme

ye"; Ingilizler tarafından bile 
yalanıanmış olan Kürt ulu
sal direnişlerınin 1 ngilizler tara
fından kışkırtıldı!i ı Iddialarını 
tekrar tekrar demagojl malzeme
si yapmaya koyuldular. 
Bu arada burjuva basınında kUY• 

ruklu bir yalan daha manşet 

edildi. T.özal'ın "Asala'nın Is
tanbul Kapalı Çarşı baskınında 

bazı ayrılıkçı örgütlerin de yar
dımcı olduğu "yönündeki açık
lamasından sonra Hüriyet 
gazetesinin 7 Kasım 1984 tarih· 
li sayısında, Kürdistan gençli· 
ğlnin mücadele tarihinde say
gın bir yeri olan DDKD'nın, 

1 stanbul -Kapalıçarşı baskının
da Asala ile "işbirliği" yaptığı 
ve bu işbirliğinde tanınmış "ba· 
ba"ların da yeraldığ! yalanı 

manşet edildi.Sözümona bazı 
"itiraf" lara dayanılarak ileri sü· 
rülen bu yalanla gUdülen amaç; 
bir taraftan bağlantıları hükümet 
üyelerini biribirne düşUren,lki 

bakana istifa ettiren ve cunta ba
şı Evren ve şurakasını tedirgin 
eden"baba"lar olayında dikkat
leri başka yerıere çekerken öte 
yandan da "bir taşla iki kuş 

vurma" misali Kürdistan genç
liğinin mücadele tarihinde say
gın bir yeri olan DDKD'yı "göz
den düşürmek"tir. 

Ama ne genel olarak KUrdis
tan halkının ulusal ve sınıfsal 

kurtuluş mücadelesine kara çal· 
mak için tarihsel gerçekleri, 
"kıtalara hükmetmlş bir impara
torluk" tan devralınan bağnaz 

ve yayılmacı şovenizmıe çarpıt
mak ne de faşist diktatörlüğün 
ünlü "baba"larla olan bağlantılar 
rını maskeiemek ve gençliğin 

mücadelesinde yer etmiş DDKD' 
yi karalamaya yönelik iftlralar, 
Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfı 

ve geniş emekçi yığınları nez
dinde tutmuyor, tutmayacaktır 
da. 
Halklarımız tüm bu yalan ve 

demagojilerin arkasındaki amacı 
bugün daha iyi kavrıyor. Tüm 
çarpıtma ve gizleme çabalarına 
rağmen defalarca kanıtlanMış
tır ki 1,5 milyon Ermeni'yi hun
harca katleden sömürgeci Türk 
burjuvazisidır .Yüzbinlerce Kürdü 
mecburi iskana gönderen de 
Türk burjuvazisidir. Bir taraftan, 
Ermeni sorununu "öcü"haline 
getirirken öte yandan da "na
muslu"iş adamı M.SELEFYAN' 
ıarla her yönüyle iç-içe geçen 
yine Türk burjuvazisidlr. 
Açıktır ki, KÜrdistan'da yaşa

yan Ermeni emekçilerinin,köy
lülerlnin halkımızla paylaşama

yacakları hiç bir sorunu yok
tur. ve onların kurtuluşları da 
Kürdistan'in kurtuluşuyla bü
tünleşmiştir. Ama Türk burjuva
zisı bu kardeşliği sekteye uğrat
mak Için geçmişte olduğu gibi 
bugün de her oyuna başvurmak· 
tadır.Türk halkını da şovenizm
le şartlandırmak için her yola 
ba~vuruyor; fakat tüm bunlar 
halkların birliği ve kardeşliğini 

zayıflatmaya yetmiyor; Türkiye 
ve Kürdistan halklarının birlik ve 
kardeşliği gün geçtikçe gelişip 

güçleniyor .Çünkü demagoji ler 
artık uzun sUreli etkili olamı

yor. örneğin 1983 Mayıs'ında 

Irak Kurdistanı•na saldırıp onlar
ca Ermeni militanının yakalandı
ğını açıklayan faşist cunta, ara
dan 1,5 yıldan fazla bir zaman 
geçmesine rağmen bırakalım on
larca Ermeni mllltanını, bir tek 
Ermeni militanını bile mahke
meye çıkarmış değil. Çünkü böy~ 
ıe bir yakalanma olayı yok; uy
durmaydı ve demagojiydi.Türk
çe bilmeyen yoksul köylüler sırf 
demagoji malzemesi olsun diye 
Ermeni militanları olarak lanse 
edilmişlerdi. Bu yılki saldırılarda 
da büyük bir iki yüzlülükle tek
rar hayalı Ermeni milltanıarın-

Devamı sayfa ll 'de 
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Irak KUrtllstanı 
*SADDAM YöNEnMI "OTONOMI GöRüŞMELERI"NI KESTI 
* MUHALEFET SAFLARlNDA YENI BIRLIK ADlMLARI 

Geçtilllmiz ay, Kürdistan 
Yurtsever Biriilli (YEKITI ), "1· 
rak Devriminin Sesi Radyosu"n
dan yayınladı!! ı bildlride,Saddam 
rejiminin tek yanlı olarak "Oto
no mi Görüşmeleri "ni kestilll ni 
bildirdi. Bildiri• yönetimin, Tür
kiye'nin otonoml Anlaşması'nı 

engellernek için Irak nezdinde 
yaptı!! ı girişimiere uyarak bu ka
rara vardıliını açıkladı ve "Tür
kiye'ye boyun e!ldllii" Için ırak 
yönetimini eleştirdi. 

Bu arada, sorunla ilgileri olan 
politik çevrelerden alınan bilgl
ıere göre, daha başından beri, 
hangi çerçevede olursa olsun 
herhangi bir "otonomi anlaşma
sı"nın ımzalanmaması Için Tür
kiye, Irak rejimi nezdinde yo
ııun çaba sarfettl. En son olarak 
da, "Iki ülke arasında" düşenmiş 
olan petrol boru hattı güvenligl
nin "ayrılıkçılar"ın kontrolüne 
verilmesine razı oımayaca!lını; e
~ er herhangi bir anlaşma ımza
ıanırsa petrol boru hattını kese
celll ni ı lettl. 

Türkiye'nin sözkonusu ''teh
dit lerl"nln do!! ruluk derecesi 
pek bilinmemekle beraber, o• 
nun yalnız Türkiye Kürdistanı• 

nda de!ill, hiç bir parçada Kürt 
ulusal demokratik hareketinin 
başanya ulaşmaması için her 
türlü yola başvurduliu bilinen 
bir şeydir. Ayrıca Türkiye ile 1-
rak'ın Kürt halkının milcadelesl
ne karşı öteden beri ortak tu
tum içinde oldukları, lşblrlllii 
yolunda çeşitli adımlar attıkları; 
hatta bunun sonucu olarak 1983 
Mayıs ayında ve en son da 
geçtilllmiz aylarda Türkiye'nin 
Irak sınırlarından içeriye asker 
çıkardılll kimsenın meçhulü de
!111. Bu nedenle Yekitl'nln "Irak 
yönetımı, Türkiye'nin tehditle
ri ne boyun elierek görüşmeleri 
kesti" dernesi ve sanki ilk defa 
böyle bir lşbirli!li oluyormuş 

gibi Irak yönetimine sitem et
mesi hiç kimseyiikna edemiyor. 
Eller Irak'taki Saddam rejimi 
sözkonusu gerekçeleri öne süre
rek görüşmeleri kesmişse, bunlar 
kendisine bir bahane oluşturdu
ğu için öyle yapmıştır. 

Daha bir yıl öncesinde görüş
meler başladı!iında, PPKK, söz
konusu görüşmelerin Yaklti açı
sından hiç bir bakırndan çıkar 
yolu olmadıliını ve rejimin düş
manca planıarına daha geniş fır
satlar yaratmaktan başka bir şe
ye hizmet etrneyece!llnl açık a
çık belirt ml şti. 

Gelinen noktada Irak yönetl
mine yönelttilll eleştirilere raıı
men; Yekltı'nln, hala da görüş
melerin yeniden başıayablleceııı 

konusunda umutlar taşıdı!iı gö
rülüyor. Bunca gelişmelerden 

sonra bile, Yekltl'nln umut Için
de olması ve tek başına rejlmle 
oturmaktan vazgeçmeması hay-
ret verlcldlr. Yekltl, eller gerçek
ten Kürt halkının asgari bir ta
kım ulusal demokratik hakları
nın bile sali Janmasını Istiyorsa, 
kendisine Inanmaya devam eden 
Yllzlerce, binlerce yurtseveri boş 
hayallerıe avutmaktan vazgeç-

Devamı sayfa 11 'de 

Velid CANPOLAD Kürt halkına yönelik 
saldırıları protesto etti 

Faşist Türk Cuntası•nın KUr
distan halkına karşı glrlştllll son 
saldırıtar ve Kürdistan peşmerge
lerine karşı Türkiye-ırak arasın
da gerçekleştirilen işblrll!ll, Orta 
Do!lu'da ve özellikle llerıcı antı
emperyalist Arap güçlerı arasın
da büyük tepkiyle karşılandı. 

Lübnan Genel Çalışma, Ulaş
tırma ve TUrizm Bakanı, Lübnan 
1 terıcı Sosyalist Partisi Başkanı 
Velid CANPOLAD 28.10.1984 
günü Lübnan basınında yayınla
nan derneclnde, Kürt halkına 

karşı komşu ülkeler tarafından 
lşblrlllil hallnde girişilen saldırı
ları protesto etti. CANPOLAD, 
demeelnde kısaca şunları söyle
di 

"Uluslar, rejimierin ve uluslar
arası planlar yOZünden p_ek çok 
acı ve ıstıraplar ·çektiler. , Bu, 
Kürt halkı sorununun da en bO· 
yük problemldir. Kirli Lozan 
Anlaşması'ndan bugüne kadar, 
bu büyük halkın, bu ulusun hak· 
ları, parçalanma, sindirme, zu
lüm, göçettırme ve yoketme po
litikalarının ayakları altında çiğ
nenlyor. 

Son kara sahne, sanki hiç Irak' 
ın ba!lımsızlığını çlgnemlyor
muş gibi TOrk ordusuna, Irak sı
nırları Içinde Kürt peşmergeteri
ni kovalama, onları denetim altı
na almasına olanak veren ırak

Türkiye işbirliğidir. Hiç kimse, 
bu duruma dikkatlerini çevirme 
gereksinimini duymadı ve ger
çekleşen operasyonlar karşısın-

da BM, Uluslararası Kızıl Haç ve 
dillerıeri gibi uluslararası saygın 
örgütler, herhangi bir girişimde 
bulunmadılar. 

Biz, bu büyük halkın Insanca 
yaşamasına karşı olan bu ve 
benzerı tüm saldırıları şiddetle 

protesto ediyoruz. Biz, Kürtle
rin yaşadı!iı bütün topraklarda, 
onların en asgari hakları olan sı
yasi, ekonomik, kültürel hakları
nın garanti altına alınmasını Isti
yoruz". 

Diller yandan aralarında bazı 
Arap komanıst partileri nin de 
bulundu!lu Orta·Dollu ilkelerin
den 18 parti ve örgüt, yaptıkları 
ortak açıklamada, Kürt halkının 
ulusal demokratik mücadelesine 
karşı gerçekleşen Türkiye-lrak 
lşblrnııını protesto ettiler ve 
KUrt halkıyla dayanışmalarını 

dile getirdiler. Ortak açıklamayı 
yapan parti ve örgütler şunlar: 

Irak Komünist Partısı, SUriye 
Komünist Partisi, Mısır Komü
nist Partısı, Sudan Komanıst 
Partısı, ürdün Komanıst Partısı, 
Lübnan Komanıst Partısı, TUnus 
Komünist Partısı, SUudi Arabis
tan Komanıst Partısı, FIHstln 
Komanıst Partısı, Bahreyn Ulu
sat Kurtuluş Cephesi, Bahreyn 
Halk Kurtuluş Cephesi, Umman 
Halk Kurtuluş Cephesi, Irak 
Sosyalist Partisi, Irak Kürdistan 
Demokrat Partısı, Irak KOrdls
tanı Sosyalist Partısı, ırak Kür
distanı Demokratik Halk Partısı, 
PASOK, Kuveyt Vatan Hareketı. 
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NE EKERSSK ONU BJcECEd/z · 
Partimiz, dört yıldili faşist d-lk

tatörlü§ün aOır saldırı ve Imha 
poDtlkalarına ra§ men a!lır lile!tal 
koşullarda savaşım \/eriyor. Yı
!lınlarıa baOian geliştirmek, sa
vaşıma' yenı kadro ve sempati
zan yı!lınıarı kazanmak, faşiz
min ylkılması, d*tlokrasının ger
çekleşmesi ve giderek Türkiye 
ve KUrdiStan halklarının Ozgür ve 
baOımsız yaşama kavuşmaları ı
çin aktif savaşımı lsUtdürmekte, 
bizi bu gelece§e götürecek lik a
d tınlarm güvencesi olan bütün 
anti-faşist güçlerin bir cephede 
örgütlenmeleri Için u!jraş ver
mekteYiz. ·Partimiz dört yıliıki 
faşizm· koşullarında azımsanma
yacak önemde deney birikimine 
sahip olmuştur. Her hal ve şart
ta, partimizin · anlayışına 
temel olan Marksist- Leninist 
Ö~retl, dünya devrimci hareketi 
tıiı1hlnln· genel deneYim ve bll!ıl 
hazinesi, toplumun genel yasala
n vel Glkemizin somut kOşulla
rıyla uyuşma becerlsl, taı1hlml
zin ve elbette partimizin savaşım 
silreel Içinde kazandı§ı deneyle
ı1n )'ol göstertcınııı, başarıya u
laşmamızın; · kazanımıarımızın · 
garantısı durumundadır. 1 

9-11 Ocak Kararları'yla başlı
yarak kongre ve sonrası çalışma
larda lfadesini bulan yenı döne
me lllşkin çizgi ve getirilen çö
züm yoUarı do§ruıtusunda 
partimiz önemli adımlar 
ıı~ıı. De§lşen koşu_tıarı ta_nı
ma, ona uygun bakış açıları' ve 
çalışmlı yöntemleı1 · geRştlfme, 
teoı1k beRrlemelerle pratik ara
sındll sımsl'kl'l:llr11§1 yaratma, alı
mm kararların, dayatan görevle
rin çözOmU Için geniş halk kitle• 
lerini seferber etme, lleı1• kesim• 
leri e kesintisiz Ilişki ler baliını 
geRştJrme, eO Itme , devrimci ruh 
ve kararltlıOtl ll<azandırmıi,..lşte 
dönemı n parti mıze yükletti kleı1. 

Gerek faşizmi n darbeleri alt ın
da sendeleyerek, gerekse yanlış 
politik, örgOtlenmelerden kay
naklanarak, devrimci demokra
tik hareket Içinde boy veren po
litik krizi aşma Içimizde &OlUm 
olarak su yilzUn e çıkart sa§"'por
tıınıst, tesDmlyetçiJI§ln yarattı!! ı 
bulanık, 'karışık; 1çetreflill ·or-

P&şe ng: Sayfa 6 

'tamda, aydınlatıcı (:özüm yolla
rını blllmaı bilinçli, kararlı, fe
dakar parti ll çalışmayı kaliteli 
yüksek'bir dllzeye çıkarına do!l
rultusunda savaşmaya devam et
memiz, biz PPKK'Jiterde haklı o
larak gurur duygusu yaratmakta
dır. EkslkHk, ıhata ve zaafları
mızı böylesi aleak gönüllülük ve 
cesaretle kabulleniş . Le ni nci 
eleştiri- özeleştiri· rnekaniz' 
masının başarısıydı. 
1 çinden geçtilllmiz dönemde 
bizim dışımlZda' bir çok irili u-· 
faklı Tll'rklye w Kürdistanlı dev
rimci demokratik güç kendisiyle 
bir hesaplaşma gere§Jni duydu. 
Bu süreç halen devam et mekl:e
dir. (Kimileri daha yattıklatı kış' 
uykusundan uyanmamış blsa 
da.) Ne var ki, açıkyüreklilikle 
belirten m, •böylesi ·cesaret ve aı
çak gönüiiUiükJe hesaplaşma 
yapmayı baŞarabilen güç pek na
dirdir. , Dargrupçu luk, benden 
sonra tufan, teslimlyetçlil!le ·ve 
yılgırtlı!la lsUnger çekme, açı!la 
çıkmiş ı.<anllş ahlayışlata ba!llı
lıktal fanatikDk, vs. t·avırlat1 de
vam etmektedir. Direkterin efırt
ll!llnl kabul etmeleri, k!mlierin
de· şatolarrnınl esen· rıızgarlara 
dayanamıyarlık yıkılacaııı kor
kusunu yaratmaktadır. 1 

Bizler, engebeli, oetın, ·zorlu 
ve saldınlarllı dolu yoJumuzun, 
partimizin aydınlatıcı, :\ldl göste-· 
riclll!ll,. .yönetici ROl· ve· savaşkan
Jı!lıyla 'apaçık Yle yeni ufuklarla 
dolu oJdu!lu inancındayız. Bu
gün dünden daha salilam ve daha 
kararlıyızl Partimizin· poRtikası
na, program hedeflerine, onun I
deolojisi Markslzm-Leninizm'e, 
bugüne kadar tek tutarlı eleştiri 
getirilemedi. Kendisine komü
nist, sosyalist diyenler, bizim dı
şımızda oluş gerekçelerini haklı 
ve bilimsel temellere dayandıra
madılar.'· 

DAHA UYANlK OLMALlYlZ 
SömUrgecl faşist güçlerin, par

timizi dumura uOratma politika
ları gel1 teptl. Partimiz en zor 
kOşullarda dahi savaşımırtı sUr~ 
dUrdU, tarihsel •öneme sahip a
dımlar attı, yaışadıOırrtıt döneme 
ve geleceOe IDşkin güvenilir, sa!!• 

lam tedbirler aldı. •Ne var ki bu 
bizde. faşist d1ktatöri0!1Un, karşı
devrimci güçlerin yenı saldırıtat 
dllzenıemiyeceOi, bizi tekrardan 
ortadan kaldırma hevesterine ka
PIIlP 1 cl§ ır hasarlar veremiyece!ll 
anlamına gelmez. Düşmanın her 
zaman takipte·, yeni bilgller top
lamakta, pusular kurmakta oldu
!! u gerçe§lnl gÖZden uzak tut
madan çalışmatarımızı, kazandı
!lımı2l yeni deneyimlerin ışıOin
da daha uyanık ve daha tedblrli 
sürdUrrnellylz. · DIOer yandan 
düşmanın h'er an bize saldırabilir 
gerçe§i, bizlerde Içimize kapan
manın, ·bekle YI şe · koyutmanın, 
gevşemenin havasını 'kesinlikle 
yaratmamalıdırJ ' Komünistler, 
devrimci u!lraş ve savaşım için
de gelişir, yenilmez olurlar. 
savaşkan kadrolar yetiştirmek 
saksıda çiçek yetlştirmeye hiç 
ml hiç •benzemez. BekleYiş, 
içine ·kapanma1 gelişmeye deOII, 
köretmeye yol açar. Düşmanın 
bize her an said ırabilir gerçe!ll, 
biztel'de daha aktif, ·enerJik 
çalışma atmosferini yaratmalı
dır. 'Dönem zor, görevlerimiz 
a!lırcıır. Dönem her PPKK'II 
milltantn, sempatizanın yapabl
leceOI en bUyük fedakarlıkları 
yapma, buna hazır olma döne
midir, Hepimiz llzerimlze dUşen
leri başarıyla' yerine getirirsek; 
önümllze koydu!jumuz hedeflere 
ulaşmamız kaçınılmazdır. 

Partimizin özdeneyimi de gös
termiştir ki; zor ve a!lır dönem
lerde bilimsel 'SOSYalist hareket, 
sadece burjuvazinin a
!lır slıldlrt ve tehditleri aıtında 
de!IJI, ayni zamanda her zorlu 
döneme has tes ll mlyeti n, saJlantı 
lı yı lg ın Linsurların partiYI tasfl- · 
ye etme, YJkıına · u§ratma tehli
keleri altındadır. Bu her yerde, 
her zor koşulda böyle devam et
miştir. Vılgırt insanıann tesıım
yet için kolladıkları en uygun 
fırsat· anı; burıuvazlnin partiye 
saldırdı§ ı, saldınlar altında parti
nin etki atanınınıve çalışma akti
vitesinin daraldıOı · zamandır. 
Böyle durumlarda, bu sancıların 
keslimesi için saOiam adımlara
tılmazsa, ·onlara karşı aktif bir 
savaşım 'kampanyası aÇılmllzsa 
hastalık, kimi iYI niyetlllerin sa
hip oldu!lu anlayıştah öte, kro
nikteşip lstedl!line uJaşmada bii
yUk başarılar elde edebilir. 
Şunu da unutmamalıyız ki, fa

şist-askeri cuntanın sömürgeci 
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saldırı politikasının yarattığı so
nuçlar; işsizlik, hayat pahalılığı, 
halkımızın yokedilmek Istenen 
maddi_ve manevi benliği, zulüm, 
sömürü vs. kurtuluşun devrimda 
olduğuna inanan Kürdistanlı 
devrimellerde "haklı olarak" he
men eyleme geçme, aı:eleyle sa
bırsızlıkla vs. var olan sade yurt
sever ı nançia, en büyük fedakar
Ilkiara atılma eğilimi vardır. Za
man zaman bu "heyecan" verici 
eğilim maceracılar tarafından sö
mürülmeye çalışılıyor, Kürdistan 
devrimcisinin yurtsewrllk duy
guları, inanç, yi!litllk ve feda
karl~r kör doğrultularda heder 
ediliyor. 

Bilinç w mantık yerine, fana
tizm w duygusallı!lın'; objektif
lik ve akılcılık ·yerine iradecilik 
ve aptalca duygusallrğrn; devrım
ci savaşım yerine, oportünlzmın 
hakim kılınmaya çalışılması 
Kürdistan devriminde onarılması 
uzun dönemi alacak a!lrr tahri
batlar yaratmıştır. Yüzlerce, bin
lerce temiz yürekli, Inanmış 
yurtsever, böylece he der edil
miştir. Ewt gerçekten de bu çe
kilmesi güç terör, zulüm, sömUrU 
düzeni yıkrlmalldrr. 
Işçi sınrfrmızın emekçi yığınla
rın, sömürge ülkemizin çıkarları
nı ifade eden bir temelde bağım
sız ve özgUr toplum kurulmalı
dır. Ne var ki bu bir devrim so
runudur. Oysa devrim yapma da 
en zor sanattır. Bu sanat bizden 
en büyük fedakarlığr, kararlrlı!lı, 
bilinci, enerjik w dinamik çalış
mayı ve daha nice hUnerierf isti
yor. Komünistçe enerjik w aktif 
çalişmanın, sabırsızlık w acele
dilkle hiç mi hiç ilişkisi yoktur. 
Nasıl ki, pasifizm, uyuşukluk ve 
hayaleilikle de yoksa •. : 

Lenin; devrimin on milyonla
rın sınıf' bilincinin, iradesinin, 
tutkusunun ve hayal gücUnUn ö
rünü olduğunu vurguluyor w u
sananlara, brkanlara, savaş gUcU 
tükenen zayıf iradeillere, inancı 
zayıf olanlara, devrimci aktif sa
vaşımın, ' partinin savaşımının 
proletaryayr güçlendireceği ni, 
partiyi sınıf' bilinci yüksek bir 
sosyal demokrat (komünist) par
tiye dönüştüreceğini belirtiyor
du. Lenin, ayrıca "uzun bir eği
tim döneminden geçmiş, özel e
ğitilmiş, işçi sınıfından gelme 
devrimcilerden oluşan biriikiere 
sahip oldu!lumuzda ... , dünyanın 
hiç bir siyasal opollsinin, bu bir-

llklerle başa çıkamryac'ağınr, 
çünkü kendini devrime sonsuz·a
damış ınsanlardan gelme bu bir
likler en geniş işçi yığınlarıprn 
tam güvenini kazanacaklarrnı" 
vurguluyordu. 

DENEYLERI 
GENELLEŞTI RMEK 

Partimiz için en önemli hazı
nelerden biri, zorlu savaşım dö
ntıminde kazandığımız özde
neyim w bilgi birfkimldir. Bu
günkü koşullarda savaşımı sUr• 
dürme, derinleştirme, daha yük
sek düzeye çıkartma ustalık ve 
becerisini daha da kazanmak zo
rundayız. Partimiz, döneme w 
geleceğe iHşkin hayatı görevleri 
önüne koydu. Sorun mevcut ko
şullarda uygulanma alanlarını 
yaratmak, olanakları kararları
mızr uygular hale getirmek Için 
brkmak bilmez bir uğraş Içinde 
olmaktır. Lenin, "glnlük yığın 
çalışmalarını" küçümseyen bun
dan brkan, küçük burjuva ögele
re kesinlikle karşı çıklYOr w 
"halk arasında devrimci gelenek
lerin güçlendirilmesi, y~rntarın 
arasında en kUçUk öneme sahip 
Iyileşmenin dahi yalnız w yal
nızca devrimci savaşım sonucu 
sağlanabileceğinin kavratrlması 
w sistematik olarak llberallerin 
•anayasal' hlzmetkarlrğrnın, Iha
netinin, sergilenmasinin gerektl
ği ni" belirtiyor. Her faşist sal-· 
drrgan dönemde, okiarın sivri 
ueları komUnistlere yöneliktir, 
devrımcı demokratik güçlere yö
neliktir. Bu koşullar altında 5a
vaşımı' başarıyla örgütleme sa
natını elde etmek zor ama mUm
kUndUr. Dünya devrimci hareke
tinden, savaşım içinde ustalaş
mış, faşistterin aralıksiZ saldırı
larına 'karşı yığın' bağlarını ke
sintisiz geliştirmiş, yıllar boyu 
savaşımıarını bu koşullarda sOr
dUrerek yenilmaz güçter haline 
gelmiş nice parttıeri tanıyoruz. 
Bulgar, Yunan, Portekiz, Alman 
komUnist partileri bunun bir kaç 
canlı örhekleridir. ButOn saldın
ıara rağmen uzun yıllar' boyu 
parti yayıniatını akSatmadan çı
karan, matbaalarını polise kap
Urmayan kardeş partileri n savaş 
deneyleri bizlere örnek olmalı
dır. Kuşkusuz partimizin de 
illegal savaşımda ustalaşarak, en 
zor anlarda dahi, düşmanın sal-· 
drrılarıha aman wrmeden sava
şımı devam ettirme, onu bir üst 

düzeye çıkarma, örgüt ağını ko
parmacıan kesintisiz · geliştiFme 
becerisini göstenne olanakları 
vardır. Bunu başarmak mümkün 
ve zorunludur. 

Bu dönem, her parti birtmlnin 
proleter kadrolar, sağtam örgllt
cuıer, ajltatör, propagandlstler 
vs. yetiştirme dönemidir. lııega
liteyl yaşam tarzı otarak yetkin
leştirme dönemidir. Partisel ıra
de birliğini w örgütsel disiplini 
daha da çellkteştlrma, yoldaş w 
dostlar içinde sevgi w saygı, yol
daşça güven ve kontrol tavırları
nı geliştirma dönemidir. Sorun 
sadece yüksek· fedakarlık, !ıüçiO 
enerjik potansi ye Ie sahiP olmak, 
kararlı w inançlı olmak, (her 
şey parti Için" şiarını her şeyıy. 
te yerıne getirmeye hazır olmaeta 
değildir. Elbette bunlar Işin en 
önemli yanlarldır.· Partimizin her 
dediğini iyice özümsemek, ı:ıoıı
tik tesplt·lerlmlzl derinine kavra
mak, tOzUkle tam bir uyum ı
çinde olmak, bilmin englnllğly
ıe donanmak, bu temel üzerinde 
Ideolojik, politik çatışmalara hız 
wrrnek de zorunlUdur. BIBmln 
YOl gösterrnedlği, örgütlü olma
yan, en bQyUk fedakarhk, tese
ret, kararlılık k'ördUr, yenlllr. 

YI~INLARIN IçiNDE 
öte yandan görevlerimizin a

ğırlıklı bit yönUnO de Işçi sınıfı 
içinde çatışmayı yoğunlaştır
mak, yenı proleter Oye w sem
patizanlar yaratmaktır. Parti ya
pımrzda Işçi kesiminin sOrekU 
artışı hayatı önemdedir. Yt!lrn
ıara yaklaşım, 'onlarla katıcı or
ganik Ilişkiler kurma, butlnsel 
diyalekt! k yaklaşım sorwnudur. 
Yığın psikolojisini~ halkın de

ğer yargılarını, özel sorunlarını, 
ternet taleplerini, güncel hOş
nutsuzluk ·ve çelişkilerini iyi
ce tanımayı zorunlu kılar. Bütün 
bunların Iyice biHnmesl daha 
başlangıçta komünistle· yığın a
rasında bir bağın yaratılmış 
olması demektir. Buna uygun 
dürüst, çalışkan, cesur; namuslu 
tavır, bi ll nç ve kararlıfığ ımızia 
kitlelere güven vermek zorunda
yız. Pratik işlerde kitlelere yol 
gösteremiyenter, politik ve ideo
lojik işlerde yol gösterme başarı
sını elde edemezler. Sağlam, de
neyimli· komünist, bütün bunları 
kavramış, prensipleştlrmiş, her 
davranışında alışka'nlık eelinmiş 
kişidir. -Peşeng: Sayfa 1 
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-GOVENCE,KOLLEKTI F 
IRADEDE DIRI TUTULAN 

ÇELIK DISIPLINDEDIR 
Partimiz Içinde demokratik 

merkeziyetçilik Ilkesinin bilinçli 
kaliranmasının w çelikten disip
lin anlayış ve pratl!:ilyle uygulan
masının, önümüzdeki amaçları, 

'butUn bu sorunların daha 
güvenilir bir sa!:ilamlıkla'gerçek
leştlrece!:ilnl, bizlere yenı atılım 
ve yUkseliş ufukları açacaııını, 

parti mllltanlarının1 sempatizan
larının'; yaratıcılık, Insiyatif w o
toritesini· arttıraca!:iını unutma
malıyız. 1 

ULUSAL DEMOKRATIK 
HALK DEVRI Ml savaşımında 
Işçi sınıfrmızını emekçi halkımı-' 
zın silahı partlmlzdlr. Lenin, 
"burjuva dOnyasındaki anarşlk 

rekabet kuralı llelblrblrlnden ay
rı düşmüş sermaye Için cebri e
mekle beli bükWmUş, sUrekH ola
rak yokSullu!:iun, vahşetin w bo
zuımuşlu!:iun 'derin çukurlarına• 
ltiimiş olan proletarya, ancak 
çalışan milyonlarca Insanı bir iş
çi sınıfı ordusu hallnde kaynaş
tıran maddi örgüt blrll!:ilnden 
kuvwt alan Marksizm Ilkeleri u
zerindeki Ideolojik blrll!:il ile ka
çınılmaz biçimde yenilmaz bir 
güç haHna gelebilir w gelecek
tir ... " diye ballrtlyordu. lşslzll
!:iln, yoksullu!:iun hayat pahalılı
Oının, açlı§ın~ kötü çalışma ko-, 
şullarının, terörün, Işkencenin, 
vahşetln yaşamı çekilmez kıldı-' 
!:lı, halkımıt Ilierindeki sömürge
cl-faşist politikaların ulusal w sı

nıfsal · savaşımı derlnleştlrdl!:il, 

yı!:iınların toplumsal •hoşnutsuz
luk w kininde kıpırdanmaların 
gözlemlendl!:il bu koşullarda, 
yüzbinlerin, mııyonıarın ulusal 
w sınıf!lal taleplerini somut ola
rak programlaştırmış partimizin, 
"kaçınılmaz olarak yenilmaz bir 
güç haline gelece!:ilnl", bunun 
mümkün ve zorunlu oldu§unu 
bellrtlyoruz. 

Lenin'In Rus otokrasl yönetl
ml Için söyledikleri, bugün ke
sinlikle Tllrk sömürgecı faşist 

güçleri için de geçerlidir. Ewt 
ne faşist-askeri cunta, ne de o
nun Işbirlikçilerı hiç bir şekilde 
bu milyonların slıvaşım ordusu
nu durcıuramayacaklardır. 

Bu gerçe§ln billncinde olarak 
sözllmUZU şöyle ba!:ilıyalım: Na
sıl bugün oturup dünün eksiklik, 

Pişeng: sayfa s 

hata ve zaaflarını de!:ierlendlrl
yorsak "bunu yapmalıydık", 

"böyle yapabilirdi k", "buna a
!:iırlık wreblllrdlk", "böyle et
seydik şimdi bu şeklide olmuş
tu" vs. d~yorsak, kendimizi a!:iır, 
yakıcı eleştiri w özeleştiri ate
şinden geçlrlyorsa~, unutmaya-

lım ki, yarın da-hatta bugünden
bugünün hesabını yapaca§ız. Na
sıl bugün dünkü çalışma ve uo
raşlarımızın temelinde varolduy
sa, ·yarın da bugünkü çalışmala
rımızın, U§raşlarımızın temelleri 
üzerinde varolacaktır. Yani; NE 
EKERSEKONU BIÇECE~Iz. 

Jar PESENGI 

EKIM DEVRIMI VE DONY A BARIŞI 

Dünya komünist w Işçi sını

fı hanikatı bugün daha büyUk gö
revler le karşı karşıyadır. Günü .. 
mUzün ve gelece!:iln belirleyici 
politik faktörü oıan işçi sınıfı 

dünya barışını yani tüm insanlı
ğın yaşama hakkını da koru
makla yükümlüdür. Genç Sovyet 
hükümetinin Barış Bildirgesi'n
den bugüne kadar sovyetler Bir-
11!:11 dünyada demokratik ve ka
lıcı bir barışın sa!:ilanması, yu
muşama ve silahsızıanma süreci
nin derinleşması Için aktif müca
dele ediyor, eşitlik ve eşıt gü
venll§e dayalı yapıcı insiyatifleri 
ile nükleer bir savaşın önlenmesi 
Için çalışıyor. 

Kim ne derse desin, bugün çı
kacak bir savaş nükleer silahlarla 
yapılacaktır.Aklı selim herkes 
biliyor ki nükleer silahlarla ya
pılacak bir savaşta kazanan ol
mayacaktır. Tüm Insanlık ve uy
garlık yok olacaktır, 1 şte bu ne
denle diyoruz ki Ekim Devrimi' 
nın getirdi!:il büyük kazanımlar
dan biri de farklı toplumsal sis
temlere sahip o1an devletlerin 
barış Içinde bir arada yaşamala
rı ve detant polltlkasıdır. Bu,sı
nıf mücadelesinden "vazgeçme" 
ve mevcut statükoları "dondur
mak" de!:iil; tam tersi, sınıf mü
cadelesinin daha de!:ilşlk düzey
lerde sürdürülmesidir. Sol mace
racılar binbir gece masanarını 

anlatıp dursunlar. Ekim Dev
rimi'nin 67 yıllık mücadele dolu 
şanlı tarihi, Lenin tarafından 

temellerı atılan barış Içinde bir 
arada yaşama politikasının doğ
rulu§una şahittir .özellikle barış 

Baştarafı sayfa 3 'te· 
ve yumuşama sürecinin en güçlü 
oldu!:iu dönemlerde devrimci 
mücadele de en fazla güçlenmiş 
komünist ve işçi partilerinin et
kinlikleri artmış ve ezilen halk
ların ba!:iımsızlık ve özgürlük mü
cadeleleri başarıva ulaşmıştır. 

PPKK, barış içinde birarada 
yaşama ve detant politikasının 
dün oldu!:iu gibi bugün de işçi sı
nıfının ve emekçi Kürt halkının 
ulusal ve toplumsal kurtuluş sa
vaşımını güçlendlrdi!:iini söylü
yor. Ekim Devrimi'nin he~efleri 
ve deneyimleri güncelligini ve 
canlılı!:iını koruyor.Pı:>KK, Ekim 
Devrimi'nin deneyimlerini canlı 
ve yaratıcı biçimde yurdumuzun 
somut koşullarına uyguluyor, 
onları ba!:iımsızlık mücadelemiz
de işçi sınıfı ve halkımızın elin
de sömürgecı düşmana, sa!:i ve 
sol oportünizme karşı güçlü bir 
silah olarak kullanıyor. 

PPKK, uluslararası alanda en 
önemli görev olarak dünya barı
şını korumayı ve yumuşama po
litikasını güçlendlrmeyi görü 
yor. Partimizin programında da 
bellrtlldi!:ii gibi," farklı toplum
sal sistemlere sahip devletlerin 
barış içinde yanyana yaşaması
nın bugün her zamankinden 
daha önemli w yaşamsal oldu!:iu 
na Inanıyor. Bu nedenle ( ••• )böl
gesel savaş kışkırtıcılı!:iına, silah
lanmavı körOkierne çabalarına, 

dünyamıza yöneltilen nükleer sa
vaş tehlikesine karşı barış, silah· 
sızıanma w Uluslararası yumoşa

ma için var gücüyle çalışıyor." 
(PPK_K Proaramı s.9) 

Türkiye ve Kürdistan halklannın 
mücadele birliği yolunda İLE~! 
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ZaleT NikaTagua HalkınıncilT 
5 yıl önce halkının örgütlü mü

cadelesi sonucunda dlktatör 
Somoza'nın iktidardan düşürül· 
mesinden bu yana ilk kez 4 Ka· 
sım'da Nlkaragua'da seçimlere 
gidildi. Seçimler, San di n ıst ler'In 
oylarıo ezici çoğunlu!;iunu ka· 
zanmasıyıa sonuçlanarak emper
yalizme koca bir şamar daha in
dirdi. 

Halk iktidarının kuruluşuna 

başlanıldı!;iı günden beri. ABD 
yönetimi Nikaragua halkının 

kendi gelece!;iini belirlerne çaba· 
sı önüne set çekmeye çalışıyor. 
Bu u!;iurda milyarlarca dolar har
candı. cl A denetım ve yönetim· 
indeki "Kontra"lar, Honduras'ın 
Nikaragua•ya bitişik bölgelerine 
yerleştirildi. Handuras-ABD iş· 

bi rli!;ii sonucu "Kontra"lara ge
niş olanaklar yaratıldı. Bunlar 
son model silahlarla donatıldı. 

Emirleri ne havaalan ları, uçaklar 
verildi. Binlerce eski Somoza 
ordusu askeri ve di!;ier karşı-dev
rımcilere çok sayıda üs açılarak 
bunların Honduras veya dl!;ier 
bazı bölgelerden içeri sızması 

sa!;ilandı. Bunlar, Nikaragua eko
nomisini sabotajlaria çökertrne
ye, ülkede bunalım ve istikrarsız
lık ortamı yaratmaya ve Nikara
gua emekçilerine karşı katliam
ıara girişmeye çalıştılar. Milyar
larca dolar de!;ierinde zarara ve 
yüzlerce insanın ölümüne neden 
oldular. 

Reagan "ikinci bir Küba'Ya ta
hamW edemeyiz" diyor ve Nika· 
ragua halkının gerçek yasal ikti· 
darını Latin Amerika'da "terör
istlere arka çıkmak, destekle
mek"le suçluyor; Sandinist ikti· 
darın terörist bir iktidar oldu!;iu
nu ileri sürüyor. Yüzbinlerce In
sanın katline, milyonlarca insa
nın aç kalmasına neden olan 
halk düşmanı faşist rejimlerı iş
başına getiren, bunların ayakta 
kalabilmesi Için hiç bir desteğini 
esirgemeyen, Latin Amerika ve 
dünyanın di!;ier bölgeleri nd eki 
barışı kundakl<ıyan ABD'in Rea
gan yönetimi, Nikaragua halkına 
karşı saldırılarına "hümanizm", 
"demokrasi savunuculuğu" adı· 
nı utanmadan yakıştırmaya de
vam ediyor. Dünya halklarının 

baş düşmanı ünvanına layık ol-

du!;iunu sayısız kez kanıtlayan 

ABD emperyalizmi, "Latin A· 
merika ABD'nindir" şiarına uy
gu bir şekilde bu bölgeyi "arka 
bahçesi" olarak görüyor. Rea
gan•ı asıl korkutan şey, Nlkara
gua örne!;iinin Latin Amerika 
halklarına ışık tutması ve halk· 
ların özgürlük mi!Cadeleslnln bo· 
yutıanmasıdır. Reagan, ba!;iımsız 
halk iktidarlarının Latin Ameri· 
ka'da yaşama şansı bulamayaca· 
i;iını sözüm ona kanıtlamaya ça
lışıyor. 

seçimler arifesinde ABD'nin 
Nikaragua'ya yönelik faaliyetleri 
daha bir hız kazandı. ABD ordu
sunun kuşatması takviye edildi; 
manevra, sınır ihlalieri ve sabo· 
tajlar yo!;junlaştırıldı; tehditler 
arttırıldı, Nikaragua'nın ba!;iım· 
sızlı!;iına son vermeye yöneRk is
tila planıarı geiiştlrildi. Buna 
karşı Nikaragua Iktidarı ülkede 
genel aıarm ilan etmek zorunda 
kaldı. Halktan onbinlerce ınsan 
bu ça!;jrıya uyarak gönüllü o la
rak askere yazıldı, ülkenin ba· 
i;iımsızlığı için kararlı tutumlar 
tak ındı. 

ABD yönetimi, seçimlerin de
mokratik oıamayaca!;iı yolunda 
iddialar i leri sürerek saldırılarına 
meşruluk kazandırmaya çalıştı. 

Oysa seçimler ABD'de aynı ay 
ıçeri si nde yapılan seçimlerle kar. 
şılaştırııamayacak kadar adil ve 
demokratik koşullarda yapıldı. 

seçime katılanların oranı ABD' 
de toplam seçmen sayısının yüz
de 50'si elvarında iken, bu oran 
Ni karagua'da yüzde 82 civarında 
gerçekleşti. Seçimlerin güvenli
!;iinin sa!;ilanabllmesi amacıyla 

Nikaragua yönetimi elinden ge
len çabayı harcadı. seçimler, 
Sa ndi ni st alar'ın yüksek başarı· 

sıyla sonuçlandı. 

Nikaragua yönetimi, rejime 
karşı silahlı mücadele yörütrne· 
yen tüm güçlerin seçimlere katı· 
labilece!;iinl seçimler öncesinde 

belirtmiştl. Bu kararını uygula· 
dı. Seçime 7 parti katıldı. Bun
lar arasında, emekçi halkın çı

karlarını savunan partilerin yanı
sıra bazı burjuva partller de yer 
aldı. 

Seçimlerde FSLN (Sandinista· 
lar) oyların yüzde 67'Jik kısmını 
alarak ezici ço!;iunlu!;iun seçene
!;ii olduklarını bir kez daha açık 
şekilde kanıtladılar. Sonuç• 
lar, Reagan ve izleyldlerinin sert 
tepkisiyle karşılaşırken, emper
yalizm bir darbe daha yedi ı dün· 
yadaki barış ve demokrasi güçle
ri bu sonucu sevinçle karşıladı· 
lar. 

ABD'nin seçimler arifesi ve 
sonrasında Nikaragua halkına 

karşı yöneıttl!ll tehditleri ve di· 
ger saldırgan eylemlerini dllnya 
halkları sert tepkiyle karşıladı

lar. Dünyanın dört-bir yanında 
halklar, Nlkaragua halkıyla da· 
yanışmaıarını di le getirerek, 
FSLN iktidarına destek olmaya 
çalıştılar. Yüzbinlerce insan kit· 
ıeseı y!lrüyüşlere geçti, ABD'yi 
protesto eylemleri Kasım ayı bo
yunca büyük bir yo!;iunluk ka· 
zandı. SSCB ve di!;ier sosyalist 
ülkeler. Nlkaragua halkına karşı 
ABD saldırılarını protesto etti
ler, destek ve dayanışmalarını 

Ilettiler. SSCB, bu konuda, ABD 
yönetimini Nikaragua'ya karşı 

eylemlerinden dolayı uyardı, 

Ikinci bir Grenada örne!;ilnin 
yaşat ııamayaca!;i ını beli rttı. 
Seçımıerıe,Nikaragua halkı za

feri ne do!;iru büyük bir adım da· 
ha attı. Şimdi yeni adımlarla bU· 
nu pekiştirmeye çalışıyor. ABD' 
nin saldırılarına karşı kahraman
ca direnerek devrimin kazanım
ıarını koruyor, gOçlendiriyor. 
Tarih Nikaragua halkıyla bera
berdir. Halklar da öyle. Nikara· 
gua halkını yUrOdll!iO yoldan hiç 
bir gOç alıkoyamayacaktır. Bu 
gerçe!;ii dost, düşman herkes ka
bul etmek zorundadır. 

PEŞENG'l OKU- OKUT ! 
Y AZI VE HABERLE GÜÇLENDIR 
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KKDK 'NIN 2. KONGRESI ... · 
Baştarafı sayfa 12'de 

Başkan Ahmet KAÇMAZ, TöB 
DER Genel Başkanı GOltekin 
Gazıogıu, DISK Yürütme Kuru
lu Oyesl Kemal DAYSAL, Ger
çek Avrupa Komltlsl, Işçi Ger
çe§l, Birilk Yolu, IGD adına Ge
nel Başkan A. Muhtar SöKOCO 
Genç Emekçiler Blrll§l Merkez 
YOrotrne Kurulu, ırak Kürdistanı 
Demokratik Halk Partısı, ırak 
Kürdistanı Sosyalist Partisi DI ş 
lıı şkller Bürosu, Suriye Kürt lerı 
Halkın Blrll§l Partısı Merkez Ko
mitesi, PPKKadına Genel Sekre
ter Serhad DICLE, KUK·SE Mer 
kez Komitesi, Armanc Reraksı
yonu, lsveç KUrt Dernekleri Fe
derasyonu, F1 DEF, Paris KUrt 
EnstltDsO adına Başkan KEN· 
DAL, KOMKAR MYK adına 
Genel başkan sertaç BUCAK, 
KUrt ve TOrk Halklarıyla Daya
nışma Komitesi~ sveç- Uppsala) 
KOÇ·KAK Yönetim Kurulu, 
Roja Welat Redakslyonu, 
UKSYE(Yekltlya xwendekar u 

daki taraftarları),PPKK Dani
marka Komitesi, YK DK (i sveç 
KUrdistan Demokratik Işçi Blr-
11§1), KSSE B.Aimanya örgütü, 
Kürdistan KOltur Centrum (Hol
landa), Kürdistanlı Devrimciler, 
Reşo zl LAN(KQrt yazar ve dil· 
blllmclsi) de dayanışma mesaJ
ıarı yolladılar. 

adına SAIT ve $ADIYE, KOC· 
KAK adına H. DEMI RciO~LU, 
PPKK Danimarka Komitesi adı· 
na BARAN, KUK-SE adına En
gin KAYGALAK, ADEF adına 
HUseyln KIRAZ, lAF KölnTem
sılclsl, SDAJ adına Wetzıav 

GEORGANAGUOSTOPOLOS, 
SDAJ Glessen adına Jörg 
KRAVHOAV, DISK'e ba§lı 
GIDA-1 $ Genel sekreteri w 
TOrkiye Barış Derne§l Yönetım 
Kurulu üyesi Salt AYDO~MU$1 
YKDK(KQrdlstan Demokratik 
1 şçi Blrll§l-1 sveç) adına Hesen 
MIZGIN, Armanc Dergisi adına 
MQrtaz ASKERI, KKDK Danl· 
marka Komitesi adına Bayram 
KKDK Fransa < Komıte

sı adına M. AHMET, Olden
burg-Sosyallst ö§rencller Blrll§l 
adına Stıenus RAXEMAKER, 
VF5-Irak ö§rencl Blrll§l adına 
SAID, KSSE adır.ıa Dr. öMER, 
Yabancııarıa EVli Alman Kadın
lar oernegı adına Birgit MER· 
CAN da konuk olarak hazır bu
lundular. 

Kongreye ırak KomUnist Parl
tısı Politik Bürosu adına Kerim 
AHMET, suriye Komanıst Parl
tısı Politik Bürosu adına Remo 
$EXO, Suudi Arabistan Komu
nist Partısı, OrdOn Komanıst 
Partisi, Bahreyn Halk Kurtuluş 
Cephesi Merkez Komitesi, Arap 
Halk Kurtuluş Hareketı adına 

Genel 5ekreter Nacl ALLEwl, 
Flllstlnln Kurtuluşu Için De
mokratik Cephe, Flllstln Işçi 
sendikaları Blrll§l Genel Sekre
teri, Filistin ö§rencı Blrll§l, 
DOnya ö§retmenler Sendikası 
Genel Sekreterll§l, ırak Cumhu
riyeti Demokratik Sendikal Işçi 
Hareketı, Flllstlnln Kurtuluşu 

1 çin Demokratik Cephe Alman
ya örgoto, DKP (Alman Koma
nıst Partısı-Freudenstad), SDAJ 
Genel Başkanı Werner STU R· 
MAN, SDAJ Relnland Westfalen 
Bölge Başkanı Frank Mi ES, 
VVN (Almanya Anti-Faşistler 
Blrii§I·LObeck), Sosyalist YOk· 
sekokul ö§rencller Blrll§l, Ya
bancııarla Evli Alman Kadın
lar Derne§l, Genç Sosyalistler 
(Freudenstad ), Avrupa Parla
mentosu üyesi Jannıs SAKEL
LARiov, Aşa§ı Saksonya Eya
ıet Parlamentosu SDP Oyesı Dr. 
Hltz Ri EGE, TSI P adına Genel 

P3şeng: Sayfa 10 

: Lawen Kurdıstan Lı Ewrupa), 
KUK-SE(Aimanya'dakl taraftar
ları), Tekoşln(Aimanya'dakl ta
raftarları), Ala Rızaarı (A!!flanya• 

Partimiz Genel Sekreteri ser
had DICLE yoldaşın mesajı 
kongre delegelerının coşkun al
kışları ve"Bıjl PPKK"sloganının 
haykınlmasıyla karşılandı. 

Kongrede farklı uluslardan ge
len bazı konuklarda konuşmalar 
yaptılar. ol SK 'e ba§lı GIDA· i Ş 
sendikası Genel sekreteri ve TOr
kiye Barış Derne§i Yönetım 
Kurulu üyesi Salt Aydo§muş' 
un yanısıra Alman KomUnist 
Partisi MK'sl adına H. Lang ve 
Yunanistan Işçi Dernekleri Bir· 
ll§i Başkanı K. Pappas da birer 
konuşma yaparak halklararası 
barış, dostluk, dayanışma ve Al· 
man Işçi sınıfıyla birlikte de
mokratik hakların kazanılması 
m Deadelesi nı n öneml nı vurgu ıa
dılar. 

KKDK 2. Kongresi başarıyla 
sonuçlandı. 

PPKK Genel Sekreteri Serhad DICLE yoldaşın 
TKSP'mn 10. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 

TKSP Merkez Komitesi 'ne göndeıdiği 
kutlama mesajı . 

TKSPMERKEZ KOMITESI'NE 

De§erıı yoldaşıar, 
Partlniz, ülkemiz KUrdistan'da ola§annstn zor koşulların ya

şandı§ı sömDrgecl faşist dlktatöriD§Dn halkımıza ve Türkiyeli tOm 
emekçi ve anti· faşistlere karşı azgınca saldırılara geçtl§l bir dö· 
nemde 10. kuruluş yıldönümUnU kutıuyor. Faşist Türk cuntası 
yalnız Içte TOrkiye ve KUrdistan halklarına kan kusturmakla kal
mıyor, KUrdistan'ın di§er parçalarını da Işgal etme yolunda dUş· 
manca çabalara girlşlyor, bölge, ülke ve halklarına yönelik saldırı
ları amaçlayan maceracı planlar peşinde koşuyor. Hiç kuşku 
yok Türkiye'yi bu gözü dönmUş maceralara Iten ABD emperya
lizminden ve saldırgan NATO'dan başkaları de§ll. 
, Böylesine kritik ve ola§anOstU koşulların yaşandı§ ı dönemde, 
Türkiye Kürdistanı'ndaki sosyallstlere, devrımcı demokratik ve di 
§er gOçlere bUyük görevler düşüyor. Düşmanın saldırılarını boşa 
çıkarabilecek yegane güç halkımızın örgütlü savaşkan gQcOdür.Hal 
kın örgOtsUziD§UnDn, sa§lam temellere oturtuımuş örgütsel sava
şırndan yoksunıu§unun, düşmanın eliyle gerçekleştirilen ya da 
nereden kaynaklanırsa kaynaklansın düşmanın amaçlarının başarı
ya ulaşmasına zemin yaratan provakasyonıara ortam yaratıyor. 
Böylesi gelişmeleri etkislzleştlrebllecek güçlerin, halkımızın ger
çek çıkarlarını sawnan güçler oldu§u kuşku götürmez. Partimiz 
bu alanda TKSP'Ye de a§ır sorumluluklar dOştU§UnDn açık bilin
cindedir. 10. kuruluş yıldönümü kutlamalarınızın ve gelecekteki 
mücadelenızın, halkımızın düşman saflarını boşa çıkarma ve kur
tuluşunu elde etmede Ileri adımlar ataca§ına Inancı m ız sonsuzdur. 

Bu lnançıa bir kez daha partinizin 10. kuruluş yıldönümUnO 
en içten duygularla kutlar, sızıere ve partınizin tUm üyelerine 
devrımcı mücadelecl seıamıarımızılletlrlz. 

7.11.1984 
Serhad ol CLE 

PPKK Genel Sekreteri 
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YANLlŞLARlN ... 
BaŞtarafı sayfa 2'de 

Hze etmek, yanlış. hedeflere 
yönelmiş zamansız ve sa!jllksız 

maceracı çıkışlarm etkinlik ala· 
nını sınırlamak ve dlktatöriU!!Un 
provakasyonlarını boşa çıkar

mak Için do!jru devrimci alter· 
natlflerl yı!jmlar arasında propa· 
ganda etmek, bu yönde kitlele· 
rln güven 11e deste!jlnl kazan· 
mak, mücadelenin yı!jınsaı te· 
mekle Ilerlemesinde devrimci 
insiyatifi kullanmak gerekiyor. 
Yanlış taktiklerle blçlmlenmlş, 
sapık ve kurtuluşa götUrrneyen 
eylemleri, siyasal tepkiler nasıl 

olsa başanya ulaşmaz diye on
lara karşı lakayt davranma, hiç 
kuşkusuz en bilYUk safdillik 
olur. Hem kendi ülkemizin hem 
de başka ülkelerin mücadele 
deneyimlerinden biliyoruz ki, 
sapık politikalar temelinde olu
şan eylemler, e!jer kendilerine 
karşı do!jru devrimci alternatif· 
ler çıkarılıp e!jemen kılınama· 

mışsa, kendi zeminlerinde yay
gınlık kazanmışlar 11e geçici 
dönemler Için bile olsa başarıya' 
ulaşmışlardır. · 

öte yandan şu gerçe!jl de her 
zaman yı!jınlar arasında propa
ganda etmek 11e onları lnandır· 

mak zorundayız ki, nasıl ki fa· 
şlst diktatörlü!lün toplumda, 
muhalefetin yaygınlaşmasını ve 
aktif eylemiere dönUşrneyi en· 
gellerneye gücü yetmezse, bunla· 
rı temelinde 11e uzun vadede 
yoketmeye de gücü yetmez. Ve· 
lev ki sözkonusu siyasal eylem· 
lerden bazıları, yanlış polltlkala· 
rın ürünü bile olsa. o, ancak dik· 
tatöriU!!UnUn örnrunu uzatmak 1· 
çın bunlardan yararlanabilir. 
Yanlış politikaları mahkum ede· 
cek olanın kendisi de, Işçi sınıfı· 
nın emekçi halkın çıkarlarının 

savunucusu olan do!jru devrimci 
politikadır. Ancak bu do!jru 
ı:ıevrı mci alternatifi n e!! emen kı· 
lınmasıyla yanlış politikalar 
mahkum olabilir, sömUrgecl fa· 
şist dlktatörlli!!Un manevra ve 
provokasyonları boşa çıkarıla· 

bill re 

IRAK KüRDISTANI 
Baştarafı sayfa 5'te 

meli, muhalefet saflarmda aktif 
yerini almali ve ırak ile Irak Kür
distanı'ndaki diktatörlük karşıtı 

tUm güçlerin mücadele birll!jinl 
sa!jlamak Için Uzerine dUşeni 

yapmalıdır. 

MUHALEFET SAFLARlNDA 
Bl RLI K VöNONDE ADIMLAR 

Bu arada işbaşındaki gerici· 
şoven Saddam diktatörlü!!Une 
karşı, 'Arap, Kllrt 11e ulusa ı azın· 
lıkların en geniş muhalefetini ör· 
gütlernek Için uzun sUreden beri· 
dir sUrdllrWegetlrllen çalışmalar, 
Ekim ayı Içinde yeniden yo!jun· 
luk kazandı. Irak'taki Iki cephe• 
(CUD, CEWQED)YI birleştirrnek 
ve cephe- d ışı parti ve örgüt leri 
de bu blrll!lln Içine almak Için 
yo!jun görüşmeler oldu. 
Görüşmeler bugüne kadar her 

Iki cepheyi birleştirme do!lrultu
sunda bir sonuca varmış de!lllı 
ama Ikisi arasında bir eylem bir· 
11!11 yaptiması yönünde a!lır ba· 
san olumlu görüşler var. Bu ara· 
da bugüne kadar cephelerin dı· 
şında kalmış olan partllerden 
KUrdistan Demokratik Halk Par
tısı, ırak Arap Sosyalist Partisi, 
ırak Vurtsever Grubu da CUD'a 
katıldılar.KUrdlstan Demokratik 
Blrll!jl de CEW~ED'e katıldıe 

TEHDIT ABD'DEN ... 
Baştarafı sayfa ı 'de 

rekecektir." Açıklamasında "A· 
mertkan hükUmeti 30 milyon 
dolar katkı sa!jlayacaktır. 15 
milyon dolarını Tllrklye'nln kar· 
şılayaca!jı miktardan ayrı olarak 
geri kalan kısmının da NATO 
aıtyapı programı fonlarından 
karşılanaca!lı" nı belirten Perle, 
Kıbrıs'ta ABD üsleri oluşturması 
meselesine lllşkin olan ABD 
planını gizlerneye de özen gös· 
terdl. 

Sözde TOrkiye'Ye SSCB'den 
tehdit yöneUyarmuş ve ABD 
emperyalistleri de buralardaki 
toprakları "saldırgan"a (!) karşı 
koruyorıarmış. Oysa gerçe!jln 
hiç de öyle oımadı!lı, anlamak 
Isteyen herkesi n anlayabllece!jl 
kadar açıktır. Halklarımıza 
SSCB'den gelebilecek hiç bir 
tehdit Yoktur, olamaz. SSCB 

halklarııiıfzın dostudur .,Asıt dUş· 
man ABD empreyallzmldlr. 

ABD Dsıert ve tUm savaş araçları 
dünya barışı Için tehdittir ler, bl· 
zı korumuyorlar. Asıl ,tehlike 
"kuzeyden" de!lll ABD'den geH· 
yor. ABD Uslerlnln, savaş araçla
rının her tUrlU varlı!lı halklart
mızın yaşamsal çıkiriarına ters 
dUşUyor. Güvenlikli bir yaşama 
kavuşmak amacıyla dl!ler dünya 
halkları ve sosyalist lllketerin sOr· 
dUrdUklerl, emperyalist saldır· 

ganllk karşıtı barış hareketinin 
daha da gUçlendlrllmesı ıçın 

KUrdistan ve Türkiye halklarının 
savaşımını geBştlrrnemız hem 
gerekli ve hem de zorunludure 

"KÜRDISTAN1N ... 
Baştarafı sayfa 4'te 

d_an bahsediliyor. 
TOrk burjuvazisinin bu anlayı

şını zamanında' Kazim Karabekir 
"Iyi" formDie etmişti. o, KUrt· 
ıerıe Ermeniler arasmda Işgalci 

emperyalist devletler ve yerli Iş
birlikçileri tarafından yaratılan 

suni çelişkilerden yararlanarak 
ba!lımsız bir KUrdlstana yönelik 
e!jlllmi"KUrdlstan•ın Ermenls· 
tan olaca!jını anıatmakla sorun 
kOlay çözDIIlr" (Kazim Kara
bekir, lstlklal Harbirniz s. 23 
aktaran Do!lan Avcıo!jlu, Milli 
Kurtuluş Tarihi ciit 3,s.1157) 
planıyla bo!lmayı öne sUrmQştU. 
KUrt ulusal direnişlerının bastı· 
rılmasında - bazılarını Içten çö
kertmek suretiyle • ,KUrt ve Er
meni halklarının blrli!linl boz
mada ve Ermenilarin katiedilip 
sUrUimeslnde Türk burJuvazlsı· 
nın hiç bir zaman elden bırak
madı!lı en önemli bir taktik de 
Işte K. Karabekir'in sözonu et· 
tl!llmlz önerisinde en barlz lfa· 
desini bulan anlayışın ürünü ol· 
muştur. Ve bug~ Evren cunta
sının aynı takti!ll kullanarak 
KUrdistan halkının ulusal ve sı· 

nıfsal kurtuluş m ncadelesi ni ka· 
ralarnaya çalışması da TOrk sö
mUrgedli!llnln günümUz koşul· 

larında sUrd lll' Dimesi nden başka 
bir şeyde!jlkllre 

DOZELTME : P3şeng•ın 22. sayısının ıo. sayfasindaki "K ... t Hal· 
kı Vl!lit Bir Eviadını Yitirdi "başlikii yazının 4. paragrafının ilk 
satırı"l2 Eylül 1980'de faşist gene-" şeklinde olacak. 

DUzeıtlr, özür dileriz. 
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KKDK.nin 2. Kongresi Yapıldı 

Konstantlnos PAPPAS, DKP 
(Köln)'den U. BRANDT, Ulus
lararası Af Komisyonu (Köln)'n
dan C.FUPPE, Alman Yazarlar 
Blrll!ii adına Hüseyin ERDEM, 
GEW adına Emine ERDEM, 
KUrdistan ö!lrencı ve Gençlik 
Blrll!il adına Şoreş SEt.J M, 
KOMKAR adına Genel Başkan 
Sertaç BUCAK w Nazmt 1 LET· 
Ml Ş, Işçi Gerçe!ll adına Kemal 
KAYA, GERÇEK Avrupa Daya
nışma Komitesi adına Yusuf Ha
san ÇEBI, Kürdistanlı Devrimci
ler adına SERDAR, Roja Welat 

KUrdistan Demokratik Işçi 
Dernekleri Federasyonu 
(KKDK)'nun 2. Ola!lan Kong
resi 11.11 1984 gUnU "Barış, 
Dostluk, Dayanışma" belglsi al
tında Federal Almanya'da yapıl
dı. 

muıtecllerln sorunlarını, Türkiye 
ve KUrdistan halklarını baSkı, 
terör ve a!lır sömürü aıtında bu
lunduran faşist diktatöriU!ie kar
şı verilen mUcadeleye destek o
lunması konularını tartışarak o
lumlu kararlar aldı. 

Kongre, KKDK'nln bugüne ka
dar yaptı!! ı çalışmaları de!ierıen
dlrdl; Federal Almanya'daki 
KUrt Göçmen Işçiler ve politik 

Kongre'de DKP ( Alman Ko
mUnist Partisi) Merkez Komitesi 
adına Helnz LANG, Yunanistan 
Işçi Dernekleri Birll!ii Başkanı Devamı sayfa 10'da 

PPKK Genel Sekreteri Serhad DICLE yoldaşın KKDK'nin 
2. Kongresi 'ne gönderdiği başan mesajı 

KKDK 2.KONGRESI DELEGELERI! 
De!lerll Yoldaşlar, 
En içten arzumuz oldu!iu halde aranızda bu

lunma olanailını elde edemedl!ilmiz için derin 0-
zUntUierlmlzi bildirir, 2. Kongrenizin KUrdistan 
Işçi sınıfı ve emekçi halkımızın mücadelesi yo
lunda ileri adımlar olmasını yürekten dileriz. 

Yoldaşıar, 

Kongrenız, ülkemizde ve uluslararası alanda, 
kritik sıcak günlerin yaşandı!iı bir dönemde 
toplanıyor. Olkede, faşist sOmUrged dlktatör· 
lUk, bir yandan Içte TOrkiYe ve KUrdistan 
halkına kal'$ı a!lır sömllril, baSkı ve terör poli
tikasını sürdürürken, öte yandan yalnız TOrkiye 
Kürdistanı'ndakl halkımızı Imha etmeye ve 
Yıldırmaya çaba göstermekle kalmıyor, uı
kemızın dl!ler parçalarını da Işgal etme cUret
karlı!lına glrlşlyor. Faşist TOrk cuntasının 
KUrdistan halkına karşı !llrlştl!il, Işgal ve Imha 
hareketı lle bölgenin ülke ve halklarına karşı 
besJedl!il vaYJimacı saldırgan emeııer, ABD 
emperyalizmının ve saldırgan NATO örgütUnUn, 
bölgemizi etkinlik altına alma. çabalarının bir 
parçasından başka bir şey de!ill. o, bir yandan 
Iran w ırak'taki reJirnJerle Jşblrll!il yaparak 
KUrdistan halkının ulusal demokratik hakları 
u!iruna verdl!il adli ve haklı mUcadeleyJ bastır
mak, halkımızın örgUtiU güçterını dumura 
u!lratrnak Isterken dl!ier yandan emperyalizmin 
en gerıcı saldırgan çevreterının Ileri karakolu, 
bölge Jardarması o ıma yolunda ı lerliyor. 

Buna karşın halkımız ve bölgenın llerıcı antı 
emperyalist kurtuluşçu gUçJerJ de emperyaliz
min ve onun bölgedeki kukla JşblrllkçJ"rlnln 
düşmanca saldırı w planıarını boşa çıkarmak, 
egemenlik hakianna vuruıan zıncırıerı kopanp 
atmak ıçın savaşım yürutiiYorıar. 

öte yandan kritik w oJa!lanUstU koşullar 
sadece Wkemlzde ve Ortado!luda yaşanmıyor. 
Emperyalizm, uluslararası gericilik lle dünya 
devrımcı sureel gUçJerlnl karşı karşıya bulun
duran savaşım uluslararası çapta keSklnJeşJyor. 
Bir yanda, silahianma yarışını körükleyen, 
so!luk savaşı tırmlındıran, gezegenlmlzl nükleer 
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bir savaş tehdidi ııe karşı karşıya bırakan, 
halkiann bugünlerini ve geleceklerini Ipotek 
altında tutmaya çalışan güçler, öte yandan 
barış, silahsızlanmadan yana, nükleer tehditten 
uzak bir dünya, sömürüsüz, baSkısız özgür bir 
gelecek Jçln şavaşan güçler. Bu savaşta, barış
tan, ba!lımsızlık, özgUrlUk ve sömUrUsUz bir 
dünyadan yana olanların UstUn geleceklerinden 
hiçbir zaman kuşku duymadık. Gelecek onların 
elindedir. 

Yoldaşlar, 
Partimiz, kuruldu!lundan bu yana geçen beş 

yıllık sürede, KKDK'nln, b!r yandan Kürdis
tan'da halkımızın yUrUttU!iü savaşımıa uluslar
arası dayanışmayı yükseltmek, öte yandan 
Federal Almanya 'da, KUrdistan işçi, emekçi w 
gençlerının ekonomik, toplumsal ve dl!ler 
sorunlarının çözümOne katkıda bulunmak, 
Alman Işçi sınıfının ve demokrasi güçlerinin 
demokratik tiak ve özgUrlUklerini korumak u!lru
na verdl!il savaşımda yerını almak için gösterdi
ği çabaları yakından biliyor ve bunlara yüksek 
de!ler blçlyor. Bu arada KKDK Qye ve sempa
tizanlarının, Avrupa'daki barış ve demokrasi 
güçleriyle omuz omuza verdikleri barış ve 
silahsızıanma mUcadelesl, yabancı IşÇilere karşı 
hOrtlatııan düşmanlığı acı!la çıkartma çabaları 
da herkes tarafından bilinen ve takdir edilen bir 
gerçektir. KKDK,IIerln verdiklerı savaşım Par
timizin, KUrdistan Işçi sınıfı ve emekçi halkının 
gurur kaynağıdır. Sizlerle ne kadar övUnDrsek 
azdır. 

Partimiz, 2.Kongrede aıaca!lınız kararıarın ve 
gelecekte verece!llnlz mllcadelenızın halkımızın 
kurtuluş mUcadelesını lleriye götUrece!llnden, 
onunla daha geniş bir uluslararası dayanışma 
yarataca!lından zerre kadar kuşku duymuyor. 

Bu Jnançla bir kez daha kongrenize başarılar 
dller, sızıere ve şahsınıma tOm KKDK oye ve 
sempatJzanlarına yoldaşça devrımcı seıamları
mızı lletmekten mutluluk duyaruz. 

Daha gUçiQ ve daha yı!lınsal bir KKDK Için 
Ileri ! 

9.11.1984 
Serhad ol c LE 
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