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Sürgün Başlamadı Sanıyorsak Aldanıyoruz 

Sömürgecl faşist diktatörlü
ğün Kürt halkını yerinden yur
dundan kopaf1p, topyekun batı 

Anadolu'ya, yoğunluktakl Türk 
nüfusu arasına serpiştirme poll
tlkası, özellikle "Orman Yasaııı" 
denen girişimle, Iç ve dış kamu
oyunun dikatıerini çekti. lıericl, 
yurtsever, demokrat basın · lle 
Iç ve dış klamuoyu bu girişime 
sert tepki göster<:ti. Kuşkusuz bu 
çok yerinde ve haklı bir tep kly
dl. 

Fakat "Orman Yasası·" ·denen 
sUrgün planı üzerinde dikkatler 
yoğunlaş·ırkeh çok önemil bazı 
noktalar, anlaşıldı!:lı ' kadallyla 
_gözden kaçıAiıııor. Sanılıyor ki 
"Orman Yasası·" yürür1üğe kon
duğunda, ınsanlar çoluk çocu
ğuyla evlerinden, köylerinden 
alınıp ' trenlere, kamyonlara bin
dirllecek ve götürülüP battya yer
leştirilecek. Böyle düşünüldü

ğünden olacak kl, neredeyse her
kesin · kafastnda sürgün planının 
henüz yürUrJUğe konmamış bir 
tasan· oJtjuğu biçimindeki yan
lış kavray.ış var. 

Oysa · günümüz dünyasında, 

böylesi bir haberin en geç bir 
saat Içinde dünyanın Her taratı

na ulaşabileceğl , geniş kamuoyu 
tepkisının hemen oluşabilece

ği koşullarda, sömürgecl faşist 

diktatörlüğün her bakımdan ça
resiz · kalmadıkça böyle bir yola 
baş vurmayaca!lı açtktır. Dlkta
tör1ük çok tyl biliyor kl, devlet 
makamlannın ' tesml müdahale
siyle insanJan çotuk çocuk top
lu halde yollara düşürmek dün 
yanın büyük tepkisini· üzerine 
çekecektir. 

Bu nedenle de diktatörlük, 
sürgün planını ' dlıha şimdiden 

başka yöntemlerle yürürlüğe 

sokmuştur. O da, açık resmi bir 
devJet müdahalesi yerine, gizil 
komplocu bir müdahale ile, hal-

kı "kendi Isteğiyle" sUrgüne git
meye zor1amaktır. ' Açıkçası, 
Kürt nüfustan boşaltılması iste -· 
nen aJanları yaşanmaz hale ge
tirmektir. 

Diktatörlük, "yaşanmaz alan
lar" oluşturabilmek Için bir yan
dan bireysel terörist maceracı 

politikalardan yararlanıyor, böy
lesi eylem ve politikaların verdt
ği bahane, yaratt-ığı Olanaklarla, 
komplo, provokasyon ve hedef 

, şaşırtrnayla bir kaos ortamı ya-

DANIMARKA : 

rat.ryor diğer yan dan oluştu rdu
ğu kaos ortam ınd a kendi gizli 
millter güçlerini; kontr-gerlllayt, 
MiT'i1 jandarma ve polisi, köy 
milisierini harekete geçiriyor. 
öyle bir ortam oluşturuyor ki 
devletin gizli komplocu müdaha
lesi yani terör ve katilarnı ile ' bi
reysel · terörist maceracı eylem
ler Içiçe geçiyor, birbirinden a
y.ırdetjllemez du ruma geliyor. 

Düşünün bir kez, ardarda köy-
Devamı: S. 5'te 

Ortak Çağrı, Ortak Eylem 

Faşist diktatörlüğün 7. yıUnıı 

protesto - amacıyla ' l2 Eylül günü 
Danimarka'ntn başkent i Kopen
hang'da bir göster-I düzenleyen 
Kürdistan Dayanışma Komitesi 
(Kürt Sosyallst Partlsl-PASOK/ 
ırak Kürdistanı, PPKK-Danimar
ka Komitesi, 1-KDP, Kürdistan 
Demokratik Halk Partisi-PGDK, 
KUK-SE/Dantmarka Komitesi , 
Kürdistan Yurtseverler Blrllğt

YNK, Tevgera SosyaUsta Kürdls
tane- Danimarka Komitesi, Irak 
Kürd istanı Sosyallst Part ı st- Da

nimarka Komitesi, Yeklttya Sos
yallsta Kurdistan-Danimarka 
Komltesi,T·KSP) ve Sol Birlik 
(PPKK,TIP, TKP, TKSP , TSlP) 
üyesi parti ve örgütler yaptık-

lan ortak ça!lnda. 'son· 7 Y·tl b<r>·. 
yunca Türkiye ve Türkiye Kür
distanı'nda yaşanan gerçektere; 
bask·l> terör, sürgün ve ağır sö
mürüye değinerek, H. Kozak- · 
çtoğlu 'na tanınan yetkilerı n 

" b ir zamantar 1 nglllzterın Hin
distan 'daki sömürge genel vall 
s lrı in elfnde bile" olmadığın·ı 

bellrt terek "Faşist lktlda~ı. ala

şağı e1mek ve Türkiye'ye de
mokrasi, · Kürt halkının ' kendi 
kaderını kendi tayin etme hak
kı lçfn (bağımstz bir devlet kur
ma hakkı da ' dahil) tüm demok
ratik örgüt ve güçler birlikte 
ve az im le mücadele edelim" de 

dilere 

PPKK-KUK-SE Ortak Bildirisi 6. sayfada 
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Türkiye ve Kürdistan'daki Cezaevlerinde Bulunan Politik Tutuklularla 

DAY ANIŞMA BILDIR1SI 

BIZ aşağ.ıda Imzaları bu1unan parti ve kurtuluş 
hareketıertnın temsilcileri: Türkiye cezaeviertnde 
uygulanmakta olan Insanlık dıl$•ı baskılara karş·ı 
direnen devrımcı tutuklu ve hükümlülerın hakli 
eylemlertyle dayanışma telnde olduğumuzu Ilan 
ediyoruz. 

TürkiYedeki faşist yonetimin zindanlarda tut· 
tuğu siyasi tutuklu ve hükümlüler; Işkence
lere son veriimesı, ınsanlık onurunu kıran· tek tip 
elbisenın glydlrtımemesl, sevk zinciri uygulama
sının· kaldıAin'lası, ·sağlığa aykırı olan cezaevi 
koşullarınını düzeltilmesi, cezaevine kitap, dergi, 
gazete gibi yayınıaııın serbestçe sokulmasına izin 
verilmesi, mektuplaşmanın engellenmemesl, tu
tuklu ve hükümlülere Insanca davranılması gibi 
Istemlerinin yerıne getirlimesi amacıyla açlık 
grevleri başlatmışlardır. Bu açlık grevleri bazı 
yerlerde ölüm orucuna dönüştürülerek Ankara, 
Istanbul, Malatya, Gazıantep, izmlr, Diyarbakır, 
Eskişehir, Elazığ, Mersin, Erzincan, Çanakkale, 
Aydın, Bursa, Adana, Buca, Bartın, llleri vi Ilçele
rinde yaygıntaşarak siırmektedlr. 

Tutuklu ailelerı ve yak·ınıan grevellerin bu 
haklı eylemlerini desteklemek amacıyla Cum
hurbaşkanı'na, Meclis Başkanı'na va Adalet 
Bakanaığ•ı'rta · dllekçeler vermişler, toplu ziyaret
lerde bulunmak Istemişler. Bu giriştmleri bir 
sonuç vermeyince tutuklu yak·ınlal"'da 'TBMM 
ve Adalet Bakanbğt 'önünüde açlık grevierine 
oturmuşlar, pollstn zorla dağıtması sonucu 
grevierini park ve meydanlarda sürdürmüşlerdir. 

Cezaevlerindeki siyasi tutuklu ve hükümlUterin 
"Insanca yaşamak Istiyoruz" şları ile karar
Itea ·yürüttüktert eytemıertnt, tutuklu yak•tnlart 
"çocuktanmız·ın ölmesini Istemiyoruz" şları ıte 
grevler yaparak büyük bir dlrençle destekleyip 
savunmuşlardtr. Tüm Ilerici demokrat güçterin ve 
kurutuştanrı deste!ltntde kazanarak yükselen bu 
dtrentş karşııstnda acze düşen hükümet şiddete 
başvurarak, grevdekl tutuklu yakıınıarınıın· üzerıne 
polisi ısaldırtmıştırl. F'oıtstn ]oplu saldirısı ·sonucu 
yaşlı bir tutuklu yakinı ·oıan Dldar Şensoy· 
yaşamını yitirmiş, bazılan yaralanmış. bir çoğu 
yerlerden sürüklenerek zorla taş·ıma aracianna ' 
bindiriliP cezaevlerine doldurulmuştur. Diktatör
lüğün ınsanlık dışı bu baskı ve saldırılarını Şid
detle kınıyoruz. Türk ve Kürt halklalltnıın' dlkta
törlüğe karşı dl'renlşlerlnde yanlannda olduğu
muzu duyuruyoruz. Uluslararası tüm lterıcı ve 

.,&şeng :Sayfa 2 

demokrat güçlerı Türkiye cezaevlerinde ve 
çevrestnde sürmekte olan eylemlerı desteklemeye 
ve siyası tutuktuıar:ın serbest bırakllması ıçın 
baskı yapmaya çağıl'tyOr<uz. 

Irak Komünist Partısı 
Mısır Komünist Partisi 

20.9.1987 

Türkiye Komünist Emek Partısı 
Yurtdış.ındakl Muırlt Yurtseverler Topluluğu 
Kürdistan öncü 1 şçi Partısı (PPKK) 
Flllstln Halk Kurtuluş Cephesi 
Kürdistan Demokrat Partisi/Irak 
Irak Demokratlar Topluluğu 
Kürdistan Sosyalist Partisi/Irak 
Irak Sosyalist Partısı 
Kürdistan Demokratik Halk Partisi 
Bahreyn Halk Cephesi 
Bahreyn Ulusal Kurtuluş Cephesi 
ürdün Komünist Partısı 
Flllstlnln Kurtuluşu Için Demokratik Cephe 
Kürdistan Ulusal · Kurtuluşçuları • Sosyalist 

Eğilim 

Türkiye Komünist Partisi (Birlik) 
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi- Genel Komu

tanlık ' 
Filistin Komünist Partisi 
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SÖMÜRGECI F AŞ lST DlKTATÖRLüGE KARŞI 
TEK YOL V AR: DlRENMEK 

1 ş eller, Koylıiler! 
Türkiye ve Kürdlstan'tn ylğlt 

emekçileri! 
Halklartmıtın' b'aşına bela ke

silen sömürgecl faşist diktatör
lüğün kanl·ı lktldartntn 7'. ylftnı 1 

dotdurarak 8. y>J~.ına ' girdiği 

gunlerde yaştyoruz. Aşırt 'sö

mürü, Idam, işkence, toplu sür-· 
gun ve katliamlarla geçen tam 7 

Ytl ••• 1 

Diktatörlük 8. yılina ·girer
ken, stkıyt>netlmln kalttır·ılmış 

olup sivil yönetime geçnmiş 

olmaktan, demokrasiden dem 
vuruıuyor. Bu demagojllere Iç ve 
cltş kamuoyunda lnandırııctltk 

kazandırmak ıcın zaten fiilen 
siyasetin Içinde olan bir avuç 
burjuva politikacıının ı ''siyasi y•a
saklaA"nı' "kaldırmak" için re
feranduma başvuruluyor, gözbo

yaytoı ' ' şovtar yapıliyor. 

Oysa ortalıkta ı ne gerçek bir 
sivllleşmeden ne de demokrasi
nin kll'ıntısın~ah sozedlleblllr. 
Açık 'devlet terörılnü ayakta 
tutan faşist anayasa ve yasalar 
yürUrtükte, Milli GüvenJik Kon
seyi aracılığtYia 'Cu n tacı general
ler, dlktatörluğün elebastltğıht 

yapıyor. Stkıyt>netim kaldırıln'lfS 

olmasına rağmen, Olağanustü 

Hal Yasasıyla geçmişten temel
de farklı otrnayan ve halklarımı
za aynı acdarı yaşatan bir boyun~ 

duruk dayatılmtŞtır. Emperya
list sermaye ve bir avuç büyük 
Türk tekeleisi ülke zenginlikleri
ne el koyup halklarımiliı ilikleri
ne dek sömürUrterken, ülkeleri
mizde Işsizlik, açlık ve yoksul-· 
tu k hergün daha da arttıyor. 

lşçQerin, köylülerin, memurıa

l'ln, löğrencllertn ve diğer tüm 
çalısanların Hak arama mücade
lesi halen de örgıitlenme yasağ·ı 
getiren faşist yasaıarıa, polis, 
jandarma ve ordu aracıl·lğtYia' 

bastırtl•ıY<Ir'. Toplumun yüzde 
daksanından fazıası siyasal hak
laAndan, konuşma ve örgüt-

ıenme ozgürlükğıinden yoksun· 
dur. ls çi sınt~;nıını sendikal mü
cadelesine konan yasaktar yet
miyormuş gibi greviere yönelik 
yasatıısı fiili saldırılar da azgınca 
sürılyor. 

Kurdistan halkı, diktatörlük 
koşulları attındaki 8. yılına, ola
ğanüstü genel somürge valisinin 
etebaşılığıntta inşa editen yeni 
bir boyunduruk dönemini yaşa
yarak giriyor. Sıkıyönetimin kal
dırılmasıyla, sömürgecl diktatör
lük, Kıirt halkına karşı uygula
nacak olağanüstü hal yasasıyla 

yetinmeyi içine sindiremedi. Es
kiden Kürdistan'daki Idari yöne
tim hiç olmazsa görünıirde Tür
kiye genelinde uygulanan yasa
larta istiyordu. Bundan böyle, 
Kurdistan •a has yasalarta Türki
ye genelinde uygulananlardan 
apayrı bir dikta egemenliğini 

gizlerneye gerek bile gorütmu
yor. Sömürge valisi, astığı astık, 
kestiği kestik bir yetkiyle lşba
sındadır. Istediği zaman, köyle
rimizi boşattabilecek, insanıarı

miZI yerlerinden, yurtlarından 

sürebilecek ya da toplama kamp
ıarına hapsedebilecektir. Evterl
mize, işyerterimlze, iş araçtan
mıza ·et koyabtıecek, bizi işi

mizden atabilecek ve kimsenin 
yasal düzeyde bunun hesabını 

sorma olanağı oırnayacak. Başta 
Dersim, Hakkarı, Siirt ve Mar
din'in bazı yö'relerl olmak üzere 
Kürdistan'ın her tarafında, Kurt 
halkını batı Anadolu •ya sürme 
plantart ylırürlüğe sokutmuş bile. 
Tunceli mahallelerinln, kimi ka
za ve köyleri n ın ordu tarafın

dan kurşun yağmuruna tutul
ması, köylerde, mezralarda aıte
terin çoluk çocuk, kadın-erkek, 
genç-yaşlı denmeden katledil
meleri, işyerine, tarlasına 'giden 
ınsanıarın kaçırılmalan, kimi 
zaman resmi jandarma ve polis
lerin, kimi zaman da peşmerge 
kıyafetıı kontr-gerııta tımterinin 

köylere baskın yapmaları v.s. 
gibi provakasyon ve terör eylem
teri hep Kürt halkını sürgiln 
etme planlarının yUrürluğe kon
muş olmasından başka bir şey 
değil. Sömürgeci diktatorlUk de
mek istiyor ki, "ya Kürdistan'da 
can ve mal guvenllğinden yok
sun, terör ve korku altında 

yaşayacak veya öleceksiniz, ya 
da Kürdistan topraklarını boşal
tarak batı Anadolu •ya gidecek
siniz" 

1 şçiler, köylüler, tüm emek

çiler! 
iste sömürgect askerin faşist 

dlktat<lrlüğün 8. yılını' bU' koşul
tar altında karşılıyoruz. önü
müzde iki yol var, ya bu kö
lece yaşama boyun eğecek ya 
da insan olmanın onuruyta di
renerek, bu zorba dikta rejimini 
başımızdan atacak ve bizi bek
teyen gelecek mutlu ve özgür 
günlere kavusacağız. Elbetteki 
öllımden daha beter olan birinci 
yolu, insantık onuru olan hiç 
kimse seçemez, biz de seçmeye
ceğiz. Geriye, önümüzde tek yol 
katıyor: Direnmek, mücadele 
yolunu seçmek. 

Kürdistan'ın devrimci yurtse
ver parti ve örgütleri, devrimci 
yurtsever insanlar! 

Halkımızın direniş ve müca
dele yolunu inşa etmek uzere 
biraraya gelelim, gücümüzü bir
teştlrellm, dıişmana birlikte kar
şı Koyalım. Birlikten kuvvet 
doğar. Halkımız, devrimciinanç 
ve sorumluluğumuz bizden 
bunu lstiy·or, Bunu bekliyor. 

KAHROLSUN SöMüRGECi 
FAŞiST DiKTATöRLüK! 

YAŞASlN KüRDISTAN 
HALKININ BIRLEŞIK DIRE
Ni Ş VE MUCADELE GüCü! 

12 Eylül 1987 
PPKK 

Kürdistan öncü i şçi Partisi 
Politik Bürosu 
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ORTADOOU: 

BIR DIZI SORUN, BARIŞ ÇABALARI 
VE KÜRT SORUNU 

Ortadoğu 'da uzun süreli bir 
banşın' sağtanmaSI sorljnu, on
YIIIardır gUncellğlnl koruyor. 7 
yıldtr' devam etmekte olan Iran
ı rak savaşııyla 1 daha da karma
ş•ıkla$an sorun gün gltlkçe daha 
acil bir konuma yükseliyor. Bu
nunla beraber Iki farkli eğilim 
hem bölgede ve hem de dünya 
polltlkastnın' 'diplomatik alan
tannda soruna daha başka açıı
tardan önem veriyor. 

Birinci eğilim; bölgeyi "haya
tı ç~kar' alanı" Ilan eden ABD 
emperyalizmi başta olmak üze
re emperyalizmin yayıılmact, 
komptocu, baltalayıcı gltlşlmle
rlnde; bölge halkianna 1 kolece 
boyun eğmeyl ve uydutaşmayıl 
dayatma çabalannda; emperya
lizm 1 şblrlikçlsl faşist, siyonist 
vs. gibi gertel Iktidariann saldir
gan, sömürUcü, hegemonyacı e- 1 

meller peşinde koşmalannda; 
her turlU banş ve toptumsal ller
ıerne ön!lne engeller koyma tu
tum ve girişimlerinde somut lfa
desını bulmaktadtr. 1 

Bölge soruntanna 'Ilişkin ola
rak kendisini· ortaya koyan di
ğer eğllm de, başta SSCB ot
mak ıızere dünya sosyalist slste-· 
m 1 ve dünyantn ba11şsever, ba
ğım!Q'Ziık, 'demokrasi ve sosya· 
llzm yanııst güçlerinin adil- de
mokratik bal1ş yanhst; ~cllmürü 
kölelik ve hegemonyacılık karş,ı-
111 tutum ve çabalarıında lfadesı
ni bulmaktadtr. 1 

1 srail slyontzm ı, onytllardlr 
emperyalizmin deste!ilyle Arap 
halktna saldll'IIYOI", bölgede terör 
estlrly or; Flllstlnll ve diğer A· 
raptara karşı llhlakç,ı , l$galcl ey
lemlerini, hegemonya emellerını 
hayata geçirmek ama01yla '·ısrar
la sürdürüyor. 

NATO üyesi Türkiye, Kilb· 
rııs•ın' llhakına 'devam ederek, a-

Peşeng , Sayta 4 

dadaki asker ve silah miktarıını 
arttıny<llr', Ege 'de provakasyon
tar yaratıyor. Bulgaristan ve 
SSCB aleyhtan prbpagandalarla 
kitlelerı ·şovenist, milltarist duy
gular temelinde Bulgaristan'da
ki "esir 'fürkler"le dayanışmaya 
çağıny<ll~. Egemenliği attında 
tuttuğu Kürdistan '•ın en büyıik 
parçasında sürgün ve toplu katl
ıtamıarın·ı, 1 b'ask·l• terör ve pro
vakasyontarını artı~ıyor<. Ve bu
nunla da kalmayarak Kürdls· 
tan •ın diğer parçata~ındakl u tu
sal demokratik güçlere karşı sı-' 
nıırötesi operasyon ve saldınlar 
düzenliyor. Kerkük ve Musul 
petrollerı üzerine hesaplar yap,ı
yor, Işgal PlanlaM ha2!ırlııyor, 
provalarda bulunuyor. 

Iran'daki dini yönetim, başta 
Kürt halkt olmak Uzere resmi· 
sınıırrarıı dahilindeki ezilen 
halkla~ın her türlü ulusal demok
ratik hakla!'llna,l halkla~ın barıış, 
demokrasi savaş,ımtrta 'baskı ve' 
terörle yanıt verıyor. Irak'la sa
vaŞ~ yüzbinlerce ınsanın ölümüne. 
sakat kalmastna;: a!ilr maddi ve 
manevi tahribatlara rağmen sür
dürüyor. 
ırkçı BAASiın başında bu· 

ıunduğu Irak'taki rejimin 
elebaşla~ı da bir yandan ulusal 
demokratik haktarıı Jçlh mücade
le eden Kürt p@şmergetertne ve 
barıış, 'demokrasi mücadelecisi 
Araplara karşıı, diğer yandan 1-
ran 'a karşıı ba!şlattıı!il savaşı sür .. 
d ürüyor; re sm 1• devlet sınıırrar11 
dahilinde ağır tahribatlara yol a
ç,ıyor. 

Bölgenin diğer kesimterinde 
de egemen gerıcı Iktidarların 
baskı, terör ve ağır sllmürü po
lltlkala~ı devam ediyor. Emper
yalistler ve yerel gerietlerden o
luşan bağlaşıklıt<lat saldırgan 
emeller peşinde koşmaya ısrarla 

devam ediyorlar. 
Tüm bunlara NATO ve ABD 

askerlerinin bölgedeki vartıklatıt
nı, manevra ve provakasyon ça
bala~ını, 'komplo ve sabotalla~ınt 
da eklemek gerek. 

Durum böyle olunca da bölge 
halklarıınıını blr sürü sorunla kar
şıı karşııya ' olduğu hemen tık 
bakışta ·ortaya çık,ıyor. 

Ama diğer yandan dıinya sos
yalist sistemi ve bölgenın Ilerici 
güçterının sorunların Çözümüne 
yönelik aktif çabala~ı. uluslara
rast emperyalizmin ve bölge ge
riclliğlnin karş,ı kOyuşuyla ça
tışma Içerisinde ilerliyor. Em
peryalizm ve bölge gertel güçle
rı zorıandıktaııı oranda tutumla· 
rıında değişikilk yapmaya yana
ş.ıyortar. Bu değişiklikler temel
de, köklü olmasa bile, dünya
daki ve bölgedeki Ilerici guçler 1-
çln önemli kazanımlardır. 1 

1 şte bu şartlar altında, baz,ı 
bölge sorunlaJ1n.ın' çözümü ama
cıyla' Sovyetler Birliği uluslara
rası konferans önerilerinde butu· 
nuyor. Sovyet önerileri uluslara
rast kamuoyundaki yank,ıla~ıyta; 
bölgedeki etkinlik sahibi bazıı ge-' 
rlcl güçlerı dahi tutumtarını bi• 
raz daha yumuşatmak veya en 
azından sorunun çözümünü tar
tışmak zorunda bırakıiYor. 

PPKK, bu önerllerin, her ne 
kadar "tüm botgede kalıcı adil 
ve demokratik bir banş~ı ge~ir

mezse, tüm bölge halklarının'her 
türlü en hayati çıkarlaAnıı Çöl!:me 
yolunda köklü bir adım Olmazsa 
da emperyalist komplo ve müda· 
tıaıeıere ortam yaratan blr dizi 
çok onemil sorunun çözümiı ı
çin olanak ... " yaratacağıı (PI"KK 
Politik Bürosu 'nun M K tofılan
t·ısına 1 sunduğu politik rapor, 
Temmuz 1987, s.15) gorüşün
dedtr. 

Filistin, K,lbAS sorun-
tarının' Çözümü Için SSCB'nin 
uluslararası konferanstar onerı
sinl·, BM Guvenlik Konseyi'nin 
1 ran-Irak savaş·ınını durdurulması 
yönUndeki kararla~ınıı otııımıu ve 
desteklenmesi gereken tutum ve 
girişimler olarak gormekle bera
ber: "PPKK, tüm ülke halklaA
na ve dünya kamuoyuna şu ger
çeği duyurmay.ı tatihsel ·blr gö
rev sayıyor ki bolgemizde çözül
memiş ve çözülmedlkçe de böl
gede adli-dem okratlk ve kalıcı 

Devamı:S. lO'da 
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REFERANDUMDANSONRA 
SIRA ERKEN SEÇiMDE 

Faşist diktatörlüğün, içine 
düştüğü çıkmazları aşabilmek a
macıyla, bir manevra olmaktan 
başka önemli bir anlamı olma
yan bir avuç burjuva politikacısı 
üzerindeki resmi· siyaset ·yapma 
yasağının · kaldırıiiP kaldırıtma

masına Ilişkin referanduma git
mesi ve referandum sonuçlarının ' 

açıklanma91yla · boyuttanan tar
tışmatar ANAP'ın erken ~çim 
kararının da tartışmasıyla birlik
te sürüyor. 

Türkiye ve Kürdistan halkla
rının baskı,. teorör ve en ağır sü
m ürü koşulları altında b ulu nd u
ğu koşullarda çözümsüz bekle
yen sayısız ·sorun görmezlikten 
gelinerek bir avuç burjuva poli
tikacısının "siyaset yapma yasa
ğı"na ilişkin anayasanın 4 l mad
desının kaldırılıP kaldırıtmaması

nı o).l'lamaya sunan rejim yan
daşları , sonuçtardan oldukça 
memnun görünüyorlar. 

Anti-demokratik koşullar al
tında yapılan · oylamanın rakam
sal sonuçlan "evet" ve "haytr" 
oylarının rtıiktarı arasında fazla 
bir fark olmadığını ortaya koyu
yor. Kendilerine oy kullanma 
hakkı tanınan 26.095.630 seç
menden 24.436.821'1 oy kullan
dı. 1.659.209 kişi oy kullanma
dı. Oy kullanan 24.436 .821 kişi
den 23.34 7.856 kişin in oyu ge
çerli sayıldı. • 1 ~ 088 .965 seçme
nın oyu boş veya geçersiz sayıl
dı. Seçim sonuçlarına göre "e
vet"lerln oranı "Nayır" oyların 

dan 7 5 bin adet daha faztay dı. 
PPKK MK, referandum önce

sinde onayladığı 'Politik Büro'
nun Politik Raporu 'nda ve yayın 
tanan MK bildirisinde de belir
tlldiği gibi "boş oy "da somutta
ş an bir tutum belirlemlşti. 

PPKK 'nin sözkonusu belgeleri, 
referandumun amacını somut 
otarak ortaya koyuyor ve kitle
lere bir protesto mahiyetine ge
ten boş oy kullanmayı önerir
ken en doğru tu tum u saptamış 
oluyordu. Yaşadığımız süreç bo
yunca ortaya çıkan yeni geliş

meler dizisi parti politikasının 

ne denli sağlıklı 'olduğunu açık

ça ortaya koydu. 

Peşeng : Sayfa 5 

T . özal, ABD uzmanlarınca 

hazırlanıp kendisine sunutan ey
tem planı ge'reğlnce daha refe 
randum sonuçtan tam otarak or
taya çıkmadan erken seçim ka
rarını aldırtarak kamuoyuna du
yurdu. Kararı dUyururken, T. 
özal, erken seçime gidiş neden
ıerine referandumun hiç bir et
kiSI · olmadığıni, • "evet" veya 
"hayır" ' oytarının · erken seçim 
kararı altnmasına gerekçe olma
dığını belirtti. Yani "evet" oyla
n da "hayır" oyları da çoğun
lukta otsaydı yine de sonuç Iti
bariyle aynı karar atınmış ola
caktı. Gerçekten de özal'ın aı

dırdiQI ka'rar "evet" ve "hay1r" 
oytarının ' düzeyine bağlı olmak
sızın, manevra gereği alınmış bir 
karardır. ANAP hükümeti aylar
dır seçim hazırlıktarını yapıyor. 

ABD uzmanıarınca hazırlanan 

plana göre karar aniden, diğer 

burjuva muhaliflerin topartan
malarına fırsat verlimeden atına-

cak ve kamuoyuna duyurulacak· 
tı. Bu plan gereğince son bir yıl
da ANAP hükümetince devletin 
tüm olanaktan seferber edilerek 
seçim yatırımıarı ya·pıldı . Ve e
ğer bir an evet seçime gldilmezse 
örneğin seçim tarihi bir yıl son
raya bırakılsaydı, · bundan 
ANAP'ın kaybı bilyük oturdu. 
Diğer burjuva partilerinin muha
lefeti ve yığınların ANAP'a ar
tan tepkisi ANAP oylarını 'ö " 
nemli oranda azaltırdı ; 

Sonuç olarak şunu diyebili
riz: Ne referandum, ne de erken 
seçim manevraları halklarımıza 

demokrasiyi getlrmeyecektir. 
Bir kaç burjuva siyasetçlsi üze
rindeki resmi yasağın kaldırılma
sı milyonlarca emekçi lnsanımı- ' 

zın demokratik hakları üzerın

deki yasaklann Kalktığı anlamı

na hiç bir zaman gelmez. öyley
se halklarımıza karşı uygutama
ya konutan baskı,. terör ve en 

Devamı: S. 9'da 

SüRGüN BAŞLAMADI SANlYORSAK 

ALDANlYORUZ 
Baştarafı s . ı 'de 

ter basılıyo~, onlarca lnsan ·yaşlı, 

çocuk, kadın erkek denmeden 
topluca katledillyor, kırsal' atan
da işine, tarlasına gidenter kaçı
niJYOfl, jandarmanın daha önce 
gidip boşaltın ttedlğl köy ve 
mezratar baskına uğruyor, silah
ta taranJYo~. yollara bomba ve 
mayıntar döşenlyor, yolcu ara
balan havaya uçuyor. Saldırıla' 

I"Jn ardından bir Iz katmamışsa; 

devlet "Apocutar yaptı" diyor. 
Ama ız bulunabilen hemen her 
saldırının • arkasında diktatörlü
ğün ya "peşmerge kıyafetll" 

kontr-gerilla çetelerı ya köy ko
rucu tan çıkıyor. Tunceli'de ol
duğu gibi bizzat ordu, mahalleri 
tanyol'. 

Kısacası K\irdistan, özellikle 
de ba;ı)J aJanları, • can ve mal gü
venliğinin kalmadığı, i ınsanların 

Işine, tarlasına gidemedlğl, hatta 
gönül rahattığıyla 1 evinde bile u
yuyamadığı bir cehenneme dö-

nüştürülüyor. Ve sanki "ya bu 
cehennemde teker teker evinizin 
başınıza Yıkılmasını bekleyecek 
ya da bu topraklan terkederek 
batı Anadolu 'ya göçede~eksl

n tz" deniyor. 
Türk basınıntta bu sürgün 

planıannın i 1 sonuçları açıkça 

yansıyor\ Baskına uğrayan, kaçı

rılan ya da işine gücüne gldeme
yen, her an öldürülme korkusuy
la yaşayan eli kolu bağlı savl!ln
masız köylülerin çareslzlikteri, 
tek çareyl göçetmekte gören iç
ter acısı feryatları gazete sayfata
rını dolduruyor. 

Buna karşın da, görünüşte Ev
ren -özal çetesi timsah · göz yaş
ıarı döküyor, fakat perde arka
sından da keyifle ellerini ovuş
turuyortar. 

Bu gerçek karşısıncıa, eğer 

hala Kürdistan'da sürgün başla

madı sanıyorsa k •aldan.JY ortız. 

• 
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Sömürgeci ftlfiSf Dil<ttJt6rlüge 
Güclerimiz i Bir/estirelim 1 

K tl tS/ • 

• • 
Sömürgeci faşist diktatörlük, 

8. y·ıtına !girerken ülkemiz Kür· 
distan 'daki Y•Jidtı"ma, sindirme 
ve gtdere k yoketme poıttikala· 
n, bazt yenı biçimler de atarak 
uygulanıyor\. ltan edilmemiş sa
vaş hall tüm Y·Jktollı9ıırıa ı süru
yor. Muhblrlik, "köy koruculu· 
ğu" ve benzeri uygulamalarla 
ihanet, teslimiyet ve Işbirlikçi
lik dayatıhY<Ifl; Kürd'ü Kürd'e 
ktl'dıttrnanın tum yol ve yön· 
temteri deneniyor. Kimi yörele· 
rimlzde toplu goç karartarı aJ.;. 
ntrken, kimi yörelerde de "gü
venlik" bahaneteriyle köyler bo· 
şaltıhyör\ mezra köylerının bir· 
leştirilmesi adı altında köylüle· 
rlmlz lşslzllğe, yoksultuğa ve gl
derek "batıı"ya göçe zorlanıyor". 
Geçtiğimiz Temmuz ayında 

uygulanmasına ' baştanan "Ola· 
ğanüstü Bölge Vallllği"nln kap
sam ve yetkileri genişletiterek 
ülkemizde gün geçtikçe katmer
leştlrllen sömürgeci egemenliğin 
daha sistemli sürdürülmesinin ça
lışma ve haztrhktatı yilpıltYör'. 
Sözkonusu valiliğin görev alant
na Kürdistan 'ın dört ilinin daha 
dahil edilmesi, ''özet kotordu"· 
nun oluşturulması, valiliğin !llkt· 
yönetim komutantarıntn'yetkile· 
rini aşan yetkilerle donatılması 
gibi gelişmeter Kürdistan genel 
valiliğine doğru bir yönelimin a
Çik töster·geterldir. Apocutarın 
sorumsuz ve provakatif eylem ve 
tutumlarıa d'a sömürgeci Türk 
yönettminin halkımıza yönelik 
daha bin bir türlü plan, oyun ve 
komplola~ını ıra•şama geçlrmede 
uygun bir ortam yaratıyof. Hal-

kımızın 'eızeli düşmanları, otuşan 
"kaos" ortamıtnda "ozel timler" 
ve "gayri nizamt harp usuıterl"y
le her türlu provakasyon ve he
def şaş·ırtıot byuntara başvura

billyorlar. Faşist rejim kadın ve 
çocukla!1n oldürülmestni, halkt
mızla 'uluslararası dayanışmanın 

zayıflatltlma!ll, Türkiye işçi s.ını· 
fı ve' emekçi halktnın tOptumsal 
muhalefetinin bastırılması IÇin 
de ku Ila nıy ol'. 

Yani hangi açıdan atınır!a a
ıınııın •Kurdistan işçi sınıfi lle' e
mekçi halkı bugün daha kapsam
ll sin9l ve tahrip kar saldırılar-' 
ta, oyun ve komplotarla karşı 
karşıyadır. Apocularır> Turkiye 
ve Kürdistanlı komünist, devrim
cl demokrat ve yurtsever örgüt
tere yönetık kışkırtma ve saldı
Alan' ve• son· zamanlarda bu sal-· 
d·ın ve•kışkırtmataııtnt Ull<e zemi
ninde bazı devrimci örgutlerln 
tabanına ' yöneltme haztrltktatı 
Içinde olmalan da Kurdistan u
lusal •demokratik muhalefetinin 
gorev ve sorumtutuktannt 'artt
rıayor\. Sömurgect faşist dikta
törluğun utkemtzdeki saldıriiarı' 
nı goğüstemek, sömurgecl duş
man.ın provakasyon ve komplo
tannı, 'bU amaçlara hizmet eden 
girişim ve çabalarrı bnşa çıkar' 
mak, teşhir ve tecrit etmek, hal
ktmtzın ı ulusal ve toptumsat kur
tutuş mücadelesini zaferte taç
Jandırmak için zaman geçirmek
sizin tüm ulusat demokratik guç
Jerln birliği ve bu temelde mü
cadeleyi ülke zemininde gelişti
rip güçlendirmek gerekli ve zo
runludur. örgütlerimiz tüm bu 

pi;:şENG 1 OKU-OKUT ! 

gerçekterin bilincindedir ve uzer
lerıne duşeni yapmaya çalışa- · 
caktardır. örgutıerlmlz tum ulu
sal demokratik güçleri de bu 
konuda uzerlerine düşeni yap
maya çağ•r•y<!>~. 

Halkla~ım121 ·açısından daha 
çok baskı, at;:lık ve yoksulluk 
demek olan son 7 y.Jt.ı geride 
bırak,Jrkeh uygulanan ekonomik, 
politik ve sosyal politikatar tum 
acımastztığıyla 1 süruyor. Tüm bu 
politikalara son· vermek Için 
Kurdistan ve Türkiyeli anti-fa
şist guçterln geniş birliğini sağ· 
lama gorevi önumuzde capcantı 
dururken burjuva güçterin halk
ıa~ımızın' tek sorununun anaya
sanın !geçici 4. maddeslymlş 
gibi gösterip dikkatlerı referan
duma çekmek Istemeteri buyuk 
bir aldatmacadır. Onmilyonla~ın 
iızerindekl yasaklar dururken bir 
avuç burjuva politll<aoıstnfnl Ya
sakla11nı !emel sonın olarak gos
termek de aldatmacadır. Aldat
macaları bdşa Ç·tkarmak, gerçek 
amaçla~ı gıl>zter önune serrnek 
tüm anti-faşist parti ve örgiıtle

rln görevidir. 
- Kahrolsun· Sömurgeci Faşist 

diktatörlük ! 
-Yaşasın ııum Anti-faşist Guç

lerln Birliği ! 
Yaşasın 1 Kürdlstanlı ııum 

Ulusal Demokratik Guçterin Bir
liği! 

2 Eylul 1987 
Kürdistan ön cu i şçi Partisi 
Kurdistan Ulusal Kurtuluşçula
rı-sosyalist Eğilim 

Y AZI VE HABERLE GüÇLENDIR ! 

Peşeng :Sayfa 6 
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HALKIMIZIN ULUSAL VE TOPLUMSAL KURTULUŞ MüCADELESINDE 

DDKD lOYAŞINDA 
Sömurgeci faşist cuntanın yedi 

yıllık, işkence, yıldırma, idam, 
sömurü, toplu surgun ve katliam
ı ar dolu politikaları altında 

DDKD'nın, Kurdistan halkının 

uıusal ve toprumsal kurtuluşu 

yolunda verdigi mucadelenin o
nuncu yıliını kut!uyoruz. 

Binlerce DDKD'II halkımızın 
ozgurtuğü ve bağımsıztığı uğruna 
faşist cuntanın işkence tezgah· 
larından geçti, antareası katıe

dil di. Faşist cuntanın lier türiLi 
insanlık dışı politikaları halkımı

Z! yıldıramadığı gibi gençliğımi
zi de mucadelesinden altpkoya
madı. 

Sömurgeci burjuvazi kendi fa
şist diktasıyta Kurdistan emekçi 
halkına karşı her yönıiyle Ilan 
edilmem Iş bir savaş açtı. BU sa
vaşta faşist diktan•ın hedefterin
den birlde Kurdistan gençlig i ol
du. Yaşam koşulları ve bio-psi
kolajisinden kaynaklanan, baskı-· 
Jara ve sınırlarnalara gelmeyen 
toplumun en dinamik sosyal ka
tagorisi olan gençliğlmiz, faşist 
cuntanın halkımız ve toptumu
muz uzerindeki baskılarına ve 
yasaklarına karşı savaşımını de
ğişik mücadele araçlarıYla surdu
ruyor. 

Halkımızın ozgurluk ve bagım
sızlık mucadelesinde önemli gö
revleri olan Kurdistan gençliği 

geride bıraktığı milcadele yılla· 

rı nda öğrenci, işçi, köyiLi genç
Jiğlmizin sömurgeclliğe karşı 

mlıcadelesinde önemli savasım 

araçlarına ·sahipti. Ulusal bilinci 
ulusal külturu ve sömürgecilige 
karşı ulusal uyanışı yaygıntaştır
mak Için eski koşullardaki Im
kantarın onemli bir kısmından · 
bugun yoksunuz. Ama bugun da
ha bilinçli daha sınanmış bir ka
fa ve bir yurekle halkımızın ylız
yıllardır ateşiyle yanıp tutuştu

ğu özgur ve mutlu günlere ka
vuşma mücadelesi lçlndeyiz. 

Binlercemiz faşizm in işkence 

çarklaf'ından geçti, bazı yotdaş
Jarımızı fa$ist dlktatorluğe karşı 
kavgamızda şehit verdik; ama 
buna rağmen yıllardır en azgın 

teror altında mucadeleye devam 
ettik. Zengin bir mlıcadele dene
yımı edindik. Mucade!emizin 
degişik alanlarını içeren dene
yim birikimimizi, bugun surdur
mekte olduğumuz halkımızın o
nurunu koruma, özgur ve bağım
sız olacağımız geleceğe ulaşma 

kavgasında akılcı! bir biçimde 
kullanma gorevini her zaman i
çin akılda tutarak, genç yol
daşlarımızı savaşım deneyleri
mizle yoğurmalı ve diışmana 

karşı daha uyanık, daha bilinçli 
daha dirençli bir mücadele Içe
risine sokmalıyız. 

Kurdistan gençliği, on Yıl önce 
ulusumuzu ve topraklarımızı so
m urgecllerden te m izlemek, oz
gur topraktarda ozgurce yaşama 
mücadelesinde yerini atmak Için 

DDKD çatısı altında orgutıendi. 

DDKD kurutuncaya kadar, Kurt 
gençliğinin ulkesinl baskıdan ve 
sömurüden kurtarmak için verdi
ği mücadele, orgutseı ve eylem 
birliğinden ve merkezi bir yapı
dan yoksundu. DDKD Kürdistan 
gençliğinin tarihi deneyimlerin
den yararlanarak duşunseı ve or
gutsef faaliyet içine gırdi. 

Bugun saflarınııza katılan genç 
arkadaşJarımıta özel otarak 
DDKD ve bir bütun olarak Kur
distan gençliğinin geride bırak

tığı mucadetesinin deneyimlerini 
aktarmaiJyız ki genç arkadaşla
rımız halkımıza yaşam hakkı ta
nımayan sömurgeciliğe karşı 

m ıleadelenin na•ıl bir zeminde 
verilmesi gerektiğini daha iyi 
kavrayabilsinler. 

Elı.., ' bunları soylerken hep 
geçmişe dalıp gitmemeJiyiz. E
sas otarak bugunku mücadele
miz! guçlendirmek !çın geçmiş

ten dersler çıkarmalıyız ve bu
giın halkımızın kurtuluş davası 

önündeki tehlikeleri gormeli ve 
görevlerimizi kavramalıyız. 

DDKD'Iiler olarak bugun halkı

mızın somurgeci faşist cuntaya 
karşı verdiği meşru ve adil mil
cadetesinin ciddi tehlikelerle yu 
yuze olduğunu bf!meliyiz. 

Faşist dikta ve NATO çevre-

teri halkımızın köleliğe ve zulme 
karşı güçlenen ozgurtuk ve ba
ğımsı'zlık 'mucadeJesini bastır

mak için yeni komplo ve oyun
lar tezgahlıyor1ar. Zorba reıim 

genç beyinleri yıkamak için tum 
devlet imkanıarını dinsel gerici
liğin guçlenmesi için seferber e
diyor. Kurt gençliğin! kendi da
vasınctan allkoymaya çalışıyor. 

Kurdistan 'da faşist rejimin ken
disi "islama cihad" pullarını da' 
ğıtıyor. Kurdistan 'daki liseleri 
ve yuksek okulları bi'rer fitne 
ve gericilik yuvası halinde tut
mak istiyor. Kendi utkesinde öz
gur ve aydınlık gunıer yaşamak 
için mucadele eden genç yoJda
şımız M.Şirin Tekin, faşist cun
tanın ortalığa satdığı gericiler ta
rafından şehit edildi. 

somurgeci burjuvazi Kurdis
tan'daki stimüruslınt1 uzun erim
li kılma ve halkımıza köleliği 

kabulu dayatma çabatarında 

bunlarla yetinmlyor. Kurdistan •
daki somürge idareciliğini yeni 
biçimlere burundüruyor. Kurdis
tan •a somurge valisini attıyoı<. 

Sömurge valisi Kurdistan 'da as
tı ğı astık !<'estiği kestik yetkiler
re donatıi·JYör. Kurdistan halki
nın !<endi topraklarından kopa
rılıp 'l:iatıya surulme planıarı yıl
ıardır hazırlartıyor ve hayata uy
gulanıyor. Bu plantar başta Der
sim, Hakkari, Siirt ve Mardin'de 
olmak uzere şimdiden yurürluğe 
konulmuş bile. 

Kurdistan 'da son donemierde 
provakatif eylemlerin yoğunlaş
tığı atanfal'In tumu, faşist dikta
nın boşaıtmak istediği alantar
dır. Provakatif eylemlerle faşist 
cuntanın planıarı çakışıyor. Der
sim 'in m ahaJeleri ve bazı ilçete
rinin kurşun yağmuruna tutul
ması, daha once faşist cuntan,ın 
boşaltma planıarı ic;:inde olan 
bazı köy ve mezralarda çoJuk 
çocuk, genç yaşlı demeden ya
pılan· toplu katliamtar, işine gi
den koylulerin kaçır-ıımatarı, ya
ratılan 'kaos ortamında provakas
yon ve teror eylemlerinin tumü 

Devamı:S.ll'de 
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DIDAR ŞENSOY'U SA YGIYLA ANACAGIZ 

istanbul'da· bir panel mı var, 
şenlik mı düzenlenmiş, yoksa 
bir gece ml düzenleniyor? "Ço
cuklar, genel af için ımza attınız' 
mt?" sesini· hemen duyardın.ız; ' 

Evet, Dldar Şensoy'un yada 
onurlu mücadelesi ve klşlllğlyle 

herkesin ablaııı olmayıl haketmiş 
Dldar Abla'nın sı!slydl bu. 

Istanbul'da olup da, özelllkle 
son 4 yıl Içiinde yapılanitüm de
mokratik oıktşlal'da sürekli ön 
saflarda yeralan Dldar Abla'Y·I 
tanımayan Ilerici, yurtsever, de
mokrat ınsan •sayuı atıtıır. ı 

Bu yürekli ses, yıllarta verdiği 
mücadeleyle bu duruma gelmişti, 

Mücadelesi, Insan· hakla~ı içindi. 
ve daima ön saflardaydıı. Verdl
§1 mücadele O'nu ev kadınlığınc 
dan, eytem kadınlığına yönelt
mlştl. 

Dldar Abla, yak.ın dostlarının' 
sohbetlerde dlle getirdikleri gibi, 
Kürtler konusunda da demokrat 
tutumunu ylneliyordu. Kürtlerin 
varlığı ve· demokratik haklan nın' 
savunulması gerektl§lni dile ge
tiriyordu. 

Bir gurup tutuklu ve hükümili 
allesi lle beraber, Meclls'e Istem
lerinilletmek için Ankara'ya git
tiklerinde, her zaman olduğu gl
bl, polisin engelerne ve tartakla-

ASKERiOPERASYONLARLA 
BiZi YILDIRAMAZLAR 

ASirlar öncesinden başlayan 
barbartık 'örneklerı Kürdistan 
halktna ·karşı s!lrdürulüyor. Sö
mürgecl işgal birliklerı güzel ül
kemizi kana bulamaya, talan 
etmeye devam ediyor. 

Mektubumu kaleme almadan 
Iki gün önce, 18 Eylül 198 7 gü
nü Türk ordusuna bağlı büyük 
bir askeri birilk Diyarbakır-Mar
din yolunda ııerllyordu. Yüzler
ce asker, tonlarca cephane lle 
birlikte yola ç.ıkan· bir sürü aske· 
rı araç, sömürgeci faşist dikta· 
törlü§ün halkımlZa karşı d!lzen
ledlğl soykmm· lle sürgun poll
tlkasınt •hayata geçirmek ama
c-ıyla 'harekete geçirilmiş tl. 

Sömürgecl güçler halkımızın ı 

ulusal ve toplumsal kurtuluş mü· 
cadelesini Imha operasyonlarıyla' 
sürgünlerle, asimilasyon polltl
kalarııyla ı slndlreblleceklerlnl sa
nıyorlar. Oysa bunda büyük bir 
yanılgıYa 'düştüklerinl er ya da 
geç anlayacaklar. 

Kürt halkinın' u·ıusal mücadel
lesl tüm Kürdistan parçalarında 
devam ediyor. Bugüne kadar 
onbinlerce, yüzbinlerce şehit 
verdik. Nice koçyl§ltler sakat 

~şeng :Sayfa 8 

kaldi, Işkence edildi; nicelerı ya
şamla;.,ı.ınl e'n güzel y.ıııarını sö' 
mıirgecııerln zindanlarında geçlr· 
mek zorunda bırakiidı,· sürgün 
edildi. Ama Kürt halkının'ulusal 
kurtuluş mücadelesi hiç bir 
zaman durmadı. KUrt ulusu ba
ğımsrzlı!:lını 1 elde etmedlkçe, 
Kürt halkının Ulusal ·ve toplum
sal ·Sorunları varoldukça mü
cadeleye devam edeceğiz" Ve 
bir sürü burjuva kalemştırü ve 
polltlkaoısınfn' da artık kabul 
etmek zorunda olduğu şu ger
çek aç.ıktJI't Kürt halkının' ulusal 
kurtuluş mücadelesi gün geçtik· 
çe güçleniyor; sömurgecl dev
letlerin saltanatını 'tehdit eden 
önemli bir unsur • halinde gelişi
yor. Kıirt sorunu çözülmedlkçe 
bölgede uzun süreli, Istikrarlı 

bir barış ortamı yatatılarriaz. 
-KAHROLSUN SöMURGECI 
FAŞIST DIKTATöRLüK! 
-YAŞASlN BAGIMSIZLIK 

M CJCADELEMI Z! 
YASASIN PPKK 

DILBIRIN 

malaıııylalkarşıılaş~ı. Bir grup tu· 
tuklu ailesiyle gazetecinin polis 
tara~ından götürülmesinden son
ra "Evlatıarımı,l dövülen gazete
cileri getirmeden benim buradan 
ölümü kaldırırsırıız '' 1 diye hay
kırdı.' Bu haykııııs,' O'nun son· 
haykınşıyct.ıı 1 

Evet, hastalığı yao.ında, poll· 
sin tekmeJeriyle epey tartaklan· 
mış, 'yerlerde sörüklenmlş ve 
böylece katledllmlştl. Ankara'da 
O'nunla beraber olanıann da or
tak düşüncesi buydu; o katle
dildi. 

Didar Abla, Ankara'dan, is
tanbul Esnaf Hastahanesi 'ne ge· 
tirildi. Cenazenin kaldınlat:ağı 5 
Eylül Cü martesi gıinüne kadar, 
çok say.ıda 'Ilerici genç taraf.ın

dan hastanede cenazenın başıın

da nöbet tutuldu. 
5 Eylül günü, Şişli camlinde 

toplanan 5 bini aşk.ın yurtsever, 
ııerici ınsan· O 'na karsi sorum
luluklannı yeırıne getirmeye ça
tıştıl~r.' Şişli camlinden Feriköy 
mezarlığın~ kadar uzun bir insan· 
zinciri oluşturan kitle, faşizmi 
lanetlercesine sessiz· bir protesto 
yürüyüşü gerçekleştirdi. 

Mezarlı!:ia ' gelindiğinde, her· 
kes yumruk kaldırarak saygı duL 
ruşunda bulundu. Daha sonra da 
"Kahrolsun· Faşizm", "Zindan
lar Boşai!!Jn, 11 şkenceye Son", 
"i nsanlık Cl> n uru 1 şkenceyl Ye
necek" ve "Didarlar ölmez" 
sloganlarını hay kırdı. Bir türkü
yu kimisi rltmlnl mı~Jidanarak, 

kimisi de sözleriyle birlikte söy
ledi. Ve faşist saldtrıYt böylece, 
bir kez daha lanetledl. 

Bu onurlu görevi yerine getir
menin, bir sorumluluk gereği ol
duğu bilinciyle, 1 stanbul'daki 
PPKK taraftarları olarak bizler 
de, anti-faşist bir gosteriye dö
nüşen Dldar Abla'ya saygı ve 
mücadelesini yaşatma do§rultu
sundaki bu Ilk adımda yerleri· 
miz! aldık. 

Didar Ablay·ı saygıyla'anıyor 
ve "Kahrolsun· Sömürgecl Faşist 
Diktatörlük" diyoruz. 

Bir grup PPKK Tarfta~J 
1 stanbul 
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KÜRDiSTAN'DA 
BİR "YABANCI DiL " BA YRAMI 

Bilindiği gibi her yılın 26 Ey
lül'ü "Türkçe dil bayramı"dır 

ve bu vesileyle o gün resmi· top
lantılar düzenlenir, Türkçe'nin 
"faziletıerl ve listünlüklerl" ko
nuşulur, tartışmalar yapılır ve 
şiirter okunur. 

Bu Yıl da çeş ltll etkinliklerle 
"dil bayramı" kutlandı. Türk 
Dil Kurumu •nun 12 Eylül sonra

sında kurutan Atatürk Dil ve Ta
rih Kurumu'na bağlanmasına 

karşı olan "Atatlirkçü" kesım
ıerin kurdukları "Dil Derneği" 
Ankara'da; Türk Dil Kurumu da 

Diyarbakır'da duzenledikleri 
toplantıtarla "dil bayramı"nı 

kutladllar. 
Ne var ki "Türkçe Dil Bayra

mı"nın bu yıl re·smi olarak sade· 

ce Diyarbakır'da kutıanmasının 

kimi çevreterin göstermek iste
diklerının ötesinde değişik hın

zırca amaçları vardır. "Atat!ırk 

m irası"nın hızlı savunucuların

dan Mustafa Ekmekçi ve ben
zerlerı "Dil Bayramı'nı Anka
ra 'da bile yapamamışlar. Dl

yarbakır'a kaçmışlardı"* ' diye 
söylenip dursunlar; Kürdistanlı 

komünist, devrimci demokrat ve 
yurtsever güçler Diyarbakır'da

ki "kutıama"nın ardında yatan 
amaç ve beklentilerı çok iyi bili
yorlar. 

Şurası açık bir gerçek ki, Dl
yarbakır'dakl "kutlama", ne 
"dil bayramı"nı Ankara'da ya
pamamacıır ne de ardan "kaç

ma"dır. Neden lzmlr, Samsun 
veya Adana değil de son dönem
lerde kamuoyunda daha çok tar
tışılan Kürt ve Kürtçenin vatanı 
Kürdistan 'ın başlıca politik 
merkezlerinden Diyarbakır seçil
miştir? Bunun tesadüf olmadı
ğını "arif" olan herkes anlar. Ni
tekim "kutlama" için Diyarba

kfrlı seÇenler de amaçlarınt Qlt
Jeyemlyorıar ve "ulusal birlik ve 
bütünluk "ten, bunun dil bazında 
da sağlanmasından dem vuru
yorlar. 

Ama takke duşmuş kel çok
tan gorunmuştür. Kürtlerin Turk
luğünü, Kürtçenin Turkçenln bir 

lehçesi olduğunu savunantar bu-

gün daha da azdırlar. Kürdistan 
sorunu bugün Türkler arasında· 
daha çok taraftar buluyor. Kürt
çeyi yasaklayan kanunlar pra

tikte tam anlamıyla işletııemı

yor. 
Çünkü ZOZAN 'lar Suzan, 

NUŞiN'Ier Nuşen veya RO
HAT'Iar Rıfat diye tehdit, yıl

dırma ve sömürgecl mahkeme ka 

rarıarıyla değlştlrilebillr; ama 
pratikte yanı aile ve arkadaş 

çevresinde çocukların Kürtçe i
simlerlyle çağrıımaıa~ını engel
leyemlyorıar. Zindanlardaki tu
tukluların görüşmeelleriyle Kürt
çe konuşmalaAnt j'op ve dlpçlk
ıerıe önleyeblllyortar; ama sokak 
ta, çarşı ve pazarda Insanları

mızın 'yUksek·sesle Kürtçe konuş
malarını örileyemiyorıar. Askeri 
kışfalarda Kürtçe diye bir dilin 

olmadığını tutuklutara söylete
bilmek Için en insanlıkdışı Iş

kencelere başvuranlar köye, mez 
raya gittiklerinde ancak "tercü

man" aracılığıyla köylülerım izle 
konuşabiliyorıar; ekmek ve su 
isteyebillyorlar; meydan dayak

ıar·ında konuşturmaya çalışıyor

lar. Hatta Hakkarl ve Siirt ybre
ıerlmlzde yaptıkları gibi "mahal
li dilde konuşma klavuzu"bas
tırarak Işgal askerlerının ellerine 
tutuşturuyorlar. örnekler çoğal
tılabllir. 

Tüm bu gerçekler şunu gös

terlyorkl Kürdistan Işçi sınıfı' ve' 

emekçi kitleler sömürgecl ya
saklamaları belli yönleriyle boşa 
çıkarıyor; düşmanın gerçek a

maç ve beklentilerını kursakla
rında bırakıyor. Bu durum düş
manın aÇmaz ve çelişkilerini de
rinleştlrlyor. Sömürgecı duşman 

yoksaydığ•ı 'Kiirtçeyle bir "dil 

klavuz u" bile haz,ırıayablllyor. 

Düşmanın pratikte karş.ııaştığ·ı 

bazı gerçekiere karş·ı takınmak 

zorunda kaldığ·ı tutumlar aynı 
zamanda birer "zorunlu ve kaç.ı
n·ılmaz ltlraflar"dır. ' 

Bu nedenle Diyarbakır'da "dil 
bayramı" düzenteyerek "ulusal 
birlik ve butünlüğe" hizmet et
mek amacında olanıara bir çift 
sözümüz daha var. Katııamıarı

nız, Idam sehpalannız; tankın•ız, 
topunuz, yüzy.ıllarl:iır sürdürülen 
asimilasyon polltlkalann•ız' Kürt
teri Türk, Kürtçeyl Türkçe'nin 
bir lehçesi olarak Kürdistan hal
kına ' kabul ettiremedl. Çünkü 

tarih böylesi bir örnek yaşama
mıştır. Ama yine de siz ·düdü
ğünüzü çal,ıyorsunuz. Bilim adı

na, araştırma adına 'gerçekleri 
tersylız ediyorsunuz. Ama tüm 
bunlar nafile. Bunu bilesiniz. 

(*) cumhuriyet, 29 Eylül 1987 

REFERANDUMDANSONRA 
SIRA ERKEN SEÇiMDE 
Baş tarafı: s. 5 'te 

ağır su m urU lktldarıına,' faşizme 

son verebilmek amacıyla muca
deleyl güçlendirelim. Bu müca
delemiz önündeki başlıca engel 

Evren-özal çetesi ve reJimin di-

ğer yandaşlaAdır: 1-iialkla~ımızın' 

gerçek kurtuluşu ancak ve an

cak halklanmtıın 'örgütlü, bilinç
ll, Istikrarlı ve' lnatç.ı mücadele
siyle gerçekleşeblllre 

Sömürgeci faşist diktatörlüğe karşı 

güçlerinıizi birleş tirelim! 
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ÖZ VATANlNDA "ECNEBi" OLMAK 
"Nüfusa kaydı gözükmeyen 

Ayşe Olaç~n Türkçe bilmedJ
ğinden Işbu kimlik kendisine 
verilmiştir." Adıyaman Valill
ği'nin bir sortısuna emniyet mü
dürü yukandai<J cevabı veriyor. 
Ayşe •ye veriten belge Ise "Ecne
bllere mahsus geçıcı Ikametgah 
tezkeresl". 

Soruya konu olan Ayşe Olaç, 
8 çocuklu ve Adıyaman~n mer
keze bağlı Belllban naniyesinde 
oturuyor. 20 lt'ıllık' evli. Sadece 
Kürtçe biliyor ve "Atatürk'ün 
100. doğum Y·ıldönümü nede
ntyle dUZenıenen okuma yazma 
seferberllğl"nde öğrendlğl bir
kaç kelimelik Türkçe'yi de u
nutmuş. oıac allesi günterden 
bir gün çocuklartn-ı n!Jfusa kay
dettirrnek Istiyor. Amaç çocuk
lalll okula göndermek. Büyük 
çocuktar kız otduklal"' Için oku
la gönderlimemiş ve bu nedenle 
de 20 Y·ıllık evli olmaııına 'rağ
men "nüfusluk" Işleri olmamn. 
Ayşe Olaç, kocası Mehmet Olaç 
lle Adıyaman Nufus Daıresine 

gidiyor ve çocuklaAn·ı 'kaydet
mek Istiyor. Memurlar baiqyoı<
ıar ki Ayşe ütaç •ın bile nüfus 
kaydı yak. O zaman Ayşe'ye 
"siz emntyet müdürlüğüne baş
vurun, oradan hallederıer" di
yorlar. Emniyet müdürlüğüne gl
diP durumu anlatıyortar ve ge
reken Işlemlerin yaptlmasmı· Is
tiyorlar. Ayşe'nin resmi· ısteni
yor ve sonunda Emniyet Müdürü 
Mustaf·a PeştemaloıoğiU lmza
sıyla ·bir belge veriliyor ve bin li
rahk bir harc alın.ıyor. Kar·ı-ko

canın Okuma yazması ofmadı

ğtndan ellerine tu tuşturutan bel
genın ne olduğunu bilmeden 
tekrar nüfus müdürlılğüne baş

vuruyortar. Nüfus memurıan, 
emniyet müdürlüğünün verdiği 
belgenin "yabanoalar"a verilen 
bir. belge olduğunu ve bununla 
resmi nlkah k·ıYaP' ÇO· 
cuklan l<aydetmenın mümkün 
olmadağant $öylüyorlar ve böyle
llkle gerçek durum ortaya cık·ı- ' 
yor. 

Emniyet müdürlüğünden verı
ten belgenın durumu, vallllkçe 
1 cisieri Bakanıtğt Nlifus Vatan
daşhk h;ıerl Genel Müdürtüğü'n- · 
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den soruluyor. Verilen cevapta 
"yapılan 'işlemin doğruluğu" be
lirtiliyor. Yani Kürt Ayşe, kendi 
özvatan.ında birden "ecnebl" 
oluyor ve art·ık "konuk" say·ı
tıyor. Aynı tezkereyl taşıyan 
"yabancılar" gibi Ayşe de "ko
nuk geldiği Türkiye' de çatış
maya nlyettenlrse, emniyet mü
dürlüğüne başvuracak, ancak ı
zin verilirse çalışabilecekti. Bu
nun Için de, "ecnebllere mahsus· 
geçici cıtışma Izni" alması gere
kiyor. 

"Ecnebl" belgesindeki bilgl
ıerde Ilginç. Yaz•ılanıara göre 
Ayşe Adıyaman doğumlu ve 
milliyet! ise ISLAM'dır. Çalışma 
ıznl yok. 6 aylık b'lr Ikametgah 

Izni var. üstüne üstlük Türkçe de 
bilmiyor. 

Gazeteeller Ayşe'yle, "tercü
man" vasıta,.Yia' konuşunca Ay
şe'nln son· 10 Y·Jidır oy kullandı· 
ğ·ı veı son· referandumda da san· 
dık başına gittiğini öğrentyorlar. 
Yani durum tam Türk usulu "a· 
rapsaçı"cıır. 

Adıyaman'da yaşanan bu so
mürgecl, trkCt "garlp"llk düpe
düz Ayşe'nin Kürt olmasından 
kaynaklanıyor. Ayşe'lerin vata· 
nı, vatanımız Olan Kürdistan'·! 
kendi egemenliklerine alıP Kürt
teri birer "Türk" olarak TC va
tandaşlığ.ınıı alan sömiırgecller, 
Ayşe utaç örneğiyle yansıdığt 
gibi bu defa "ecnebl" olarak 
damgalamaya başladılar.' Zaten 

yazının· baş.ında aktardığ.ımız pa
ragrafta da belgenin Ayşe 

"Türkçe bilmediğinden" veril
diği belirtilmiyar mu? Ayşe'nin 
hangi dili konuştuğu bellrtllml
yor, Türk atmayan Ayşe isıarn 
sayılıyo~. Din Ismi olan islam, 
Adıyaman Emniyet Müdürlü
ğü'nce Ayşe'nin "mllllyetl" ha
nesine ya:zııhyor. Yazılana göre 
Ayşe'nin "Islam dili" yanı "ls
ıamca"(!) 'ile konuşması gereki
yor. Emniyet Miıdürü de çok IYI 
biliyor ki Ayşe Kürtçe konuşu
yor ve Kürttür; ama bunu belir
temeyecek kadar atçatıyor, kıi

çülüyor. Bu durum sömürgecile
rin açmazla~ın.ı 'aÇıkça gösteri
yor. Yoksa Ayşe'ler, Mehmet'ler 
Ahmet'ler vatandaş atsalar ·da 
olmasalar da baskıya,'zülme uğ
rama, keyfi uygulamalara ma
ruz kalma açısından pek bir şey 
değişmiyor. Vatandaşlık zorla 
Kürtlere kabul ettirilmiştir. Va
tanlan da' Türkiye değil Kurdis
tan 'dır. ıözvatanında Ayşe 'lerı 
"vatansız •ı !göstermek le bu ger
çek değlştlrllemez. Ayşe'ler 
gerçek vatandaslığa ıve haklan
na bağ.ımsı:z ve demokratik bir 
Kürdistan 'da kavuşacaklardır. 
TC nüfus cUzdantan Kürtler Için 
birer sahte vatandaşlık belgete
ri ötesinde bir anıarn taş.ımıvor 
ve er geç yutıl1p Çl:ıp sepetterine 
atılacaklardır. 

B. ARDA 

BiR DiZI SORUN, BARIŞ ÇABALARI 
VE KÜRT SORUNU 

Ba~ tarafı: S. 4 'te 
bir barış ve istikrarın tum yön
teriyle gelmeyeceği anlamına ge
ıen daha başka soruntarla da 
karş.ı karşıya'' (a. g. rapor, s.I5) 
olduğu noktasına 'dikkat çek
mek ve dünya halklarıntn' ve hü
kümetlerinin bu arada Kürt so
rununu Cıa görmelerı gereğini 
vurgutamaktadır. '25 milyona 
varan nüfusuyla, her türlü ulusal 
demokratik haklaAndan mah
rum bıralqlan' Kürt halkının~ 
kendi kaderini tayin hakktnı tae 

nımayan sömürgeci güçlere karşı 
kurtuluşunu sağlamak amacıyla 
savaşıma ı devam edeceği ac·ıktır. 
Hal~ımı21ın, bağımstztığı uğruna 
silaha sar.ılarak özgürlüğünü zora 
dayanarak elde etmesinden daha 
doğal bir tutum olamaz. Bölge 
banşıntn 1 uzun süreli otabilme
sının yegane koşullarından biri 
de, hiç kimsenın kuşkusu olma
sın, Kurdistan halkının' snrtınla
l'lnın· çözümiıdür. 

• 
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İKİ SA V AŞ, İKİ CEPHE 
BM Güvenlik Konseyi, i ran-1- ayr·ı ceıpheden savaştığı gerçeği 

rak savaş.ıntn' durdurulmasını ı-, 1 hesaba katılmlY or\ 
çeren bir karar tastağtn·ı bnay- Oysa bölge barııştn•n• llltikrara 
ladığı ıgiınden bu yana soruna yönetmesi Için sözkonusu ·Iki 
Ilişkin yoğun tartışma ve görüş- devlet arasındaki savaşıın bitmesi 
meter sürdürülüyor. -olumlu bir adım cillmakla birilk-

I ran-Irak savaş.ının· durduruı- te- yetmiyor. Bölge baru.ın.ın· u'
mastna ;Jttşkln çabala~ı deltekle- zun erimil otabilmesının yegane 
memek mümkün değil. Ancak koşullanndan biri de (eğer so
görünen o ki savaş·ı durdurmayı run sadece Iran ve Irak açısın
hedefleyen Güvenlik Konseyi gi- dan ete alınsal bile) Kürt halkının· 
rişimleri çeşitli yönleriyle bir ta- ulusal demokratik hakla~ını tant
~ım :Zaaflarıı Içeriyor. Her şey- maktır. Diğer ezilen halkların u• 
den önce her iki ülkenın de iki ıusal ·demokratik hakla~ını hesa-

DDKD 10 YAŞlNDA 

Baş tarafı: S. 7'de 
Kürdistan 'da hallqm.ı2lı sUrgün et
me pJan.ının· y'üriırlüğe konuıma

sına hizmetten başka bir şey de
ğildir. 

DDKD gençliği otarak halkt
mız.ın' özgün bağımsızlık mil
cadelesin In sağtam ve doğru bir 
zeminde güçtenlp kokleşmesi ı

çin daha aktif ve uyanık olmatı
Y·IZ.Tl~hllkeler yalnız b'unlar de
ğil. ülkemiz NATO ve ABD em
peryalizminin dershanesi haline 
getırilmış. Bölgedeki ulusal kur
tuluş Ilerici halk hareketlerine, 
sosyalist ve ilerici yönetimlere 
karşt toprakla~ımız bir silah de
posu ve sıçrama tahtası haJtne 
getirilmiş. ToprakJarımız doğa

cak nükleer bir savaşta ilk he
defler arasın dadır. 

Tüm bu tehlikeleri halk.ımızın' 
kurtuluş davası önünde silip sö
pürmek Için daha bilinçli, daha 

uyan.ık Olmak ve daha güçlü blr 
örgıitle karşı kOymak zorunlu
dur. 

ülkemizin tıim topraklarını 

yabancı bOyunduruk ve baski-· 
lardan temizlemek, halkımıztn · 
özgür ve mutlu günlere kavuşma 
mucadetesini güçlendirmek ve 
düşmanın t'iım komplo ve pro
vakasyonlarını boşa çıkararak 

savaşımtmızı zaferJe taçlandır

mak Için DDKD'nln 10. kuruluş 
yıl dbnümıinde tüm DDKD'Iiler 
olarak önümüzdeki günlerde da
ha güçlü daha orgütlü bir müca
dele Için kolla~ımıt·l sıvamalıY·tZ. 
DDKD'nın •onuncu Y·ll dönü
mlinde daha azimil bir mücade
le Için ilerlemeiJylz. 

Rıza Polat 
DDKD Genel Yonetlm Kurulu 

ve DDKD Kurucu üyesi 

YAŞASlN KüRDISTAN GENÇLiGININ 

ÖRGÜTSEL VE HAREKET BlRLiGi 

ba katmayan bir banş•ını uzun 
sureli düşünüldüğünde Istikrarlı 

olamayacağ.ı şimdiden bilinen 
bir gerçektir. 

Benzerı bir anlaşmanın 1'975' 
te Cezayir'de Imzalanması ve ıher 
Iki ülkenın Kıirt ulusal •hareke
tine karşıt tıılrblrlerlne destek 
olmastntnı •sorımu çözernediği 

çok geçmeden ortaya ç.ıktı. Atı
laşmadan k•tsa filr süre sonra ye
niden topartanan Kürt ulusal 
güçleri hem Irak'ta hem de Iran' 
da yeniden başkaldırdı,' Ulkele
rlnin sorımlarıını 1ç<'lizmek ama
cıyla 1 silaha sa~ıldılar.' ı ran- Irak 
savaşı başlamadan önce de her 
iki devletin sınırra" dahilindeki 
Kürdistan parçala~ında wğınsal 

silahlı eylemler varlığınt göste-· 
riyordu. ı ran-Irak savaşı paıtlak 
verdiğinden bu yana her Iki dev
letin ordusu da Iki ayrı cephede 
savaştı: Birbirlerine karşı ve 
Kürt ulusal güçlerine karş•ı .•. ı 

Bugün şu gerçeği görmek ge
rek: ı ran ile Irak devletteri ara
sındaki savaşın durdurulmast veı 
taraflar arasında barıış sağtan ma
SI gerçekteşse bile bu durum her 
Iki devlet aç,ıstndan tümden bir 
barıış örtamentn' oıuşması artla
mına ·gelmeyecektir. Ama böy
lesi bir durumda Kurdistan cep
hesindeki savaş daha kanlı bil" 
duruma gelebilir. Böylesi bir du
rumda birbirtyle baı:ışan' ordutar 
tüm güçleriyle her Iki tarafta da 
Kürt peşmergeterine kars•ı sal{!ı
rıılarıth•l yo§untaştııracaklar. Artık 

bundan böyle savaşın merkezi 
Kürdistan 'a kaymış olacak. Bir
birlerine karşı kıJIIandıklaııı oıa

naklarıı Kürdistan hal~ına karşı 

kullanma avantaj,ını 'etde eden 
işgal birlikteri toplu katilarnlara 
yönelecek, direnişi kanla ve a
teşte bastırmaya çalışaciıktardır. 

Burada amaç karamsar bir 
tablo çizmek değil, gerçeği a
ç,ıkçi! ortaya koymaktıır. !Bu, 
Kürt halkın.ın· u•usal demokratik 
hareketının bu günü ve yaııın·ı a
ç.ısından önemlidir. Hal~ımız 

bağ~ındil doğan tüm yurtsever 
güçler bu gerçeği ve olası geliş
meleri dikkate alarak daha to
partay.ıcı bil" konumda savaş.ımıı 
sürdürmeye çalışmalıdırfar. 

PPKK'nln "ulusal ·otorite" one
risl bu aç.ıdart önemil bir pers
pektiftir. 

A.BR,USK 
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Aralarında PPKK'nin de bulunduğu böl
gedeki 24 parti ve örgüt ortak bir bildiri 
yayınladı. Bildirinin Türkçe çevirisini oku
yucularımıza sunuyoruz. 

Peşeng Redaksiyonu 

ULUSAL KURTULUŞ HAREKETLERININ 
PARLAK YILDIZ TATBIKATINI KINAMA 

VE MISIR HALKININ MüCADELESINI 
DESTEKLEME BILDIRISI 

Bizler ulusal kurutuluş hareketıerinin temsilci
lerı olarak 15. 8. 1987 günü yapılacak olan "par
lak y,ıldız" ac:ıındakl ABD-Mtsır ortak tatbikatı 
haberlerını büyük bir endişeyle lzllyoruz. Bölge
mlzin güvenliği, bal'!şı ve halklarımız.ın geleceğini 
tehdit eden bu tatbikatı protesto ediyor ve şldet
le kınıyoruz. Bu tatbikatıara Izin veren Kahire'
dekl "Camp-Davld" rejimi her geçen gün emper
yalist siyaset ltlfakına daha fazla tavizler veriyor. 

Daha önce Somali'de ay nt adla yapılan tatbl- · 
katın devamı ve tamamtaytoısı· olan bu tatbikatlar 
ABD emperyalizmının Hallç bölgesindeki gergln
llğl artırmak, ı ran-Irak savaŞtn.ı uıusıararsılaştır
mak,ABD ve NATO'nun savaş gemllerını Hallç'te 
arttırmak, bölge halkfal'Inı strateJik dostları Sov
yetler Birliği ve sosyalist sistem ülkelerinden u
zaklaştırmak ve ABD'nin bölgedeki varl,ıOınt art
tırmayt amaçlıyor. 

Teslimiyet! zorunlu kılan Camp-Davld'i Arap
laştırmaya, bölgenın toprak, tarih ve halk olarak 
emperyalizmin tahakümü altına girmesine hiz
met eden bu tatblkatlar, bölgeyi aşan uluslarara
SI güvenlik ve barış Için büyük bir tehlike oluştu
ruyor. 

Bizler buradan tüm dayanışma ve desteğimiz
te yönetimdeki büyük kapltallstlere, Camp-Da
vld'e ve MıSir'dıiki ABD-Siyonist variiOtna karş.ı 
mücadele eden Mısır halkı ve· ulusal demokratik 
güçlerının yan,ında olduğumuzu ilan ediyoruz. 

Bizler bu tatbikatları protesto edip kınarken 

dünyadaki Ilerleme, barış ve özgürlük yanlısı tüm 
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güçleri bölgemizdeki ABD variJğınıı, özelllkle as
keri varlığına karş'ı çıkmaya çağı~ıyoruz. 

13.8.1987 

Bahreyn Halk Cephesi 
Irak komünist Partisi 
Umman Halk Kurtuluş Cephesi 
Lübnan Komünist Partisi 
Filistin In Kurtuluşu Için Demokratik Cephe-ür-

dün örgütü(Mecd) 
Eritre Kurtuluş Cephesi 
Suriye Komünist Partisi 
Filistin Komünist Partısı 
Filistin Halk Kurtuluş Cephesı-ürdün örgütü 
Suudi Arabistan Komünist Partisi 
Bahreyn Ulusal Kurtuluş Cephesi 
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi 
Filistin In Kurtuluşu Için Demokratik Cephe 
ırak Sosyalist Partisi 
Kürdistan Demokrat Partisi-lrak 
ırak Demokratlar Topluluğu 
Türkiye Komünist Emek Partisi 
Filistin Halk Mücadele Cephesi 
Ala Şoreş-Irak Kürdistanı 
Kurdistan öncü ı şçi Partısı 
Yurtdışındaki Mıstrlı Yurtseverler Topluluğu 
Mısır KOmünist Partisi 
Kurdistan Sosyalist Partısı-ırak 
ürdün Komünist Partısı 
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