
karkeren hemü welatan u gelen bindest yekbin ! 

serbixwebun * demokrasi * sosyalizm * yekiti 

Abdu/vahap Akman ümsüzdür! 
~lümünün üçüncü yıldönümünde yiğit reketler tarafından dahi yiğit bir 

devrimci Abdulvahap Akman'ı saygıyla devrimci olarak nitelendirilen1 mi

anıyoruz. litanca kavganın simgesi, disiplin 

19.11.1979 günü Nusaybin'de somur

geci, tekelci-işbirlikçi feodal ha

inler tarafından katledilen Abdulva

hap Akman, bu gün sömürgeci-faşist 

diktatörlüğe karşı verilen mücadele

de militan ruhun sönmez meşalesidir. 

Söaürgeci, tekelci-işbir

likçi Türk burjuvazisi ül-' 
kemiz Kürdistan'da Devrimci 

Ulusal D•mokratik Halk Dev-
riai mücadelesinin hızla 

boyutlandığı son on yıl i
çinde saldırıl~rını özel
likle d•vrimci hareketlerin 
6nder ve militan kadroları
na y6neltmiştir. Burjuvazi 
böylece halklarımızın Ba
ğımsızlık, Demokrasi, Sos
yalizm ve Birlik mücadele
sini yok edeceğini sanıyor. 
Devrimci militan ve önder 
kadroların katledilmesi on
lar için kısa dönemde başa
rı aayılabilir. Ama 
dönemde asla :. 

uzun j 

ve kararlılığın canlı bir örneği ve 

komünist ahlakın yılmaz savunucusu 

devrimci bir savaşçıydı. 
Abdulva hap Ak man neden ve kimler 

taraf1ndan katiedildi? . 
Abdulvahap yoldaşın mücadelesini 

sürdürdüğü bölge, Nusaybin'de, feo

dal toprak ağalarının etkinliği bi-
linir.Temmuz 1979'da pa
muk tarlalarında · çalııan 
7000 kadar Kürdistanlı ta 
rım işçisi Kürdistan Ulu: 
sal Kurtuluşçuları tara
fından yönetilen üç gün
lük bir grev yaptılar. Bu 
eylem işçi ücretlerinin 
artırılmasını amaçlıyord~ 

Grevin başlangıcından so
nuna kadar Abdulvahap Ak
man insanlık onuruna ya
raşır devrimci bir müca
dele sergiledi. Grevin b! 
şarıyla sonuçlanması ege
men çevreleri oldukça ra
hatsız etti. Rahatsızlık
larının bir sonucu olarak 

dört ay sonra yiğit militan Abdul

vahap Akman hazırlanan sinsi bir 

Abdulvahap Akaan yoldaş da Kürdis- komplo sonucu sömürgeci burjuvazi -

tan Ulusal Kurtuluşçular~'nın uzun nin ülkemizdeki uşak uzantıları ta

d6ne•li olarak başlattıkları mücade- rafından katledildi. Böylece bir 

lenin ilk dönemlerinde s6mürgeci bu' kararlı militanımız daha devrim şe

juvazi ve yerli uşaklarına karşı ve- bitleri kervanına katıldı.Hücadele-

rilen her mücadelede aktif oiarak si binlerce Vahab'ın mücadelesinde 

yer alan, tüm çevre halkın saygı ve bir meşale oldu ve Abdulvahap Akman 

sevgisini kazanan, diğer siyasi ha- ölümsüzleşti ••• L. 3 
al-1981 meh: çELEYA •i~ilı ne'"mar-
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- .. "" EM RE ll DIKTATOR/YA FA$/ST 
YA KOLEDAR TENG B/KIN! 

Dlktator!ya faşist ya 
koledar, z~randin ü zor
keriya xwe ya hovlt!y~ 
didom!ne. Bi awakl har ü 
dir, refen kedkaren Tir
klye ü gelen Kurdistan~ 
y~n bindest, roj bi roj 
xurtir dizerlne. Le, b~ 
guman, ev celeb kar ü P4 
rabün~n dlktator!ga fa -
şlst ya kaledar b~! hem
beri naminin. ·H ez ü re
fen tlvel yen Tirklye , 
Kurdistane Ü herweha gen 
clhanl li hember desta 
nijdevanln faşist yin '! 
yayin empergallzma xwin
xwar serin xwe heltlnin. 
Li hember wan dengen xwe 
bilind dikin ü dijber!kl 
(muxalefetekl! ) li dar di 
xin. -

Nek tete zan!n, bi ji
navrakirina partigen sl
gas!, bi pekanına "He-c -
lise Çekrox" Ü "HeclJ.sa 
şewirdar" a bi girtina ı 
cevJ.t ve, dijberiga li 
hembar dJ.ktatorJ.ya fa
şJ.st bi hiztir bü. Bl g~ 
man, li derJ. van büyeran 
sebebine din jJ. hene ku 
ve dijberiyl xurtir di
kin. Dijwarbüna zo·r ü zor 
destigln tevel gln 11 
ser refln kedkaren Tirk! 
ge ü gelin Kurdistanl , 
buhrana aborJ.yl,zedebüna 
blkarige ü girenbuna jJ.
nl ü hwd.(her wekl din} 
ji ve yekl re ~ebebine 
berbiçav in. 

Heç! büyera jjnav~aki
rina partJ.yln S!gas! ü 
girtina EcevJ.t e, ji a
lJ.yl naveroka xwe ga sJ.
gasl de, bügereke helez 
e. Helez e, ji ber ku , 
jlkdürJ. ü nakokigen ku 
di navbera hezln bürjüva 
'z! de hen e, xweş di de xÜ 
ya kirin. HerçendJ. par
tlye Ecevit (CHPJ xwe 
sosyal-demokrat nJ.şan di 
da jJ. , bi xwe parc:llı:e 
bürjüvazJ. ne. Ji bo nü
jenkirina rista sermaye
dar ü kedxwariya we ris
te.hatine saz kirin. Ne-

maze yekJ. wekl Ecev!t,ev 
yeka ha bi kar ü kirinen 
xwe ve jl daye xuya ki -
rin. EcevJ.te ku di di 
propaganden helbijarti -
ne de kevoken aşt!,azadl 
ü demokrasiye diEirandin 
ü xwe dikir piştem~r ü 
şürkeş~ demokrasiye, bi 
xwe aştl tek dabü.Girava 
Qibrise vegirtibü ü ke
tibü xw!na bi bezaran 
law ü keçen gelan. N! bi 
xwe demokrasi da bin lin 
gan· ü pe li daxwazen de: 
mokrat~k kirin. Refen 
kedkaren Tirklye ü Kur
distane zirandin ü jln 
li wan jehr kir. N! bi 
xwe riga azadiye girt ü 
bi neyari ü klndarl di
rej! ser durişma "Ji Kur 
dan re azad!" kir.Bi ser 
de jl, wl bi xwe re da, 
ku hezen faşist xwe bic! 
vlnin hev ü xwe xurtir 
bikin •. Ev celeb kiren wJ. 
wisan bi hesani ji bJ.ra 
gel neçüne ü naçin jl.Le 
niha, gava ku general Bv 
renl faşJ.st, ye ku Ece : 
vlt bi xwe ew kir ser
fermandar, re nade wl ku 
ew bJ.r ü baweriyen . xwe 
eşkere bike. dibeje ku 
"çawan ku mafen kesen ne 
demokrat hene, dive ma
fen min j! hebe, ku ez 
gotinen xwe bejim" .Gelo 
m!rze Ecev!t kesen demok 
rat, peşverü ü şoreşger
yen ku w! ji ber blr ü 
baweriyen wan ew dişan -
din dadgeban ü bi salan 
ceza ji wan re dida xwaa 
tin, da ku deven wan bi
gire, ji b!r kirine?Gelo 
w! daxuyanJ.kirina geran
dina awarte ya li pirani 
ya bejaren Kurdistaril· a 
çend bajaren TirkJ.ye,qe! 
mandinen wek vebir!na Ma 
raşe ü bwd. ji bJ.r kiri: 
ne? Eger ew ji b!r j! bi 
ke, d!rok ji b!r nake.Di 
ware kirinin wl de, goti 
neke peşlyln me di c!be 
xwe de ge: "YI ku çala 
hevall xwe bikole, de bi 

4 

xwe bikeve ••• " 
Wek büyerln ve mehe jJ. 

eşkere dikin, dijberiga 
li hember dJ.ktatorlga fa 
şlst ne bi tene li Tirkl 
ye ü Kurdistane, lı! bele 
li cJ.hane jl xurt.dibe. 
Di meydana s!gasl ya cl
han<! de, roj bi roj,rü ü 
rüçiken desta nijdevanen 
faşist gen mirovkuj ü 
xwlnxwar xweştir aşkere 
dibin Ü ten nasJ.n. Awira 
gelemperiya·demokrat!k ü 
plşverü ya clhanl, di w a
re cemidandin ü riswaki
rina dlktator!ya faşJ.st 
ya kaledar de,destln .xwe 
dixin nav desten he•4n 
li dij! faş!zme gen Tir
k!ge ü Kurdistane.Bi wan 
re hevalbend! ü mildarl~ 
ke xurt li dar dixin. Bl 
guman, ev j! dibe sebebi 
betir har ü dlnbüna ge
neralin faşist yen xw!n
rej. 

Herweha, xuya dibe, ku 
hemenen bürjüvas! gln ku 
heta bi !ro deven xııre li 
hember d!ktator!ya fa
şist girtibün, niha bld! 
bed! dengen xwe bilind· 
dikin. Ev ji al!k! de c! 
bl şabüne ye. Le beli , 
dive em du deqen pir gi
r!ng ji ber Çavln xııre bi 
dür nexin. A yakan eıır e, 
ku dive em gene bizani -
bin ku aijberiga bürjü
vaz!, ne dijber!ke J.deo
loj!k! ü ramanJ. ge.LI ji 
ber fegde ü berjewendi -
yen xwe gen sirard!t! g• 
Ev celeb jekdür! d nako;,. 
k! j!, ne domdar e, le 
dem! ·ye. A di dwan j! eır 
e, ku dive em blç ji b!r 
nekin, ku di tlkoşJ.na li 
dijJ. faş!zml de, dijber! 
ya bürjüvazJ. nabe çare ü 
al ternatlv. Ll bi ten e 
dijberiya proleter!. çare 
d alternat!va rastln e • 
Divl dijberiga proleter! 
nebe düvik ü boçika bür
jüvaz! •. ki beli ga bürjü 
vaz! ji ga proleteryaye
re bibe düvik ü boçik. .. 
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Hewçe ye careke din bd 
te gotin, ku kar ô bare: 
k! giran li ser mildn me 
ô ydn hemü hdzln şoreş -
ger gln Tirk!ye ü Kurdia 
tane ge, Li gor vi, ji 
plrabünen me ne, ku dive 
em di v1 war1 de pengav! 
ne ber bi çav biavljin • 
Li 'rewş ü klsen !rog1n 
ıstifade bikin da ku re
zen dijberiga proleter! 
qag!mtir bibin. Herweha 
da ku d!ktator!ga faşist 
ga kaledar teng bibe, Ji 
bo qag1mkirina rezen di.j 
beriga proleter! j1 1 ge: 
k!t!ke di navbera hezen 
şoreşgeran de 1~ ser 
prensipan pekhat!, hewce 
ge, Riga hevalbend! ü 
mildar!ga domdar, di ge
kitigen ji prens!pen pe~ 
hat! re derbaz dibe, Di 
vı war! de, konferansa 
gekem!n ga tevgera me ga 
s!gası XUK, Rizgar!xwa -
zen Netew! gen Kurdista• 
ne, bi banga xwe ga hem 
ji bo hezen demokrat,pei 
verü ü şoreşgeren Kurdil 
tane ü hem j! gen Tirk!• 
ge, pengaveke din e d!ro 
k! ave~1ye, Be guman, e; 
j! clhe serbilindiye ge, . . . 
HEKE EM BI PRENSIPEN SI• 
YASİ Ü JI DIL YEK BIN 1 DB 
RE LI DİKTATORİYA FAŞİST 
YA KOLEDAR TENG BE ! , , , , 

s 

faşist terör E Almanya da 
SHmDrgeci-fa~ist Cunta'nın 12 EylUl 1980'de yH• 

netime el kcvmasından sonra, TUrkive ve Kiirdistan 

da devrimci-~emGkrat hareketlere k~rşı sistemli 

saldırılar daha da yo~unlaştı. Amaç TOrk tekelci 

burjuvazisinin uzun dHnemli egemenli~ini sa~lamak 

ve devrimci toplumsal gelişmeyi kHklinden vok et

mektir. Bu saldırı ve baskılar 12 EylUl Hncesi 

sivil faşistler tarafından da yapılıyordu,Ama si

vil fa~ist ve devletin kolluk gDçlerini~ ortakla

şa yaptıkları tUm saldırılar devrimciler tarafın

dan geri piiskDrtDlDvordu. 
Sivil ve resmi faşist odakların 12 Eylül'e ka

dar gerçekleştiremedikleri "devrimcileri sindir

me." çabalarını, darbeden sonra direk olarak fa

şist generallerin denetiminde olan faşist devlet 

üstlendi, Sivil faşist odakların sivrilmiş ve 

toplumdan tecrit olmuş elebaşlarını gHstermelik s 
latak yargılayıp halk kitlelerini aldatabilece~i

ni sanan cunta, yurt dışında kendisine karşı bD

yDyen muhalefeti dagıtabilmek için de uzun dHnem

lerden beri devrimcilere karşı faaliyetini sUrdO

ren faşist "TUrk Federasyonu" nu daha da hareket

lendirerek devrimci-demokrat kişi ve kuruluşlara 

karşı saldırtmaya başladı. 

Kasım ayı, faşistlerin, F.Almanya'nın bir çok 

şenrinde devrimci-demokrat kişilere karşı saldı

rılarının yo~unlaştı~ını açıkça g8sterdi.26 Kasım 

1981 gDnO, Aşa~ı Saksonya eyaletinin Peipe şeh

rinde işlerine giderken faşistterin saldırısı~a 

u~rayan iki "KKDK'' Dyesi K~rdistan'lı yurtsever

den Nezir Şeker saldırılar sonucu hayatını kayb

etti, di~eri ise a~ır.yaralandı. 
Nezir Ş~ker'in katledilmesinden sonra Peine ve 

çevresindeki tUm Anti-faşistler; faşist "TOrk Fe

derasyonu" nun kapatılması ve olayı protesto için 

bir miting dDzenlediler.KDrdistan İşçi-KDltfir de! 

nekleri, KOÇ-KAK'ın da aktif olarak katıldıgı bu 

eyle~e 1500 1 Un Dz~rinde Anti-faşist katıldı. 

GELİ WELATPAREZ, DEMOKRAT 0 SORESGEREN KURD I ST/'INE: 
welatparez, demok

rat u şoreşger de xurtir 
hibe. 

Gelen Kurdistane rojen 
pir tari u dijwar radiby 
birinin. Zordestiya m!
riyen Koledar her roj 
dijwartir dibe.Ew bi ho
viti xwina gelen me dire 
jin u vedixwin:D~wlemen: 
diya ser ô binerdin ya 
Kurdistana bindest bi ç
avsori talan dikin, Keda 
desten karker,gundi u he 
mu kedkaren welet bi a= 
waki çavbirçi dixwin,He
bunen netewi yen gelen 
me dipişeviQ,bend Q qe
dexe dikin. 

Herweha zorkeriya xwe 
ya li ser ref u tofen 

kedkaren gelen destebira 
en me yen Tirk,Ereb G E: 
cem xurtir dikin. ı:elat

parez,demokrat G ~oreş

geran dizerinin, digir!o 
~ dikujen.Dan G standin
en xwe bi emperyalizma 
cihan! re qayimtir dikin 
da ku selteneta xwe va 
destbixwin bidominin G 
planen emperyalizme li 
Rojhelata Navin binincih 

Bi a me, di rewşa weha 
ziz G nazik de, hewce ye 
ku bi ser hev de çGn u 
hatin, hevduditin, danu
standin,hevalbendi G mil 
dar! di navbera hez n 

Komela me,KOÇ:KAK(KOM~ 
LA ÇANDA K~RKERF.N KURDI§ 
TANE LI SWED),heta bi ni 
ha ji cih G lokaleke be: 
par bu. Le niha dixwaze 
mizginiye bide we, ku ji 
xwe re cihek bi dest xis 
tiye.Ji le~ re, dixwaz; 
bide zanin,ku deriye xwe 
ji dil ji we re vekiriye 
Ji niha ve dixwaze we ·v~ 

xw!ne cih G lokala 
bixerhatineke ~erm 
b i k e. NAVNf SAN 

rappelgri1nd 17/A 

116 21 STOCKHOLM 

A xwe u 
li we 
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• YENI . ' GELIŞMELER .... 
Orta-Doğu'da son bir bu çabalarında pek de 

kaç yıl içinde meydana başarısız kaldığı sayıe
gelen gelişmeler b6lgede nemez. 

'büyük bir gerilim yarat· Diğer taraftan tsrall 
mıştır. Bu gerilim gide- vasıtasıyla Arap halkla
rak kopma derecesine ge- rını .tehdit eden ve maz
lerek, Orta-Doğu'yu pat- lum Filistin halkının 
lamaya hazır bir barut haklı savaşımını boğmaya 
fıçısı durumuna getirmif çalışan ABD emperyalizmi 
tir. l97B'de Mısır ve tsrail· 

B6lgeyi b6yle bir has- inde katıldığı Camp· Da
sas durma sokan;Orta•Do- vid gerici ittifakını o
ğu'nun jeo•politik stra- luşturdu, Bu gerici itti 
tejik konumu, zengin ye! faka karşı dünyadaki tüi 
altı ve yerüstü doğal ilerici ve barıştan yana 
kaynaklarının varlığı ve olan güçler k•sin tavır 
bölgedeki ulusal ve sos- takındılar. Antlaşma A• 
yal aıandaki çelişkile- rap halkları arasında da 
rin keskinliğidir, yankısını buldu. Camp-

Empergalizmin, başta David antlaşmasına karşı 
ABD emperyalizmi olmak somut adım olarak,Güney
üzere, içinde bulunduğu Yemen, Libya, Suriye,ce
derin bunalımlar emperga zayir ve FKtJ •cephe. So• 
lizmi Orta-Doğu'da yeni mud Tessadi" adıyla ile· 
arayışlara sürüklemiştin rici bir cephe oluştur • 

7o•ıi g~llarda ABD em
peryalizmi, Çin-Hindinde 
kahraman Vietnam,Laos ve 
Kamboçya halklarından a
ğır darbeler yemiştir,Bu 
darbelerin tesiri ve 
1973 A.rep-tsrail savaşı
nın yarattığı ortamdanda 
yararlanmaya çalışan ABD 
emperyalizmi, orta-Doğu' 
da kendi egemenliğini 
kurma çabasına girmişti» 
Böylece Sosyalist siste• 
min Orta-Doğu'daki et· 
kinliğini sınırlamayı a
maçlayan ABD emperyaliz
mi, ilerici ulusal ve 
sosyal kurtuluş hareket· 
lerini bastırmak için 
bir dizi oyunlar tertjp
lemirtir, 

l961 1 lerden beri süre
gelen Irak-Kürdistan'ın
daki kürt ulusal hareke
tini bu d6nemlerde dene-
timine alan ABD emperga• 
lizmi, Kürt ulusal hare
ketini pigon ederek Irak 
~aa~ göneti•ine 6 Nart -
l97S'de Cezagir antlaş~ 
~asını dayattı.Çerici I
rak yönetimini yavaş ya
rar bölge gericiliğinin 
içinde ger almaya zorla• 
dı. ABD emperg·aıizminin 

dular. Cephe Somud Tessa 
di'nin oluşturulmasından 
büyük tedirginlik duyan 
ABD emperyalizmi, Arap 
gerici iktidarları ile 
olan ittifaklarını daha
da sıklaştırdı. Amaç böl 
gedeki ilerici iktidar 
ve güçlere g6z dağı ver
mek ve onların varlığını 
tehlikeye sokacak kamp~ 
lolar düzenlemekti. 

1978 Nisanında gerici 
Davud Han y6netlmi ıtıkı· 
larak yerine ilerici Te
raki y6netimi geldi,Bunu 
takiben 1979 Şubatın' da 
tran'daki faşist Şah mo• 
narşisine demokratik bir 
halk hareketi ile son VI 
rildi, B~ her iki olayda 
ABD emperyalizmini can 
evinden vurmuştu. Orta
Doğu'da en önemli kale -
lerinden ikisini kaybe -
den ABD empergalizmi"CBN 
TO" nun yıkılmasından 
sonra "NATO" yu tüm gü
cü ile devreye soktu.B6i 
lece Orta-Doğu'da emper• 
galizmin aleyhine olan 
bu gelişmeleri durdurma 
çabaları süratlendi. 

tran ve Afganistan'da
ki gelişmelerden sonra 

ABD emperyalizmi BaSr# 
k6rfezi ve çevresinde kon 
turolü sağlamak, petrol 
bölgelerini denetimi al
tına almak için yoğun Ç! 
lışmalara girişti,Bu doğ
rultudaki çalışmaların so 
nucu olarak, Somali,Kenga 
ve umman'a yeni üsler kur 
du. Suudi Arabistan'a 4~ 
AWACS" uçağı verdi,Körfez 
de ve Orta-Doğu'da meyda
na gelebilecek gelirmele• 
re anında müdahale etmek 
için •çevik kuvvetler"de• 
nilen yeni bir askeri ku~ 
vet oluşturdu. 

ABD emperyalizminin ve 
Basra körfezi çevresinde
ki gerici güçlerin saldı• 
rı ve tehditlerine karşı 
k6rfez bölgesindeki ile
rici güçler kayıtsız kal
madılar. Bu tehdit,komplo 
ve saldırılara karşı Eti
yopya ve Güney- Yemen'nin 
de yer aldığı, bölgedeki 
diğer ilerici güçleri de 
kapsamına alan "Haliç cep 
hesi" oluşturuldu, • 

Türkiye ve Kürdistaa'da 
ki ulusal ve sosyal muha: 
leEetin daha da güçlenip 
kendi egemenliğini tehdit 
eden bir konuma gelmesin
den korkan ABD·empergali! 
mi, emrindeki faşist ge• 
neraller aracılığıyla 1.1 
Eylül faşist darbesini 
tezgahladı. l . .? Eylül fa• 
şist darbesi ile yönetime 
gelen faşist generaller 1 
Türkiye ve Kürdistan ' da 
gelişen devrimci potansi
yeli dağıtmak, Türk te
kelci burjuvazisinin ya
rarına ekonomik bunalımı 
çözmek ve Türkiye'yi ABD 
emperyalizminin Orta- Do
ğu'daki ilerici güçlere 
karşı kullanacağı bir ka
rakol haline getirmek i
çin çaba sarfetmektedir -
ler. Sömürgeci-faşist cub 
ta yönetime el koyuşundan 
günümüze kadarki sürede 
6nüne koymuş olduğu hedef 
lerin önemli bir bÖlümünÜ 
gerçekleştirmiştir. Buna 
rağmen cunta, son sözü 
söyleyecek olan ~ürkiye 
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ve Kürdistan halklarının 
ulusal ve sosyal muhale
fetini tamamen ortadan 
kaldıramamıştır,Sömürge

ci~faşist diktatörlüğe 

karşı her geçen gün bü
yüyen toplumsal bir mu
halefeti Türkiye ve Kür
distan'da izlemek mümkün 
dür, ~nümüzdeki süreç ı= 
lerici, demokrat ve sos
yalist güçlerin lehine 
çalışacaktır. 

Faşist tran Şahiığının 
devrilmesinden sonra , 
Orta-Doğu'da önemli bir 
kalesini kaybeden ABD 
empergali.zmi 1 Humegn.i 
yönetiminin gerici poli
tikasından ve ülkedeki 
çözümsüzlüklerden de ya
rarlanarak kendi yandaş
larını iktidara getirmek 
için yoğun çabalara gir
miştir, Bu çabaların so
mut örneği olarak da t• 
ran ile Irak arasındaki 

savaşı körüklemiştir. 
Irak'da Arap ve Kürt 

ilerici ulusal güçleri • 
nin mücadelesi ile sarsı 
lan gerici Baas diktatö; 
lüğü, emperyalizm ve böl 
ge gericiliğinin de des
teğini alarak tran'a sal 
dırmıştır. Irak, bu sal: 
dırı sonucu tran'daki ge 
rici Humeyni yönetiminın 
kısa zamanda yıkılacağı~ 
nı hayal etmişti.r.Böyle• 
ce tekrardan bir prestij 
kazanma sevdasında olan 
Baas sömürgecileri,tran
dan koparacakları tav.iz
lerle Arap gericiliğinın 
liderliğini yapabilecek
lerini sanıııışlardır. Ama 
evdeki hesp çarşıdakine 
uymadı. Durum her geçen 
gün gerici Baas diktatör 
lüğünün aleyhine bir ge: 
lifme göstermektedir. I
rak ordusu, bir yandan 
tran'da ifgal ettiği bö! 
gelerden çıkarılırken , 
diğer yandan da Irak'da• 
ki Arap ve Kürt ilerici 
güçlerinin mücadelesi so 
nucu her geçen gün biraz 
daha zsyıflamaktadır, 

Emperyalizm, emrindeki 
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verici-faşist iktidarlar.önemli bir kısmını aske-
aracılığıyla ilerici güç rileştirip,silahlanıııa ll! 
leri ezmek, anti-eıııpery~ rışını hızlandırıyor,di• 

list yönetimlere karşi ğer yandan da yeni böl
komplolar hazırlamak ve gesel savaılar çıkarıyo~ 
yeni gerici ittifaklar o veya bunları kışkırtıyo~ 
luşturmakla da kalmıyon Gerek emperyalist ülke
Ayrıca ilerici güçlerin lerin kendi aralarındaki 
anti-emperyalist mücade~ keskinleşen rekabet, ge
lelerini içten çökertmek rekse · emperyalistlerin 
için sinsi oyunlara da çıkarttıkları bölgesel 
baş vuruyor. savaşlar dünya barışını 

Emperyalizim, bir yan~ tehlikeye sokacak düzey
dan tsrail siyonlamini de bir gelişme gösterme! 
Filistin kurtuluş hare- tedir. 
ketine saldırtırken, di• Dünya'da elde edilen 
ğer yandan da Suudi Ara- petrolün yüzde altmııına 
bistan kanalıyla Canp•Dt sahip olan Orta-Doğu,hem 
vid antlaşmasının bir petrol hem .de stratejik 
parçası ssyılabi.lecek o• yönden önemi. olan bir 
lan •FAHD" planını ger- bölge konumundan dolayı 

çekleştirıııeye çalışı11or. emperyalistlerin iıtahla 
Suriye 'deki "Müslüman Kar rını kabartmakta .ve on: 
deşler" örgütü vasıtasi ları yeni, tehlikeli bir 
ile iktidarı tehdit e- takım arayışlara sokmak
derken, diğer yandan da tadır. 

suudi Arabistan aracılı- Emperyalizmle Sosya• 
ğıyla Suriye yönetimini, list sistem aras'ndaki 
biHge gericiliği ve em- çelişkilerin şiddetlen

perya.li.zim ·ile işbirliği diği bir bölge olan Orta 
ne zorluyor. Bu her iki Doğu, emperyalizmin çö
örnek de emperyalizmin .küşe gidişinde de önemli 
Orta-Doğu 'da ki sinsi ce bir rol oynayacaktır. 
planlarını açıkça gözler Emperyalist ve gerici 
önüne sermektedir, güçlerin saldırganlığını 

Emperyali zim Orta-Doğu boşa çıkarabilmek, ulusal 
daki tüm saldırgan ve ve sosyal kurtuluş içi·n 
sinsice planıarına rağ• verilen mücadeleyi bafa• 
men, bölgedeki ıılusal ve rıya götürebilmak için 
sosyal kurtuluş mücadele Orta-Doğu'daki halklar 
leri daha da gelişiyor : ve tüm anti-emperyalist 
Bu mücadeleler her geçen güçler bölge düziyinde , 
gün, emperyalizme karşı "Orta-Doğu Devrimci Cep
SOSJialist sistem, ulusal hesini" oluşturmalıdır -
kurtuluş hareketleri ve .lar. Sosyalist sisteııı,e

kapitalist-emperyalist zilen halkların kurtuluf 
ülkelerdeki ifçi sınıfı hareketleri ve ka~ita
mücadelelerinin lehine list-emperyalist ülkeler 
yeni boyutlara varıyor, deki işçi sınıfı ıııücade: 

Ezilen mazlum halkla• leleri ile en s.ıkı daya
rın kurtuluş hareketle- nışmayı gerçekleştirmali 
l'inden yediği darbelerle dirler, Bu cephe oluştu: 
emperyalizmin bunalımla- rulmadan dünya devrimci 
rı derinleşiyor,Derinle- sürecini oluşturan bu 
şen bunalımlar emperya- güçlerle en sıkı dayanıı 
lizmi daha da saldırqan- maya girmeden, emperya -
laftırıyor, Emperyalizm listlerin saldırgan poli 
kendi yapisal özellikle~ tikaları boşa çıkarıla : 
rinden kaynaklanan bu bil maz ve emperyalizm bc5l
nalımları atıatmak için1 gemiz orta-Doğu'dan ko• 
bir yandan ekonomisinin vulamaz. 
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Bundan 16 ay önce yö
netime el koyan faşist 
generaller,önlerine koy
dukları hedeflerden bi
rini daha gerçekleştir
diler.~] Ekim 198l'de,S~ 
mürgeei-faşist cunta'nın 
uzun dönemden beri pro
pagandasını yaptıgı ve 
hakkında çeşitli sensas
yonların yaratıldı~ı 

"Danışma Meclisi''· kurul• 
du.Danışma meclisinin 
kurulmasından hemen son
ra tUm siyasi partiler 
feshedilerek, maliarına 
el kondu. 

Faşist generaller çe
tesi ''Danışma Meclisini; 
kurulmasıyla birlikte 
"demokrasiy~ dönüşün"ilk 
atılımını yaptıkla"rını 
söyle~erek, yaygaralar 
kopardılar.''Danışma Mec
lisi" gerçekten '' demok
rasiye dönütün'' ilk adı
mı mıdır? Bizce de~il
dir ! 

''Danışma Meclisi'nin'' 
na~ıl bir organ oldu~unu 
anlamak için, o'nun ku
ruluşuna ve işlevine bak 
mak yeterlidir, -

160 kişiden oluşan bu 
"Meclis'', özünde faşiz
min TOrkiye'de kurumlaş
tırılmasında gerekli o
lan bir organdır. Bilin
diAl gibi TOrkiye'de fa
şizm, klasik örneklerin
de oldugu gibi, önce ki~ 
le tabanı kazanıp, sonra 
seçimle iktidar olmamış
tır. Yani aşagıdan yuka
rıya do~ru bir sUreç ya
şamamıştır. Bunun aksine 
tepeden aşagıya dogru,as 
keri bir darbe aracılı~i 
ile gerçekleşmiştir, Bu 
özelligi ile Cunta, ilk 
olarak işe devletin fa
şistleştirilmesinden baı 
lamıttır. önce devletin 
fatistleştirilmesi için 
engel teşkil eden her 
şeyi ortadan kaldırma Çi 
basına girmi§tir, Eski 
Anayasa ve Mecli~ feshe-

dilerek, yenisinin ha
zırlı~ına başlanmıştır, 

Darbeden giinGmilze kadar, 
önündeki engelleri tek 
tek kaldıran, devleti 
bnyDk bir hızla faşist
leştiren,Cuntaişimdi de 
faşist devletin son rO
tuşlarını yapmaktadır.Si 
yasi partilerin feshi v; 
Danışma Meclisi'nin ku
rulması aynı d·öneme ras~ 

gelmişse, bu bir tesadD1 
sonucu olmamıştır. Zira 
mevcut siyasi partilerin 
tekelci burjuvazinin çı
karlarını koruyabilecek, 
bir durumları yoktu, Za
ten böyle bir ~urum söz 
konusu olsaydı, cunta'ya 
belirli oranda ihtiyaç 
duyulmuyacaktı. Tekele' 
burjuvazinin ~istikrarli 
bir şekilde gelişmesine 
ve uzun dönemli çıkarla
rının savunulmasıria kat
kıda bulunmayan partile
rin feshedilm·esi k.ararı, 
bu açıdan şaşırtıcı ol
mamıştır. 

Sömürgeci-faşist darbe 
gerçekleştirildigi zaman 
generaller ''Ulkede de
mokrasinin yeniden iş"te
vini yaratmak" için gel~ 
diklerini söylüyorlardı. 
Cunta 16 aydan ber'i yap
tı~ı·bu demag~jiyle iki 
noktayı göz önUnde bulun 
durmuştur. -
Birincisi; Günümüz ko
şullarında açık faşist -
diktatörlüklerin dünya 
düzeyinde halkın büyük 
anti patisini kazanmış 
olmasıdır. Hitler,Musso
lini, Franko, Somoza v.b 
gibi açık faşist dikta -
törlükler iktidarları dö 
neminde tama~iyle teşhir 
olmuşlar ve sonunda halk 
kitleleri~in anti-faşist 
mücadeleleriyle karşı 
karşıya·kalarak defolmak 
zorunda kalmışlardır.Fa
şizmin dünya düzeyindeki 
uygulaması, son on yıl -
dan beri bilyük bir dev
rimci potansiye~ yaratan 
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TOrkiye ve Kürdistan ile 
rici kamuoyunda da büyük 
oranda özümtenmiştir de
nebilir, Bu açıdan tUm 
dünya halklarının oldu~u 
gibi,Türkiye ve Kürdis -
tan balklarının da süreç 
içinde açık faşist dik~ 
tatörtDie karşı mücadele 
sinin gelişece~ini ve 
böylece faşizmin Türkiye 
de de yerle bir edilece: 
~ini faşist generaller , 
TOrk tekelci burjuvazisi 
de çok iyi biliyor, Bu 
noktadan hareketle dar
be yapılır yapılmaz" de, 
mokrasi tekrardan inşa e 
dilecektir" tekerlemesi
tutturulmuştur. 

İkinçi nokta isei Türk 
tekelci burjuvazisi he
nüz gelişme halinde olan 
bir burjuvazidir, Geliş
mesini sonuca vardırmak 
için de, di~er emperya -
list-burjuvaziterin des
te~ine ihtiyacı vardır, 
Bu destek (özellikle e
konomik ve askeri alan
da) olmaksızın Türk te
kelci burjuvazisinin ge
lişme göstermesi aueak 
"KaplumbaAa yürüyüşü"hı
zında olur, Yavaş geliş
meye ise Türk sömUrgeci
tekelci burjuvazisinin 
tahammülü yoktur. Zira 
uzun bir dönemden beri''c 
konomik darbo~az" dönemi 
ni yaşayan, TDrkiye' de 
ve bu dar boAazdan en 
fazla etkilenen sömürge 
Kürdistan'da devrimci 
toplumsal muhalefet te
kelci burjuvazinin ege -
menligini tehlikeye so
kaeak şekilde bir geliş
me göstermiştir. Biraz 
daha bekleyişin tekelci
sömürgeci Türk burjuvazi 
açısından büyük tehlike
ler yarataca~ı kuşkusuz
du, Batılı dostlarının 

yardımını alarak geliş
mesini hızlandırmak zo
runda olan Türk sömürge
ci-tekelci burjuvazisi 
bu yönüyle işbirlikçidi~ 
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Yani o'nun gelişmesi bU
yük oranda.batılı emper
yalistlerin verecekleri 
pri~lere ba~lıdır.Bu so
runun bir tarafı. Di~er 
tarafı ise batılı emper
yalistlerin soruna bakış 
tarz larıdır. 

Batılı emperyalist ül
kelerin ilerici kamu oyu 
hükümetlerinin seçimler 
yoluyla iktidar ol~ayan 
açık faşist diktatörlük
lere yapacakları yardım 
karşısında bir engel 
teşkil edebiliyorlar. Bu 
durum giderek, emperya -
list-burjuvazi ile ezi
len sınıf ve tabakaların 
arasında bir takım çe
lişkilerin su yüzüne çık 
masını hızlandırsbiliyon 
Nitekim Avrupa Ekonomik 
Toplulugu (AET) ülkele
rinin Türkiye'deki sö
mürgeci-faşist diktatör
lüge yaptıAı ekonomik 
yardım,. bu ülkelerin il! 
rici kamuoyunda büyük 
bir tepkiyl. kartılanmıı 
tır. Bu tepkilerden ol
dukça tedirgin kalan ba
tılı emperyalistler, so
nuçta Türkiye'ye yapaca~ 
ları yardımtari şimdilik 
d6"1ldurmuşlardır. 

selirtmege çalıştıAı 
ıııız bu iki önemli nokta
yı göz önünde bulunduran 
Cunta, belirli bir dönem 
sonra kendi deyimiyle 
"demokrasiye dönüş" ya
pacaktır. Dikkat edilir
se bu belirli dönem de
digimia saman bile Cunta 
yı çok zor bir dur.umda 
bırakmıştır. Bu süre i
çinde batılı emperyalist 
ülkeler olsun, cunta' yı 
destekleyen di!er çevre
ler olsun, • demokrasiye 
dönüşrin'' ne zaman ger
çekleşecegi konusunda 
faşist generalleri ol
dukça sıkıştırmışlardır. 
Nedenlerini ise yukarıda 
açıklamıştık. 

Faşist cunta ise "de-
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mokrasiye dönUşüit" hemen nı el aleme yutturmaya 
gerçekleşmesinin m.Umkün · Çalışıyorlar. " uanışma 
olmayacagını sık sık i- Meclisi" gibi faşist bir 
fade etmiştir. Bunun ne~ kurumun, toplumun " ta
deni ise çok açıktır;Cu!! rafsız" insal'1.arından o
ta, sömürgeci, tekelci ..;. luştujl:unu iddia ediyor -
işbirlikçi Türk burjuva- lar. 40'ı direk olarak 
zisinin gelişmesi önünde faşist generaller tara
kl engelleri ortadan kal fından atama yoluyla te! 
dırmadıkça kendi "demok: pit edilen, 120 si ise 
rasi anlayışını'' gerçek- faşist generallerin ata
leştiremiyecektir.Bu en- dıkları faşist Valiler 
gelierin ise aşılması ol tarafından önerilen 160 
dukça zordur. Başta·ıç.ur:.kişilik "Danışma Me-cli
distan ve Türkiye dev~i! sinin" kime hizmet etti
ci-yurtsever gUçlerinin, !!:ini çocuklar dahi anla
mevcut sisteme karşı mu- mııtar~ır. 
ha,lefeti pa.rçalanmatıdir. 
Bu do!rultuda Cuntaöl:ıem 
li ilerle~eler k•,detme: 
sine rajtmen, henüz ama
cına varmış de~ildir.Di-

danışma meclisi yerine 
halk meclisi 

ger öne~li bir nokta da Yaşanan sllreç sömürge-
Cuota'nın ekonomik-poli- ci-faşist diktatörlUgün 
tikaeının iflas ettigi ifl~s sürecidir.Bu süre
gerçegidir, !!alk kitlel! ci· hızlandırmak ise TUr
rinin giderek kötüleşert kiye ve KUrdistan' daki 
yaşam şartları, işçi !le- ilerici-demokratik gUç
retlerinin ''YHK" (Yüksek lerin elindedir. TUrkiye 
l!akemler Kurulu) gibi ve KUrdistan'da ilkeli 
faşist bir kurul tarafın prensipler ıı,erinde ( bu 
dan dUzenlenmesi; di~er ilkeler KUK ı. Konfertns 
taraftan artan faşist bildirisinde, Qirtn'nin 
devlet terörü, Cunta •· ya 2• •. sayısında yayınlanını 
karşı giderek gUçlU bir tı) oluşturulacak güç 
muhalefeti geliştirecek- ve eylem birlikleri, gl
tir. Faşist Cunta'nın ·, derek iki ülke devrimc·i 
ilk dönemlerde toplumun gUçlerinin ülkeler dUae
çeşitli kesimlerinde bu!. 'ind.e . oluşturacakları 
du!u kuırlı kitle tab.a- b.ir Anti-faşist Halk Cea 
nı da. peyelepey c1agı1111ak- ·besi, sömUrgeci- faşist 
ta ve Cunta'ya karşı o~ diktatörlü!Un tüm yaşam 
lan muhalefete kat:Llmak- daıiıarlarıı'ıı kesecektir • 
tadır. KiiçUk ve orta: iı• O zaman faşist Cunta'nın 
reticilerin ifla* atmele "Danışma Meclisletine''g! 
ri bu süreci daha da hıi getek kalmadan "Halk Mes 
landırmaktadır. - lisleri"oluşturulacaktır. 

Bu aşamada Türkiye, KUr-
BUtUn bu nedenle.r siS- distan'.lı devrimci hare

mUrgeci-faşist Cuntanın ketlerin ~nUnde duran en 
uzun 5mürlü olmadı~ın~ a bUyük g5rev; Bir yandan 
çıkça göstermektedir.Fa: sömllrgeci-faşist dikta -
şist devletin oluşturul- t'tirlll~ün yalan ve. demago 
masında mimarlik vazife- jilerini halklarımıza ve 
sini üstlenen generaller ilerici dünya kamuoyu'na 
çetesi ise hala halkı ve açıklamak, diger yandan 
ilerici dünya kamuoyunu ise yukarıda bahaettiAi
aldatm~ia uAraşıyorlar • miz ''Anti-faşist Halk 
Bir sUrll yalan ve demagg Cephesi'nin oluşturulma
jilerle gerçekten "demo~ sı için süreci hızlandı! 
rasi'' yanlısı oldukları- maktır. 
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yab ancıları sını r dışı 

etmek, 
c- Yabancıların kendi ü1 
ke l e ri nde evlenmelerini 
ve böy lece eşlerini bu
ray a getirmelerini enge! 
lemek v.b. 

Bu önerileri dikkate 
alıp ilk uygulama alanı
n a sokan gerici Berlin 
senatosunun son kararına 
g ö re; 
1-Daha önce 18 yaşında
ki çocuklarını F.Almany! 
ya getirebilen yabancı -
lar bundan b ö yle ancakl6 
yaşına kadar olan çocuk
larını yanlarına alabi
lecekler. 
2 - 16 yaşınd an önce F.A! 
manya'ya gelen işçi ço
cukları, e ger 18 y aşlar~ 
nı bitirdiklerinde F.Al
manya'da kalma s ü releri, 
beş yılı doldurmamışsa , 
sınır dışı edilecekler. 
3- Eger beş y ılın~ dol
durmuş, ama çalışmıyor , 
veya okula gitmiyorlarsa 
yine sınır dışı edilece~ 
ler. 

Tüm bu ö nlemler çeşit
li şekillerde diger eya
letlerde de uygulanmaya 
k o nulacak. G ö rüldü~ü gi
bi bir zamanlar Alman t~ 

kelci burjuvazisinin en 
"uysal"kir makinası ko
numunda olan AE T ülkele
ri dışındaki yabancı iş
çilerin bu gün burjuv az! 

nin içine düştügü buna -
lımlardan dolayı, top
lumsal düşman ·niteligine 
bürünmüştür. Nitekim ge
rek F.Almanya'da hüküme
tin propagandası ve NPD 
gibi HitleT kalıntısı fa 
şist partilerin de fiili 
eylemleriyle, yabancılar 
istenmiyen bir zümre ol
muşlardır.tşsizliRin tek 
nedeni olarak,"yabancıla 
rın mevcut iş yerlerini
işgal ettikleri" safsat_!! 
sı toplumda giderek yer 
edinmektedir. 

Böylece Alman burjuva
zisi bir taşla iki kuş 
vurmaktadır. Bunlardan 
birincisi; Kendi yapısal 

den~esizıiginden kaynakl! 
nan bunalımıara gösterme
lik suçlular bulmak;İkin
cisi ise, zaten devletin 
bir ç ok kilit noktalarını 
elinde tutan alman faşis! 
lerinin aşırı yabancı dü! 
manı propagandal~rıua kan 
sa~lamak. 

Türkiye'live Kürdistan
lı işçiler açısından ise 
F.Alman tekelci burjuvazi 
si özel olarak bir nokta: 
da çok hassas davranmakta 
dı r . Bu nokta ise, 12 Ey: 
lül 1980'de yönetimi as
keri-faşist bir darbe ile 
ele geçiren Türk sömürge
ci, tekelci~ işbirlikçi 
burjuvazisinin kıyımların 
dan sakınmak için F.Alma~ 

12 

ya'ya gelen ilticacılar -
dır. İlticacılar konusun
da, Federal hükümet Tür
kiyedeki sömürgeci-faşist 
diktatörlükle ilişkileri
ni devam ettirebilmek i
çin çok duyarlı davranma~ 
tadır. Bu duyarlılık ken
dini öyle bariz bir şe
kilde gösteriyor ki,Fede
ral hiikümet "Türkiye'deki 
yönetime karşı olanların 
kendi yönetimlerine ie 
karşı oldugunu" açıklama~ 
tan bile kaçınmıyor. 

Bütün bu anlattıkları -
mız ileriki günlerde ya
bancı düşmanlıgının daha 
da artacagını açıkça gös
termektedir. Bunu engel -
lemek için şimdiden tüm 
ilerici-demokrat kişi ve 
kuruluşlarla Federal hükY 
metin yabancılara karşı 

tutumunu aktif olarak teı 
hir etmek gereklidir. Za
man henüz geçmiş degildir 
Sorunların çözümü için 
çevremizdeki ilerici, de
mokrat kişi ve örgütlerle 
ilişkilere girip,bunalım
ların esas nedenlerini oo 
lara anlatarak güçlü bir 
muhalefet oluşturabilinir 
se burjuvazinin hareket 
alanını daraltmış oluruz. 
Bu do~rultuda yogun g ö re~ 
lerin bizi bekledigini h! 
tırlatmakta yarar vardır. 
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