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Tirkiy@ mlrl ~iste · bin 

destlm,,xwe.f!ıl! guman e,ku 
" ev cun\!,'e j il ho parastina 
·"•. 1 

berjew~l>IO feydtn ris-
. f " '· ' ~ ' 

ta .bnır;lt,v•fiya 111tlnopo-

Uı;t, t4J~~if ll koledar ii 

herweha ylln emperyalizma 

·cihani hatiye li dar xis 

tin.Aqildar O şiretkaren 

'we pilangeren Amerikaye, 

NATO,Civata Abori ya Ew

rOpl. n IMF-@ ne. 

Bi gelemperi, xurtbOn ii 

pıl!şveçnha rewşa şorişge-

şizma generalan. n di derheqa pir. kesarı 

Wek hin siyaset heta· bi de ji biryara bidarveki

iro ji dibejin,ev cunte1 rin! hatin da~.Dlktator~ 

ne bi tene "cunteke leş- ya faşist ya koledar, ji 

!teri" ye. Le bele cun):eke · bo belakirina sa w ii ter2 

FAŞİST e.Ano, dem ii dez- ra xwe,ji bo kuştin ii v~ 

geha burjuvaziya monopo- birina gelen Kurdistan€, 

list e.Dem ü dezgeha he- niha bi qasi 450 hezar 

ri xwinrej,heri şoven ü leşker li Kurdistane ci

her! diktatar e.Wek per~ vandine.Komandoyen leş~ 

biin, kar n bar ü kiren- ve ri yen diktatoriya fa

cunte ji xweş nişan di- şist ii koledar, gundiyen 

din, je çetir faşist pir Kurdistan€ bi şev ü ro

kem in.Je re faşist nego jan dizerinin. u her·tex-. -
ri ya li Tirkiye u bi tin,heye ku ji nenasina lit zerkeriyem hovitiye 

taybetl,bi pengaven fi- faşizme pe ve,ji biirjüv~ ü bebaviye li wan dikin. 

reh ve peşdeçuna rewşa 

şoreşgeri u xurtbiina te~ 

gera rizgarlxwaziya ge

len Kurdistan€ ya netewi 

ji qewiml:n urOdana cun

ta li$şkerı ya faşist re 

sebebin bingehin in.Ji !:! 

llkl de t~vgera prolete~ 

ya Tirk),y~ ya: ji' bo saz

kirina.risteke sosyalist 

~ ji aliki din de ji tev . -
gera .rj_zg·arixwaziya net~ 

wl u .civaki ya'gelen KuE 

distane çirkin! ji nlren 

rista: burjuvaziya monop9 

list,tevkar ü kaledar di 

dan anin.Be guman,hebuna 

mercen objektiv le bele 

tunebOna mercen subjek ~ 

tlv ,·hem j i bo tekoşina 

proleterya Tirkiye u hem 

zi re seriçemandin be. 

Di ser faşizme re salek 

rabuhiri.Di ve yek sale 

de pir tişt qewimin ii rii 

dan.Di gel hemenen jina 

demokratik yen burjuva , 

dawiya her texlit azadi

yan jl hatin.Sendlkayen 

peşverO,wek D!SK O TÖB -

DER,kovar O rojname, ça

pemeni O weşanen demokr!:! 

t.ik hatin bend n qedexe 

kirin.Karbidest ii berpi~ 

siyarerı wan hatin girtin 

O zindan kirin.Herwisan, 

bi.deh hezaran kesen de

mokrat,peşverii,şoreşger 

u welatparez hatin gir

.tirt.Bi sedarı kes di bin 

ledan O işkenceyen hovt-

Bi zore xerace j.i xelklı 

distinin O bi ser de ji 

dibejin,ku "xelk bi her 

rengi pişta me :rligire" . 

Le wek Kurd dJM;;j in: "Rim 

di çewalan de '.aaJ'e v-eşa~ 

tin" •.• Faşistno.,xelk pi~ · 

ta we negirtiye n ~gire 
ji.Bi tene xw.tıı_xwar,:~. 

sor ii barbaren mina we 

pişta we digirin.Ev yeka 

ha jl tişteki teb~i n di 

yalektiki ye. 

Hereendi kuştina bere ne 

mabe j i, çi bi eşkere · ii 

çi jl bi dizi,ji bere be 

tir kuştin ten kirine ii 

li dar xistine.Jln, hem 

ji aliye siyasi ü hem ji 

ji aliyen civaki o abori 

de, dijwartir bOye. Refa 
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DIV[ CUNTA LESKERİ YA FAS1ST BETE CEMIDANDIN 
navin,ku heta bi demeke destebirak n zirbaven 

li hemher dem u dezgeha xwe çend qurüş kredi 

nev~,ji xwe re reh G pe
jgn xwe belav dike.Him~n 

u xwe di nav gel de diav~
je G xwe civar dide ••• Ji 
ber yg ~e~~.beri ku reh 
G pejen we belav bibin G 
kok bigirin,dive em wan 

faşizme bedeng mabü,niha deynen nu bistinin.Ji bi 

xwe li diji faşizme dil! 

vine.Esnafen piçnk ü na

vinci li hemher zordesti 

yan,nemaze li hemher be

cen giran,radiwestin.Ne

razibuna xwe nişan didin 

li ve j!,neçar in,ku "rQ 

meta• wan biparezin.Her

weha ji bo çavboyaxkiri-

aliyi dengen ge ~ 

diji cunta faşist 

ne xwe dikin şurkeş,ber

veder u parezeren demok

rasiye.Le bele be feyde 

ye.Cawan ku çem nade ke~ 
ew ji nikarin bjbin de-

mokrat u bervederen de-

Li her 

lan li 

bil i nd 

war li 

dibin.Rikeki dij-
mokrasiye.Cendi zore bi

hember buhrana a-

bori,bekari u enflasyona 

bilind ya ku jine ji ge

lan re tehltir dike,pey

da dibe. 

Çawan ku hem li Tirkiye 

din xwe,nikarin kemalisE 

bun u faşistbuna xwe di 

bin x1Hiya demokrasiye 

de veşerin.Wan dane ser 

riya xwe ya kedxweri,ko-

ledari,xwinreji u dikta-
u hem ji li Kurdistane 

toriye.Le gelen Tirkiye 
bizaf ü tevgeren li diji 

u Kurdistane ji, ji mej 
faşizme roj bi roj . peş

ve,dane ser riya xwe ya 

biqel!nin G vekujin,,.ji 
lew re,lıem li ~elet Ghem 
ji li derveyi welgt,eşke 
re~irina rG G rGçik, kar 
G kirinen cunta leşkeri 
ya faşist G riswakirina 
we, ji cemidandin G bi 
tene ~!ştina we re der
maneki yekane ye, 
Bi a me, iro ii hemu ro
jan b~tir ferz e, ku hg
zen demokrat,peşveru,we
latparez u sosyalist v~n 
li Tirkiye G Kurdistan~ 

li diji emperyalizme,fa
şizm u şovenizme pişta 
hev bigirin.Hevalbenrli G 
mildariye hevdu bikin.He 
çi rewşa Kurdistane ya i 
ro ye,ji hemG caran lı~~ 
tir, sazkirina · eniyeke 
fireh li diji kolederiye 
emperyalizm,faşizm G feo detir diçin u xurtir di-

bin,wisan ji li derve,n§ 
demokrasi,serbixwebün u dalizme,ku ji hezen de-

mok~at,welatparez,peşve
rG G şoreşger pek bet,li maze di awira gelemperi 

ya demokratik de, dengen 

fa-~.;izme 

sosyalizme ... 

Hewce ye bete gotin, ku 

di dem,nir u rewşeke we-

ha nazik u ziz 
bilind li diji 

derdikevin.Rü n ruçiken 
k1.rin u ber bi 

de qezenç: 

aliye tev 
derewin yen generalen f~ 

gere kişandina gişt he-

zen li diji faşizme pir 
şist,xulam ü nokeren em

peryalizme çetir eşkere 
ü pir giring e.Herwisan, 

dibin.Hevalbendi ü milda 

riya awira gelemperi 
' demokratik u cihani 

eşkerekirina rn ü rüçik
ya 

en cunta leşkeri ya fa
bi 

tevgera li 

u Tirkiye 

diji 

u li 

şist, riswakirin,bi tene 
faşizma 

hiştin u cemidandina we 
Kurdista 

ne re teküztir dibe. 

dibe sebebe kefrevin 

ji pir giring e.Dive hiç 
Ev 

bi careke ji bir neçe,ku 
u 

ew cunte ji jor ve hati
behntengiya generalen fa 

ye a dike ku dem ü dezg§ 
şist.Ew begav a neçar di 

jor ha xwe ya faşist ji 
minin ,ku hin tawizan bi 

- ber bi jer ve bihüne,saz 
ji din,da ku bikaribin 

n sazkar bike.Niha, bive 

ser me ferz dike,Ev mer
ceki bingehin i rizgarbG 
na netevi G civaki ya ~e 
len Kurdistane ye,Ev yek 
ji mercen avakirina Kur
distaneka serbixwe, dem~ 

okratik, sosyalist G ye
kbGyi ye. 

Faşizm nikare xwe li hem 
ber hezen gelan rabigi-

' E - d' - -re •••. w e ı xwına şehı.-

den me de bimewicd!~Ser
ketin para gelan, rGreşi 
ji her para ·faşizme ye!. www.a
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EYLEM BiRLiGi VE GÖREVLERiMiZ ! 
12 Eylül l980'de yöne

time el koyan sömürgeci
faşist cunta, devrimci 
hareketlerde bUyük bir 
dagınıklık yarattı.Bizce 
bu dagınıklık ve pani~in 
nedenleri çok y'önlüdür . 
Birincisi, ll Eylüle ka
dar, çok kısırlı da olsa 
varolan burjuva-demokra
tik· ortamda ~alışmanın 
sarhoşloguna kapılmış , 
bir çok Türkiye ve Kür
distanlı hareket böyle 
bir darbenin 'gerçekleşe
cegini tahmin etmiyorlar 
dı. Örgütlenmeler ileri: 
si için, uzun dönemli de 
gil de, günün ihtiyaçla: 
rına, kısa dönemli cevap 
şeklinde yapılıyordu • 
Bu, genel olarak Türkiye 
ve Kürdistan'da darbe 
öncesi var olan olumsuz 
ortamın sadece bir yanı
dır. İkincisi, ~aşist 
darbe öncesi mevcut si
yasal guruplarıo büyük 
çogunlugunda hakim olan 
dar gurupçu anlayış ve 
büyüklUk kompleksidir.Bu 
tUrden hareket eden ör -
giltlenmeler, yapıların a 
musallat olan bir " ney
dim, ne oldum" hastalıgı 
içinde, durumlarından ha 
bersiz olarak " çalışma
larını" şuursuzca yapı~ 
yorlardı. Düşünülmesi ge 
reken " neydik, ne olduk 
ve ne olacagız" anlayışı 
tamamen unutulmuş bir 
durumdaydı. Devrim müca
d~lesinin hep aynı dogru 
fizerinde ilerliyecegi gi 
bi yanlış bir anlayış 
hakimdi. Karşı-devrimci, 
çevrelerin, me~cut bur
juva devlet mekanizması
nın ve bunların uluslar 
arası gerici emperyalist 
Ulkelerle ilişkileri ya
dırganıyordu. Sivil fa
şistlere ve Kürdistan'da 
bir takım feodal kurum -
lara karşı verilen gün
lük mücadele oldugundan 
çok fazla bir şekilde 
abartılıyordu. 
Bu keskinlik ! kuşkusuz 
işçi sınıfını tatmin et-

rnekten çok, kilçUk bur -
juvazinin istemlerini 
tatmine yönelik oluyordu· 
Kısacası; objektif ola
rak, uzun dönemli, prog
ramlı bir çalışma ortamı 
hemen hemen tamanıen or
tadan kaldırılmış,nesnel 
olmayan bir takım sub
jektif duyguları tatmi
ne yönelik mücadele anla 
yışı hakim kıldırılmıştı 

Bu anlamda, sömürgeci
faşist cunta yönetime el 
koyuşundan gDnümüze ka
dar, varlıgını tehlikeye 
koyacak ciddi bir hare
ketle karşılaşmamışsa,bu 
nun önemli nedenlerinden 
biri de yukarıda bahset
tigirniz olumsuzluklardı~ 
Şimdi, hemen bu noktada, 
bazıları ''ha bir açık ya 
kaladık" deyip ortaya çı 
kacaklardır. Ve .diyecek
ler ki, demek QERIN'e gö 
re 12 Eylül öncesi olum
suzluklar günlimDzde hala 
güncelligini koruyor.Biz 
bu konuda söylenecekleri 
hesaba katarak, bu ''açı
gı~ıza'' şimdilik şu ya
nıtı verelim. Evet, bu 
olumsuzluklarbizce büyük 
oranda hala devam ediyo~ 
Ama ll EylUl'e kadarki 
şekliyle degil. Daha baş 
ka şekillerde devam edi
yor. Bu olumsuzlukları 
yazımızın çerçevesi dı
şına çıkmayacak şekilde, 
konuların akışı içinde 
irdelemeye çalışaca~ız 
Böylece hem bu olumsuz -
lukları yanıtlamış olaca 
gız, hem de şimdiye ks
dar ''varlıgımızdan haber 
dar olmayan!'' bazı hare
ketleri varlıgımızdan ve 
eylem birligi konusunda
ki görüşlerimizden eli
mizden geldigince " ha
berdar" etmeye çalışaca-
gız. · 

Güç ve Eylem birligi 
konusunda şimdiye kadar 
(özellikle cunça döne
minde) hemen tüm hare
ketler görlişlerini be-

4 

lirttiler. Bunlardan ba
zıları konuyu salt ola
rak Avrupa şartlarında , 
bazıları ise merkezi dü
zeyde ele alıp, konu ha
kkında belirlemeler yap
tılar. 

Biz bu noktada görDş
lerimizi belirtmedenönce 
şimdiye kadar yapılan 
güç ve eylem birılgi be
lirlemeleri hakkında dü
şündüklerimizi söyleye -
lim. Deginecegimiz konu 
şimdiye kadar yogun bir 
şekilde yapılan tartış -
maların perspektifidir • 
Yani güç ve eylem birli
Ri konusunu; ''Avrupa' da 
görevlerimiz başkadır''di 
yerek, burdaki şartlar a 
göre, yeni teorik üret -
melerle, ayarlamak iste
yenler; diRer taraftan 
konuyu merkezi dDzeyde 
ele alıp, demokratik kit 
le örgütleri düzevinde 
tartışan lar,., 

Bilindigi gibi sömür
geci-faşist cunta yBne
time el koyar koymaz,ilk 
etapta Kürdistan ve Tür
kiye'deki devrimci top
lumsal muhalefeti dagıt
mak görevini ele aldı. 
CuntahınsaldırılarıX'ten 
Y'ye kadar tüm devrimci, 
demokrat hareketleri içe 
riyordu. Bu aşamada tar
tışmayı ''şu fazla darbe 
yedi, digeri az yedi''gi
bi soysuzluga büründür -
mek devrimci ahlak anla
yışıyla bagdaşmaz. Dedik 
ya, sömürgeci-faşist cun 
ta Kürdistan ve Türkiy e 
halklarının örgütlü dev
rimci güçlerine fark gö
zetmeden saldırdı ve ha
la da saldırıyor. Sonucu 
malum. Genel anlamda tüm 
ilerici gliçler agır dar
beler yediler. Bu somut 
bir gerçektir. Biz bunu 
kabul etsek de böyledir, 
kabul etmesek de. Çünkü 
12 Eylül'e kadarki dev
rim, karşı-devrim sava
şında; geçici de olsa, 
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O ER İN 

söylenınesi acı da 
karşı-devriw galip 
miştir. 

olsa 
gel-

Bu duruma paralel ola
rak, bemen hemen bOtün 
hareketler elde kalan 
seçkin kadrolarını koru
mak için yurtdışına çı
ka rm ı ş 1 ar d ır. 

İşte hareketlerin seç
kin kadrolarının'yurtdı
şc~a çıkması ile birlik
te (bilhassa Avrupa'da ) 
ve yenilen darbenin acı
sı içinde kıvranılarak , 
güç ve eylem birli~i ko
nusunda ''en tutarlı bi
ziz" safsatasından tutun 
da ''bunun dışında ikinci 
bir yol yoktur'' gibi şaş 
kınlıklara kadar her şey 
yazıldı, çizildi, okundu 
v.s. 

.Öyle bir döneme gelin• 
di ki, şimdiye kadar ken 
dinden başka ~arksist 
Leninist görmeyen,yanlız 
kendi devrimci gözlUkle
riyle dOnya'ya ve çevre
sine bakanlar bile, 'ka
yıtsız, şartsız gUç ve 
eylem birliklerinden ya
na olduklarını ve bu do~ 
rultuda en keskin! mOca
deleyi vereceklerini mnj 
delediler. a.nkli dev
rimci gözlUkLer atıldı .. , 
yerinajcenksizleri ta
kıldı. GözlOglin renksizi 
çekiliyor, ama siyasetin 
renksizi hiç çekilmiyor. 

Gelinen durum bu olun
ca, sa~dan soldan sesler 
gelmeye başladı. "baksa
na bu harekette olumlu 
bir gelişme var".E~er o
lumlu gelişmel~r böyley
se, açık söyleyelim, biz 
böylesi bir olumlulu~u 
kabul etmiyoruz. Neden 
mi? Açıklayalım. 

Türkiye ve ~ürdistan 
devrim yelpazesinde yer 
alanhareketlerin ll Ey
lül'e kadar Dzerlerind e 
taşıdıkları olumsuzlukla 
rı, 12 EylUl faşist dar
besi ile hertaraf etme -

dikleri inancındayız 4a 
0ndan. Daha dOne kadar 
kendini tek devrimci al
ternatif ilan edip, hiç 
bir politik esnekli~e da 
hi gerek duymayan; kendi 
dışında her kesi ulusal 
hayin ilan edıp, ajan 
provakatör belirlemesin
den, sömürgecilerin si
vil jandarmaları tespiti 
ne, soyguncu çete teri -
minden, halk diişmanı giiç 
ler belirlemesine kadar 
her şeyi milbalı görentdev 
rimci militaniara acı
masızca namlularını çe
viren bu olumsuz siyasi 
havanın 12 EylUl faşist 
darbesi ile ortadan kalk 
madı•ı görDşündeyiz de 

.ondan. 

Yenilen darbelerin ver 
di~i şaşkınlıkla uykudan 
uyanan, ne yaptıgını bil 
meden sadece elde kalan 
tabanı korumak için her 
tarafta kayıtsız,şartsız 
eylem birli~inden dem 
vuran (ajan provakatör -
lerle, sivil jandarmalar 
la, soyguncu çetelerle , 
halk dDşmanlarıyla v.s.) 
bu hareketlerin içinde 
bulundukları durumu o
lumlu olarak degerlendir 
rnek ne derece do~ru olur 
bilmeyiz. Bizim bildi~i
miz, yukarıda bahsedilen 
hareketlerin yDzme bil
meyen bir kişinin Okya -

,nusta dalgalar içinde 1 
kaldı!\ı ve kurtulmak i
çin her şeye, her kese 
el uzattı.ıdır. Bu ise 
bazen çok tehlikeli ola
bilir. 

Böylesine bir durumu n 
adını ''gelişme" koymak 
devrimci mücadeleyi yön
temsizleştirir. O'nu tüy 
leri yontulmuş bir kuş a 
çevirir. 

Geçmişteki olumsuzluk
ların Uzerine bir çırpı
da perde çekip, her şeyi 
unutmak devrimci yöntem 
olamaz.Biz ge~icilik dö
nemini en şiddetli şekil 
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de temsil eden sömOrgeci· 
faşist cunta dOneminde 
hareketleri geçmişin bir 
muhasebesini yapmaya da
vet ediyoruz. Bu muhase
be yapılmadan Cunta'ya 
karşı verilecek uzun dö
nemli mücadelede (Faşiz
me karşı milcadele ikt;·
dar mOcadelesi içinde e
le alınmalıdır) gurupla
rıo birbirlerine gDven 
vereceklerine' inanmiyo
ruz. Tek tek eylemlerd e 
olsa dahi bu şartlar al
tında Tlirkiye ve KOrdis
tan solunuri tümOnU kap
sayacak bir eylem bir
ligini dDşünmek ( Avrupa 
görevlerimiz ayrı olsa 
dahi!) akılcı, gerçek çi 
bir yaklaşım degildir. 

Nasıl ki, devrimci ör
gOtlenmelerin hareket mo 
toru eleştiri-özeleştiri 
ise, bir Olke veya ülke
ler devrimlerinin de. ha
reket motoru çeşitli sı
nıf ve tabakalar arasın
daki ideolojik mücadele
dir. İdeolojik mücadei~ 
devrim sDrecindeki enge
belerin, prOzlerin orta-_ 
dan kalkması için çok ö
nemli bir silahtır. İde
olojik mücadele, silahlı 
nitel patlama dönemine , 
hazırlıktır. Ama ondan 
sonra da devam eder. Bu 
anlamda verilecek ideolo 
jik mücadelenin de yol 
katetmesi gereklidir.Tek 
rardan ll EylDl'e kadar
ki kaos ~önemine geri 
dönmek ve her şeye sıfır 
dan başlamak çözilm degil 
d ir. 

Bizce, bahsettigirniz 
guruplarıo olumlu olabil 
meleri için geçmişleri -
nin bir degeriendirmesi
ni yapmaları zorunludur. 
Diger hareketlerin ise 
bu sDreçte devrimci yön
temden şaşmamaları gerek 
lidir. Eski olumsuzlukla 
ra kan vermek yerine,on
ları ortadan kaldırmak i 
çin çaba sarfetmeleri ge 
reklidir. Ne zaman ki,bu .. 
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anti-faşist mUcadele kU
çUk, bilyUk gurup ayırımı 
yaparak başaTıya ulaşa • 
maz.Eu dur~mu~ saflaşma· 
lar yaratarak, anti- fa
şist mUcadeleye zaaflar 
getirece~i inancındayız. 
Anti-faşist güç ve eylem 
birliklerinde tek kişi -
nin dahi köşesinde yan -
lız başına kalmasına rı
za gBsteremeyiz. Böyle 
bir anlayış mücadeleye 
z•rardan başka hiç bir 
şey getirmez. 

Diger taraftanDortmund 
yürüyüşünü dest~~leyenha 

reketlerden temsilci ar
kadaşların bize getirdik 
leri eleştirilere de de
ginmekte yarar vardır~Ar 
kada,lar bizleri "Haocu
lar, Anarşistler ve Go
şistlerle" aynı masaya o 
turdugumuz için suçluyor 
lar. Merkezi hareketimi
ze tera düştügümüzü bize 
söylüyorlar. Biz bu konu 
yu kendilerine açtı~ımız 
gibi, burda da açmaya ça 
lışalım. 

Birincisi, biz ne "Mao 
cuları ne de Anarşistle
ri" karşımıza muhatap a
lıp, onlarla tartışmadık 
Muhatap aldıgımız merci 1 
çaArının sahibi Türkiye 
komiteleridir.Arkadaşla
rın bu konuda şüpheler i 
varsa, ·r~rkiye-Komitele
rinden konu hakkında bir 
açıklam• isteyebilirler. 

İkincisi, biz sapık a
kımlara karşı ideoloji k 
mücadeleyi hayatın her 
alanında geçer\i kıldır
ma taraftarıyız. İdeolo
jik mücadelenin yayınlar 
la oldugu gibi, kitley e 
açık tartışmalarla da ya 
pılabilecegi inancında -
yız. 

UçUncüsü, Aynı toplan
tılara uzun bir dönem 
FİDEF'de katılmıştır. Ne 
varki FİDEF'e bu konu'da 
bildigirniz kadarı ile 

herhangi bir eleştiri gö 
türülmemiştir. lşin il -
ginç olan yanı da zaten. 
budur. 

DördUncUsii, Bizim ~er
kezi hareketimize ters 
düşüp düşmedigimiz sade
ce bizim ·sorunumuzdur.E
ger böyle bir durum söz 
konusu olursa (ki varlı
~ı bir hayal ilrilnüdUr) , 
biz konuyu kendi merke -
zimizle halledecek duru
mu kendimizde görüyoruz. 

Durum böyle olunca,ge
tirilen eleştirllerin a
sılsız oldugu kendiilgin 
den ortaya çıkmıştır. E
la~tiri olsun diye eleş
tiri getirip, sorunlar 
yaratmak,bizim devrimci 
elştiri anl'ayışımızla 
bagdaşmıyor. Bu konuda e 
leştiri getiren arkadaş-· 
ların duyarlı olac.akla -
rı inancındayız. 

SONUÇ: Sömürgeci- faşist 
Cunt~ 1 nın birinci yılın
da Federal Almanya'da üç 
ayrı gös.teri yürüyüşü ya 
pıldı. ~ç gösteri yürU -
yüşünün yapılması,kuşku

suz olumlu olarak nite -
lendirilePıe:<. Ama Kür
distan ve Türkiye Sol'la 
rının içinde bulundukla
rı duruma objektif ola -
rak bakmak gereklidir.Bu 
gü~kü şartlarda daha faz 
lasını gerçekleştirme o
lana~~mız olmadı demeye
ceAiz. Zira, Dortmund ve 
Köln yürüyüşlerinin mer
kezileştirilmesi olanagı 
bizce vardı. Bu durum si 

. 1 • yası ortamın olumsuz ugu 
na somut bir kanıt teş -
kil ettigi gibi, tüm i
lerici güçlerin ortak mn 
cadelesi ile en yakın za 
manda ortadan kalkacak -
tır. 

Bu anlamda, ileriki dö 
nemler için kalıcı, ilke 
li güç ve eylem birlik -
lerinin oluştu"rulması ça 
basında tüm ilerici, de-

6 

m~krat kuruluşlara büyük 
vazifeler düşüyor.Sadece 
teorik belirlemeler ye
terli degildir.Kendi a
ralarında ortak bir çag
rı yapma durumunda ol
mayan hareketlerin ilke
li ve kalıcı eylem bir
likleri için söyledikle
ri pratikte kendini ka
n1tlayamamıştır. 

.Köln eyleminde ise baş 
tan sona kadar, her şey
de, birliktelili pratik
leştiren hareketler, ay
nı zamanda ilkeli,kalıcı 
gUç ve eylem birilgi'nin 
başlangıç sınavında he
men hemen tam not aldı -
lar. Bir takım eksiklik
lerin zaman zaman günde
me gelmesine ragmen,bun
ların üstesinden hemen 
gelinebilinmiştir,Bu dog 
rultuda en tesirli sila
hımız eleştiri ve özeleş 
tiri olmuştur. 

Her şeyiyle(Afişi 0 Bil
dirisi, Konuşma metni v, 
s.) devrimci bir öz ta
şıyan Köln eyleminde,ola 
bilir ki katılım, diger 
yürüyüşlere nazaran daha 
az olmuştur. Bu durum bi 
zi hiç rahatsız etmez. 
Çünkü gelecege yönelik i 
leriyi görebilen mücade
leler tek kişiyle · baf
latılsa dahi, mutlaka ba 
şarı saglar. 

İlkesiz, kısa dönemli 
yanlızca yüzeysel nokta
larda biraraya gelinip • 
lO'binleri kof bir şe
kilde toplamaktansa, ka
lıcı, ilkeli, her alanda 
birliktellgi olan 2 bin 
kişilik demir disipli~li 
bir eylemi biz yegliyo -
ruz,Gelecelin bu şeki4de 
kazanılabilecegine "inan-: 
cı-mız tamdır. 

yaŞasin ilkeli, kalici 

güc; ve eylem 

birlikleri ! 
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O ER İN 
S~MURGECi FAŞiST CUNTA BiRiNCi YILINDA AVRUPA'NIN 
ÇEŞiTLi ULKELERiNDE. YIGINS lU. OLARAK NALETLENDi • 
FEDERAL •ALMANYA: İSVEÇ: 

F. Almanya'nın Köln şeh
rinde 12 Eylül'de yapı
lan gösteri yllrDyDşU ve 
miting Cunta hın kalbine 
bilyOk korku soktu. 

Bizim de içinde oldu -
~umuz altı KUrdistan 'ı 
ve Türkiye'li ilerici-de 
mokratik kuruluşun bir
likte hazırladıkları ey
lem tam bir uyum içinde 
sonuçlandı. 

Eylemden önce ortakbir 
çagrı (Almanca, Kürtçe, 
ve TDrkçe) yapan eylem 
tertip komit•si,CGntanın 
faşist yDzDnü teşhir et
tikten sonra tüm ilerici 
ve demokratik kuruluşla
rı eylemi desteklemeye 
çaAırıyordu. Ça~rı en 
sonda şu Sloganlarla bi
tiyordu; 
- Cuntaya yapılan yardım 
lara son ! 
-Işkence ve idamlar* son 
- Türkiye Kürdistan'ında 
ki soykırım eylemlerine 
SOR ~ 
- Kürt halkına kendi ka
derini tayin hakkı ! 
- Kahrolsun Faşist cunta 

Ortak çagrıdan başka , 
eylem tertip Komitesinin 
hazırladıgı;Cuntaft1n iP,
rençligini ve faşist yO
zünD teşhir eden Afiş F. 
Almanya'nınhemen hemen 
tOm şehirlerinde sokak 
ve caddeleri sDsledi. A
fişin Ozerinde Oç lisan

·da "Kahrolsun Faşist Cun 
ta" yazılıydı. 

Tam bir bir~iktelik i
çinde devam eden eylem'e 
iki bini aşkın bir katı
lım oldu. Mitingde Fede
ral hükümet SPD Milletve 
klliM,Coppik'in konuşma
sı, Türkçe ve KDrtçe ya
pılan ortak konuşma ve 
diAer konuşmalar ilgiyle 
izlendi. En sonda atılan 
"Kahrolsun s6mUrgecilik'' 
sloganı mitinge ayrı bir 
önem kazandırdı. 

lsveçte Faşist .cunta ;ilir 
distan Dernekleri FeJe
rasv~nu Tlirkiye-komite-. . . 
leri ve Anti-faşist kornı 
te'nin ortak eylemleriy
le protesto edildi. 

Eylem iki b61Rrnden o
luşuvordu. Ririnci.b~lü~ 
yüriiyiiş ve ~iting,ıkıncı 
bölDm ise yine ortaklaşa 
hazırlanan bir dayanışma 
gecesinden ibaretti. 

YürUyüş bilyOk bir coş
ku içinde başladı.Yakla
şık 800 kişinin katıldı
~ı ylirUyDş mitinginde !s 
veç Sol KomUnist Parti -
sinden bir Milletvekili 
Cuntayı teşhir mahiyetin 
de bir konuşma yaptı.Çok 
olgun bir havada sonuçla 
nan yilrilyUşten sonra ya
pılan geceye katılım 500 
cıvarında oldu,· Gecede 
KUrtçe ve Türkçe devrim
ci tUrkUler okundu. Halk 
folkloru sergilendi.Cun
ta, yapılan konuşmatarla 
teşhir edildi. 
A IIUSTUR YA : 

Lvrupa'nın bu Dlkesinde, 
faşist cuntaya karşı ya
pılan eylemler Avusturya 
ilerici kamu oyunun ge
niş ilgisini g6rdil. 

~ EylUl ~e yapılan aç
lık grevini onbinlerce A 
vusturyalı ilericinin ya 
nında çok sayıda Sosya -
list Dlkelerin elçileri 
ziyaret ettiler. Ayriye
ten Basın, Radyo ve Te-

• 1 
levızyoR aa da eyleme 
geniş bir yer verildi. 

K.U.K semp., İşçinin
Sesi semp., Dev-Sol semp 
nın ortaklaşa koydukları 
açlık grevi eylemi ll Ey 
lDl Cuma günü yapılan yü 
rilyilşle sona erdi. Çok 
sayıda katılımın oldu~u 
yOrüyilş ~itinginde Alman 
ca, Kürtçe ve Türkçe o
larak konuşmalar ve or
tak bildiri Csctanın fa
şist yilBilnil töm açıklı -
~ı ile teşhir ediyordu. 

DAXUYANi 

Ji BO GELEN 
Ü HEMU HEzEN 

7 

. 
KURDiSTANE 

PE!:H'ERÜ! 

Di we!atd me Kurd
istane de zedebüna er!ş 
en Kolederen faşist her 
roj ji geleı1 me x:t!nı! 
didin vereşandin. 

qunddn me her roj ji 
al!yı!n hezdn ezman! ü 
bej! ten qirtin ü beda
atyen ne d!t! yen ji 
derveyi mirav!tiye li 
gelen me te kirin. 

.Gele me di welate me 
ye ku ji hemu mafı!n xwe 
yen netevi ü Demoqrati 
hati be par kirin de,li 
hember dijmin · 
Tekoş1nek1 giran dide 
Ev tekeşin pişti Kurdis• 
tana serbixwe,demaqratik 
sosyalit ü yekbüyi saz 
bibe ji we bidome. 

Bi te gehiştina ve 
tekeşine pir serxwegir
tiyen giran dikevin ser 
milen kesen Kurdistan! 
yen derveyi Welat yen 
peşverü Welatparez de
moqrat ü sosyalist. Ji 
van serxwegirtiyen ya 
her! giring di platfor
ma.demoqratik de em do
za gelen xwe ji bo gel
en • Cihane rabigehinin-J 

ü bi wan re bikevin nav 
pişgirtiya navnetewi. 
Be guman cureyln revebi 
rinen wan Ji hene, jiwan 
yek j! giringi f balda
na Rexistinen reEan 
demoqratik in. wekdoh 
iro ji ev serxwegirti • 
giringbüna xwe dipareze 

Em kesen Kurdistan!, 
yenpeşverü, Welat pa~ez 
demoqrat ü sosyalist ku 
qihlştine ve zanebune , 
li Elmmaya federal deli 
Bajare Köln ü Bochume, 
me KOM.ELBYEN ÇANDA KAR
KBREN KURDiSTANt sazk-
irin. 

·DUMAHİK RUPEL 15 
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.De&erli okuyucular, 

Yeni yayınımız O~r[~ yayın hayatına başlarken, salt olarak Avrupadaki ge

lişmelerle yetinmeyip; aynı zamanda Kürdistan ve Türkiyedeki gelişmeleri 

de okuyucularına aktaraca~ını belirtmişti. 

Yayın organımız OEr!n'ninbirinci sayısında, son günlerde (12 Eylül 1981 

den sonra) elimize geçen bir bildiriyi oldu&u gibi yayınlıyoruz. Bildiri 

siyasi hareketimiz TKDP (K.U.K)'un da bulundu~u beş türkiye ve Kürdis

tanlı hareket tarafından ortak olarak kaleme alınmıştır. Bir takım önem

li sorunlarla birlikte, güç ve eylem birli~i konusuna da de.inen bildiri

yi okurlarımıza sunmayı faydalı görDyoruz. 

"QE:R!N" 

TÜRKiYE VE KÜRDiSTAN HALKLARlNA, 

DÜNYA iLERiCi DEMOKRATIK KAMUOYUNA! 

12 Eylül 1980 aneesi Türkiye' de 
ekonomik kriz alabildiğine 9erinleş
miş, sosyal bunalım had safhaya var
mış , işçi sınıfı mücadelesi o güne, 
kadar g6rülmemiş boyutlara ulaşmış 

Türki'ye Kürdistanınt da ulusal demo 
kratik mücadele sınıfsal mücadelenin 
temelinde türk şoven burjuvazisinin 
sdmürücü baskısı, zoraki asimlasyon 
cu zulmünü kökünden sarsacak düzeye, 
yükselmişti. Türkiye Kürdistan 'ında 

bir yandan Kürt işbirlikçi eqemen 
güçlerine karşı, bir yandanda Türk 
şoven burjuvazisine karşı ulusal ve 
sınıfsal mücadele gelişerek Türkiye 
ve Türkiye Kürdistanı düzeyinde grev 
ler, işgaller, direnişler, boykot
lar birbirlerini izlerken , bir çok 
bölgeye faşist güçler giremez duruma 
gelmişti. Devlet içinde ve dışındaki 
birbirieriyle bütünlük içinde hare
ket eden faşist güçlere karşı, halk 
kitlelerinin hızla yükselen devrim
ci mUhalefeti burjuva devlet otori
tesini temelden sarsmıştı, 

Türkiye işbirlikçi tekelci burjuva 
düzeninden bahsederken,emperyalizmin 
dünyada ve Orta-Dogu'da güttüğQ ar
tış g6steren saldırganlık politika
sı gözardı edilemez, Emperyalizmin 
orta -Do!fu'da dnemli bir kalesi o.:. 
lan Türkiye•devletinin otoritesinin 
sarsılması, Afganistan mevz,isini kay 
betmesi, faşistmonarşisttran şahlığı 
nın yıkılması bölgede emperyalizm i
çin meydana gelen boşluk ABD emper
yalizmini büyük dlçüde telaşl~n-·
dırmıştır. 

Neydana gelmiş olan bu ekonomik, 
sosyal , _siyasal, ve konjonktürel, 
durum karşısında ABD amperyalizmi ve 
Türkiye tekelci burjuvazisi "24 Ocak 

İstikrar Tedbirleri" ni hayata geçi
rerek, ekonomiyi bir istikrara kavuş 
turmak ve devlet otoritesini temele 
den sarsmış olan Kürdistan ve Türk.: 
kiye devrimci macadelesini yok et
mek, devlet otoritesini faşist bir 
yapı üzerinde sağlamlaştırmak, ve 
faşist monarşisttran rejiminin yıkıl 
masıyla·orta-Doğu 'da doğmuş . ·olan 
emperyalist jandarma boşluğunu dol
durmak amacıyla 12 Eylül askeri faş
ist cuntasını tezgahlamışlardır. 

Bir yılını doldurmuş olan faşist 

cunta bu hedeflere ulaşabilmişmidir? 

Ekonominin "istikrara" kavuşturul 
ması çabaları fiyaskoyla sonuçlan -
mıştır. Faşist cunta "24 Ociık istik 
rar • tedbirlerini zor,zulü• ve bas 
kıya dayanarak hayata geçirmeye 
çalışmış, bu tedbirler doğrultusun
da: üretimi faşist baskı· ve_ zorla 
arttırmaya çalışmış, toplu sdzleşme 
leri ortadan kaldırarak ücret artış 
larını dondurmuı, getirmiş olduğu 

yeni verği yasasıyla orta ser0aye 
katmanlarıyla küçük esnaf ve zanat
karları toplu halde iflasın eşiğine 
getirerek iç pazar : tıkanıklı§ını 

hadsafhaya getirmiştir,Fafist baskı 
yla üretimi arttırması~ vergi kanu 
nu ve sürekli zamlarla iç pazar tı
k~nıklı§ının had safhaya çıkartılma 
sı,bijtün bunların ganında tatmjn 
edici bir dış pazarın bulunmayııı 1 

stokların akıl almaz ölçUde artması 
zaten açık olan arz ve talep denge
sini bir daha düzelmesi imkansızbir 
ıekilde bozmuş ve krizin derinlikle 
rinin boyutları daha da artmııtır. 

Bütün bu geliımaler işbirlikçi 1 

tekelci bu.rjuvazi ile orta sermaye, 
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O ER İN 
katmanıarz araszndaki çelişkiyi had 
dinden fazla derinleştirdiği gibi 
tekelci burjuvazinia kendi arasznda 
ki çelişkigida arttzrm~~tzr. 

ISkonomik kriz .derinleştikçe Tı:i~ .. 
kige halklarznzn içine sürı:iklenmiş, 
olduğu sosyal yaşam toplumun ·daha 
fazla daganamzgacafz bir hal almak
tadzr • Hayat pahalzlığznın getirdi 
ği ~oksulluk toplumun ezici bir 
kesimiiçin işkence dı:lzegine varmzş
tır; tşsizlik had safhaya yükselmiş 
binlerce qece kondu yzkzlarak halk, 
evsiz barkszz bzrakzlmıştır. 

Siyasal bakzmdan oluşturulmuf gi~ 
bi gözüken "istikrar"son derece ge
çici ve zorakidir.Faşist diktatör -
lük siyasi "istikrarı" nı kurup sar 
sılmış olan devlet otoritesini yeni 
den, faşist yöntemlerle "tesis" ede 
bilmek için devrimci mücadeleye az
gınca saldzrdı. Bı:ltün siyasi parti
leri, başta D1SK veT6B-DER olmak 
öz ere demokratik. ki tl e örğı:itleı-ini 
kapatz.rı:izlerce devrimeiyi vatandaş 
lıktan çzkarttz , kanlı katliamlara 
girişti_, binin üzerinde devri•ciyi 
ilkencelerde öldürdil , .yüz binden 

fazla devrimeiyi ceza evlerine dol
durdu, binlerce kişiye onyıllarca , 
hapi.scezası verdi, darağaçi.ar~ ku.-. 
du, bu gı:ine kadar 8 devrimeiyi idam 
etti, şoven bir kin. ve hınçla Kı:irt 
halkının ı:lstı:lne yürüyerek so1kzrımı 
yaptı, Ve yapmaya devam etmektedir. 
Akla gelen insanlık .dışı ne kadar , 
baskı ve zulı:im varsa istisnaszz bir 
şekilde hepisini uyquladı Ye 
uygulamaktadır. 

· Amerikan emperyalizminin Orta-Do
ğu, ya yönelik "körfez• politikası 
ile Türkiyeyi bölgedeki ilerici 
gelişmelere karşı bir sıçrama tahta 
sı olarak kullanmak istedi/1i gı:Jna
mı:izde kesinlik kazanmıştır. 

ı 

Amerikan emperyalizminin Arap ül
keleri arasına fitne- sokarak, Kamp 
Davit komplosuyla qerici bloklar 
oluşturarak ilerici Arap yönetimle
rini tasviye etmek manevralarını 
di.kkatle izlemek zorundayız. Emper~ 
yalizmin bölgedeki saldırı maşası 
tsrail siyoniselerinin mazlum Fi
listin halkına karşı hunharca eylem 
lere , Lablanda sivil halka yönelik 
katliamların boyutlandığı bu dönem
'de emperyalis-sigonist saldırıların 

9 

Arap ilerici güç ve yöetimlerine yö 
nelik iç ve dış komploları ise_ böl 
~edeki gelişmeleri·daha da qerqin 
leştirmektedir. 

Emperyalizmin bölgemizdeki bu.sal 
dırı politikasına U!lqun dilşen Tarki 
yedeki faşist diktatörlilk !leni gö
revler için hazır olda.'beklemekte
dir. Bölgedeki fiili miJdaheleler i
çin hazırlanan "çelik kuvvetleri"ni 
Tilrki!lede üstlenerek ya da "yararla 
narak" bölgeye sokulması bu hain ~1 
anın yeni ~elişim halk·aıarıdzr. 

Kıbrısınönemli bir kesimimi işgal 
i altında tutan Tark tekelci burju 
vazi•i bu uluslar arası sorunu em
peyalislerin çıkarları doqrultusun~ 
da çözmeye çalışarak Kıb~ıs'ı NATO 
için bir "yazan savaş gemisi" dur
umuna getirmek istemektedir • tçte 
gericiliği , dışta saldırganlığı 
gelişt;iren Türkiyedeki faşist yöne• 
time karşı bölgedeki tam ilerici 
barış sever gaçlerin karşı durması, 
bir zorunluluktur. · 

Doğmuş olan bu objektif durum , 
coğrafik bakımdan aaten kader birli 
ği içinde bulunan Orta-Doğu halkla 
rını siyasal pl_anda aorunlu bir kad. 
er birliği içine sokmuştur, Hiç 
şaphe yokki faşist tran fahıAın yık 
ılması ile dolan boşluğu doldurmayı 
üstlenmiş olan Türkiye işbirlikçi 
burjuvazide faşist tran Şah'ziı:ı.n uğ 
radığı akibete kaçınılmaz olarak uğ 
ra!lacaktır. Bu nedenle bülqedeki, 
tüm ilerici gaçıerin karşzlıklı da
yanışma ve di.yalog içinde bulunmala 
rı bir. aorunluluktur. 

Bir yzlını doldurmuş olan Askeri,. 
faşist cunta ekonomik, sosgal, siya 
asal bakımdan_ 2'urkige ve KQrd1Stap 
halklarına en ufak bir refah getir
memiş, ancak saymakla bitmegacek , 
tarihin lanetle kaydedeceği bolca 
kan, g6agafı, sulam ve işkenceler
den ·baııca· •• ••• 

Askeri faşist cunta ne kadar çıl
gınca tavırlar içine girerse girsin 
kaçınılmaz olan sonuna do?jru yaklaf 
maktadır • Bunu hiç bir gı:iç engeıı~ 

· eyemeıı1 mevcııt dı:inga konjonkturan ;.. 
den dolayı, kapitalist- empergalist 
danyanın içinde bulunmuf oldıı§u bu~ 
nalımdan dola-yı, sosyalist ' ..-ı ok un 
emperyalistblok karşısında h•r gun 

-O> 
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kazanmış olduqu yeni zaferlerden ao 
layı dünya işçi sınıfı ve ulusal 
kurtuluş ~üçlerinin her qün emperya 
lizmin bir mevzisini ve kalesini , 
yerle bir etiklerinden dolayı engel 
liyemez. Türkiye ,Türkiye Kürdistan 
nı ve diğer Orta-Doğu halkları em
peryalizm9,siyonizme, gericilliğe , 
ve faşizme karşı uyanık ve kararlı 
bir mücadele içinde oldukları için 
engelleyemez. 

halklar~mızın devrimci demokratik, 
mücadelesini ortadan kaldıramadıve 
kaldıramıyacak. Türkiye ve Kürdis~ 
tan halkları bu ryünlerden ders 
çıkararak yarınlara daha güçlü ve 
diri olarak girecekler, zaferin er 
vega geç hRl~larımızın olacafını, 
kanıtlayacaklardır. 

Ancak bu aün devrimci demokratik , 
güçleri her zamankinden daha çok 
bekleyen acil sorun bu somut durum 
ları göz önüne alarak, Kürdistan 
ve Türkiyedeki tüm ilerici,demok -
rat , anti-faşit güçlerin kendi 
oluşturacakları güç ve eylem bir
ligi ve giderek bir anti-faşist 
cephenin oluşturulması, faşist cu
ntanın kaçınılmaz olarak sonunu 
daha da çabuklaştıracaktır. 

Baskıya,Zorbalığa Karşı Yiqitçe 
Direnen 

Türkiye ve Kürdistan Emekçileri 1 
Barıştan Yana Olan Dünyanın iler-

ici Güçleri ! 

12 Eylül faşist cuntası kuşkusuz, 
Türkiye halklarının devrimci mücade 
lesine büyük darbeler indirdi • Ama 
kesin yenilgiye uğratmadı. DÜşman 
geçici de olsa zafer sarhoşluğuyla, 
halklarımızın devrimci mücadelesine 
saldırmaya devam etmektedir. Fakat 
tüm baskı ve zorbalığına rağmen, 

KAHROLSUN ASKiiRi FAŞiST CUivTA. 

YAŞASIN ANTi-FAŞiST GVÇ VE EYLEM 
BiRLiG if •.• 

• 
ALA RIZGARI TKDP(KUK) 

TÜRK'YE KURD1STAN DF.~IOKRAT PARTtS! 

TKP(B) TKSP 
TURK1:YE KOMUN!.ST PARTtSt. (BtRLtK) TURKİY:E: KURDtSTAN SOSYAL tsr PART!s.r 

TKEP 
TURK!YE KOMUN!ST EMEK PARTİSt 

1 EYLÜL 
ile Irak arasındaki sa
vaş; emperyalizmin dünya 
barışını tehlikeye sok
tugu iddiasını dogrula-
yan somut gerçeklerdir. 

Emperyalizmin bu oyun
larının so~a ermesi ge
nel anlamda demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinin 
dayatmasıy~a olanaklıdıv 
Barış mücadelesi ise de
mokrasi ve sosyalizm mü
cadelesinin kopmaz bir 
parçasıdır. Bu anlamda 
tüm dünya ilerici güçle
ri barış ve silahsızlan
ma için yogun bir müca
dele içindedirler. 

Ulkemiz Kürdistan' da 
ise bu mücadele çok cı
lızdır. Bunun nedeni ise 
barış mUcadelesinin yan-

Ulusal Demokratik Halk 
Devrimi formülünde ken
dini somutlaştıran bir 
ulusal kurtuluş mücade -
lesi gündemde oldu~una 

göre, barış ve silahsız
lanma için mücadele ge
nel mücadelemizin bir 
parçası olacaktır. 

lış algılanmasıdır.Ülke
mizde sömürgecili~e, em
peryalizme, feodalizm ve 
faşizme karşı verilen mü 
cadelede ço~u kez barı~ 
ve silahsızlanma mücade
l•sinin önemi ya yadır -
ganıyor, ya da tamamen 
red ediliyor. Bu konuda 
tüm Kürdistanlı ilerici 
demokrat, yurtsever ve r-----.. ~'AG-R•I-----.. 
sosyalistlerin duyarlı , •• 
olmaları gereklidir. Bar- 10 Ekim 'de Bonn 'da •sava 
ta da belirttigirniz gibi şa ve Silahlanmaya" kar• 
emperyalizmin savaş kış- şı Avrupa çapında bii 
kırtmacılıgı ve silahlan yürüyüş düzenlenmiştir • 
ma üç dünya devrimci bi- Yürüyüş ikiyüz'e yakın i 
leşenini hedef alıyor.Ya lerici avrupalı kuruluş 
ni sosyalist sistemi,ka- tarafından desteklenmek· 

. . tedir. pıtalıst ülkelerdeki iş-
çi sınıfı mücadelelerini Tüm Kürdistan'lı ileric· 
ve ulusal ~urtuluş hare- ve barıştan yana insanlo 
ketlerini hedef alıyor. rımızı bu yürüyüşü des • 
Ülkemiz Kürdistan • da da teklerneye çağırıyoruz. 
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ı Quneika Çancl, 8§je ii Huner ı 
• ÇBND HBLBBSrBN NBLA NISrBFA BHNBD BOri 

Xeyamwarl 
Şev e, tart ye,L'me ava bü htv Cenga Canr 

Hilo rabe biragl min tu kanl 
·Ji heıırşl carekl der.kev li bant 

Ka ev zend G dest&n wek •&r ü ztv 
Ger perde rabe ü derkeve roj 
D& j& re xve vekin kaş ü beroj 
Tirtj dibin ttr her bi simta ~ve 
Roj kurt dibin em bi qedera xwe 
Me ji bisk&n yar& ne girt davek 
Me ber meqsed& ve n' avet -gavek 
Barana hGr b&tirs e, xunav e 
B&pakt em diçin nav e 

Ji xew rabin heml tev de bi carek 
Binlrin qenc li hall vl zamant 
Bihar e di bibarit ewr d ezman 
Hlştn kir dexl d danek bo me ant 
Xebat e, her xebat e,her xebat e 
Bi ceng bin mal d mindal d bi canl 
Rojln serma bizanin tro çdne 

Hingt ewr bibore pey re t&t ~av 
Li ser me hene lerztn G pertav 
Leylan ji dGr ve xuya ye, av e 
Wek me nezan her b&deng Ü nav e 
Ji p&l&n av& hilt&n biqbiqok 
Em nezan dib&n ev in birtqok 
Hoste bebingeh dant ev dtwar 
Tama mirine kirim birindar 
Govenda bGkan G st&rikan e 
Hevtna van jana tiliyan e 
Tişten li tOnvaran mayt htç in 
Heval&n keyf& b& şop ü r&ç in. 

. Feryad 

Ji tro paş xweşl .kef_te zozan ·ı · 
Ll dotmama xwe be aşi<; ega Kurd 
Tu qedrl w& b.i-zane her giran t 
He xemilandt ji bo te bdkeke taz~ 
Ji des tl xwar d bedxaran derant 
Ji nav bd.kan ew e pAşklşa bemgan 
Şevoq roj e, bilind e aşiyan l 
Heml dinga dixwazl wl biblnit 
Tinl em xef dikin li jorl xanl 
Ji bo te ge.k niviştl Botl çlkir 
Divltinka çi gott tu bizant 
-Bi şaht be, -bi şabl be birao 
Tu her bijl bi dinga şadimant. 

Kanl cehfer, .kanl Ewnl, .ka Redfl p.ir b.iner 
Ddr .ketin axa welatt qorl we ev leş d ·aer 
Eg Hesen, pl re Birablm hun bt·xemxwarln wellt 
Bln dikim axa riga we dil_de her ev Iş d plt 

Her ji qebran ez dinalim min nige sebr d tebat 
Çendt rabim, çendl rdnim her dibljim ax welat 
Ilm diziınl fegde nadet bo me gotin w· kirin 
Me hene bindek ıırelat! ew ne mlr d çavşlr in 

Min nivtst bo we dlrok her ji sala çil d si 
Riz bi riz şagirt bixwtnin kengl bine medresi 
Navl. we bildin bibljin serwer e blraq d al 
De bila gori welat bit berçi can d herçi mal. 

Bes dixwaztn serferaz bit ev welat bar gav d çax 
Bigertn em tola welatt ger li deşt d ger li fax 
Dijminln vt qewml .kurdl ev nezanl her sebeb 
Tev partşan d belehgaz çdne Bexda d Heleb, 

Lawl Kurdan her ji bakur bl gunah ew diçine faw 
Bdge plgeh bo me Kurdan ax 31 derdi qewml Faw 
Em dizantn hall Egran, Anedal O Faw ev e 
Her li ser vt qewml kurdl lewie em her diçne Faw e. 

Derbl paşt 1 me ge wek Risteml Kurd pehleMaD 
Sed sipas bo lawl Kıirdan paşl raştt d1çne Faw 
Botigl bl.kes tine her digerlt çol d begar 
Da biblnet rojeki lawln. delal bQn dost d gar. 

HOdl 30,2.1943 
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12 EYLÜL VE EYLEM 
Sömürgeci-faşist cun

ta'nın birinci yılırclA 
genelde Avrupa'da,Dzelde 
ise Federal Almanya' da 
güç ve eylem birli~i is
tenilen sonuca varmadı. 
Nedenlerini''EYLEM BİRLİ
Gl ve GÖREVLERİMİZ'' yazı 
mızda ,detaylarıyla be
lirttik, Bu yazımızda ise 
sorunu,özele indirgeye -
rek incelemeye çalışaca
~ız.Görüşmeler ve sonuç
larını aktarırken mümkün 
oldu~u kadar öz olmaya 
çalışaca~ız.Esas olarak 
ise,hareketimize yönelen 
bir takım suçlamaları ce 
vaplandıraca~ız. 

Şimdi kısaca görüşme -
lerin başlangıç ve so-. 
nuçlarını aktaralım. 

İlk olarak elimize 26, 
6.1981 tarihli, KOMKAR 
imzalı bir yazı geçti~ 
Bu yazıda kısaca, 12 Ey~ 
lül' de faşist ı lınta'vnn 
birinci yılını dolduraca 
~ı ve buna karşı •ederal 
Almanya'daki biz Türkiye 
ve Kürdistanlı ilerici 
güçlerin eylemsiz kalamı 
yaca~ı vurgulanıyordu.Bu 
dogrultuda 11,7.1981 gü
nü Düsseldorf'da bir top 
lantının yapılması öngö
rülüyordu, Bu toplantıya 
tU örgüt ve ki.iler da -
vet edilmişlerdil 
DİB-FAK, GERÇEK, HDF,DUD 
DAK, KKDK, FİDEF,DEV-İS
Çİ, BİRLİK YOLU, KİTLE 

.A.IIrupa Temsilcili~i,DEV
SOL,KURTULUŞ, Yurtsever
ler Birli~i(ArYSB), DİSK 
TÖB-DER, İŞÇiNİN SESİ,TE 
KOŞ İN. 
( DİSK adına Zeki Adsız, 
Aydın Yeşilyurt, Yaşar 
Arıkan, TÖ3-DER adına i
se Gültekin Ga~io~lu da
vet edilmişlerdi.) 
Toplantı günü gelip çat
tıgında, davet edilen ör 
gütlerin büyük ço~unlu~u 
(DİB-FAK, GERÇEK,HDF,KK
DK, KURTULUŞ, ATYSB,TÖB
DER dışında) hazır oldu-

1 ar. 

Aynı gün Köln'de bi
zim haberdar olmadı~ı -
mı,,Türkiye-Komiteleri
nin ça~rısına uyan ör
gütlerle ikinci bir top 
lantı yapılıyormuş. Biz 
bu durumu Düsseldorftop 
lantısında ö~rendik, 

Toplantıdan çıkan so
nuç şuydu; 

DEV-1ŞÇİ ça~rının ek
sik oldu~unu, HK ve A
pocular gibi iki önemli 
örgütün çagrıda olmadık 
ları gerekçesiyle top
lantıya davet ça~rısını 
eleştiriyordu. Bu konu
da her örgüt kendi gö
rüşlerini dile getirdi. 
Bizim görüşOmUz ise 
.şöyleydi; 
Bizim Apo'cularla bir 
masaya oturup tartışma
mız mümkün degildir. A
pocuların şimdiye kadar 
KUrdistan'da devrimeile 
re karşı namlularını çe 
virmeleri,bir çok yi~it 
Kürdistan Ulusal Kurtu
luşçu militanları ile 
daha başka devrimcileri 
katletmeleri,onlarla ay 
nı masaya oturup tar
tışma olana~ımızı orta
dan kaldırır. Apo'cula
rın her kesle(Ajan-pro
vakatör diye niteledik
leri bizle dahi!) eylem 
birli~i yapabilecekleri 
bir duruma gelmiş olma
ları, onların yapısında 

gerçek anlamda bir de
~işim olarak nitelendi
rilemez. Bizce bu durum 
somut şartların dayatma 
sıyla çaresizli~in bir 
nüvesi olarak ortaya 
çıkllıftır. 

APo'cuların bir öze -
leştiri vermeleri ha
linde (bunun pratikteki 
uygulama d~recesi de ö
nemlidir.) onlarla güç 
ve eylem birli~i vapıla 
bilinir, Aksi taktirde 
h ay ır! 

HK hakkında ise görüş 
lerimiz şöyleydi; 

HK'nın emperyalizm ve 
faşizm tahlilleri bizce 
yanlıştır. Biz en dar 
kapsamlı güç ve eylem 
birliklerinde bile il
keli olmalıyız. Bundan 
hareketle HK ve benzeri 
guruplarla, Sosyalist -
Sistem'edüşmanlık poli~ 
tikası güdüldü~D müd
detçe güç ve eylem bir
ı i ı! i yapamay ız. 

Konu'nun yetkili or
ganlarda,görüşülmesikay 
dıyla ikinci bir top
lantı tarihi tespiti ya 
pıldı. 

İkinci toplantıda du
rumda bir de~işiklik ol 
madı. Yanlız Türkiye-ko 
miteleri'nin yaptıgıtop 
lantılara katılma kara
rı alındı, 

Türkiye-Komitelerinin 
ikinci toplantısında h'e 
men tüm Kürdistan ' lı 
Türkiyeli ve Alman ha
reketler vardı. 

HK, DHB, Partizan v,b 
daha önce kendi arala -
rında bir platform o
luşturmuşlardı. Bunun 
sakatlı~ı toplantılar 
sUrecinde kendini her 
halUkarda gösterdi. So
run eylem birli~i degil 
de eylem de kimin a~ır
lı~ı olaca~ı konusuydu. 

Tilrkiye-komitelerinin 
tarafsız görünen, ama 
özünde DEV-İŞÇİ do~rul
tusunda tavır takınma -
ları bu olumsuzlu~un , 
tuz ve biberiydi. 

Biz daha baştan beri 
dört nokta ile tespit e 
dilen protokolun esnek 
oldugunu, her tarafa çe 
kilebilir bir yapıda ol 
du~unu vurguladık. Bu 
esneklik içinde HK~ DHB 
v,b, lerinin Sosyal-em-
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BIRLilil UZERiNE 
peryalizm v.s. gibi slo
ganları pekala atabile -
cekleri ortamın oldu~unu 
dile getirdik.Türkiye-ko 
miteleri ise bu durumu n 
daha ilerde kabsamlı bir 
şekilde tartışılaca~ını 
söylerken, bilhassa DHB' 
nin ''Biz cunta'nın teş
hirini yaparken, sosyal
emperyalizm 1 i mutlaka 
dile getiririz" sözleri 
şüphelerimizi kesinlikle 
do~ruladı. Ama belirtti
girniz gibi, Türkiye- ko
miteleri'nin DEV-!ŞÇ!den 
aldıgı taktikle; "hangi 
sorunla karşılaşırsak , 
karşılaşalım tartışmayı 
devamlı ileri atalım ve 
böylece belki eylemi ger 
çekleştiririz" anlayışı, 
bir türlü sıhhatli bir 
tartışma ortamına müsa
ade etmiyordu. 

Bilhassa Dev-İşçi'nin 
araSuluculuk pozisyonu , 
havayı daha da olumsuz -
laştırıyordu. Çünkü böy
le bir eylemin gerçek~eş 
mesi Dev-İşçi'nin arabu
luculugu ile mümkün de
gildi. Ulkelerimizde var 
olan siyasi hava'nın bu~, 
raya (Avrupa'ya) yanaıma 
ması düşünülebilir mi ? 
Dev-İşçievet diyordu!San 
ki her şey (Olumsuzluk -
lar) ortadan kalkmışca -
sına. 

Kısacası;özellikle Dev 
İşçi arcılıgı ile yü
rütülen ikili görüşmeler 
ve kulisler de fayda ver 
meyince, biz en son aşa
mada bir pro~okolde di
rettik. Bu protokole gö
re; 

a- Siyasi hareketlerin , 
birbirlerine karşı anti
propaganda yapmalarına 
müsaade edilmemeli, 
b- Sosyal-faşist,Sosyal
emperyalist gibi Sosya
list ülkelere yönelik 
sloganların atılması ve 
pankratlarıntaşınması ya 
saklanmalıdır. 

Bu protokol de kabul 
edilmeyince, toplantıyı 
terk edip, eski çalışma
larımız& geri döndük.Şim 
di bir deeerlendirme ya
palım; 

Birincisi, Biz Köln yü 
rüyüşünü düzenleyen,DUD
DAK, KO~KAR, TEKOŞ1N,1Ş
ÇİNİN SESİ, BiRLİK YOLU 
ve tşçl GERÇEC1; toplan
tılar boyunca en son pro 
tokol noktalarından ta
viz veremiyecegimizi de
falarca vurguladık. Bu 
durum en fazla Dev-İşçi' 
yi rahatsız etmiş olacak 
ki, ''KOMKAR ve akrabala
rı:•• nın ortak eylemi 
engellediklerini yazıyor 
lar, 

Her şeyden önce, Dev
İşçi'ye sormak gerekir ı 
Bir yandan bizi tanıma -
dıklarını getirip, diger 
yandan bir gurubun akra
bası oldugumuzu getirmek 
birbiriyle çelişen iki 
nokta degil mi acaba?Hem 
sonra biz KO~KAR'ın ak
rabası falan da degiliz. 
Ama KO~KAR'la pek çoknok 
talarda ortak görüşleri
mizin oldugu dogrudur.Or 
tak oldugumuz noktalarda 
birliktellgi ise dogru 
buluyoruz. Zaten Dev-Iş
çiyi gocunduran nokta da 
bu olsa gerek. Zira on
ların şu anda ortak ha
reket edecek "Apo'cula -
rından başka kimseleride 
pek kalmamıştır. Yani il 
kesiz güç ve eylem bir -
liklerine evet diyenle r 
bir tek onlar kalmışlar
dır. Biz altını çizerek, 
bir daha tekrarlıyalım ; 
İlkeli,kalıcı güç ve ey
lem birliklerine evet ! 
ilkesizine ise koskoca 
bir hayır! 

Diger bir çagrı ise 
FİDEF yanlısı ''INITIATI
VE'' tarafından yapıldı • 
''Drucksache''.ol~rak gön
derilen çagrı 21.8. 1981 
de elimize geçti.çagrıyı 

FlDEF, DİB-FAK, GERÇEK 0 
KKDK ve l(ürt Halk Evleri 
nin destekledigini ög
rendik. Aynı şekilde çag 
rıda Dortmund şehrinde _, 
bir gösteri yürüyüşünün 
yapılacagı belirtiliyor
du. 

Böylece 12 Eylül'de üç 
gösteri yürUyUşünün ola
cagı hemen hemen kesin -
leşmişti.Yanlız,Dortmu~d 
ve Köln yUrUyüşlerinın 
birleştirilmesi ihtimali 
hala vardı. Bu ihtimali 
gerçekleştirmek için 
Dortmund yürüyüşU çagrr
sını destekleyen hare
ketlerin bir toplantısı
na katıldık. Toplantı'da 
her iki tarafın da yürü
yüşterin birleştirilmesi 
istemi ortaya çıkmasına 
ragmen, yapılan işlerin 
bir hayli ilerlemesi so
nucu bu ihtimal de or
tadan kalktı. 

Aslında bu konuda da 
bir sorun çıkmazdı. Ni
tekim esas sorun Köln'de 
yürüyecek bir takım gu
ruplar üzeYinde çıktı. 
(işçinin Sesi,Tekoştn ) 
işçinin Sesi fraksiyon -
culukla suçlanırken, Te
koşin de maddi bir güç 
olarak kabul edilmiyordu 
Yani çok ufak bir gurup 
olarak getiriliyordu. Bu 
konuda bizim görüşümUz 
çok berraktır. İşçinin 
Sesi ile gUç ve eylem 
birligi yapmamak içinbiz 
şu anda herhangi bir so
run görmüyoruz. Tekoşine 
gelince; 
Bu arkadaşların Avrupada 
örgiitlD, biiyük bir nitel 
güce sahip olmadıkları 
dogrudur. Bu durum Kür
distan'da da böyle olabi 
lir. Ama Uç kişi olsalar 
dahi biz onları anti-fa
şist saflarda görUyoruz. 
Onlarla gUç ve eylem bir 
liklerinde beraber olma
mız, tam da bizim anti
faşist milcadele anla~ışı 
mıza denk düşüyor. Zı ra ... 
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bu çalışmalar bir son~ç 
verir ve kamu oyu bu ha

·reketlerin kendileri ha
kkındaki muhasebelerini 
görUrse, işte o zaman o
lumlu durum ve bu durum
la birlikte ortak çalış
ma ortamı do~ar, Aksi 
taktirde içinde bulundu
~umuz durum devam eder. 
Ama biz bunun böyle ol
mayaca~ı, yani bu orta -
mın böyle devam etmeye -
ce~i inancındayız, 

Şimdi konunun tartışma 
perspektifine geri döne
biliriz, Başta da belirt 
tigimiz gibi, şi~diye ka 
dar a~ırlıkla olan iki 
tartışma perspektifi gün 
demdedir, Birincisi, tar 
tışmayı salt olarak Av
rupa şartlarında ele al
mak; İkincisi, tartışma
yı Avrupa, Türkiye ve 
Kürdistanı da içerecek 
bir şekilde merkezi an
lamda yürütmek. 

Bize göre, birinci an
layışın önemli eksilik -
leri, ikinci anlayışın i 
se temelden yanlışlıkla
rı vardır. 

Sorunun Avrupa şartla
rına (Avrupa'da karşı 
karşıya bulundu~umuz gö
revlere ba~lı olarak)de
~erlendirilmesi do~ru·dur 
Ne var ki, meseleyi di
Aer olgularla birlikte 
gündeme getirm~k gerekli 
dir. Avrupa'da görevleri 
mlz ne olursa olsun, ve
rece~imiz mücadele_ ülke
lerimizde scmürgeci- fa
şist cunta'ya karşı ve
rilecek mücadelenin 

kop
maz bir parçası durumun
dadır. 

Cunta'yı al ~şa~ı et
mek ve direk olarak bir 
devrim durumunu gündeme 
getirmek; Bu dogrultuda 
uzun dönemli mücadele 
formÜlleri yaratmak, ül
kedeki devrimci hareket-

lerin dolaysız olarak 
karşı karşıya bulunduk
ları bir durumdur. Av
rupa şartlarındaki mü
cadele ise, TOrkiye ve 
Kil~distan'daki mDcade -
leye do~rudan do~ruya 
ba~lıdır. Cunta'ya kar
şı mücadelede ( di~er 
sorunlarda da) ülkedeki 
mücadeleye sadece bir 
katkıda bulunur. Di~er 
bir anlamda, sadece et
kileyici olur. Bu etki
nin daha kapsamlı ola
bilmesi ise, yurt dışı 
mücadelesinin ülkedeki 
mücadeleye tabi kılın
masıyla mümkündür. 

Durum böyle olunca ; 
Biz Avrupa şartlarıada 
merkezi siyasi hareke -
timizin güç ve eyl~m 
birli~i platformunda 
görmediAl bir hareket 
veya hareketlerle bir 
araya geldi~imiz zaman 
kaçınılmaz olarak mer
keziyetçi anlayışımızia 
çelişkili bir konuma 
gireriz, Somut bir ör
nekle bu konuyu ba~la -
yalı m. 

Geçtigirniz günlerde e 
limize geçen, Merkezi -
siyasi örgütlenmemiz , 
Türkiye-Kürdistan De
mokrat Partisi (K,U.K.) 
Ala Rizgart, TOrkiye Ko 
mttnist Partisi (Birlik) 
TOrkiye-Kürdistan Sos
.yalist Partisi ve Tür
kiye Komünist Emek Par
tisi'nin imzalarını ta
şıyan dört sayfalık bir 
bildiride, adı geçen ha 
reketler arasında mer
kezi dilzeyde bir Güç ve 
Eylem birligi oluşturul 
du~unu ö~rendik. Şimdi 
bu duruma paralel ola
rak, biz Avrupa'dakibu 
hareketlerin parçaları, 
kaçınılmaz olarak bui
daki görevlerimiz do~
rultusunda uzun dönemli 
güç ve eylem birlikleri 
için bir araya gelece -
giz.(Daha öncede bu ha
reketler arasında bir 

14 

birliktelik mevcuttu • ) 
Kısacası, Merkezi ha

reketimizin güç ve eylem 
birli~i platformunda gör 
dü~ü hareketlerin Avrupa 
daki uzantılarıyla eylem 
birli~i,içinde bulundu
~umuz şartlara göre a
yarlanır,Merkezi hareket 
tarafındanbirlik plat
formunda görülmeyen bir 
hareketle, bizim Avrupa' 
da eylem birli~i yapma
mız düşünülemez. 

Tamamen yanlış diye 
nitelendirdi~imiz ikinci 
alternatif hakkında ise 
fazla bir şey söylemeye 
gerek yok. Zira, konula
rın merkezi düzeyde tar
tışılması, bizim Avrupa' 
daki görevlerimizin bo
yutlarını aşar. Ama mer
kezi düzeyde tartışmala
rın yapılması için, biz 
Avrupa'da bir köprü va
zifesi yapabiliriz. Bu 
başka bir sorundur. 

Konu··~ kısaca degindik 
ten sonra, şimdi de Av
rupa'daki ~örevlerimizi 
sıralıyalım: 

1-·Cunta'nın tüm insan
lık dışı yöntemlerini i
lerici Avrupa kamuoyunda 
teşhir etmek. Bunu ya
parken cunta'nın faşist 
nitellAini mutlaka vur
gulamak. Cunta'nın ia
şist oldu~u konusunda ve 
rece~imiz en ufak bir ta 
viz yoktur. Bu, cunta'ya 
faşist demeyenlerle ey
lem birli~i yapmayız şek 
linde anlaşılınamalıdır • 
Cunta'n~n faşist niteli
~inden taviz vermeksizin 
faşist demeyenlerle de 
eylem birli~i yapabili -
riz. örne~in Kurtuluşla. 

2- Birinci noktaya baglı 
olarak, idam ve işkence
lere karşı ilerici kamu
oyu ile birlikte ve on
lara yönelik peryodik ey 
lemler düzenlemek.Bu sö
mürgeci-faşist cunta'nın 
gerçek yilzünü teşhir i-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



çin önemlidir, Bununla 
birlikte itkencelerde yi 
litçe direnen tUm dev
rim~ilere va genel an
lamda devrimci mücadele• 
ye kartı bir sorumluluk 
anlayıtıdır. 

3- KUrdistan'daki sömUr
geci-fatist Cuata'nın 
halklarımıza kar91 1oy• 
kırım eylemlerini tatbir 
etmek; KUrt Ulusu 'nun 
kendi kaderini tayin hak 
kını (ba~ımsız devlet ku 
rma hakkı da dahil olmak 
Uzere) bayatın her ala
nında gündemleştirmek. 

/ 

ıı-· 

.DUitAHİKA RUPEL 7 

Ba di vi baver1y4 de 
Jl:tıı ku,kesln plşveru Ille 
;.t_~a-.r, demoqrat. ü 
(ti_VSHTfst. di p1şg1rt1ı~a 
•it! mi ll '' .J!Ie bidin di 
~JI\''il'"~ ... -\ı4n_din vi~ 
~a..t::.;i,l- -j.J, bo şazkı 
inw ·xaaeıe!lıtn nü pift
girt1 d aı-ıkar1ı~4n :ırwe 

wl ji me nehev1ş1nin,Di 
vi nevi Ji b! ra kirin 
ku, ~ekoş!na şertin Ew 
rupa Jl ji tekoşlna we
lat navl qutkirin d ev 
.tekoşln j! Çiruskek ıı 
tekoşlna agirl welat e 
Komelevln me .,_ heyceı~1 
al!karlgln we ne •. lewre 
em dibejin ü di Olrin: 

4- Bu noktalara baRlı o
larak, tUm ilerici, yurt 
eever ve devrimci tutuk~ 
lu va tutuklu ailelariy• 
le maddi ve manevi daya• 
nışmayı aa,lam&k. 

Bu görevlerih tespiti 
yapıldıktan sonra geriye 
eylea birli&in·in ilkele
ri kah.)lrr. Bunları da 
s ı ra tıt;yatım: 

.-,_ 

a- Anti-emperyalist, 
b- Anti-faşist, 
c- Kürt Ulusu'nun kendi 
kaderini tayin etme hak-

BiLA BiMRE KOLEDA~İ: 
ElfPERYALf zt il ,l'AŞ!Ztlf u FEODALİZtM:-

BiLA Bil'fRE DİK'l'ATORİ YA 
FAŞİST YA KO«.EDARf 
BiLA BtJİ 0 SERKE~f BE 
ŞOREŞli NETE:WAYİ YA DEMO 
QRJISfYA GEL : 
Bi~ BiJİ PEŞMERGE : 

BiLA BiJf Ü SERKETf BE 
KOÇ•KAK 

NA VNIŞAN 
Köln ,. Kempener Str 77 

SOOOKöln 60 Hippes 
Bochum, Hatinger Str 162 

4630 : Bochum 1 

kını (boelımeu devlft k.ıa.i.;ti'-ı 
rıııa hakkı ıb dahi4-~) iç.a;.. · . 
recek, ,ekilde Ant}~t}l'..,._ ,. . 
nht ılka, · 

&ir da bunların yanı -
sıra, eylem birli~i ya
pılabilecek gurupların , 
(tek tek iaimlenıtNmeye .. 
gerek görmUyor~z) il~ 
ve uzun dönemlı ~ 
birlıkleri baltkın4aki sa 
mimiyetlerini de ~~ in
celemek gerekir, EY\em 
birli~i yapılahiecek g~ 
rupla·rdan bazıları, bu, 
birliklerde gurupsal çı~ ' 
karlarını öne çıkarabi -
lirler.· 

. "Küçük ve büyük gurup--;;---.:....... 
·ı gibi nçma~ı~lar~ gi~-
, meden; saıaımıyetıne ı· 

.· nandı&ımız tUm ilerici 
guruplarla, y~arıda be-

. . - .. ' _ı .... ;_~.::.;--'-<,_ •. , ~-. 
1 i rt t i giııi:ii~ilblTt:~~ıı,>~~ 
görev~.er. ç~rçUAl~-:~:~ ·- ' 
le m bı rı ıaı yapmaya ===ıte _ 
zır olduAuiauzu bir d~ o:' 
tekrarlıyoruz.rek "tek~ '"" 
·leıalerle birliktelikl•-ıı:, 
·yerine 

1 
uzun dönemll _ __:,vT--:-.- .··.-::; 

ilkeli eylem birli&i k.i·ci , 
terl.eı:i aranJDalı4ır.Bia- "' 

. ce bu kri~e-r ·varııır. Ge;;. 
.riye Mfdi!-e-e sorU..un dev
riııı.ei~t-.1111-'ee:t• tartı• 
ş ı liaa1i :ı: kahy'ol". - ··-·=- .: 

;::·~-=---

~~··'-~-·~···= 
GUç ve Eyl'~~~*'*}~"- " 

konusundski bu ya'Zı.-. ' -~ 
ne bir batlanaı~~~ 
b~r ~onuç.olmadılt~ 
lıncındeyız, EAer bu ~~ 
zıyla maaelenin doArı.ı .. -.0 
perspektiflerde tartışır ' 
maaına k-atkıda nl4Hle-bi..l''"' 
dikse amacım1.za vardık •"if 
sayılır. 

Qlri'n yayın sürecinde-. 
gerek d~yuldufıu aamantek 
rardan bu konu)a deAine• 
cektir, Ama şimdilik bu 
kadarı ile yetinelim. 
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u~ l 

:EMPERYJ\LI~T S~VAŞ . KIŞKIRliMACILIGI VE 1 EVıLÜI! DUNYA BARIŞ GUNU 

Bilindiği gibi 1 Eylül 
dünya barış günüdür. Her 
yıl 1 Eylül'de tüm dün
yada barıştan yana ın

sanlar bu günün önemini 
çeşitli eylemlerle vur
gularlar. Barışın bütün 
insanlığa yönelik değeri 
kapsamlı olarak dile ge
tirilir. 

Barış sorununun gunu
müzde ayrı bir önem ka
zand ığı her kes tarafın
dan kabul edilir ' bir du
ruma gelmiş tir.Bu önemin 
nedeni ise kapitalist-em 
peryalist dünyanın akıl 

almaz savaş kışkırtmacı
lığıdır.Son yıllarda ka
pitalist ülkelerin savaş 
sanayisi için yaptıkları 
harcamalar görülmemiş bo 
yutlara varmıştır. Atom. 
başlıklı füzelerden tu
tun da,nükleer, kimyasal 
ve biyolojik silahiara 
kadar bu ölüm saçan alet 
ler tüm insanlı~ı tehdit 
eden büyük bir tehlike 
durumundadırlar. Bir de 
bunlara ek alarak geçti
ğimiz günl~rde ABD dev
let başkanı Reagen tara
fından yapımına tekrar ~ 
dan izin verilen "temiz" 
Nötron bombası var. Bi
!indiği gibi Nötron bom
bası canlı varlıkların 
dışında hiç bir şeye za
rar vermiyor. Ne kadar 
"temiz" değil mi? 

Egemen sınıfları~ ya
rarına olan bir şeyin e
mekçilerin zararına ol
duğu bilinir. Silahianma 
ve savaş kışkırtmacılığı 
nın acısını da işçi sı
nıfı ve--- .ezilen halklar 
çekiyorlar.Bunu dünyanın 
dört bir bucağında izle
mek mümkündür. Ama somut 
olarak Orta-Doğu'da bu 
durum daha belirgindir • 

12 Eylül 1980'de yöne
time el koyan Türkiyede
ki sömürgeci-faşist cun
ta bunun sadece bir· ör
neğidir. Tekelci- işbir-

li~çi-sömürgeci burjuva
zinin güctümünde gerçek
leştirilen 12 Eylül dar
besi,sadece Kürdistan ve 
Türkiye'deki toplumsal 
muhalefeti bastırmak i
çin değildir. Cunta aynı 
zamanda, başta ABD olmak 
üzere, tüm kapitalist-em 
peryalist dünyanın böl
gedeki çıkarlarını . uzun 
dönemli kılmak içindir . 
o~ emperyalizmin askeri 
alandaki saldırgan kuru
l~şu NATO'nun bölgedeki 
nüfuzunu artırmak için
dir. 

ABD'nin son İran ve Af 
ganistandaki gelişmeler
den sonra, Orta- Doğu'da 
bir takım iğrenç emeller 
peşinde olduğu herkes ta 
tafından biliniyor.Bu en 
trikaların bir sonucu o
lar~k, Türkiyedeki şart-

lar değerlendirilmiş ,as
keri-faşist bir ~öneti -
min iş başına g~lmesine 
karar verilmiştir. Nasıl 
karar verilmiştir , diye 
soracak olursanız; yanı
tımız,ll Eylül gecesi A
merika ' nın sesi radyosu
nu dinlemeliydiniz olur . 
Yani darbenin alacağın -
dan "karılarının " bile 
haberdar o lmadıkl arını 

söyleyen faşist general
ler, konuyu daha önce ba 
balarıyla görüşmüşlerdi. 
Eh ne de olsa, dökülen 
kanların baş sorumluları 

faşist generaller şure
kası , tutucu birer "Baba 
erkil " dirler. 

Sömürgeci - faşi~t cun ta 
böylece bir yandan Tür
kiye ilerici güçlerineve 
Kürdistan halklar ına vah 
şice saldırırken, diğer 
yandan da em p eryali zmin 
genel çıkarları doğrul -
tusunda bölgedeki gerici 
güçler l e karşı- devrimci 
bir birlik o luşturma ça
basındadır.Hedeflenen a
maç ise, bölgemizde ge
lişen işçi sınıfı ve e
zilen halkların devrimci 
potansiyelini dağıtmak -
tır. Tüm işçi s ını f ı ve 
ezilen halkları katlet -
mektir. Türkiyedeki fa
şist cunta'n ı n yönetimi 
zorla gaspetmesi ile bir 
likte !srail siyonistle
rinin Filistin lkına 
azgınca saldırısı, İran 

(Dev. Say. 10) 
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