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KURTULUŞ ORDUMUZ DAHA ILERI MEVZILERDE 
Nusaybin'de bUyUk çatışma 1 Ki§ı 'da eylem dalgası l Herekol Oa§ı'nda dUşmana darbe 1 Şemdinfi'de karakol bJtskmı 

ve,.dıQ•rnız gunler ber helkıt1 
IJ-4• ke k4nın attııı. tıı• o.onc:tı.ı 

'"'~l ber tdıı.,a getdı0 ve ~ 
Ntiı..n IlliıNı gucWıt\tn dU.,nat'l bır· 

lılıclerıneta"h'"'" ~ ao r ıı.ayıl)t•r•nl 
yl .. ttı~ı b..- do~ti'Wh" 8 rlk-'ırn 

•v•Oaklık·fl yapımatınabt .... nt 
ıanıme,.ett Nlıı.ımız yet'lden y1~ 
,..,.,bıleceO nı klnflllm•-'• -.., . 

"""'""' M6ımaı.z ~ o~~ btr ll· 
,...,...lopt"IIII.IINWdıJttnaf"((ıınlı..ı.ır 

WibUec.O..nı de kii'UtlaMrtlır 8u· 
oun bu gerçekiilli buıun açıttlıOı "' 
goıbnunded r 

4 r • •k .ure bOyı.ıi"CI AAGI< 

bullktlfl "t"•""'m•ıııe~rgec... 
,..,., ~ ..,. ıfıb.-l•ç-'•• .,a. 
linde muau&m tMt lll""' .,.,._ 
.,.,cr Aomewb.r....,ideW!'eQ\t 

..., "'' •••• Gv1"'1ının oı.ıtun gucu 
i&eyUkıendıO buu~••rı•kırrı•lve 

orct~,su ARGK guçlen.rek. dt~•m 
ettıtmeıııecsu f-tJıst s.nmutgKııet 

bı.ııun yorıelın,...-ıtıe t•O,_,., tlll 

lı,,..,.., ay-o- kal6ı:ıfU'I ·~ ~ 

rneme•ıed r 15 AOutoıot 1Ati4te 
Et~ı~l'l ve s.t"'ıd rıtı·nif\ tfOA' •'- baf
.. yarı lllatılı dırenıJım zın bu lııad., 

bır\em• oet~• uıaıacaoıl"'t, 
tq,ı*eOm"rg«:ııtır~n.. 
tAplayamtKtıar ve bu ... ... Omür 
O.çtlleı Once 7 wat ded~.., . .on 
,. b\Jnu 1 gJtıe 7 hahaya 7 aya· 
•• )"'lara o•ardılaf A,.ıenn ._.. 

ooder• ,..,_ın .,u ~· 
w•<'• lkı l(;rede "'"' .... kwtufut 
muc:aoetemtı lııa)'tpNıf .,.,... cM 

Q4111ttm...,.. J.~Jrdurmut 'f't önemk 
bif eııanıı gUç olut1urma duıty.,... 
kad.,. kendı.t;tı• uteıurmaaını bıl· 

""'''' 1- yllın.n 6Mimnn "*"" bı · 
ı»m ve tıetn ete,,.... Turk eomorge 

al9 - ,. oiCJOu """"' 
~1«\d.,,.,.veyı::ııda.çdd• Iki 
ytltn. btbm. -c:ırrıı.zaan ıutJ,.I kur • 
lutut ............ d.n. da ~Okıetmtt 
-~MI""tOiafUyerMt)ır .... 
maya 'f'tt'Cifmlll an.,n\11'\8 go-' 

o n ~ •ez daha beltrtttMinl 

pl(l( G-1 S•lrNiwl A. OCAI.AH yoldafm ~dl,_al 

PKK'DE STRATEJiK VE TAKTIK 
ÖNDERLiK SORUNU 

G_,c:eıtrt111 PKK bu ~onud•. Mat,.tıtmı Ndlct: )lllrtl~erıılc 

Mıt,_ uygu.-. mo yOl'" Orra~u fH.In ı\4rmeş•k 1.1 "'*' ,..,...,.. dtt doftu 

m.rlırMJ ..,.tt•SI tHrenM)'ıf' uyg.,."'•Y• ~lılftr'Of'" BU{1Cin bunun et•IIM• 

i.amM orlaya ç,.ıı,.., OIN dt OU c.wr•,a ~,. l<utti4UIIlt,.. 

,,.,c• ~tU/1 OrtttloOcldlı' ' M"'• .otclllu~rı. rı .,.~.,. tiOf'u ıJ • 

' ""'' çııg;,. oturYllıllme OL~ uhtpw ooı.,...,,ı, dt ~ 

fi(JdiiH Q•ç:,.,-. lı:Nr Mc.lr çızgr Uıra$lml ~ ~P'f'lda f/'(~Mtlır 
~ı.ıflltışacd:tır Bu D11j111n Dunı~n •rı fldd•tlbinı '-"dr uı~ı.emıı ~Oftll· 
MriiJda,aştyOrUl 000"' ft.,t,mclçızg,.,ı bıl 111tltire iıotu"-r,. H Cllt"'
taı• dararr k ... bel ~blm.t tonUÇ .,.,..,,. o«Uiır c~e .. rllft(il;l! lle .. ,,, 

do•rıl'f'tCII'IJı bıroırındMJ ,,,,., ~ MlıeıtrtM 01t Ottam ~ran 

YAZI Ol ORTA SAYFADA 

Türk SömUrgeci Devletinin Kerkük Rüyası 
Ve Ardındaki Gerçekler 

SOfl bır k eç aydır Tufll bit rı.nôltan .... en Kerkuk ve tı4 ......,,.,. 

lur~ ordldu ı.rat """'" '1911 C)let1ı Tur• O.VWwwı gundem.-.. ı 

Dtr f'OI ft KI IOI'Uft Nlne geıôt Sorun dUt(;nce Oh''naKtaf1 ~~ 

aa~~ ..... Turkorô~o~~Kerkuk ~~~ pten.ntnyOntemlerlnlbıla 
tartı ... yorta.r Aslıtf l lltılt u.zrnamar baandl il9akMı ızlantC.- ron
llf'rılftj .. ,..lıy0t1ar UOUrMumcu'dan M All 84rand e ki<Uirturn Tutk 

burıuvl taktısyenı.tının kbflylblannın ıemellı:onvtu dal<trkUk . 

"" waı uı.., 1'\1 
Tllt1tfl"'\\lM botıuN dt0 ı turıc 0.,-ı••uıme1~ıınd411ll N.ıttillll· 

ı.r .,..,..,. ya~yor T1rt ıma ..,. geılı~ın lçtnc:ta A aD ANılft 

i.-..._., o•ee~ (Dl A) vd emperyetat vuc:.., oe ... ., 

Tur k tomuro-cı ordu ıçm b<r Vıetl'\l"' bl~ allcek Kentı.ık un 
ltQII ptanıne . gunc•ııoı ve DOyut ar 1Ç1a.nd1n atrert. bakl!'llk ge~ 

rekme~ı~.taoır 8u ıorunluıuk kı neoenden Uynekıenmektldır B. 

r~ncıtt Kerku~ sorununa yalıla"mdak• yatı~ıt ,,layı $lar•" onadan 
ıı.~.,.,\matt kıncıaı Tut'~ flf.lst-somurgea eget"*11ı0ırıll"4 KY~ d s~ 

ten LM\.ıta1 BaOımtıl1ıiı. Mucedalelı klfflloNS•kı .,.,...,.. ..,. ,,...,, 

C61Uirıkı~ kl"'l"\fTTüı 

KetlcUk llorununun Kıu Tarllıçesi 

Ktr~ı.ıtc tQfununu Kurdıatan torunund1n ly•rmak ol1naklll 
dır KerkUk nt.ılul v• ~ratye oıeıak KOrdıtlan haıknn ve uık• 
,.,.,.. bır parçasıdır Tarıh..ı olaılk da gunc.ı o&ıııaıc. Ga Kerkuk 

g.,-ç.eıı.hOt buek.ır 

K.,k~'u ~ •••n ı• ı nedet'l ~• •r~ K.urd '''" ın btr 

.... - .... -~ • .._ .................. o.o-... Dur>'(~ 
p«rOiıtff'l!n "'30'u KOr,•zuDr....-ıOO. bUiu"Yyor Buyatadu Iren. 
ır... Suudi Atabıtllfl Kuveyı 'Id Arep .,ınıkıttı ıoorpı.rınd• 

bulunuroc Belli bl .. i peıtrol ı.engll"l l.ılk•l., lfiSıf"'OI bulun.,-. Irak 

devlet petrotunun bUyiJk l(ttmını K.,kult. ..,. Musul rAyn Z.,ltkl 

'tllalı.l4!r ndan IMıde .ctı)'Of 

lıJrk .omıJrgecı .,-, de datıa Ono.t 

lerı oktu!)u gbt bu )'aiOI dlı Uh.ıW 

l(uft~t u ... apmızı bfl ı me NvaJı 
H gtti)'Offlf Bu hır{a4ienrı• yenoderı 
canlal\d•fıyof ..,. burıa p111 l'taııt · 

tık .. rını yap.yorlar 
Her ki oucun de bu ıam .. d• 

yentyıll tıU•fl•k YIPI gı .... haııt,ık
.. rın duıeıyın.n dtlen tyı a.nan~e~gı 
aaen.n uvq Pf"•t.O• oklıJOu blwı.. 

"*'tedıt Sava• "-"'• gucurı ~· 
pm•y• .._k lı: ı olup oımed'i)n or 
taya (:ık.,acoltıl en ...- •net1m1 
aıarııd• Iç ve dtt ~ şmeM.rın bu 
gun uıettıoı bo)'llt. bu a.navın oana 

-·~gbotWmohledr 
Böy-tell bır oruımde yenı bu 

hewroz donemtne o•eıken, btz 
halk ın.nn k~n• daır oa.n 
umutt.wııw:ın OlıNı di G"Çtltn 

d~nt ve DUne gerekçe Ol4wlk dol 
boyuyen bu Of'duYecephegucune 
uiiŞmemızı gM;termıttlk 8u ko 
nuda yAI\Ilmldı4ımız v-~1~ 
k~fltn., bu o&OuOu kıta b-ir auıe 

ION'I ~ Q6.1ı lk.ltun bu~·· 
metef neıy.n ıMt.tJd•ı1 lklyuyen 
tı .... NYI .. mtı.ıırt doQru rotl&~na 
gırd~ıNn ve- bu rotade ne tUrdeın 
engee çıkar M çok•n hepMw ... bf. 

~ının .ı~ ~mektadır 

Somur~ın ton l)'lflt ıçetl· 

a.n<le ylpt9 haı.~tlokJar. ~..,,. 

o..-• m• ? Myf•rH A,.. uu..,.,.tııuluftan ,.1(1('" ........ ,....,.,.,.., 
HNrN C41fr*· 

ÖZGÜRLÜK 
TUTSAKLARI! 

KUf'd P\aJj(ı PKt< Ondı•d 
Oındl ~ bl' et••me harırllnJ)'Of 
N(wnoz·u k1VQ4ıytl. d1h1 oor 
isyan atesıylt ~ar$rltyor. CIOdat 
Ka...,. MaıkJrn yOkla$1 tsyen h.Ktı;U~ 
..,.,.. ...-ı.,or bU yuk komutan Mah 
turn tAgıtJ yolıdqt Ofdull,.rett 
o·nun ı.tacs+ esoorun~ yut'l.lye-o 

rell .... !'N '(t)f i 8tz Pt(t( NVIIf 

lutukları d1 Manun,.un Newroı 
u"U 1•ncJinlardlı direnıt tar 
kıllnmı.11a ~UII\.Iyoruz O buyuk 

Oa191Ya. ui!Aiıl kur1ulıJt Mtın• _! ... IV' "'"'' ll, b<i)'Uk 814,.,.. 
,.,_ bef&en9iet Newfaz d• omuz..., 
""Ye teh";otuz Y1p11kWımw , 
yapemldi • ..,ımızı goıoen Df!Çi~ 

rıyor, gôrev ve. aotumıutuıı. bdın · 

cı,IZ• dfW'IRI~tlflflk yOOunll$111'1 
yoruz YI bU;Uk lt•vganın huır 

llw,çAenOiıMI)'IC*'I$ı'f'OfıJZ Gvn· 
c.ı..,. ı.rı~lıtl OO'"e\'ierımııın bdın

c.noe OWNk O t~ Yltatru

tnZ.I vi OtYrımc• prat Oımue ,on 
YetiP \I)'QUlemak yQI'TIUI ~ 

-~ 

Cezaevleri Direnı,ı 

Yeni BirÇ~rı 

Adll'l. Çanakkaı. VI Dı;lrl)llur 

51Yıf C4lll't1~ ICI•It gtevı, SjMp 

caz.eevınd•IH lMurn Otı...et.ı dırtf'IIS· 
ten devam edıJOf 

YAZISI3 SAYFADA 

_j 
Yeniden YoOunlafan FAC-TC iıı.k ıleri ve 

KUrdiştan Uluul Kurtul U$ Sava,ına K•r" TUtumları 

OrangNKhOaen yad411' [)(... 
l)u)-a Ah lım~ )'ıJI'JIIItk Alınan po ıt 
kesnn m.henk tatırn Olu$1Utuyot 
Yakt.tık bu!W~ır'l yOZ'f'l one., Al 
mııın ~flm.., ..,..,,,.,,rı.n ooou.,.a 
Attbm" ttoo-n. de MeıopoLa'l\a 

'fli'nıtı "'"'* IOpfa. .. lannlı uı.n
IN.._ S\lıcM. lerWU tNyof'Ul IMflin ... .,...,_.ııoocı-ı ->Olu ... 
nun ıÇift ın" edtlmll 'le ooo~.~., • 
uıenmerun. bu yeııı topraktarda 
tom ur~ tMdtt etmenın başlıCIIt a 
eıo&ltak QOfıJiınUlhM" ~, arl'I(Mn 
yuıyAk bir tamwıgeçm...-..rao 

rnen ekitumcil G~ ne olmut · 
tur"' MtJLVpOtıımya·r • geç•"* 
iıl1lfiYWI AlrNn , .. ....,.,ntn 1$-lahı N 

Ucter azatmtf\ır' )'e da bır bat)la 
tpıkie ıt&eıe edehm.JOmUrge yut 
rN aı;"'t lllSil onunde durulma~ 
btf tt1Ahlı yol açrn•ttır? 

8u IOfulltln y.,..bnı kıu da 
OlU ..,.,,.,.... .. .,.,., goruyona: 

8ugun ortlıya Çfken btf'QC)i( gelıf~ 
,.,ı entayabtlmref\.n cM )'Olu. o.raı 
buradan geçıyor Ac klamaıarttn• 
za y..ıtyıl oncıe.ınden ötnekter V'l• 

ttftk betll'faceOıı Bu. ı.orunun 
.,ıa•lmaa4 ıçwı dt geretıhdtl' 

Beıkı bogun ctUnylınllt pr1tık 
otetek yen" btr duny• sa.,...nır. 

....o 1(\f'OU\Ift"'tu)''f ArnabOılo'M'

mtzh.•da~b"u"'aşın ıe 
IUrukltnıyot' Her .,.. bır k~~ 

bunu pellaıab l•r ltle. meydaf'\a 
~ 0'0\n bu ~ıtmt~den A 
manyaı da k~ PIY"" du..-.ı k ep
InM •lr)'<M Tll(llı.ı. ı Oorıra sa ..... 
yıea.nnd»ı g be 
Turk·~ •lerı ~ 

mwn bır dunya ..... ,..,, dOOfu 

lklfUklend9* 18 yy ın 100 ÇtiYf• 

Oınd• yOOunıa,maye batiad ı O 
~m Altnin lmperatMu otan 1 
Wıll'*m. bu .. ...,. ltlft daha da ller. 

CJ#,I ... '"', NyfMU 

Gerıla Yaşamı AkK:t 
Heretıetıı .... şm ... dır •• . 

FAC"ıan TUfltıyl Uzttı 

KOf1eı S.vlf.,... mı? 
DIMılr ,.\ • 10 . 

Mf Kongre CllQtl-i 
Her Turlu Engeh 
Atml Oucı.ındldır . ,, . 

Plf1ınıe ve Heıkırna 
Açıklama 
ı.ooı.. .... ~, ...... ~l·.- 120 

PKK Genel SolıNieri A. OCALAN rokl ... n ..... .--. 

K0RDISTAN'DA AILE KURUMU, 
KADlN HAKLARI VE ÖZG0RL0G0 SORUNU 

f>+H konu,.uı. ~ ptbi ıbu 1t011uda oa ç•trn bH Nr•ıı..,.., 

yurutuJduOU bliın,.lltNt OzQUt blf ila cM )'Mirtnt~ ı..·• 11 ot9'< t 

~IJuyant,.k Iridar 101 Oııtlft r IW11f!retlfJfOınbdtnQ ~~It.Vtlt•I.O.')'Ot 

.,_ MllWŞimtıt ~ tern~ Q*ilSttrı(O't,~l 8tJkl 0.,.1JV'1 t1rlt ,. IIZ•IJI H 

drılm.)'aOibr ""' PKK dt 'fUIIJtulen muc.dfıemn bft()Q'el• ae Dı.ıe1ı.t 

Perttm/ı bu ltonude da ytn.-ım onı.ınu Içme le ;çın bu tl!fkHr• 11rt Dıt Ns 

llfl)'l ı.lH IUI,.,.Iıtldtr YltN olan lnc41k eallıntn ttrt bfr MSfltıiJ ttme· 

landt ~eb4/d 8ez1 du#ull tı~r. lı.,.d ı.riltJ bu pe.rçt• ııı ttmrinc» 
~ıtı.me tl bt tutmuyot YI~,., 1-on.r 

Şimdi tH.orede *-''" Çll(ttftm.ı lıa4m-tr_ .. MıJiı-* ~ Yı•'"-'" 
•~zwtlıarflç,ltt~nnl lı ış;f' lı~gotıJrenihJ~ !lrıtJor Bu 

lıonuda Nıtgt .,.,cı., kurtJuQu iliJ.~ "'"' a. .. nme pcturdı~~Unu 1Qc14 

tOtDiftr? Bıl, ltkadaş .. ,. oadt• '" Ort• ;~,, ,.. ij., ptbft~tılf '*' az tn oır 
ldım d1h1 yuttJtverlıDa. QMtallUgi}rlwlc tı•ttl..ll•nt.-Jılln~tşt ,,,, .,,,., 

0)'11 btr hd.n ozpı.ırlü'ı "'''" 'ı. Qt~ttwrn lı ı rı•'" lt.tndınııı tı~'TI a. 
topiiJmll tMhl ltıll Olpurf&JOe gfilı.itatin 

YAZISI rt $Al'FAOA 
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KURTULUŞ ORDUMUZ DAHA iLERi MEVZiLERDE 
Ba•r•t~tt 1 uytad• 
lerı Mldırı ..,. komplOlari bt .. ba
kıld•ı)ıncıa, vtuuJ kurtutua UYI· 
..-n•ZJI"' , .... ıorlu bır g.ı ~ 

bo..,doO•n•-••l'ifiOtoc.Qlı Kı .. 
t.n bf.ı 'f8N Tuık lbn'\UIQ«ıa.ı 

aurtoth Dtr Mık•tot t~aıırlriı: yeptı., 
Bu tıaıın.kıar )'OOun bir .. ucıe 
somı.ıro-cı batının oaı s.yf•ıerına 

yen•l•ldı Yem sılith aıımtna giGııd~. 

ordu takvl)'t Ntdl p tm•nl k r•· 
... .,.,~yururıuoeiOkuldu. koy 
kOfCJCularının ve o.vteun ~ur 
ad Allıt'IGI gt)ftvilındfrdı01 aıan

a.nn Iyi "-1_, lfCt>fıld Yb t)ttÇOil 

hazırtık yap.ıcıt Butı..ın bu 1\az rMı: 

tan da Ntlare\A,ıuı kutlu~ Uvt 

.. '"ı.ZI boQmaA tmKı iı. Qıf,...., 

ıç.n yap. KI 80)'*t ulusal kt.ırt\ltut 
........ m zın )tni Dtr atılım ~ 

mın bo .. çılıı.armeyı ~ k_,dl "' ... ~ 
l•klenn aı da olM dev•m eHıımeyı 
neupJıoyoflar Bı.ınun Için oe her 
turlu kom~o vt Hidırıyi yoneır .. 
yortar 

e.:..ıı.ın ceDa*'ı~ '~· ba 
tıara g.-.ı~o~m z en~ı go. 
bf utuuı kurtu ut eytemblı\)mııın 
NewrOl di dofu\1ı.ı .... ClktnNI CM 
engtı*'emech Alınan yo0un lecJ 
btrterer•O'"-"· TurkordulU ARGK 
btrı.kltrl klrtıtınde terıtılennın .., 
a~ r ltayıb4nı da tın• bu CIOf'amc:se 
IIOıllf NewtOZ Gl )'~Un btr tek~ 
de Y\lkMter\ eytenwlılıl. ~ıNn ay n 
01 hızınden btr .-y tıay~ 
deıvlım ett Turk Ofd~o~ brttıııır.ı ... ~ 
oz• t~a ~ kOy \orı.c:uterıne 
vurulan aoır ııarbe6erle ttalı:ımız 

ulu ... -.u«u "' Nwlfıı'\t -•rtfOIUf
ıurulrnaA •ltenen çaperı parçaıa 
mtkla kaımayıp. aynı umanda r-· 
nı bır INmanot\ .çerı11ne bUyuk bır 
ey..,...t l·"ıı; ~ guÇtıe gırmes.nı oa 
bf&mıştır 

Bu bıllııımdan Poıuaaybın. $tt 
nak-OediiOfen ve Ktğ• eyternlert 
uk.ıullı.urtuıus Mvtttmmn yenı bu 

a$1fT\11)'1 ula.tmQ~ '"'*"'-"* Ol 
gelmektld .. Hel~ımıırı ..... QUÇ• 

a.ının ~j bır giılte utt~nn 

011ı1nıtı ~an bu •v'-ml«. eomUr· 
gec:l Of du ve oz.ı UYIIJ btrlikterW\ın 
halkımızın guc:u karfi.,nda tutuna
mo~ do onoyo çokordı ARGK 
btrtık"'l kıtı boyu tUrdufdıJIC:..,! 

y<>Oun hiZır1ıkaarı .. bUyuk bu QUee 
ulap y,,..., klt\CU utWına yuM· 
ce g~ kattı .,. bunı.tı ufuuJ 
kurtuluf ~•ı-6f IÇinde eOıtti 
UV.t güÇ.., ıN ,.Uk.Hittl 

Son eytemıer Kurdistan da ~ 
rı Ila uvatının tutunaceOonın ucM
ct tÇık bır ken.tı oltnakla Gl lı(al
meyıp Nvatım•ı.ın butOn engel.._ 

rne6efe raO"*'-~ llMiiN yoOun 
tHr ""'""' ~ arttıraılk ..,. 
dUr~n de ıc:anm olmaktadır 
Kurdıatan hafk, aarıtıtndl int keı bu 

"'"*' uzun wıeı• bı.t MYI.fol ~ 
cw , .. maya wardırryor Gllnen 
at~ma k.uçı.Jm~ bır ...-m• 
deıQtJdıt M~delernlıl Yataml 
umudu bı le tanımayan bazı çevr• 
..,.., giderek geı ..,-. .,. daırın~ 

.. "'&fOtif~ımt.ı.kar"aında. kend· 
"onumLarını yenıden QC)zden geçır
~TM~eırı dt onların eOet bırez Oj,j· 
rınuuklerıve'u ert...,....,.,.._ . 
..,., pevıerldır Buoun KUr d • 
t.lr"''Chi'l Nw..,n boywt..ı Dotalr..Wı.m 

4yılı.1y.loncnıiltıbılek•yü&anclı

Oında ~kıtnllln Wwıde keıeo....-. 

tMtafenın buyukluOü cok aç.- br 
""-'de ortiye çtkmallı.dff' Sava 
•nı oug..ınku d~zeya ulattııan O•r 
helkın, evtadın. otdu6unu ıCidıa ... 
o.tıı.tın , PKK'nın oncuıu~t enıoo 

..... , .. dnıek Olmaları, )'ı.lflMYer· 

110 n de tei'TMII tw O'Çt.ıı..ıd-.ır la'•• 
gıôen Nwat l)tlretılı!IIO'mu bUgon 
cfatıa da açtOa çıktnrt ..,. hnıu.n

tnottır Son çarOtttnMar , bunun .. 
~ bır gôatergeadır 

Hallumıvn be6ırg.nlefer\ MVIII 
gucu ve karattııı6ı k.,.. .. tındlta .. ll 
TUıtı. tOmOrgec:ıl«l bUY'Ik b" ıetas 
ıçırıde mucadelemııe k.,.f4 yeni
den b•r Nkhn kampanyuı batiinı 
Oı..,1cta c:tıoaUMı em.,.,-;a ~at euç
lert MkhrWken. tÇetde de ata•• 
ut<WNnn yan Wl do6er llıen• 

.. ,d. yen; kQI'npiOW ~ 
kO)'fnlktad ... 

NuU}'ben çar~rı ard•n• 
dan Tur1ı; ~· WNI<I•n ,~ltın• 
yenıdan Nilallı T~tc:umen, Hurr._ 
yer.. M;U.yet gı~ beDi balt. gazere~ •ete mantıatten ylyınl81'\1n b rçOk 
yaıtda uk.ı.tal kurtulut uv." oer 
C.O tNl caııprtJimaya c» .. ktı Tar
cUınan gazew. .,....., dıdlk cil

dik llattl'fO', ... ,.,. k•liı.Cfl ' .... 

1110 lfl Wtdı0ı M.blrınde Tr.ırk Of'du 
btttıkllrının yapctıOı klytbı 9&Lie
m.tc ıç•n bUyUtıı bv çaba urleru 
Da"- tonrtloı.ı oumarda di benı., 
btQmdl yaymllrın. ltJfdUren 10-
mutoec::• ba.tın. kendı ıarıthklarıru 
lııl~lma,.e talı:Jiı llfc:urnan bıf 

yaa.n heber utetrne nMAINi oıa 
rak, OU wrede en baftl r.r.-.et 
en Palme c.n.ayMkM yentôtn ..., 
,., •. bır,_,.,.. Mn tl "*latnaia
nyta PKK'n.n adtntyenldtn IN o&l · 
yalıtanttwm.M ıstldı Anc.u. bu o 
kadar bayatiemt kı k~utu h• 
taıartan duyulur Of<lu Bununla d1 
yet.ınrneylp. "tStgui #Çiftde lıiU/111 Ol· 
dtJOunuvebun.lmMtrtt~"yaJan

..,.-ene benZif'leflnl ıat çıtııanıreall· 
na or111ya atli Htçtw ınanôtttalııOı 

olrneyan, bu e<* .. ~ IOmı.ır
oeet bntn kendt ._,..,.,. YID• ..... ,_ 
YOOU-~'""'"· 

llnda Turk batint dıiml cMO•tt•r•· 
tek . Gevfetl pefpefıl uyarllarda 
bulunmeye be .. adı 22NtHn ~rlhll 
T1t~man gaze~. "PI(I( ~yC.Jk 
o~m pofltı<H" bofi!Oı .. yoyon
lodoO• yazıdo. - golofon .,....,._ 
6er1 tıı11 .. Gaha faıta tldt).f aJmaya 
çaOıırOI Ak• dururnde PKK'nın fi)U· 
c:u Olhl tazte açıoOa ç.lc "ffO ve bunu 
dUfl)"l dt kaDUI ~ dıyerek 
kaındt tukenmı111dlfın., gorulm• 
line~ olunmu.n-ıstedıier 8u 
lll, N't'Q V1fçe0ımıvn batıota ~~ 

fekılde ıtltaf•d•f 

1 \ . 

. 'J ... -

Nusaybin Çarp1şmas1 Halk Savaşı Gerçeğimizin lspat1, 
ARGK Gücünün Göstergesidir 

SomUrgeııc~Wtn arı.. ... Ir,. 1 .. 
çunımu-ıon ,._ cwpo. 

,....,._bır kez dlhl or1a)a kord· 

du Ktt bo)"unC:.. b\iyUık bır g~ 

yuomı.ıklefı haıırtııdaron ARGK bır· 

lilden klffotınôl hıçbw deQef tli
"mactıOı ~ Qkat•kh SOmurge 
d GUtmlnW'I butvn fll.olfaua''"' 
r-omen. getçelııtiMkaci:IIZiyrfVI 

OluiNa yu:ryı..ıe otctuOu o.r 11ı:ez 

daha bu carOtf'Nıda orvıya; er• t1 
__ .. ___ 

oze~~oır.'- oe Bo&en ve u.rd<ft...,... 
latına bet\efden t.tley•M guç 
ytOmaya bQIIOıka.ı gOrukkl ç.,. 
pttmanın bef'ad Ot gun ıM. eo.u ve 
Kay•foen kom•ndO allyilitA

dan guç; Uydırılmuı yao-ldt &ı 

.-tki• bY .. ,.,dak ı Hk•ı guç
Wtn uyttıında bVyiıtt bel lft•l mey
dal\1 Olkl· ~ 100 OOO"ı &fklr\ 
ber ....... ouç &ot*" .... Mard.n 
at...naaılnd8 konum..,.,r.amıs dv
n.ıma. ~ ndaıkı ernK. Nva..,-nıızın 

IN!jUnonf-yoO~b<ıolon._,dl kendı vart.Oını y ... tmalıtır 

Mart ayt aon .. tından ıtıbaren. 

Mardın alanınde operaayonl.aıa 

gırışenl6mutged bıtfıl!.let Ue Halil 
Kurl\Auf Ot-duw gerılaları ara-
.... .,.,.,., .......... ıor ınoydono 
ge~c~, Bu ................... buyU 

)'UOu '" Nıd)a,-NuN.ybın ıiÇ.IIefı 
lll.lll"'dd bu~n ve Nuseyt)4ıı • 
baOit olan Kattmıne, Bam"' YI 

Detou lı:oyteonnın .,...kıniarında 1 Nı

un'da gerçektl5tl 
Bu alanda VI kurmuJ olan bıt 

AAGt< bltltıQ!f'Wn got'IJf~ ve dUf
mana ltıNır edılmfti oıenne çat
ocsma çıktı ARGK mutreı.aın.n 
_, holıı>kllrn )'UtıJ«UOol YO 
,...ı hbaan ..... fÇIIerın l!)ıtı.mtnı 

Y.PIOO> b<ı Oo olonındıı ınoydono 
oeıen çorpıfml buyUk bor cı.otıın 
y.rattı Bu O..tan. btt t'ıalkın klhra
m•nca dlrenıtının•~ aayJda da olu 
btr grup IIVatçı tafl.-,da d de geli· 
ll)'dı Bu de&tan. yatamaya az. 
metmıt btr haDun lletllıtll)"ttydı 

lhbtn 11tın lıOmUrgld ordu 
guçNırı, ı"' gun ...-lltınınaıçtna~ •le 

tNrtı.kte mudahaJe etmeyıl be$1ıadl· 
1ı1t Oaa&anıına•aı o&arek 3C4N1'\MI 
omı tun men.ubt.l Iirttildildi & · 
nun k.,...•nda du,manen ha!' .ı< et · 
11110lnı tespit aden AROt< m-.ıfreı•ı 
ıM k.,lt tldbif olarak uldırıya 

geçte Oıel ttm •ıaetarına putu 
kUrutGU Gel ı .. ..,_, puiUIUI\I dU

ten 3 GDI tım aracında bulunan 4S 
kontr"'9'fıllactan kurtulan oltnad , 

ayrıoeaar~nehitMırıptıd.tdJ Ol'el 
um..-ın .,....dtOI bu heıımet m• 
ttnda. totnı.ııoea• k11adan .,.. 
Nıvadllı , .. na )'Inf guç Mvtuyaunı 
aurdurdu.., Yına eı~ Botu. 
Sıvas. KlyMti, Maıaıya komando 
bırloklerlnden binlere• aP:eır bu 

.. 
.......... ....... ı -.rııft ~ .. 

ve hall OterinOI ,.,tıac80ı .,.,. 
k;arp bel lotdl>~ ...... e-ç:tık .... ,., ... 

HYw.Wtlt' .,.. ._.,ldan uıcwan 
dutman bıtl+ ile, ARGK möf'etelol 
aıuıncla çerpttıN 1 N un QünU 
yoOun bit,.._,. devam"" BUtUn 

Oıln DOyunc:acMwtm ldıtın """"-'• _........, .... _ 
~·..,. 3 hel • opter dı.it.urukl\.1 ---uo•ur 
tulen olrNdt HeM.ootet5erc:len &wt 
.,., ... Olet... ger .. .,., ., ...... 
dvtw C.taıma,-• t:ütdı.ıran Chif
man a•k•lwi ~OJlıl.,'IDittltıle 
ırnha 1CWcJ4 Cil~ IOf'IUCUt'Mla 

.,....,1041 1 "'ba". 1 teOrnan ı 
aaaubeyın da butund~ 18S ko 
mando Nillll OlduruldU. yud• 
c.eeı de ~·ilndt 

Dutman bırbk•ı kaytp&arını 

giıtemek ~ buyuk. bır IAhletıAr 
.. bQ>.vdu Ga.te~Mf• dır~l 

GenelkUfmayt.Oın Yerdı6• hebefter 
~flndl t>a.tkl bir soy yazılm.dı 
Gaz:ettıc:•llr çeOrıkhO• hatete catıt· 
me aıa.nıne to«utmııdt Kenoıı.nna 
veıHn bı9•ın dtpnda bi:Sl.l "*' 
hongı bır py oııı-on...-J ongoı 
1tnc1t "'ıtetı.ım Curntıunoyeıt ouet• 
''""' eJ.Incla buluntın rnuhabın bu 

ll"'~ -· ıo<undo .... 
Sön'ııJroıecı..,ın IÇII'ı,.ne g.rd9 bu 
, .... bı ... onean n "' kadat aoır IMf 
kayıp Ylf'dıOını ı;ıe bunun kllft .n· 

da aôeU toke ok:ıt..ılııann. gos:te· 
nyoı O.çı tıW"nOtye kadll lOtnUr 
oeo• klf'dl. U'f'ptarnı gız..._ 

ma...,ı:W AtlCak. b\.1 keı oen. 
IIMiyu• btr ,.,.., 1Çifı tıl')8 g•rdıler 

c.ı..m. aıarw\a o•rıfi tıngelildık
IIrt g;bıı ~de de cMO•n ~ 
u.w tediMtter lldıar 80ytec:e 
·~giıttımırllkveıı.8t'nUO'f'a-

"" - bılgMııdıı ....... -
.... umerı oAduOu gı.bltııu .. ez ewı 
N.Mt• Olemlıdllat H•:ıo.:mu ara

_,. ec .. .,.~'""'~ 
gazetedetın ~ .. Ol . tılf;IJ 

oaıeteli' ger~·· f' 60'""' ..._..0.0_ 
C•pıtmade 7 ARGK aavı~tçıtt 

""'' duııu Duff'\•''- ka,.ıpfafo eok 
~'*"*' tÇHt alarıete bulunaf'l 
)'UttWII ...... kiiifoimeye bafilı:k 

Bo,.'eu kendı kay•P'I""' g•ZII'r-P Olf.....,,., luıorbı"'l çok gosterme.. 

ı.aldı Bunun ıçın. kayıptllo Oldu 
0Undan ÇOio ,.,.. g<>SIO<dl 

CatMtnacs.tl ll br kayıpla 

cıkarı ARGK bıtltQı dutman Çim· 

befını yarmasmt bılmıs ve 0~11 
yontan bola çıkar.,...ttır Bu bl· 

•ımcsan. muhrale. ARGK nm gu. 
cunun u'-fl+ ..., rerwt aomut N 
ooe;ıerg~ı~~ oeur•en.. KurGıaıan eta 
f\atk Mwatry'-k~ d.a 
Kık bfr k..ıı Oldu s...,..m•ı 

bO,.iMina Qı11N:t Cloph muharlbe• 
ıerogo--bıt<M~uı.t
ma• ufutılıl kurtuluf NwQırrıı.rın 
..0. lt1 ~ tM..ıyuk bır zat..,ctır 

ASIMILASYON POLITIKASI BOŞA ÇlKARillYOR 

Dar•m. lılardtn wıe f!Gtl 
lıtrw1daiOmUrOfld~•~~· 

ruf'r'ltannll._.,...yurutU*'~ 

lo llo Dil POII •1 b0t11 ç*ııri ıuı 

--Kjjtl gonoo.o..,., I>Oy 
nınl yıkamtil ve onolafı k..,d h• ı-
na kart~ Ihanet Ider dururN ve· 
W mak IÇin yeygwı bu fekılde ottuı 
yododo0otboı'_ .......... 
wme ı.ururnlat• açtnAya blı.-c:t 

l!kı lıWumtıar.,..... .. onemli 

orll"dd bir '*'Ml ıını.arca6"" Qtiltt 
WJ6dıı01 bdınt!'ıekMCflf' Bu c*wl&at · 

da O*uyatı ~tetın beyirwen 
Kemalı.rl'r\&e do6durulrnut ve het 
bıH TUfk fıO"""tıtrıının bırer NYU· 
nucu., daru onayao Çik.,.,., tki 
tM tıelk•mı.L n geMıceOının onetntı 
eKanda çarp tıı.tnaat anillm.na geı . 

mHtldır 

tM7 .,.a.ncı.n bu yan.a Onenuı 
bır IIWI fı tteodef ~ak Du I)Otıtlla 

uhlal kwtuh • .ıt aaw&fl tatatırıdal' 
Pnmıtlır Aaımıluyon polıWı.a

•nıft bOtl c-••nlml• ve ayr"'o 
utNıt\da JOtrour~ lııun.ım&arın ıt· 

loameı: kıtıntrıalt hllk NVIIN'I'IIlof'l 

ôlha da gel tmetınl •Ota.,.ca.kltr 

~ ,.~n ..... .-ı OlltllliOtntJrge
ediıOe darbe vuruk.ırken dtı0« yan.
ôatltıkonomiıı. eoeyat •yuaJ kuf. 

ıuıoı. oQıtırn wtı ııaıııaıoa 01 uy
guıad•kJan polıtıkayı boM c karo 
ma•zorunk.ıdı.ır Bu ba"ımdan JO.. 
mı.ıroecıliO• kartı , .... ._.., her 
atanda br butUI'\ oıarak yı..ırutul 

fT'MI Qlf~hdıt Butun .omurgec. 
kurumı.ar lfletnez hl.la getirojmt
lıdır Ançak b0ytllo6cta flıllk MVI· 

"'"'.ıi09Yt*un btr ........ dOnutw 
Zaten bır 1\41\ Nwl'* .. .,.._., .. 

yaMno egemene aıt M varu 
~ne klrfl bır uvaf Yermak 
LOtundedu SOn"ıorgec:ılıOt outun 
kun.ımlarryta bor.,lıll ltlltneı oır 

~lle gelırmed mı NVIfın di 
zafere gotutemez IJta. oı.ı g«· 
çeki k ten yoı;a çıli.ara~oo, Kur d•"" 
aan·oa Tur" SOtnurQIC'It.4•ne aıt rıe 
lıtadar kurum varN hiQI vtuu 
ıı.~o~nı.ılı.ıt htOetlenrn ı: tÇınôedır 

Cunku aomurgec.tl.ı~ Kwd .c..arı ct. 
bu ku•umtar vaJ.t\atrıota )'atan"'lkl.ll 
we ayalıuı kaılbıtmelı.ıeoır 

SOmurgec:ıasımıluyon ~VI\1"'• 

larıf'tl kart' yuruıuı.n ,.,.ı.ıc:adeıe 
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eorı"ç "'er m~ ve CWçotıc •••nde b4.t 
kuru1T'I8t •tJtmezf\lle04Jtltılmıtllr 
Sofı br lY oçerıw.c:Je 50'y• lik tn 

OQretf"!'\tıf''ıltıll ecter.-c aomur~ 
llfrrulaayOt'lun o .. er.cı ()jmt.ktan 
kenddetın• k~KWmayl çeMflıı61,t 

8•hndl0 gıoı ou ale~• OO•et"*' 
lıııııO· 1l1ıncta bu alana gönderıımıt 
olan baz MIT IJinlat• daha ~ 

cezallırıd rı""""' Bu eyıem••Oın 
etkı• , .. cM ,.,,,.._,n dlf'ıl di 

çoOeıeceoı ""~fnej('1ec:t.r 

KIQo'd• Eylern D•lg•ao 

Ayn. llkıtd4 l<iO• da da ~tı
O•m•Igun..,de2ıc.Oy bas.ıımıt YI bu 

koytwde Dul.,.., asım•tyOn ıu.~
n.ırN•• Imha edı.lm ttır Bu ey~eım. 
.., !\alk uıtırınoe dtırın bir etkı 
LıyanOirmııtır 

YıM lyi'U ty1emle baOJ.ntı M;;aıfıe 
.. nde KıOı·Kara~oçan yotun• btıf1-
lcltkurultrak, )'Oicul•rllı ~topetn
b yapılmrtur Iki ayrı getilll oru

bununger~-rdıOıeytemlerblt 

dOIQII ... ıoncı. goioOtNtln Iki ayrı 
I;O)'e .,... •nda blı .. un O\olltın'en
m,.1ıır KOylulerle topltr'll• y.pen 
ARGK bırlıkltr1 erdındanaaımı& .. 
.,on kurumlarını tmha IUT\IJI•td•r 
Oah1 eonra h• llu grup Dıneterek 

t<tOı-K...-ekoçen yoluna tuınkat ICUf • 
du~ VOldan geçer~ 1r1çları dur

duren gerıhalar, k)C)tlnıı y~ptııar 

Ayn. andi g-.n ~• aıt bır 

am bu '-na da yak •m.aıttr 
&uınvnyln&~Wa K•Ot nınKaleantı 

koyı.i yalt•nlarınoa 94tfçe.ılertt.,ıı.n 

b., dtOeı' -v1emde1M. K6y Hızmet 
lerı'ne 111 btr grayOer. bır doıtt ve 
o.r kaıonyon yaııutcı• 

1$ ._, .... AAGK ber•Oi K .. 1....at 
koy\.lnde b.Aınarı Mflliytyt balııcın 

GUZ., i-' !ter Buk., •u.rıO. tan• 
uyea. Cıvlwnarı t>ekÇiyı euı.n.ttı· 
ren gerlllalar, ~ gerçek ... t•r · 
dıktan aonfl IJinôen ayrıloııar 

Deralın'de Toplantı V•poldo 

5 "''Mn gunu. Owa<:* kafiyOlU 
vıerınde benkat kuıutcıu yOIC\J~ 

larta toc>~antı yaptldı S.r ARGK 
bıfitOının ~çak ... tıro;oı bu ey~ 
ıemcı.. yaılda"'k 10 IMI QıOI btr 
uımen roı UalıOe ka~ıld-. 

~.,.. ıı.opruau yak ıniatında yoe. 
Dertt.at ~~ıuran ve telefon d .. ..,..,..,... 
,._.., AAGK t>trtJQı oefen araçı.tı 

durdurctu yotıcutar• tootantı yaptı 
o.n.t kutumıarına art olan l'!larao 
da yiktıtir Yofcullıra mucacteıemı. 
zın h::ır\dt bulunduQu a.,.mayt ve 
kenct.ı,.,.ırw belıleyen gOıt-Mrı ~k· 

Ilyon ARGK bwlıOo oync;o rvtlM· 
VW*lll eoru\anna da yan Uat ver• 
ret; kendıwt • uzun aure kOIWt • 

tullr 

HEREKOL DAGI'NDA D0ŞMANA YENI BIR DARBE 

Baharı, geı.ı• I.Je bN"t'kltı. 10· 
""'rgeg dutn"lAAl., QPtırltVO"• 

laınnchl bil lf'llf meydenl geldi 

A;n. ll*llGt ARGK nın eytılıt'rWe

nnclekl rogwn•sma dlıt\8 cıa arttı 
kOy llOturt\.ı..,na, lııyiMI lı.urum· 

kata •.art~ yQOuntat-n ~~il~ın 
Pf'l$#1 oz:eı tım " "l()tn(HOIC' 
• .,. •• .,... da~ Ol"~ 

.çelı...,....tlıOır 

Şimalı "'ıl CM.ı~Ynan ttet-.ol DI· 
OirwıO..._ kct,"illl_.rntnOedOt _ ... __ botiiO< .. 

ARGK ger .. tn(.ıtrez• araiM'da çar.,..,... Ç*o cer...,. ...... 
cunda TWtk Of'Oı.ı tw'ldı;letı a0tr bir 
heıwntıeıy....-d.W ........ o.oı nde _ .. ,_ 

C!kM orctu ~~d'llf\ f\tıtetı;lıını 

lark.,.,. e-.....,. bu opetUyonu 

bOt8 ~wmaıı ~Qn onaerıne puau 
anur Dutman bırlıQıt"ln pusuyl 
c:lııltmMi u.ıenne ~ı·ıma bqlacıı 
YP!a$dı.10 ... tôe'fa"'ecJ.-ıçatıt 
m.de ~ har .... M edeımel bir 
........... _... S..pYek~· 
olali aıal'IOI ctUtman bıttıOı mil· 

rıevra .,apecak btt kıpordanmaya 
bııe Qlfl~· Adeta yerınde 

çalı.ılô ııatct ~GecJeottm eden 
catttmacta duşman ,,.,.,, y.ne 

,. • ...,. guç roOmara bQIIdo An· 
e.- bune reQ,.,..., A..c;K o-•11 
m(,t•e,ıepwt uz~ yUrurrıe gu
a.ıi'M.I gOIHt'em«<i 

Gec.ııar-ıv.oı.n.nç:oııımftluz• 

rıne ARGK g4Wı 1.1 m\,ı;rll"" 10 
... ,, lf.k - ber aure ctevam ttıırdıl)j 

çatıfı"\11)'1 10n1 erdır.-ek. geft çe. 
kıkti "H batka bır us alantna oeçtt 
Çautmada 1 utaıbet. 1 lan<Wmtı 

c.l'f\1"""'" dllataı.ıncı. tııuıwnOU· 

Ou 10'" lfkın dutman ukerl Ol· 
duruldU. btr o ka<San csaı yaralandı 

HerekOl O.Qı n41 meydtna ge· 
*' bu C-~tlff'\a, ger.... twı••· 
ma n dupnanla mu• OöOuM ... .,.c:e a.ıren b.r muharebeyi 
yOrfo;t~tt~blrlıtanıtııc:Jw 

SutWW~ IUfll"' C.W~ lı-aft· 

ket"' kalan ve k.çan. dutman 
bıriiOt Oldu Çatıtmanın •nttyllıttnl 
eııncM txııundur.wı ARGK btrUOI 
duttnii'W'I Of" cı u gucu ne kldlf'" fazla 
-.. 6oMrvn.a oturu olaın. O.ha aı. 
oer • .,. .... donanlmla karfl konula· 
~tıı) tMf kel dahllı.lftofl~t 

H...-.. 01 nwhwebeunın ettı.~ o 
kadar bOyLik oldu ki. Turk blıtM'M 
bde bunu duyurmak LOt'unda kalCil 

Tere(ıman oaz.ıni ~ bafi•Oı kul 

lando PKK ....... ~-
vazveçwM ..... .,., bttlllı'*Atn~Lf 

1t.o.1 ~ • Yıne. B8C r.ctyoeu 
eytem uı«ın• COk Qent bir yorum 
yaptı IkilUn ountar bl ... halkımızın 

buyuyen Oldu gUcu'lUn yar•ıtJ.Oı 

geqmelefın etkılim gMierrT14hle
dtf Sımdıye k.Oar ~M IMf

Ilite IUU.ca our., carı:ıı.,.lll 
&l Mytda ~~lfiJ Bu dO· 
- ...... _ . H«lkol 0.0• .. 
Semc~ınll ç,arp.~ınCS. gorı.ıl· 

duQ\.1 gıbi yaygın tw ""-'lde get· 
çe6d.,ht~melı.ledır 

ŞEMDINÜDE BAHAR EYLEMLlLlGI 

Ştmcsınlt ı.ık.ı:tal kurtutut ....... 

tımızırı .,.-. raııa yoOunlattıOı alan
ıardan bırı Bu alanda aomurgec:ı· 
r.en. ...... , en tıddet~ bor toektııde 
O.VItn .. m~ledtr S&mdıye kedar 
~ alanda cNtman&• borÇ(Nl ç.ar
P't'N ~oana ge&ct Bw atanda 
IOmutgıed Ofdu bırtık.lefl .. lloy 
koruculatına q daıbeter vuruktu 

,.., Oliharıncs.a ıM"k eytemter 

~ıft'hl gunlerdt ger~III .. U 
Bı' ARGK b•t~ nın22 N•Nn g~ 
1iJeırç.eı6,)e'fiıtdtQ eyltımde kO)' aı.o~ 

rUQ.IIa,.i .... as.k.tef~ ÇOk uy.cS.J 
-.ı .... ,., ......... s.n-ıCStrtl'rıtrı o.o-

~ I.;Oyune beOiı AnadiQ tftelfl

""' batk•n duzenfeyen gerlllalir, 
Duradi buluntn Qeleleft ve klfl· 

ko6a uldıtdıllr Bunun uzerınt eı· 

kan çatıtml di uk• ve k.orucua..-. 
dan bır~ OldU ~a yatlllndı 

Gece uatı.-ındt gtır(*ı.Jıettn 
Dukıncle ARGK o.n.o hyıp ...-. 
m.d•O· g tk. ca~n ın~rtatıtını 
de elınde tutarak.. duamana Mkle~ 

mecsıoı bir kayıp v.-dndl Ey~·n 
bıısarm tur tek 1t0e .onuç&aınm1., 
kıue~tr w:erme buy(;k tw etkı bt-

'""-
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CEZAEVi DIRENIŞLERI YENI BIR ÇAGRI 

... 
Oı~erbaktr z.ıncsanı t:ıa.Ştl OI1NA 

uzere. do0tr ce.ı...,_•nde cse au
~t •l" '<*..,.O.yv:tı...., dı~enıt 
tutukıut.,.-ı liteiderının klbu' ldıJ.. 
mesı ılt IOf"''UÇla.nmtfb Buna kattıı 
Turk tOmurgecıltrl 11d k lan aO r 
he.twnetln lhıncıa'l ÇAkmak ve CJeoıi • 
rlmcı tutuklu&aun t"tklerını )'eflf'll 
geıtırmemek tetn ~~ kon'lptolat 

~maya be,a.dı 
Otyarbl.~lf' ıtt"'danındlı P.-::!(11 

nvet ttırlerının Oat111tı0 "• 
6netnll btr Zlfetlt eonuçllnan cı.._ 
r.,...t tonUCUndi bir dtıl hak .. ,_, 
yanısır~, ~Ic kez de.,.etlrı rMtN 
duzeyde KOn gerçeOını ılıtil eta 
rneet dt MO'II'Id~ Kunçe lı:on\.i .. 
,...,., ~ blrlk.ıW!\.1$1 ..,. ı• .. 
yenW't gOrUşmeet• ~te KI.M'tee ko-
~Meceı)nıt~ kabul eddfnreti 
ıtte bu 0ryii'Nkır ı.ından datiN

tının KUM oetçeO ni r"tn' dw:~OI 
a.v .. tt ttıral •tt rmet.fdll lkınun 

yanıauaat•ntn hakt.,.daOt"tefnnı ıtııw 

... mil" ıtade ttmekted.,. 
Kuttcua.ız b\itı.ın tııu kaU'Wnllıt, 

1 )'11<Str en aman1 z "-<*Illet ll!ınc» 
buyuk bır ~.,urututen dıırenil 
tonucu eMtt eo ldt Yına. en son 
Subaı Oirenıtı noe dt goıuld~IJ 
gıbi, bUtun bu kazanımıarın teme
linde iM ,.n.t kal'li yatma'liidır 

ltte. PKK1ı llwlt...,...... .nun 
Ofturunu bt .. kOtutnan.n 101 oklı.ı~ 

au bır 011.1"""1 bunu t.uarma .... 
kalmam!$. ôeY"mcı onurllit.n. lı.o
rumut ve Panı twlytlı:lını yu•.-· 
lerde daJ!iJIIInd• rmışlardır Inanç 
ve idiOtJı..,.lndenl.ıatavız ..,.,..,.. 
mı...,.d., Butun tH.ı d ren"*ıt"'l 
tonıUCU o&atak. Sublt o...,..... bir 

ttrer Ilde etiT'IıfC•t Bır oatal Cl• 
yttlıl, • ytllılf. cttrenı"" l>fıll•"'" 
Şubet O.r..,.tıılıe doryOa Çtlı.f'fWt wt 
buyuk kazanımlif eıoe etrnottır 

Şubat Oır~tf/nın bu ,..,tcle 
.uııere utetmlli, bur.dln IONI di 

dırwııtın txl)"\ıllli bır lt~ ~am 
IOeCI!)ının gdıl.tlf~ r h tillım 

-~·~·IOfara Ur• IN mueadeloe Ch.lt~ 
dMI auım-.t.Oır Turt.. tomıJfOf!· 

cMrı U\l'lt e&ırwıntn eıto. ectodı 
lı.az.anımlltı etkıllfzlett rrnetı. ~·n 

yen• oyuna.r ttt1 p,.metcıtd r Ca

ıaevterınt .... ifief1 '"'~ aO• aıtındi 
yan• surgılf't polt•..,..nı gundeıınl 
lıoydulat Boy..,._$oa Oıyar~" zın • 
danındi th:tt .oııetı hakların uy· 
gul.arv'nlı~~tnı bota çıkarm.u itlb· 

)'OI"IIr CIZII'IIf'll aıv.,111Ufmt ldı 

eitlnda uyguil""aya koyulin bu 
oyun. uvat...,lefınırı turgun .0•1· 
,....nı Ot befatHWinde geLırmek

tedtr H•tt,ım. kez~ım..,ın lkle 
tOoltMıll •rdıncJall hemen .surgurı
ıere baflanmıt, Urf1 ..,. Anıep 

CNievWına lk M.Jtgunler oonct•· 
tılmlf;tır Bu uy!iJularrıtntn Clahl Ol 
gen.l.,ttıı.rtk .UrdUrulme~t baki .. 
n•roo-

Bu uygullm .. ra karto geçt'S)ı. 
mıı ay ~..-.eN SIVIl ... nen 3 

günW• Ll)ll'l D'IVl yaprıoı.t Ye OU 
ı.~rgullmatafı ptotMtO etm.,..,dl 
8ul'tun Uzl(ınt aıomütgıectler bu 
ı.ı;gullmalannı ganf$tıMtnlkten çe. 
iıı"""ıf ve tı"'4lfk bunu dı.ttdur· 
l'l'lut'ttdır Nfla bu yenı oyurııerın 
OHnlylc.IO• trtllrnına di gttmı~ 
&on 011'-.lı: OıyltOıalııır ....... , c.. 
~ ,on.Ltnı tıwil Klareye dev· 
riOıJOı Yeni ~ın beıden~ 

dıO' Oi}'ltOekıt tıncıen"""- savaa 
IM"W1. ıı;auıoııım&a,~ı korumakta 
tonuna lladlf karaıtıdırtar 

Baıman gtvbu devatındi yer
glenan Kaıım At.,, ltml•l Sttg•n. 
Hıfl\IAI.I'I KQrlliiCveMediNGUI~ 

adlı Uvii..,..,\IOfT!Urgea mli'ı· 
11.""*'- KIK1çl ~~~ Yaı»· 
caııJannı.açıı~ladtW Haııı I!'Titt '"1<Un• 
Cl-. onv.talft•Utıtııı bul' .. Tunryt 
Cı.ımft.urıytt lıı.uru""'-td...,, resmı ebi 

'"''"~" OemMıne r-oman .... 
...... r'tlrı uvunrnallrını KiJf1Çt 
aürd..,dıJ'ıer lktnı.ın uıar.ne Nvas 
....,, mtHıemeden •• muda
Niını IN ç.••'*"'-' Bu ar.cS.Iı 
ıUooarı •ta, ....... , •rttrı. matıke
~ k.ıtı..ıfNII'MI proıetto eıttııer 

Ram. cıuze,oe dev'lte Kurt
çe rwı lııonutulmll•nı Mfb<MI bı· ,_.., ,.., ....... ...,..,.. '* 1ı.ez 

~ı. emeıde dt KUrt ÇI IIYUN"'\.1 

.,..,....,.. batiadılar SbmUrgec. 

1\ekW!Wtlk CIJ'II.nd tınl riOman 
... ..... .....,.,., tNncUı ,.,..,. etme
terı Oır......., u••fbOı yw. bır bO

""''ıJ ptatmltl bakwnondan ton 

dertea onem ıatımltı.ladır 
Hlllıımıtın gerceıtıclııOI h« atan. 

de t...-ı duttnana cıl)'tllıwnakıa-
0. Ştmooyellldarvlrtıı:lıbcleW'Ikll 
.,_,.. l\lık l"'tıl~ ".,~ •U· 

ret ~ dotanıt YI yo.Oun cıayat· 
mailıf IOf"t..CU oet~teftl YW'II 
aynı flttllde zjndanıaroa 'ıli meh· 
kem~~eroe ttalkımııın haykıran N· 
tJ bırçoııı. fiY' yaratma.sını bı• 

~·~ 
Cez~•etındtılıcı d renıı ,...,.. 

btfçıok ce.ziiW'cSt aıçtıık gıi'V! ve 
otuıon orucu tıoomırıcıe oavatn tt
~ted·r. Cana.kkllt AOinl Sı

nop. ve Oıyarbak.,. 1''111 cezaevt.
rında. ceul'li yatam lıı;otuUarınırı 
duıelt•lmesı UYOLılll\ln baskı ve 
fk~ttotı~ttt•lmll• ~n uzurı 

blf tuıldıt ~flayll\ ~ d• 
.... m ldıyor 

AdM\1 ~·ncıe ıo Matt ta 
betı1yan ~k liJravının oenıPtye-
rek devam e«ı~' blldırtlmek1ed•r 
Ayrıca tutuklu 1111 Ye yakıniirt di 
~tdM;I-olmakarne.cııll 

ct...,-ldl e.sıtl ty'emler Ye pro...._ 
10W duzeni4)'0fıat. YN'Iol •MHır 

1 Ntun tlf'ıhındln ltıbartıf\ açtık 

;r~V~nt~iat 

Sınop cez.MVıncte ..... 15 Man 
ıerıNnd.n ltıblttrı bQtlnmıf Olu· 
nan oh.ım orucu ~ deva"' 
.csıyor E~ 37 guttı.mO. bl· 
.. na btr açık""'- yapetı TAYAO 
(T~o;w.klu AHMıtı h Y1t~ 

Otfn.G•),' tutukkiların ıett kta«.ık..,. 
gun ıftOını gcwmeyerı hUCfeıatôt 
otum orucunu aırctW<h.*ı.etıru'" 

eçıkı.dı S•nop UZIIW'dln .ot\ 

lldıOımıız Dı•gu...-e pe. t"hıı•lu· 

ların durumu eneltti vetıCI boyut• 
tara Ullfl"'',ıır . FatıSI .. vcı ltm~ıl 
Hlkkı Aydar, ıoerde ıtJı,ene••• 

... boldıQ•ne yoOunlaftıfiO. tıptk bır 
run hl.ttl• olatak UWt .... wıne 
utôrma~\6ôor Savat ..,....,.,..,.. 

~uk hucr...,.de. beton U.rtrıftdt 
yatm1ııı. ıot\H'Idl beraJuldoOı ve bu· 
nun yanıtU"a daN bir~ U)'9\ltl • 
men.nın gLtndeme konutduQu bıl
d•rılmlki.Oır 

Bu U)'OUIIJT\IIafl protuto et
,... JQn S&lııh S.Zgın adh PKK· 

e.recık di"VIISAndl yargı*''" ... 
Vlf .,.,, otu m l"((lımW'II bıltYUfOU 
Ancak ıcı.re bunu eRen fllktUi 
ıcıare t.,elından gotı.ıruıen bu ... 
Vlf M4r.nın kes.ın durumu bıtın
mıyor tıu kot'UCSI ta.f'lt •dert de 
,.,.ha.n;ı tı.r eeıtıı6tma yapmryOt 
HI._.~ bull.lftln PKK-Bır• 
cHı. csav .. ndan h u'-""' oı,-en ....... -··-...._00< .. ....,. Soo· 
lııh Stı:gın. Musllfl Çep k. HeNn 
c.pık ve Oev·Sol dlvat4ndln Ah

met Ethan·ın cıurumları IOırlıOı n• 
koruror Sal)hk .. ı kotutlarda ..,. 
zıncsanın tııe ıtlk ai"NNyan. rı.ıtubeth 
ve aot)uk bOiumune konulan 11w1t 
...,...,, butUn ıltrıct \te demolı:rat

ı.~ı di kll\doltrl .. dl'fl"'tm8)'8 
eao•r'torfa.r Bu ıWanıf, 1ynı ıt
manda KUrt ve Tu nt l'\alktannın m(.ı. 

c.defe bttlıOı yolunde lhAmıt olum· 
k.ı Otf ld•m ~~e y.-ı bır çaOnd•r 

O.rllblk.•r •v• ceı.aevına. IM 
6 N..an da bNfıl1ıltın acllk gti'\'1M 

100 tutı.ıklu kat»ıyOf Aıı .. eruwı di 
Clı..,.•dln d•tek.Jedıt)i .,. bir kıs
mının cı1 ~k greviM CıatladıQı 
btld•nlmaktecıır Tutuktullt, ceza· 
tvı ya.-m kotUı&arının du.ı.ıtıl

mesını ltUyorilır 

C~ınde yoOunle.tln dı. 

,.,ı,. JoOtnuroacııtn g.o ... , dlhl 
r1zta zorilmakti VI eomurgecıı«ıtı 
DU1Un oyunlltll'lf da acıO. ç,kw

ma•nadır Bunun yan11ıra ıından 

dlrenitltfl yenı bir ~ıdıt 1 ydd•r 
12 EylUl fettı.mlfltft butl)n ı.tJQIJ&I· 
malarıtti reornen 114Jftft va Ovgun 
onemtı bıt ...,....,.. v&Mtnt c.v~ 

lunan ıınoan oırarM...,-~ Nıflı.ımmn 

~"*'utusalk"""i,lt\,tu ... ...,.. 
sunvırnut bu)'t.lll bır cHıtt• ""•"f"M 
ıamanoa d•rtonlfl darıa da Y\fiiM•t
meya yönel•lıC bır çaQrıCIIf 

[)o .. ndl )'OOı.ttN .. n h.,.,.roz VI 
bahar eyietn.ı~ıne. Jıç.tırOir'ı.sunu-
111\ dial .. ._.. o•ta~ Bır 

b .... doyoote ·-·ı.tY9U" Der fiiiı ii<» ,.,.......oı .... Del'lar 
r,ıırtrnrta0 veo,a I'Mıt!hn ylt&n
malıdll Kutek*aft Mik• Mr U· 

marıkı gibı bu....,.Cie Duc-oı•~ı~t• 
tettiılf karaıtıCı PKK~ 
tO•NıflbOa mQaııdratıl .. .,.,tcti. 
...,.meM'Iıi~W 
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ISERXWEBUN 

Baştarafı ı . sayfada 

Newrez bayramını. Çagdaş Ka
wa Mazlum DOGAN ve 
büyük komutan Mahsum KORK
MAZ yoldaşları : ölüm yıldönümle
rınde daha anlamlı ve onların tam 
da istedigi tarzda anmak. ıçi boş 

gösteriler yapmak. tumturaklı laf
lar söylemek degildir kesınlikle . 

Onları anmak. öncelikle yaşam
larını: mücadelelerinin ve eylemle
rınin tarıhse l ve sıyasa l anlamını 

bilınce dönüşturrnek ve onların 

temsil ettıgı degerieri kışiligimızde 
ve kavgamızda somuttaşıırmak 

demektır . 

Arkadaşlar' 

Her ulusun. sınıfın . bıreyin tarı 

hınde . yaşamında önemli dönüm 
nokta l arı vardır. Bu dönüm nokta
ları ulusun . sınıfın ya da bıreyın 

geçmışııle gelecegı arasında önemli 
bır köprudurler: ve bundan dolayı 
bılınçlerde . yureklerde. vıcdan

Iarda yaşamaya. yaşatılmaya hak 
kazanırlar . Bu dönlım noktaları . 

toplumsal gelışmeyı yenı bır nıte
lige ve bıçıme sıçratmanın çıkış 

noktalarıysa . ve bu adım çok ınsan
listü bır kahramanlık . cesaret. 
özverı tımsali ıse . yaşamı. geleceğı 

ve ustun degeriarı tamsıl edıyorsa : 

ulusların ve sınıfların yarınlarını 

kendı öz degeriarı temeli üzerinde 
kurma kavgalarında. o adımın 

kesın ve derın ızlerını görmek 
olasıdır . Çünku. ulus veya sınıf. onu 
kavga bılınci. kavga şıarı ve kav
ganın pratık çızgısı haline gelır
mesını bılmıştır . Her tarıhsel dö
nemeçte. her yenı aşamaya sıçra
yışla o soylu gunun. adımın anıl
ması. mücadelenın ılham kaynagı 

yapılması. tekrar tekrar onun . bü
yuk çıkış l arın ruhu, bılıncı halıne 

getırılmesı bundandır . 

Kurdıstan tarıhınde de tarıhsel 
önemde çok onemli dönüm nokta
ları vardır : gerçı sayı bakımından 

azdır . ancak önemlı olan tarihsel 
kapsamıarının buyüklugüdür. Ben
zerlıklerı . farklı tarıhsel kesit lerde 
ve koşullarda da olsa . koşullandı
ran top l umsal-sıyasal ılışkıler. çe
lışkıler ve olaylarla yöneldikleri 
hedefler ve dogurdukları sonuçlar 
arasındakı benzerlıkler bakımın

dan ıkı tarıhsel dön um noktasından 
soz edecegız. Bın M.Ö. 612'de 
Nınova ·nın yakılıp yıkılışı , Asur'un 
tarıhe gömulmesı : dıgerı . zından

ların zulum karanlıgında bir güneş 
gıbı dagan ve gerçekten de adını 
kanıtlarcasına dagan Mazlum DO
GAN yoldaşın soylu ISYAN KIVIL
CIMI! ... 

Bu ıkı olayın siyasal özünü. 
tarıhsel derınligini ve kapsamını 

ıyıce özümseyip beynimize kazı

mamız gerekıyor . Güncel ve tarih
sel görevlerımızı tam anlamıyla 

başarabı l menın s ı rrı . tümüyle ora
da saklıdır çünkü . 

iki olay arasında kopmaz bir 
baglan lı vardır . Ninova'da dorukla
nan ısyan ve dırenış ateşi , o gunden 
bu yana sönmedi: gerçi küllen
medı değil , ama bir köz olarak 
varlığ ı nı korudu , yeni yeni halka
larla aktanldı geleceğe ; bir yeraltı 
nehirı gıbi günümüze dek geldi . 
Kimi zaman yeryüzüne fışkırdı, 

yaşam verdi. yaşam ge l iştirdi. Ve 
tarihsel direniş geleneği PKK ru
hunda temsilcisini buldu . 

Asur, tarihin şafagında biz dog
madan bizi bağmak istiyordu. Bu
nu kabul etmedik ; direndik, yüzyıl
lar süren bi r direniş sergiledik ... Ve 
zalim Asur 'u ezerek hem özgür bir 
halk olarak tarihteki yerimizi aldık, 
hem de bütün Ortadoğu halklarına 
YENi BiR GÜN armağan ettik; 
NEWROZ ... 

Newroz, salt doğanın yeniden 
doguşu, yeşermesi, yan i yeni ya
şamın kendisi olmuyor, aynı za
manda yok edilmek istenen bir 
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ÖZGÜRLÜK TUTSAKLARI! lıg ı kuramamaktan çektı Ancak 
ERNK ulusal bırilgın cısımleşecegı 
bır organdır . aynı zamanda ulusat 
kurtuluş savaşımızın mucadele or
ganıdır . geıecegın demekralık halk 
ı ktıdarımızın habercısıdır . bugun
den kuruluşudur Boyle bır sıyasal 
degere ve oneme sahıp Cephe
mızın halkımız tarafından bagrına 

basılması . onda bırlık yolunda 
yurumesı boşuna degıldır . Öyleyse 

halkın. Med ların tarihsel doguşu
dur da. Her yeni doguş gibi sancılı 
oluşu . onun doğasından kaynakla
nıyor . Yenı bir CAN. yeni bır YA
ŞAM ıçın , bu. bir bedeldir. Medler 
üçyüz yı l dögüşerek. d esiansı kah
ramanlıklar serg ileyip sayısız kur
ban vererek YENi GÜN'le kucak
laştılar . Ama atalarımız. kavga
larının tarıhsel anlamını kavrama
saydılar, onun büyüklüğüne denk 
davranırlar mıydı? Direnişin büyük
lügüne denk büyüklükte komutan
lar. siyasal önderler, i l işkiler vb. 
yaratmasaydılar. yani büyük da
vayı cüce adamlarla yürütseydiler. 
başanya ulaşabilirler miydi? Dire
nışı zaferle taçlandırabilirler miydi? 
Bıraka lım başarıyı. üçyüz y ı llık bir 
savaşı, diranışleri kararlılıkla . ce
saretle ayakta tutabilirler mıydı? O 
halde, zafer için. başarı ıçın gereklı 
olan tüm ögelerı bir araya getir
mek. en üst düzeyde sentezını yap
mak gerekiyor. 

Çünku Newroz, her alanda yenı 
gelişen gelecek olan dır. 

Çünku Newroz. kavga. isyan 
ve direniştir. 

Evet, yalnız çıp lak , karşıda du
ran düşmana karşı değil, aynı 

zamanda bizde saklı duran. fırsat 
kollayan. zayıf anımız ı bekleyen. bu 
alanda binlerce y ı llık alışkanlık ve 
becerıye sahip olan " iç düşman"a 
karşı kavga, isyan ve direnişt ir o. 

Kendı içimizdeki o sinsi düş

manı altettiğim i z ölçüde, ona ya
şam hakkı tanımadıgımız ölçüde 
büyüyor, büyüdükçe de büyük 
davanın büyük yü rütücüleri, mili
tanları sılalına hak kazanırız . O 
içimizdeki sinsı düşman, bazen bır 
bozguncu. bazen zincirinden bo
şalmış bır kariyerist. bazen ince bir 
sahtekar, bazen bir hakkabaz ve 
madrabaz, bazen bir düşkün ve 
bazen de var olanla yetinen, bunu 
bir yaşam çizgısi haline getiren 
iflah olmaz bir oportünist, bir refor
mıst ve giderek bir tasfiyecidir. 
Bunların tümü, eskiyi, çürüyeni, 
yoz olanı ıfade ederler! 

Newroz'a gerçek proleter an
lamı , özü kazandırmak demek , 
gerçek proleter yurtsever kişiliği 

yakalamamız; ve bu , çağdaş ve za
lim Asur'a karşı çelik ten bir barikat 
yapmamız anlamına geliyor. 

Arkadaşla r ! 

Newroz, o lanaksız olanı olanak
lı hale, ölüdeki yaşam nüvesini 
yaşama dönüştürmek, zifiri karan
lıgı aydınlık hale getirmek yaratıcı
lıgıdır, bir bakıma bu tanrısal bir 
yaratıcıilgi ifade ediyor. Kulsaliiğı 

bundan gelir. "Yoktan var etme" 
değil, sözlerimiz fe lsefi idealizme 
yorumlanmamalıdır . Kürdistan'da 
devrimci yaratıcı l ık ve insiyatifin 
zorlugu, çetinliği ve bundan do layı 

soylulugunu, kutsallığın ı vurgu-

luyoruz. Buna tanrısal bır olay 
dememiz bundandır. 

Mazlum yoldaş da böyle yaptı. 
en o lanaksız koşullarda. zıfırı ka
ranlıkta. teslimiyelin ve ıhanetın 

tüm şiddetiyle dayatıldığı Diyar
bakır labirentinde bır ışık oldu. 
kurtuluşun gerçek kıvılcımı oldu. 

Tüm Kürdistan tarih ı ni ik ı-üç yıl 
içınde Diyarbakır zındanlarında 

yeniden yaşadık; yeniden yaşattı 

lar, en soylu direnişlerıyle . ateşlı 

proleter yurtseverlik önderlıkle

riyle, dasıansı kahramanlıklarıyla 
birlikte. en igrenç ihanetleriyle. en 
aşagılık teslimiyet ve uşaklıkla

rıyla ... Tarihımızı en yogun bıçımıy
le yaşadık . Dayatılan yuzyılların po
litikasıydı , testımıyel ve ıhanet 

Bunun üzerıne bına edılmek ıste 

nen, ulusal ı m ha polıtıkasının ken
dısıydı. Zulmun doludızgın . ışken

cenın vahşet ve barbarca ıcra adıi
mesi bundandı. 

PKK, yenı bır tarıhsel çıgır 

açmıştı, ulusal kurtuluş umudu 
olmuştu . Bu, binlerce yıllık kölelige 
başkaldırıydı. Ve sömürgecı Türk 
deviatınin Kürdistan emellerıni kur
saklarında bırakıyordu . Ölü sanılan 
ceset diriliyordu, yogun bir diri l iş 

yaşanıyordu . Faşist cunta , TC'nin 
tarihi boyunca Kürdistan 'da uygu
lanan ulusal imha politikasını ve 
bunun tüm yöntem ve araçlarını, 
iki-üç yıllık bir sürede Diyarbakır 
zindanlarında uygulamak istedi: ve 
hemen sonuç alınmak isteniyordu. 
Bu amaçla testirniyeti dayattı l ar , 

ilirafla ihaneti dayattılar . PKK sa
vaş tutsakları şahs ı nda bir halkın 
kurtuluş umudunu zindanın mah
zenlerine gömmek istiyordu; 1940'
lardan sonra yarattıkları pasili kas
yon, korku ve suskunlugu yeniden 
kurmak istiyorlardı. 

işte. korkunç bir ulusal imha 
planının yürürlüge kondugu en 
kritik aşamada, ihanetın en yogun 
olarak dayat ı l dıgı bir noktada, o la
naksızı başarmak, direniş kıvılcımı 

ve önderi olmak, tanrısal bir yaratı
cılıktır ; proleter yurtseverligin en 
üst düzeydeki örneğidir. 

O bakımdan , Mazlum, baştan 
başa bir isyan, bir KAVGA ve bir 
DiREN iŞTiR . Ve PKK önderlık ger
çekliginin somut örnegidir. 

Teslimiyete, ihanete, uşaklığa 

ve ulusal imnaya karşı kutsal bır 

isyan!. . 
Mazlum yoldaş, bizlere düşma

nın bin lerce yıllık poli t ikasını ez
menin somut, elle tutulur yolunu 
gösterdi; büyük dava ugruna öl
menin anlamını ve kaçınılmazlığını 
özümsetti. Bagımsızlık ve özgürlük 
davasının ancak bedenlerimiz üze
rinde yükseleceg ini öğrendik . Bu. 
Kürdistan yurtseverliginin karakte
ristik bir özelligidir. Mazlum yol
daş, bunun timsalidir. 

Ve çakılan kıvılcım . zindanda 

1 Newroz. ulusal bırlık. ateşlı bır 

yurtseverlik . uluslaşma bılınci . halk 

1 

_j 
tutsakların onunu aydınlattı : bu. 
dörtlerı n ateşıne dönuştu : 14 Tem 
muz'da doruklandı. Ihanet sonun 
başlangıcını yaşamaya başladı Ve 
"kıvılcım bozkın !uluşturdu ." Ey
lul'de "kıtlesel devrım"le yuce
leştı : Ocak'ta dırenışın bayragı 

oldu. Ve 15 Ağustos tarıhsel atılı 

mında dagların doruklarındakı ulu
sal ısyanın ateşıne dönuştu 

Mazlum yoldaş, Newroz·u ger
çek Newrez halıne getırdı Ona kız ı l 

bir kımlık . gerçek ulusal bır bıçım 
kazandırdı: YENi GUN DIRENIŞ 
KAVGA. iSYAN gunu. and ı oldu 
Çagdaş Kawa Mazlum'la bu n ı telık 

lerı yerlı yerıne oturdu Anımsanır

sa. daha once Newrez kendı ozun 
den. tarıhsel derınilg ınden boşal 

tılmış. bıçımsel gosterılere . tumtu
raklı lafebelıklerıne ve soysuzca 
eglencelere" donuşturuımuştu 

Bu tutum. bır halkın oz degerlerıne 
ve de en çok ıhtıyaç duyduğumuz 
dırenme gelenegıne yapılmış en 
büyuk hakarettı , saygısızlıktı. PKK. 
tüm bu soytarılıkları da etkısizleşti
rerek Newroz'a gerçek anlamını 

kazandırmış; onu kavga, ısyan ve bu
yük atılımların b i lincı halıne getir
miştir . Bu yönlü çaba Mazlum 
yoldaşla dorukland ı ve Newroz 
Mazlum'la ete-kemige büründu. 
Newrez çagdaş Kawa'sıyla. tarihsel 
ıçerigiyle çagdaş anlamının en üst 
düzeyde bir sentezine ulaştı. 

Mazlum yoldaşın bu soylu kıvıl 

cımında . bu soylu eyleminde; bın
lerce yıllık Kürdistan ' ın kölelık , 

örgütsüzlük , uşaklık , teslımıyet . 

ihanet. yabancı laşma , bolun
muşlük ve daha bır dızı olumsuzlu
ga karşı, ulusal kurtuluş ısyanı 

meşalesi olan PKK'nın aynı doguş, 

gelişme . büyume azmı , cesareti. 
inancı, kararlılıgı ve yaratıcılıgı 

vardır . Olanaksızda bır yaşam ye
şertmek , ölu sanılanda yaşamı 

diril tmek gerçekten buyuk bır yu
rak , beyın , sınırsız bır ınanç, son
suz bır halk ve yurt sevgısı , engın 

bir fedakarlık ve YARATICILIK 
gerektırır . PKK' nın mayasında bu
tun bunlar var PKK'nın ıdeoloıık 

politik , örgutsel ve pratık çızgısının 
oluşmasında , yaşama geçırılme

sınde önculuk edenların devrım
cılıgı böyle nıtelık ve erdemlerle 
yoğrulmuş ve bıçımlenmıştır . Işte. 

Mazlum yoldaş. aynı rol u. bu kez de 
Dıyarbakır zulum karanlıgında oy
namış. DiRENiŞiN gerçek önden 
olmuştur . Newroz. anlam ve ozel
liklerıyle . PKK ' nın tarıhsel kapsam. 
derınlık , ıdeotoıik-polıtık çızgısının 

ve kışılık nıtelıklerının en ust dü
zeyde bıleşımıdır . 

Newrez'un anlamı. Kürdıstan hal
kı ıçın çok büyük . Ulusal Kurtuluş 
Cephemizin (ERNK) kuruluş gü
nüdür de aynı zamanda. Kürt halkı 
şimdiye dek ne çektıyse örgütsüz
lükten. bölünmüş l ükten. ulusal bır-

ıktrdanna ylJrume ve onun organ
larını bugunden oluşturma atılımı 
olarak da algılanmalıdır 

Arkadaşlar! 

Denebılır kı Kurdıstan . tarı

hinde hıçbır zaman bu kadar duş

man guç tarafından kuşatılmamış . 

saldırıya maruz kalmamıştı. Bu 
noktada ulusal kurtuluş mucade
lemızı. maruz kaldıQı saldırılar ve 
duşman cephesının genışlıgı ve 
buyuklugu bakımından. 1917-1921 
yıllarındaki Bolşeviklerle . Sovyet
ıerle karşılaştırabılir. onlara ben
zetebılırız . Emperyalızm , Çarlık 

kalıntıları Menşevıkler. Sosyalıst

Devrımcıler . ll Enternasyonal dö
neklerı . yani koca bır dunya ıle 

savaşmak . onların ablukasını , ım

ha çabalarını kırmak . ezmek zo
runda kaldılar Duşmanın çoklu
gundan. buyuklugunden korkma
dılar . engın bır dayanıklılık . karar
lı lı k . cesaret ornegı gosterdıler ; 

usta taktıklerle zafere adım adım 
yaklaştılar Yıne olanaksızlıkların 
egemen oldugu. savaşın tahrıp 

ettıgı . bı ttırdıgı . aç-sefıl bıraktıgı bır 

u lkede ıç ve dış duşmanları ezdıler . 

sosyalızmı ulkelerınde ınşa attıler 

Bugun. b ız de. dunya emperyalızmı 
ıle, TC nın taşıst somurgecılıgı ıle . 

Ortadogunun gerıcı guçlerı ı l e . 

sol" maskeli sosyal-şoven ve uşak-
taşmış reformıst-millıyetçı grupla
rıyla savaşıyoruz . karşımızda genış 

bır duşman cephesı var. En çıplak 
katlıarn gırışımlerınden . en ınce 

sapiırma ve yaygın demagoı ı ıle 

karşı karşıyayız. Emperyalızm bır 

yandan TC ' nın özel ımha savaşını 
onaylar ve etkın bır şek ı lde destek 
lerken, öte yandan bunun Vietnam 
Cezayir. Nikaragua vb .' ındek ı ozel 
savaşların akıbetıne ugrayacagın ı 

şımdıden bıldıgı ıçın . daha sınsı. 

ınce taktıkil planlar hazırlayıp daya
tıyor , taşıst reıım ı buna hazırlıyor . 

Bagımsızlıga . bagımsızlık mucade
lesıne · aıternatıf olarak hazırlanıp 
dayatılan plan. czerklık. daha çok 
da kulturel ozerklık olarak somutta
şıyor Bu. ger ıcı . karşı-devrimci bır 

çabadır Mucadeleyı saptırmak . 

guçsuzleştırmek . mucadele safla
rında ıkırcıklı tutumlar geliştırmek . 

Ulusal Kurtuluş Cephesin ı bölmek 
vb daha bır dızı karşı-devrımcı 

hedefı ongöruyor 
Bu karşı-devrımcı çabanın bi

lıncınde olmak . ona hazır olmak . 
duyarlılık ve uyanıklıgı en uç 
noktaya çıkarmak . bu alanda uze
rımıze duşen görevlere hazır ol
mak. yaşamın ve mucadelenın bız 
ozgurluk tutsaklarına dayattıgı bır 
olgudur. 

Özgurlük tutsakları' 
Zından dırenışım ı zın ulusal kur

tuluş mucadelemız ıçınde oynadıgı 

rolü . yaptığı etkıyı b ı lıyoruz . Bun
dan böyle de kutsal kurtuluş sava
şımızın bır parçası olarak gelışe
cek zından direnışımız önumoze 
önemlı. ertelenmez görevler daya
tıyor 

H alkımızın PKK bnderlıgınde 

yenı bır atılıma hazırlandıgı. kav
gamızın daha da boyutlanacag ı ve 
muhtemelen çok onem:ı gelişmele
rı kaydedecegı önumuzdekı gunler
de ve aylarda. b ız zından tutsakla
rına da önemlı sorumluluklar du
şüyor : Mücadelemızın genel du
zeyıyle koşul yurume. ona bağlı 
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1u1u' ~''"""'- uıı Kurdtstln ı 
01g.ı•ıul)e ka.uıtur,.,.alı. a 1 nı• ı 

kAimty.,ı:a" aynı 1amat\da başta 
Turkıyi halk otm•-. uıere bOıge 
1:3evrım .. rın•n yolun w da aç.ca~tır 
Bu. ner gun dewımcıı praı.g rruıe 

do~Jru~a'\oyor Bu kaps.amtı ll'·"· 
set-•yt.MI roıôen oturudur kı '• · 

a.ı "'"'· ..,..,.,-yaı ,,., ..,. ,._, 
l~dengenaguç,P~K ,, ~lı. yOI\ı"' 

ırrıha ko#aa ıç.-ıe alf'!\4 bu~· 

Y0''1if 

Faf'• ' ı.omurgott('ı1ık yı !.are. 
<werd ı)ı .çıt m ..,. kuıturll raıtı;ın, 

ayd•nltv•n. ~otcull'•" u•~unu K•· 
maııım n •tkÇt ,o ...... nıst ve .nk•~· 
ahlı~otı (tkaraırn 9ı.ı ıututN.Jyta 

ıuı k "• onu" adna .,oıa c k to<) nı 

ıckl•• edenler ıı. end l:$ıl' t' ..,ç oru+ 
.,apm.a•tM:rıot Oahasucorta•JıOı 

na de•am .s.ı-=- mı" Ne ı:amana 

lı..U'' V ıDardJ IY'-" to....,-ukç 
temberı "''''~~ parcM.,aralı; proae~ 

ttw enı~na•r.,..ıaaı bor 1'-'!ı.ll'ft.l 

'(bne4m("k TUtkıyfll dl-.ı' ,-ıcı-de· 

tr'Oiıta• k r"t.CacMfeU'II tay ıuy a 
yı..tV<"~"ıtOI ~ ba..,ı,a QOttA~ 

anaııı..r toırnoı• 

Urıutul'"al r kt, K'-lroıtlan oak 

,..er batkı. ltkerııca katı am uy-gula· 
fflltı ooOruoan dOOruya Ti..ır••YI 

etnlkCIIIfof\1. dtVfımGı et f'\e. de
ınoıutUtrınl ••rıc:.ıet rı• ete ya""' 
Id hncftır t.ıe Ta•r•r -ı S~ı.ın ya 
lU l•t•ıılal Ma~~.,. • ._,,, 12 Mlıft 

-.ıl 12 Ey""'"'~ ... ..,.,. .JY9uı.ma 
letı ... IOtıı.ıt l 't O'ıadaclr 8 ll 
yorıt en ,.., ,,"K~ g rıf,lm. tıLın 

uıe• n•ıdetlı baslı. çe"'lber rırı da· 

t\a da daraıt ı mu dr 
Gotı..IJıor lıt•, Kı.lrd!stan Ul..-.al 

Kwr'•,.l.ı$ Savat~na •eteç~nıı t-111 
doııo••tı. Otı..l Ol ll~d 'U'hltut ÇI• 

bal•• n ııbr.ci.Mı~ıgoturmeiıtır 
Ol ç lı.e rt•rınır bo.Mı.l geretcl.ııt 

Protwer eıoı•erruyOf"ll S! sorı.ıM-· 

t\i\.ııı.lar ;Ja tw"lul\ boyle oı,.. .. " 
b~o~YV'V' 

Arıoadutar 

Soyfo S 

wtt•Mde mui'J"'k.ıncı..ır lv ~rın. 
..ı .... yasal 90fevıl\ ... ~.~""'dJ """~ 
ono .. ı O•rıde get şen u•uMi kurtı.ı· 

lı.lt MOJCIO ... a.ne het yOru~•• ve 
~•pmı"l ner a!•"•nda C>m\IZ Yl'
""'•kı r BO) te bır .,...,,...ı gore~ 
ve aıı c.ao rı,oruz IJnı.~ • ıôef"' 
tJ.temam:t..,doOa tıalı.kııThl 0... 
rırrıot k. Clet"'ok'•' ~C. ~lerıeie·ıc. del· 
alll"tdll\ .,az~ytptt "-C lum• 
oı.~ c.aOr y• kul&k"'""' t•~~;lytmaz 
QVI"'C .. prl1ı" gO, ........... ·~ı ç ... 
11remez 

Y•ntıryotuz Sır.n di ç kaııaıı· 
nııı, ıat•m~rınııı gerÇik ıcvrtı.tlut 
yotunu tenısıl eden •oy1u scsı. 
~IZE. PKK MJ'IIIOOI somutlafln 
ı.ılıJNI dırert' ha,eketııTı ll o~nuı 
verme CAGRtMllA CI~~'IP ,.,. 

"'4t'll.• beklr)'Ofut•Caorı7aoıtnc•~ 
••P 1,-r'\• ıamJN3t tast~ rı. 

reformıslıerı.,. oportı.ırıl&t'-'•., te~ 

petıf'\e ınecek bol catyoı aıaetk.t r 
FeSıımeKart'Sır~ıtO.ren JC•P· 

8ız .rı'ldantatda t\8!kların ger· t\ltt ruhunun Clf"lan<Hıltn.~Sı 'll 
çf'~t doltl~.;l"'u. eotemasyo'l.tl11 praıılc Y•fll'l• g~r·tmeaı otacal( 
daylt\•t""a"rı ı.s zıendır.yoruz bıJ· tır 

n .ı yap• 0•"'-71 ın en fO'ıJZ Y~ıııı;ın "'iewroz. ~enı gundur ,...lıt•aı ..n 
erıtttnaa,onalü:"T'' OoloYtf\\ı*""'<JI 

.,...,.., lemelllırde kı.~t.,lltlıO·. btm .. 
lluuJ~.og..ı empeıry_. rtNn. ta .. zrrun 
,. ge.~ n terp411trıe bır batyoz. 
;ıbf ındı•le• ... •neceıderı bır ~ 

gurıdUr f41WfOZ" gerçek a'lıamoa 
"llkların dayl"l Stna. bır! k ve mU· 
cadete ounu naıırıe getlf .. •m' 

.. nmı1ırı a;nı tı-av;ada bır .,.,, 
geı~•,..,t ooeu...ıc .. edat-"~• 

O'-Y9'-'•' "'" getıvnesıııe ontv~ 
Oll.lyOf .ıı Prot.ter ant•naı-~ • 
l.rrı'll" Ç(o~ O!G'-fl ~ C•ylhCı bır 
ztm ııı ~ı>ar, bt.o~ ıındanı.td• O.t'\8 
y-sı.. ıe brtartdayaf4yorveduyu"" 

a.v.,oroı Btrlıkte ı zdırap çek ıyor 

b tl k te dlr~·v« bırhl(te Olum ı. 
kuca .. ıa.,.yoruı Bunurı.....,... 41C•Iı.. 
tır eo,.._."- aııl-"tit D" ıemınde 
pt o etat enıerNt)'Onal sı çızoının 

ya.,.ti•D liJ•itı~e :oor~nda eoe• 
men kılınmamas. .ıçıın hıçbr f"'tden 
ve engel kllnı '(Of" 

Gore-Atıt•I'IU: Ofla .,..,de G\lfU 
yor Fatıtı reı,.,. kaı• ı<Jtarl• .... 

klftrh bır klll~Y• atılm•k. ı•kçı· 

t<Wen turı.; m•lllyelçlltl}ırıe. ner 
tondAI-: ı IOI'fll-to...et'IZIT\8 (IOIYI' 
~murgec.ıll)e) kati' pıoıaıarya 

enWNı .. )'(INill:"""""' bi)T.Oın.. ~·· 

KıtKatı l)'"l limandil ırıı. c. l k 

ve IO"'urgecılıkte mucadeıle gunu 
IMar 11 Man ıa ,an b•t N~ 
ro ı da tum OIYrımc.t., dem<*t ll· 
•rı . .,urtMvetıerı, ııerıc .. ..-ı yarw

mlldl QOrtnek S'•YOfliZ F114t 

atmıurg;eoıenl'l CL• ''""• &aYI$ nıı 
puUıunme \4 u~ut d ren•t lııa-.ı · 

Ql-""' dana Cia OOy.ıUandırmtıda 
~:>lll omuı veunetet nı ~ltıyOtuzt 

BOylece rkçılık ~~'• tomurgecı ıı..ıe 

mtJeaoeıe gı.ınu olan: 21 Mtt1 o•· 
çek Oftl•lt enıatnın• bı.ı tnut Olur' 
Gorev budur' 

- KalvOflun 1..-1 Tutk ~t YI empery*"" 
- V ..-.n ....... k~ UY ... Mid 
- y,._,,. PKK·I.ANK·AACKI 
- Y-.aaırı eaP,an AP01 Aydtrı Ceı.antnden 

PKKıt ltw .. TUb•klMI 
Mtrttlll 

"Mazlum/ara Verilen Söz Daha iyi Yerine Getirilecektir" 
OeOerli Dool 

M• • t ıbunu.tu (3 J wırtlı) t ı 
~t oa aıoım ll'- dela boyle kısa 
.,,_,, lHr ~kiUO pos" ,Jf" t"lmt 

~ yor Hhl andttmi!da Sak ı ne 
.-rlı lllda,ta bırlikle uı ..... O'tado(ıu 
•• Av•upll d•k• dwrumiAI ULef•rıe 
lı;onusıuıQoJmut twr AI"<Y I"Wktu· 

bunuıun Ili~ Of'Çrnft$1 boııı dM\1 
aa trf..rôrdı 

lçınde I:KIIundUO.ırnuı aıtfJ(10 

C:f!ıtiU. oı..,ı;ır Y"ı;tfld B..mtar o
rıflfTt' g.tfttMI .. dt b('f~~U'\(1fiı 
Qf:ltd• 8oJ~u.~teotwoet s 

rTotr~ın .ure-1\I.,.,T rıımeme~. bu 
ıur yenı ~eiltnıf' ,.,,,., yaşanma m .... 
ıcın rlft"'lt" ust Cl~eyde ~apt<"! 

tooiiJ'ItıW'Cia a nar1 klfatlat eonu 
cu ~'OJ" O~ha ı.. bar bır da}'ntıe 
aıdktft r~~ ..... INI \it91Aa 

mallif ı ~JUnG~ ıı.onoı.ı Bu dut um. 
C•z...-.-ı d ttrni$!ntn 'pRr~th{l gellt-' 

tnef~Wı t\A7med•rr•m...- rı tı• 10· 
nucu Olarak g..-"'<kt~ gudı 

14 TammuLiourıDf~'wıtn'lıoıa .. 
tllk >.;fl DU dıtfH'!ItJerı'l OıUyiO S kı !)ır 

beQ ol ... ~<e,: lrıde gost.,roılm~ Qet' ... 

"'"' 9 ŞubMt ~~t•rıtı' Dıuına 

da yans.n.gı gını .,.,., oıl.na.kW.r 

• de ettnem ıı Mg~ lyı ~r ..,. 

1ı. klft tatıttıın .cebt ôQım ~ gıbı tÇ 

lo't' dot 8'!11 ~~ QIXIU Olou 
A\,:tıı. gıe-..lorı'l" tıJ)('IUf"IA OOQru 

bıt• dl~·tabdiC;.Oitlet' rıı gordu .. Aç· 

1 k Qı., """ rıda M C.l"t Vı.ıc~ ~~'• 
bır gruo arkldıttı tt De~ı>·Soı <~•YI• 

aındarı Sk l~~'~"'"i"'• ArtyargıUiyd• 

Açitk gt~•noen eQI"'ta bAW\a 

d.ı v~.,,., ~ •d•• .ıcı., Bunlar 
llyOU~VOf ..,.,. Dava da 'f'lt9 • 
~.,a.rk~ll$lar ClhlllıR")oiii'Q•A• 

r• glll~ I"Oıln ..._.,un g..ıcllnctf c: 
.. ., ... , bn ı...warrı.ııme ıM An·eo veı 
Ur'• C.loile-Aet ,. gÖOI"derıldoler 

Mustafa Karu:..ı ve 20 atkad•tlJt• 
fa y' Yılinil Ul..ıl\ .,. ?O lhAdllJ 
da A,t~ıre OOtKter ı t• e1 A.; dı. 

"",., kartı•ıncUı t'em t>zım \ol "lem 
de S.Oıgun edi ~n MkRdft,latın ..... 
IIZ ıtolmad oı tl Uana da yarı•ıdı 
Gotvulerı ark.ı.e a'• y•p l.tn 
~1"'*"-<'*bl•n•)•-.dı &'1-
ı.ı blldıQMıtz ıc n y&zmıycwum S.ı., 
Clan aorıra D~ tur eoıumof'a M-.ık 
•d•-'lW'KI' yapılan aurgu"ler•Kar~ 
.._.llıll~.,.~c;aO.mll da lg ı b•· 

•ani O• vt O""'' f't\tfCtlll'f Jet• d 
e. .. aı rn '"rnaf"' rı-.,.. gOttlff'C-" 
Bunun y~~ınıAUI hoem ce.rıat'fının 

f. -r-., ıı·"ıt'tlıırne .. ıtıemı .,. t-em 

de bo da" .,,..,..l hıZlai\O.,•ICII 
Oa,•l.Jtın buyı..k bt' b<Mumu )at· 

gıtayell Dıoetltırı ._ VA"-ınc:IA Do• 

C•tı ıp. yargııa,a gbnd•ıtec.k Y•· 
ret ın.tt'lkeme•er coOurııukt& Yatg • 
ıay·dan eson.n karaııarda, esk ı ka
tarllrda aıret')'Of!at 

Ka•dttt tnın tt"'l•ıre Oo.ll'~mu 

v~td tus di,Jdl" 1•"'1ııye oldu 
•~ Uvw'lm.cıt"' 1 ytl tld Orltıa 

k ı .., .. )'•11'"aiM ~-1)'0( 0.-.ıaya 

.,_..g ıa.,oa da o.ıtı.ııo dal"olli t-ıtnuı 
b~ c•~ ~ petm.t 080•1 

S."ım .. u,e~ıu..., 20 yı• c.•· 
7oiM "'"".,ıe•ıı OOr: tane ot •• 
•unmıt drt'<'ltı AC 101 BuniArı"l u 
çı.ırden 15 y ı vcrd ıer cııOerıncJf"1 

de 7 ·• ytl •·•rı' er Yan ıopıarr 40 
yıı c .,.,.rınoa bır eeu verı•eOe 
benı )"Of 

8t.t'l•• ",..çın yapıkh0 nı~ t.l· 
z.t.r•" rı~.,.. 1rerıldıd• o••l'\d~ IÇf"l 

n.ç de ga~ıbt"Tl ıe g•1rn•)'O" Eeaı~ 

g•ıJD..tnun d~~ıu bır auredı• Yar· 

g•:•y • 0"'' 8un"'n oat r da .,.7d 
8ı..r~nın durı.ırnt.ıf't.ı aızlet do 

bi ı.,orsunuz Geç~teroe baP• bır 
lı.OOJta m .... • rı~ g tt• ı.. ~c gun 

k .atd•" A•o,.o aıct k a.rım red · 
)'OtT'4.I befı k.tnd•"" Sam d., ge-
tum,. m. o keder )ıpıana~ k ı k 11 
CIIJO..,.,, ca1 emoyor 

Bı.~ tur.Ce arııacıa,.a•ın Nfllll 
dı.ıru'1"'V b•rll Nrsl(l. Alleter mı: 
ayda bor y ytc.ek getırebtti)'Otla, 

e,raz di OllllOc>artan•yOf'\.IZ 
Moraıırn.z ç011, t)' ClO'.guıuiW 

"'"""W>"""'"".,,. M$ getd •c:• 
ve ~f'llıda b1118fıl\ de bPı.ctıO'ı 
Al-"ml.ar otdı.ık~. bu at•milr pta 
ııtlefe ve onllrırı kl'f"llıı•"la c.,tpıp 
ezdı llçe. ı•tot Aw-..pa ııı...- bt, bet
kft yerôe uygun adın"l•"n HS ~., 
Ntl'ntıtıtıın uo..ı lı..~ gıbı ~~~ı...o 

m ıa gl6dııtce rto()faıımı7 dafıa tyı 
oı.cak Madum'-rl .... , eıı IOl da 
"- . .,.. rerıoe gıtır ltcek v• em oaıı. 
Qlll' dOf1 d.Ar.,. ., ... ~n ~ 
~.~.._.,., lı.t.ılahWa carpııp N,~ 

.,.f14tŞAteek1ır 

~lı..pda sw ... , k•ZO fl'l"!!tMMn 
baQıtı. Ama O .... tırWı ~ 

ba•t• ilerd IT'It.r: ıc.ın SOy •m• hem 
di nıye yazd<Oım•lt b Id~ n IÇ n 

IOy errııtt•tn '""" b&ltn e\lama 
getd•,c• "•"ro6-Jvor"'"' a.ı orc:a 
aıaıeao,...,z,. "ı:2DI'I\I a:a~ 

m z gıD• ya~eatı. ıa' mı.ıtn 10" 
bla~apal"\ad•iı> ıeev4cltp~ 

ılkl na 9fWeb ec;a" ,.., ..,.o. C!: 
bunu blta•,mao.• 8u,nW 

.,or, bu " Of\I.Jda oeretı~ ~ 

""''''' Bu kQI'IiQtQ CSoaçii bir 
l.iJ~tl "'' nat r1a•mada bulurıfna• 
ltltıd•t. 

Son olara•...,. we DUtUft dCK1 
tara Hbm ,. bala• Cl&iderılnl.f 

IUftllt IMr(.Oaı ~ı.rıtı.ıçwıcM•-z'.ıen 

ıı.ucaıı.!.a'12 

--~H....,.; Altun ,, .. ., , ... 
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~~ERXWEBUN Nı...a 1918 ~· 

TOrk Sömürgeci Devletinin Kerkük Rüyası Ve Ardındaki Gerçekler 

Saftarafi 1. uyt~ela 

Sotunun tat hMt bO)' Ulu .,., 
Turk 10tnurgec:ti9 de olan ı lı,k••• 
t f'IIQtıii'KI 

Kuzey Ku·os~ Q•O Guney 
Kurettitan Cllı XV\. Y'f -., onaıatın w 

dan ıt•Wen ~~~ Turk •· 
mt'f'llıOI atMa gıro- Turk ~ 
h01 103i da kllte:ılatU Ançak Ol· 

menlı egem.-ılıOı. Goney M.Urd • 
tan da hıÇOir ıeman kurum lif· 
rnadı GuneyKurdtltln"daııa~ımız 

turtkN l)'akllınmayı yatadı Co0u 
Osrnat\h vaı• )'1 CMd:Lırukhl ya da 
lllanbt.ııl a donrnek lOfunoa tııal· 

Preuot .... IU Y''--ıdatınetı ıeng rı 

Kurotıan ın n attı k-COOtatı• ıı.o
numu da ekıenınceı ısı yy dan t-
lıtNırtn emperyal at devıetlerın eo 
lazltı tldt etmek lstedıkı.,, ulkt* 
are&~ na K\ilrd•ttarı'da gırtr 

lıC(Ird .. ten uz.er•nde en ıazıa ç• 
k ...., ''' empery.ı..ı guç Al,.,_ 
ı.r ve lttgııhz:ı• oıurW Orıaltt 1 
fmC)«yaııst Pay .... m S.v._.. Of\ce· 
lfnde bu ıkı tın"f)ll')'tl•t1 guc Kur 
dıatan petrot yttlltlat.nı i.~Mt~t 
eçrrıııt Ofcte w Fııratın .u yollaırın ı 
rıammeocse u .. ttm•ne gore duıen· 

ı.mı, Kurdıstan'a üonomUt .,. 
ISktti lmaçit demtr yott.rı dO .. 

mıfl«dıt 

1814 18 E.,pwyalıal Plt)'t&J.o.m 
$a\IQI Alrften atr'll)tıt)'lllrnı ~O. 
,...,.. lmparaıotııuounun .-tıMG•• 

.. ,... tonuçtanır On&llnn 10rnu1~ 

u.....-ı. oaı" r.taı 01an angıflz .,. 
Franltt em~eaıaUerınce l)lıyla· 
tıl r Kurdıawn ıtgal .oııen uık•· 

'-''" Ws.ındl ~Ir Kurdıstan .ıorıe 
dOrl• bOlUnUr l<uıey·Bal KUtdıt· 

tan yenı Turk ege~ \ tlllıtnN 

otarak orguuanan kemaııst Turk 
burt'lv&nlııfW\ OOOUKurdı.lt8f"' rraın 

$1ıhlo0•""'\ Guney Kurdıstan ın DU· 
1'* ,.,ça. lngıtltt .,pery. 
lız,.,..n. ıtuçuk pafÇ&II da fraf'•l' 
..-nperyaıoı,.,.nın ~'9nd1 

kalır 

KUrdillin Ulıtf'ınd• asıl Çlkı .... 
me kimiMit btHJ!JVIll ,... lngılıt 
•n'\pe;tylllf"'''j aratında ~ur K•· 

ma..._ buf,u'4ZI Mfll'l<~ M• prog.. 
ra"" ıte Twı~ Nıkım .,..., tııgetnen• .,..,.-.. --. 
uı..,,., K~ıt.t cMY1e1 bu lı.adl· 

r'Yll da ~ınmeı ~UIUI 'll Ktt • 
kulr; u di lr;lpeayan Guney Kı.ifM
tln ı da ışoat etmek taıer 8w ıJttıQ ., 
ne<ıenıerı Ol te:•k KOn:tiltan•.n .... 
petrol ratlıkları IntfAz emper,. .. 
lıltmın.n ~~~Jpaırçada 

ketmıtt• Ttıirk bur,uud• teAdt 
...,.nhOınde otmarlft K(Wdman 

p~----olnlft ...................... K ... 
uy..a.tt KOrMtM .. .. ._.....,. .. 
<oOw!M kOfl<-ia*. K.....ııot 

bwJ'AU.INn .... ........ , fr-. 
go bl ingltlı ..._, ....... ,..do Kllr· 
etiılten'ın s tatUl.a.u OJ.etlndıe ant· 
latmllt ve kendi ....,..,. ...... ..,_ 

rn.eran tCOf"4Utt.an p.-çalannda da 
Klirt holluft4n ,.ı-ti li.t..,_ 
oll&aolılbl-lw. 

K.,....l .. bvt"tv42 n.-ı lbfnUt • 

ged ·~ .._ aurdıJOıJ Id• 
ôılial da Ugıınçtı Tı..nı; tıı...r,uvu•. 

uıun Osrnanl -e-~ a.OıN· 
y«, ı<un~ın da0tı Turlıl'-t ot<U,t~ 

Ou"u ~KUrtler ın lngıhı ct.Oıl Turk 
egemenııoınl tercin enıOını ,,.,, 
uU)'Ofdu 

au, eotnu•geç, ve taflllllldeolo

•yı gef'ıde twek.an lf"kC• ıôdı&lar 
pt' lt ktl yallnllın')'Ofdu TarıN• 

Kurt halu hiıeb't ı.ernan Turtc. eoe-
rnenttOını kabul ...,...,... ~ ~ 

~'Oe kar" aurek~ lyak.l.ln· 
tnıtıır Yı ne ıenhte TUrk agan"'en. ... 

tınln en fa.rtlı kalkama uOrattıklan 
halk Ktın halktd•r KUrt hllktnın, 

TUrlıt ırkının kO.u oktuOu l<td .. tf)'tıl 

_.. komebst ''""' ideologlar• 

nat Ncma Dır ~utru 
1923 Lozan Korıterantı nda 

Turk ve k\gılız d~terı, I<.Urdta· 
tan ın ttatu~o.u U lif' ın• anlatt . 
11r ı~•z tompat)lltmı lı.ematılt 

Turkde\'ıetının ~Mk Mili tın.r· 

tltını .,. Kurd•t.ln polıtıuan o. 
naylado Musvı v. KIC'k\.ılıı eorunu 
IM çOZültnedeın k aktı Sorun Ing ılı: 
emparyakzmın n c;Mnetım ndek• 
· cemıyaı.ı Akvam··a hawait eclıldi 
Turlıı t>urıuvaı.ıt• Kık o'lrak K•r · 
kı,ık f)ettollfınôeıtl ımtıylz 61tıyor 

du Yaôaing 1 n.ıntwmayMtn<Nk l 

A'IP k'atı.otl'l.n Kurd~tan ı deırıtt • 

~m<ty4Coğ...- korkt~und., 

Otlak denetım ılti,cwdu 
Kerlı..uk ve Muaulaorunu 1825 1 

kacter çOzı.lmsuı Utdı 1825 Şeytı 
Saıt •yakı.nme ... ıkı aomUrQKI 
guce nıhaı anll.fma 011naQı ,-. 
rattı Bu olanak l)'lklanmenınh.,
hel'lgı bır tMalll ol., ~atından 
-., , geıtnıyouıu Tam lk•ne Ku 
ırt·Batı Kurdıaıa.n tn~k.ı.alen 

ıarını kiPUYatı W Turtt bur,uva 
~bdarn büyok Mhdıt eettl'la aıan 
lylkii'VT\IIkı guçtlf'l 61 ~ 
Qei!tmlıtJ Tun burt!JV~ıı•• Fran 
eıı ve Ingıkı empef"fttlıatı.rıyttı u
kttı ve aıya.st tfbırlıOlM oııer• 

lyllı(lanmeyı battınr 

Şeyh S..t ayakl1nm11ı1, KOrd•.._ 
tan potan.llyelın n ıki tomutgecı 

..... oç-... - I>U)'ÜO< ..... 
1 otu:şturdı.;Ov""-1 ortaya ç.kard 

C\.1""-ı.ı IYik'lnan MCMıce Kı..ıey · 

Bob Ku<d..., cloO tclo G<ıney KUt· 
o.tan da 1118 den bet• Şeyt\ M-"~ 

-·ıı.rı ..... ~OoOu 
K.Jfdıatarida da Sım'o ON*',._ 
(IIOde dırrımefef \~ard• 

Ortlık danelım aotunu 1120 
BIOd•t .nlll.tMUı.,.. lmullllldl 

Mwsut YI K..-ır.uk. •no•u: emperya
lı.ıl"!"'ıtnın ôtın.etımı ettındllı:i trak 
At84) kr .. 9N blflk"dı Turk O.V... 
'-tı GuMy Kutdıatlın per~ uz• 
nnôe de bır neM kontrol t\üllını 
IlGI anı lngtlız .,_peryakı:mı lae 
Kıbfıl't.- otdUOu glbt 1111UkC)(Iun 
korunmaaı ~n btr rMM garenıor 

Olme hakkını etcte tuttu 
Twk burJuvll.ılll, Mutul ve Ker· 

kutt 'ı.ı terk.efb. ame tanhMf' otarak 
tltt~l\al\ ~ ..... ,. Ot1Wt ..._,.,. 
-'61 etme ruy&s~nı hep kOfudu 

183TOI Turtı: k"ek YI Iran 10-

rr(,rgeıct re,mt«ı SadaGed Ptlkb 
.0 IW\Jnda lfYI .. YI Isiiirt ifberlıı· 

0<"" alond.tar Pakt ingokı omper• 
yalwntnın )'6Nandıroeılı0i Ue kurul· 
trıut ve Otlutı ır.oruyvcu kanatları 
lr ... nda bulunuyordu Oah•eo"'• 
BeOdat ~k tl..,. CENTO adtnı Ilan 
YI ABD nın koruyuçutvOuna geçen 
tN b'Ok...,._,.,1eiT'elaiT\Iel. Kur
ctun'" ~ge lliWIIOIU UU• 

rındeıfbtt11) *'"*" ~totya~ıım.n 
OrtaOOOup gırmeeanı onterrwıtu 
Bu IOtftutg«ı o«>eo tı<OitiOf'TIOda 
T ..ınt devtırtırıa NttOI YlfılmltU 

Oolayı .. )'ta bugun deQıl. daha U"k 
trçtm~k.,.,..,.tTurkdev

letl OrtactoOu o-ıcıtıoının ve etn• PI'Y.,.., ç:ıl(art.arın Dt*cıhOınt oıe
rıl"•e.ımıttı 

1131-45 Empeıtyaıelt Pli.,..flm 
s. ...... dunyenın aıya.MI hlrıta
W\ıda Of'lemlı dt0 .. ". eıter mev· 
det'l• getırdi SOsya.hz.rn duttyaırıın 
ı.ıct• btrt/\dl ftı:l•dat olrnuttu T\Uk 
burıuvaııeı . 101ya.hımın korkulU• 
nu anık ensea.nde htaM<Iıyordu 
Bu korkuyla Tu,. burJUVItı~ em· 
peryalıat·kapitaııst lltı.tNn yenı 

lfend* ABO .,..pery•ııunıne M

tıılıdo ABO. Tt.ılk tıutjUVIlliWIIO ya.. 
kettn~t~ınna kiPfY' ataJed• Tl.lftıt 

tH.w~n hırn.-yelıOını fınOıt'l• t• den devraJôı ABO rwn ven~·fıO. 

-cı- """" ...... gtobol -· ttrate,ıat içınde Tunt Ol'duıuna 

-y•tiım (SSCB) .. OrtadOOu 
hllk harekltllırlne kartı l*ı!ç;lık 

gôrevt Yeırikl• Turk ordusu buna 

gOteduzen~atıal fUrkCH"duau anıtı. 
Penıagor\"un d•n•tırNnd• ABD or· 
duunun bır kofuydu Tuık OtO\.I• 
aunu ABD doneı yor r..,rk Geı"ll· 
kurmaytıoını Pwtıagon )'OnetıY<H" . 

Wfııı.nd~ Ye atamltlın da 
NATO ve .,.,~ )'lpryordu Bu 

baj)tNıJtOa kartı ABO'~ı~n Turk bur· 
jU\I'"azıwwt lflfdı0ı d"tltl Turk 
bUIIUVIZ•IInıtı 1011y11tzme klrft kO 
runmaaı ve Mıl8k ·ı M IN ttnırla· 

rnnı.n~Oidu 

Twk ~H.ırıu .. a7ıtlıl bu yolla Kur· 
Olatan ı el•nda tultnlyı hedeflec:lı 
T"'lıı bur)U\ı'll.Zlat . kend.._,. voer•'-' 
ro6u yer!t'le o-rat IIS&"da l:lt•l 

ıngd\erl ve fJeııaz dev eti•M.n 
Mı.tır a actrk'-11 ...Orı uw....,ndl 
emperyabt uldoJ'Qaf\11 '-n yanında 

açık olatP ~., 11an 1ek devtel 
kemalıst HJrk d•v .. tı oldu Tuılı. 

orduau. OftCaS\Jt'ıye Oe100ra lıaı.. ·. 

tl otan (1158) lktJdll O.Ol.,klıOıne 
mOdahaı.yey.ıt.ncsı SSC8'nıınfıtlı 

uya,.... uz•!f\e Turtıı. ordt~-.ı bu 
aatdtf'gan ..,.~,N oerçekı.ttJ· 
remedı Ot• y~f\4~1\ Twr\ burtu 
'laDII, bolge gerici tLitJk~ 
zorta)'lln ve KürOı.ıan tn a.ıuko. 
aıunda deQıfllllık yapebt'Kıek hat 
belırtıyı kend ne yOr*en t~ıl 
uydı w klrtıt•rıd• durdu 

1860 ve 1870'W Turll oorıuva 
zj..,.n tsraı4 ıraJc ŞahbO• ve Pak.a.· 
ıan11 tı., WttU •••u ve J;tpsıı 
ı,C.rtıt);ıne g.tertık belı,QI ko."U· 
fftinu gOcllnıdlrdtOıi ,.,..,. OldıJ 

ııoııı-ı ~ '""' but· 
ıJVaııtW'I dONm oon.man.n.,.. 
... bu"- tl!h lll t»tt....-.:eı ,...,. dt 
tUtnda latıtr • ..._.,, darba6er ger . 
ç•dettırıterek gelt.,...,ın OllUne 
goç<ldl 

KOtditton lon.ınu VeT 2 Erlfll 
1110 Aolteri Fqlol Darbesi 

Tı..rk burıuvaııtf 1IIO"Iıl.rdlı GU 

ney KUrdtl&en ~· dırenmew"ıin 
OlhttMıllytl. Mu.ul ve K•kUk 10· 
rununu teltrar gundeme getw"d• 

Tl.lrtc deYteu. Kurl ~llkın• "Oionc>

ml'·nın oahl Yef"ılmefnMj M:ın ıreıc 

Bua burjuvaı:ıwne ture«:li baSkı 
yaptı Ota yandan Kun halk dıren~ 
mesinıın Nlı•nltna• ıçın IÖmUI" • 

cı-~·· ,.,.,.oy~e •obort+ yııpotak 
delilılksundu 

Turk de'wteti Kurt dırerw•,..m• 
kltfi duftnanlıoı nı bu kadalll da 

~nrllmedı Dıl.,..~n Ond.,. 
fının ... rltÇI·Ieo<S•I yapı~~ 
ltan SehhOı ve ABD emperya· 
lıımiyle ılıt~ı;ı...-ınoen yararla.narlk 
dl,.,lf UZaflf\ÔI ~tım kurmayt 
l'kl..,ını •n.rtemlyt ve dı,_.n 
t<uzay.aaıı l<urd•ıan·ı etklMıma 

.... 6n~f'ıedıet\edı 
Turk wıny•• yenyakontrOiunU 

010 -d~ T·KOP'nın IÇindOiıl 
a,antar• ve Kuzay.Batı Kurd4tlrl'ın 

~tnır aıan .. /u'IOakı Atılret r.....,ı 

vasıı..,yta dli .,...M yonehk komp· 
lotara da batwtdu 

Tı.Hk burıuvazıa.ıt•krardan Ker· 
kuk ruy~..~~n~ gıOrmeye ~$&ldı 

1 MOlettn 10n ... rında ABD nın dQ.. 

rıerNn 8a$01itenı ~ Suleyman 
Oem.ıre(a Mua.A'u ve K.-... ·u ~t

~ ecMt• Kurdıltan a ot()(K)n'M 

wrıltnfttnl onet~ biZI Tunrı •
metclı geıner-allertıaratından betına 

yanlfbldı TUrk h~kUmlt.l. o zaman 
bu önerıyi "I<Ur1fer• otonomii taM~ 
bf' nedoniylo <eddonaOi de.,.., .. 
yarılfdt Kon\lf'lun Wıhı DfJ denli 
buıt ct.Oı•• V'l ~ .. aoz.ko
.... oıunu bOigedol<< bı<çolı ~ 
""~de .......... QOiıfo<oO< 
a-cıtO~ tftO"'Ien. Mt.nul w Kıer

kutt e ~•ttnın Kurdıatan gtır· 
çeklfOının arttıOı h« dOnamd• Turk 
bUrıuvaııaı YI emparyahımın gwn
demlne gırdiOi -<:ıkt.r Ne ıaman 
lmPif'YIIozmln petrol kaynalılları 

uzlıfındetı:ı çılıa,llrı ıenctıt att.na 

8lfmıtH. etnPI'")II "' devletteırın 

ıık gu~emı.tbıdıtı.ıetı Turiı. ordu 
tald tl)lnltOı Oktu 

187tnıyM- K4Mıhlılı.ı. Tur1ıı.~ 

ve Ort.adoQıu tÇın Yer'lı 011.,........ .. 
dolı,dur 8u doMm .,-.p.-y .... t Cl • 

k&rtllın Orteoot)ı.ı d.a.., t.uta lah· 

dı1edıkh0• c:IOf'ltımdll Alganı&uın • 
dehalkdevfıft"'ıııownut.lran daanil 
ltt"'D4fl'llıtt bH y<lf'lltlm itı.Lıdl/ Ol 
ırıut. fiilitın halk dlrenı,. buyuk 
Q14itmeler M(llamıf, ~Ml w gtJçiO 
btr og. otatik Kurdıtıan Uluul 

Kurtutut MUC.~ gelı""ttıw 
ıran·dl ş..ht.OW\yt"kılmaaı OoOu 

Kurd ••n·cı. halk eyaklanmuına 
yolaçtntf tran-kak lol\'..,ntn Mf 
&amut Gunlıy Kurdo.stan halkı dt· 
~~ lopett.rvr\Ut .çtn htMl 

oemus . .., Onemı• otattk di Ku 
lfl'f Balı KurdıatAn'daPKKondlıfN· 

O•nde ulutftl kur1ulut mucade'-1 
blf" dutvneehlfeketıofmlyı a..,-ak 

sıya.uı ~ ~-~ 8Ç:ıdan kıtletet btr 

"•' ..... ' Nılıne getmı.ıı 
Bu geılıtmeW"• f\lf"k bUrf"'wa.zı~ 

a.n.nar;auJ'IIeek~bı.J'\aJ.,.. 

aa -.ıentnce. 12 Eylul 1810 ta.-ı 
daıbeılıı o«c.Hı.letti Oatbe .,., ge. 
rıcıırnf11veM'IUharelıılhyd' Turtı. 

ordusu Kurdıt\11'1 Utu...ı Kurtutut 
MUCid~"' durd!Jrma YI bbıge~ 
... gaııce atıııı tukoyu koruml lti'II 

Cıylli ıilttdiıı Oldu 
Tı..rtı. aı.,.ue~ tkttc»n bu 1meç 

dJOOruflu~ ~ tluıum 

..... ,.,. Türıı. oreh4u caa tııu emeç 

cı.+un-. .... --
htıtl l()fnCJrgea rttıımıın.,.. ar~ 

dtndııkıert'lpıerya&e8t~ıntNııf1 

nlıl Turkıye, Kurdıstatı ~ OtUı 

doOu nun dtOet' ocı.aır.a.ınôakı antı· 
em~al11l anu-aıomur~ Ofll•t 
rneterın durdtKIMm.lll tı.Ofl,ltunl 

~·olaıc.aktı. 

.. ,_. - - boktıOı· 
ma.ıcta fiMI Tur\ tOmurgeıoııııö ve 
wdtndakı ~ın Merlpllrının 

yenlııf ç.ktıOını ve .....,eoın onW.n 
I~M tfled9'nı OOf\JYOfUl: 

lran-trak w.va.tı çOk Ithlıketi 
b0y\IU1ra vararak dtıvam etmek· 
tedır Tit'lıke dahi <:<* Türk 10 
murgeohOı \le b6lga gerııc.ı Arti) 
ulı;161f'ı ıçtn tOlk<ıınınudur 

TUfk ~ı eç~Rn<Jin en teıhlt· 

ır.• geıll'tlne Kurdmwfdl Gtmuf• 
tur Wal'l w.- .. ....., nedenıyte Kut • 

dıatan tlı ı waı.n dt konV06un· 
6an ç.ııımakllı Kurt haJkı rnOc.ade~ 
,_ 8ÇIIIndan aon derece uygun 
kOfUitar ortayi çıkarmaktadır Sa 
vaşın Kllrdııtarfda yaıattıOı tanrı~ 

t.tl raO"*". KYn hailcı u...,_. bd k 
w kurilitut eç.t.ttıeıan aon deteea 
uygut'l tiJISII w pıatık lııC)fUIIın 

yatıta..,....•r 

Fa$181 Ttltk- 15 AQustoa 
14 ıelllrfilatltO• Kwrdtaln ltlllle.h• 
.................. d, ... tl •• ,.-. 
bQiıtıll Oıtetnlrntf. ıam akltftıl PKK 
ondeflıOınd• ı ~tetık dır.nıt don 
yıldır Yarlık ve ~ıfıtntl'l~ eurdUt • 
mı.ıaıur Kurey·Batı Kı.lrd..ıan Ullu 
ul Kurtu'-ıt Mı.ICI.._ .,.auıve 
0t0U1MI gaf;ldfttnll'i don.tQuna var • 
nvt uluNI -..e ..,.,lll.tlflll 1111'101 

·-bı<..., .. , guç- 001· 
l"''l$t•f 

Kufd•t.an Ol• ı gektmellt , Tut ll 

IOmuf"geıgliıO•nt J>'f\llıyl mak* 
muttur Turk 01duau )'uzbıntaru 
alk.,.lyM 4 ytiCiıf IUidUrdot)U ll V .. 

ıe N .. n MQiayl""*"'t. ttm alı: ~ 

seneyıPfanmıt. bunalımın ıcıne au· 

ruk*'m" artık onuna ~~ 
ceoı tHr yen 'Q• ..,. 1Uiıılt'n"e ...,. 
o~ G"'"'"'' Turl( ordu-"'""" Of 
guuutuı)u w kontri.JIII reO 
men blflt'*l OII'N.ıt yvıe Tu--. 
orctu.u Tutk ~cı,...., ö.ı.•ın. 
deki oıorı!Htn n en faıll Nl"s.ıl09 

bor dörılme 0'""'''" 
aa.,dıı.ı.t'""'Nd .. ~ 

Atnabuftlıwı~Tiileı 

~"". t .,.. Qr"dı.ısunun eSerin tMr ça~ıı 
maıta kat.Jı ı..,,.,. o&ck.tOu oer 
çeQ f\t goruru.ı. au (lfı.m&l bem 

a..,., heımsı.,I.Nitıoemelelıflono

m ktıı lun~ orduiUf'IUf'l ~ 
QMıtec:ek ınac..-eaara .,., oe onun 
IMI c eıımaz ve lııl"d .,,.. -;Oklıanllln 
tOI<Iu< 

Iran-Irak Sav"'' 
Ve TUrk Ordusunun RoiU 

tki dtıvMıt lf'aU'Idakl Mvlt M· 

kııtno ytlını yaf'YOI' SaYlP" necten 
oAduOu ıtlSII'I aaybı 1 mı.,on owa

rtnell S.va"n 4ıkOnotnı1t ~· 
tlhl.tMıtıdlokadarb!JJ\'ııı llııı~ 
lel ~M1datt O. b" tıU.on"fyei klv 
~ cun bu uvattl. If an' ın oturnlu 
rotu , tKMgectekı geııd atalukoyu 
zorUımaaıdıt 

Yttcım nOktuına o-&en Irak,., ... 
mının bOy1e bır ıona varmU&. bu 
OOI.ktl dtha buyuk •yi ... bollUk· 
lif'" ,.arattce.klır Iran ın ;Mıboytıt~ 

KOrfeı.ı <*'*ımı ıçın emperyl 
ı.uetın &J~ı bu durumu OJ • 

&aya okataeakttt En onemı..; Oıte· 
rak da KOrfeı-"dcııkıiUf'll Arap ulk.,._ 
rının vatttOı tehl•e lfW\1 gırme~t• 

*'~ 
lr•n·ın .alimı ktldtw' .,arlıOını 

llwtşın tonuçuna Ye .. d. ıtcıeteO• 
btf ıat•• baglamııhr IJan ın .. o. 
nom tı..,. tnsan llay•C)Ian eozoı'IYI'Ie 
aınnc. Iran )'Onetımtnın bqka 

.. taf"-l ntırı klbul"'"m.-. zor eG· 
l.\i•mct4ı.tlıdır 

ka~ deoırıetıınıın k..,•C)IItı QOtt da· 
f'\.1 buyukrur lr•k. At ap gtırıCıtıQın· 
d.,.. tM.IyUk "-ı.lıc alıyor 8unl 1'10• 
m4K"I. tr1k reıım. etayenme eınınnın 
sonuna geUntstır lrMı , NV&fl bOl· 
geıaeldo~çılıa~matıı. batkaguç. 
.... , d• U\1... kltJNık. bu yoRI 
Iran ı banfA zorıame.,. ~ik uelarn 
...... ,,..)"IM'T\aÇtlyof 

S.IZtf'IO yılındi Iran-trak U · 
...,. )'Wl• bir çıetweye txıruntnufiUI 
Sav.t Kutdtaıan·• k1yrnı.s tuı..., 

ve uç.aktaria. ~n rnenzıltı .at>'lrll 
çoOunlukla aıvtl halkın hedef M
duOu kenHr N'fatına ctOnUtmUt
hlı 

Şevesen bu ctuzeyl '"' ıare• ıçın 
ae ew çoıumaı.ıztuou ıt.oe etmek 
tad..- Her ne kadw Iran YI Irak ın 
Ç:O.Zurneu.duO\J aynı d..aeydtı ve 
bılr\ler karaktardi OltnUI dll"t OU· 
rum )•nı1611kı .. rat ~ın 61 çozum
auzfıuOu dade edf}'Of ltlk , .. ımıntn 
uvuıı ~tmegucu tOnd.ıııyanma 

nokt.la.na yaklltıyor Re1ımın y.
nf60ı" fU YI da IMI tek•ld• gertil 
~de ~ct.rm1 konusu ya 
P.fıJOt Savatti daha avantaıl bu 
lıorıumu yatayarı Iran teıım M 
.-..- .,. yeter•z ocMıtıtıatı r4de-

rvy~e tiyaMI mottefitdeunın guç\inU 
.. .,... au~ıyor O•çekıwı .,.,, 
eaı mutt.flidttı oıan ~,.,....,. Ub
ya nın. lren·.n Wak ıllmu.nı n• h 
dar ISteyip &Jtetnedık.ıet"tnt kMtıt • 
mak zor GeG•Idw 

lk.l devlet IIVItJnıO vard•Ol bO• 

)'Utun bitk• JOr*l da Vltdot Em 
peıryaıııtt'l ve bOAge e-~ C>tWOI 
Çllııartat.n.nıen ~~.e aıt Ng<rfrleeJftl 

tananımt.ll edlımf)'Of Bır '" enc. 
bu lehh-,1 bılnltll et!'Nil.,. ... 
tutıoyu küc;,la...,mak l$li10tlet 

Sorunun en onemli ~ Mı.ına 
boyutu ıM Kurdt:s1an 101~ 
TUrk de\l'tllın•n. Mvlfl" g<e ptn YI 
eonucuna »o sı an co-. ~»ı.~ -.anu 
uz•ıned r 

Sevtıt Kutd._.,. 4l C(tyOl 
....... .,,aııy-01 Olat~Nt .. ~ 
M~matı...,._~ OJteolı. 
lntılnW1trı.a iı..o.m~ 

'"-' Olar-. -~ AllN Dw 
IOI'unutı ...c• bir ,onu .......... 
,.,CiıOr I:IOtUL .,., ~ 
Kt,;teblal'l IOf.--.rt ~ 

~~-., 

-- .. ~coo.;.;.: 
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r0yor yi de gOf'N* ZOf~l klat. 
ror ~Oırget•ımeOiafakKı.ın 
hlılll ı.~, d~ten,...nın bu kO· 
fı,illafı Cl4t0et'-ndıtrnes4 ~ t(IJfôtt
.. n UtuMI Kurtul"'' MUCiıdMtınııı 
...... ..., tOnUCunu beıırleyecMc «ı 
eh: 1~ Ç»UÇiwd., bı rı ha4ne g ... 
meetd•r Ir~ lral(·a k.lır'tt Uvlfl 
yuruırneoe z0f11nmıı. ne ıaman 
.... .., K"'dottan ·a ıt.ycı•mıt ve 
Güney Kutdıaten Cllftnıl guçarwını 
di.,._ INfe dokhte atm•..- .:wwç 
1 n'lılt6tt 0)4. kı.lır., Gun.j KUrdıt· 
tan ın onemli bir aJ&nı(lıl Hıptetmıt 
Ktıflcuk..,. SuMıymanıye'y.top atıt~ 

ıarı menııııne aJmıtt•r 

Turk. de...tatıt\tn .. _. ... no•tı bu 
hu.....ıa ve aavatın vard'O• bOyut~ 
11. bunun Kı.ifdt.tıen eçıs.noan Çıl• 
lıard.Oı o&af'\akiM doMıyt5ı~ıt 

Tutk devtetırun 12 E~ ta.ftlt 
d.atbMtnın gıetçeık nedeni Ye Ofdw 
halattliılau Kurdılt8n 101ununu" 
COZumunıJ onıe~ ~·•bl 
Tı..lfl( ~ti ıNO'oen Mt• nem 
Iran hem ltlk ı Kurt "aııu lıeıhfne 

eon\.içlaf'ebt*:ilt bır geıht"M ko
,..,.,rıa. uyatryot ve ~r;;!OiM çe .,,, 

1113 y•Mdaf\ ben,.,... re,m.n __ ,.,.....,......,.. ... _.,, 
--~ıwol.d'l)oo' 
taratin or.-tec .,wte,.-ııncs.rı lO km 

~-· kadar opwuyon Nkki 
tıldeedı)'Of' 

Tt.trk OfektMI 1883 Mtytl UIIIS 
AOultoe ve 1H7 ıMamnda ~mak 
liıere üç c:Mia saktın t\akkı ~,. kul 
w.cı. iNa.ıncM kWI CWGUIU. fk.inc.ı ve 
~ ..... ,uçalı: .. r.yll 
Clünty li':ijt~·a ulıdtrdl trak 
uvn uçalıtau da 1tee. 1187 ve 
, ... 'f1lı tOneNI bilÇOk keı t<u1ey 
Blıb Kurd -.tan rı Çokı.rca, YukHık
o..,• ..,. $emd.nll koylerını bOmba -Tur ı.. d*"tetı frak ı. ıJblrlıOını 

hef' alanda .....-ıettı Kerkuk petrol · 
lef ttıotulaN Yı.ıtnuır1al* .. rnant ,... 

Kwll•* lle 8a~ AahnerWN 
....,...., .... __ _ 
ow-·---"' ...... eMri Oııeılfiı. .. - ., ...... ., etryor 
Tunı cfeıwtılıii'Cift bY pMr0t b;n.o
Nyatıonemde loııı.cM~ lrP,. 
aıçan tlaCtNN r•k olar Ml rmtyon 
Oıoıar. f\jlııMifl• ....,. ~r•tıan b()tÇ 
_..,,.,Ot ve krachll Ubf yapıyor Bu 
kadat ge.Nt If~"''" am.a lU 
~ Kurd•tlat'lı"ın .uıtı.uı.o.uncta 
~~k ywaım.arn..y• ronea k 

Tyrtı. ctevı.t . Iran .. da benler ... f"''l..,.. Yafmak lStedl Hıç 
._.....,..,..,...,. 10...1e yoOun&atan 
TUf'tit...,an ~~ya~ ve ekonomı- go.. 
n.ı.,.....ınc~e IUrMI:tı oundeme ge
.,,..., konu tUWdiaten 1ı0n1nıu oktu 
lutlr. ~ lran·a "'nlen eok 
JıOorlıUyot s."'~ I(Utf ,.,1!(, 
,.,.~. l<unwıtt IUtulı.o-

~-~Aılrt'P-1~. ... ~ ,.,_., ..,_,.,. 
~~ ....... __ _, 
ıpn .. , •• _. l'«'oi)'OIIIrono 
cfQi:~ l<•ku•·uın .ı.ı~ 
.u 'KM btf ıMf+• · K y.pıl,.m•" -

..... .çllıl Turk~l MYif--
11 lran·a k .. _,.-ı. galıp gelmeye
ce« tu~ Gt)Of' 8&,--ıec:. Turk devlet._ 
..-an-lralk ta.,atrnd• rnvUak ..,.-,ı 

Iran bunu bdıyor Ira,...._ Tı,rlc dev· 
le\nı.n CJOI*kata•l .,. konurnı.rı tki 
notı.tada karft lııllfı1Y8 ~ 
Ote yanesen Turıt di'Yietı~, ıran &ll da 
K.tırlr.uk v-e Kurd6atan uzennde uz ~ 

lat.rnak ialeclj Iran TUrk devtet•rNn 
ıehd•tlefınl b.r rer• kidir dı~ı.l(ala 
lld• 188$ Aralık"ın da Tahran·da 
yap&aı"' QOfUt"*-dl. Kutdlf-. 
tan 1n atratl•k slatuirooaurıcs. b.t 
de01$ılr. ~ten yara otmadtOn k"MI 
~-.ı.ed lranınbuDall.•$tdeOıf"'W-
""'*II betiW. tonıJCII gıtmek tÇ~n 
Nwnı Kurdı11an • klycWmak ve 
GQr\ey Kurdıatan guçlertne daf\1 
tiZLiı .,,.,..,., 11norna.ıı. zorunda kal· 
Cl tran. IOriUÇ almak IStıyOf .. btJ 
yon .. •m.nı daha da Wtecmek zo· 
rundadır 

Emperyalizm Ve Tllrk 
Ordusunun Hazırtıkları 

ABOveN.ATO"nun cf'Oer.-nJ*"• 
yaNıt guçlerın.ın, Turlı OfdUIYNı 

vet"d6kl.,ı rol 1çık ~raoa,..,.,.., 
bıt h U SUlU tZah attnek gerikir 1--ter 
.,. kadar Turlıt d ... ın•n Kurdıa-
tilrtl )'Of*•k ıtga] planlar .,-rıper . 

Jlll"'<n Çı.,ltllf•)'tl UtutufO'M 
d1. ~~ ._., diyetan ...,. lltltılıeı 
otan Tı.ırlıı d4l"''ttıtıO•r 

Turk OfdUIU 1180 d«ı bil ı O· 
zetM hazır1enft\lktl v-eıtglıt 00'1 
duıenlenmektedır BY hazırlkilttM 
sır d-oııdır ABD Turk or-duiUnu 
t<Otttz ç.ıkenen ~n .,. Kurd••tan 
UluM•Kt.ıtfı.ıt\ı'M~kat• 
"' , azırtıyor 1917 ôe yepden TV1l 
Gene~ı.u..-rnaf\k ck.i~ll.,._.,, bu 

-~ A80 U.Wı w~ıı, lWtı 
or.........,.....-4ıll...,.ıro1Uoız*n-ror ~ 

lll A80 ı.amanler.na 90'•-~ 
Oell ça., .. , .n. en faztl W\Ciıteden 
ogabı"al·Arap~dtıf'tkly· 
nalııtanan.dlıOt\ K6rfeı elen v.Kur· 
d.ataıı"Cian kayn.a.•iantııı tlhtakl'et 
dtr Yına 8)1'\1 wmet\laf, KOf'tll·· 
d•l C*.,_,.,, tııorurnel( .çın en 
bU-,uı. roNıı TYIII Of'ckıiUNI dıJttıJ• 
OOOQIÇOOioyorlw ABD tur•
lınıtı , Kufdıltan·a oAan iloO••nden 
yer......,.ror Emperya.Jıı""ın ut· 
manlin 1111ı1. Palı.tltln v. M•llr·a 
gOfe mutlak b.r -tıekllde Turk ordu· 
tunu haı..-ttyorlar ~rot ztıngjnl 

Korteı WkMtlf'lln kOfunmUt da 
Turk ordusuna deYfedılıyor 

Turk OtdUIU. 1N7 Y• IOftla
rıf"MSS Suuclt AtabtUn a 16 000 
dwı fazla askW yoledi MıiH'" .. 
orta ır. .. en yatınm ~ortak •••• 
tatbikattat yl.pıtdJ Turk, Mı..- ve 
KOrtez At ap ulk .. ennın ıfbırhı) do• 
ruOuna ula..-n•• durumde Turk Of'
duau. Arap egemeolerıne lettrll 
peraiJ •PerlıOI tQYunuyo.-

Tu,_ Ofdutunun geç.ırdıOı yenı 
d\ll..........., dtı var $Anlr1ardakı 
jlınôw"" blrWıi ..,,, dU zerlll Of'Ck.ı 

- .............. Oeıl' .... d ... 0.0.· _.*" aı"'\80 net T6A111. orekl~ 
n..wı ~ ~~ıe r•r•~m~ p&aııww tııota;~ 
..,.,ına. ~ bw ~de 
A80 nan dlınetı.tnınde T Utk Ot du• 
eunuıı Gune,ı Kurd•ttan ın Oll• o
ıonom guçierıyllan&lf'MIJ ve Mu· 
aıı.ıi·K•kuk un Turk ord~ l.llafı" 
--ledold<k _ _,, ıı.g<)Ç
IıeriOI(WiııOftlıı "''t'lltnMIJ)IeiWWI t.~ 

..,. r-n•""'*YYO HatHW •• JııhNft 
'Uıerih11Millyot91"01-"'
- K-iik'o .. .,. befloO•yle 
ç*tı Haber ın oz...,tı .. )'ay nlan
mlltnda gtJdulen atMÇ bır yaN 
btfaktktM bıı., u1un turedir bu 
yOniO gırıpn,...-ın OlduOU bllln~
le ve taralımızdin tı;amuoyuna •
tlktanmı~ \5 AOultoe 8.c aM•· 
rt'lyta. Turk devtetı utus.aı beOım
aHııÇf Kun halk ôır.,...,...nıııote 
etmek ~ bu yontıJ Oıf•tam*"'" 
arrutdt CIA bu p&anoa rot ~ 

Türk Devleti 
Çıkmaz Içinde 

11181 bolwınde en g0neo1 durum 
TUrk otctutu.nun KerUıll"O ifl:el 
- ._,....ı konuou oldu 
8unı.ın nedett..,ı vardı "an. <Mr 
M1 Kurdudandıa ~•- Ker
""" u ......... Od<yOrdu a..n.r Kur
Olltin da ayaJdanrMiat refM"• 
...-cıu Seddom llıkll1oOriUOU. ... 
yanrne tınıtının eonuna gelm•ttı 
Klmy.._, ltlaht.rla btn..,.çe ma 
tum I<Url lnNnının OIUdUnJim.st 
Irak rej•mının na,.. bır ç.kmaı.ıa ..... ....,.-.ourıu_cıu 

A.,.. MıiQ Tüf11. d...,..nôe y .... 
nıyordl.l PKK. 1187·yı c::ı<klı u.ıı;erl 
ve ,.,.., kuan.maarta kapetm•t 
INt lutını cıddl kar•P* .,.,,._ 
IMn atllltnı:t. y.,..l ltılımlif gun
oeıma geım•stır Getı......-nın d+tr" 
6Mm• bır )'Onu. Turk ~hk 
llst.-nının ekonomık, likeri ~ 
llyi-Nl vat'Oıyta KOrdıttl/1 UluMI 

NINn 1918 

Kurtuh.ıt Mueadeletı kar~ 
ll:ll'le gıt d 01 çOZVmau.rtı.ıkt~ Ger· 
ç•ıe ç~ee ı k ..,, tec>rn•t- aılah 

•~•nlar grup grup a.Uetıtarı gtırı WK· 

mı.Wdır lll u NI k unulut mUC.dl
leli, sıarı•r klllaJwlnl )'ll'llırTMI, bu 
~·JI'MI cıddt kabermalar•n tı•
bıerotl olmuttt.ıt Turtc Olı~e'IJ 

artıJı: •onomııı: lOtyil -wt tryiSII 
bunahmnn )'\oıkUrttJ ~ tımeyecek 
bıt nolıUf• gelrrıı.tt f 

l<lfkt.ıl( wrı tgıl!...,.,. QOI\IIOI.IOU 
ı..ııilfe bırdenbori d.Oıll. tarıh_. ve 
gun<* oeden'll " bır .orıucu Ola
rak gıJndlıml gatm tt r 

hıun ,,., bet'lrında T Oıalın 
BlOeSat ırıraret . ,..,,..u,ıe bu IMI· 
ce )'OI"Iell•lır lk.it~o~l't owrıyanın kı

nad O• ., .. reptnenın Ku, hallltna 
ı...,... eoyiı"""' Nın(,tZ lal~--. 
Tu,-• ı...-t r~ttntn.n BaOd•tı ırp· 
retınin betkl gereıı.çe11 MI'MZ 
Kaldı kı, AtıN,., ya dlnlı.t\anZehlf'l 
kıtnye\'t ma~ın Tur\ lıman
.. ,.n-oan Tur• fınnaıarı ltaolıOı 
BlOdil tltflrTWrtl aktar•ldf04 w TUrk 
d..,..tıthn kadıerne ortak o6dUOu 
dO'•~ bır fek•lde TUtk basmına 
yai\Sftrıı-ftıt 

'"-... _ • .....,.. 91" .. 
ı.ıncte 11.. •• eır-anc~. •-oıat, Kar~ 
kult ~a., Mnuı kapattNdı.. • 
bıUiıOt lltında, s.csctam HuM'fln·ın 
T Ozarı tatmın. çaJııfb0""' toy .. 
yaımektadır 

.. , En 0.111 lran'U."n iltlrl 
fiJruldU~iJ tı.adllbU'fUit bır 1llrl1me 
Y•~,..dtlflan w-e l(.,.ulnJ aJm•
lllrlflll'l .on aıtrta oOç OlduOu 

2 lti/,.,, ltat lı'IIW.,.,.,,..,... 
oır.. dllfl. r wlf ulran 'feltuiUentHJt ,..,.,...., -~>W• 1/(Ko Kor· 
kuk. venflan e aydM Mu ger
çıa~r-..,.z 

3 lrelr IKJMt, K~rf ~uplenmn 

u.rl surdUiilerl g;OJ Kuzey ~
tJIK:M tı.ontrOicJ UyDatmtdfltı.rınl, 
Mtta ram eiialne r•teblm iiuwet
,.,,. ~mb kayıt*r verdu· 
daif.JMitH t»htnl 

Sacııı1c4 T Ozaı ôtıO•I l'tftl 
'-""''ÇItllıt*r......,.befiKenen 
(w-en oe .,.,.. gOn...-de tllem 
Z•,... ne ~ eıo.taıtıı Kv-.yt • 
oıt:tı. vıe TPolftı. ordv.u-"i.irı KOrfet 
\.6 ..... 1 klttılıt\41 kOf\ICU ytJkUtn• 
~ ,.._... ~·ne getıreceOınt 
cı.ıle<ı.nd•rd 

T Oıalvel< Evretttngez • ..-tnı:n 
ardından ABD ,..,ng.ıt•e heyetı«ı 
Ank•• J8 OOII.ıf\Uief )~f IZ bl.f
t>alc.lhı lııtlf'getel. Thetcn. . ...,MrlrJ . 
... ...-ı - .... _ıon '*"' .... s ı ........... açik. 

~emuoy~e ,....,.,dunun ••-· ---"""*""'-Anklll"I"Y• gelen dıQ..- bır heyet 
de ASO askerı hl";etıydt Ust .. •k 
~ııı.ar ·)'er'~ bıf" 1<.,-kuk plan. ·y~~ 
oe'ıyor1ar~ ZfYiretın amec:t S N~ 
Nn ... t.llıf\U Cu~~kl 
Olatak eçtlmet 

·.uo/Ubrllot_r ..... 
lı (OIAI aatbtN CJeMt-.1 ,_,.,• 
Turilya mn KetJ.u•·•ltıUII be•tJO*" .. _ •• ,.,.......,.\'0_ 

··Aso. Kerklik ~unvnu Tutltı 
r- rtfn t)frHtCI IOIUfttJ Nyryor lıllt· 
l<tll IIMI>tfll OeıtNJ (CIA) ve 
A•ken l•bhNtet Tetlcllatt IOIAI 
lıonuya Ilgi du-,uyorı•t 

t2E.,.,-•,..•moç· 
la DlA ·f'Hnllftcel;tdıtllttOt"u Gtınıeıral 
T/tlte. Ank.ate cM lc.M•r~lt lcwr· 
lnll.fh,l DlA Kitleilir YOIIMtdaJıı 
prı,.Mrr lcf•m tdtm Irkyol 

ABD fmerı1 ~.,,.,., M ekO· 
nomlk lıreygHI• olup, aynı lig/yı 
g<)StlrıyorMr Burı,.t Tutlrlyl)'llkl 
•çıdlın •tılt• bulutı&lfOtMt 

•t Tutlu'ya 001~ MtıtaM~W~ 
yMidln ç.ozı~m...,. aeyırçı ka~
tMyacak 

2 l(fH11~ -., ıtelusu"de "'-f• 
dan. pıe~.:.lr bil" ~Jlk-bQJO 
Turlcolr.,_,.-iV___,. 

•·senwyo.t~~rdall t>HI fb'lll tr•• 
lt•lffe uz.,-ktcN fl•rtıf tNt ulk• 
~zOirm•ltle Mt•o.t fi.UIUt 0~ 
iii Fırei"Ht anttın• ''"'''"" dutum· 

do ·- /(lltf- ....... ,.,...,, Mw41f ,.. ll'wt"a- flll'l• 
fellt 6MmcM. Kurt/.,-, BaOdat rtJI 
mH'"" lf.alauw IOTH'YfH EO«. ftllt 
1Mikll ~ gUnly Clp/Jisir'ldl bit 
~dJ~( ~bllırıl Jrelt txdUIII ÇbiV• 
lebtı~t Budurumde 1•hrattinemtr· 
ı.tlyıe har•kaı edllt IHii'ICI Ofr ıaJam 
aımlturtyltJ dofll lu, bu llM'II 
~~wH•Itull.wt 

"-'$attef)'Orlutı drfM yuı..ı 
lrlft, Irak, Swrye ,.. SSC8 "Cfıl 

~ık oMr•k ye,.yan Kuttle1, 
llltt·ın ~Hdlanuıerlnalralf·, tahdıl 

ldlr hel• glldlltr K.uz•y Ira ii 'falci 
çetl)lfma,.rdl Kunı.r ltarı IMıttı• 
t>uyuk yararlılık fl(httldılar Kuıay 
ltlkl• ltutu~c.ek yan otonom tHr 
Kun de~ ..tt. ruriitye mn i8t•luarttH 
telldlf ea.r 8v top,-._g.ıtı fte..,., 
yatı101Jıt'd.l rurlrıye'ye aJt ıXIn we 
So•-,..tillf'l Aiioen.ıı ·e ç.aDv'c" ;neo~ 
lac.lk.ıafl ~ Cl<uzey.Batt Kur
d•ltel\-bn J bulunuyol Bu nedenle 
Tutiilitın kll'td~ IÇitı ttlm tıte· 
lll'lr ham de tiıOitomık açıtJ•n 
Nyalt Olan KtrJ.ulnJ TutJ.fyt"nın 

QUt'ettllf)ıt'N teftdtf ldeuk ~ Kut1 
Mr'tl""'".,.,.tluşme..,.Wtt~~ 
,...., Oıle,. .. .,, Ott•~• t111N M· 
denJw de 1181 E~. ,,... 111 QOk
I'Nirte oN/l Ketkulf ,.. Mutvl""" ·---.ounuTurk.~ Olır flyflt ltabtla;abtflır • 

Turtt devll1• bıır ıtga.l mac:.ra
sının ....... ..,..._çıeleriııl elde 
heıır tutuyor t<urdıslaln IOf'Unu 
Ekonomık O*lkçeletı de~~~ ın .. 
Iden Turk lkonomtttne turtıkll 
Uynak o6ebı~ lltertı;lillı: .....,...., 
Turlı. bu,~., w la-141 een-aJ
Ierınt ceıbldıyor lfOAl p&antnı "* 
'*""'-M TUfk tekel lıOıculerj YI 
bltırı keı.tntorten datı.l•ıt• Lertı· 
"yor Blbk Turk efıconomı.-nı kur· 
tannaktı;ıınOiftelçategOto~)'Of" 

TUrtl: tx.ırıu'~a ekonomık ç.ttm1· 
uıın Kerkuk Itgal~ biOıa.n
tıUM ANAP ıkııdaona ya.lı.ıftkOI ll 
bıfınen l•IM'W Tıc.et .. OdUt Bet· 
kanı '-'~OOU-1• ......... gaı:eıt......O. 
........ ____ _ 

llfJ-DtHtan ~ aytna u. ,.,,.,._ . ..,,~"~' 
,.,...~ .. _,., l§..ıtlo. ay,. •• • 
dar afflt•l,.lU Ee.-..lt'llt Kıb,.,t 
plr.etmttl gılX Oı•J H l<ttlnJif 
opatuyO'tUI1utt~deyarelaOfflr • 

Tura burıuw&nll ltglti TUtll 
.,.,.çı -·~,.,. Cl4t blın'l"'"ltottl'n' 
yolundi eoven bhlr'ı w Tur-k cSeoAet 
yeö..iiletı durmadan lfan nca 
nar .. """*" . bOlucu tetıtrık ... n~ 
cten'", Kltkuk te hakiarı y.,,..,.. 
Turltaz~··. KlıfllukundUt

IT"'Miyll Mı:onomının felç ~ma•n· 
dan ~ Yb IOZ td1y0t11r 

.,_..n durmadan ordu .oıcuta 4 

r.n•n demaıç*ını yayın.tay.,-ek. lt 
oaltn Md«e b..- ••eri opera.syon 
ICHun" oAduQunu Turtt ordulU ~tn 
çok tııo6ay bır .-m ~ illtl 
....,.,_. uııl "*'-"terını ve ..,.._... 
.._.,, rıta....-ınıkamuoyuncs.noı.ı · 

-peflndl 
Nı.tarıl'(l blf.larınd• Hakkati ı;ıe 

Merdın Wt lAftır alanların• aktllıı.n 
Solu. KayMrı ve 5,..,., komendo 
bıtlık*'· TUrk ordua.,nun yenı 
btr adımı Ofltlll. götıJiuyor Turtıı 

ctevtetı Haharı nın anr eJinlarını da..,.,, uça.k UÇUJW1n1 keperu 

""""" tlıltn• ııatıı. b61Qı1 ftaya 
lltıUı TPolfk cNrttetı ..,ahnctart ll• 

vat e.lant '"" IG•Ifnıtttr Turk ordu 
bırttkiirt uıun autld•r. Sık)pı all 
ntndan Irak leleone gtr.,ek Ipek 
Yoıu oun trak tın•rları ıcındi ktlln 
bOlu"""""' gu_fıil.,. oeoıe
makıadır Turk ordutu benzer 
tikNeM bOru ""'"""'n lflk •nırlan 
tetnde -et en bOL\11'1Unun di gU"'ft
lıı)onl ~emek IObyOr Bu. TUIII 
CNduaınun Id'-"" adım Gunly Kur· 
dılftln • yetlılıfll'\N d4Wnlık.bf 

Turııt ordulUnun Mu-IUII w Ktır• 

k tık U kiPMYICik bır ıfPJ O'tttıtm 
k..-fleında, bırietm•• b.r Kun ha* 
d•rttııtlni butac:ektır 1M-41~ oaırı 
ARGK bırt+kı«t.ne kattı M.,t.ld'lôa 

s.wt• 7 

·-nııa Umut oeoıocı+ -
cltllt T~ CNdusuna ır.ar.- don.n 
b•r tıllh durumuM ~fn4liıll Gw·· 
n.,. Kurdıatan ve t<uzey KUrd•ttan 
d•r_..,,, aratındakı oe~11m1 

Için uygun kOtullat, TOrk ordUIU· 
nun iMr ~al gı,....rrıi)'ll kııçonl

muolauktır 
Hü.lkl: ve eorunlltt tM.ı,.Uk oıarı 

TYrk ordus-u. yab1ncı ıopre.k· 

lttde YWece01 tılklll t).t .. .,..., 
butun rıtKterını OCU unt.k ıorun~ 
ded•r Boyle btr I'I'\IK:erenın TUI1ı; 
CMdulU tÇtn bır Vlltnlm balaOı O~· 
caOı TYrtt ordu.umm KUrttıalk u
vat~ kartıtmda bl .. ""'*"'" ota· 
mayacaOı en doOru t..otı OI&C8kbr 

FattstTürtı:~lltır!.' KerkUk 
ruy1•nf' oerçek ... btmeye çe~~..,. 
klt'l bf.P• ,._..,. ele QOZI Ô'\lıh
dıftlr GaleoeOt ..-vatıen aiKiıOı 
oıumıu aonuca btJOiı o&ln Iran 
rejitni MCSen TUtk ordı.ttunun Ml
d•rıa.na HUıZ k.U.n?lran diYI«J. 
Turk ordu.aunun 111d•n rlektnl en 
aıe ındlrmetc Için çabalıyor, lt\Cek 
tonvee glttnM: ıatıyotM TUrk ordu
..,yıe ,..,..~....,. g<llrnoyl goı. 
IIJrnaft dun.ımuNJa OlduOunu da 
l>loyor ren-.GuneyKIIfd,._ 
ten dan yapt+ aodın&arı,. .,rdU· 
,.,ek_ Turtt:·lren petrOl bOru Mr\! 
pro,eeerıf rela kl1d rar•k . T Oz.ann 
BaOdll gezJ8tn4 proıeato edwetc, 
Turk ~ haıtrltktai"W'II kartı 
ç:ııuyor lt~n yonetlmlf'lln 6n0nd t 
deN NOduYulu .. vrenmu do.,nde 
eltem.ltf lıtll/rlıyor ıran ıçın uQdu
yunun yolu. KUrdıt~ utuNıl d•r• 
,., gllçleroyio dQOru ,_ tııı
faklannı ~ıırmekıen gec
"*tldw 

TUrlıt ordu"' ~p Mkıınwtdl 
SSCB vtı Arap ii«K:t ,.,lm*i ıli 
halk gOçJıerınoen ~~kart~ 
koyufU -kı bunun 14'fUIV1 llklıfl 
~ mlerını wd(lıt')"nn k Min otatik 
belır*"-k mOmk.Un cNıOIIte bıle 

ıanmtn etmek Ulf de0ıldır- goze ...... ..,..,.....,. 
Tunt .omutgeci·f..... ,.,.,..., 

Tur\.ıyl emek~ k~ 0..
bıHıcl* .,.._..,., Pl aun.k zorun~ 
ciadot Tutk~ .,_ç:derı Orgut141ı 
.,.. Turkıye .otu otız Olabdw Turttl4 

ye emeıı.çu.,-.nın bitkı allında ul
d•roan potıtıkly• fazla ... ç:tklfl· 
mayaça,klan Ileri 14.ırulebtllt Anetık 
~ oentı balltı alunda Olan ~o
nomık eçı.oa 111'1ceôlen. IJ11Uitl 
bır ciwztının ;ç..,. aıonmek tataınen 
emekça kıt....- neden. tatur...,. 
ken&Wınn ~~ IOfnürgeıcf 
bil .. ..,..,. ......_z kaJiıntlt'7 T•m 
...... golec:el< turl<ıy. _çı ... 
rınin kon.ulutu tetn Claha U)"Vun 
kotulı..tıı.tıyor Turttıylernetcç;te

,ının burtu"'t f'O\Iolt'lltmlnl kertı 
ÇıkuıteaJı.lln gı.ır ... onLarı t<utt 
Mikının utuMI kurtutut müead...._ 
..,.. daha da yaldUbracak ve kurtu
ıuttannı yaka.laP\1 ,.n..,. ....,. 
Qll(tır TumTurkıyedeW"ıtT'IC:Hftnın 
Of\ünelekl 9(k~ bu *UfiCI tıılJen

ckmalttr 
0~. Turtt ci~l eçıaırıdan 

lyOtnlık diOtkUt ISOlUn yo11111n 
kll)llt OlduOu IOytlntbflır Savat 
lflllfln hlf rtıımn AtııldıOı çık•• 
~UI AlNI bY yotll h~bır 10--
murg«ı-lefllt rtjım 'flfl"n-N ...,. 
dur..,..,.._, t.l.tT' l.k.ltM yıkıl+nı 

çal>ulclotbt-
T4Xk OtcJUIUf'Kif' Y*' 60'" ~ 

TUtk IOmurgec::ı-fe ... l ~lk 
... ıernın.rı yık•lmaa. Ndtce Kur
dıilin d~ı.l. TUflılye lft\tkçıllfmt 
YI bOige helkllnna de )'WI'(ICI'<tır 

TUm KUrthatkıvedırenıt~ 
nne-gotOII-.._Turl< 
Ofdvaunurı yent6g..mıl eaı.,._,k..,,,, . 

mekor K•rt hel< l>eO•"*Zlo0 
GnıJrtOekı If\ ~"* .... Mlıôe)'ld 
OJc otll"' Tvrır. tıOmQrged-ta .... 
OtdıAUnY Klkd...., Gan •cwma
daf't \.\lt'WIItnıaı. 8afla TUttıı,a 

ln"'k.~oıt"*WWt DOIQI,_,~ 
lfır•ne du..,.. 90'.- ~>u ttuı. d i · 
vade KurOı.sıan tııaPunlf'l )'a.nınde 

yer IJmakllr 

www.a
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Gerilla Yaşamı Akıcı, Hareketli ve Şiirseldir 

Gtt4' Ila ya .. n'tır'IH1 1'\lln'l .... 

a rı.ılatı ote"""ca kapaat,\hd.f G•
rıha dı.lflyacla ••n• ~ r.astııı • 

nan barbit bır OUI_,.,.. ktr .. 
)'ı0 tc;:a saveııı'Y'I 'tUru tu rken tum 
ıcrUtlara ':artı dtı f.cillılatta 

oOOut gerer•' M)y-tu yapmın yeM
laf . .,, açar Bu ı,\),.fda )'Ut~.ıu..,_ 

~tie .,..-ı• 0\,lnvoı tÇında .,~ 

alaNIIr~ yapm• ıt•dUte bır ya· 
.. m doAı•d•r lmtli..C•k .,, akıtı. 

ınMnı co.._, u u va dııı~ k,.an rı er 
geçrı gun oJgurıaas• ran , Df1U P\et 
-.ın tJaOf ,da d .. ı.•"llfti'at'i btr ya . 

pmdrr &1 buriGıl bu yiHmın 

kiONmı. u:atUau ..,.,.ne. gerılt1'1ıt\ 

tann karşısındaki toıurıtJ. ya.-nı ne 

mııelan baı.ı Dtftllfıı outekler du lt 

..,.,a. gU,.,.I'T'I.,., c;:eı.,.~o•ı e" 
rOte t..-f'L d )Otlııl tUnk\,1 get•l• 

.. ,"' lll .u~ go."eılflet Ofla bOyttı 

bıt yuceııO kU41'1<1 rif Çun .. u o, 

ıar tılı'l hJh•u6l.o ulm.aııı.ıe ~·~ 
tl•len 16Mutut4tf\ vetan ıopıtıı;ları 

ıtOII anında butunef'l btt rıa11ı..n 

beıyrıı 'ftl .,,~., Soylu ,.,.f!W'I 
yOllarını ~ bu Oıtyvt <ı;e yur• 

tattt\1 ,., ... rn8)la t;.ıı tıt lat.ni •> 
nutltif ur y..,, ya tamttı tN v-.. • 
mı n ,f81C!IIend rdoği soylu k•~ 
kendıs.ınde yaratıf O.•b 1urı1 

ruem. ooyu~ yen.y. egem.n 

'"'-'· t--eır gıeçetı: gıOn gıtıbtbfll' .... 
aniii'Tl, .. ftrır Bu da lt\NI"llı. dtf 

bır va,.-rna ınaruı k•laın btr haıiı•n 

ç..QdU ı•rırı d•r Bu. caOO"t ta · 
rırı rı ıK,.. olat\ OHIIIayt yenı1rne1 

kıl•n. temU tti~ ve yara\J'!\a'le 
Oldı.Ou yenı yaum '14 onun yuçe . 
lıOodu 

Işte bu soylu '*e yıı.-:M yilişamdan 
bill k"ıtlet 

Gerdia btrtfO mı:. gece OOtu 
yuruyupdu'"'*" lıar.ıtol'a.unı Ma 

.-ıc.e geçerek tAri y«ın.n .,.,-me· 
aıyle bırl•111te kona.c .. .,... .,..,..,.. 

vlqt U)'kutuı g~ tM-~·n 
yotgvntuı)u. ubtıhın aer nlıOı vt 

M&I•Oın a1dtn~niT'aı.ry•a yerını 

d t\Ctılc Ye our•r~l 01 r;ı.r''" suı.,., 
.VIı"edq.lat bu OtnÇI~ ... d~o~ytr 

•ı.o• bor ur ıe t~~nafTllerneit .,,,,.Ot. 
lerdt Ki.Ord ttan ın tarhtma goıur . 

mez guı.et a..ı ô)tondan yapilan ve 
h M bu goıol·~e ren._ kat•n &1"19'" 
08-0iar tıeyes;ıo.-manOrtı,SUI"'tUf"ll 
ı.naa ç.ı.,-. aat>en çe-,ı gerçettt.,.. 

ço .. gu~ ~ ~kı yorg...,n. 
ıuou bır ç.rptdl .,., • ..,, dOS)enın 

tıu gLızelıO• rum tOtt.Jidarı uıı~.ıth.ı• 
rı.~yo.- ve .. nkı ., .. ,, fUOU IOylu · 

'r<Jf .. Cab\.lie *' bu UIIN'-tlt 
aunı"'datt lr.u'W _, de oıgooe• 

"""" • lo,ıst••c• lf•aaaş. ~ 
tu'" ~ıleı. erın bu guı• OQ6adlı 
Mfgıııactı; çaytar ve uba~ kan.,aı .. 
tıtı ntz•raı Nöbetçi arkadafoın dt· 

• ndatum lf1c"IOiıtı.ar gerıf\ttohl• 
•rı• OU,rdular Sof•I!Tiill old~ltiı;.e 

rtıngı!1dl 8lf V~" Once bwiioO--I'T'IIZ 
bı' kO'(IJ k~ .. tarac ko.,da•. 5 ~.,., 

tııatıı.lltndıt,..t. baı•llrına ~fltll 

CIZIIIf lıtlln'\lf, ly>rıçt 1Um :WO)'IU • 

lefle de btr toptan• yaprn' orıllfl 

t&r"""" ~ ""'"~ 86f•"'-'1 belırttl
l"''lfl• KO'fMtt ayrıl..-kll"' Ot. kOy 
hliiCI Dole ÇOC trlıklatCSI tlfe"f-o 
bel. Mbl• \'b )'"tec:eltltır v~mıtt 

8u aabah tofrarnıı IN yıyec:Rı.r 
lıJS'Oyordu Buıun erklda..-r kah· 
vaıtJIIlnf"'• )'tpt 1 ... 8u lfiGa nobel• 
ÇI at1c"ldat 61 deQtttınweec o da 
lı.N\vaJt.ıiUI• ytl)tı 

Kl,vaı..ıan aonra. tılrlıO•m ı.ın 
IIY•~~ komtMrı. ıopJaotı yaptla· 

~ıbltlt11ı., TuiT'IW'Ifl tc)Q'Intı-,a 

ft&Zıthte~ vetoplat1"tımııaab

bat\.f\ lı,~aJıA&arı&l~ 8 

Eylul gu~ yapıldı KOfnoMf' lf''lı;l • 

dlt. toplanı guncıemının onemli 

bir maddMoinı belrtti Arkldltutr, 

bıf Of\c'etın topla'lııda Ofı.k ktrerı

m•.ı ._..,d __ Bu ~~..,-ar o ~M)nu G•b 

'' Eyluı tafl,lmnn yıtdonum"'nde 
ey..,.. ~c.k•-.tırmelı.lı 8u kar•" 
uyg~o~ıama nazını~ıerıru yapacaoız. 

A(flt:A rtOfmal pundeı'n maddel.,-ı 

OO'ıJ'.Jıtcektlf Baştıca btt onetı 

yotı..a 10()~~·•)'1 blsta)'lbollnz ~ B6i 

aradA b ri t)ım!ldekt arkada''•' 
bııbtttenne blk.lılar öner ı o•• ren 
olrnay.f'ICI fOS)tlnlt mır biJiadı 

'VOOIJn ıartıfml•ardtn IONI 

•OC)llntıdl •"nan !li1""ba.rauer cHı 
Oertetıcı.rıta· Bu tJ.'g..., halUan 
a.ıır.mıttı V..ılıBfı 04nlf biiQidefdolwl. 
d..ı,man ..-..,-ıerın..n Y~•o•l 

ıa...ttJ yoluna pı,.au an .k ları NIV 
tıı,,oc(IU 8u durum hllıokınQAkl 

g~· biigı ~-ı.tnll'l QHÇ .. ıettlfl· 

~ k(hytltf)foyOtCiu AJOOrrr.u 
,,.,., .. ~gercekie$ııt• 

ceıQı.mı.ı 1)1em,. C~U~~Nnl '*" bU 
1\iio; Jı;ay·~ -...-dırtfleyll uoıa-,a 

c.aır. Nm ae ..,..._""' .,..,""" ~, 
"*"ıo;ez ne S km )'akın 06maSI ı. ıtte 

•erde tw.ıy\fA _. • .,..,a-..atı .s.cı 

..,. ~t..n '-'~" tum btttilı: 

'-'"'ndan ona-,ta,dt 
~ e~•"' tı.azıttok.llt nın 

')'lpwru&ı.nt ba.,ı.-nttı Bu llar•r 

Ul4ıtıne keftf blfl~rnlz. IYf'W gun 
ounen onwtunCNn y.,,.,,tnllak 
eıt*" h~.,,.. yakın bıt ,..,. 

kOI'ufT'la'M:I ı<etıl gf"\Jbu. OUtma

ntn hareletti tarıı ve mevıı NY'*"' 
!ıtollandıkterı t•lltıtarıı~ret eder~ 

gert dVı·dU Ket-ıf btrU0ıf'l'll1•n hart 
._etınden .:>rı ra dıger artı:~..-, 
,,,ır bit al toPilmi lttyll vÖflf'YOt

lerO. Ke,ıf bır1ıt)nwı ;.i getme 
aıyle ~.uun a•kada.,_ uyıı:o<f.M\ 

u yandılar vegeı rdtlr.ietıbllgılerbıtJ 
okh.ılttt ""'nd ı• d Kom~ı.~tan lfkl

daı har~ett geç"'lıl kornuh~r"'-1 

._.,d Bun.Jn w:erıne b.rhQımıı 

Mımen hazırlJO•I'II ıatnatnl.ayatak, 

yur~yut ltot~noaaı1 y4)1'1twını atdl 

Gec4Nlın PMO'alt IO•ldln •O•tl 
MSs.ırc:e tum b•rlıOe ulltt•rıtcı 

Har-.:el komı.ıtuyta bırl k te . beri~ 

t)ımll: )'Üfli;tı.-o-çtt Ay .ot ona
'9 aydınlatmeya ba....,.._$1, b·'l 
Alı an weann gur ..... geceye tg• 
mencı G~ ki'-" kuflar da 1)' 
.. Gınd1n yarartanerek yvvalatına 
ee«•ıyotaardı Orman bw b~a 
guı-.k ..,gııyoç, ınuoı.niÇ ,, bır 

,.,.,.... ~·rOfd~ı.~ QoOa,..n bil 

QGzelıO , eyilft'l M')'eearı.~a bırle

''"ce lylllıı:llrımız yete cJeOrnotor 
du ü~'~kl Oer•n ..-adııerı dıkkatl tıc:e 

geçen bırt.O mız. bu urum baO•f\01 
ma ..... o 

Gecenın llfıniO a; ·~.nın 
doOiıya ,,.,, lb.r guzellic lı.atmu 

~Nn çoııı u.ı:t•llra ~turu,.ord!.t 

Gtı~«eOın ozgur ve baO•m~oz Kur · 
d•at.atfırıı bOyte bor g.ee hayal ' 

~ mumkun Ge0 Id B..ı 

mo11 Mill~ b r arkaoat. kO· 

mutlı'l auaoattan. bır tar•tıat·mı· 
lll 1 t Olan yatt: ınımızd•k HO<' In 

uıum ~Itme ııoını ilted Komu 
tan arkada,. ·vı)"'bılee.oımiz ka

dar get•r.Oiıratn•t. ame ıa.zta ko
perl'l'\l,n ' ded Bunun \lltrıne I• J 
arklôet ı,n,m blOina g•tt..., lk.ı 

arada tw arJ.•daş kOITkAIN Bu 
uzVml.er~ kaç kiZdır yıyOt 

Lf\\..1 dy111...,0~ı.~ ı<omwt• 

k .ı;: ıı.eıd r ta<U\1 bl' "01"'rı eN 
.,. m;., OtO~ atlie.S<l$lar Ot.Jiüttu., 
Çunku kO!T'utan UÇ y i dtll"l Cfrı Du 
atandad'f Ko-nuıan di Lıu gulut 

me,t-tl ıııı••ldı.,.. Sı.ı"h.ı ~·.o Bu 
bv \OPf'lklar •ÇIO 11\'llf"f('fUl 8u 
,eden .. bu alarıcıa )-urutu.., mu 
c•cı.~e<ıe ,.,.,.,,uı.ıar Q01t•flor t.ııı · 

raflarım•ı lr.er'ld•lı"" aıt ol~ bu 
biOdM' gerılla iMın •N•VIIÇIIIf nı 
kftl"f'ltmaları"tt, dtyt m• lo.Jrw:iuQu 

bil' ,.ardım oıououn"' bot.:BıiiT'ıth • 
B~nunw...-t"'l t>tr arkacSAt da gu~ 

rtık "TIIbQ Iab• .. d..,fi"''Wfl'\ iiOt'l'fl 

Jll L.ılllt mul't(ı<'Mtll )'·~·oil 
çuotcu oao ve boltan ttlerıııdon 

anladıOınız, 'wetdıQinlı ıal•n\llrllr

ôal"l CIA rat\atı,laarıla .... •}'Of dıy6 
r-. ır.ornuı.a., arkadaN t•k.taı 

Derken wum~ gektı .,. rıet 

oırımıı b•tar talkıtn alc:hk -')' •· 
O f"'d8 uıum ıanelefı ıncılere berı

ı..yortardı Adeta Gece ....-ınlıQıntn 
'w4Hd~ IGrl~l tıc tlıa uzurnleftf"' eGll 
.... ıdı(ı o 9ü.!fll tad bıtdt. ~ıti.lı 

ıuum v.,ne i$1Gml u-y~wıyorctu 
UrumiOflr\ bttmew. bır o'<lu·bıltıye 
g.-s au.,. o•rıılm .,...ılde•oara 
;çn<ıe ~~~ Aô ıdan aoıa ~HP.Itoe 
dolattı Uıumun ag ıda buotiıfaO· o 
gureftm1.1 ıeuee flıl'"lfM. u.ı.e"ne 
etetın .,.,.....,. çe .. ... -oer.,., 
dowltıtume u0'•1110ı ma,hOt tadi 
bır•ıı.tı r•at. n-aotı.n gıdeteıı. ~ 

menliO nt kurdu lçıJôımıı l®.ın. 

t<.ı.ı.rdılfan kGy1UiJuOunun oı.ne be-
ı.ene "Al1111dı0t autUnlefctondt e..ı _.,.,_... __ 
hanQı ew ~M• tı., ..,oen 
once c-1 ..... ., "e t~ınu.ı 
,._,,,dı Hal••mu-.n geienf>lo M4 bıı 

tlı.efitOi ot.n bo durum.~ nai.k 

....... ""'* daha da .arwırnh br 

tıakıOfl'ltnttf" 
5toaran.n bıttrMt) .. Nır .... .ı: 

ttm rı Qılıldı.,. bit~ 1""111 ~ yola 
koyuldu Şehır m ... ~IZitıt Qıôen 

antt)'ot .,..tttıoe oeçıı.ttıt rıectetı~ 

ıTUe y•ı..ıası k , kornuı.an atkaôlıt 

WtJuWan göslel•*' konakt~• 
)"'lfıl\ly~ B•rgıtı.oi)Miııada$. 

~ )'fılflnt oır \ez cW\.1 lr.eştet 

mtk "'-'" gıttı Sab.-h8 1\at_. ketıf 
birt;OI""+ll: gen ıSOPdu Kondk*'''" 
Oım•ı •ı.n, tlh.,. meı ııerıne okto...ık
ca yakın tthr• bakati yı.,ktı~~t bır 
fUOın lt..,.._,,ndl orrmtı~ll'l lçJn 

deydl 8urldln tı.mQOW.., ~ 

•··ında tutu)"'" ve tehre g•den 
anayolu çok rahat ıliOfııtbıot

yordu~ E.;torn P4al'lamas ,ı .. ~Qif 
Ktptettl•m•n yaptıll Pıanuıırn. oy . 
b,ft6..,... tl ygun gOfUidıl. Q('ff~ 1 
00'.., bOıumu yape'<J l~tıdert 

aonra lrk,datJar Ocitıl şımdiden 

.. rnonrnfltçık ın biS•t\1 Q .. •&eekton 
dutyndullç•gulmekten kef'Oıllfu'ı 
aı.mtyoôardl Aktarna lıtedtr .son 
tıiiYt•ıd• yap k! "'"~ tıar l"'lı<il'f"' 

ÇOC"**IJte f\e<!llımı~ 000'"' ,. 
ttl<eletı k . 

Eytem alantml 'Wirıt Vitfmaz. heı 
grup betınenen mevt•l••ne hına 
yw_, ..... go.ı:euı.,.. mtz, tıtnr• 
gıden aniyOlU ıztayoıtArdl Bır mı.ıo 

deiiM!dedlkıen torWa. ••· gQZQI

Ier•m.t, a~ııerı arac;ıarın QelrT'eltte 

ofouktarını bll<t.rd•Hw Ay ıtıOın•n 

V«d•OI aydınt•tı.la c;evrtldeta gtJn

duzg.b•yd• OOş.man. Prat-.M nOk· 

taliira e>utu atmaya gıd•fO"du ve 

btraı tonra cıa bQ.ınlı ~
oen hlberatıee YG" hızla lı:atedt 
yordiJ At~ar atllf moute 1~ 
150 metre C.VIofındaydı O gece 

rıiY'I~dukÇI atık. gOkyuıiJnctel.ek 

b,. bul~t per-~ btıe )"'ktu 4 

teodln olu ,.n as,ıc:.,-ı kon'tiiOYU tum 
l";'f•ntııerry\1 •deyeb I•)'Of'<h.tk Çun

'ıı.'-' dotl.ınay projektbr gıbi eycıınıa 
tıyorcıu Setırin ttılı:larına arabala
nn t~rlatt da eklenınoe,...,. MY eçıle 
MÇttl gOrliniiYordu ArK .. nn IÇAf'ltl 

bıf..- acMC M-Gl maıdntıU tufek 

f"'Intt eo.ım.t araba lıo•ulaıt•,toon 
Çh•f\lflr •ı.ol'"\ lött\IV.,'1 ,..._,..._ 

ır-- ..... t,. . .... .at"lıl ---~ 
aına aıaarıer m..~ F••1 ttr0ı. H<DWeftOIAI._.,....,.,._, 
oturak. Y-'""tt'W' uro..-rt ~ 
\lll lıirAC j•lft Ufllnı..ı ..,.,.,~ 

ıc:ı"delı.endınotutı• motatr.ayattblt 
M'tolH f'l oldi.JOunu oocıer .. :JIOU 

B rov~bt'tk.l,.an.c;cs.pg.eıty-oı 

Mı di 8 l* dM'• one. ppııoom.ı 
.,teıl 14'1A'AÇIAr.nDJUıı.tmemesat.

Wını fhPıt eurut .... ona 00'• 
f"'\i''o'lıtnmı:ttk 

1 k .,,aç b ıı-,a grubu oecıt-

0 f'l!f', r'flrob olaulk btf lı. (;,Cü• tat 
•tJdı •tna gtlihl.f d.a çı.ç ı:.«t ton 
gruba aynı p.~orOfl "'trniO• Bo)·t.ce 
ltiCI\llı"\ ıl' t ft\lf'\.tılıııe Qıf'dı{JI 

ııınıatı mı• ('lu-,orctv A•ac;ı.aıd.an 

3 u menııaımtl'l g rdı r Pet• artç 

Of'CI~t• N•lukı'" QeOkmN. OfiU 
ımhldan kwwdı 11ı. aracıı sı• &an 
8 -7 rok~, ~rM"•n tofat lr.abınesttt4' 

•llbet .Oıl'\ctr dUtmilin u.lr•ın.n 

ftryad~ or.-ıO• ~")lll~ ı Aı.ı Malar , 
çu\ll!.trı'l \.ltuması"ldt~n fork .. ldt 

Turn gıup61H•I""'ı11 ·~ a~ alet 
açr.ca dı0« ı!kl lfiC O.t t:tabf>l -'d 
.,~ rwıımen •d.nc:ıarı et bor'!'\r.ı .. • ı 

tıı..,.tıf<3 Alıl;tllnh4'N'b0ft"l~•.naıaç 

lllf•n '(. r"• dU$trtt$ıJ'I~ tam .abeC 

gctte"le'' Zaten 6ttıM,Iaıta ohıı 
.,...fiiTII7 15·20 m•tre C••••aon 

dard• [J,tn ~wanan "'""••
dM bof"lı.IQ kend~lnl ~d l)eır 

tart1•na •lafMt •PO• dOOtu lo..aç
maya tNetLtd•lo:n fA.,ac baı.ıt.-·ı. 

-,oy.,n ıııwş.ma •ttof'lda •mı ınnı1 
tıtut rv tııulamld.U,r Dı1tfNN'. ne 

.,. uQndoOınıı tQ~rmrt o lr.a<S.tt 

lilah •• ~ne ra.Ornen 
te~ kur tun cUP'li tt6ı am.ado Yw •ıt 

olani tr J ıf..-anyordu. •"'.,.n "bo 
biLl ,ılll(lın (tıy~treiı bf14ırıyorlatJ• 

S+lollh a.lor·j1tt f4W\If mtlfkV "de 

del bil' kaıo-,.._n otcl...t~\1 •n&ıa 

fiıy<Mdu A-....en ..,nı.ıOI" hem4ırl 

prOf ... tOU8rt J'Mı:h ... Çh'ff'jl tJtii .. 

tatadı amııı yanıba..,ndııı"tiı Ollya 

mvd&tllkt etf'f't' Cf"~etında bı.ılu · 

nam.cıı ı<ahr;,tn'"'t'l~lkf')'" 

billton gıbı aonrnu~tu 

""-rn..-ı aJ"açJ.wının J u oo •· 

dıkllıt• .abel &onucu "'" C.'f'f 
yan•yor ... ,_, Ot t•ıııoı cMh8 «M 

llydıf'ltatıyoıo~ ou,rrıan.n Sttohl.ıtı 

rını IIP'!ıl~ CMdUiıcç.t rııılı6ıydt . Çtı"llitU 

lt~L'lrın t11lılıtk etme. C:OI)hAnfl 

h0ırı pat ... MI ...,., ... ....,dt Cl 
tı-..na ., •• ,~ ... .J. 4 _,.,., •ırntr. 51.ıreyı 

i!.ıılPUI'f'lt$tl k ... Mlr;lat da •ni• ll. 

• .,..,,. basıa<~.tar Ei•Ut0•MılG ~.~V• 

çetı:•lme twnunın V't(ılmfltıyle dU· 

ıeontı.,... ocım<Mtgerıı....,:td ı.: ve ıl( 
I0~1tnma ~liSM\1 V4ıdn; Bu•un 

etlıiG<JSilf ~"' .... J.lf'J'm.Z ,tc; 
yoktu 8ff1iQ!ımır oldu•ça ~utu 
ve ~a,-dı KO"'\ıtlı"' ark•dat 
d..ısrnaıı n kuılt<"ld•l}ıl\ıı ynta may•rı 
dOte<l wten sonrt blfkQımı.ı utı 

a&anıl'\1 çeM.ümeıfiı. \1161. fOM llO. ,._ 
~'1 Jt>ğ• y')lf.ıtnulu OW*-" •1· 

d•OflfıJOf YI JUrU'JVŞ~TU l(Qia)' 

laştırıyOfdU [yıemın btıJfi"YII 10 
nuçıenmu nı~ vtwd..g4 CO$Jt~la 

yuruyOrd/Ja Eyloı;ıfn eı.,..,ooan yak 

.... ~ ... Wilk~tı.kı 
••rJian Pf"\\l•n batında moll verıı.. 

d• Atlr.adQtar t~rıl f1rıl e.kan 

~ll'ltıt'l gur MSıl'\den yltlfl"'\narak 

rai"'allıOf\USU';Of OUf"'lflna •urulan 

~ lı:-'"'raman ""*'metıı;;9n" 

IÇII'll g.r<J9 <k.ııfı..tnl ~t~,.ortaroı 

~ ıarallan ey~te Ug·• ••pr~ 
ya;')tlır~ı.en dıOir t.ataftln da yemeıı. 

ytyOU:IV'C 
Y~kten sonra hareket errıri 

verıldl OnClNI '""'.ı. onc.oen .,._ 
hrltıtten hel U7ertncMn bızr QOtu.. 

rvyotWdı GeçtıOıtnııl yerler, 6Ze4 

tı'll'f'a be&orten,..ftl, cut\lııu eytern 
aorıratı kl'f•P vet,.,.k 61\ern 

arzedıyOfdu Onun JCtn g«:tı0 tn~Z .,.,....de nem u borakrnam~~ya 

Mını cHı hıç kımMn n c;ek.iıdt{ı """' 
y6nU OOt"~ bU~ O ı. h~ 

gOil.,ıJOfelulı. Ekından dolar ~ 
tı<Jtnlr .,..~ a«ın ve t'ıef it. 

us li.ti'Wnın ... ~ .. 
Enftı ~ "-'•• rent 

OUftıf ba.$1fyCWO,iı. f,-temH.iı tıir.ı 

~ aynı ıatnilftOa mor• """"'"" __ ... a...- ... 
cop...,.., .. ,...~
Ctk atfJC)Idull ., ., ada ftODit(j 

... ad.at. btr iı :)yVft tu:!ıısunüf\ tr.•• 
csooru ~ bilderesı Komt.tv. 
••adaı dürtJuNI wrw,--u .,. çev 
,..,., ı.OftltOI «t.ıı.. Suru biZe he-. 

ylkla$1T"-$ıı liı corıa., c. btZı ,.,. 
lıtımııetı Vf<YanıtntU~ W 

kiN Y1.•ınô.tt1 gOtUnc.e q,"'-tdlbJt 

Hat ••sıdttguter.., Oııımtec.arıdan 
IOtı.otla'tl f,-1M'U d~ymutl4f"d· ero 
ÇOk aa aıı • .,..,.,. lı.Oye 114)ıllına-

llrıına -.e kO';"fu&efl yalvattn~~l;trlftıl 

ÇUUI'J"'ff•ô. 8tr getedetylemtmlz, 

~~ııMın b rçok y«ırıe liiOen Cl ıle 

'""' ~$11 Hflt ılr.•ll de, Clu~r..,. 
alan halı.k...,& holdi~ler•nl bıtbırJc1ı-

rın• ""• ....-~n el\&lııyordu 8u 
aı.csa )'IIÇII •..ıÇuk oıa~ çOban 
,oy-une., Çt\"•rmeyt~ g:«l Oıart.e 

IOnr.:t gMdj ve doqru':ll komu~ 

u••4ı,J.ı~n yat'\lrt• ~akllşar6ıo; gtZ 

ı ~• bu şuyıor Mnlnnt 
Antatımı..r~ ve ruh no md o 

boı 'etıunQfltlfılt. gıotur"U"'f('fO..ı t\o

m.,tMı 6(kA<Jat B.r daha Dın 

d..,.fl"'dan ~ bor ~· G"tl 
"'"""ı (1()qf'u d.f'Q Idır dır• lınndı
.,,.. yönf!ı"ik kc..ntJtt.ınc:ll o CU. 
Okıf ı:se.Jılıı:ıen 100t1 erı...aa"""' 

et0ı4'd Homen arlr.at ndan llıa; 

•~tmıt bM" ko,.,.._ bori"''"" geı.. 
dık Vf~ Ofllıi'Hi•lıı O "OO'tg'ft 

hlln ,edt)l'l•,t -"'•m 'otdı..Jı: Mfl 

Oer. bı.t kabul (Jt•nftY•l tındı..,..yitı

onc:eo.wı tlll'f'WM\4 kHmtŞıer lk 11 
bd .. le, ....,,n .nllls- oldı.ıUIIInnt 

"ıllthWrus:na ••W "lutede lıı.OT~ı~ 

nvn dP.r--'"' V\lıduter AtOftd,aft 

IO<K '"$t« "'"-'•tand' .. e buyı.ık w 
at•t .,aı..ıldı Kö71"''" uıerii"CC• 
J,ıltıtılftn k-.pıll t ,$f3hla yenikıl 
Otllw da btzım'e ,..,ey .. 1r111dW 

lf'rll dAhi ÇOA bız.• .tı:ro)M IChyOf 

tar~ 8tDm. ı..eno ıtwı""' .,..,....,., 
dt"-Qfı.Aiusundak o 1$t10'mııa tu t• 
vab~ Vftfi,-C)f"tardı Hayır tıtıf* 

yıvınıı kı duamane Oah• çok V\ltl · 

1•1'111 Bor arkldlt IMI 8ıl1ff! 

"u""am.ı tetı. baş. ne yet.etli ~ 
~·n de vurtnai;• o-earyor an-Q" c. ıa.man d.,..,..,.., ..,. .. ., mı: 
dan dalli .,..enoen sOI!Cup alftboibo 
rıı deyınc.e gtnç ola"' kat•fl\l 

l!'ittOını Çtkı,...,-. blftrtu B., •'"'• 
dQ kencfıtı,.te • .,..., ~~~flı.ı•i.al't 

sonra 'ıtnaıs.f'eguv«'!ıartn'llf. Yat 
ıtıbltfylaı lıet\0 SIIIGfH"' buyı.ı~< OÜ-"l 

arl<adat-ırw. IHYUO .,.,.rcesm• Ar 

lolac:Jt~$1erıa vedala .. p gıoetım Cl• 

dl Va bırlerle vldl'lfıP g•ttW 
BdO ,., oe hemen \O pa ,......_ 

harek.ı ~n yı.ıruyut do.UeMM 

~f"Çtı ve..,,.., komutlaı a.şaOımG' 
d•• lı ı koye cfOOru yotl kOyu ~CU i. 

KO)'Ut'l Ust..ındekl )"Uk .._ ,..,._ 

vevaı•nca kONk'-ıaık ş.,.., tO O... 

ro-u .,. kOyu ,.~, ooı•r )'Ol'.,.. 

e.,-oa.n bur•<'fl tatııral\flı ecı.. Der!e 
once ak:JtO"""zo-r iat .f'OIItat 
va•dı dutm•n.n PTT araçtanikOy 
tere te.ıefon çekmek .çm ow yotw 

kuılarııyorlard· O&.ıtmantn bundP 

am.a. •JIIn tuııyeu.rıne M • • 
llnCJtrtnl" Ml~ tw dufvtnOI 
arıında ~ etmeiı. .. hat!et 
..-kend.., aiı~C*ftıptı ~ 

l'IOt•Omı.ıbır~Ov 
•recıaııı""'•~ a)'TGI 

ta1 •yd yQtii..,. Pn ..._fWJ«'iAA 
Oh,trNice~•ıcant..rr 

www.a
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Yeniden Yoğunlaşan FAC-TC Ilişkileri ve 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Savaşma Karşı Tutumları 

ııeru lmperatoouoa yaptıQı ~ 
" .ıayaı.uerı. ekonomık '"".,,~ 
•ra- vb ıı.fk..,.ını dttıa di yo. 
~attwdı 8er1ıt'l·s..ocıat den\tr 
yotunun ıntuı da bu ~· 
~çekleftırıbt Butun ~at, A.l
rrııan l'\ı4.Jhı.~ mpıarMcwUıı bu"'
~.nmuınayoteçar Moftka 
H batieyan aJJcwl lW1"tn gONMr • 
me ı ... lıtnaJıW)f'ISand•s. Vonoer 
Gollı: .. de-4med• Y•Mbuoelioo 
ten roOun •tt~.•ler IOOUCU. Olman. 
lt ordusunda b.r dızj tobey Aıtnen• 
ya'ya b-tl· oı.ıruma oetıhht Bunun 
en bethgın OrneOi Enver pa .. dır 
Hiltta, o donemcse Alrnlo&ar, burıe 
alien Osmanlı topraktarll\a Envet' 
ı.ncs .. adını Yerırlef' 

Budonemde. buoereeeyoOun
lapn TUrk ·Aim8n lllflulerın ın al· 
tınc:taytııttn necMınlef n.ydı1 Alman 
lmparttc>rtuQY dunya toprtkiarı 
""' ptı)'Uıtımına Ing llefe. Franu 
Ç..-ik Ruaya_.. gıbt ctev~U• den 
100ra kltıldt Bu neden .. ., '' 
IÖtnuro-ıolanbır\llktıyd! Get•ten 
Alman tekeltef .. yeni S)Uir aJanı.tı 
ıstı,or ve ö.ıelit.te de çok az g., .. 
mıt cMan Muopotamye y1 ooz d•· 
kt}'Of~dt. &ı dOnemcM Alrnen 
balıınında .,.,- Un yeı•WcSa ..-• • 
ıopoLiırnJ'II nın mutlaka awwnatt 
g«Okl9 bOiw>loyo< .. •·o.oog 
Nocll Osıon donı~;o<du 

Aımanya·n.n bu fekıkkıkı ,.. 
yııtn. eme6t T""" eo-men .. nıhsn 
rwt Çılısraerına oa del'ılı. OUtu.,otOu 
SUrekli toQfa1ıt kitYNıden o.m.Nı 
lmperatrotuOu çOk""""' .,..,.,~ 
mek .ç.n • Turano•lıı tt-çırmınoe ı 

taôesenı bulao bulUn dunyll Turk
letınt b•IOthrmek polıhk .... nll M~ 

nldı Bu pot.ltkaya ~· cUıı 
d..ı~ o&u)Of' ~ıoe ımp&retor~kıen 
topuıle t~nôe tx.ılunmuyorOU 

Aıtnin ımparato.tuO" · 01nıantı kil · 
Ilanı altında Orı..dot)u'yll açılmalo: 
KUtdıallln trı 10pta1dMI ollln M&ıO• 
potaımya yı ele ~H~ iatıyOtdu 
Işte bu ıtt>ıti•OI tonucu 1 OUn-,a 
S.vaf'ot baflaı.n ılı: t111af da bunl•r 
oldu Ama h•r ıkıtatar da sa~aı111n 
yenık Ctktı ve tmWI•nne uta.p 
mad.ılar 

&tMa raGmen Alman -Turk ıht· 
kıJen gunı..ımuıe kadar devtım enı 
Son yıılatda bu etti'la <la an•t OOt
t«dt !OIIh& ıı-"it bo'G iQın bt.l S... 
ıı:w.cN~ uyı S4 S$: Yıl 1 .. ) Bu af1ıt 
biz• 1 g Y'l -ın tonlarını hat.rtnyor 
!ı.roolı bokwndan _ .. .., gOo· 

••ryor 84.1 bekom<Nıın. bugıuın yo-
0\lıı&a..,.. Turk-Altnan ilıtkilıerft. 
".._.. h.M'ıt-AJmen cto.ttUOunun dil 
O.•nde ~._ .. aatı .. ,... 
~-·,or Bu y.,.ı"'*'an IOf'U'hH'I 
oertıt bo')'uuannı ac-o. C•kertnetı. 
olanll<•cıeOıcı.r 

Eklgu, . f\.- N lı._,_ dunya,.,.. 
.. ,. ..... konumunda onemli oeo
fll•"• ya..,..,._... da. M Ounya 
s., ... onc.e.. ve aonru.ndll da 
.aren FAC. TC ya"-ın\aftnaltn., te • 
meı amac- OeO•.,......nıttır 11 Vv~. 

Nıtm ••• Ett~ PaN ...-ın•. Jtını 
ıtı:trH« gtım f IINI kla .. k Ooı)uy1 
açılım poltıqtınq\ Ozll IMO•~ 
mısı.r Zat.n bu ,edent.d r kı , bız 

gunı.Jmuzden tt yy ın tonvni bO)
lelı btralıtıyapmlı.,;t(Hunda kaıd•k 

Goru~ odur ki, Aımanya Turk 
katkanı altında bOtgeye oumt potı~ 
ıı ıtatın<lt <leQıSılı.llk yapma<I•Oı O•
bf Kurdıaı-na hlıkım olma '"** 
ıerındeo dt ~aıgtc:rnemlstır B•l• 
yoruı_ Moıtk.e, Wnuıın von Sanoera 
Goıtı Pasa vb nk•ı uzmtn61r 
Osmanlı ordusunda, oıelbk'- dt 
K.urt ayaklenm.ı•rırıı betııri'T\IIda 
kı.ılıa,ılmıttır Moltkt'nil\ trltllWP 
Lefl, bu konuytı $k ıuı.an t.at•t'tMI 
C*g .. ll( Olar'llk ı~ir Kur
dstatfdll Osmanlı ordu.J.U-. bor ~ 

lık le net« yapt•Oft ~açık oterak 

bu IT'tıı.tul)fMınoa ona)'l kOyUyor 
Bunıar gunı,.......,z f Altrıtf'l pot · -
ka_..,.n .,..a.,.,a .. ıçın O. Onemit 
ıp uÇitroQ.r 

FAC le TC .,,.,di aırd""ruıen 
ı• ... ...,.,n tar"'MM 06)'\llu bOy\t 
Sımeli buf'lun g&.ıf'Ctl yaniılın Uzt• 
nndt dt du,mak ~lı)'OtuL Bab 
Atrrıan1a hAT O tÇ.tfllin<lt T""'kl;e 
tr\IM-" .. OOftv'tndıftlmıştıt 8u 
bakı,datt Turk rya'dekı ~tme

terle daha yakonelan ıtg.ıtnı'f()f t 2 
E )"VI • .,. .. OatMSI ardMan Bablı 
~ JOf\et.ICIItft tl't.P'lda ılk zıya
rt11erı Betbekan H KoN lle Cum. 
hurbetkenı R wn W.z:Uc.ktt yaptıı
lir Yone. CUrriı..,....,.R_WOo> 
uc~« AIIH.ıuı Bant Odı..ık.t' nu 
111m1kta da bu reııme açık delte· 
O ını .unmuJ1ut 

Bunların dıfd'd• IOf'l v••••rol 
FAC lC lllf'l:•ı.t'•nde h4W y0nıu bir 
get1ımt ortaya ç•ktı Sıy .. ı, dlplo
mit k, •ak en, ekonomık l'ı$kılerın 
yanı .. rt kı.Jiıureı . eQıtım ve htttl 
1urıım aıarund• bıle yoOun bor ıt
bıllıO• ıJe'lıtır•mey• bet~anoı Bı..ı · 
guft Bat• '- kapıtahtt•mpttyalıs1 
ôrHt*~~TC'yteenfallıa ı

~·11 oı.n d~. 8 ~""n'l Otr M.-. • rur~ııre·dt•J dolll~•ı ~ 
Mltt ~·lıtımlalı '854 yıb/HD ' ... 
)"'no ~ IIIU mli)'olı Al.,., ,.,.,.>N uMffl rGII5l• ııe rarınm 
hK~~W .. cı.c. ru.o "'liJ'Ot'l m41/l 
a1tıt goal~.,., 1 re.2 mııPyoft mar
ueıtı,, • cun...-~ IIIY'32 

....... 171 Iki MY' ·- ...... 
dan.dawt•t001t•ıp262.8rrıdyon 
men.aulatt• Sony.latdaartJtQOI
ttftn doOef bit hı.ıau. tM Tuttır;e·· 
de anan .tJman rurınn vtt.rıtncııh~ 

~· "Orano Ntcf'ı Otteın • ~· 
.,., lııtldtbu .... l'ld • ....,.k .Oılryor . 

1/ıfk.i o dtfet.e yoOun btr duzeye 
ulatmtfbr kı . AIIT'an lat\atf ve ı. .. 
car .. oda• batka,, Otto Wott YOn 

A.fT\ef'~ 1:>-r Tı.ıtk AllN, Oftak 
tıc.ret Odasman kı..ırulmtıau-w tNI4 
oOnefK Yıne. Turk•1ede*ı )'•tınm• 
,.,. OEG (O.Utac;:he EnM.çlııtv"9• 
geMitt.cl'ıltt -Aimln Ka il ~nma Ku~ 

rumu• yonı.ndıro,.ot Bunt.ırı tu 
hyttitf"IIM ton yıflatdt bUyuk lt1ıf 
gOIIetmıttır Bunut"J dıtmda FAC 
nueıı..ımeıtı , 1&70 M yınarın batında 
orco ~nde Olutturulaıı .... 
T urıı.ıyt nan e6oionomHt durt.~mu ,._ 
yakll'ldıın ~·ten.o lı.omıt.,...n bat
kanıtOını da yaPf)'<H AyriCil FAC lt
k ... ln TUrkıye'de ıoo·e yDın ıt

letmeotı OftaktıOı butunvyor 
1SIIı0ufıc•• c:t.atbMt sonrasende 

FAC.,.. Tl.lricl'leye ....,<hO· yardtm
ı.r .,.,.~~; 400 n"t"rr" OM J buklyor 
uıun "~ .... d\.ltok ı.ı~e vwıJen 
t>u krtı<l•ter. TC)• tutUan onemı. 
btr O.t"') OfuftUtvyot A.Yft! ....... 
tte TC..,. ........OuOu u..erı dwtekte 
tte bit atbt var 1812 )"'ı nda FAC 
TC'yt 100 acMıt Starf.gtıl• (JIIOil 
uçakl..-ı) .... ~ ~ .o.t l'ıetıkoıpltf 
Yetd• y,N 1164 yt~n:ı.n bu yana 
NATO Ctf~ TC')'a 8 AJ. 

manr• ntn ver0.61 ...... .,.,dım 
t30 ""~ OM )1 büklu Yıne en 
eon otarak Tutkı,.ey• 1~ Leo· 
patd- 1 tankı IUinll;,loif'Wr'l'\altKI 
~ .. seo mıtyon martı.lık ulıı.•ı yw· 
dım yapıldı Bı..ııvn bu yard•mlara 
M Olatak h-alen 782 act.t modern 
N\181 ne'l,opuwının ... t•tı Uzet"ın . 

dt QOfUftrle4.., deYim edıyor 
&.ı •tb•rltO, d~O•r atanıarda da 

ctt'\ltm tdıyOf Kuıtur.ı lllnda ya
pı61n ıtbırt.O tonucu bırçotı. Alman 
OOreıtn41n ~b uımarı runu1• ye 
O tb 8\ıtun ounıat ı•fkının ulaft•Oı 
bOyulu ortaya kO'f'makıad.,. 8aıı 
AltNI" rıutuzunu yen.Oerı arlbt~ 
fN)'I Çlılı .. "tOf Boyıtet. ()oGU)'I 
eçıt"" pol tıkaa.,ı Tu,., kalkant al
ıında gtrçeklettırtnelıı: t~t<yot Bu 
lı.N bellu yeN t;Nf Betttn a.aoctaı 
cı.mryotu ınıa,. bu ttpıyı gMftit~ 

""'*' ıQ(I D'f'"'""'"Of AIT'I oi'Wiaı'l 
ger ı kaura,.an yoi nıalft\. se a..ır 
dun,ı,or DftatbaMtt·Antep ara· 
l>,da ""ll ecl ..,. Oto(OII IICifayG· 
lu-otobahN Batı. A men deotttt nı 
Mezopotaroı)'a J• u aştırKail bır 
yol ote.rak yapıt ror Ftarı•tlılfl ,_.,... 
alaN uç.ıık ptlll ayatında yap••m•• 
ıaenen b\.1 yol..ıı'l ınNI',. M. Al· 
"""tu ma arı yapıyOf ~'*"· a.Q 
Git Ottnıryoluna b..ı kU \~Çalı: ların 
ınıı-t~:ail(ı" dadutuı'l"*~ .,.,... bor 
yol dana etı- tn•yot Yıne Kon.,a 
yOtesıncıe A.IIT'a"tyl ya ~s bıt 
alanda alktt• ı..ıs kıırm• hahı tan ... 
f'My<>f ·e.. kON ... •ôl 0."1 o-'I' 
bıiQI IÇjn 0 til~ U"\Zall pVI)'J OM, ıırıtl , 

Pak ', t>Utı.Jn bunlat ktrtJI4""1 
TC , Baıı Almanya dan ne IIIIJot"' 
YoOun toplantı. zıya,.t ._... gOn.ıl 
~den de çıkan aonuç tu Etxı .. 
den oldUOU g•bi. bugUn Ot Turk 
egemen sınıftar l<ıJrciıtıln daki 
ay1kJanm1yı battırmaıc l(:ın 8 Al· 
IT'&nya dan dlha I&LSa dMtllı. ıall· 
YfK Ekınun bır iladeSA o'8f'ak da 
BatıAlmanya oab4Jıunant<Urtyurt 

MYetterinınyurUnuOıJçalıtmNtın 
engttıem.tıını ıttıyotlar FedtıtaJ 

Alman ~Cımetı Kurctıaı.atrdl yu-. . 
....,. uluNI kurtulut M\lafını tn· 
~ .çın. TC ordu-SUnCia da 
n~anl•il: yapecail: ,.nı MotUı.t'ttıf l 

g(w.w.ndlrırken . k.-w:i • uıl(-.nc:M 
oeGSG--tu,..,lannca TVtk kon,r· 
gıar .. bdıo."ırnntıı)ıumını gıar~

leflınyotve KUrt~terı uze 
rır'\dl kltl..ıkleM...,a oır•yor 

1 ... aon ~dt. Aman 
hUkUmt1intn Kı.Jn yu~ 

kar• ıuıukı.tna "' bQ«ıNen .,. 
d•nlk baSkını gotM uygu~•· 
geıltthrme .. mn aJ\w'\da bOytMl ne
deınw yaıatıyof Gttçekte 98'fek• 
QOiet. -So .... ı<un--.. 
IW'IıCikledıt)g.bt~•klw 8utun\l)' 
ltf'AC .. lC.,.atııf'I<IIVIW'IIInliYMe 
btt uvatma.ntn80f"'\.ıC.u Olarak g..;n. 
dtrne konulmu.t \IJOwtamMwdıt 
fed.-a~ huıt\lmet bu N14ınlar 8e 
KUrt ne111..n.n -.ucı~• mucaoeıe
e.neoncuiUk eder'~ PKK .... ERNK y1 

~efemetı: klr'l'lloiOY\Inun oozu, 
efen duturmM: ..e teronat bır Of 

guı otarak &anN""*' lttı.,Of e..,. 
tun t>unaartf'\ cıa.. tııtnc:lı dtıl)ıl uıvn tw 
dOoemden bu yana TC h orta• blf' 
tekolde. dı0..,. bazı emper;aht1 vo
netımw.n klltılımı ·~ de oeı tt.onl
ch!)ı bıhnmekte<lll 
Bu~~Jedeaon_. 

nem..,de F«<er-tıl AJman )"'n<e4ıtnt 

" Tuıil: '"*'' )'Ot'Witımı trUtn<ll 
~ştıftlen tfbt"""' ve IUi otar•ı. 
t't• k i CleY4tM yönebc:dtnrun yap. 
ttOı ~U$m· .... toc:*f\\ıltl ateda 
var olan an~ coeı: ec 1( bıt " "' 
kıtôt oruya kOf!MJıı.t&dıı Son.,. 
pııan geru.,....e bl .. bakl~ mtı • 

da bunun btl ~'~~1'' ......,..,. gOf . 
metı: mumkundur ,.,....,__ 12 Ma· 
~1917&tnt'W'IOe HamburgdaTU(il: 

ve Atman polıa uzmaNI' •'•
llnd• geroeklett rııen topttnt bu· 
nun -.omuı b• kanııldır Bo 10~· 

tnn 1~ konutu 'M bu gUçlet 
tatafından ' botuculuk. o&llrak M• 
lendlrıleft KUtOittln Ulı.ıNl KurtU • 
k.ıf Sava,ıı:tır Konu bu Olunee. bu 
guçterın neyı gorueeceRierı d• çOtc 
~ıır Bunu ızat. •ttneye bile gt• 
tek yoktur Yına 88 yılı ~·sına. 
bır c~ TUrk beı(anı Aim8nyl va 
gıderek ık~l QôftJtmtıere~t bulun
du 

Suniann ıc•ndt ~ton Qt'en••f 
<kW'I bırı Ot lçıtltfı Bakinı Mustafa 
Kalemıı dır Kaıemlı'nın Alma"Y• • 
ya geı..-nde ve dOnu,ı.ınot v•Pt•O• 
~ı..maı. ı~ t'C Olmakle bırii.M,\e. 
...,,. oı.ırı at~tllltt'niY' da açıOa vut
maJctadır Kalemli , Fttd•al Aıtr\tn ~ 

ya hukUmetınt. KUit yurtNYtf ... 
nnı tutVKiad Oı tçtn ı..-kijt etmtı~ 
w. Alman l'ıukumet mn bu tuıu~ 

""V'V t(;rdUrtıcıtOıl'ttınat"OO ttr da 
IM!ırtm ıı r AYf<a. ·su OllJm ftl'6-
rıım WCJaltra,., boy""rtarP•aor ı• 
z•m•.r•l'l (Jo41u}trı,._,odll W Oec:lf 
e., kt(1at eeık ıtl)othO·ru,, ~u. 

lltılt Tı..tk 't, ırnnn FAC t'tukum• 
lindan btt!C.~ ... k.,...II"'O,.,., 
n..ı~u• dJ)'duQu tututr\utt l.endı• 
b\oldt.ıf 

hıN'1 a,ı t)Qiar1f'\CS.I FederaJAI
tnlfl)'tEJMe41ıçıt*ı 8attan..,Btıt~ 
hn o. ylptııoa" Dıf' to,pt&l"ltd&. ll· 
.,_.tti tN~ tdtıeH tU1urn
ıa,.,.., de-vam eıı ıtııme~onde ıtarar 

••MS lar Sorunu bU "klldt ei"J l.ılt 
duteydt ele alan FAC nuııı:ı.ı"'*ı, 

fWrd 11An Uluul ~UtlıJIUI MJCI. 
d••IIH"'• klftı takınoıO tuıum\.lnu 
tutcturmec.M aın•r tanım•z bır bo
)"Jia vard '"'•k ısteoıOını Ot goa· 
terd• kııeeıım bır~ yVrtHY.,In 
..,Int Clı.ıZtt\'tntn bltkıntl!dl ka· 
bt P\lkl,ttltfdtl bulunuiiT\ı.ıt ulu
lllllır.urtulu• muucıeı ... notrı vaz· 
QtÇrrMMef'! ~çın 11ıh0 lltr YIPitl"''tttt 
BY M . "'"'kuk ıı.urtııarın"' çıon..-ı
d Qıne açılı, bor kanıt ottn•klldır 
Suntarta da yacınmt')'ltele telelon~ 
"'''1 rurtttY«ıtt ranltJ•z: .O•Itrlk 
yt.W........,I•k gorev..,ını yapma
..., na engel otunmak ·lterımıtıır 
1017~ bu y.,.....,.durUiln 

uygu&amaıat ton btrkeç Iy ;çtrı· 
•nde dat'ıl da ,.oOtJnı.tıı.,..ao 81-
•n Ofgarıım•tdlo Turtc liOmurgeea.. 
O•nt ''fllt dtf\tnelill'lt' b .. lllrtı 
~an AıfMn potıs yetkılıterı. bOy
~ OU'II.H'I oun.,enın ,.,.. .. o·~ 
n 1....,..,.r0ti)J btr , • ..,... •rf rrıutt• 
t.ı• P'llk .. r t' +çin tkıt1T'a1a çe.,.,.. 
laı Ardıt'Jdao bttçOk yurt........,., 
t~t..,_&eNt 84iu.ın bunaar beıtli bır 

peırıyod•~ ge&t.,...e ııç.-ı..-.o. 
adım aoım u,g\ltatımaya betiar\d• 
Saedlflların boJ"'" dal"ıa da~· 
... ..,. bY ktı IOil•ta'cs.ı ttıun. 
.., tvtulıı.\ar\n\11 , • .,.,..L'\d Halen 
bu h.ıtu..,...nu cW.oam tttıten fAC 
poli:Sıı ~ vO .,.,..,t yOI"'eeiı.. Ollrltı 
baıl:nfatıftl tütd;ıtv,or Br~ eve 
iM "lvaôen)'Vru:l'fl'\8~0t'ledıA· 
""' Cl ftftk baa.il. n <luıtınled 111 
~llflda,QılfekÇtlllılrve•ey· 
h ıı,gı.dlma'*rla gırıtılen tv b&l
kıntarınoaJu amaç.. yutt.MYerttn yıl
dır mail: onlllr uz.,ındt aur_.K Oıt 
kOfi!.U "'• panıı, Oltam.,. yarat
m.ilı r &oy-. ... ~ dt oNan uiiJsal 
lı ur1v1u1 mucadtıetıne d•1ttıi ver · ,.,..,*' "'azgrec:ırtceeden"• ..,... 
rora.r Bugun b\1 C)Oiıhka'f', fatıli 
Turk ~tMl en Mt1 balkı ybncam
ıtrılıe Kurt tıalkı ı.Jltf'ınoe ~u· 

)'Ot 8u aonucu Tt.ıtk llÖf'P'IıUtOIO._• 
.,... e6dt eo.,..eo•er. l"al~m.zın 
ı.aratdıOtnln geı.,......nı onı.,• 
mtdHw eu,u IOJ:ilCW'IUSU QUÇitl 
~ bılotıtntıll ıçıt\ btW\ıyonR 

e N ... ıeeı ıarı•oncı. -"' 
Sa.,ç~ KrJtt RtOmann yapt.aı bır 
aç.k&amlda aon ıı..t\.ıkiarı"ıa~nn 

• turluye'ye de1te1t •m•CJnr ,.,. 
m•Oif• Almtnya~rırv~·~· 

"" .çift gu,cktrn-.t+ro- be'rttı 
Buaok\ltr\lart.an karrıuoyu oask• 
11 k8f' .. llndt ktnelıltf'IM• Ikitml 
Olbatınoan bNU bıt MY dfOıldır 
Kur1 ~ertet ı baftln bel'i vaaai 
Çtf'Çtverıln dıtına ç.ıkrrıamıt PKK: 
Ot'ıdtti<OtnCie 941f•ttn 1"\UCadetey'i 
bU çıerçevedt dUtttk leytt.. bri· 
nun ıçin çe11tl• 111lıyetl kltf O()sftt• 
mitler T'-'lu1llanan yunMY~tı.-an 
O. durumu boyled r H1n1 ou,ı1rın 
~~~•· nd tn bantarı B Almanya Jl 
yenı gtlmı11etdır Bu bakımdan 
tutukiY t>uıunan Kurt yuf1M\o.,ttl 
hlklıı bır uygı.Aemay11 ıabj Wtul
maMia bun&ann ..,_nda Kurd..ı.n 
lltuNIKUI1UiutMliCaôt'MIWPIU(. 
EANK g•bı Ondtt orgı..ı\ltiWt t0ıı 

~-'tn~ ya dil ka.ra l"tnU -... 
ttnıyor 

Tarıtıte ~Ç4ilıııetmıf ottft Dır 
COk maf'llo..,.,..vtrctır lu"*""..,..... 

... d<lyorgooenmolı_, __ 

auzıok&an k•U veya UlU, btr IU
tedeGIOI118~1 çıkmıtvegetç.ek 
auçtularac:ıoaçılttnJtn,ıt•r Buf\Jat • 
dan en çd( ıanınan•· tanMttı•Of,.... 
vermtlıe. tstıyorvz Bırınc ... fren
ll da gtrCiık._.., vt uzun IHI m4l
caôM 10f1UCU ~ olcfuOu .,_ 
lllsııan Oreytus dava..Oıt lkıt'ICt• 

'"L•pııg durvJtrı'"'vtYI R..cha
ıag yang:ını oavuıotar&k da t>dıntrı 
w Butgar haticını" onderı Dunıt
rov·UI'I yargılanmak ts1er\dı0t dattl • 
dır 

'Yakın bır llltınıe gerçek keten ve 
y.ne Aıman yOınttJm.nce de yak.•n· 
dan biltntn leıpııg duruf'Nılatı 
uz.,ıncte. kıNCa ôa o4M durmatc 
f$t. yoruı. Berhn'ôekl pa1temento 
bina .. J•kıhr, Oımitrov ve arta
dattannın Uzerine IUÇ yıkılm•k 

'-'""' Oımıtro~·urı ve dU.nya ılefıcı 
ınarılıOının da çaball lle. bu da~•· 
dtHıuerve reı mimahkum.cı.ıır ~• 
gerç.ek tuç.lulat eç~• çıkarıtır 
Buoun bef'lıtr• t>ır uygu~ da 
Kurdıltanll yur\MVerler uzerınde 

Qellf1 nımeyeçatıJ;ı•'/Of' H•k•ıuy· 
OIJiamaıata maruz kalan bu ınun
.. ,, ~·k*' sUÇlardan dolar 
yatgılam•k ISIIyotLaf AY'atOır, 1U• 
-...-.. bUiı.lt'J.an bu yurtHıt>lf1er fnllh
lı.ttNyt QkarnmayarD. dil'la Ul.l· 

•ıma• ~ 1011 ıs A.Outto-
1 u !\dt Hambwg·oa bıf Kurt )'Ut1 ~ 

MYWtnon tulutıcıanm .. lt getçetı: • 

____ ... __ 
ıet tMr uygulama,-ı b&fvurulmut• 
tur Oatı•.onrabuyu~..-ınauÇ• 
ll.&lluOu aç.Oa çektnı' ~ıoe Ml'besl 
b"atı•lma" zorunesa ~atw1tnıttır 

fr"'--" Oteytua ı:t•va•nı yaraı . 
""'AI& 1870 .. vltnn U\.ti'\Ql'\1 lll· 
rnek iiÇif'l butun auçu bıt ~, .. .,..yuk· _,...,v .... H--...g 
yang nı dava .. m komun .. Uert ve 
Yatıyddtrayonelıtıc Nld•nlarıl\tnbır 
~eltç ... yaptı ~ıı. Alman yO~ 

""""" ba"'ntOı •-Kun davllt" lle 
nt O•IH amaçilla utatmU •al yor'? 
K.ordıstan uzafınd• hakkı okJuOu· 
nu mu •<lctıa lldı)'Ot? Bır h alkın ka · 
dtf ıle bu te'cılde oynamantn P'ltn . 
g demo-:rası. ~"""' hPiar lltell 
~ ~lıtkllf 't&J'dıt? 

Bugun F Almattyal'ıOkUrnetıntn 
yatgılaMAy'l calıt~•Oı bu ~~ kı,r 
<ktglkfıt? Bo kt~~*' tah•nda, 
bor' l'ıalkın utı.ıaat bfO•rnsılt•k ve 
ozgurluk mucadel...,. , yan~ o t'tal · 
kın kend s-nı y...,."Y\11\t yargıJamaJı. 
ı.t.ıror Su •yı bıl'lf1ıntılı k ı. bır t'talk•, o 
haık.., mucade&tetnı ve bu rrıvca
atteye oncutıJk eden ()(g\oiUert,, 
hııcbı( <St\11tl. raro•ayarnu Onlıar 
N~o.,k.ınôlnıçbrhi.Jk...-n~ Hııç-
tıo __ .., __ __ 

dotdurmı..ıf ...,. aııımtk ı.ızert oten 
Dtr '"'m' tlıft"l•l tayoru. bır haiııt 
yatgolai"\A gua..ınu ktl\d •noe bu 
ıamaz !:ateN 01 ~ guc:unun 
"""'"'ectOını co• yı Dıltntü<~ıt 
AttcaJc. . "-''''( ıı.klında gerçeoı: 
yarg yı ı.ntı r kend,.. ..,.,.oıı.r Bu 
guç ıantlon •no.oır '•'• bu ~u 
au11a b0y1a al'\lq.imattdır 

AlnW'thaül:ına bıl...-ıty't bırke.ı 

dal'la ~nmıı Yof'tfo1otUZ HUifı.ı 
IY'IMinlı ıat~<O ,...ı ha~• w~ 
Kurt t'tüının baO mtııt•k m~O... 
..., • kar-tı ıııt'tıt• gttı,,,., , ... 
1 )'Of Yeni Dır R..ctıltag d1va1 J'\1 
tMını• bı~ tJta"C cs.ı,a...,. daha 
.,. ... ma .. .. bQnun ay•btnt taıı.m•k 
tltttniyot'Nfkl uyg-utatt'latara "-attı 
KU,~ .. atan dayaf\lt• 
m. -..:ı ,uıı...u.n. 

IOtıltı K.ütd4W'ıfl emekÇI et 
t~ demc)kr.U.W 1'11 itıtn.ıllft 

yQiı.-~ÇI•a-L"fafntroru
,.... IÇILti Pf<'(. w [Jlfltl( tcraftnda 
Claf\a .... keMOtlnthm ~-··--.o-'""'"""""'"""' 'H 
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OtTad~u ~lgeaının erten bnemı nftdettıyte bu bt.Jig.O. Kurdısıen Devrıminm 
oyn~«-4ı rollin daM NIJrQJn bır şeldk:Je eç,-'• çılcme&ı Uz.erlne, d~erlflnd~melfl· 
rin 0<1'"'"' KıJrdı$tan UluuJ Kurtuıu, Savaft da/1a lula oıvrmtye t»şladr BfJIIun 
1Jt1H nflderH var· Bmncisl. KCJrdısran UlvNI Kıırtulu.ş Sava~nm ertan gtJcU, ıkmcım 
ıu, bu mcJc4dfl~• klf'JI P.magon, NATO karargahiiinnde oluşturulan ve TC, FAC. 
ABD vb Qlkaler terahndan uygulanan ••tdınrarda gôtulfffl artı,ş Bu bakımdan Kur
diStan dı.J~umun çozıJmünde 6nemll "" konuma ŞJmdıd4M ulaşmışhr 

ycJklenen rollle bu rolıJn yerıne QBiifllmesr ;çın ABD'nın )"tnı5trt FA c·,, tJa u;.~ 
rollin ne oldu~} u uzerıne bır Alman demokrat gareıecısınrn yapt~ı ve gueıemıze 41._., .. 
tırılan değf.tflendllmf"YY oldu" u gıbi)l'tyınlam~ı uygun giJfdu~ Bu yuı. ayf'll zamande 
FAC tn son eytardll KUrdıatan UluUIKurluluş Savaşme katŞI ıçme gırdiQt Nld,rg.n 
tu rum un gemsmde h•ngJ nedentenn 11ar olduQunun gorıılm•sı•ciŞH'tdan elli tMır ven
lert aunmaJctadu Bu yDrWylfı d• o#(ur• yerarlı olau~ın• ,,.myorv:r 

SERXWEBON 
Korleze mcJdahaı. ve KOtdıatan Ulus~ Kurtulul Sava.şını ~stırmaJc ;çın Turkl)'e'ye 

Federal Almanya Cumhuriyeti'nden Türkiye Üzeri Körfez Savaşına mı? 

Hırıttıyan SoayaJ Bırlık "-rtıll· 
CSU .ıetı Franz Josef Sırau11·un 
Ttmmuz 1887 lOt'liarında Bdd~ 

Qa.Zt1t~ yaptı~ı bır açıldamadi 

Dır FAC Uvt$ ~mısının Kôrftl 
~QMıne gOnd&rılmesuı n ABD ı· 
çın bOtgeoe tembotl6c anlamda d• 
0111 bit destek o&acaOorn SOyledi· 
\linde. SO.yal Otmotıı.rat Partı.ı· 
SPO'nın partamento .özcuau Brı· 

;ıne Trempedetxl yek..,ımı"'aHe 
Ol lmaz naıımk~ otarak nlttlwıcUrdl 
Bunun. sah Federal Alm.,nya Cum· 
hurlyttJ aavas o-mııarının KOf1ez 
u~na mudahPesl ve NATO ant· 
tasması Ue Ortbesı anıemıne ge4· 
meclıOını. eynı b+ç:ımdt Strausı·un 

bOylece Oı,i...,.i Bakanı Han• 
o..tnch 0.-ıiCher'ın fecMral Alman· 
)'1 C4.inınutıyttı nın lran.trltı: NVI
~1 ıararıulık çabalifını da bal
tııJamal(ta otduOunu vurguladı 

Tatals.ız ç.abatarın OfabıhriiOt 

mUmkun; laht bu wafaııtık' mu
dahi~& bulunulmuyor anıamına 
~elmemekled•r ABD'nın tu anda 
lran·da açıktan oynayamadıO• ro
lun btr ktş,tınt O)'namadakı çaba· 
larında FAC, OtUnde ~şan1ız da 
deıQıldıt Aralarında FAC'1n cıa bu· 
ıunduOu en onemit NATO ona!) 
Ulketenntrak eaynlandiWfdıkterı 
destek ve ona aundukıar1 maddi 
yardımlar, açıkç.a bll.ınen btr du
rumdur. NATO'nun r•mı tutumu
nı,~n dıtı.ndtt Olan FAC ın bu Pvaf· 
1akl IOzde taralsızl~ı. pe_.rt Olma~ 
n•n dlfi.ndl herpydır 

NATO aınttları ve rtamı 90riV• 

.. n dı••ftOI da bu O()lgeclt çeı.ıtı1 
b•eımlltfdt &Petı aıanda aktıt Of. 
mak zarunye11 konusunda NATO 
yapısı ıÇinde ve bune datı~ oıan 
FAC'daııcı adı geçen çevrelet ara· 
lfnda Mm de ~Mrt•ler U&h.t bır 

anlamda- i8Çmlıten ben teorık 
bır bıttılıı: meYCt.ınur Turklye nin 
GuneyrJOOusu yant Tvrkıye-Kur
dıstan't başta olmak uzera ve TUr· 
kıye bu baOıamda ozeı bır rol ar· 
namaktalaı Bundan 6 yıl once lot 
har Ruelıl, Europ.iliCN Wtfıt· 
ku nde (Avrupa Savunma Bılgıtat ı) 
atUı Oergının 2181 numaralı M'fl· 
ll nda toyte yaııyot"du ... Turlc~ 
toprU.J•rınm txf DOI4.imı.ınu. ~ 
#ıtı l<utdısr.-n'<M. Tutlclyt'Cien ko
ptrmaya ~lt caN da Orta
dODu ve At,.n!llc ,_kir ~nl•n ara
~ btıluMn mew:ut giZli ~ 
potilik Hişkıyı b<t kızgın ~ttltnaya 
d<ktı.JştOr•btllr ı;e bullll denk dtJfM' 

.onuçlat dot)ur•O•I,. ll Oı.myaı 
s ..... fl-nd•n bu yan. j(/( k~ S.ıı 
Av~ wya S.tı Avrv~ devlerhtrl 
Yakın ve OrUJ~u·d• lf~l 0.· 
{)m..nfrlafrru korvmMI• tektar po
r.nsJyet 01r murtefık oı.,.k ve o.. 
an.lde da y•t>Mw:r ~Hr Hthlıke~ 
~· ~., dar-Nr- katşı d• tK

ı..y• çrkmaktal•r StrateJik Mn· 
tı.kı ~ydan okuma fi(JZ.ardt edi· ,.,.z Duny11mn bflll*l en bityuk 

,.ıfiN r•HtWI~f polıtık alanda 
guV'fH?CNI olmayan ~ 101yaJ t~•n
da I'IM.tttlıt ıoprak,.r ol•n KörM.z 
061guJnde butuntNırt. ve 11arlık 

lcOJUtMnnd•n ~ patrOl U. Mf· 

m.~ Mc1m1 dewlmQ de;1ışHni«H'J 
tehd1tı elttnd..:l•r "' Su turden gö
rO...,ın N~ f'mdıkl l'ıukumet 

cepl'ıtsiylt aınu11 olmadıOJnı, SPO 
mUteıı:vekrH ve ~ATO Sly1111 Kom..._ 

yonu .Oıcusu Ptttf' Cortefler de, 
Ka11m 1986 da ıstantxll da yap4lln 
NATO 32 Oıootım Olurumonda a
çık~ belımi Iran ve Suuye·dekı 
gaıışmeter or1amında Turtuye nın 
Gunayd~utunun bUvuven roiUM 
dıt<kau çefıctı ve Turk oaıetes. Mıl

hyef ın bır muhabınn:ın NATO ·eo· 
ru~utuk alanı mn g&ntfletJim"' 
ıhtımahne ltllkın torduOu IOfuya 
tOyte net tW cevap v..,di Imkant 
yok d-ılıld~r Oneelilde Ortado
ğu'ya dtflıvt .oruntarcı. TUtklye'· 
tun ıam da bu konudoHu ~ 

Turtıryanin NATO ıç.n ozel a ... 
k.,ı onemı. onun çok yönki lonk· 
aryonlarından kaynaklanmaktadır 

Norveç 11'1 diŞinda SSCB lle dırekı 
tın•rı otan ttk NATO Ulketl TUrkl· 
ye dır ve Karadenız'den Akderuz'e 

geçı .. tı:onırol '"'"da tuttNktachr 
Ayrtea TtJfktyt, ABO'dtın tonra *' 
buyuk orduya uhıp bır NATO ulk• 
ıldır 12Eytol t980tatıadlrbelin~ 
den aonta Ofdunun modtrnı.Lu
yonunda ~~ bazı ıl«~ de 
kaydedılmlfiJt. anc:.k y.na de SSCB 
IÇin Turıuye henUz Qddl btf rakıp 
durumuncıa dtOıkbr Rtamı NATO 
QOtl"t'lanne yOntiLk aatdlft&ara kat· 
tı NVUnt1'-, Y-'• Varf(WI Paıktı 
dtvtetlefına kata. aavu dıkkata 
alınd-Qında. Tuı1uye Ot"dusunun 
NATO ıçfn onemt, ~r•htı: tı:oou
mundan çOk daha ge,-,<Mdlr ve 
ozMaılde de ABD'nın &O' ın uı...-ıncıe 
olan Ukari tesılk, bu konumu daha 
cia onemlı kılmakı.adr Hava alan· 
lannın ve6zetlıkle de 1i7il deınlml 
ı~ lran'dlktltfın tllfıyn6na.n IOn· 

ra elelıttrontk clıMeme S&Sletn..,inın 
onemı çok bvyUktur Kuzey kul· 
buna kada~ uzan111 zıncırleme ••· 
1 hbarat tesıslerının bır böiUmU o
lan T(.ırktye'd8t 1• ~Nadga"' tuıaı, 

Sovytttetın haYJı ve denız Nha
a.ının onemıı bw bOfumonu kontrol 
edabılmektedlf. YınaYamantar.~ 

ramıJrMI. YI~ vt Elm~aOı ndi 
yer ... ,,,...., OCS-Bılgı Alma Sı• 
tamlafı bil' Kurt ...," olan o.y., 
bak·r·ın ~kın .. nnda kurulan ve 
d .. ekt ABD nın New Jeuey tı:enı.ın
dekı Ukehursı Navaıl Aıf' lltasyo
"une ~lı olan bır ,.,~ı te.mına
,,. tJaOıanmıs llller butunmlkla· 
d.. Tumunun dıtı.ndl. "'Neue lU· 
rıchtf Zeıu..ıng gaıetea.n.n ttııpıt· 

..,.,... gOfe. bır ete Marmara Oerıızı 
kryı.,ncla buiunan K.ar•butun da 
ABD bır l0f.rt-Navtga1ıon (aeyr u 
Mfer) ıstasyonunu da ı$Stt· 
mektedır Gazete ya.ı_ıaına fl>yıt 

devam edryor ,_VI k41Wetlef1 

N*tlatı vtı AnJrara'cM bulunan 7u.· 
bg' ldff10. bw loııştık Q!Vbu dıŞrn.
da, konWMttyone/ (lcla .. }() UIJ« 
lc.,dıt.rmı Gu~u-nun ..-ı uç 
ffOktntncı. Oulvna11 Ad.,. ~ 
~tonHntr•f'f"*''...,._ lşpan· 

yanın r.,•IOn tctınımcı.n '' H•
lt'IFılotu'N~Jı.u~ş~kiMH'M 

IneN'lık Ha.,, Uuvtıe rotuyoolu 
(d<mmelı} lcaydmmr wre IJk.,-.dwun 
t1a Yumun•Jttc"t.btJiu~Y~ttlı'm•ltı.. 
polarr buna ôrnMcfJf Topl•m ,D 
Turk havul•mmn modemıı..
)"'rnn ... genlfletJitn .. ,.~,.., 
U. Arnenka rtaVII kuwet,.,. TUr• 
klye)'f tNr mUitafı.t,.., fazı.. Y•km· 
111 OrUtdoQu ıçın bır .topru iJHre ve 

"Uıttıokto olol>l-t>or ,.._ ""' 

la111yor Yıne Amerıll'• mn Sovwı 
role .ı progr•mt uzerın• Olat'l bılgr 
lenme.JJrtın tlltımınen dCırtelJ•nnı 

buradMJ •lm .. r. bu b<Jigoye ılgJ 

gotrerCJiğını on.-mte DeJıtQJnl&Jiır· 
mMctedır "'NA TO'nun bu rKHge ~n 
planfamek ıltediOI dUşllnceJere Uıt
kln NZr' gazeıesJ. hı~na ram d11 
A~ 'tU çık•t>ltec.k OIJhl IXJyUi( 
l>fr MvU Mltnlltda S.tı lttıl•k 
gUGc.l. Avruı-'da 'tteJable rnponN 
(IQIIek cenpt•nuJ doktnnıne go-. 
reıl#c nuliledf".llı.l'lkUI(M)fMY•ken

dıŞH)/ zorunlu g<>rtbıl1r'ı dıye yazı
yor · New VCM"k T•m•· g•zecesA bu 
kon'-lda ~t8QOf'l un gıZII bu' bel
geeınden fU aJ.ıntJyt yap.yo. 
~e yer •ldı4rn. pOro p.Mcı 
~rl•k,.,.ını !Nrll:e.l' ~ ~ ,.,.,.,... __ . v.r-·-· 
lfnH't ~,, lran.rfanna ron•Jr .,. 
MUII MJdıtJ l«#blfiMI bı./yul bir 
~~ iÇ41t«alrtıt Kı.uet kanadı 

Nonwç e. guney i.aMdt ıM .. _,. 

d•Mnl Tur.t.ye·.-• dayaf'fd.-. 
makı.dll Turlu~ konutunda uz. 
tntın btrl olan ,_.,..., Wtr ... •·Tur 
ıı. ... ınıo.-nıal on·'.aGttcı.tgırnnE.,ıOI 
1N7 aaytaıl'lôl ortayaltOyCSuOu du 
...,nceWınde tu aonuca nrryot 
'0zel(llcM FAC'II'I ~onuşu ~.1 
dlf)ı merlc-.a c.pl'ledon ~iliM 
olgU$41. kahlım gO~ferec.k NATO 
Ulkelennıtı ,.r tuy•r•rJtk lt•desldır 
Orta Avruı-hiM yeriN Tfkk•yOMI 
111 kaNı buMttmahdiT .,-.ABD ~ 
.,/ld.ll/1 ale •lınd~tntü bu m111rık 
daha O. d«tn~Q~ror A~~r~~patJINm 
ABD'ye tMaJt•r .t.almalarıtÇt/1, tMl· 
Ille .,..,.M>II«et. bit •JOm SSIIIfl 

mumkun olduğuf'tCB Avrupa tNII
mrı.atıdırırıtı.lıdw . Oy~se tum 
bunı.tdan hareketle. halkların bır
~rılerıne vurdurlulnıasın• uıakta 

bulunan Turkl)"''de a.ıntrl•mak IÇin 

yapıılan bO~ pı..nlar, dUnyanın 

tOm parçalarını kapuyacak bır •· 
tom IIVIfollehbkea.nln buyurneslnı 
engettemekten çok utak OlduOu 
IOyleMbilir 

Faka1 güne~ olarek, dUnya ça. 
p.nda çıkat>aecelt bir •tom uva· 
~'na dıkilen g6ntıf, rHfsutduru..., 
savatlar ve ıçt•k• ç•tıtlı 6ncu g(.lç
lerln rohJ karp1ında tı:Or olmameh 
dtr NAT0vedo6ayı~ıyta Turkıyeıte 
VarfOYa Paktıara.s.ında dolaysız b4r 
UVIŞH'I Çlklbflmesı ~kt otarak oll· 
l'dır, a~k bu oldukça ihtımal 

dı,.dır Ama yakın- ve Ortado· 
Ou'rıun ç.,ıtt• bolgelerınd• an bas· 
ta da her fktkampıçın8onomıkve 
sttaıajlk oıarak onemli lkı Oltct olan 
Iran ve Irak aruında askeri w· 
pı,maler aurmekladır Dıkkal tıdtt

metl g..,eken bor unsur d• - tt1er 
her ıed tllkedPi Kurt uıu .. ıtıartkt~ 
tınln mucadele-11- ıtterM de10.,-a1 
ve ldeolo,ık çatışmalar açısından 
ofsun-. tx.ı ıkı utkanın Iç aorun
lannın, TUrklye de dal'ııl bolgenın 

dıQaf toplumlarının gehsı~ Ozlıfi
ne buyuk etkide bulunmu.dor Bu
rldan haretc'etle. Turkıye nın gun
çet ane rolunun. ~ın NATO 
taretından kontr~ altına aıınmu.-

1\a beO'• OIMU: kendısini gosıer· 
maidlr Bu dutum, Ofne0'" ABD 
~.,1 Knowlton tillahndan ct. 
lkırokaiıbırfetı<ilde~dı~geU· 

rılch .. T(.ırkfye NA TO nun CJddJ bir 
lc•nadl Olabilir ~ har şeyden one;. 
~Ona~u·d .. ~l fstı•r•r IÇin mer· 
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k•.ıt Cf~Ph«jır Adana yakınların· 
d~kı ınc:ırlık HeY3 Ussu nun de O· 
nemtı ~r rol oyn.dl\) bUNı etıllen 
mehdır. · Turkaı aktuell adlı dergı 

nu konuoa Haı1ran 1987 ta)'tSift(Ja 
fljyte yazıyo< 1980SIA Qbroşme· 
/frt e.,Qtnd.a CtA umtfll1dlln ABD 
Aongr~na $Unulan OK raporda 
Inarlık ıJs~ Yalund""u'dllcl ., 
011•mlı ılfwt U• olaralı. gOsrenlmek· 
te .-. Sovr••HH B.rl'i}fne karŞI lHr 
savaş dı.JrurrHJ()(U bu (JJSUn uygun 
lı:onumu ntJi\re.t s•tdıtrt.t IÇin dcJ· 
ren~ belll11lmekıe .. Dah• 
1951<16 ABOCI«WıHuweıJer; tUrH 
lıuJwmetıM bt/fl bildımMiden bu 
Ul ten lubnan • b1t '1Qal Mtelı#tJ 
~-n~·no• 0u u• r~,,..,.., t:HT 
.. 11.,rt ~ınıe Udat {/M''m''" 
lND .r*fıdl SoV)'.UW BKI9 ha~• 
Mhasnıda duşurultltt U2 11'11r11 U • 

.uS411ulr UC<IQ• ~ JnoriJl Ussti'll · 
den Mv•.,~m.JII A8Dnm 
15183 t .. l LubNtrt' • .. Jdwi$JIItd• da 
tnQTI•Ii UMU lr'*"'lmıllı Glı(:tın 

)'ıl tıtı)"•rr OOIJ'ıO.ı.rotn F til N 
1111 vıc:..ı. .. , w ıngNtera Mil ı u,s. 
1ennc»n "•valandıJır.n aotVa Jn
Cif'IM'.,. wa~~~q yapm~J~Mdt .. ~Cum. 
huuyec 1a 4 19&6) Baska kay· 
naıca.ıa gorede. Eytuı 1970de Ur· 
dun'dekı Fılıatınhletın kadıamı ola· 
yında 'lf8 19&0de ba$8fllf;r IOOUÇ• 

••nan Iran dak ı rehıneletı kutW· 
ma çabalanncU_Inewhk Uaau b4Wtrlı 
bır rol oynamıııır Bunt.ra M ofa· 
ra" ıkı yıl ıonra kapssmı gem, 
1t111tn 1980 detlı ukerlylfdım ant. 
la.,ası (SIA) çerçevestnde, başta 
T Ufk•)'•'nın ı:soousunoa ve oıelill(le 
ft KUrt bölgMınde 15 ABD I\IVI 
kuweııe..ı UssO modern~tttınte-. 

e.k, uç yeni hava .Sanı ınsa edi~ 
cek Turtı. u...n yenıiMec.k, tek
nık olarakgUçlendıriiKetc ve sılatı 
lar modttnle$1ırıiKHhr ABD. her 
yıl715 mıtyon dofatıaskwı yaıdım 

ıçın Y8 Nl1 havaalatllarının Qen•t· 
ıetıımesi !çın de 1 ,.ıy., doları 
bngôfmektedır (Atbeıterkampt 

9 3 1987) Turkıy., NATO alanı dı
şında'· astcen anlqmaların varlıOı 
Iddialifını resmı otarak r~de

dlp, tak at d!Qer watten re~t 
hkla ızlanllıebtleolk setcılôe ABD 
QeYtk kuwetkttı" (AOF)'ın 'NATO 
sınırı-rı IÇinde'" bit ola)' okiU\1unu 
kabul Odtyot 

Turklytı'nın OOOusuncıa bulu
na" hava alanlarınll"' o«ı•stlblme
sının aNa mı h.,...-yderı önce ROF 
naklıyet uçak~rı ·GaLaxy.t<laste"· 
ıere ın.s 04anaklan NOiarnadır Fa 
ka1ABO"nın Turklye Uzertnderı dOO
rucuın bır mocı.na~ tanıtma tı:o

nuıudur Sonbat\at 1983tlfihU A
metıkan dergıli "foreign AH.ırtM 
bu konuda tO)' .. yazı)'Ofdu -ROF'. 
m Low-,..,..,. anıJaltf'Uizlıklatlt'KU 
r•t~tlt olup Okn•~r:.lı konusun
d•. Tariliye'nın QdfJf ettdışelerı 
var Oncec1«tkeatırıktmflyen bD;'~ 
U geltşmel« kM"~JIItd• bo/ge 
()lktMri~..,ygtJfiotttt:Hiırler MUI 
lutMn, yi/W TıJrR-NATO t>ıtJıkiWI 

kfHJdllerirtıKorler sa.,aşmd• Ar•p. 
,.,. ~ ka-'"O)'tlna herhtJide -pnlcH 
(ArneofcMJiar)"lerm Oıttlld t>ıruKJI
nsıncı.tı daha rahat yunurab*tiM • 

Daha 1G61 yılında -AIJıed Com
m•nd Europa Mobııeforce" (AMF) 
adt altında. aralarında FAC'ın da 
bu1unduQu e NATO dev..U, NATO· 

çevık "uvvetlof bwıtılennı olt.ıttı.ır
mu.-u AMF ıçın dufUnUHwı yectı 

savaşa mOdalllıe bölgeslnderı UçU 
Turkıya·cıa bulunma.kta. bunt&roen 
Dirı dt Guney.Anaooıu'da. KOfrez 
b6ıgnın1n hemen yanıbaflnda 

ASO'nın U1teri alanlaıda Tu"'• · 
ye ()eki çı)(arıarı en taıtaı Ofsa di, 
FACtumotanalıı;larıtı~MIIfberlde

rak bundan daha gerı bır konuma 
duf"''fY''eye çalıf1Nık1adır Bırın· 

cıst f.Odataı Almanya Savunma 
Ordusu. son y Ilaıda Tt..~ıklye de 
yapıtan (;et4ıti NATO tniN'\e'Jra· 
lant'ICJe ekili bW tı.atıluncuJtr A)'rı · 

ca -wanıme-Nolc·Netıon·Suppot1 
anllaşm•sı gereıCı oıomaı•kmen 
ABD'nın resrnt NATO alanları dt 
tH"dlkl askerı operasyonlanmn da 
katılım Oftağıdıt Han• 25 S 1i86 
tarıhınde Y&Jıı~ın bır sorusu Ule 
r~ [)eoAet Bak.aını Jurgen Mölle· 
mann Mec:hste bunu kabut etmek 
:roruncıa katıyOf'dv Buna 111$-k ı" o. 
ı.raJı.. attca Frat'llııhHt Hava Ala
ne eau Kaltıi"' Pıstt IS1ar1bı'ııhn 

weeır da rn..-kezıbıtrotO)'n{tl'l'\6k· ...,,, 
O. NATO to;shQ•nın donen tw 

mü.ruzrrıa_,.,tr NATO tÇf>flld\
ôekt tt bOI\JmU tonucur'\Oa FAC 
Turkıye fçjn kOprU otmoa lonKaıyo
nunu Usder\lrken. Fr•nkfuıHalo dö
ner mekanıımacıa buna hı:rf"r''et 

aunmaıkt~ıt 

Bunların da oıeaınoe, fAC Tur • 
kıye·~ mM ve m6dek yard•mt ko
nu~.undlı da b ... Qettenlerdend r , 
ki bu - ll 'ItiM caksmaıarıukttı olan· 
lardan aytrmak Nı)'h guç bır lftır 
lutlııtye Guzen~ ota,.k FAC'taın her 
18ayda btr 130 mıtyon Alman Mar· 
kı eskeri yardım aMmektadır Bu 
konudak• 16 Antiatina 28 9 1987 
tarıtunde Bonn 'da .mzat.ndı 12 
Eytut darbalnden .onra da ll
lehlanmada oze1 yardım·· adı altın~ 
da BOO m.lyon OM ... olarak tiden
dl 4 12. 19e5 ıanhınde. Turk geze
teai '"Tercuman·, butçeye özel t:Mr 
maddenın ek...,meS4yte Bonn hLJ· 
kurnetınin tınense eoec-on soy 
ıeGOI panzer ve Sılahianma yar
dımının, Turkıye·ye ,.apılan uurı 

y•clımllln btrkudaha oldukca U!· 
ıad~ıoı rs-zcı• 21 ıo t086 ı.ırınıı 
Tageszatung~ gazeıestnm yazdJOI· 

na göre, eoer Turkıyt ATye klb4· 
manın lıcOfUllanndan otan serbe11 
dolaaırn" tıskkınden vazgeçerH 
FAC TUrkıyeı'ye tk otatek &00 rnıl 

yon Alman Markı'nı daha veteb•lt· 
ceO•ni hesaplıyor 1N7 butçe pta. 
nma eklenen maddenin ıçerıOın• 
uygun Olaıak . e 12 1916 tarihli 
'"Wetırdttnll"' dergıaının bıldıtd•· 

Oıne 001• 140 M•tyon Marto. cıva· 
rında olan yardım 274 mııyorıa yu~
aeilılmtfl•r 3 '' le84 tarıhh •Frank 
lutter APgemeıne gazetesln•n yaz 
d•Oına göre. aynca mıtyonıarca OM 
detıe demır yoıu aO ı ve ııetı,uT'I 
ststemlglbiOfckırlunatvılotana.lar 

&wına aktanı.caktır Demiryolu aOı

nın 1ıcutuıme$1(1(Ja ttıatı ıar•ı• OO· 
layılr)'ll tanınan Ktau•Matf•ı. S.e. 
mtnl W SBC fırmaıatı . )Int ılelıtırr 
aıstemının modernız.asyonunoa da 
Sıemens tırmali yer atma.k1adırlar 
Hannov• de bulunan ıntorrrıa • 
t.onabUro det Tutkeı tT\It...ı~e En· 
forn"uyon eurosul nun 1 e 87 Yi· 

rlhtnde y1yınl'd~ · bır betgf'ler lıt 
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ı '>VIXIA. UIV'I 

~ FAC tıl'dul:tn..,...n T~,irtc.ı .. 
,.~ ~rrneıalı.atıl nwıı , bU
~ Ibraz tdılmekaz.n orıa
JI.Iıonuldu ...... oor•. ~.stn .... 
Clflk f rmaee Kr\,olpp, e,oa 30 avat 
ı.etUımın ""' r lıdltebıl«ee)i ve Av
'"'PI nın en moctefn ıeNHamır • · 
toty.., ot~ Ktct .. ecıı..., bir a
ıotyeytArıfıye oekurmusıur Kasım 

1984'tt dt. aynı yet"ct. Aım.anı.,ın 
yardımı ı~ ı.tık paJeU.•I'\1 tmal 
eden bır labfıka ~Lmtlt gıtmapır 
Ka)'Mfı ~ perıanfi uee•ıaı ıçm 
motor revıry«". fl.brık ... modem· 
tettırıltlfek yen.den kuruttnuttur 
Klıwrı lel5ıe Kıtıkk ... yaktf"ıı&ann
dl A~ l.opetd-1 tanklan IÇin 

ıop yapan btr ı.anıc ~ latw•k .. 
kurulmu- "TutluoclıOW.-

welt (Turk Ekonomı Outtya•r ôtr· 
g&atn.n Ocek INe M)"lt Krauu
Ma"tl tittnMııf'lın Turtıı Ercan-Hol
oıng Ue bırlıkte pıınıet Imalını plan • 
tad•O•nı yazıycK Savunmaı ... HI · 
vaeıhk'' adlı Turlıl ttla~anma dtıf

QIII TUrlı. ordutut'IUf"' artan a&kerı 
araç ~hlıJKını karfılamaiı: ama 
oya. Mercedel C~Mnl tarme
sı N..., cM yuk ttt~mt ., acıarı 
motottarw .. ımal ecHın,..... btr tab
nka k..ıtduOufluw Mercedee fflrN · 
..,..... ane Mf'tne~n burıun ıç.n 
16 ~ Jyar r..,rtıı Lıra.11 ndan~ tnft . 
yar Turk t.ır .. ·f\11 yulı.Hibld't)n' 
beltf1ıyof KaJ.Im t816 da. FAC adı
na FeôeraJ Meclıltn CDU SawnıtM 
Korfttsyonu Çel fl'\8 Orvb\1 ea.-a. 
n. Klaus F'renctte·nın . •ı NATO 
AP•• K.OmtlyOnU Batbn• emek• 
gef'*al J StfHnhott un ve Federal 
Medtt Ottit*l KomltyOnu Uyesı 
SPO mı~vek~M ,_,., Wurz Un o. 
kltıklıOı Turk Enduourı .,. Mil 
eor .... &tı.Qıi ıatafonôen OfgAI"'lL'e 
echlen btr Almen. Turk &aY\.WVTI.A 

aıenwnetl'f'IPfld. Ytne Şubat 1117'· 
ele A'*llla .,._._.,bul da 1)1( A~ 

Hogl>-TocMologr- o
Qetılltttı A ..... , Cllfoedıtn IOfW .. I ydlotdo _..........., _ _ 

esen anlaŞitd+ Uıere- ..,... ve 
CtOIS lı.atak..,ıınclakı computer 
... tuptlell lklfder1n ~ 
Mkıbtwecw-M1)ınMftôı.lı. .. ıı.cı.goa
t«•ın"' vıOioya çekımı gıbt ko 
nularda Turk ~ıa..l'\ın ıetnolojtll 
Alman yard·~ te bırçok noklada 
8ab aıand.clan·· cJUleyw'll getıfıı. 

nuthr Nıhayet N•tan ayın<S. da 
Hanno-.t.,. a...~ Meue AO tfuar 
~mş.r.eıt)yınelllaNanma ve 
tıeknoiOfl tırrnaw.nıın .O.rWı: aı yar 
~ bir Atm., Enctusttı t.uarın• 
Twture ele A kiZ kendı heubııM 

Ot'SJıi""H ettJ ...,., lldiOÔII\ ~·-
1'\121 4 ne ı 5 tanheeflaralllr'da 15 
FAC hr~n ele UhkJ•O. utus4at 
_. .. IOE.A 17 Orekl Fuan btr Ger 
men Str..c pevyony ı .. batiadı 
Turıı. llurmay IU~nnın elıle ki· 
llmtnen yal'lı.aıra IDEA 11 luatM'\ın 
apeet .. IOteıll Mn'N~ıN .. tu ko

nuttneatar k•tı•dı Tu~al 

WO!!g1"9Morlbutg Homtıurgıaıcı 
HOW hrmasın- letl'\tll4ın U<IO Ude. 
~m a VON ttrrn ...... ll't'l'*.., 

~- AEO-..Or 
Kart ftKfter f\rupp laf'l tJıtr MımMcl 
vs r.., ~ hemen one. 
line~* ete. federaj Almanya Cum· _.,..._, __ _ 
uç a'(d.l bill' ~ Qllı.Kalı ollın 
$a'AII'ffta .. He.....a. adıt tııw 

Tı.ıtıı. lilattı.enme o.rg~uwn ilk layı· 
ltftt YI W' n&aOıı 

ta bekıtta. bu tıJrcten asilerı 
)'llld m11W teen"\ı NATO ltneç.iarı 

W~TurkrylyedUteı'lnor• 

mal pey ~ gorVteb*r ArN "'""" 
dıdtın ,.A TO arıtıatl'ftlıj;ftln sı-ç•ti 
OIOt.IC"..ı aıantaır. a..., be.lt pev 
lerttı fiat k ., .... yijiı;Jenmtf ~ 

-çaııonı-- ~-
:III'Wtatt~ ..,.Ckfl"da Turk fX~ 
dUIUftUft K~ ~... ,__....._<1'4 
~M'Jt WFdYtdUI)Y •vat F"AC'tn d.t 

- ııundUOv -·- -.... w;. Gnllllatdd+ gOrı:;tme)'l-_bor_......,. Son .... •do 

TıJrtı.ı,-.·de yapılan NATO alkeri 
manevral•rına Fedlftl Almtrı or 
duıunun dlhl guÇhi klllırnt gtır· 
~·nden de bu CSHtek ortaytı Çt~ ·-lfltl Irak ve Surıye nın v-ınırıaa 
Kurdenn ullı:•nı bOtıJf.lıft devtet 
wcsen Oıt• ôe Turkt)'e dir 20 ml· 
yof'dM'I fa.zt. '*"bu ou ..... halk., 
nufuıunun., aı yarılinı kape.ayan 
.,.. en buyvlı. tDpfak parça~ı~ne u 
hıp Olatl Turk')11 perÇUt, b4r yili\· 
dan KUI'dtltln "' en 6nlmll perça 
.. dtOef yaNSan da Turkı.,.·n.n aç 
QIM•~ndt bıJ'('-ik 0Mme H · 
hıp o&ln bıor perçadır TUrk ordu
lU""'" ın".aı ve ya~11 cumhuri
yelin kurututundan HO KUrt 10ru 
nvnıı QOrl bettrlenmıfCir ..,. lt 
mano.ncıa KOte ye Cllha aonraaa 
Kıbr•·a gı)nderılen koAor'd\.fdl Cil· 
h • . bu ordı.ı hln.atnen Udec;e KUrt 
kUI1UIUt 1\atelk•ııntıı..,,. haretıı .. e 
~lif' Tlllkıyerwı yı .. bul
çeeinın en u ..,lO auw )'utan.,.. 850 
bin ovarınde kltıcMft Olu$ln bu 
Otdunun 2/l u KQt.,.stan da bulun• 
durultı\111. *"' ı< urt ...... etınwı 
baflı,aı"'"""' Of'adl OnMırnel1 YI: 
lı.omtU iJilllı;tıiılrdeil Kurt utuuıl M · 
,.,.eun. de kontrOl allıncUI kltrrı.~ı• 
gıer"' 'fO# Buaniamdada,..a1tl3· 
ten ben - .,.,ı !Wtd•ltlın ltçt Pat· 
t•• PKK n.n 15 Ai)'-'ttol tM4 IMı .. 
t'\ınde Tı.ırkrye-K.ıJrdtttan tn4e N.
l.aftıôıltlahk ~ Ot\ÇI 

TurkordulU UÇ defa buyuilOQılıla• 
)'OfMt yapatali Irak-Kurdıatanı n · 
dü.i k"'rtarıılfnlt bOlgelere owm-ttır 
~ "*" ele Irak-tran 8lnlrlfıtındakı 
c:epMierdetOf ôurUft'ldaolan 8aıO 
dal hulı.Umetı ... yap.lttt Q.lrlntıl 
~onaYI .. Turtre alk• 
a.on. M'lfda aıud•wı Kur1 gen ... .. ,.n, tak.ıp IIZl. y.nı~ k.,d•lennı 

rMmlt'l hakli Çtkarrna caN• açtk· 
ÇI wıandtfıatıkıançolıı. Ul.Mbr 1Ge3'
,. uç ukenn Otdi.ltUimtaı buyuk bir 
•lk«l opetuyonu tıerabermele ~ 
tırd~l lddıa edılırtıı:en, tM4 te IN 

araJarında ~kı tuttayın da buk.ın 
d~ ıc .,..,ın Oldur..,.rneaıno. 

hiçbir .-y yaplimadı Komtu Ulk .. 

*• .,.pqn Turk opetMyOnı.tJ '" 11184tenbong01'_ .... _ 

glf"'l~ PKK"t~Jn gerıMI ...... .. 
~~ kuru&Kaık bfıO '-.Uçum· 
..,.,.,... de. Konya da ttulw\an 11 
Ord.J NımllllıatarOflhınttı Kun b6f-. 
~ buk.lnen Mlllt)'a l&ıne lı.ay. 
ct.nıma_.. g•bt gtınıt çaph onıemıe. 
nn 1N3'11 al•ndıi)ı ~ ~ lıran· 
ıtak Nvaf~ ııe onemı btr ı~fkıtt 
OkiU0~ hetnentMblt.-d 140ılır Ku ~ 

lff'fk'ak tagltçetıılefenoperatyon· 
ı.r ozundl N<tece ltajc'ın yukunu 
ha~ mAI'II'WIWI ~. tı'lt'l 
Kı.ırd ltin ındak Kurt ,...,..,.eın., 
onemil oraneta ıartf Olan d~o~rul'fttı~ 
na gOfl iran-Kurdt.aan ında oer
ça....,.. bir dızı tıı:UçQk çaplı Tutk 
Uklf• opetUyOnU d~,~tyf'f'IU beiN1I 
dubfYdl ~IICht Bu o
peraayonllf Irak ın Iran • yeNIQıl4 
veye ıran eSen guçtu o-te• achnen 
lrall'taXI KUM Nr ... aıttnın konltOIU 

eltındakl bO.ge4en Mu~ı .,.. Kil' · 
kuk gibi petrOl merkazı teh•rl4ıfe 
kadar ~nı~me.ı d~o~r..,Mu <"'daı 
bir dlneymdr. Irak d...,..t ıaıda
,..,.n tumur'-çO«.utu ortamındi 
kı bu faıMı oiiJt gOrUimuyor -. 
hATO'nun da onar ııe Turtcıye 

ekonomık alt yap .. nı btı'ırtı oranda 
guçlendtrmek 'll NATO l•n.-&atıtıı 
t<oneı:·aı diNI da yaJıını.attıtl"'\a\ı 
~ın, 1 Dunya Sav._.. bttımıneltn Ou 
yaoe r•taın gownu dılı;ttOı K•ıı.vıı. 
ve Musul b6tgtıf«•nl lha.lıı aıtrnedtı 
kenchsınl tarl.ıf"\\l.all g•etıQtlf gO
r.Odıf Bununil aynı ıal'ftll\da 

ssce klrtıtıutdın at•nı di buyuk 
blf derınlık kaıanmıt oleçalrctır In· 
g•lız eonwrgecııerıtıın Turı.. taJepı. 
nne kar .. dutatak Guney Kurdtl· 
ıan·ı lrak·a DaQıam.,annın .,ka. 
llndag.lfQik&enMrn da bu&lflllf'k 
--ci<Ounc:oll..,.ll\okolotl
ı.nn.n Iran HVN Wallt'IIH C:.,P"' 
rnue, lıı ı bundan dolayı da Van 
ecıkıan lra.k·Kurdıstaın ına yaptlan 
Tur k opetayon.ıanna Uttt Pfo&e• 
tod• bulundu ~av planlaten oer
cekl..,... rıaı....oe .,.,...., .,.. 
TUO.'-~ eytll bOioQG' ÜZI· 
nr\(tt ~ t\&kkıtıı kapu. 
lftayı heıôefıetaın yeni bU Mvapn 
cıka~ açt~t"' .. ,. TOrkıyi 
n.n KUrtlife katt1 'IOrdutd...Ou ll• 
vasta. NATO nul'\ ve bu il .-ı NO 
&am ndaFAC tn TurkıyeyetuNh.ıll · 
ları dlf1tı0 .n. \ı.,d, kad.,.ın• tay n 
"aıoııu konuaund.a inun tıaıı.llr'"'n 
ıı.ane. bit •~~e• O.Utınlma..,. o
.. nowoetttıkg•tN.,.k•nıtaılloOII'In 
pnr.,.. ..,ndıyaılı.edM' Twrk~,. de 
cN.I'\ NATO ttnıtiM!I'hn ~ine.tlı 
bulunan ,_., ıı-.oo aç.M

dan da t).r aııtal't'M YIWCkr 
TUrkıyl. KutUefi k8tfl Nvat 

ıeın FAC tan a..-Dıdakı mAdelı )'at · 
dımLarıozeloiar•kaı~ S.f1 TUrlıt. 
ordu w deOi . • kO)" kor~ı· a
dıyla tanınan 'll getıltatarıt\ ı~.ı 
hedeflerı eıu.noıı lbulul'llfl co 000 
kıt4 c...,.,~, Kurt • .,., peraıı 

mılliier cJe. Heckl« & Koc~ ,.,. 
muınc:aım•lld ler\ Gllila~ı.,, le 
donabknıtt•r Ayuc.a TP.Irtıı:ıye Ol .. 
olatü ger ltllwa kartı ku .. n"'». 
Uzete · ~IIOttlı.llf adıyla ptan. 
lenrntt 1 500 k fRk MC••n bir Oleı 
bdk kurtnuth.ır 8u A.amtJıo.btttı· 
O• nın ~tımının en az behrlı bır 

ttotumu Federal Aıman •"" kor u 
ma bırtlktennoa yapttnaktadW' T•· 
cuman gul1•nın31 1 1N7ıarı· 
~nde yayınladıO "1 GSO-t yuı· 

batıs.ı w..,.goıd ... )l'lf)ılln bır aoy
leyıtıdt. Fitdlfll hukUmetın yalan· 
ll,..,...n• raOmen yur~t· , Turk 
flndarmqın.ın bu koman® bftlılıı· 
lerınden ıkl$ıf'lın ktf'ld~ bıriııOI tara· 
lında.n 1He'd.a eO•tıldot)ını bejrttı 
El)•tımyatdlf'nıyaft!•ıta IMOyıiiM\ 

eonl.anndt vt 1M7 yolıl'\ın be.fla
nn<ıa FAC. Twkıye.,. 11 A.tma.rı 
pot.a kbpeOn 01 gonôlfdı Bu 
'*tMrıyak .. t*10000~at1ı;cı.oe. 
rınde olan POI•• koPekllıf'l. Aımen 
oıan tıOıuct•ı IMitından Tut '-iyi ~ 
.,. gOluruldu Tufkı-,a ye Vl'fılectk 

otarı kOpetı:ll'f•n My• lt dana da an· 
tırııece~l r TUrlı.•re·nın aınırları .. 
ç neM ve dıttndl Kun UIUMI naraı. 
ket t*l tn~YCUI onamcıa btf Mvl.f 
IQndeotduOu d•tu.at4 t•ınır•. Ham. 
butg u..... .... ...-d...tri .... ... 
dt lıJrkıye ye fOnderHen .... mo-
del uken ,.,ı.. arablıaır csa doOaf 
011re• bu NOi.a'NJI daıOit'tlnetır~ 
•tc~~ıw 1814 sonbltıarıNJa 8at
baı:en Turgı.ıt Oral FAC hava &h.f\· 
ıar.,.ımalaıclenHamburgtakltwl88 
tırfl'\I.Sn cok gıztı kotU .. relltıyl
ret etu Eau amaç. Kurt kur~"-ıt 
hlrlkebnl kar .. kuUarw•cak Mtıı. 
lı.optetterırı Mtın abmı ldl lnfor 
mattontOUro Turk ... ın ~g1ıerın 
den anlaP<f•G• tJıete ayrıca TUrkı 
ye. gitlle M88 ve Qlf'lkM l>of' 
nıer hrmuıı ıaralından uriCılen 
DrOft,..., adıyta tanınan . ploı.auı 
kuaan.ıtaw.tı kuçuk k..,r veakla · 
nndan da satın aunatı katati 010· 
iamıtbr A)'fM ~ tOf'l Zltnlf't• 
..,Ol 11\ta 1C1 ıen UkWI kat .. letlı 

çeetll OIOOe" ~~~ Ôll d .... ,_.. 
çeiı.mkteıdr ~ct•terıecıı. 

nılıyor 0.-,art»c" "" G&."fM'ı_, 
aralineM .,,. ~ ,., otoNil 
fJi at tw 8at• At~ıı )'Ol y•p.m 
,,....,.. wW '-'"'''''· Itfa Ollltt04ı 
gıbı Al,..n 010bl"laırı NV•I •OJUI· 
ı.rında en ,,.. "~u ItH ~mışf,r 
Kurd stan'dakı buy~o~tıı: k6y ve flhıt • 
~ • . aı-vaıt hatta bölge mlfkeı; " 
Nt lfınt tu ana kadAr astaıuaım" 
yObrdan uaa~HarnaO.Oı .,.. halkın 
bUyViıı bOWf'nunun .,çj ~11\ı Ye 
aotyt ıtttırartAttdan tamamen yok-
"'" otd~u ~ ... bu pro~ 
..,. l'\aıdllının ~ ..... 01-
dtJOu tıetn.rı gOrulleaıtttı.r T ..,ıtj. 
ye nın Baı.ı•nda. Anıt.,, ._.. INn~ 

bdlwas.nda buluna~"~ Otoyok.ı d.ahl 
t'ıaJen b trnıt durumoa c:t.Oık:fır F•· 
\ı•ı Kurditlln ıf'l b•reok kOtMınde 
orneoo n He kitari ttOtgeeınde oldu~ 
Ou gıtM. ~tNrının uzun~ 100 
metre k•d•r olan Oıl cJıli otoben 
parçuı yollar bugun bde vatd•r 
bunlar Turk atduau ilol koı>ttlerı 
~" mı.l~kllklf ptiUdır soz-.ı edilin 
Goz .. n_Dıy.,_wyoludo, Kurt· 
1entı •vat ....,dot) bOtgertın taım 
orıas nda \Ol 1)"'\ı ttıçımde Guneıy 
Kurdillilfa Hra.) uıanan Nt ..ııaı· 
rwıde bulunmaktlictlr Mgı Cek ıd bır 
ger~•k o.. f'\lın\ bu otobin Pl'~ 
Ç81arnn. hem de yapımı ranı bı ten 
Erg.af'lt-.t>yltbllr.t4' Otoyolu nı.ın. 
Frankfurt takl Stanb.atın Wat t&e• 
tı Kalkıt P1ttıı• ııe aynı tt.an· 
ellartlarda lnf.l ed•lm•e ~malarK:Itt 

NATO ve FAC ın ktnd~ "tdtf• 
leri. -yanı K~o~rdlatan ve bunun 
ot ... rıdaı daı K&'faz bb'ge~.t-o dOO 
ruıtuaunda da T-.ırk ord\~~ llolm 
ımicanıane .,..,....ncıırdıtdatı, aon 
yıllarOl Q«c:ekllten ~lll tatbı~ 
kaU..tlllkW'I yepa.n bır •na lW'dl 
gOet.,.dtOı gıbi . "'phe goturrnaıı M 
dYrvmdut lt71- ..,. ..... 
fr*'~k,.,.,...,...., ....... 
-.nKurtotOuOu~ntw "-~ 
nati JanGirma Taıb4-.aı·· }'NJIIOı 
12 0 1080'de NATO l.lftMU11 Aft. 

S.yfo ll 

'If EJı.pr ... ., bltıatnattndan bır 
g~n once TUr\ 'fl daı Otf~ ~ 
tekçn ı bölueulu.l( • yanı Kun taıt\· 
~~~~ olan ta.-ı bu uk.,ı darDt 
ot du Bunu takıp ICien y 1 .çwıllne:\ 
Turıdyl Habf'an ayında yepılan 
· va 6ı.gUrkık .,, OhJm" lltb katı 
dıtınde dorı buyuk manmenın 
gerçe•dtttırttm~ttl'\t aıan klndu 
Bu nt binLer rrıanevr-'ar A~ rı bOf· 
ge&ındl sık sık yapıldı~! gıbı, bu 
ıatt>katda Erzurum b06gellnde )'tı• 
nı Irak 1 uzanan GUneycSoı)u .. nır· 

tarıtı<San Ziyade. Sov)'«* •n kattı• 

"""" butunen oıanlatcıo YII>'<O 
Fe;rat bıiincJ.Q4 g ~ AOn ,.. Enı.ı• 
rum. .k-*diK'-Wt~rY'I M4· 
lryM ~mene'lfaıat •nanwo
,... toy'l blılırildı_ Kı.Kt• an,. . 
tMlıdır Iri, onter TCHiftW Ye Kwrt Clıl 
do,..OK((oi)'OI<fut ŞubotltiUdo 
Etturum·d•ba.-lbırıattt kildaM 
~apıldı , Eylul 1M2'dl cM TUtkı~e • 
nın doOutunda gen-ş bıt aJanı kap· 
..yan bO~de miMtVrllar Olf• 
Ql«llttJ_ Eklmarınd• Turtcıv--ı<ur .. 
dtllan'ın kalbi oi4K1 Oıyarblk•r ve 
Turtee*ı yakırWar.nda mane\l'l'••ar 
yap.kJı w n.Nyet $ubat 1813-te dt 
yonaıAOr ı w Et2Uf'um~e 

yenı bır Lltb*lt Olf'QIIk~rıkt 
~)"'t 1N3laı TUtf1ı:ıyerwı ltax-Kı.ır~ 
Cl•ot.., ono yapt~ tıuyu• çaplo NI· 
dtnya par .... oterM NATO tetbıı.atı 
Expreu a:r yaptkh 1117 yilı bet

•ti!Nia da AOn ~ Kıt 
17'' ıatDtlıılb yapıdl ·Hurriyet .. 01 
zecaa.nın btktırdıQıne gore. bu tat· 
bı kit n r•mı hlıcteli GuntydOQu'· 
dlkl dufman~ ldl En nıhaytıtll 

Hazıran 1NTde NATO maniVfall 
Awora-Expr .... )'IPikt. Bunole• 

\IPihr Aktullf' ldk ordu dlrgllol. 
aratarıneta 1 000 cav.rında Aıman 
.... .,..,.,. di tKIIundı,ıOu 7 NATO 
Ulk.....cıon5000Cioloy ........ ..cı 
Mobı .. Fotee fAUF) ••......n bu 
tnaNVfaya katılcJıO .... yatdı Tattte· 
lııat eena•nell ayra . .. Jubo--0. 
sc;trvı.aotır 43 ldtl ,... .... hlosu da 
[)yoartıek ra lktanld• 

SUP"'MU- Kurdıtt.an'da yapı\a.n 
NATO tatbıkatıatı Tunı. 1fıQAt pol ıl'
lla.tına totnut bır dlltlkhr ..._ •r· 
rıca. Expr .... '83 ' manewa~nd• 
GOfi.ıldUOU Uzere. Otnaıoın NATO 
•nırtaıtı cJıftnda kalan Kuztv lraıı.· a 

Turk M6dırıtatı ıı.oıu .. ıınd• bfraz 
daha gen~ bir da1an • .,.,. 
<Ngu:wdur Wo temel aı., .. l guce 
yapıian uken 'll d~ yardımlar 
bır yana tt.aıı:.-uk mevo,ı d u• 
fUINII NATO YI buriCSI 0ZI4 otarak 
di FAC. Kor11l U'llflna bır Ml 

d rrr Cil gyndltnaı get '"'' bor ,.. 
ruyta da ya)"Crnao a~atı ıçerdttı 
gO.zc.ten ıı:actnayan bu çap~~ , ben· 
L•ı Turk op«aayonlarının ~ınde 
...... , otarak de ,.,.. .. , edıl · 

mtkledıt .,.. fOI)h..,ı. kendı k•· 
a.,ını teyın hakkı ~n yola çıkan 
Kurt halktna kar .. aurdUrülerı M 
vaN dQOrudan katılılmıyt.a tureklı 

cıaha ıaııo ~Ml .. ~..,.ı .. ın 
ıç.,.. de Çekıım.-tldir Alçatc u

etıtlat•n yap4.Ketlı """""'• lahlll 
.,." hlllT'* edeçek Paf\let ma
,......,.a.Janna tw .. "- otıac:.k .,. bıt 
Tornaoo·· ~.~CM at6ty11ınen daı urt

rınde kurua.c.Qı yme 4 12 tM$ 
tarNi Möyel gazeteenn yaz . 
d~ one O(k'e 2 000 FedltaA Awnanya 
as._erwıındloradaka..uoı a..eı .. 
kal\ln O+r bucuk klb bı.ıyUkkiQıJnde 
Ollr'l bır .alanıı. KOf'ya b0f9H.'NIIıı.l 
Karpner çew•nOe klt'ldrlff\1 """ 
aıa etme çabatarıra FAC, aadaıce. 

ıorak~ gOçe m.at~o~z aaı.catı. olan ve 
lı.k«l atac;ların çdı.ar.teeOı' 0(11"\it .. 
tudlt1 ctoıayı .-~ • t)apıları 
.,. tta,.....anc.ıa. gıtM oeçım 0111\1• · 
aatı YI" ıleıcU OWl. t*"GJ llftıftCie 
~" n.Aıın ,..am C:lı.aWıftl 

di) i.&.~-- •mtror 
Ay't!f-.iOIWJOI~ -----!(Ooo· ~-~ .. mOrnlı.Orı 
~,.. -.,. __ _ 
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PKK'DE STRATEJiK VE TAKTIK ÖNDERLIK SORUNU 
GEÇEN SAYlDAN DEVAM 

KendııltırU'14 orıd• Jıt Nwıdu.na 
kap~ ,.,.,atan kUÇ(;k-tK#rıuvaz ... 
un.tımı.ıcıan gıd p re-,.. •oınarı 
tesa.~TWyttçıS.II'I neınıtflt ı•tk•e.• 
farklı deO ldıt, OlUneM eynıd ( &i
na; bu ı:tbıffiO.,ı. eo.ı:umona org..ıt. 

OO«ı Mn .. IGın.t yaPfJOf Bunltr 
DOylt dı .. •dl kl~kı. Kurd .... 
ıarı·da na..t bir -~~o~rtuıut mue.de
IN.nı yuruıecetıw, 'ıtendi eratarın · 

di hangt bırtıOı o«Çt«leftırec:ek· 
llıf"' Çesıtil .-rçaıaar61 ~'''" 
durumlar oı ttk tetıl bile eıe aıuıı
birakal·m onı.rın bu nı.....ıeu 
cı.t'ıtHftlfettık çOLn'llllflf~, dltla 

da ,çinden çıkılmaz h&Je ~''"'" 
.. " ortaya ç.ker Buntar., _ totı 
d0nemi8fdt btt "''" tı.ım ı lıfkl· 
ı.r nı, C•kşnarının •vetOIO oır M· 
'<~~Yer• 90-'t a-yarıamaya çalttt•kları 
net bır .. k.•kll gollemlenr(or ~. 
ıım uz•ımızdt ~Uiı oyunı.N 
tonuea gıtm.k -cın na.sA O)'Rachk· 
•rını ..,., bunun ıe.n cetıtıl •••ue~ı 
gaı..şıııdt"k.letot' l ve eusta dt biZI 
na.wl l.lı}'ıf dUfi,Jfl~klefftl M
Uı:QdiJllatıf\t biAiyOfUl tıtı• rntlt
yett••~- ıav .. • ~.ll çuper.ı•at• ~ 
anda Jazta fulytıtlttımııı engel· -·Y'>' ,.,..., .. ,.., ~ ...... 
çet.l"' &avit '-otUf .. ,.,. •Çirnild .. l 

ta)"f ~·P'"'" d~arı."'-tnattnoı tı• 
uplıyor ve ~n..,• bel bat)ıayarak 
bu ıayt~...-. tııap ad~tar ...., 
oan sonrada belwa.,.ıaoUınMYat 
dı .. m,zd.akı bu iiOretJ ytıpdatl.l 
oıma.,.~ktır lofa bvn..,._ btz bu 
konuda var Oia" tor'Uftl.,ı,..tı ôa 
M tdeoloJııc. grup lfllmu.nda hel~ 
ı.ttıııc Bun..,ın atrat .. ._ ıakt•ıı: Of · 
ouOtınme o• o. ,......_ı yot.tur ve 

"""'"'- 1CO"""'"""' E~ dl)'e btt IOfV"'-'' Olm.cf9 ıçın 
bunlar rT'Iı.ıeadelem•ı:den .cteta ~· 
beQan lllaçar gıbı uc-ıyorlar ..... hlı 
muc.c:MJe 'ıonutunda daha tt* 
ktltmt b"" aoıı .. r~ alrnamıfl• 
Otvrımc• orguılenmeye daN ılt 
adımlarını atmemı~ar kı, bunlatla 
b\1 aorunıarı tartı .. hm, dotayıeıyla 
atıaı.,ık onderlık unat•f'dl o4du· 
~u o bı. ltkl k onder•k aat\a~o~noa 
da bunlftrla tat1Jtabıltce0<lr'llı Oy-. 
fazll bır konu yok Stratt~k Gndef· 
lık bvn'arta tatbtdma.ı. çunku Itti
ı.,_ y<Oaındu""' Tlk•k ondo<· 
•k k0t1us.uncıe di bunlar.. lWtt· 
"ltt\a.ı Çunku ll't k cMo(ınce yoıt 
olup k~lat Kı .. ca bunlılt._ 
aramtı:ct. Oy~ dddl btr ı.r1aftt'\lrt 
ger.-:tırecek h«l'\angı br IOfun ..,. .... 

OrrtotıG"' Ru.,a de bır ata Bol· 
...,.._..,.. Men,.viklet•n atrlt., ~ 
talitık "onu~ ,....,ı.ıttuw.letı çok 

'""' \arl~tıtı bır aniiiTiı VW · 
dı Cun•ü •or 1<1 lar ll"" 0~11)1110 
w ay-".1~ o.,rn...,dı YatW 
ı.ktw ve ltrattı• konvsut'ld.l bitt>tt~ 
Wı)'tt .,.,lf')"'f''IJO.. 8u IQdan 
buıeôa yUNtuıen mUQ~n bıt 

lıftlemı veıd O h.WS. bunllnn 
MNilı.:.-ne d•lıiı.IUiıf• ÇtJterkM. 
yen Imi$. bıtm•t wıı:erım.t ...,,,.. • 
rm eQnuk ıemllleıı.rı oıaraııc l;lt'l· 

ıa .. bıl.e.kltt1, kMd-.erınl IJC\Ill 
llllbllecek....-ı. eOet tedbtri e&dtın 
bıralıl.•rl&k zaman z.1m1ın likaden 
~rnefey«*clerl unutul,.,lmaı.dıt 
Buntann Oytt savefkan bır guç 
Olt-'1~ ona ya Çtk•P ~urdıstan ın 
lUJr1UIUJ probleır'Nnl .. YUMI'I"\\ı)'l • 
caklan. kendı'-tını bn ahefnetıt 

-··0<1&yt·--lan-· 1u, Ancak bU yen~tt .,. net .. lle· 
mu duruma gtl•ftıe6c , •endıWınt. 
k.men o teıfof"Mızm )'Olunda om
kanlar çıık.O.IIt _bu ortamdin yatW• ...,., .. _ .. yvk_l« 

E4«~--.,.-· retor.,.,a ,_, •-tık 'fllı: •lırae bt.lt\4 

'-' bU~"""'"" .. Wı.ı""'""ıllı ~ W • 

let Bu 6)-te •ra-' "a .... ,.ı an• 
limclA bır ku~ lıır fbdtna· 
mali 8urı.IM ancak rıruoııtoan 
.,..,-.,ıanaralı. bOttuQu daktwma 
pclnlf.ıt'oe egeıtnen IIIL'WCI Ot'lıiY 
geımı.ıs bır güC Ola,,. oıtayl 

c kıtnar 
Ama o-,ıegorCınu)'Or kı. fU'IWM•k 

nt: bız tn yendg•Mıı IOlilOI"Uai na 
da~.,., dutma""' yl.kt1) yetA 
•ldll .. yOla Çti!. ıp ~.,d,tenm .w n 
.. ,a. bıt guç hal-.rıe Qıltıfm.-1 
&,kaç <*O ~ı~.ı ~ıata dergi bı le 
d rtme)'eeeıoı.ı: ·, Ot\U da eyda ydda 
b ı ·•kl defa C:•kanyorlll , bunun 
d•.,nda yıJrUHi.iklerl hert\a~ bıt 
taa .. yM yoktur Kenc:tılertnı zor bela 
)'l .. tıyorlar kı. tki. bu eçtdan 
bunları clddf b4r muhatap otafek 
kabul~~ Ttbtıi bu bu"*'" 
hiÇ Olmld•kları ya d1 lıet zaman 
bO)'II kiiicattiarı anlamına gel· 
mez GeltltY"...,In aeyone gıl)te. 
Zitnin z.man alevltntt ı.man 
urnan di aınıfMI mucade .. nın 
oeı..,mına 6zttıık .. hakım ulua 
ii.OtUUII'ındakJ oel4$1tnıM gotl ç.
fıl. kenat~r haılınde galip •urtu'ut 
IOfUnlant\1 yııu .... ,_. aır..ı w~ 

J)ftma\ tu veya b\M .,ona çeilrnek 
laleyeO-IWIIf ONmli 06aft gunc:ıef 
eoo....- '*- ...._ . .,. .. 
..... ll . ...,.. ...... tlerıttfıt"" .....,. ••• 
.... ıf~l,. Bunllwa .,.-.woan 
)'Wattanma .. n. a.nımamM YI 
mumw..,... kı.ılanabllrNık du .. 
m..-.n rHIOi aıt.ca)o .. ,.... .. ... 
k~ Oır•• ..,.--. w.c ,., 
yiOil'-t• hatıne Q«ırlbdmlılı o-• 
kır 6u kO"Uôa hUIU ~ YI 
dıklıatın bu te'HHte ...-ted4rne. 
gettllU, yaN btl" ytıd.-Mır ~ 
Ol ... tk QOfUiırnettdırlef NotrlllZ•de 
ad•IM bl< .-ı< olu< Ca
duıuma getınhr ve baDlafı bU 
.. hadi 1*1)'1 çıeklkr-M bu da MIN· 
mıza elde edllmıt bir kazanç\Jt. 
K~ buntann .orunun1 ooyte 
yalıı~uı 

Bugun bızl ., feıll ıotlayan, 

tK.mlatlt olan çe6cısm.m•z d*'· 
daN çok bunllrae eynı iH'!ffNI6z:e 

wııp. ama PK~ tcincSe bUyOyefek 
J'l\ıStftif. Par1i z011uklanmm bılen, 
arn• aUerıne rttkılet QIÇ1'S)nde 
bu"U lııendı .. ıne bır Çtıgl Olailk 
l.i)'lflt)'tn tıp....-dılr 8un&aı kend ... 
tennl tw odak akım cXarak M«ıl· 
ı.ncs•rmey• ~· .. ~ Atnl 
onw•ııı ultW.nc:M ~tl heuptar 
yapıaralı( kendıllf.nıh~llııb~Mgo

,. hazriayaıak en lıl cW.-vna ·~ 
~ fddoaıat ... IUteılı tt OI'IJt•· 
rfıf.- eonyÇ aıma• '"•* 8aH 
orwt• '''"' .... 'fiCI Oımltlat, 
bunlltlftM!>•ifı,., .... .., ...... , 
o.nıl'ftrd ptatıOa ÇOk aı MY ktnık . 

lin. IPI\_,···- ·-ı.
(W\.ı Parti UHıllr\CM IOdıaı•, guç.lu 
QOt1etmek IÇin Çok MY yal)l•kları 
bt<: m."dedır ~ı.n PlrtJ t.ız• 
rındeltl emeu.-ı. onc:Nırıok tutkulatı 
na 'ıı;adat ganttM. olumlu yonde 
Pfllltı: U'f'OUIIJ'Y\1 uha.llndl csa o 
•adar ~'MYDuk gelıtt•'m .. O•bı 
bu lı+ durumlan 'latdıt ~ntar InAc 
bu •onuda klt'ıO ı.tınl tamaman 
... ~mı-dıı 

$•n"d· , bunların P.rı; ıç.ındeıkl 
durumlarını bıtaz arılat•rNk, du
rumıarıdahaı)'•anlltıhr Bıronctfııl 

bOhJrnde b•ı bunıerın kendt tı.endl· 
Wl.,. Partl ~•l'dl gOtltt"r~:ter YIP· 
tı-kterınOan ..,. kadtOIIıll ayO n.. ge· 
'"' k6y~ ozeıı ıder ıawen bo· 
I'Nıl'ldl ... .ad lı;ı.tlf'M .... Petb ond4w
•oıntnilıC)I'tUmUI'IIıl de bu wc;cveOe 
<MıOiıttaınôlfdoilıterını baılıt1mtstılı! 
au..-ıçoncıa.,.•-borl 
duruma gOta yefft beftname gıbi 
btf \IYW ~ Qffryot Ondert9 
CIO!)tOt~.II)IV ....... .,.. 

lu k<*-* oııı.o~ıan ayrı daOet'-' 
dıtme_ ~. ayaınıatta .,..._, .... 
nt~ rastı.ı. eyar am• o bı prOIItet 
Ofmaywı c: .. u ı il..._, ant.ay sıaıını 
-.ıtOU'ImakW'I çetc.ırıtn•yorntr Bun· 
~ar, bu kO)'tu d~"'Ce .,.. OL .. Iıklt 
rryte Pwtı'ıın ldtııoloi•l( ·poıli1ılli hlt1 
nı dtıfe>t'lfte etmeye çaflf11Aaf Bu 
tıplerde Tutk aydın oıelıder • ve 
aok:l.ıluk bpının yaınlt~·" verdır 
M~ıııda bunlar n tumoen yapmak 
ıltedıı,*ı PKK de gelıttm DO-'•· 
ren doOru otvrımct ç,zgıyt Mal .. 
twn· leturMvnın do6ru uygutanı .. 
.. nı Turlu~• kQtUit.rında Olu,Ofın 
bOflltılll'ak tÇte y-'lıtgı)'e gıôln 

.otcu~ va ılkel mıllyeıçt kOyluluk 
tM(:Im.ndettı bir reformıst c•ıgıye 
çekmek veya~ kUltanmak tır Ye 
nı her ıkı wattan kıtndlyııtn&arına ~ 
k.rek bızim yanı oe'ıteirdiOimtl ıda 
® Jik, pol•t•k . p.-aıdıli ondert~ı de 
10tma etmek. orunesen botlııttnlfıl 
ve tabii kı. bununtl keodıiettf'W\ 
OoOtu olmeyan ar'Uy....,tr,. r•ŞAM 
onanwıı .... ıtn&Jı- ııugu., 
bu lt{• k111rn de karN:I• anllyı...,ını 
Panrytı lifitti dayalıyOf TıJrı..•,e 

~..,ITUt1ı.tyeıart.MI· 
,._... bOlunt\Aıanctw"umunclaot.n llp· 

._. ••• enlllltnai)'Oftilltım Id .na 
illlr• ywrtMvertlk ecS.na aflun. bu 
konuda onaya c.ıııaın ornı-ıer u.. 
knda~~·•~ 
tems.tl ." .. , DugOn ~ o. ·-ocoOI ...... -_ ..... ~00'-
yor-umu lle Qftla ..... ~ ~.,......, 

..... -uo-....... 00' """_ ... _.. ......... "" 
~c:ı:ı...,,...,...,. kenclıiOtg-~ 

ııooonu kOtu"""""' bilft'Wş::it 
()olo.koladoW-.PKM~ 

TUtlıt tolund&n gelme ~ 
yoOo.onluOu .... .......-~ 
kadar devam edıyor AtT'II bunlet 
baSti .... brıllfdll Bunlar .., 10n 

otarak ı.. hat tı.ırM.I tıberCJfıOa 
kadar ~dıf'd•tlr Yanı Ewen Oıat 
k~ın. bill aıaımay-.e411( .. lıd•t•&w 
da bulunuyor ve Tur k bQınınt btM 
petide bwakarı ~, ll.ufut~ 
tader~lıyOflar O.tabubıtar 
ıayıfb Ytf\ılg,.. malıkUftl tol , 
yenılg,..n~n ..... ~bl Janlll 

tık .. fıt\1 gerek~ o&ıır.,., DIZ1 ooru 
yorlar Yat'll PKK Qltnatayd-.IIOIW 
luk Tur11:ıye da 1Uf'Ulıllebillıwtn4. 
bU k edat .u,....,.ebıi,,""f. mal'l ~ .. 
mıeMr bU kadw fade ceı.afw ...,. 
rneyebı•rmıt. ifk~ bu llacLtt 
yoOun oıme.,.abCtf,...... PKK n.n d•
v-un.ıan tum bunı.nn lebeCıHiw 
Bır .,...mc;a cıooru . (:Onlr.U dW:anl 
tendıl «tnlyfW' bır eoı, burfiiY• 
d~ı...,.nın bt ~ oq,-p 
kıuaılaf'ı .O.:yflkltn ,.. •• eıttno.a 
lldatabdw. bunun .. Ol rııı:ha1 r-"at 

.. -·- Kold• ki eo ,..,.. IOiun 11rth4 bunun ornekltırıyte 

ctotudl.r Bundan totWa• da bOyltı 
otaun taıronar. dolly!lı)"'a onllıı.,.. 

''*ını bOZift, 181ıttık..,.-nl Delen 
Yl .. mlaın ztınır ed4ın. Pt< K nrn 
<t~<•-tur<PKK. f)fl\tOri'OQO< · 
çek tiOiun nutt 06ml• o••tJOıtai 
vey1 mar~ı~ .. a~-ı.nın•sı .t\tıla'c:oi ou· 
d.ınU ortaya koyc:tuOu ıçın, Art• 
öyle yapay toteu•uoun on.mı kat· 
tnldı, CIOIIyısıyt.e bi.tım dt yaN• 
mamuınbttanl.amıkafmadı"d•)'Or · 
lar ScMculuk I'I'\ISkKıyie, aatıta 
solculuk veye reformizmin ço.: 
~Uı biçımllrıyt.a, artılı: pı.,.aladl 
itçt antını g.nc:ttOı eıcı.tmak. 

mUmkun HOtkhr Tabu buntat , 
PKK ortlıya çı'ı.t•ktan eonra b•ı:lm 
tıOtçu~un btr anı.'"' kalmadı. 
OI'Yteelmıze bafkek*rameyet onu 
PKK·~ yatl)'aeak dUI'uma eoıtl• 

mayız . en OOrOrusu ·Çt.lrUmft de 
olM· ıçerdtı bOy'te yan yatmayt ka
bUl eôltıı"' dı1(1f&er 

lkr .... f\ıı~tıedl d. .... .... l' 

tend gençlOt o. IOI"'a haı-.tın Olan 
bu ,,.,.,.en.ır YIIW OftW anealı 
Jı.endı ~. uluUI bift• ou.. 
ti.inkiklerı ı•o•t to.'Cfı.Oindl 111t 
•dlıel ..,. .. msu:l ' orgutJWlli• 
....... ,.,.,. doO•. b019•"""'u0• ge
... , .. ıp ~,,.,..., ao.uı 101-
aı.....,.. t)t)t Pllf'l etmf!:r bıt netne 
Otel~ il:ıtJelate fUMı«"tw'"*' 
çın ytttthlar Va hap bu yONu 
tuU,.tnlal• lçı,ıxte bOt)ulatak ..... 
gOr........-ltltı aatııp ç.._maıe:IW Fa
flımın 1-...m be•ıl-.r-.'\1 \11 bu ıtj m 
lltıtı<ta ao.uı haUun ~n~ne 
ral)men O()fevtftıfına k• te umutll 
maz bır tavı1 ;çı ne gırıp k«''dıier •nl 
tHt I'IC duruma gtıtırdık~ıN bdl · 
yoruı K-"0' devnmc• gotO\'~~ 
Nhıp çı"may., bur,ıuva ulu.,. ç .. 
karların.a U)'gun if)rmectıler Zat.n 
kuÇUk burJUvazın•n kilikten da 
bOy._. bır '(ftkla .. mı gorGtlh kılar 
PrN1.ıwya devrımo•Oı 6e onca 
dı.-eo"'"ıne ladııkOrttl)lt'MI ri!) · 
men bunların bat ll'"' l.flm&dı S.z 
~~.mtldılbun 
lin aytıttt• orıaya .. o,.dUOUmuz 
o.ttı . uzun u..ı:un ~ o-• 
~ Onemıı caın. on&41M"' ~""' 
dıiltumllil'ln<Yn Dıwrıno deftıt..,. 

PKK )'1 aorum&u tutmalan "1 wurı 
.., .. lü<OC- - 1t75-I0-8S · 
ietelıt-~K )to-lfll.lr.b~ ·alın· 
- 6<'>10 ...,.,.,..,..., Eı)o< 
~ eoN'I T"-rlıı .olu ~ 
GıOnlfnWiıl a~ ... ,., yenıden 
..._..,. • .., coa .,.,tıSiftl .aıa. 
ClıOt;OçPII;.ııı;;oAica.oııw Ylftlfurll -·--oo-_ _,-...ou. PKKyil 

.,.,..,. ...... ..., .... , .. solu ..... 
-acoF" ...-,.,. o.n. ,. 11 
rNn Tu.t.ı.,... W)(Watılıanna ~· 
..... w. tt.a. Olmtı.,an~a..-ın hayal 

--~ ooıc:oOIOUf> tııtrınct AMI antt-PKK'c:llıklır Ta bU 
lı bu da tCh..,ılma kı.tÇu\·tk.trJY 
va..nntn nas>t a.t\ıp çıklı~)ını ortaya 
•o-,uyor Buna kartın. ' PKK'yle 
dQ&tlulı. O"'t•ttırmeden Tuıkı.,.a'de 
aole'*tfıı ~apıleml.l: dıyet1ter Oıtt 

vet'dtl PKK yte Ck>dru devrımcı 
...,....., kuruımadan tı.ç llııtnMda 

baw• bır ç kt1 ar anmamilıdır Bu 
dadQOtı.ı 04an btt ~•Y*ftır veoot• 
teıe*klltdtı 

0.0. yanden ılk• mıllıyetçı~n 
Ol onlafdan taıkll bıf y.nı )'Ot tur 
10~ buntıar da tı., turlu ytıntlgıi ..,nn. O'ı.ı"'*"ltu~'annın ~ 
l'efeôeyM bı.tde arafl'C"k bır du· 
rum ~ ouf)'Of"' Bunlll' adıMa. "())onomop_...,._.., PKK 

9t'4J ...., bozctu ·• dıfQflll' HeJen 

do..,.,. .. '*-""' bo ... 
,_..,, bit MY yeo 11tt yondon 
TC o-o- yandan bu,.., tum guç:. 
lıotiftl blr.....,•ek b&ze kaı .. ku .. 
nı ,or_, Hatti yOfuntı ç;trptrMiıkWı 
oıonomt,ı b-. NriOiyll unutup 
PtıtK,..,.. ıaytllutlaıtN ll' lma. oh.lf•· 
rn&~·yef~ duluma getırma 
..... ~lıı .. PKK'de buluf\10"-" 
Cl*: ıaf'Mitırcı.t'ıy...-at\lnaralıı kM· 
01 yaNrnıatına olanak M4•rneyw 
çaııJı,otılr Bunlar gerçekten 6yte 
bıt no•naya gllmtt~M tu. • PKK 
ya .. ıll b•ll YIMm ~kı yOk O 
hatete bwm ya"memız ~Çın PKK 
yttlmamaı. ' dtyorlar N•l-"•m bu· 
nun gereklerinı ytH'ıne gatumeye 
çelıf.l)'Otllr DütUit olltOtı bııt 
ltiUı.yot, d~*• cM l)lnl•ktan 
batka bu fiY y1pmryorıat 

O hakta. buntıarın lkt •oldan 
u.cun bir Cattht ~m aurtcında 
10ntarı b6yta nokıaıartt., . ..,t>tı~tt 
art• ~lytı)"'Ooan bunıarın len"ttt· 
~ını nerede bUiecaktrk Yenı 
eoer ., dtfltıda/1 tOC)ıl hltulıaıek 
)'lkılatntyOrN bunlar Plf'Cif'ldln. 
bılcacSan ~arı gır~C~~~.Jer , ıcetdln 

rı•"'')• ~-"'Ler ~ n •etıım 
011t1 oa budur 8ızde ton donem • 
..,.,. bıi.DIIr~~ Tur ır. IOiıc::-.ı lı"Qın 

!'~.aıt tamlll "'---"" d ya yun.ıttiJOU 
Dil taf1;tlna ... .,cttr Bu'*' bu 
konuda Ol ..... .ın61tıtU .,.,,)"''fllr 
y.,. bal._. da ışte. •aıı.e~ mUI·yet · 
~ Panıyt Nlll dayettım tek• 
ItMe ez.._..,, veırı'(Of'ttır $ımdi 

O.,ltlan&afllıyotk. Oı.ıwııtt~ 

day•narak ıçun 26e aCJn~.~Ç atmay• 
çahtaeMı.lar 'rat~ JeodaJ b...,,ı.ıva 
kuÇUk burıuvelat , Mkıdtın btle 
.,., .. kuii'WS " lan o paai atl.af'No 
PKK Cllasty~~ boyar.P bu k el PKK·· 
yı tÇten YWI"\\k tÇtn kullanmaya 
Ç#IIJfll'orl.lr Bltaı dalıa somutla.t
ttt•r .... P,rtı ıarıh.rnı..ıe goz atarNJc. 
;etıtme.-ı detıa rr~ o<k'.ceO•z 
Oneml· oo,dooumuı bır nokıey~ 
oncecten be'ınmetı. lstlyorul BUtun 
bu gctıtme'or oturken bunlar bl
ttm kopwıtıp atı ıma• (lt>faııten ~ı 
yan.mıı:a guventırtk bU gır"'""fıf· 
de bulundUtar KUtd•ILin tomu· 
1unct.a p.otetary1 ondert.ıı)n.n m ad 
O•· Wlf't'MHı z.ayrf ol~ ktııOrolat•n 
DtMI~ tonn.ı -oı• oıougu 

ıçırı guetU " proleter ~et"''-f'l 
çı.•~-.. ınenryotlılr Mo
dern ur.tımden. al)ıtımden geç· 
ınov-\ l>epot Yltı-kOyiu çolc IZ 
~ oz .. "' '-'' oA&n bunıar. naeıt 
guQü bor prOIIıtat aodeırlıık getCI .. 

............ dollyoloy\o -··· po&ıt,.ada .,. pr•tıkta ~ ... o.ıet:· 
llıı:lef•tıllhıP tıı;edrolary8)'9nc1Qe 
- ·doyO<tar Atlında bu.,.. ... 
f'lftDttltlenOvtıbwfOllemı<l•r Tabıı 
\tınOf aç,.annden ~• otab..,..~ 
Cunku -'ııOen. PToteı• Gn<l., 
I.Oın maddı ~ yoktur ' dırGf · 
IN"dı Ytne. iıkaıt m.ıl)ıe!Çiık Ku ı . 

dı ltin c:sa a.-.calt. meilyeıtCtlık ıt ya · 
pa.bı•r" d•yorOU Turk aoıcuıuOu 
oa ZaterıKurdau.n~ıdra~ 
Tutkıye de tnUCidtllenın oncuıuou 
yaııtltbıhr bız kurtulut«.ı NOıad" • 
tlın ~· oewımı de-molı:ra~o~,e de 
toS)'.ımna de ooturebltırız di)'Ot• 
latdi Tuuı:ıyede tu ıartıŞMI uzun 
ltlfe yapHdl ·ru,tı:ıye bır kuç:P.ık • 

burıuvallr ı.ılkntdır, pt'o&etlrvanın 
ond«t.k tatıli )'Oktur " 8ugun ayn~ 
teoN bundan kwk keı fazla bır 

takıtde bilim ~ın tekrar~ror .,.. 
doQ1u bır ya_ıı;laştmm;ş g·~ aunur.. 
Mik iltenryor Sunun na kadar 
Meınte\1k blf" ttı ok:Ju§unu ~k 
tçın. ..dectl 180CUtırdekı Ru•,a 
prat.s)ne bttk:mak bte tek batına 

v-wt.dır ~-- bu tı.ı ,d<tn 
w.,...wı. tezt mahkum Id.,-. 
oewwnt. bu'*f11 •VI.Ifm tonu 
cunda ut..-e g6turduıtt EaaJt.a 
blLıM de yaprnek .a.o.ıOımı:r Bol~ 
~.n o Rusya praıtGınot ~· 
çeıı~ıe.ı.dt.kWtn• Of.llll.lrnl..ll k~ 
ı .. ...ı.~ ... K.,.dooio• · 
dA. Tur,.,..·oe..,. bır bı.ıhl" O*aral 
Onadot)u di ge,çeıı:••fl '"'•kı t 
Yanı. P'oMtaryanınklaotıoJ~•·CJıl't' ıı. 

naıtın., cu MenteVıklıOın ceJttı• bı 
çıımlatıne kerş.ı baflınyte ıem..
etme•w 

Gerçetılan PKK. bu korıwda 
~ark~.ı:rnvıaoeceyun....,.,, kN1 
tına U)'9VIamıyOt Of11dQOu nun 
katmaılk uıusıar yapıa.nadl006rv 
rnarklltMentn•ll bır enlay·•· ı..ı.,gu. 
temaya çallti)'Of Bugun bunun 
etkllef'l kıtmen ortaya olı.m•• Olsa 
da , bu batarı~a o d kııO•ndt Kut 
diStan ltımillnde bi,ıtun OruıcJOıi)Y 
diiı:• Uhla .o6culuiı.lat, a"b~<~me ._... 
ctoOru deYrımeı Ç•l.O')• oturıablt'"" 
ozeilıl)ıne ""'e>tı' Oote.,,. ..,ıa euı 
rnucadeie tıd~ O'C""..,• ad.ty 
oaac.ııc ç_;rgı ......... ,.,. OOIOtı ça~ 
da gtdll" )'~bt 8;;z 
bugOtl bunun en tiddeelııaını ., ..cı 
uıt..arnıl "~ utı)oruı 
OoQtı.ı Ofı'o'~ :md CIZO',. taı T ..w •.,.. 
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ISERXWEBÜN 

koıuııarıoa e11 dfl~l ıezıa cıarattık 
ve bu çabamız. sonuç vwerek, ger
çek ctewlmcıl·k ıle Hhle devrım
e11ı0• bltbif~ ayıtan ve ~ıeş 
ııren bir ortAm yarattı 

PKK'nın ıemsıı enıı)l devrımci 

~zgının eLk•IOfı bUnunla da s.nır
lıl.nmıyor, gıdefek yaygıntasıyor 

Son gunıetde Alm•n YeJıller'ını n 
bff' raporu ya,-ınla.ndı Gerç, rapor, 
Turk uht•muttea &Otculaınn 

n&ılftattıOı Dır tapot cıa oısaı Yeı•l
ierın ımz.taaıyllı ç*mış ve, ~PKK 

Avruı;N~ aotc.ınu dt ro« edecftkrır O 
bi.t.ı yok .ımeden, bu PKK"yJ yok 
eımehyız' denıliyar Tıpkı bır 

zamanı., Avrupe sosyal domokr.ı 
partıletenin ll Enıemasyonal bay· 
reoı 111ınde Bolşevım"ıe kltfol açtıOı 
NVISimtn bir benıCHI, bugun Y6$11-
lef muketa altında bıze kar .. 
yUrUtulmekteôtr Santı:ı bır manı

feıto yayınlanmıt ve Boışevızme 
kartı butun doley1ı buquvl ıfbır
lı kçlferı yeniden canlanmı"aı Bu 
kez raklpoh.uak PKK'yı gorııyortar 
ve PKK'ye k. arsa saldırıyı genet~tı
tıyoflar Böyle bır gerçe04n ortaya 
çıltma" ıyı bır şeydır Bu bızım o 
sahte toiCuiUOU yao1 11 Enternas
yonet'ın guncel kalıntılarım ı:Ofla
df\1•mtzı. bunun yerıne dewımct 
Marksu:m-Lenınızmı mukemmef 
bıçımde temsıletltOımızı kanıtliyor 

Demek ttted•Oimıı, temtıleth§ımız 
Çizgıyt, yaımz bötoemızde deQII 
Avrupa'da da onemh gunoet bır 
konu durumuM y\Jk.toltmlttl: 

Tabiı Qen .. dut'\.lm böyle otun
Ciı, bizim .çımtzde de bunun bırer 
u.mnbsı Of'taya çtkac:aklır Nıteıkım 

Avrupa'da ortaya çıkan pr~u
yon çııgı.,nın TC'yle ışbu1ıkçı btr 
temeiete c-ııtııoı k&n~U3ındı Bun· 
ların, -detOfme edilmiş, satıle btr 
PKK"; refOfmıil bıle dıyerney.etı
Oimıı bir olu$4Jm Yat'lllmak tÇHl 

yarottuttktrı şiddetli moceoeee neıa 
hatwlaıdadır Aynı durum, ıtket 

mıUıyetçıhOe day.,.,.tatak Kurdıa
lııın zeminınde 11lahh mucadeıeye 
d8yetıt11n ""tıkasyon. tufıyecılık 
ve bofli çıkartma çabal8nnda da 
görUldU Ve açık kı. bo nun bogone 
ktdarkf uıantıtanna tınık metele!•• bırey ... bwkaç klş.nın ken
dini bılmeıtı~ı veya sanıoı. bozgun
culu(tu b;çlmınde deıQII-, bu geoet 
ge6ışmeler tçınde onların durum
larını tKe a«aratıı; ve aynı zamandil 
kendi yetmez.h(tJml.tden de önemli 
Of'anda gOç aldtkiarını bnef• 
yakiNmek dutumunotyıı Vonı 
flmdl "'na çoıı; emındır~: PKK 
solculuQu, kencJj durumlarını ıten
v- Q61ureoek bır IOieutuk cseoıı 

veya onlara gore ~zor btr .ak:u
lulıı.tur Gunumuıde bunu b•.-nyl• 
ıemsıl etmek, bunlara gbt'• btraz 
zor kar.,tanıyor Ama bızım ıemaıl 
ett~ımıı aok:ulutı: gelışıyot",lhtılalc:ı 
bir akım OlctuOu t~;tn 6nemtı gelıt· 
me ımkiii"M bulabiliyor. Bunların 10n 

ıamanıaroe -"' yukııeıtmel• 
rının nOdenı de, 6ncelerl geHte· 
meyec:eOımızi .sanmalatıdır 

Kıaaca son dOf1 ytldır ideok)fık· 
poli\ık ve siıahlı muude.., etan
larında yurutulen uvas bırcok 

şeyıdeoısurdi~ıgıbı PartıiçinMva 

dı~ndat.l geıısmtterı de etıuıecu 
BOyteltkJe bıl bUO(Jn, gerçek IIVitf· 
ıa ciddi bır aşameyı gen<Mı bırak· 
lık. yenı bır ... manın uzerıne yu
rUyoruz Bellı lııl , artık ıızerımızde 

dıkkatler daha yOOunla,.cak do· 
l.aylı tie dolaysız ılgıh bUtun guçler 
s.a~ ve ~dan O*felth yakl&tımlar 
~ne glrec:eki aaldınlarını "eya 
dosttuklarını gostoreccklctrdır Gu
nUmOz.ı:ıe bOylesi bir ozetiiOe &ahip 
bir dÖnemın ıçındebulunvyoru.ı. ~
m izdekilerin -yanı esiıliden tııısfıye· 
cllerln- bırkaç yılda yaplık'-rtnı 

bu~atın birkaç ayda yapmaya ça
lıfmalannın aNa.ılır nedentetj var· 
dır Bunlar. -ı,. sıkı ıuıatım, bırkaç 

ey lrrut yakaladık mı l$j; bltlr .. •m 
ak:sı halde Partı uzerımıze yUrı.ır 

"' .•• Peki, bunt•r~n o 
flfklnllk,.rlnln ant•m' nedir? 

lşıe, 'ISmJ•r olduk' demet. 

öneMrtllde etakall olmeren 

betll• b ir de1lmle kendisini 
adlaMimnalcfır. 8untermlcl 

Gndetllk de~ll; f lf lrme, 

belottllfme hiNK•Udlr, yeni 
6 nderlllderl bolon llpl bir 

OnHrlllctlr, bir f/f bttml1ne 

poıltır .. ~de bl<fOY kolmoz. 
8unlenn ç.,ll( gibi 

yofrul,.dıklerı, dtS'tUit cUSvU,. 
çellk.,.fl'Mdlk,.rl Uha sonr1 
orla1• Çfktl. lC ırk tUrlU tsı.eleftlrl 

verl,orltr. anw bunda bir tUrlU 
dürfJaf, Nmlml oJamıyorler. 

Denlmcl tsnder bb yle o/em•ı.; 
~rç•kt• ıMvrlmcl tSnderltt lS ı U, 

aiSıU ve eyı.ml çok .,., bir 

biçimde birbirine baOIHI~r. 8u, 
dettrlmcl önde,.,.,de bir 

ka,..kfer. bir tJı.erıtk ıorunudur 

ve bu temelde ~llt/rfer ..... 

bUl bo.. çuıı.1111ır • dıyorlar Yanı 

yapmik ıated•kterını son derece 
SUratı. gorçotd0$tı;fl\06o: ıstıyorıa; 

Oayandık:latt -onlara gore btz.de~u

temol ı.ayıllı~. öıoU•kle bugün pro 
teıarya Mnının takt~ ihfkın yan ını 

layıkıyil temsıı ec:ıemevec:-otmıı 
onu praLıOe geçırtl"kan muuaka ta
kılacaOJmızveboyletı:tıcle bunun ye
rıne kendıler-ının o....,-ı ımkan~n~ 

Nhlp ot~ını. h1n1 ı~ktı~ ısıe
tnet duruMa getır.,ek k.ndı UtkUk 
ge6ışım •mkanlarını yarat.lbıleeek

tefidır Bunların o metnur taktıiden 
nedır? raoc: eotculuOu. Avrupa moı
tec:ılıOı lle ılktM m•llıyetcıı.oe da
yarımak ve devtırncı takt»>ımızle 

oynamaktır Avrupa da 110n ottaya 
çakan durum tillınıyor, Pı<K'y. Av
ru~l l.Qtır~ d•ye ~r tPI•k tuıtur · 

dulat Ulkeyı dutonemedıJıı, n ... 
mıza bıle gelmedı dıyOfl.at Pekı 

nedır bu' PKt<. yı mı.ıneıe- to&eulu 
Qun duzeyıne duŞ4Jrmeıcıır Bu da 
gerçek anlamı ue tastıyeellıı: d• 
maktır lllkede ılkel m llıyetctılfOe 
dayanmak ne demektır? Orada si
lahlı mıJcadeıeyt tutıye etmetıc de 
rnektır 

80yUk bir onem veterek vuı\lt 
ıuoumuz str•teıık ve tM tık önderlık 
unasınd&kj yanbs yak lat'mlara 
karft Parti buyuk bir mı.Jcadele 

verdı 8ı.ınd., eonra da. bun..,ın 
Parti Oıerındekl etk:ılennl kwmak 
Için hel' şey gOze alınara~ moce 
d ... edııec.t.:Ur Bıllnıyor, sava. 
şımız bu konuda en fiddellı uçları
ne kadar vatdı,.kfı Ancak bu 
teıntWGe bit buntarın emelltfıi"N 

kuruklarında btrelıı:arak. Partj uz• 
rınde oynamalarını bo .. çıkardık 

Mllıtarılarımızda Partı IÇ1 sanıf 
UVII$•mtnda ı.ayıflok vardır Su bu 
kıfıler ıklrcıkli de~ım. ama 
Peru 'Ct n"UJCideteye gOçtU bir 
kautımı gerçekı.,tırememe. bu 
Sl\18fla zamanında .... yetınde 

uhnı behrleyememe, tllltıyecdtfın 
etltılemelerlncı NbtldıOıne tlıct~k 
oıma. bunlara karşı bızım dayattı 
Qımz gerçek 6nd«lık konumu ıle 
bunlar erasında 11kıtma durumu 
ya .. ndt Yennde ve ıamatMda 
her kotul attında Partıye Uhlp 
çık'1"\akl• bırlıkte, bunlara kerfl 
mOcadeteyı ıçıçe yuruımeyı bece
teımet'l'le çok tyı bıldiOımız. gıbı 

hemen herkeaın ya.tad~ kotı.ı bır 
yan oluyor lyıslnı. doQrusunu 
P,aıh OnderhGi •ovıuyor aenııı. 
)'Ol' Ama bırçok zayı ftık la" dt bun 
lar kendı-.rınt edtta lli"Cirte b4t0~ 
18dık:lan tçın. ont.arcıan bır turıu 

"opemameyı de bır rahataızlık 
nedeni bıçımınde •tah edıy04"StJ· 
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nuz l8bıı ttfoınu da. ıoplumsaı 
o.ıGikklere ba01')'01'"sur.uı Atl•noa 
bu 01.01'\uda ıtımızj lOt aştıran tam 
da buraı. o4du Partıyi g61'1Uklen 
tt.nımseyenler b\ıru ıdeolo.ıık· 

Otatııt, oıeı~kle oe OtQUiael--eyıem. 
I4M kottuıarda oa tetk l'ce lemSol 
etlele.fdl 9tJrı;.eıttetı bunıar anındi 
ÇOk rel'latlıkla eıı.lıNtıfdı Ama du
,J~Jnun kı bunlatda..n btr yuzıerca 

Panı NVesÇı.sı t.~ıetınde rahall•kıa 

ayıarca ttk ı kura~II)'Ot , Parıı On
derli~ıoın butun ıaıımatarın• arı

geıleyeb lıyor pra\Oe geçırtmıyor 
ve hepsı de Du durum kltş.ısonde 
sesstzkahyor Elbette bu,l.llallyec:ı
~0• dot.ylı yofd1n deste"'tor Bu 
kadar ınsanın. Pan uyeslnın. savas 
ç.sın•n ıstenmezs.e ele dolayıı ola
rP btr taSI•y~ye destek olması 
destekter duruma duturuım .. 
birçOk ltkiOiıŞII yasanan oıum
IUl. yan cMdu V1nı O•r kurnaz 
tuhyec:ı. btrçok cJeO«II atk80QI 
ışHtmez duruma getırabıldı Ve 
d.aha sonra cıa bUnun sadece li:Otu 
btr seyotduOU ıekrarı..nıp durı.ıtdu 
HaJbvkl böyleolacal)ına ıdeOlOJık· 
potıtık gelıtmentı:den pıatık-Ot · 

ouıseı donanım.rnza kaoar. ondan 
da oıeye ouvenhOınıze ve aa01 Oı
nıza ne Ilader onem ...-iyorlar bu tt
ta rı biraz düşunseydinız bunları 

gerçek yonferryte tanıMydın ı. ve 
yıne gerçek devrımcı g<N"evfete 
aarıluyd nız ı asııyıacı çabalatı da· 
ha bafmda bo .. çıkarabitecekh
niz Bununla bırlıkte. hepınız de 
katbekat~fipmtlıtanlatırdınızve 

bu4'11erıt~ zararlan ançak kend•• 
rina Olurdu 

OemekkJ bunların en bUyuk gu~ 
cunu, btı, tabannuzın ve kadro 
oıruw·nımııın ıaydhtı.lannda ara· 
tnalıyıı:. voua bunlar ken<tı ·ıeıte· 
rıyle", oyunlarıyil -neıe PfOfeltf
tı.adro eOftmenln çok z.or olduGunu 
ıyt bıtırler Kurouac•n da aevq açı
muızoır. bUUJn bu konularda ın· 
tana çotc aı htMl tanır. ıtte bun...
bunu vea.le a.ayar~~ı: oyunlarını 

ratıatca oyn8m.l cu.retkan.G "'go... 
tetd Mw Kend *'"' asacP kaoat 
bı ınçtı ll:adro&ar n çıkma~ 
tnandıl.ar Poltı ıı..O. bız,m kut· 
naztdllamnın pebılolıeek duzeyde 
1ı.urnaı: kedro eı•""'J Parti On· 
derkOi ıM laDa deınetıeyemez 

Partı gecıetde Orgutlenmem•flır 

yanı hef" zemı.nde k uraıve ka•delerı 
kurumlatma ~!\de yutumu
yorM ·Ondertığın yoOun çabaJa
rıyla ~raz yUtGtülmeiı; oet•stırıl 

melt ı11enıyor.. Böyle ortaml~ırda. 
bfz cıena ranat kendimlll konuştu
ruruz.·· dfyort.r l fle. helap biraz daı 
bOyledir Bunlann ç.bası b•raı da 
bolanık bir ortamOakı kun~-.n 
tutıyetıne beınııvor O hatôe bunu 
6nlemenln yolu yapıy• daha da 
gllçlendırmt*tır; .ut.n Dt.ı.ım de 
aOırlık. verdı:~lmız huauaun kendıat 
bo note tadır 

Bunlarla ı~ tek mücadele blllu 
ç(Jiı( 043bthr, ama Partı yapıtt guç
let'lmed kçe, bu tastıyec.ıer .u rP lı 
cıka~l111ıne gı6te bu dOQru bor 
mUcadele yonta""ı olamaz 

Oaha P.,-ıı takt.ıOımıv ılk d•la 
yetkın bfr bleımdt h oy ata geçırmeı.ı 
ısteôl(j•mlı H•lvan~sı,..,ek dırenltı 

dOI\emlnde, I:)IZ o zaman SON m lv 
ot.an arkada,ı..ra. bu mi.tead•leyi 
6zente ete aMaları gerıtkt•Oinı 

behrtıık Yine bır allantı mucactele 
lıçlne gıreceıöımlzı, bunun btr ayak· 
ilnn'tl!yla. blfeysel ey;eı-nler~ yU· 
rum..,..ceOinı vuroutadtl( Terline 
bıı kOfUiarımıza oz.gu bır gerıliayı 
MUtllkl QtiSt.rmemıı gerelctıôını 
ı srarıa beUrttjk Ylnt ounun CJl• 
rıne voQura tamŞma yuruuuk Ama 
aonradan ortaya çıken ne oldu? 
Savaıuı koyıu oz.e.ıını.leroen kurta
rıtamadıOı O()tuldll Cok rel'lattıJda 
batarı lacak 'ta )'•rıne gMırıletul• 

c.k bıı lfl biz ~k zorı.a.ıırdık 
Surade Parti ~k tiOı konuMJodi 
ptoleter d6nu,Um uQl.lnamııaı 

B·ı çok: kUçuk bırllwlerle mevcut 
şb rı kçı*l sındırteoııır 'te Org~Jt· 
en me mkan ı yolunu ~b·hrd k O 

don em ıç n ı.ııtctıOım ı buydu B·z ll 
Kongre ~r.cınde bu durufl'\u e• et 
tırd k: Yine dahi Oneasınde Polit k 
Rapor adlı kllaO•m-z.aa bu c:ıurumu 
gen• .ce ortaya doyduk Bu pr8t•k, 
d1.h.1 sonr,a ortaya çıkan tas•.yecı

Sık•e <antıırılınamah o"'m bir olu
şumu ae0Ud•r Biz bunu, Panı 
tl.ıttıCını doOru devrımcı esaslar 
d8tı•l nde orguueyememt ~~• .açık
ça. bır ı ktll k ve ilk tb~ n de bır has· 
11 •k: derecesına çıkeniması oıarak 
det)etlendlfdık Vt eGtr tlfar e
Oı ırH bu htıstaJ•kların ıNarleyeOt
teeaıkıerın• oruıyt koyduk Oola
l'ıs yta ozeteıtıtıler bu temalde 
yapııdı 0.1--a aonre n Kongre 
aureeı ve aonras nda i k til ik du
rumunu da esas aıan bazılarının 
bı.ıfa.şt Ot ha:ltal k tar ve tasfıyec:.ı-

1 k. ~·n oeı"g n nasıa ıO ot 
dı.ı Turıı: to'c:...WOu ve Ilkel mu
ı ret~ n Nftarımı.r:a yan sı maa~ 
olara..• or&era ç kan bu durum. ce
.. ti ~·"' taiı~nda en yıkteı br 
tett•lde kend .... orttya ç .ııerdı 

Yönetme-Yönetitme, 
Ustup-Hitabet ve 

OnderliOe Yakıa,ım 

P8.rtı . U Korıgrec:ten sonra urlıı.e
l'W yof'elme kararı alırken, ger-" ı 
oıanhtıııt\ıO .,apmıs. Srverek pratt
Oınc:terı dert çııı.armıt, bu sefer 
sıtthıı muc.adeley• daha da yetkin
ce yurutec.k bunun içın de ger. 
çelden kuçumunmeyecek eaba
ı.r hlrGafTIIf ulkeye v• Avrupa·ya 
uygunbırte"ılclegUça"'ı.arrTUfCı lik 
cı.ta deri-toplu, cıooı, plaNı tıır 

hat•et -&ı lah lı mucadett cıe dahil· 
her alancia yurutulmeye çalışatm t
ıır eu.n-yar n taelıyttlerı Q84ıftırı
hy0f 8011ım fNJ•)'tlıMIZ devam 
etıırı ıyot 8unlatla. çok rahatlıkla 
u kede ll ahi• A118.f'm gOlıftJI•~

celı "e Palrtı ıekt~ nın bu Mf., daha 
yı oturtu ması mumkun ollb ıe

cekl Plrlıi beılgeler•mızde bu k:o 
nucta Utırtıt.ml ar ~tat Bu döotmdtl 
ıtararı .O"" 1 kM-nd ve bu konuda 
taıoı. b•r mut~ato• b le karsınıııa c k· 
med• Ama bı ıvorsunuı. o ztman 
bab 1>1 ... 1 k•S ı, ..,._,,n OitevteiQk&r· 
ların Of1aya koymatarı gundeme 
rı-o~ 8&7< -.eçıştar n yanında, ba· 
lJiatonın da datıa IOf'lt.l ı..ar,ars•z 

k tııer oldukları ortaya çıltlı 8.a.ıl 

bırey.,.. ç.kaı duSkUniGf•nln pro
tatocu ta.,.ıtları 'lltdı Ama aLıCı 

eooı.ınıuk Patlı<Uin vanayoı Vıne 
bıl nıyor, o zaman gıJduler• hlhrıic. 

edenler de vard• "Ratıat ya .. -
mar\"ız sosyal yoşamamıı geıekir 
Part· bulun bu yaşam urnutıeı.rnızı 
yerle bıret~OI•Ç•n onunarkuınoan 
gılmeyın C"OrılarıVIIıdı Bubgeter 
verebıteçeklerllıt.adıır b•r z•rat Vaf

dıler Tabiı. bunların IÇine g roi~l 
durumun aıtında yatan nedenter 
Dtreı açıiCJıQıncıa duvnant• olıfki· 
ıerın varlıCın da gOreoti•YOI' Wlfa 
baDlarının ucunun buraya keOit 
dayandıOını bilıyoruz Yanı bunun. 
ousrnanın tahrılii euıcı bır oefıtım 
olduQuneteeortayaçıktJ Bl•dOtnız. 
gıoı bunlar, Avruoa Ilanında Avru · 
pa tlflperyaıızminın ve dt gocmen 
IOiculuQunı.ın birletık etkıltH"ınıPKK 

oıennde deneoi•M ıı.mıı. ctemoııc . 

rat PKK gıbı aldatmaca br taıle 
ortaya Ç•kıp, bunu bır tıı.zıpç.lıOe 

kadar gOUJrertH<, •ltn etmeye bile 
ceuret etti* Bil anında buntarl.l 
~delayı yoOunlattıtdık Bunun. 
Par1 taktiO•nin bOH çıkart .. muı 
arkadan naneerıenmfll OfduQurıı.ı 
koydı.ık gerçekten de durumun 
b6yle olduOu kanıtlandı ve açıQa 
çıktı Bunıar,a kalsaydı, bız. dUsma· 
na tM bır fiake bile vurmaoan her 
"yıt•k.ed«:•ktık Bugunbunlartl 
yUrUUJien aavatımın anlamt çok 
açıktır ve bU NV.t•m gelı.,YOI' Bu 
mücadeleden de gıuçhl çıkec;ak 

Soyla 13 

otan )ı;oeıcusuz Patlj t&AI O ve 
~ar1c~'T"t-Lenınız"' dt 8aflanoıç~ 
ıa tıunıar. bırkaç k•tıye Ot ra nar...,_ 
yuruttukterl taakyet, bı.ıgun ,.... 
d ey M buturı A't'fUPI tcMu ad na 
yıJrı.nmek a~ıyot"ler ki. bu da D z m 
bOyOkl~ıJmı.ızun "' ~ruJuO..ı 
muzun lıtanıtıd r Çunk..ı Avn.ıpe 

eoıcuıuounun t~mCJi deG•I, COk on.· 
ceden proleı.rytya. def'ı'\okrütye 
nasılihanet enı~· çolıc ıyı bı! nıyor 

Oııte pıaııCıM y~me dutu
munda ve yıne tll'•»ec lıOfn elet1-
rı•ınde pratık yonatımin lılaf'\h 

mi.ıcedeteye nasıl ozul'lde ınanrna
d•Oı nasıı ~kel m~lıyetcılı(te daya. 
narak onu bop çıkarmak ılledt~i 

bugun anık netleşmtttlr Bunlar 
gerçekten yoOun amakle emlrıetı

ne sun~umuz Ot'\C8 tııl.h . ır:aoro 

ve f'l\.llıemeyı et yOf'dtmıyıa b lt 
ternail etmekten kaçındılar Bfra
kaıım tum benllk~rınl buna kat
may.. t<Jeta bundan rarıat~zıık 

duydular Sanki Partının dJrenı

$ın.n yuka.elmesı bunların batına 

belaym-. gıtı• bu belacan kunuı
f"'\Bk ıçın ıtt gıoc~ Partinın eıvlta· 

larını aynatma k. temel dayanakla
rını kemırmeııı. hır..gor çtk:armak 
bOZOUI'tCOI\Jk yapmak; diN kemtk
IQI"'"'eden çıdd! temenerını atma
Ol" tektııkWınl bOyleCe ıtıemeı: 
duruma gatırm4!k Jttedıler O uslup 
bozukklğu dedıCımlz. ~ızlarım 

aurellh Dozma proıtttltyeya nt.lka 
htÇ ylkıftnayan ı.JIIupıar veya bOS 
yersız tlıJttttııaltr dayatmatat o 
ÇOııt çetrttt tavırlerı Of't8.YI ÇJkmıttır 
8untarın Mrgıledıkletı ıum davra
nıstardan onınoe çııgıye ve çıtgı
nın uygulanmasına ıeııa ıntnmt 

dıklan anlaflım.,ıır Bunf.ar, ıtler 

gercetc~tme aafhuına g-*dıOıncl• 

ıf'n erblb• Olmad•kların n or1aya 
çıueaoını çOk tyı bil vorıat 

Ot~er yandan. Ondefhk MYd•· 
ları ue Panının geı-çeııc pratık geıı
ftmı bunları .. ki'(Of" 8oyte Olunca 
da, dun.ıma g&e hareket &dıyorlar 
Bunlar zoriukl.arımtı:ı tıraat bılıp, 

Ne cıe otu ytnilırler, ama btzım 
unumuz de un olatalıe !lı alt-ın. ne oe 
~u bıze ıterıst iÇdt gerelıl lldlr . o 
haıde takıı~ı oynatmakla ı.amal\t 
ooçıreıun bu konuda kendımlı• 

gUç~dıtdikçe guçıenduelim ·an
layttıyla ortaya ı;ııctılar Son alerak 
lll Konçıre auredtıe geıld•l)im.ıde 
bunlann 11J8S te kocaman PartJ 
Imkanıarını llıemlrdılllert ve PJnıyı 
yenı&giyle yüz. yu.te getırdıkleti or
taya cıkll 8\.1 ye1mıyormuf gı bı 

kendı araıanftdl de Mllf'mttyıp, 
merkezde de ışlerı bozduldar ,-..nı 

normal bit Parttil terbıyeyt e 'J'Il.l
y•m•dıkları göruldU Bunlar adeta 
·Madem ki b•zı boyla thr ıtın attı na 
sollıtunuı. PKK ISıkl Ol dedlnıt. ttta 
b•z de bOyle yapaırız· dedı ter 

S•verek pratıO• bO'J'Nt de0•1di 
sıvetek pratıO&nde şehit duaentor 
O'du ~ tıt.al al\lar UVIftıler Bu ıfl 
tam bır prOletarya cı.vr ımcıııoıne. 
gerlhya gore yUrutmemıs Olabilir· 
ler. ama yıne de dUrOstçe. yı~ııçe 
bunu kartniY•P0ZM$lırııerıne 000-
ru ~aklattılar Yani bun4ar kadar 
tıns.ı, ıastıyeci btr anlaytft beyınıe
"neyerlet;titm.tnıfletd Dolayısıy
la, ozele,ı•rl eureçler• btrez kOiey 
oeçtl Ama ttunllırınkl, tf!n tçınde 
blıaı:s.nslık."ll.urn&Litk 'lle ınençttz· 

lık OldyOu ıçın QOk çttın94JÇI OtUn· 
de ınançaı:zoıctuklatı NJdt, kendı ı. 
rtnln ne kedat" guçlu nanç aahıbl 
OlcJuk.l.lt•nı gOsıerrneve çalıttıltır 

Ozund e litahh trücacıeteye ·nan~ 
medılelan halde na.,. ha k uvaıını 
yurattOkl«tnj kSd•a enıter Oıundt 
örgutıenmeyı bOZdukl.a!ı neıde. 

n...ı yaman orguıec.rıer otdukletını 
~p kef"'ôııennı kamuHe edıp 
hepım•ze d kle ettırıtcet ne yuttur· 
rnek •sttd ler Tab ı, pratııc: kışının 

ay-n ... d.r Prat•k. tum ounıarı ya
lanbyofdu. ÇUI'I~U tT'Ie'lalt iUm \m
............. oaOıam ... P<ııı.o->...,. 
kun oıac.a§•nı kefl!tıaA.en. bunla.nn 
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yon.tlftW1ıln lıM bunllln tJota ç.. 

Ur- ~·- oıcıuou ....... 
o---ıo-.--· tın dururnuyta ortaıyi CJtıltt Yt fOtl 

eçnda"*-'•nclen da ~Oı 
gıbi bunlar utanmadan basıt duy
DU NI ctu•kunhikleft kad.,. bıte lt4 
verd•rdılat Yanı edam duyvulerınt 
ıMhm o4mut bOyteıce bıtaı. rl.ht1 

•-'"'lyOı Bun•~Uımokoçon 
cı.. kocaman bır Panı yepılf)'la 

ovntJYOf. CIU'f9U..ııoo.-;ı. ..... Par· 
••• ,..d., Ol<uyo< sovı-ıııo. 
doO g "',.,.,,..,.. -• .-ıoro 
IUfUkluyor IO)'tec;:ıl k:uçuk·burıu· 

WıZ'JI haa na kldaf O\lt6ıunklk 

'4'M çotu bunda goıtem..,...yOf 
Ve ond~ toftfl da b\1 ifın blıflndıl 
)9 .,.,.., Kongre ı»ratronnuna 

~ıı.~tndt Ben çek•ıec:.tkt•m 
yeı• bu kadal df'yteeMtım dıyoJ 

Slf'I\Of \lbu duPI.ınlui)un bu kl4en 
di Olmaz Peki. Mn bu kadar .o-
rumluaun, tl~ O'maı.u yeptıklan
mn h ... btnt ....,, ondlın eonr• çe
kdeOılıra.n . Yeni, llof htm bu cturu· 
ma get r, hem de gONtnuZUt'l O· 
nı.Jndl, • eu kedat )'M«. d.yerek 
~o ,_.dOn Ol<u' T- b<ı. ku
cutıı~bur,.rıta ~ntn. out· 
ku~ hangi •nwtar• ..,., ... 
caOtnt .,. ... yor ~f. o Ulıklp
ı.nnı '* tuttU ctawıan..- P*· 
,.,..... ... bUtıf'Mae:M taNrrufçufuk 
ve deyatmaıcalkla ~ Y"<f•rec.P:Ia 
,.,. -.ndılat 

lkJnlaıra 10ru aoru'dUOunda, 
a~mttoın dOtttt tJ.r ketı.,..,rıt kul 
!.anıyor. dıo-"..,.lf'W yenm lUt liOn· 

ra aOyluycH .. r Bunlar bOy1tttM 
taygıa;zhk yapacak Iladir Ilen gıffi· 
.., ~eonı bıhnlyotuı. açıkllmı · 

yorter Tabii b0)14ı .,. .. , dutkuni\.1"-
0f'NOI Mf"QIItyll't.., .-.c- bunMıı 

o.,) i 8utwM. k..Oteırınl dapimM 
iÇ&n en otrnaclı- yOnttmW"t tlıQVV

'"""' eov- bor yeıt>- prOb
-ıorın ~- gOfUimut 
mudur't 8u, dUpeduı ltrb•yl 
.V*br Şl/ftdo buNat çıok lik• 
yOntem..... bt.tı .. no.r~ 
ve daha 110nr1 d•tecf•ldtn bır Of· 
tam bulurlarN bu Mfer f"'ttdtn~ 

n11ıt hak .. hı bl oldutcl.,ını. tcen 
dıltllnı necNI'ı bat tacı yapmamız 
geretctıQır'" lııabvl ettıree•klerını 

unıyofiar Tabıı bıı blıtl•ng.çt.l 
)'Oidl.flırtar, bıraz dın..,.....m. ,.. 
tı•taıı edıyorıer. ama tazl• me· 
-. ppmayalım. cf410•il Ama bıı 

--·~---.. ... k$1 tat Heıa l)..lJ CS.nliyor dfy«tk 
dlıhl ti.Zie l(wıd *.m ciltatmart 
çooşıotor BuO,ı. .. r-Uıyogoldı 
kı. ad.., bali bH" , Parti taaııyetıtM 
durdulun .. Olff!Niı...,ı UJdı HaN 
Avru~ csa bfldtO""'z o la.tfıy~ 
dota,1ı yoldan. ARk Partının ~ 
tlktıOt yurumuyot, bu t>tçımıylt 

otl'l"'&l o.ct .., .. de. bunu .ıtım bu 
.. kıldi ı*ıaurm1 OMolrtbnf oo-
t•em•d•l..- Ama blı•m pratık yo
ne-t•m Ilke' mılı-,..c.ıl~ ••Oınıyor, 

kariOOakı '" nıon "-'""' yap. 
mıt ve • Ha•k.,ıye yelılltmlr''" 
dıyor Onı.ardayaıı.ae~r Bu 
kaôef •••• ,, aun.ıy. , ...... d fO'l 

Ofl.., di Oun-vıe çeıktJOf1W Iki,.., 
bOy'el;e~Mv .. .-w.Wk• 
Otyor'-' ve tK;ınu di ondlfllı; .. ,... 
yoıiat Halb\llc .nHIIIOm<ltGICI.., 

..... -·-~ bOJII b< .
Ofwlk kUI..,ı,ortatN. butılar di 

pt(tçy; b\1 •tboJ .. kçııenn burt btr 
ytJdtOI durumuna gtt•rıyoôar Ve
nı. u .. O•n UNkı.t'ı. PKK gıb4 ba· 
OJmtıdıOın MCkın ~r temlıH:ıtıni 

lfblr>kçı gtiÇionn yOdOOI d.wmu
na duturuyor buna dt en eııu '4 

QtiıftJrıii'MW gtrlktn bir andef1itc 
doyo< 

suntar mu,aaem bır t~Mtn.ıt
çu ...... dayatmKIMI. bt•rmaalık 
pt.,., ek IOfw'*t• haflliln"eye ve 
yan.ndekl yotd....,..... kor..ıttuf · 

m.-yatak. bunlara toptıanO yaptır
maJWik.wt.ıttnlttfıfttrmeytJrllt 
..... r ... ınl k.abul lttne')'fırlk .... 
<Mct uyduruk emırt« vererıtk In-

oonlonyd<->.dOOdmokvo

ll<lo gii)'O ·-- kannıomaı. tttect•• lnNn .. ,., en 'YI fta.tma 
atlıCtn.., dıJ okh.ıOu bdı>N')'OI Ama 
b~ bu .,aa da on.actan ka&dııt 
dW Yatnıı:ca aavaeeı..na deııOII. 

tmtm"OI bu ttmlll anlama•.cw 
on.acı.n kaıctırarak entam-.zttOı 
~lttırmeye ç.Jıttı&ar Otlf yi kOlU 
kutıencı.ter ya dt ııto lcullanmadı 

&at 8u MIP mete._. bııde bOytti 

ortl'f8 çıktJ Adtm konupnuyor 
YI'Y• aı: konufUyOi' . ••• k.orıutu
yor, ..., konufUYQf yani bOyl«e 
.,...,._ tn"*.arıını onadan tı.Mdır ... 

yor YokS&fl* beOtelt *der Mır 
teYefen onct tkıı bır ll ayli~ 
da budur Bununil Cil ~tk 

antamazlı.QI det.n.....-ı,cw ve bOy· 
- ÇOI< _ ........ .-.. dOOf· 
t:r)"'f11t Partıınltl hlıNI) IOfma 01 

*"""' ~tennôt .... Bu .. anık 
burada brtliln·• dıyor-lat 

Evot gdrUiuyo< ki. yonolg<yo ob
,ekbl Olaretı. ktbut etrn4tllf. e.ma 
.ubfekl•f ıM•Ilda ı.. kendıMırını 
uc;uz kurtetmek yUkMk MYJy9de 

tutma.k ıon batkl tokltarla. aorun• 
Wt \lrtlfiNJI. bü ~ CQk 
oeınttr"otn Itmeyi. aynrıtdennı bU
yutmert. .... oeent gOldlın k:a· 

-·· - ııoısı- de ıı.ınu bOyiO -- -· bunlar le* lııl Pat1tNn ""' l{a4lr 

)'\lrtııklllbıtaJ:dl~ll ....... 

Ç~tar+dır ama bu.Wann bw ultun
IUil*'t * ...,,.., kenôo çııtııan 
ııç n •Y' .., etrneetnl, ~_.. 

kendi bit~ dütJııunwıı...-ı UON 
na lıtulantnaı.i ~in hftltları cftO«
ıenctıı.,.....,.... Par\ıy• .... ~ • ...,.,.. 
IHtltrnltıf'M D4en ~lfftıMtıltdW" 0.
,.., de 00~~ .. .,. ... .., .. 
lı..encUeft büyOk btf JI&Mdatl bl 
rMtıt GerÇ41tı.1t- bunlw.., r••t
•ı.enDifil.....,ıtuatllf 

_ ,_ .. 0 __ _ 

_.-? .... --· 
dtmeık ondertlı; .. aAUa.oltnlıyan 
......... cıoy._ • ....,._od· 
aandırmakbr Bunaat.nkı on<lttlık 

deOfl . ....,tM. beion""'"a ,...,. ... 
tıchr. yw-. Of\det1tk balon lı pt btr 
ono.rtık"'· b+r "' b•tırlfırM pettar 
w )'*ındi bir teY kalmaz Bunların 
c•k gıbi yoOrutmadıklan, dôvu .. 
dOYUIICII1kkt$mtdtk..,ldttıaeon 

ra on.aya çıku. Kırk torkJ lWMıf.twı 
YltryoOir . ai"N! bunda bW" li.Kkl 

durust '"""mi Olltnııy0f111 De\1· 
nma onct• t>Oyte 011mı1.ı... geır

~te cMYrı~ ond4nn OzU 10W 
........ _ ...... ı.ç.mcıotıor .... 

,. ""'hdır Bu --
.. Ot; I:Mf k*'lkMI'. blf Oz~ ao-
rı,nudur .... bu lernt6de gtılı..,.,., 
Ama bunlar • ..,ı.a... buyut .. 
,.. 11011y; tMf detnego,i 'f+nWll 

cson-..tturerlk, PfttıOoı bir I'OilMa 
cafaf •• ..._. naııne oetu.,ek Ptrıı 
ontmJna getd•• vecttıtı..,.onı.
ôen l:Of1andıkltnnda Jiflttne be
IOn gıtH Oldukları ortaya çıktı T•bti. 
PallatM~ 11rll ~ yanar IUIU· 

...,.. ~mtnde eoıJent bunlar btzı 
(.lrtı;UtfT'Ik •ıld.., arne ~ın.., 
~ aoıvcu ~"~ ıı..,,...nndl 
gotı.wıce bUyük bılf u""'tsuztuk: 
ICIAe9tl"dııW 

Bui\W Doru da bu Lınl«ıne 

guvwv')'OfW en.ta gOfe. Ut'ttefı 

twaı Hde&enırM llltnda Kurd+ 
ıar.·cM hNjobır .-y eyeRta kllrn&ı.., 
P~K doO""' N-? Çlriu, no de 
otM ovv• h ... k ... hndıl.,.ınt baO 
aamıf&lr .,.,.k..,. kendı b4J)"Ukltık

*'ne '• f~ZKthrıne"" ın•ndırmı..
aen Bu büyl..ıktuklerın1 biraz toz 
konduruıou mu, tıerıtll fllphe, 
tereddut tç.ndt lı:tllt. doilytllyta 
PKK ntn IW teyt kll.trıazmııt1 Ztten 
wı çot.; uOtatt•ktan .-y. 'rlf6dtk .. rı 
bu ye~ durumdur. bunu ...... 
bf'tntık tat yonat 8t.t ıınand~Qırı&ı.. 

g- O•nıı ,... yoldon Ç>kll? 

'"" b6ylo cıond-Gondo .., • ..,. 
buyuk umut.uılult. kllt.mlal'ik 
t>QgOet.-..n,. do'ly•;1a da Panı 
bun&lrw edeml)'ece0ı.tW anıattn 
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'-tld...,. Tebıj bu buyuk bıt O)'Un• 
~ BuniOr, Partrta....., _,.. 
rdmtll o-•enıınano. Pwıtntn tıer 
IUrN olumh.i Q16ıf.'miM oıwn kM• 
OIOt•·II)Obtılıt hattına tıet duıeyde 

-~mooo go<oloon ınono , O.OO•· 
"'• kendı ~tıannôl k.tıt'tt'nJfMır 
Yarw Perll. Patb Onden~ne ,OICt· 
rılmMI. 91'ittırıtme• g.,fttn beO .. 
ı.ı.oı. kendiletf ~ın gerçeıı.ıe.w

mtt• Zattın wm ouçıtrını ount 
t1rftlml...,. Be.kıyoraun. bunlar 
ytllfca tat~dıklaı• ye~ıl«l.totum~ 

k.ıkl.k..,t, kldro ve kı....,• kaı" 
k.ctl kıfilık*II'MI'I na..a bUyuk ve 

._ ..... """*""' --
nuıl PKK ~ bu,._ dltnıtk 

otd~ .,.. bu_,llZ Pl'lK nm M· 
101')'0Ny ........ 00"" ...,.,_. 
ıçın .............. 

Buntıar.n onc:ttıt~~• w..... ra Pt k

lantek'li ,., .. ~.,.labıikı~ 
onbO)'ııkg.ı_oıon_ oı..m

ıu bır .-ye ta.ı+n ve ,,_., 
yUnltUitnMif'tl ~ rN demın 

86ytlıdt0•m gebl buntlı' ~ıt 

gozıııo......,.., .... - ....... 
..,.., ... ~,. iNnctıO ..... 
.onradan blıa oldu llıu ...,.,. ıızt 

hal ~-- .... -;ona .W.ı 
_.,.,......., __ 
oıooru- .. -oorewn w"' zorU. Iate,........, .. -.,.A __ .. _ ... 
deb<ık--lor
lıt~ J~ bınılkırn 

""'" •oon---.,_,.., 
)1*1 bU)'Itai. lııOıM.a ...... lldlfa. 

maı d~.ırwme ~ Tabii bu 
da bUyülı btf" ~MIIf 

Blt811 wrtQ Gndetl.iı. ... de .... 
0ıt $itnd ~,...,_,cNN eonr• 
-·-de-ro ....... 
Yetııl ıumü,... ~ P'•tık hattıtnm 
_....,_. ıçtnno..,.._o 

~--- ...... 
b<ır>un -· - CoOu do - ..... -.o-ı ...... ....,., 
Butun tM.ınW niye"? Halbulıl, orı..ca. 
"""""yoldoyuruyonPKKgorçOOo 
vardili S.r de butıW.., kencı•.ne 
g<>ro y0rl11mol.ı., odo4< ..,. ... 11>00 __ ,._,. O.nooın . ..,.. 

di burld• bır uyanık "kıp WM k.t, 
"8u kamp pJaUO•ndt tııan .-yt .... 
alalım··. hepltuı: Ot bunu dtJOru'-r 
walkı.tJtrllnı:z Nıttkımoytebtrlôt 

Qllb Bu. Patbnln tıurulut yt6dOnU 
mu ll:utl•maıaıındalkıket.mt bdt kO· 
nuımadıı Onesertık oyı. kolay ger
~- bir Olay 000""" Boz o 
kadar o&.nik tunuy()fUl. dtılt .. 
sunuyoruz, hala ch KI! bl,.,...,..,, 
tam anllıtlbtld a. ft'W dt'fl rthet 
etnv,otu:ı A,.... 111:. AJ klbtl'le 
korıvfm1Y8n bıf"•rıe. ..,..i ~yut 

bir Ondtr ~rıe fnf"''' g.0ı 
dtOer venyoraunuı: Iki Ucf«:ııı 

lizJn nt kadar dar .... kuÇUk ber 
konumdaı oiduOunuzu gıc)at•w Bır
çOk konudaı ott·•ııw ı emenında yerı. 

ne gtbri\medı, MbOityt kiOir va 
ran raaı;y.u., g04ıerıtdı 8u duru

ma kıır" '*llanil' D•..., yapılmA· 
di, am. bunekii .. O. yırıedtOIIIOa 
ne ktdat veıg~Ç~lmeı bır ·Of'\der'"' 
...,..,.. -- koyvyor OoOOr 
yanden, butun tıurMSalcı Ot".,.. 
nn ~ IJNttne aıma 
onu gllnluk _ .. ho< -
,..,., ettnt.. bQ.Itryte ...,. gOtur· 

mede •• emt~>. MhtpW"I Uf'klh.l" 
yor $ımdlb<ıo-blıf\lkblryonoıgı 
var, IIZW'I Ptır"Yf. Perll Ondert.Otıı• 
u.ım yon••~ dot)ru kavrayıp U'f 
gullma )'tıfınt tMrı kltılet• lapa· 
rak, •deta onlerın buıt Nıt\alıkla 
"'" buttc;:ıt pa.,.._n. arnarı umen 
baart pıyontar dutUft"'Ut\\ dUf'\iOU· 
nuz oluyo.-

OikMe 61 bU dUtum Y"ltend• 
AYr\ICMI da da Ougun k.«•m,za 

Ç>I<Mı - budu< - gotgoO 
Pw1i iMnON, Patu swat.ıOınen Ol• •IniM Q&'• k~mıı:ı Olilıtlır· 
mıyoruı dtı lllıe.ıt kı...... 06'• 
oywtoyo<uı? ~ ... b<ı .... ıor 
de klôer~n·n hüAI:f'NOtVOt ..,,,. 
bOyle huk.Mtdıltntk. k•Jdilrl taıut 

tnlk. PKK·rwı hıçbr taalyet.ınôt 
.... tlıınemN. bu c:ıok ockll b• 
ekeıkJılıtlır Zittın Pf"ltılıı:;te onc:s-ıı.. 

O<n doOru "N....._. gotOOioOonl 
btltnııriıaın de bu noktaya ct«kaı 
... lyor'UL 

Badatr .,., , lı.att kataya Ylıf · 

mı..,, onıarea """'*"• t>ır er eya 
getırerett onlann uı:erındt oımad•k 
baskı yonttmını U)'9ukl)'or ve ade· 
ta onları haataıandırıyor &unı.,

ltd.., mllılıantara l(ertı . Kelkın. 

k.ndnn gUnahk., ve suclu Ilan 
eoın oıyorter Htnstıyan dln.ncM 

MUk b0)4ıl ouna,.. c•enıeab.a.w . 
bu.paparllftn~ Blf"ılllcM 

kllktp. "Yil•. bu PKKrwı ~ 
Olllnal' dı)'lfnfYOf Goılıtri onün~ 
deParııy ................. QOO 
.......... - _ _....,.._ Bu doOru 
OIOidlı("' deyıp kil".. kOyii'NY'Of 
Tabtı kı, oWı Partıyt O'uyor Ayll!
ça pr•tıkıtn. ttoOru Çôı:umlerMitt
cttn u ılk k.eıwıtyor. daha eonra bır 
ktt~nın ~aı bUyOkiOOO lııtrt~-.nda 
-bıf oıumsuztuOu g6rUidU0Unctt , 
Eo- uı.•ıne yuniyemeı• bt~ 

bıUWır· tınd~ onun tckıa.ın. 
,...,.,. ve pl't'tattıf'maı ct""'mu 
......... Pw1ıyodof,_ ..... 
mak. CC* Çoetiıl!J ~den )' ... 

- w .._. yoOun yorOioCdoOO _ ... _ .. - .... -·-k_,..._ 
IOfWa bi.ı rnüdlıhetl ıJJ:•ıne modıl 

..... eôlf".. bairl'l kldrO)'I Lot 

beli lu,,ı.,.-eb*yortııJ' ...,...., On 
cMrlıık ....,....... tam Cil bOyte ytw" 
tu,orter A"'' eırnellNI»bıı olan ve 
bwaı: bunda Clba hafeaytntar•n 
da buntera o k.ldll uçuılkJef\MI 
&erına gaır~ten odcf• bir c:t~~P.I 
gOı\ıyte be•maıı. ve bu Qth••rı: 
oıctı«•• yafltfNrMil srw .. • 

Bu IOfVttu bttaı deNı ......... 
but*ıf ~ eorunwn• kurnaz · 
c. ve tı.UCıi.J'; bvt"tvve ewvt ..,.,.. 
lıındt yakllfi'Y'Of.., Klin ..,.,.,..en ........,._.,..,.,_ .. 
onun ~nu Y•P"f'''U bit 
10'\"tın gıı.tH diWiifWYO' Ye bu di onu 
-- .. .,,_ goturuyor 
lllı. .. mıltyetçi 1 .......... getiyOtN 

-o-ıhk btçamlndtbır ön6trtık dl)'8· 
byor &lde tıOIIrk W l&fldarmahtı. 
,...... Itede edıyor'7 Bu, yUzyıtlltdan 
bet1 lOfl dtytlıı ...... ,...... bW 

edtten 1kl..,-;n PKK"de norııalılme· 
.cttr Bunun dUfllnceMrle. tlklı
lıtt1t h6çtw llalııa• )'Oiı; Bun&at bv 
gucilkl-veya-- oloyoo
lortP.~ıor-""· 
)'OI<ootıoroyool...,...,.kıor...ıon 

"" oloyor'ıor? Hoyw, ı.ço.r.
..... I\4MI'ıepeıı blrtAı kldarkOtltlk 
Ptıık\. bu gua1 ~ mi aı.,or 

lar'! YOk. - doO gobo guçıu 
oAtn-oa&lı:vtiiOıtnU'~Iııururn· 
lartnôln lflyor1ar Ooleytı veya el• 

ku.,uneo.ç.mındtdto6ae. bu bOy· 

ledır '4 eyrıızaman<Sa bunllt, gu 
c:ıunu tıalkın derın ı::ay•ll+ndln. 01 
gutsUrlUOunesen atryOJtar Na.., ki. 
OOII&r .. ıancıa"""""r b<ırodOn.., 
NredenmıtM~• Durı.., 41 c.t1ı 
reel bu k~dan OWM k.ot-o 
.O.ylarımtZW\, NVIIfÇIIianmllJf\, Of'· 

guiiOI -- """'~"' ıom 
l'wWlltn otıtmematannoen ••ryortar 
..,.. bOytiü)e OftaHl ketıdıNıtı.-,. 

·-·- OOo ,..,..,_ -nı ...... vrguklyofW 
Btvm yutunu§umu.z tlYetın 

al"rWCJ: 16tnvr~.O.. onun ıorta 
•yalttaı IUtfUOu ıtQa..afıret kurum
..,.,... dev.rmtk w bunun v•ın• 
beQımaıı. cMmokrthk. gıcMrt* aoe
yelıtt b4f toplum y•al:lbiltMktlr 
Pei<l. goı..., 1><1 mucodolodo b<ın· 
tenn bır bafika tmaa ne Oluyor? 
OI'Yı once de bllm~ımıı gıbi. bu 
bm. beOftn.lilZIIk YI OZQUtttlk mı,c;a
d~dlhlı Ot(ı~Ukrnekl 1" 

llu .... -ıonyor'l I'WW ........ . 
OndorOO< go<""'"""" ..... mo•· 
)"**Çi ldl. fOYI"iln'Me -..yaı.to

'VWIIıliTI .. """ ~ en.? Bu 
enge61ere. lmkanl&l:ltk...,a rtOnoten 
$1.tlleflk 6nder1ıı0ı.t!'l ı rıa81f ...... ' 

Sav~• 14 ı 
Ardondı.n '"""" -··· ..,, Çl.ı
gırrıtzın p.-atı" dentyımı. aıMhtt 

rnucacfelıe temeılindt nuri yt.lfU1U· 
Jebhndı.. neyi ....... YI nlltl Ot'ıfft't 
Kım.., wetınct.n aa4•. gerıyt 
celdlmtk tsllndf? 8u IOf'"u&lta ç.

V8P bulunarak, burılat•n dlyll\lk 
lan gOnıttbUindl O halde ortaya 
cıkan gercetıı, Partımrı IÇinde blızı
larnn d•rMl veya dOlaytı bır bl 
Çtmdl ~ltOın IMiiiiaten cMdutıc • 
.. ,ıcıır Veya tMlnlar MOct nııehktl 
oldutat. opor1Untltl.leri, rtyt.ıyO

~ de bU l"'*cftıdır Or 
gutJew tMWı. .. O)'l"'l"\&\arı y.ne bu 
yUzdend• Vt~Nı•t butun Plnı 

cıooorıonno ...... oıon ............... . 
le.n bu tlf'Nidedif ki. bunlıllın .. . 
.....,....,., ozgul bt(::lm..,lft\ ben 
6ndorikoolıuonoyoood9m-ıı.ı 

utıad8g0fdum 

Ancak ktındımt, bunların ktteı · 

aında ewn duruf'ftUf\Uza dOtuf · 
m«tım Bunlar swn ı.uerınlıde 

oyna<t~lannda •ı kolay boyun 
tt1)erken, ben bunı.ta bOyun et· 
mediO•m gltH. COOUnMcla eta bun• 
lan yrenıtgrye UOratrna~ını bildım 
AntiOicrat k.UQUk-bur,uvtı kOktnlt 

o.reoı. 0go .. Twkoyo -.ıı..oun 
d8n ""f8 ilkel mıMI'yMçıiUI;ten gıtlmt ""1"0<> ___ ............ 

peylatr)'Of\IZ. Bunlar baft&n bel"ı. 

- ... -veya ......... 
l<khalar'le oodollıylt di Ol•· klf• 
ttnwa ~I)'Of1lr ·s.n cıkıyoteun 
.,..., bıl kı btı. de larıtı uhneww 
Oytıe kO'IIV tlfteGKek a.t\4narctan 
det)liz. Anatokra..,...n canına oku
yorsun. •ma onun kahnblaırt bııım 
tahatmac:taı devatrı ~ıvor. kOC:t.ık · 

bıJrfUv&Zın•n tan•na Ofıtuyortvn. 

lma O ILZI rneoydarw kolay 1ericedt• 

çek CftO.kbt )'tM -o-ı·- di oyie 
bıtOtnbttet•m•ylt blyriOIII"'I ee 
tı.ec:ıekOIO"d•r Egemena.uıttaıı.w" 

... l.f')"'t'.U~t\.~1. ama hakım utwaun 
etk...,ıbyteko&eykoNy~t"nıpgıdıt

cek W teY deOı.ldlr kul&wll Ut· 

•-o·-"""""*'-"" bM" OlU •cas. ., •• ..,..,.. ,. idUOU 
taz:ia belli olameyan bW teY oı~ar• 
C* Unu B.ızı. uıyıtlık'-tımızden ya 
rarıentrlk kvttandını.ı., ttmefi de 
lamemen bW yurutmetc tltıvor· 
tunu7 Yok. bu ()yle lııOIIy olma)'l 
cak, bu konuda Qlkıtmt olacak • 
V'b vb 

Sat-unu bwaz daha açeeak o4ur~ 

--· gOrUitoekbr kf. bunlıar kendi 
edl.wıına llyUiıl oluJturamayacak 
kodı.r zoyolbrlor TC')'O veya ...... 
•-.,. ""'" ıı.ınıor o,ıo bO· o-,., IJI)'uret 0t11}'1 çı•erecak 

~~~ des)Dtr. bun&ann bır y.de 
bue ıh.lı).ç&a~ı ..,.,"" Cun~ı:u ben. 
tem.ı doOn*n ve tetnlıl takt•klerl 
tıer ıarnen oru-ya koyduQumcte. 
bl~, buntarct.n tek bır 
IOICUk. tek bW ecf.m bılıt yoktU 

~nı kırkdefa uyardıktan IOnfl. 
ay.O. katdırab•tdık blrtı Bunları 

,..,. ttk tıhrl ketenı• tÇandtn alıp 

btral cıogruttmtk ....,.. bif ku'çtı 
O•bt oturduJıılan yerden a.,.ap tı.al • 

dır~k tç.n kırk 1aM kUikU NI 
çeitt .. .trı• COk ıy tıiiHirf'Oium 
$ıımdtı Mf f\1 .,ICSir yurur g bı 
gon.ınuyoNıru di l'ıaJa 1"111'1 na..ı 
bQyuk .,.-~ Oenıı:e demır attı 

Oınct. ıtO• aG• .... ntt-'ı dun.ı 
yoroo bunlo< dA Oyto gomıorın o 
demlf atıtı gıbı demtr atar~):, bllı 
tn knbk Y*de durdurm•'fl çaif• 
~ Yarv.~ı.onturttltlleır • 
1tmt1ı1 91ftkii'Un .... ıncı. bunla
rın yapuoı a.•k sıl(. demir atrna 
hlı't1cetterıdir 

Son ıemanot bu durum da IQ· 
Jlo çıku Bunı.ro oç.oço OO)'Ioyetıo• 
Wctırn .. ı allinda çok ıayıf. baeıt 

dufkun ın..,...,.eınız ı.at...,.dım 

bı..nan, lııurnaıca )'OIIna yontem 
._.. d• det)ıt b6ylt , ...... -~ 
konvJII'lll ,. ~an~..,eyte ,...,. lle 

mu dwn.ıtna ~r~ dt btlw· 
d m. •""~ YIPf"'ıd•rrı Bc.ınllra on
Oertlk lt;"' ı.rıtıltn ç kltdoO-mıı .,._ 

ıonç vo ~-- golf...-don C>· 
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lıı~ .onucu da ••Wd k Bır 
mentN otmanın ,... deme"' otdu· 
tutıu ve ntail çe~ıımas.ı ~eıcttOm 

'""'O..,..d•k 8un1 kar•m orı.ve c•· 
ı.an N otdu O.ha 504'1'• göfdUI\. 
ad.lf'ft kltld•Sttl• cı.v avnaaınd• gl). 
ruyot K&ıdı!ıı:ı.~tw.-yna~Uyok 

san ovıo bo< - de o.ooıs.n o 
Lltnen btf Ol~ gıtM fttme. eonre 
kOtu ı-u.n.n cMdtk Ama bunu 
oekl•te aırnao.ıar 

Onderu .....oa• c-.ın btt M• · 
dader Bu M'tdl, bır defl adernın 
goıune gorundU mu. ona ner teY' 
YIPliM F'lkll 6nderlik M'Vdl .. 
0)1e HQ•I ve ondWtlk tahqınc:takı 
MYda. N)'9ının en lıiOtU bw bıçun.nı 
otlaye ç.k.nt~lır Buna tut:tcun 
oMıbeiQinı.ı ftıd.m. ,...,. konude 
1Uccat11tı( yııp.n. pera-beat .. ,...,.,. 

oor.., ... lOtyOl il>fl<_ ... -
olun. eanat alanında çetı.Jtft. bun• 
.. ,..., dlfl"dl baf,ke ıyt teYfet di 
'riPiibillf.,nır, bU k«~ude bec4ır•kh 
da otabıUrloln•ı Ame lAY•" Nt\ada 
kera..vdalar tıem o. olum10z ı•· 
metOekı kara~ $ılı,.,_. CIU· 

torur lao.t enllımaı wye Otddt';'l - ··---.._. .. ,_,. dahi oneımlıl g«utW 
Tabii. bl.ı •onu~ bul O)'UI'll.

da ~·ler Pan.ı uıerlenne gl • 
detM..,. •ct• btı tekrar kendı · 
~ von.t• ,.. yapab'**' ... 
rınl "-U~c'tıler ltte bunun ~n 
keÇtf yoUatını da c*clşUrdıı.r O 
t>tktıO•m•r u~rn, o anla$tllnl.l 
uop ct.n.rını ortaya çıkardılar 

KIMuı MyV•azllk..,..,_n en eon ve 
eel*• ~ 19nar• tahr• 
taileır 1<111'\d..,, oe O*)lOf kı, bc.tn· 

.. , ctoOru yOntflıl"nner dtJOıtdw Ayırt .. 
ca bu yontem..,. oyı. on dertık ~o· 
nuaunc11 yuruıu~ bH' mucadeıe 
aı~ da Olem&ılar Ve buna bır d• 
gOıya.. dOkm•. aoıama eklef'IOI. 

0\1 ct..ırum bugun çotc: ..;.ktif O)ıN 
bııırn geılııtırıp VUkMttttOımız on· 
ôerlıık;. "*'"'· k.aN'ama.nlıık, y.Gıt 
llktıf', duru.UUk. aıçM.Wc ...-. Nrnıtnt 
ye.nen. yoOun twt.-ıç ...-. ceearettwı 
•bıWilt otln PKK hamuru PKK n.n 
... ._. PKK n<nçelok
ıle bun .. nn .. ~ınl>lııl«l arQnda 
htcblr benzertık ydttur 

Bıı Konor• .urecı"'"'' ıaııııJ 

.otrken, buntarın durumıarlf\t di• 
Nı kap...,. btr btÇ1tnde koyarak 
ıraP1«1k Vadedıkkı.yaptık .. nt'-Z• 
dan ~tazeeçmek ourumundaanı.ı: 

bu yOnlu dıı~ IIUidllnil'• 
...,,, .... bununlıl kQıtnPtoıa.ı <M 

............... .--.ounworıo· 
ya Çı••10f ~ıı~ywtttıra r~ d.r\1 
oaaurourur..,uı eııWp gıdetlin•ı.. 

B~ıı~nLir tltll•keyt gOfdUider.nde, 
Pan.nıın lııet\dtlerının butun oyunla· 
nnı Of\lyl c:ııhıaeaoını l)&dukle· 
~ Pan..,e t ... ımıyeıt blyr-dı 

çaw.r Y4. Ta'ftlm.. doOru ot-ı 
~ DQ)i.lkoe.nPanıOır, ll~lc 

•~. bir htC Olln b«<ıım • dtıdıler 
COOıogonç< .. -..-_..., 

- Plrlınecı.M'""''"""' 
blıı'km ~ de ~ll dfyOfll 
nıı n;ye 10)'\ed•lı.S.rnızden dal'la 
bır,....ıgan ı:w•açhattageıçrned.n 

... , tiW'Iftaf.,..liiUtdCtfu)'OfiUnuz? 
,,,. bu yw:o.n., oı_....._,, .. lf\e 

boO'I ·-tar· gorıliU)'<>f 
Ondıerlik Mwatındl bOı,lelı.OCI· 

karı ~ ttıbel «ııntt'dft 

hiÇ .. me., ....... ~ 
ceıt)N. '*"' ... belntıll v ...... .. 
\t8tıiCÜIAftll ~ Uvatan, bun~ 

da )111\'lıı dt:.it«tıentZ bunı.ın 6a bir 
a'Nmı ~taıdıı, ded•k Ama b&zdarıa 
ÇOk Clut*unca bw IIV.....,nın Or· 
ne~~,ı..,...,.~an~ıc okıuk & , O.W•"'· 
Cilara y-e•tf.l"'';an u~ uttubvnu 
.. flı~ O)"'e fıfUIJatdl'\ geti. 

••oerı tsbt.oa eôp de Dırtalılıtn --........ -·s·--.. OO'CI9 ..... _. •• 

--· 11"-~..,...., ... ~ .,..., .. one P• ct.vra-
f'Wtai, tl deı Çllfilh llurll&Vı1dardatı . 

aevı,_qti ...... Ciılln ~t&zgtıee{l.,. K_. çabelaı!lnı Np Of'!\e4t 

gOiteıctım PKK)'tı DıtteY kazand•· 
t')'OfuıatnanlsA1Çok~U·•rıtut 

dot'>•mec:l.,dl ve eOk ZOf' kO$UI• 

t.ıda na111 çahttık TMfık. pratik , 
kldfO, Illi h, Plrl gibi Mf te)' Mlil 
Mı)lantyoı' Suniatın rıattt •Ot•n· 
d•ların• bll•yorhltwı: Peki. bı.DI't'l 

.,.,..,Ciı zor beli bıı araya gatırdı· 

O rNı c.teo-ı-• N lll btrlııaç Q\inde 
P'C*fM'Ye çaltf.ICIJllln"J ~bu 
kadat~Mo~tM bor eraya~hrrnek~n 

yoGun btr çaba...-. emek aar'tetım 
Sen bu uzun yılann emeOı IOI'IUCU 

hiZirtanan yapıyı nas4 biflıı.IÇ gun. 
de onderlıO n M attında bırle$tıte· 

tlkltf't Tabii ki, Gndertık edecek 
kJf4wın, OndeflıOe btraı y1k1,.. 
konumda yunımetetı gtıtaku Hel· 
MyCMn onoa, onottt•k YlıMb•,_ 

.çın. Ondıarhl)n. onderl• tetOi k• 

•"'•· lıt'lfl. oncuye bııço;ı; fiY....., · 
Mill oeıtıtc rnaktedır Or neO n ltZ 

ief de. Oıldeflık ldlbttt'netı ~n . 

oneterlık edeceQ•.nıı: Mlflıtçıtell 

çınk teY Yefmek ıorund .. ınıı ÇUn· 
lı.'-' , .. ..,.sç...,ra verebııKaıOınızl'\ef 
..,ı "'.,rnadan, ~~ karctımııı 
Of\-.rın IÇinde .. ,tmeden. w Of'ları 
.... ·qtll'llft8.UUU2 Şu çok aç.k bır 

ll"-"'· .. - Pan.,. bo<
..,. Yeri'MMm. P.rtıyt Y'Jf\.lttnam 

"""""'un<JeGiOr ~trYt~Partı. 
ten\111 ettıOt linıla hallll tK.ıyuk 

oeoer vet'mezH. onlar ~n buyuk 
tedakart.tıllrda bulunmaua tınıt 

ve ııatıc onu önco Ollfltıi oo.meı 
8u aoy .. ddd.,ımıı geMI doO· 

n1tlldtr AMia.tırtUOUnııg•tMbun . 

•m bır ıoplulıJOa hiÇbK tey 'lif· 

meı:Mn. NcJiıf» blstw•ak ondeôfk 
etmeye çU.srnalattna gwçe.tan 
....,yona_ &ugun Kuıdıltan ct. bit 
)lndatma koy. gettr ıco-,ıu .... bıı 
atay• toplayatak kamet~oınt ..,lll, 
va bit • Gf'HMftık .. kutlt, yuruyun. 

y•tın. kalktn, kOWf\. durun· der 
Turk ordusu z.lten bO)It• b•r ordu 
dur, ...-. bu ~r bır dufumdUf' 
Tuôı WJUYWISIIW' bu konudılikJ ko-. 
numunu bıtf)'OfU7 8ıf aoa da IIOJ· 

lulati b6yte bestırw. bunu Ol •'~~~~· 
yoruz. Ama bwfnkj bunllfd&n Mty · 
dı bOyte tTU ~tı' ~ ..... 
hayır• h\ gunoen Mn yukMit btr 
ıtına oucu. N\andınQiıO*, yotdQtık 

Mıtkl'-'"" oel!l1ırme. Nıt'kMi yuce 
.,...ç&aJ uOrunt yUktek D•r dıtıp4 

llM. orgutı.nmeye QOturme ..,. 
Pt<K'yt bı6yte geltttllme, Wk ç.iufW\ 
ounumu.ı:a kidir oetçM. PKK'ıwt 
otutumu bOy .. 6e6' mı? BeJ lı.ldat 
Mtwdl. dtreni1Çlll w yoOun bw 

teonk malzemeli "'*dır l!klf'U 
-••urtue<><- .. _ .. _ 
murnkun cH+idıf' Ama bune ,~ 
"*"'o.halaa<JetaK\adın. "Evet 15 
~lıık PKK b6ytedır, ama benım de 
ayran.nı D&;ta ka~ryor ben oe 
bOyle bır ... yım·· 6ıyOf' Hayır, Mtl 

bOyle bwuw o&atnaHIH'\. ouna "'k1r.wı 
yok , Çt.Jnku, .., PKKnın ft\kan 4 

lttnnf kulanlyor'tun, yant bu evın 
..twpterı. çoeukaan VII, bu .... btf' 
kamp 1aımeinda kurulmu~Uf' Bu 
eovın yUkMk bıf' atHIIııt ,.,...,,var
d•r Sen bu dUf'umla nuıl bır d• 
•·varım·· dryoraun Bu. bır "•ıtıtı.'l 

...,.gırip, O IYI IOYUP IOQana çevtr· 
~,... QOk btınzıyor Zaten bunun 
;on blı K:.Jmwle bulu,an balı hır 
.,._dan, kumu tıılı;llltdatı behMI:-
1* Gtt'ÇIIIı.Wın 11'\NI't. btr tnııNhr 
o bt o.r .,.. QlreOiılıM', ama hı1ltZitlıı 
Ylf)mlmalı Panımııde ben tnıN • 
,.,..,. fM'IıiCU1 <Wabıliır t\Ot 04Jid'* 
Mla getırdıler Alni mtNfıl blrk~ 
Oı.lf'\ lta.hr, .onra gurvtunu taz.ta 
!1\Cıtmeden takrlr elahaıamarla· 
d ... ôeyıpgıdeb4., Yıneb&bo~• 
yol arlııaOUIIrı Ollbfw buf'llar di 
yt.Ai~-flt-*diklartD• 

man. Oldukı.n .,..,-de dufabdın. 
ArN ~ b0)1e yapmayacak. bır 
l'ı.,..ı g.bıi dalleak. en yuca dtıOif' · 

..,, beatırarM gupettneye ~·N
c.k ..,. ono.n tonrada )'IYUl hıraz 
,... ... hem ...-m 11hıbın• beatırl
c.ak, hem de ftln Mhlbınl kendl · 
.. ,. y~arıt duruma oetırmıeye tl· 
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lıpıca~t ve H• ıay Dlf"!ımaıt, sen 

bl'\81 bo:rvn eO "" Cl•:ttıeetl: ıtte bu 
k.lbl.l' ectılrnez bır durum w dut· 
kuntuktur 

ltı• son oneser taaıaıı.ı~rı blraı 

bOyta ortl:tl ç.ktıı•r. Kocamat~ D., 
PKK'yı baatıırnaya gatpeemeyeça
l•fiJ'Of', ondan aonra di Bet\den 
eMI'li buyuO~ yotıtuf dı}'Of Buna 
......... Old~J gb datba -.. 
de denı6eb4it Feocıaı...- de bırçok 

Claft)a -.ı -kı IN tM.ıquott.z ct. ta.ıte 
yoit1ur, datta çok leodaJ komptoeu. 
I!Ukt.l varaır. bır bııi•O•n k.omutas.nı 

M geçitır Nfl;t ele gec:ırır , bıf 

be'ft•OI ela Qeeotlf ~• orıdal" ton· 
rada Dtl'klroetd~•ne. bır tat.ıa 
dıOtırWltl darbe yi~ Partıde cM 
tı.alln ortaçeO kOiı.vtrnut'UQul"lU 
lconuşturmlk, bu lur y0tıtemlef1e 

yet)ı:ı gaspet"*- , .....,,"", ve'tbt· 

"'""IIO'çetotan -ıon•ço« gatıdl kl't!\ıfklt'~ but\lııl Pat· 
ıteıe boyte ra .. ,.k ... deee. t>un
ı.rın ne kadar geıı oıctukt.rınt oo• 
tetır Bız, bunlara defalarce ~ 
...,,nız .... glidl,ll.,ınıı na k.aôar QI,,Ç• 

lu olutu otsun, çaO mııdl bunlar 
hıçbır topiUI""Ut't aatW'Ip •~ 
ımkıını)'Oktur, dıld'ık Hernelı:acıar , 

•-t<urdıltan ·di her k• ne y1patA 

onun yll'llnl lrtr tııaııt~ d•J'Of'U"ız 
da, PKK bunu onı.m. har•lbdtr 
8unl•,. Pt<K ;eınoe nıc Olm&ZM 
l!mdılık a.ınırtlndırılmıttır , d•y.,..._ 
uyatdık Tlbtl O bunlara k.ufıa4o;nı 
tıkat ...-.butun ryt nttefu çabalar•"'""" 
D bOM Qklllr HM bır CS. yOl .. 

Oondo ıı.az ao•• .. ~· -
komP'eklll vara. tw g0n IM OlM - .... k Yl-·-z....U bıı ıtgı0.91'•ror 

Bunlatda 0\.1.,0• 1-wa«aztık 

bUyuk get"diC ~., •• bofll Cia 
bOyta or&aya çıktı Tlbti. bunl.lrtn 
dt0• bır yanı aa, .on gune yanı 
kiÇrt UIMI ll.O*' Parb Ondetııt. 
Oo ...... _.,.._....,.. 
latı.nı ~-rnek dıı .. gebrrN*t:f' 
!kı eta. __ _ 

d~tuoııo•·--"* iÇin OO'QnıQfl•..,.,.. ~. 

lannt. Ol~.;t\01 ~ OlrNdtktarı 

halde ba4• oiOuiıtaı!ISI gOılt•"*' 
ye, bu,uruadl-.ıerını ....,.. kurnaz · 
lııktannı yurut~t c.aı.tı ktarın• 

gCiılt«f't'41kledlf S..t.buniar.nneka
rllevdaca baObbk lanna. ne de bY 
.tıanel*!MdlıOe' verec.tdurum· 
O.,ı.z (ıbena. gOrmemlzl•ııtten oe· 
lıecek dururnesa da 011~ 

8ı.rılat , Pw\ı Onc:HwteO.w Olan 

~~Wını ytııya M...atımt8rını 

daha OoOruau lh~ bıOyte 
orta,.. 'oydular Su hutulf.a'l bı7 
~ çe .. tll deQıerlendırm .. erde t~ 
~ •alarak açıkildık EO•. PlftJ 
Oncutrtıo• N(ııam ve oucıu oeı .. 
flmini IUf'ctur•rneı.ıte vtıya •ııı.rte. 
bel!; ı bunlar• tM• at tı~aac oooaoıı.r 
Ama buniAt omur boyu bır yataıak 

oftnaktan ıcwwı.a~ c;ur.u 
bnderJııOın dOOfu Ç6.ı:utr!&el\tneli 

n• 1urtu g~. ~lt• kadrotat 
acıtındll'l olsun. tateıM de k~·~ 
Nwı ~~" oıaun COk Onl"'fttıdır 
bunların kandiler-ne QOfe bu on. 
cı.tık tmafl var ~ayı11)1a Ondef· 
10e yaklafMT'II!ı· w onu yorumtll· 
malatı OOS)rv tem...,d• cMıOıld r 
Ben kendimi. bor ~ı ~'den :rıyade br 
h.are4i.ehn lhtryaçt.,ırıı Url4e)'•rı 

aoıumtuiU dufı.tmuna getltrllef\ 
~ y0nau du,unme. diYrlnmt.. _,.. 
..,, çOk çetıt~ llkt•ter'- geettıtma 
durumunct.yım Bu. bOyte anı. .. ı. 
mak zorundadır Çunku Dir ken~ 
dımııl CIIOıl , QeC'tehn çıklrlannı, 

bll1efık genlt bw har.-ttı yUıutı.l· 

yoruı. on.da yetkMrlri etıncte 

topt.ayan bır ldarn'' dl)'ll btr MY 

yok , O<oda da 111 .. 9 g•bl -·
nan ,.,.,... yocııtur Tlta.ntı. bu 111-

t.de" bu ka,..pıın ttrar..noa .,. az 

-uz~""""ı>-_P_ 
bu kadar biOfd•kla durvyorut1 
Elbette. tw ulk.,..ın nawı tçın, 

yokaa çOk '"'''' '*haıarda de01tık 
Yl_,.,b bteımı.rı ~nırdl 

Ama oyıa yapıll'ftld Ye ovçok 
~onuoe de doQru du,unca. oooru 
dlvra,ıttar tlktıkı..,, ll ,tc ı.., vb 
bırçoıc. MY vardır lk.ınıarın hiPII• 
n•n etrafındi ııkell ylflm vardır 
Ş1rrıQj bunl., OI~Ayd.ı , Pf<K'y1 
ylflt""'.k, bu kadlt ınsanı bıf' araya 
topta""-k veya ayıem rtıP""'k bir 
YI"~ bır .-n<~e,maya tok.al biloe 
lti'Y'I&Zdık 

T•bıı kı, bı.ııl'l'lknl tM.ıf\&at ııgt:ien • 

dırm')'Of. ~ ~landıren n1.1d 
uc;yz yu• ... m.tıı•n OIKIO' ve nettt 
~tti k ıutkullrının yerıne getir•· 
l«ee•d•r PKK'de bOyle orıoer Ye 

komutan oıu,amaz._ Hayır. dutman 
bite. tMoina geıelııan aOı~ı ..,.,1)"0, ,..., ..,.,.,.. .,.,Illi .. ,. aG• .. k 

...... l"'lleelft .....,.. Ondenk ·dd .... nct.a 
otatıJaf bO:t•• ~:tut( bil ~em• 
uNo .... gtt~, 0(1<0\...,ıtt 

~ GenalıcYri'T\a)1 bılıe boıım 

tıu ea-tatma tıwrıiT'tU ooı• ouıı 

iı.OiOfdıo~ lııPıM"dw. tıun• 001'1 oı• 
deniftitft ~t rıy« Bqım mıtııtn 

~· ono ... ete .. bette kı Parti 
~N-~>Oınadıtı:llıat 
ac."'''eecSıf OUtman bu kadar u.ıaktl 
OlcluOY NicStı lbiDm çaJ tml 11fl_i4 

""" Du •.aar QdQ V. ., 1fJI da 
bile bu •acar ,._.,.. cMn Pat1a l!'l,.,.,. Cldôye a~mı,orter? 

8r.,.ndafttli.reDıu:ı.....,~ 

-..o. --- ·~ , ... 
dılft eta Nul Ç&hflYCWUL. ıtletWI 

onün4 nu.~ ~roruı neriden 
naSil batfıyOf'\IZ. bu dUtu,UII'Myl4 

atı. ....,. dO~ ama gere«· 
'-" .,...one fM.ıOIITII)ıeçaıc lt1e. 
...,._.,.. nok1.Miı bur-dıı Hepi .. 
nıı. rwyeOu ıı.onuoa . bu btÇ:Imdebw 
yarabC6fı~ ~ ,..lltlfti)'Of 
lURUZ? PKK·~ PKK'nın emtr 
.... ı.tunatı.a"' ,.,..,no. eaı•ftY'O. 
Nı" dtyOf'SU,UI 0 halde, bunun 
Cıllutk.ı yurı.ıtumu nepımız teın 

nayat btr lOtundur ~ku burl4 
dllıı yapi"!\. Olumu,...kaı•mına bır 

Yatl'ftdtr ttıekom\.IUı~•omut•:t· 
~ cteciiOtm..ı: otgu Dutl • 
OıaC:t ...... ,... lı.acı.t blıda bunun 
o-.. .., kutwnMI'ı QIAitm .... de 
dıiN da ~mentn ıotUt'lluluOu ·-B\.1, c:ı.,a onee o. vurgulld Oı · 

mız o•tı4. bOyıa tl-llakl•r l)ıÇımındt 
oe6t Jlflltnçe buyuk •rneOin va 
yaıaı~ın NP\jpı.rt otarak ceu
ret I'Nf\lı..,, dehavtıbı'O•il;ıe;tıOIQ • 
,......, )'U"'I~M. guçiU m lıtan· 

W onder* I'IU~ gelll"~ıl 
Ama bunı.ı. kM'ılcatur bcı~ndtı çıOo
zut'l\laıi'Nye eet•WMIUl. kMın IJOy• 

~·m IOI"KKnuı bu Öl'\def' tutatı:• 

l.atı,c:ıen lanı.lı oımayacaktw Sun
lar bızı kandır dı mı. tltf IOfunu nal· 

.. nuet' "''' Y()l{ En kurnazian da 
d•tıtt Ol Mil( Uıete . bugun kerıdıte
rıne eMin bulun aaygryt . ın.ancı. 

umudu. ~ni .,.,.,. bır enı..,, 

ı..,..ct...,tn•. yu.datıne bakıımayt • 

cak dul..,... oeı,ırdıter Sld«4 ne 
kadar uvalll, du,tl(ı.ın oadulı.t.annı 

Ot'tl)'l "oydurıar Sonuc; bU, .... 
atma,ın. bunların yôntMfNI k.,.~ 

ddeıınal\ıçDor )'arli ge11rmedt0ıM 
o&•. batUIItına di )'Mar getır~ 
"'-tdUflinuleme.ı: Mldwrtlı:~ O\.ın4 

latın Pl'l00t OOyie aonuçllnmıttıt , 

rıe Or,t bl.l bunlll•n yol ve JOI"'tetn· 
ı..,-ww o.neyeıım Madem 'c-1 . gatıt

"*'*" )'Ol" .... yon"temı o.- Ol· 
muttur _ baZ ne dıye DU,U llakıp 

"'MY"'"" c•anı~CU. oneın• 
deraNır buntlrdır ı .. d• ka<:tO"""ı 
var. bu.de de kOtuhlk tonumlerı 

MÇiin dr;OtNnıı, o raman eonuç. 
la"na kltllnırt•nız Ne ben bunun· 
ı. çok f.ııultH.andı....,..-ım..,. M 
de lilı batnı.a buntlr Qek:hOif"'de. 
kendll"'lZde tada br .waı nPkı 

e<><-.... ısacıe_....tı.azda 
bO')'ı.t 011~ ıorundadıt PtMk 
Y .. "' dıtdiO•ma gerçekiefe go. 
NntJ kiPitoneclal'l, ı.o• geçme.. 
den YlfaiT\IIClıf' 

lu Of'ldlf' \llıi&klalın.n ,. ..... 
ltlıliafı.,., doOru yoııeto.tn .... OOOrv 
ondlfJIOI MvunmP• Of'Uyl Qll., • 

s.,ı. 15 

d•k Zaten ctıO• yOl '-o&e)'CI•. tNnı.· 
ıın htıpSlf\i br Odl'rl tııı:ayara .. 
IOIUf\1.1 bOytetık ll halledebıl•rd lı, 

ama bız bOyle yapmadtk Ve,_., 
hiPttnın tum OlumaUllutıcı.rına raQ
men kendıtirini duztltma ımkll\• 
tarını bıle vwıyoruz Yet«kı Partiyi 
ve halki bf.l)ıUI( Zlftf Yffme t'ıaı• 
lcl'tMit.nı durduraou"llt lkinLar bt.ı 

kadar yardurıWıma.a r•Otrıef'. Pw. 
Ili IPlJOını. Wlılli k ondeıtı0J dut· 
dultN ıtJema,z hata geftfmt ta; ... , . 
lltı ıc:•na gırıyor1ar, her te')'ını .,,,. 
meye hazır kıtle)'1 emıtllfll'\e 10-

kuyoriUn gıd•P 1•pelı)'Oftar, lıer 

tUrlü , .. n&zır ~oyu am•rtet•n• 
..,.nyoraun. yerta bu ediyorlll Itti 
bıl'lm bunllra sunduOumuı o&e~ 
nekla.ttn k~• bu tkı O!Zim 
tund'*'muı dolloı)o k.,..ı• br 
- Olablir IN? Ha,., llolgun· 
o.ıluklafn twak.._,, bufN da 

'fl1.,1i btf' v-.rdım olll'lk kabul 
edlfıı Va y1pabtlecekıerı okJmfU 
teY* YlfN Ullubuna oore yap~ 

11n11r YOk , yı ne, SOmurQ~Ct.., 

.,.,. gıb oynanı · derilf'M. btz 6e, 
kur~ı~ına gore oynıı:tın. Wı.ı 

Ortamı bu k.O... aet* buNata 
8C* be)'&fiWI ~. bulu"U· 
yOrv.ı Yotıt et).- lıı~ında 

•• eel J"C)t1.1rM o zemen Of'QU· 
k.lınillO , ttlaNisırua MOllrna al~ 
..,. -ota'T\1. affteme ıa...,..,ryte ge~. 
~., bO)'•• o•"" koıtaı oyıe pay. 
lAfiiiin S6tnurgecnart toOınm•k 
tNrıfet N)'ıtmaı Pl(l( Nhlaınd.a 
onar• cıııup da ıor antarda &ıkı· 

tıtd•mı TC'ye keema eu YeY~ bu 
guc>a 0o0onrna cıooru 0.001. bu yol 
lotofl .. _. lkı- ... 
a.Oınak o41blır. ltnl tN onı. ~ 
omut boyu m.at'tkumtuktvr O hal · 
Cil bOy$e k OtU rfllhkutnear dUfU • 
mun1 dtJ~ için. ı•k doQru 
yol , gerçek lnMnhOJ tıconuttutmak 
ve ınsani ~enaıderı Parıtnln em· 
fNyttlf'elcyqarNonurtu kıkl'ıtkW 

Onder oımak 1111)«'11. tonuna 
kMar deltek olmaya bır 1'\ıırnaıtç~ 
gıtHÇiılttmav-. IOf\ eleriCe l'ıllJr ..... 
f~t·m SaYIK' act.ytanna_ aawa• 
" eotı. çet~tlt aıartda oettftırebıı.
ceklere. bıı her tut'lU dMI~ aun· 
mayaı c:lt'VIm eclecet}•Z Ama onl•r 
d•. bu~ .. kur.ı vekefdetefınegoıa 
yurUt.mehchrlet Tabııı. b•r kocakatı 
gıbi MOnmıu biliP ltiari durovr 
mayt denemernelıdtr* Bu. PKK· 
nın ıçıno. çallflnln ... Olamaz .,. .... ..,._blo"""'
- ça.,.- Sunu da .... 
koymtkgı~tettır. tMJae.C~•nen..,.ıı. 

k .. poltiMk. O~tıf Ilinlık Otuyot 
Çunku bllınçil .,.,.., acs.mı.rını 
Oengeııveblllflklllrtat BtrM)'ttr 
verır, b4r .-yler deatıılar Yanı Pll'· 

ı.ı.,.. blr"y vermeden, bır teY ale
maztar Ama koc.akanlaır. t'<bw MY 

...,rnedef\ "• teyt al m• ıst•)'Ot • 

.. , , bundan diN kOtiJ l)lnl. otUf 

mu? &ı. bu lııCM'Wt'IUatıyie b\.lnlarırı. 
toplumum"ıun a,anl.attnrt yapı ve 
ktflikl«ttPn temttiOierı Old"klatıf'lıl 

ooylodok En '""'kati •ıantoOon. bu 
nıt•hkll b.r ajıantık OlduOu bıl~· 

lıd•rve bunun en ufak bır tl man o ... 
.. oec:ı,•lmedtn det"haı terk.4Niilme
• ger-M:Udır P1ru gaırçeQımıı bı.ı· 
na uıa.tmiY' .-mtedıyor 

Pwu. dOOfu ~çwrut...-. bt.ına 
oor• lmkanlatt Of1lyl Çık ... n\ fbi 
Bu bekltndln hark• bu dOOtu )"014 

di yururne~~nl bııtne~ veolat\e.ıı.let, 

en~ tw Mkılde lı.ullarımaı.dıf' Bu 
cHYfımcı rnılıtan&ıO n vazgaeılrnez 
bir nu MilUdur lkınu bO)'feı :raomak. 
aon dtteca CMml bır gOfayj de 
yerıne getıti"NkUır PaııtJ;ot OoOru 
y ... ,..., n lı.endltlıi de buOuf au. 
nı.ıf'\ dı.fır'ld.a bMka fMCI)tf yol ve 
yOrı.mıe Patı: ~ klbnalftaı 

., ~lOt ıyıı blrnelı. .,. kl'#ll• 

matr.IOtl dlrac:e onemlidir.,. lı.ışyı 
D\tj(ıı.t--- yıUctllleQIII. Dir CS.W'I-

-Ifto~-"·· "'*~ açen ~ •DfUIIII•I'I'\ıl 
WJ'V\lftCk.f 

O(VA .. (O(CfK 
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Halkımızın dırenıt tarıhinde If 
gel, ıstıla ve JOm\H"gecıhkte ıfade· 

alnll)utan d ıs saldırıtar lle bunların 
batarıya ulatmat•rında. ıç ıhaneı 

ve ı .. umıyet bat rohJ oynamışttt 
Hallımnın larıhı bOyunca. ıhaoet 
ve ıetaımlyet Clış guçlenn eıınde 
kaleyl ı~&n tet"-t~·n vaıo-çıı. 

mez. yOntam ıken. egemert -.nıfla
rın da tem.ı k atakren bu otmufi\K 
Hallumııı çaOın dıfAnaıten. 20 yy ' 
ın basından ltıbaf..-ı yo\ı.. oımatehll

ketıyle karfl kar,ıya getıren. bu
gun her n1muJ1u ınMnın IMiım 
eitı6ı bir Q&t"çek olarak, utanılası bır 
ya .. ma mehkum eden, ıanhımlzın 
bu acı ı. perçekı~ı Parı•mız terahn
dan bırçOk yönvyı. tz:ana kavuştu
ruımuttur eot.yıaıy1a btzde ıha 

net ve 1Hiımıyeıın terın.nı btllnç .. . 
tıırınçsıı Gllftme yöntMıyle "Y& 
d utmanın bu belayı ul.kemlz.de ha
ııı:ım kılmak ıçın batvurduQu yon
temleırı kapsammda uzun IŞiemek 
yerıne. tarını perçekııgıneı, bU bt· 
çUTKJe kısaca dıkkatçekerek ulusal 
kurtuluf moQcfe'eaı aurecı tçm
dekı gelı .. m çerçevu.nde ete al
mek, dana gunceı ve eomut btr 
yaklaşıM otacaktw ÇunkiJ. utuNI 
kurtuiUftur.cınde, ıhaoet ve tetJı
mıyet, geçm•"• o'du~u o·b~ hep 
tek yOnuyte ıcra et~te, hal · 
kımızın halth ve toylu davası karıt
Ilnda ~k kaz y.nılgıye uoramakta 
va mahkum lldılmft;tedır Bunun 
boyle olmasında Paırtım~z,n, mU
csdeleye önderkk etmesı behr 
t.yıci bir r~ oynamaktadır Eti g6+ 
rulmemıf çurume. yozlutı. ve yok 
olma, ancak ve aneaıt çet"'ttıc'lıra
deyeaahip~a,tos'fllltstbılımte 

cıonanan oncu bır gOçieönleneblll r 
wı halkımıı ıçın tarıhe ılen bır akıf 

verılebdırdı 

19701etde IIW ıtenen oncU QUÇ, 

t.atn d• bu nııelıkt.ıtı bır OneUdUr 
Halkımızın çıııcarı.rını dıle ge1ıren 

ve kurtutu,u rnu)det~ öncumuı. 
PKK. en oiu~IUZ bfr tanhl mırll8, 
donanımau bir konuma sahıp ol 
maaına ra§man. ne pahasına otur
aa olsun bu çdıcıfı ~~leJI.ırmeye 
cesaret eder Ama bu çıkı' kolay 
Olmaz çok unc:.ıı ve ı.~ bir adım 
olduGunu daha lik anda kendı..,-w 
gösterir Tam da ' KOrtiUOU yotc.et
tım, Kurd•lt•n·ı yvn-um · d.OıOt bır 

ll'ldl OU Çtlc.ıtın vaPII""-11• dutmanı 
ılı kterıne kadar korkutur Nıt'*•m 

daha ılk gunlerden ltıbaten. ajan 
tızdırma kompfo ve provokasyon
lar gUndeMie$lr FUat IOVkl Ôlll

nlf'n ve Ç~kttın unibi dewlmaler. 
çelıkt., iradetennı kooutturllak 
ikıncı bır ac:ıımı oeroeıdettınrıer 8u 
adım, dewlmef dufUnceıetın hal
kın ıçine ıatınlaratc: f,Jızl~trHT\4JSI bi· 
çımında anlamını butur ltta, bu 
adli'nda korkaktar. a.nıf çıkarları 

zeoetenen reocsaı-tc:oprador vtı kU· 
çuk -burıuva kökenliler kabukllrı
naatn.,ıer SOntuz bır ınanç uhibi 
devrımeı...- . bu Jc.açkıntıoa eoysuz. 
ca tuhmıyeıealdınt etmeden uwı 
..,.,.., • ., QefÇekte,tlrmek Uzete 
ha.lkımıı ıçınde yer altfak dl.l$(.1n
c:elenni bey'ın ve yı.Jraklere tlfıra
rak. halkımızın baOrJnda taht ku· 
rarlar OLifmamn buna gözyum· 
ması veya seulz kaJmast mOI'MOn 
oeGIIdl Onun c~r tı.t, bu çıkışa, 
btlyulıc wıtemuyonaı.at dewlmel 
Haki t<AAEA•yokJqı örgiJ:UedtOi 
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a1an StMka Sor CBif Patçacıı.r) 
Orgutu alıyle katledereic cevap v .. 
rır Aynı zamanda. batla Partı On
deriiO· olmak uzereıum önder gru
bun •mhaaını hedefler Elbencı l l · 
ııkı olarak oevrırncUerl ırnha et
mekte nlhlı amacına ulafmaya
c.ğını çoııc ıyı heNptayan .omur
gacııer. ôevrımc; dufijn<*erl de 
kökten kazmak IÇN'\ a~n Tekoştn 
örgOtUnU devraya lOteli Toplu btr 
plan Çttt'ÇIV..,nde gcırçe~letlırll 

mo6( •••enen sinalee amaç. devt'lm· 
cılerln gUçltl ıradutne çarparak 
gerıt~ ve bota çıur Bu IOfec. 
zorluvel)ır~c~Mdınlann 

gundamlettıOı Dır I(Jroıç olur HaJ
kırnızda onay görenveııı...-ı katılım 
N~laven devrımcı dLJ,Unceler ve 
devrımcı Ond4H'Iık saldtrıtarı ce-
v•paız bır1kma~arak r.ılll geıış;m 

gos1erır Klt*en.....,. dewll'r\Cı 

CIUtüncetef Haki yoldattn anı-.na 
biOiı JtGın *'diOttorumlulukla hal· 
lıtımız,n oncu ..,. OfQOth.ı murrazes; 
PKK kurulur 

Partımlz PKK'nin kurulutu. rıaı 
ıumız ıç.n bUyOk bir ka.ı.an.m otur
'ıı.ltl, dU•manı çılgm• o-wır Aynı 

auıeçta aotyal .. fQYef'IIZm, ılkel· 

tnıllıyetçılık, k(;ıçOk-burjuva tatli· 
mıyetcılıQi kısacalf aomurgecıtık ; 

dotaylı-do&ayaız tum deyanakla
rıyta harekata QIÇ*" ~ yU.z
lefce devrıtnd kanedılır Eaır elınw 
Ama rı.,- MheOet Ollyırnn ardın. 
den dırenıt* gellNfeK bYyur 
Kendı• aıç-.ndan cıı.ırutrı.\lft ..na· 
metı.ru antayan IOI'I"'Urgec.' k eo .. 
nuca ulatmanttı tek area Oill'ek. 
fl.fılt bır darbe-yı gOrur ve nıtekım 
Ukerl 111111 derbe gerçe«ı .. tınltr 

Aeiı:eri cuntanın KUrdıl1en·da 

Ht•rd•OI azgın bır terörte. Mr a.raf 
10.11 yenidan ıtgal echterek aga
metılık kurulmaya çaktıltr i,ıa bu 
donemda tıer guç ~ tHrey gerçek 
kımltOinı Of1lya lır.oymak zorunda 
kalır T(Jrk " IOI"'u w reformit1 KUrt 
kUÇt.lk·bt.ıf'JU'Vaı OtgOtletl basti O'· 
mak Otere muhalif tUm gOç* .... 
bır~letın bUy\.ık çOOunıuOu l8.sU · 
mıyec bıı~raOınt ÇIIC:etek kendl
lemıt ta.-ıye etbklennı ve lhanete 
yon4Mdıklennı gOrOvoruz. Partımiı 
PKK . g6rlır.emlid•reıni.--..,g~~ey-. 
rak mucade~Mını sUre6ctıll$llrır 

Saflarda berrakla•ma ve netle$me 

M01antr Kaypak. kCH"kek. """ ç.ı
k.,lerı ziOelenen.., teatımtyet bly· 
reı)ını çekerlaf va bOyutc kea.mt 
bunu lhiMt.ht noktaı.r Ifte Şahın 
06nmeı., Vıldtnm Merktt vb ha.n
..,, bununaçık orneoın. ... k lleder
laf Bunlar lıll'ffl Plrtımu: tahaında 
tUm hajkımu: teslım .. n maya çalı · 

.,ı ır Bu y6nlıJ hlylı deney ve teeru
baye aahıp olan aomurgecuer, 
1820'1erdt TKP. 19701erdt THKO 
'Ib örne .. ıttde OlduOu gıbı. PKK'yt 
~den teslım almeye. lheneı 10· 
humlannı dı,arıya t.q.ırmeya yel · 
tertir Aft\a tapeden tuMi)a due~ 
rırfojn yuce tıamuruyta yoOrulan 
PKJ<. buna Mazlum, Hayn. Kemal 
v. dıOer de-nımcı oncMfJetın oncu
WOıJnde6u dlfenı,ıe kar .. hk verır 
SömUrgeolef tarafınO.n tek yönh.ı 
ve Qlf•Y• lflatıten ~llumızm tanhl, 
b"'f1J" bedeller kar"I&Oında da olsa 
•5eflye gelışımi fttL&andırılır 

ıı . Kongreaonras.ı,.tanadonot 

.... mOC.deteyt gelılttjrtnttun onuna 
engel olmak ve blı..ı bundan alık oy· 
mak ıstayarı provobtyoo haıeketı. 
o dOnamın kOft.lllannde orıaya ~
kan en ~ırgın k.•rfl·devnm hare
ketıdır Batın• Semlr prOYOkatoro
non çetııt~t bu tıeın çete, ·cıemok· 
ralık PKK .. aloganıyla ortiYI Çlk· 
mıt. özUnde Plt1amlzan çtzglaW 
d-'orma e1meye. yozıuou ~lttıre· 
rtk ozoncsen r>otaıımeya. Oncı.tk· 
Olm•z• ner IUtCier'l aaldırılarıyla. 
hatta dUtrnanla dıreki baO fÇ(nde. 

vatana dıSnUf hareketıni angelle
rneye Çtıiıtmıftır 108346 done-
mlnde llki!Qin batına MUNIIII O· 
lan aao tall•yacllık de. babflfklıhk· 
lar arzetH de doOurduOu .onuç 
il•barıytaı avnıamac:e hızmet etm••· 
tır Aydın kuçuk-burıuva va teo
dl l ·arltt0kra1 11nıf enlayı,ında to· 
mutıa....-ı u~ tlll•yıtetlık, t.aktiOI 
saOJ Yllırtru$. P'at1ıy1ıÇ1erı k~lrtr 
ceatn. raaı.ye eımaye çahfmitlır 
0Ufm1nın y~un çabaiMına raO
men blpra,.,.d~ını, bunlar bu 
btçımıy .. blfltllmts.na hızmet et
mıtıetdlr 

ParlJ 111 Konoremızın ~on.., ı. 
amaç va gO(evlefıoden bır tan..
de ıastryeıcı'9 ı.stıye •tmek ol
muıtur A.....-n11zee yı.ırutu._, .. nır 
N't'af'mı.onucund.a proletarya za
fer kazıınatlll çıkarken. dJOel .,nıf 
anlayışlan mahkum echlrt'llflıt Uı
ıun bir ba.Jen)"ta eonuçlatıan m 
Kongte aontu, ylblınc. atnıf ka
ltn.tıları, aı.antı:atun:e ve çolı. daha 
kotu btÇimlıWCie bOr ....,dı Test~ 
eılık. 01\emtl tahrıbatıar yaralltkan. 
çeşıt ~lıerôe dayatAtın tMl!~ 

rntyet de. tKil\dan ~• kalmaz 
Her kJ ~f di Ozde MıkıWYyle 
farkldık oo-t""*'*'le btflıkte 

dOl>O OOOoo* l>oom'-<10 oruıyo 
çıktılar 

lkırw;a kaGar blıhrtw..terımız 

~ı ye IOftOÇiarı tumden 
eç.iılemakte" z,y.oe. torunun Oltü 
btr Ol.llbnt IÇ:8frrtek1edfl Amac. da· 
he çok. aon otaırak cere,oan eoen 
t.QtıyealıQI• v. cıayat.aan 1-' 
tn~ye\ln ~.,.... ometı••nı ~Ç~kll · 

maktır & IOfUnt.ın Ozunu ve ton 
gehfmelen açıklarken bunlann 
faalıyet ve tahrıbaıtannt bel•rtmcıtc 
~etur ııı KMgtede lır.andıletın. 

mukeley«M. glzteyeflyabaneı tı
ntf anlayıştarınm sahıp..,l. .,..._,. 
mış Partı Ofttlmında. keodıle..-mı 
daha lazla gız~zkH"dl NJ. 
letcım prat~ yönelirken. dl(ııfik 
al.anl.,dl QOrl.lleın bt.ı ..ıeyı•r, 

ktn4~ırw dal\& t•zıa karnutıta<J• 
meder PirtımıLI tarar v«mif, bır 
yıllık autım .aurec1nde yaralikları 

tlhnbattaJta da enoeu-vıeı Olmuf
la.rdır Anc.tc d•ha t•zla urar venl
memest tçın g«ek_, önlemfet atı 
narak ltktlf.ı: duruma oatırıllrler 
Tarihill kökenlen yt..ızyılla.ra daya
nan, toptumsat ıtmeneri COrOk O· 
lin, sonuçUı hanete varan bu ÇI 

kıŞarın ~ de boy v«memes.ı 
mumtıi Un dt91dıt Par11mınn tan
hinde - ki, bu ıs yfl gibi bır ...ı re
dir - bu sonia noktalanan bırçOk 
lhanete ~nı k cMmufUz lll Kongre
den aonra. Partımıze. •lkel-mılhyet
çl, kematts.ı kuçOk-burıuva. teal•
mlyet çızgıteflnt <ıeyaıtn anıayıttar 
Içten~· Plnımızın eızoı ve ıaır.uoını 
kemıren. saptran ve doOru uyvulıan· 
muı onuna tet çekrnek ısıeven 
anteyJŞtar olmuşlard•r Genelde ol 
maıaa da Onemli roller oynamak 
durumunde ~an alanlar blıftl ot
maıc Oztte, r>ırCOk şlanda 87atıhrnı 
~ıktlrılefek. taktik saoa yltırıl

mıttır Bunun sooucunda tanhl· 
mıza tehıtlerın lıtanıyta yazılan ve 
tı.lkımwı cok f8Y vlıld eden OzgOr 
!Ok VurOy<IO<J engell.,orok -
çıkarılmaya ~lıflı(mı .. ır Parti kad
rolerı bl•tt OII'Nik uıereı deQet• 
•• oyneyarak. •maclarını gotçtk· 
laıftırmayt umut eden MG lufi~ 
cıhk Parti Onc:ıertıoınlo direkt reddl 
anlamına gelen tutumlari gırmt 
curetmt bUe gıOttermektiK'I ~'' 
kalmamı,tır O.haoncekılerın tı:OUi 
kopyeleti ve k.lnkaiUtlefl ofmaktan 
öıeye gıdemeyen bu tasfıyecıler 

t(.ır•k halkımız:ın çıklrlatıyla O)'· 
namıtıardır Halkımızm ıoptu kal
... rn .... imheş~ Ilkeltdınan ve katı 
tovenıtmde 1taoe.s~nı txılan so
murgect polıtıkaların y111 .. ma11 

kemtlıtt kUCOIH>urıuva anıayısı 

PartiMil Içinde horllaWarak, •n
tıce ~af81ılma u§)raşı veolmlttır 
Adece tarıhsel geçmi,. Partimiz •· 
çınde tekratlanmak iltanere\ k•· 
rralı.st anlayıfla hareket aden ku
çuk burJUVI ve ıtbtrlıkçl aoomen 
11nıl anlayışları. kendi aralannda 
uzlapr~k. prOleter dt'Yrımcl çız. 
gıye kartı aav•• eçmı...,dır Şehıc
lerın kanı \111 bVyuk bl, e~ uz• 
rırıe ınş.a ecıuen Pa.nımız, ıçten teth
ecııterek deO•tenne aNiakçe ve 
hovardace konmaya çeUş•lmışhr 
Bunun .çın de tek flflik" agemen 
k~ ınar1k Panıml.nn devrüncl eh 
tııtkını ozo.n ootattmanın. tum ku
rallar Ihlal edı*ek eonuca ulsş
manın yo!)un Ctlb3$l t<;ınoe olun
muştvr ~ısaca.tı . bunun ıç., ne 
gereklyorae o ya~lmttbr 

Halkımtza..,. Partımıza çok bu · 
yuk k~ptare mal Olan bu d lifman
ca ıaahyetMttın önıJne geç""'k bir 
ıotunluluk halıne gel~ Parti· 
maın cJodru dtvnmcı mudahaı. .. 
gundemı.,tı Ucuz heNplatla. llt 
Milarta Çlrkın em.~...-.,.. uıasmak 
•fleyeft, ıl'kel-m•llf)'atÇIIıkten ve k• 
malumden gıdasınJ alan t ... l 
mryelçdı.k btçımınoe tomutla$an 
anlayı•n tat'ııpteırınden kıi'NS<I kil· 
ff-cı.vrım utı.nrteta netea al•rak 
ın.n.•~ .onllınnı noktaı.rken. kı

moaı cıa buNı Yatma fırubru bula· 
matnı.fhl [ıbette kı btJ. ontarın 
dutult Olduıdarı lnlııım.na gatme.z.. 
ı.m terline onıann IUÇI.In ÇOk d.ı~~ . 

hi IIO•rdır Ancak Partımız-ın trh.f· 

daNI•yt• ei1ıı.11tlt .. tınMwek. duf· 
manle h.ılen blrlefmelerı Of'lleınebı· 
lınmıiJlır Ak"' hlkJe. du~nca 
Hl<l•rıtaınn sahıbl oıantann sınıf 

k.,ekteu da dtkkaıe alın.ru. son 
~ .. eliCildan yer kltfl·devnm 
.. flarıdır VUl'letce yıtdır tOm de 
Ol'ltfl ktındi twııl çıtcar&arı ;çın 16-
mUrgeçltiQe petfket Ç4Mılen .... ou 
numuut• de en kbtu bir bıçımde 
lfbırlıO', upktJOı y1~n haın ege 
metı .. nıtın Parbmi.L tÇIM wan 
.,an larıdır Bu S~R~fın karak1erl ızah 
etmeyecek -.acıar acılıelir BugOn. 
Partımızın phsındi sonıutlq,an 

natkımız.ın ıraCJOSI ve ouco. kendı· 
$101 yon.tik ''lef'\en h« turden 
uldınnın auçunun ht!Nbını IOfa
cek bır koouma gelm111ır 

Halkımı.ı:a. deOefkwıne kllfl ıt
tenen her .uçun he:Nıbını IQıfan 

Partımtz, son olatak ÇOk ;otenç ~r 
bfÇırnde çıırkın emefler peşırwte ko

'*" ve bu yon lu Qektl•rdıktıerı f ... 
lıyetıene aoır 7.,., \ıl'lftınlttcJan de 
hesli> JOf'MaStnı biiMt$tJr Panımıı 
tahlfndl rı.tkımı.ı:ın baOnna b•r 
haneet Q•bl ıokulma.k ısteyenıerın 
durumunu ~rtt Ondef1tOınufO)'te 
ızah etmektedır 'Adam bır bUtun 
ot•tn parrınm getış;ımlnıtanııma~ 
y. MHtuyor, bu kadar Ş4t#tldın kanı 
pehaStM mat ot.n. bu kadM fl«''l 
bı/ em~ln c.;rüml Olarak. Ottly.t 
çıU.n bfr {JIIı$mfJYI NşJra turlU 
gosterm.ye. 011da )Wnı çugrl« r•· 
ratma~ . onudMOtmtJctl~. ,.,., 
akıt~y• k•dar ıfl•rr zrvaftMJMJ 
ÇJk•nyor Talcrı~e ge/m~ dtl. bır 
Al.ttürlr BM.tJı dık« Qttx btr bMap 
PanJ çızgı al tJntJne dtkiyor Onı.rca 
)'tl~ e)'fıttn$ıZ DUaKaralt.. C'Oıl· 
lltfl'lı fMCI«III< mUiuNi lfllt'KU 
biz• de yunurm•Y• ~hJI)'Or Bem· 
ı.r. gatiflr ve deMJet içınde IJuluMn 
tuşJWdJr Halkiaii aın ~yuk k. OtU
luk bunlar r•r•hndll'l ~lır ve 
Qurt,arm IIÇI~yol. ktSiflhôe yenlôen 
boyurl Ol)orelt glr!MnJ(I yolu •nu
m.n.a g411()10f Alıntıeta da çok açık 
bU btçımde tıah ed'lldıOI glb4 bu 
UP* halkımıli yiPibi..Cetı..,.ının 
tıc'l kOtoıtınu Panlmıı .. , .. nc:JI 
)'I.Ptnlk iftedılar Ya.ptık'-rının he
sabını but\latdan .or mak. va.zgeç.ıt
mez bır gOr..,.dır KurctJatan da her 

şey yerli-yerıne oıurtulmadıkç.~ 

şvçlular. hak6ızlar aan•k aandef)e· 
ııne oturtulat-"' mahkum ed lme· 
dık çe, ıNM'I bı( aluft aaOiamak Ola· 
naktızdır Bu. binlerce yılın hMI· 
b ının aorulma.sı ve ı.tıh ktrŞttında 
mankum edılmeuıln ilk adımnı 
tlfkll edi)'OI'" Yargı lan•n .... ma~ 
kumeclılt:f'llerult ~rgeolık d• 
Qıldır ttım gerlcıllktır egemen tt· 
nılın yaptıOı lfbırlikçıMcUr tası.. 

mıyet ve ihanenır Halkımız lra
d~tmı Ptırtımlıde aomuUe•l·rıHalır: 
kendiane yaptaan hJm kötulukı. 
rı n heaabım tıek teık IOfVt'Of bundan 
tonta cttl JOI"MIYI devam eo.. 
cektır itta bunun ton Omeklerini 
ıeşkıl eden toDflıntılttrda onaya Cl· 
kan lO ilim lerı ele alı.o de(ieriendU"· 
mek gerekır 

Bunaardan t>tn NO tufıyecıtıA 
konumunda Olup da ıtkel-mUhyet
Cd$bhtikçl çız.gıyi tem&tl aden an
layttbr Daha onoe Izah 4tlmeye 
çaıeştıOımız tahr-ıbatlann satııbt • 
gomeıttaınd antayıŞt, aat'lieker lık va 
çarpıtmalarlll çaOdıt$ bilimle 00-
natılen PaftJI'ntz.nçlzoıtını defOt'me 
.ı.me amaana ulatmad.n 1uc;;uatu 
yak.alanmıtıır Yenıden Ihanet 11 
rıhınt letı;errc.ıt .. meye çatışan eo&
men s.nıt &UC ustu yakayı efe....,. 
~ten kendısım kurtaremam.ştır 

Bu sefer sanık aandatyesıne otur
tularak yeptıktarının hesabı ıetcer 
lllter torulmuf1ur 

Socluluk konumuyle aantk un
dat)' ... ne oturtuıan btteylel' deO•I. 
tarıhiert k Ineten ha W\ bit eoemen 
SJnılın, o-w.oııQfn..,. et.-,dı6erı Olan 
f•fltl Turk aomurgectlıOJnın kendi
SKtır Helkımılin lfıtde.sının en list 
tems.ıcı_. <>'an Perıjmııın, ~nwı.nlık 
adafetınin en yukaek organını ko~ 
nulf(ufma.,. onları lbk1enne kadar 
hlretmı,ıv Onların, IUÇIUZ\18halır: lt 

ınsanıara ve aoytu davaıara kllt· 
kurdukları uyduruk ve a.af1te mah· 
k~tndetıi ı ıum uvunma ola
nıııkl8rınt orıaoan kaldı,me bir ya 
na. ıttcenca. ıuıum ve CIHPOI· 
lukl.anna karft, Partımlz en buyuk 
auçlarırı lhh ahıpterına adaletin ..,. 
in.unl~ın aunabtıec.eoı an genı' 
olanakları tanımıttır 

Suçtu. tkrkaç Insan tal&fında.n 
dlıQıl. OOfunan tum Paru mılıtan
larından aavaşçılara kader Mi kı 

m1zın ono.n.r1..,. korucuları lara
tından tefl'ıır edıtdi Suçlu, ltd•nll!l 

konuşt~u. hareket etı.OJ ve geıı ... 
llrdt01 lalfıyeci faaliyetlerinı bır 

daha gerçet(lıs)l yansıtmayttn, hile 
..,. ya1anıar1a &1bas etmek lltedl 
Ama. bu data. katfiatnda dilsiz va 
uvunmalk.Z bır halk diOıl. halkın. 

bıhmle donenan çaQdat önct.ılkl 

.,.,d· Artık, aloatııan, kiiiCIIfılantlt 

&oı»utuou deQII. hakk.nı aöke ao+~e 
alan ve buna uzanan etlerden. dı· 
lulen kem gözlarden fı h aaıdırılar 

kadar her 10rlü tecavt.ızoen heNP 
aotan bır halk onci.Jau konufUYor 
ve aaht .. ıklere da mUaade etmıyor 
Burada, ldate~. yertt-yerıne ou.ırtu· 
luyot, 16rnurgecıhk va 6ge"*" tı· 
rutın çtlı<artarını kon.ımak ıçın ku
rulan Uhte org1nlar; 1d1let yenne 
adaJer.aızlı~ı haklı ~erma tıekau.ı 

geçtrmıt. yanı her ...,. o•bl tıttayuı 
aıdıtmttlr Actatttveyargı organiitı 

dedı klerl .. ytef ınunlara g6vur
P41madan IUÇIUl yere etum ler· 
manlat'ıııın ylllld•Oı yerle~ hal ne 
getırılm at.ır Hatti daha da ıllfıye 
gıdılertk , uydu.-uımu' ·ddianame· 
lerle lnsarııar dlraOaçıar.na c:" t
mı.Jt•r Safiekierde carUıhOırı hata 
kOfuyan 1020w•O y• taırı artW"'datı. 
ıtytl"lllfl"' durumu \lttontltıgelil 
.,.._, bunun .c:•lır. k.arııtlarıcN 

OySa kı . bu durumlarıyla. Tr.trk 10· 
muroec•D nın H•t .- a orne-. o"~ 
0ıJ Ddtn"*'IIOır lft8 Partım ll t..ım 

O.tıam· 22 Ut'•a• 
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KÜRDISTAN'DA AiLE KURUMU, KADlN HAKLARI VE ÖZG0RL0G0 SORUNU 

GEÇCA SAYIOAIV OfVAM 

Kadi"!,. b ldıO rrı1 gıbj 15 ., • • 
$tN voye e~oı.,.k c;..O•~'~• ge ınce,. e 
k.O.r -b•.ıa. IOf)IUR\ k0)1u toplu 
IT'UO\if ıı.eraıu~"" du$olorurHıt
lıctvdet4fıt•• bH d~ru duruse t)ır 
.aty-' ~lıf)litıi yocl...ı• Blbe ka•tı· 
~ııda ~MO •d• oıgur bu ıl P.·-.. ..,...p dtıı)Mt<t Zet*" ..... ...,dl.t.n 
aonta wv• •kaii;le ~._,,. geçt•lıi · 

.-n eoNI di '*'-' Y•)'QII"'Q btr 
OO,un eO"'•· ttkfOe ıab~ olma 
t.Of"\.tl'ft\Jnegı• '(Of Oflda"'sonrada 
8\lın ,,, zaıon OQOdWlJC.u o ır etıc·•• 
unıptır Bıt o. buN eıııtenen çok 
sııyıdll c;owOU" blk•tN. kadı" n 
dufut'l'k.lfl\.1 di"• cı. ~ndttn c;•ıı
maı bir tWe g4"11f YfM 

Bu, ked•tı•n tHfe bır Oh'l''la .. tÇın 
ı.k oat•f'l b.ıt ~erli bof Md~ 
dıt Ve dt04Jt ~ buna .. u.~ 
m•yotıJ7 Va,. tolP'umOII'IO' QOfı..l · 

me. boy\Jf't tıQOt' lma. adlrt'\ytı(ıl'lt 
lııOI"'IJ~Iyt tıt ter•ta bttPifloltlı. 
.. ~ ıti ••P kw<M yalf'lıl ÇOıO.ı« .... l 
karfi konuınu W. nflıf• l~fllll'fta • 
Clar\O"u, "'-ı...,UI~Yeyararna.ı: 
btr k onUINI Qf'W1~ ~1"1 yet• 

lod • 
O,a•o.. 1 ~)l$11doQI kateeık 

..-~iırıele~OurNCtcJıko-, 
ıu•ıa CJIIyanoiır 9'Lıf Ol9ı~ddlr Oota· 
.,ıs yt111 wvie tw anliiY•t 'f'ürdır . ka · 
~P kunvırrıe ••'ed., kıJftu.mt 
&gun b ı CCU.Jtı ıtte · kıı:ı,·r.-ı: k~· 

b .••• tö.,kt paırç&t"ndt. bıOVIe bo· .. ,"' ..... ve~--· dtyfl IOytttmek· 
Je"- fabtt, b""'" ı~ dfıt\tlft 
OJ~ ~eç.rnaor ~ k.wı. 

n• bir wr vtıftlfrV1or tam t•..,.._ 
ı..ı..-19 tof"""'' ~ ..ıw ~,.ıa IMO"· 
~oe urı OOL-tOr o~ QOUir.ıiJ:O;ot 
fabıt \ 0. bu )'-ooda o&w\ bttınden 
ha.rı O"m&l K.tÇM di .... ekı -.011.1 
duıume dil..., lww cMh«t taN 
açma o--tın. duymuyoruz Cu"
kU lıı~ının ~de b\ıltll'ldu~ı.ı du· 
rum. d.tıa OtKet.ı d+teı\d """" 
ıemnırde orı•y• ıııonı..ımut .... k4· 
dın lc ıtd-o- wtrıne g.-1'\tf ı.t-ııııer 

yapılmf''' 
Kadın klflllı0<nd• turltfı:U OlMliK 

ortaye çıkan nedır? e. .. Uı .. ha• ~ 
.. ıı:ıır Ka·t"''" t""Yıetıf bir.,. .. ..,... 
nNt'1M1 OUN• Qit\d.a h• 1\1'"-ı hl
tıll.iq o-tthrW' ışıe ha#• n k bu l' ~Jl 
.,., kad•l"'ltl ö.tgu 1)1( Cley,., <N 
rallı. lı.uhn., R\ol d• kadının dı..lf&J· 

tu'''"'...,;o~. IOl ""'"'bt 011'1'\1-
~'k.-ynakt.Anrr ~ın O"r'e 
br d..ııutn~1..c:lll' k .......,'" muıkıff'. 
t nde GOl tal'•bt o4rnll' d•Mrrytl 
lıJiıı:•• ki)9U"tur Boy1elı bır ~ptda 
()(taya ''".,.. kadın.,.. dorumu na· 
tdOır1 Bu g•çeıtten uOır_ oıı~z ve 
iı.oıe btr Ud "~n bQkalt deOltôr 
Aı enın d~J$\trutrnuttwk detKelll. 
udınm dı.ıtt.ı'ülmOt'O" d«ec• 
sini <ht ~~ n ldrrOt A• .. 1\41 ka<lar 
dutiNltM ı.acı.n da Of'dan daha 
•.azıa dUflıl'l'tıllmUf cıı~aı ... k.Art~tnıı.a 
'*''Of lk.ı bak~ bı.lde ked.n 
aotıJnu "aile ~ ıçıçe gıtÇ• 
r.Wt CM~ Curıtı.J bilete 
•aelJftl Yntn.al'ltol.lffWI6t Bu rol 
.... ,,.. 'OY.. da' aıtlmt$bf A ıe 
~ı.ı,."'tnunufl ıle'ltf•rncdeıtrl~ 
bu be,lıı. môlın lııadd'\lt'l Cl•vt'~-
WIIImMO .... oıourı.,ıırol.n'telidoı 
de 'tant aı~ıloOıl\ Y*..,•~ında bu 
"-""tY'U" oevrıonın hizmetıne ko· 
f'.: matıne~ lı.teıının 6zyı.uı..,tınl .. 
m.aı .... Ck"vlı~thttlft'o ... beltt· 
W{lci bW ~ır Bu ptQ~ 
c:o.ı..-rı:eden Ml dwnıt'M*> de 
mutnlı.Un~f 

Oe'Yttm aft<IQfl ptO~I' nt., --"""*' ll'I>O. ,..,., 
ıliiÇinOt CaN t:ıa,,' Dır Of'l•"'''l &all· 
JOI to-r .. aOIWI~ 
~ ...,..,._. ... , .... 
·~~ndft-tba$· 

"• çon.f"\ yoh. ye« tur K•oıt: n 01 • 
QtJI1e$fYtetl lı:t)f'I.JSA~Irntsı SOJ• 
yal aryan! tu:g~rlaO.ı •.ı•·•-n.lf 
ve en "'"'d•n h•'"'' dt~ cıs.1 utoar 
llış.k *• g rebl•"'"* ıç.. n dt..-l'lrrı 
c;ı., b8?8yoi~ot~:h.r K"'rd ıra ı da 
f'l"teıfC.Jt auıumd• bı.ıtldl "' De'kl 
bt çbzurr 'fOIU tC.klı.lt 8u 1(. dAl' 
OOvrltnc:t ka<Jon f\.lttlııet.nt vıt OU 

h ... IH!eı'" ~·· lı.etıdı OlG"" 
ICQtUWarı .ç.-ı .. 'MII dl~l If'"' b!f 
onem ttttvnt..; ~ bü OfttmlıiOfan 
Dlı bu ..... Jd• Ô1tjJUIJiıtıt!'e Cıı.f!t. 

l'r'WI'IIO O... nı•~ rmıeiı: q••km.ıo:
~eoı 

Bızde N ı.n yapı bu l"eıt"tH'Hdl 
J:Ot11n•;<w Ço.Qu •'•lt11"" bu 
kot'\IOa ·~ tayı.fıtO Nft Vlt Oktı.ı• 
Ou brhn.,...ttd r 8ııea bu durum. 
f\1 nectenıefdltl iıı1~oa•'-ıı rı>f 
Gtılefletııı..- her !lı onuda eıldıu4•' nıbt 
buaiM'odl da h(J~ıır;münU ct.Ytm tlt•· 
tıyt'lf M...ıa bl)llfllef to'C duıo· 
nu~ ~~~-n ••)tınd0. bir .,1$11 
brı~1ef"'Oimaı de,.., 
hleı'\fne(' f'"l'dllııl........,..fl" gıiUf"CloO
pl'oblemtet'den lı.loo!Ou.,...~ otlfaık 

gcwur• A~nt ""-•lde erıofllc..,.de 
•~-~w .... lıolıhbıOUN 
filı " ya'f9't"dır .. ı. but~.<r bu ao. 
rı..W'III adeta bu l f'Çtf' gıbi NOI~· 

rrıot oldu~ı.ı""""'z 101"\o~Nitd., NOf· 
mal du.ıendG •·'•"' yatarnaf'ın 
COk 10' bıt oıay olduOu bUı n 

mektld f 6u Oh''ll~dM aO.talı'INi'· 
tarım ıın bır "'4C.tıuna <JOtıcJI•QU 

QÖfUitnUt gtfçeillefdordır H4ııı• 

""" Utıı-..tı. QlunduOu Q bi. ÇCKUkllfl 
ol/'l\iiYarı aııtt+-r a.ıe bOyu" bıt 

"""tkt.ı:Juk ..-aMr•r Yıflft U71Jıı" b-' 
....,.. o.ar ıc~•n bır ı..ı..,...n •ouı... 

~" $-'IY""'tt yon.W\)1: de 1 1. 
00"\llmOto&..,..,oancJeOı:lıd• Sun· 
., t:>plun'Nmt.tlı.atl. ~ ol•• ·->Oo e-<el< .... .,. ..... l;>j>IU· 
m~~n bu MWUt\\1" çOlurnO"w .,_.,. 
OıQıyJII"',.,_,,.....dir184in«'ı .,..,. 
y;~r.ıoş.tnın ClttiN ç .. ,..... O.O.Idıt 
Z..ıen toplumun "and nı )"ertıd«t 
wuıLırnın.n ... ono, k v. l(.optutftUI 
fıt:al yetın n b•t oa,... d• ltendı 
Millını cıc-.am enırm...,tıf Bu dt 
tı.lın.n l.wl.da atleter•n kufı..ılmaw 
Ye Qf't4twl.,....dıf 

Stmdi bv Q4W~ n ıf9(ıda 
k.nd· dwu"""""''' tuı .. ı~.,., ıda 
ot>f~umoz ~çeU~ ,,_.,., Bız 
dedern~•tanı..voov-. btfyaş.amın 

elkS"t!f'dAOOJYI'U~C.XW 8Uç0tı)u 
PKK UllanN gıtd•t.-ı IQrlra bu 
llonud.l.kı hl)al'lif"" at!ı..ıt\ oıd\.1 
Q~JnıJ da pdı..ı o.ıtı.ı btt ~.,.. bU 

tı.Of'lf.odA mfi'VC\It gıat"ç•ı.t.,.ıff\ ~'• 
ltidar aomawı.7 <ı'duOunu da dU· 
tunebtııyOtdur B.lk< blf k•amı 
~en~· tepki bı,. duyu~Of'Our 8•ı 
cM bv konulatda lı..endlmlzt llk•YO· 
'"'L •~ tıurıtnrı bal!t baz.o ..,_..,. 
~runa ıı. ... nlıkle yapn'\ıy0fı.l7 

Bugun 1'\lten b tım .aok.l 
,..,"''ıUN ı..ernırtn (WM'>tn• bıt huıa. "''f'l bu 01<1+ b~ll<lır Ge· 
..,._,._," l9r tö.lılı lllbnda rasa 
.,.., kız -.e .nı..-. çoc"'W•n Cktıl 
küıeuk-)'1 .. ~~..-.,_..84), 
tt- yl.l ıı..un ,,.,... ~uld.,...ltf• Dt• n 

me"'*"' Sırt ~- boyıe 
o..,e ~ duti.I"'IOI'tl'j t~~,.kı.c:H· 

lv o...rum.. TC rı" OtClı.taundan "-lt 
kat dAtıl •azta bu ., k<ıtıO blfabe· 
fl"'dl geurm'"'-t.O.r oa~ COC::\.1" 
yaıta. tarlitiına b•ll Yatflma~an btt 
IOI'umıuıw~ atı f\0 o r~ek lnNtn• 
le-t!ll'\lıı adeta altınden çı~ıllrrıD,e 
~ \Oplum•• ılofkıl« ıçer••n• 
IO ... uyOt Sin'ld· burılat ~ ..... ,.tn 

00•"""' oo4fk vb P'-.. 
t\1:1111 toı"Um-.yKctılıı.- Duııu rı&MI 
brl...-.cPtart Tabıi • bu l(onc.ıda 
tane ...,...,, yoııı. ltı•. dewıtnt 
dtl'lada~ıti(.ttı.tkl· 

f.,ın bv lı..nı~· *"' mıa ce~ımre-ı.. 
~, Ha'"" on .. t'l"lı Of' ,ll l"~• bıf 

.. ,, kadın o-\J.rı t•.:el< v*"'"' 
~mdtJn(ladt 

Ifte Du nokıada ~uttu, 00~'" 
or cor' .. m~.ı~u OO"tetclıttJtıt~ tt; ;n. 
,_,t.,.,..tıe nu ı ~·rı~dı~ ~ a• da· 
Qınrrı_. ı.t yorl/ff' Bız e ı~,.., uO• 
oanaıg rr .. ı ç.ıo bu k<)t'lı.IOI bor 
.. ılttt.anldo« e .. n.~.,..,.. , .... 
••"'*' ol,.,• ucı-un. ~·ı n 
c,r••taı c;ııa•'lı0ı ~ tn ,....,. 
.,,. wı:artm :ra ald._, ı oe.z 
w,.ın~a: .n da C* at~ sorurü• 
bu ptô~ cM"Wrımtl bW' li'ZOI 
asm~, c.JtOil onu C-U$kt.iMI ya .. 
fn.ty bif't;da ;.u :ftU:teı:l, Par. 
rnaın Df! WQilı OLQ\ItiU" kurumu 
OIOı.tO-u bilin!'rtCriıtOdlf &i bl•m
dll"' Paf1 "'ı tK~tun t{Jptumu ılrt~ 
kılert .. lı' ,01 .. btlnlatl dO"-ıtttnıC.t 
o.,. cozuon Ollı'•tor Ayrı• " " kit 
llld•n sorurHJna da b-J ı•tnekl• 
)..,..,...._ .. ıadlr &"'-"' 101\.ıflUn .. 
.1~~ee K•dıfldtn cseoıı ••11tt., Ge 
• lr"'aUII'IIf'l yOn eJ v.)t "'' bun• 
lArı CSiıt-1 ayrımı:. bor ~.tda Ol\lyl 

• Oyma• ıWıyor"l. 

IOAUHU .. UH PA .. Tj 
I A,LAIIIIHA YANIIfl.l 

n DOC:AU Ç0Z0M 

Et6tekliOın Pa.-tı ıc.nd• ba.at 
Dl'.n.a bor tot\in oıôuQ~o~ Yt bu 
lo.elltflln. t•dflflıl) çok fat~lf atlllel'O 
btinerı hlf ~çe•ttt BuNa"~ n Pl•11 
Mtıann.,.lıQtııaH tııurutnıJ •çıttdtıkl 
Qlbt bır lı<MrlıO• yA,.mltk tt1• 
d ka... ıl" • •• PSild ıı .,.,. ~· tmıt 
• k Sorunun bı.ı ..-ıldl ~~..,. ... ., .. 
Dır boyutıJ ~~ b16-tt"'*' 
ıl"t )'OtUZ 8ıJ bfı~ ~""(~at'\ y•nJıt - ~ 
W;...-a.tı. ..,..., • • Nl'lte t>ır t-ıau-

'"..,.oe ıı.ena .. '•'"*' "me~~ ....-. 
)eti bu yaliiaf mcutın •ı...., ıenn de 
ı.. unuitTIISi .,. OOQrw 108)'a tı.,a.~~ ~ 

... _,,.. ~ &1-n•sı ~ lOt~ 
Çttzumu ıetn bu;Uiıı bit orı~~n tl· 
•ma~oı.tadır Bu •ç.ıdtn tflı.ld•n 
lit,kı'-tt O.lQUf(:. ~ ... , bH tl~ 

meıoe yAtııaaV!'•• gttekl<Clır Bu 
Parti a<:ıSinctAM CJoı01u Ç()ll.fme 

ulapnP ;çıo .,azgflıÇtln"'..ı bol ot· 
GuOv< 

p-~ru aootufuOu ıç.,. ıt.'Ctığı.rnı.ı 
aı da 0111 bor QfUO bA.,attW\ ı. 
~•notÇtarı ıt•bıllr.., W"gıtı.<f ı..ıetı 

pta• k. "elı~n tarn 1n\a,. fltı 

b• .u CkWı-U"'M:-e o.cıuou gttH \'6M:tı 
da olrnustur Bunıat ~ twt<rtu +ı'"' 
tx.nlal'ın ofuMIJ ylll'\llfll"'ln Nç Ol· 
madıO eMernınnil belort..,.yOfuf'l"\ 
Bunların olumlu ftl»ı)fll.,tt kil 
,,,.. Cle sozkoııuaud..., t)jt Dutada 
daha ~ y·kıeı ~tl'laoı u,,., l"de 
d..ıtrnak ıstıyorı.ız 

Bu r-orunıar. aadecet.ad tıJn $\i 
ı,ey• bu özel..g ne .-ı mı ı et gttd• 1 
8ı.~ korıudl 90f'tıldt m•ıııtwaım.e 
~,.., Oıe;Oeget<'klltiUfUMhlo; 

mıyet o ın t-r ,..,.-,ucu olar lı.. Cu 
O~OI1.ıa'fa(~tı4ın.bet.-~ 
g«ekıt Ptrtl rntl taııld'"'" guetU 
Oıt ten'llllone WIN~..,.. dı.lfUI"ı.t 
en y•k•co etı.: lenn• bı.l k...,-n Uze 
nnd•~'erd 

Bunlar Plt\1 !Qndl "'""''" au 
ru!'l"'l o-'trltk ıçın adeta t'ııç.bor 

kuralı tanımact-tar Pertlm•ıtn Ol• 
gurt..ı• enlaY'f"" çOk .. ntl b•r 
.. k lde41fl.llmalar, YI bunu uygula· 
1"\aloı: ıatemef«l .O.Zit04"\.ıtı.tdıJt 8u 
konuoıt Parııyeyalııa .. mıarı di ccı"' 
ııgınct r Sarı ı.. b n y Jılı. I{OI...O•n 
ını ~•tr~•tı Pathden eıkarııca11n1 
Oır )ontıl+n IC*ı...,. g:rd.., Oz· 
gurıOI)a Pon ,, uo • ı.. cwg..ı · 
...,~• kt.,.\ltt;.ırmar.. .çtn de0 t, 
1IP'I tettıl'\e OtO·''" CM' ea41 k azarı,. 
ne ~t•uımetıı; ıç~ kullal\cUa.r 
&ı bunla•aım-.•n llıı-ôi~ gor""ıe' 

.,.,dı< &."'·'" rarı•"'d• oeı 60f' 
u 1gn ı-lık rııı ı~a ;ı bOz· 
cı..rıculuGurı ve y•ıt•C•I Oırı o·tl~a 
c kt~ bır ortem oki u Bu kO'IV<Ja 
t'oftrnenbelı'*rnk , ttki"Cier oM oJ 
d..II,J1'1'hJ"' 0'14J'I Ç·'-.miH'd.a pelyl 

~'o~ ı dr Burııaı .. Id"' ozo~nu· 
Q..ı loOf'l.r~J •1 Pen.rıırı g.,.ı e.:gur 
ı.,.c ~~det8.e Czt•NI .,~..,rı~ · 
taçat arlll'\l o or ~.-.,.. •• )elÇ f • 

o ıı. . oı..n" ra us """ı•r•ea4tl 'f'I'Ya 
·•~.oreceo•ı ct-t"ttt.;; o""'"' ded ... 
~ co:oı w ıo:a""J.Jv•~•.c.•oı. llt ne ı ... • 
M Jte Qvttmetı. tt~ ef1Wı"Ctr1 

Qtı.n bıJtı.ın Oll"aıır_, Mrg tel ı tr 
Bun .. t Ptıtl ıçınde wıı•r ll'l•Miy8" 
a., ...... y0f'4iıd• ttt Sı.ı ou dı..'",..' 
da o.rwı.ıe yaıclttt k ooorı.. c-r;• 
.. en.n rı• otma'loıl gereıı.tıO ni açtı or 
Ama QOtClJ' k• Do;nl4ıt egtmett 
oı.ma w ... du. lle rı.trt ·•~ ldıyot 
06.ıto...n Patı . ..ıterıncıe di Dı.ırıu gtt• 
ç•lftt-ıfMl't çaı , 1 orla' Ot 
gur 11t 1(6~;1f'Nldt turıla•,. da 
ıçınete bUtund-'O<J ıa,ıfi•ll'• o• 
••••• , ... ~tml~ 
Ot..rıJar ,._...., 7-orurNedılt' F rMt 
bf.ı t.rut:ır • d ., .. ., ,a,.maw: ıQ4"' 
gı..rıl• t., ....... """' .... M:Mn 
~ tıııer çaba)" ~ehı••"' 
~noe ,ftoe ""'*-' tıır yada· 
,.,..,tç.l~glfdH' ~llklftCIIrt • 

ıan~l bıte' d~ru br yeklat•tT'II 
ıunura~adı eı ~lt' birbfflttoN 
~~dat-yett Nl<oymaz.,. yanındak· 
I'N•tanı btr yOidlt ~erek diQ I. ~· 
egt"Mtnnı-. kuıeceo ı yi de eQ9-
tntrt~ arı•f\1 0"'~ Oofl otara.: 
90'"'"'' Bu .aç dal'l burada iıVI'U
ıan .. lk, d• oıg..;ru ve )'OidaKI 
~,.,a"l.iiGo' & mant.O r ıarı o· 
Wtf'lt" dıJtumıJ b&,1ed~ tlun&ar 
Dı.. nun OrJit'I(Sa baP a b r ~~ • .,. 
wn"•'' ,,....mama+ıta.lar Helbu'l.~ 
Paıbn.,. gıeiılt•ırrı.._ ıJteclıO lifool 
oı:gu"e ve J'OI(J~tçad" 

Ekı t>C>*. durumları C)ttlll,l Çöt~ • 

ı k tan IOf'lfl ~~ tu"'U., OrT'Ul.Urta 
beı.ttdlı. Jl da buna aı~ıııareıı. 

-.wıoc'M'tlmetı. ı•tedıllll( "' IOyfV)'Or 
la-r 8ıJ kı ~önt,..,... cteatç•kç.ad r .,. 
lı.aD\.11 .O•Imezdır te.ıt~n r: yıJ<itel 
I"'MI ~ ,._ 0'41\tl o.nw~ ıo

'"'ncıadu Bı.ı"""l'\dl1 I"OIItly~t•m · 

...... ·~· ptneı: Zatet' .. 0 -tw'P\41 
"'" kc;.no ... a.;oıoc.. bor )>1• •• ~" 
8un1J1"11ÇI"1.,.,.1olurMOIMtl"lı •n'" 
~alanın bu ıcUde 110 """'•" 
agkça bu ıa .. ır <• w ne gr~ 
oemea11r &..ı PI'\J(yı o"AtJ•..ı·-""· 
bu orıarna .ozoı.ı' wı "t •ıoc•Mt 
da)atv .. efl. ~ .. .nı ... bmrr._ vo&· 
dat Oo'maiMı MJtırtı \O)'ı.I')'Of\oll 
to-u omuı:ı.ımuza baf.arl~ btf .. 
~ l"lı Qıbı o"ttya c:ılımaltf•f'l4 ıste 
m ıyon .. .ı 

au ıı tk tn n d·Oer '>' ıcutb"" ... 
14'\t~ yow:tatta'd"' Bu konuoe. tıı.ı 
)'Didatatfl'\ aorumll.l ı.ıCı.ı da aı 
<feOıtdır Bunlar aa an Dltta ozgı.ır 
ı•f.k lere Yll'll$lf\l,otW 'tl lliCh:'\6 
boyıJn -s)O•nyot . ya da )>aıı..tı:lt 

,...,.or Oı:gvr d tk....-e g lf"'\t'Y' o-.ı· 
'"ı.ıt\e'feciWm"ff' Y1~~Mt1'1 
gOic:eGi d oer ()W ... .,.,. bo)-u.., 
toO<trl'l"\\ldlf. bu d4. CCıot ıef'll kllr 
"•(.!*"In dOOma""' btuab...-mae 
get m Partırrıze yaPtıKltı "' bu· 
yük "-Ot'-"ıJk'etden bır•li cM.,. ... "' 
bu tekııiCle eıe eırno~1•r 

84ı"'-r Oırrenlt •• O·ıant N· 
ll)laflnOJ, hlltl Otfl' lilttJıuı;lltdl 
~~:aoının beUı bir ytt vard•r ItiM 
.... ,..,.. ıel.l yer • •rılettn ç.aOd tt· 
~klıltıo'ır.:ldarfaııadıtk obın)ılk 

p.ş.c rı!9n -.e ClY ... Vıi!JAun bYtun 
rı ... o..,. geneıoe Pa'1NMn oıe'de 
.... Pan. Ondet~ıncleı'l Qlllfi'N• 
stryortaf ., konuda ele QH.-ıl:i 
cteOet~r~..tnll ,.., lk.ırW1 
..,.oe daf'ı• fy• ,.,...,~eo..ı: ...,_ 

rada dt gOoı"eeetz ır. Nı-din Of' 
yıiCflf&trltZCI~f"a0--

trf'f"' ;•• •'•'d'"'... t'"',....llrıyltı 
f"lttı baz.ıar l'lıar)oata~ f'll baz• , ,.. 
,. d• ~tar• tarıni alarak Pa•t m.7ıl'\ 
ç rı de acıeta bl• t ıne·IHIII yu .. at.t 
oıeta .. ~aHm turdurrruttef S•tn 
oı ona.,-açlııa'lbi.IClu r umcan"are· 

tt-ı• d ll"' en"'' 0'111)'1 ç ı..a•d•O •• 
aın tcfl.a'ldl' ~ı..CıJ"'J ç:ıo:ar 4 

fT'IJOfU.l 8 l tlıÇb+t ha•elıell N"J.' 
omayacak bı ş.t• lde s.• IN'" Ldl 
buttJrt.a,.lfl 91f"Jf Otgı.ıı k.oı """ 
Ollt\a.klllr k+fC\.Ik Bı.ıııa ~ter .. ., bl 
tı.ar.•ıı cı:gur bır ltıJ-1 >~' 111r0. 
AVI$ırn.,..n O...y..ı" O"'ef'"'\ l._..,j Q..n 
~rtı k B·ı f.t;; pef\at 1\11 olu' sa 
ot"-ın 11ftar ,.;ıı.da bôytet tııt oz 
ourıuıı. ..... a., 'nı ki..,.. b, .. "•ldt 
somutl.at~ JaCaOıt Su 'ı:Of'\VCl•ıı:ı 
00'1'11.,1 gu•çelı.tettlf~n Oyll 

ıı:oıay otma,ıw;ııoOını da blt.yorı..l 

O•z tx.ı ı..on.Jd• do0'\.IYGICI• ~•'• 
•~•.,-• (aoltflı~ça dlfbt VN~O•rn ı 
arttar di Olot. Ot r eQııtı, .. VI .. ., etı 

çoıı. .. ooun\as\>Qı ve b\.1,~ IÇııı di 
bı.ı~-t gucurı buf\1 h.,çarımat• 

geuıt.UO• yeıoe Of\l)'a Çıo;;II'ILir 

•.r-~k ",+er cM6Md r . Me 
wı. 0tı baD Day~ ar•acs.tttn 
tınantın'lr guç:tens.rttt d•,.- cua. 
llı.ll 96fi'Yif'dıtO•k "- grwcuarırı 

ıçır• .... Cl k Aon.a orta~a ÇıkAI"ı nt 
oıdu? AOeta bor cadı kazanı kay· 
ıı•~ ıp b rbor ı 'l bt.ttln Çlket"'4' l l 
u~ıa$1Gı Cuntprc• tlrtı~ıan konu 
cıa ytn• sosyal .ı ıtteıkti ' aaı ı le 
ort11y• c: k1ı ve ~ Panı,e ete 
halı trı kıımtoya çıılfflA.t' Bı.ınıar 

bırbul..- H taNe bor ltıt.clyı bı._ 

OQOru-Gı.ıruat gei:$1 remev~~ du· 
'"mclallf &01 raOm.., kiJı;:op btt 
01 buru Pa'1 ffl ~ ••""•t• 
(alfmltarıeeet .... +d b+t dıJI'tJ'" • 

du• 
a.,n.ı., ıerll.-. VI ber•"...,' tıu 

ıı.onuda ı.ııurı \&11ııtnltet dt ,uruı 
mu• HaJoutı. bu ll.rt•tMI'It l)r 
1\11 o t>Oor, ıfl$~,_.. ••tır Tab'ı 
bunllt bu dutu-marryıa korkunç 
~eıceoe D•f emeOın ~ •d·ltne 
•·neyoıac;tııaı E\)efO'QUitkomuta 
.-1"1\Mt ~reıcfW"Ief boyıo CH tartı• 
may 9tflltlı• ı .... tıuna l'l"ı..'UIOe 

ecllf'll',.., orgull ..-. ı.uıe dlrbtı 
buraaan .,.,,.,._,, e., .,,_,,..,"' br ÇOk 

• a.,dıl gbruklıJ 
8 ı O'.J y•ıı" s yeua .. mwın au

let~rr~ ..çır . ..,....,. ç.abe ...,,eıtı ' 
a., llo~.Jd• ~an '"'' oe twpt•Oı
l'T'IIl •.ıpuıf'l"tı t ... dliOurtoenoume 
.. .wd r All•nda t.ı.ı '*' rnız n battn• 
Q«ıtılf'o"4k '"teııtnl..- de o.~ aZtm 
U"\&41"ii ..... ~ dl(ı-fdtı &un... ll 
OlM» bayanlw CIIO'l oarı dutkuo 
e·ıe.ıt•ın de9efıt' r~•ca ttı« ~ 
t.arını bdı)"'f"uz Bı., •onutfT\ala• -
'''m gı..ıyao~uyor. ~on.ımıemaya v
U't'QıJIIma'YI c:aı •s-y('l(lar TatMI Du· 
rada 9f'l••tırıl.....,. ısttnt'l beJka 
f4tY ... dı• &rıl.ar diY~ i'NMMft 
mtt "6:gur ., ... .,...),bı ı M&rıteı 
oı..raıt goruyor .,.. ~ ""'"''r":1ek 
stı,onar ~"'"" ~ .. otoWıl'l"diııQe 
Ut•t bır konum..ıf'l • .,dlltf\ı orta• 
Y•ÇtU11'1"Urt<I*"Ool1-"'lbı! A"til"'
)okl"r Bu blıra.1a Du OOQrulatı 
kad.n-.tıJ1o.l'l. h ...... ~ rıoorı «lı If' d, .. 
l)ımıı ..,..,., bi..N.or ~'~~ Yt)a bCiyıe 

wııı.. .. ot~ c"' d~ • d..ı""'"'" 
Ot"'lttc:ı.r çok "Oh.l Oldı.ıQu l(.ırı 
btı .. fl.yof\11 

Buoı.r Jurk•)"ede kld•n ~enı 
oen kttll<l·t~ oôd a"nda bulun u· 
tvyof l,ın aslı ... tuclı.;' T~.ork 
kap tll•ı,....njft • ad N oezarı.a"taya 
ç.al,tflUIOot l$ıe IOI~II.&AI.,II' 
kadn p.lfl~l gr • .,Of ır.ad 

rwn onrt'll orıa,.a ç.ı .. ';ı ve ewnun 
fi..,.S OWIZ Qal'la lı.aot:a-""tme Ut 
OMi" ~ .. lçıfMS;f Bu ep ade ...,,.,___,.,.....,..coo 
•aôn tımrat dal\a co- lı IOft lı .... 
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yapıı. luntlye bunu yenı yerM YI• 
pıyor ve dikkati ~kecMt bir bf
Ç•mda, hatta bunu ".or· dergılerde 
bile yaygın bır bıçtmde ltJryorlar 
Bununadınide •·kaclırt torunun• 
J6y141 yaklatım. b6yı. ylk&Ufm· 
dıyorlar Dıkkatedelım, ra,ıat bulu 
kld•nı On P'IRI ç.karartk, Oz.,-ın. 
oe cıerıa cok oyun oyneyıp kulltıl\ı· 
ıteak Olr nMM durumuna ~-
rek kandıaını 1ahtec:a kururmik 
Istiyor Kadınıı .... kadın gocune 
ron.ıtıı.n ilgi taftZmj on.mıı oran. 
de rehatletJyof 8at:ınl bu kadar 
yan111ı1m111 boşuna diiQIIdır Oofe. 
yısıyla bU yaiHIJimın, Oyie kadın 
ozgoriiJOUyte lllkUl cıa yOktur 
Tam ter•na. bu konuda !afizmın 
ton ôefec. alça.kça bir ıatıda 

llişJuye dutormea4nô«< blhMdda
blhnlr 

lttt bunun k6tü, b~t anı k btr 
benzetını ele uflarımızde gOfCIUk 
Veya bltıl.arı ~ı ıatıımltl bu 
dı.JturtJimUfhiOUnü Partimize yan
lotmek lttet'<ıetıtM bır oyun ıçı,_. 
gırdiiar Slmc:Jj bız burada. bUniM 
art n~Uı mı cıeoıı mi tartıtmastnı 
da yapmak ıltamiyonız Elbette 
bazı yetWdt an ntyet vw. Hapla
haneıere, Oıelllkte de kıtıe iUfkllerl
mtıın okfuOu tahaya polis, kad•nı 
SOriJyOf IÇim&H de SOrfK>ılır ml? 
Surebitir Fakaı ben daha çok bu 
orneklerın okiı.tOunu .oyleyertP 
e~eoıı de, so.yal tHr OCQu otatak ve. 
ya IOayaiiQIMmıf, sryu.Haıma
mıf btrtıpm oıgOrtefmeyt çot kötu 
yorumrayarak uyoulem~ıya çetı.,. 

masından bahMdıyOf'um M-.. 
leyt uaeoe basıt btr 1hlalıı ~ 
olarak • almtyOfum Sorun bu 
de01k:hr Sorun. •v•..n.•marıın 
çolıı kOtO ... alınmattnd•n oıurU· 
dUr Yanı. mnııan oımnı gereken 
bırı. Parti !Çindekı katıy«l. OfgUU.. 
moeyı, tuyer.,.-yı bu kadar Nhtece 
l$fNI)'8 vtı klldıınhS)ını Ona sUretek 
kuManmav- ~ıı.,rM, elbette k i bu 
blr.,.tslzfıkOfgUtı.lotur &u.em.oe 
dayanrntıyan btr yıJkHfme oiduOıu 
tçtn tetılıkefldır 84r de lıladınııoırw 
kullanmak, yani buaı Cia eın ... •
Dif'tden yararlanarak bunu yapmak 
tatedtOI tçın bu daha tehlıkal~r 
CUnkıJ, b•zoe erkekler bu k~ 
nuda ~ derace dufk.Un bir dur\J
mu yafiYQıtlar Ooely;lt)'la bu ko-
nuya en aıınoan ctewımeı bıf yak
laflm va yorumu geıırmemıı tart· 
hr Kaldı ki etıtl..,l Parti ullanmıı
c:ta saOlayamaz:uk ozgur. ~~~ 
Oer bır kadın-«kelıl tUfkı• Pattı 
~de oluımazu. yann tm: bunu 
toplumda na .. ı aaOiayec.aOiz? Va 
PttU t(t!\0. htm cHI tın tWI dUZI)I· 
dekiöge&anmız IIOiy.ea.,tllıfkdat 

tıoytedır" deo;ıp. bu ad attında an 
tlhhk~ı llltilıleri geılıtt•rırtaırsa var 
o 6rQUIOn halıne, bll"na getecek· 
l.ete Ootayıaıyte tti Sıkı. llk .. l tut
mak bUyUk 6f'lam taftyor 

Kandımııı her b•kımdan olgun 
11ygılı hale ~tırebllırtı San aonu· 
M kadar g&oev bOiumone, lı bO· 
hJmunt •~. kadın ... rk-" ayrımına 
h.eyıt dıyorvm. Yapılmu.ı gereken 
ayrım IM. ancaık ı..,n 6zalhkterıne 

ve yeteneklere göre o4abılır Ger• 
kırM ş.ıt.tı• mue.defede de komu
ta edltebııır. kı bu konu41 Penımız 
ıaıen ~ktır Dıkkal adıltrM hrb 
lcendıne gtı...,IYOf ve bu konuda 
ım~an da tanıyor HIÇbır OfQtJIOn 
yaıpemadıQı gırı,ımclf•O• Parbmı.z 
yapıyor Ama baZıları. Parti bu 
cMa.MOı aı;b dıya. ÇOk kOhJ dururn
tare kanc:Jıler•ni CJUf(.lrtıyorlaı Oı
gUrKık, btz.dl kolay ka.zanılmamıt 
ki, blı btr-lkı du,kOMbunu plıfk .. 
Qtketım Bıı ıunu htr zaman IOY· 
tadlk; aonuna kadar gellfmeye, 
tOnuna kader orgUtle~ ....... 
ama. bu konuda Partı)'l kötO kul
ı&Jimaya aMa en ufac•k bır prim 
vern-..yıı Fakat, lıatan ~oran
da ya .. namn da bu olduQunu ..,. 
ılı~~Jercıa AOiıklı bfr konuma ge
lınmad+Oint beılırtmabytı Yalnıı 
Parti ıçlndakl .. lllfkHefden cJeOif, 

genelde toptuma, oıetde kadın 

kaaimlne yakllıf'm da ÇOk yeıer
eııdır V.y• bu konuda sarıte If· 
katcUk duygusu wı kendıalni btr 
nell'l8 gobt gören kadın lma,. yı. 
kılmamtfhr 8ı.ı lOf'dur, yıkılmaz 
oememetıt~u Bır da-H~.••
kıl«ınde bunu a,aı ve kendi uza
nnda blr nesn..-ıın hakımfyetıntn 
galıftTlM'ne olanak tanımaz 

KltJye, yeni let'bıya, eo•llm va 
ldıiiiOı kaı.and•ren, kıtınin kendl
eıdır EOet k•t' bunlara uıa.şma 
g!.lcıJnU kendısinde QOfernı)'OfN, 

neden bu aıoytu llifkıt8fın egamaın 
otdul)u saf1anmııa gekyor Şu ;yı 
btlıntyOt"kt. bapbOzuk ..,. macerao 
tıptanrı P111ımız.da yatl yoktur 
Pll'btNıın bu 6zeıtıtclert anta· 
"lmayan ..,. bilinmey«ı 6ı.Oıklet 
diOtld•r Yına ~ınıyor kı, ~1'11-

mııın ou """"cuıcuıneı~çeııo
.., aı deGildir 

llurjuYoiOOIU--tov
.. veya wyıe hak verUdıOindlr'l. 
6zgür OfdUOundan bahledılw. Ama 
bır kadın bu 10p1Um41ttıer alker
hkta.ıatar harhangi bw daYtat bOr o. 
eunda, Istetae di bk l~mede 
Olsun bfr ay bUe k8tıdı Mygınlll)ını 
koruyamaz. l1ef taraltan saklırtya 
ul)rerve k•tliiOlnı bir naaneglblut
mak lOfunda bırakılir Partlmtzde 
bu rur ..,.ı.,ın ~machOı blllnd~ı 
gıbi. bu -onudl çotc: uotam bır 
kurumdur da. Bu, dllfman Uzann-· 
de bU• etkide bulunmvttuı Slf
*''mızda ya.-yan blyanl.,ın MO
lim kalmu. düf1Nnın btSe bOy(;k 
bir tıayıeune yol açmıtur Bu du· 
rum Parbmt.z6e ken&t'le hak ı~ 
tın gUQJnU ge.ı.,ı.r Bunun btt 
y....ı•k old~Ut'u b41o<1moye bolo 
gat"ak yok ,_.. bunı..ınta oyl\amak 

nebtf maııt•nect.b4f kurnazldıtır 
& yucaltOe aaygı duyulma• ger• 
kit Daı bunu bır\.aç ko ... IWI llygıtft· 
lut tıca.z~~trnu. ~n 6e yaptntyOruz 
Bu. kaybadılanNygınlıOı,galace'c 

t41 ,.ntcMn ka.ıanmak w bunu galtt
tlfmak ıçınder auoun Pwtlmız.ft 
bO)"e ~r ittPtyı gelıttıtm.mız.. 

~'*bu bayrak altında, bUWn 
ıoplumda dooaOiomillokıı.ıngolio
tnNinl berabar1nde getifecatıctir 

Bu llıtkllerM 6zgUr ve .oayatill 
ılıtkitar otacMtır 

S•mdl bu hutuau tyı anilmak 
gerelıilıdır BIZI artcadatlar bizim 
bu Uıftl;lye vardfOimflön«ni yanhf 
antıyor veya b6yte anı.mak .. tıyor
.., Maela. bayan .-tıc~Kt....,, ·na
•• ot.. ~r1ı çında b~m sayımll az 
.... Pat1l btzte şu kadar üQrafiYO'' btı 
de kendımızı fOyt.t veya I>Oyta da
yatablltl"' dıyorlar e~ uyıllrı az 
otabılır. ama btı., .orun un Uıetınde 
lldaca bu k~ grup tçın bu 
kldat durmuyotu.ı. Ge6acaıQın "•· 
kiS~ni yaraımatıc laladiG-Miı ıçan. 

soruna bu dentı 6n..-n varı)'OI\Iz. 
Bayan ll"k•dat*arernız buııdan ga
tKaıO•n ılıflci.J.ını yaratmak H;:ln bO· 
yuk bfr çaba urtetme sonucunu 
ÇıkaımaJan geııakıtk«ı, ı.m ıer

loM Ptnını11 ıtoo •• d6ot601111 rt•ht 
yorumiU'(OI" ve kenditarıni dlyl
l.ıfOI'Iar Bugun utlerımııda NO
Lam ılıel(lyl geHftırm• bU)'Uk btr 
onam t.l.tıyot' 0 btn y.ltıW kCMihk 
tenrıını yıkmak IQn <Mı bıJ gerakldır 
Bugun topfumumurun tıutı.n kaim
letl oıg4.1rtuk ıstıyor ıst• buntt~ı 
garQak OzgurluOa kavuttı..ıfmak 
~n de bu gat"e4c:Udır Yine btiW\I)'or, 
6zQUrtok oyte kolay .ada adıtmtyor 
Ancak, oı:gOrluk muaııam bir IIYa· 
ut MIIQimın w teorık tealıyetln 
tonucu olarak gah14yor 

Bu arkadaflanmıı toptum lçln-
00..,-d(lt(lrljii!MJ ..... ,.., .... 
ytndllladamv-•ne konuımamak. 
tan. dtOer' yendan IN o.ı:gur olma· 
maktan blhladıyotlar. ama an 
anndan uygoı. bk ılılfklye ulafiNI 
gucıJnı.J bM vO•teramtyor1ar tşte 
b\1 kabul adılme.ı: bir durumdur 
T~um tçin61 durum bu Olabthr. 
ama Pattımll. saygın iNfldlenn gıetıt
brllmeel g•aıkltl t»r zammdıt tyıı 
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bıltnrne'ı ki, Plırtl k~t~diatnl bu 
Mtı!ltde kemiren. bu tekilde kutları
mak \stayatı&efe Ozgt.ırkık &anrye
maı. Btzım Plrtm'ıizJn bir dllıplın 
anlayttı verdır &z bunu ageman 
kıtmaya çaltıtyoruz Bunu Oyla 
kifitlfi ıor durumdl b..-ekma.k ıçın 
yapmıyoruı~ Pa,-ı.ı bır okuldur. bu 
aç.csan ornek il1$1111erl Parııoegallt
t.ırmeye ı;ahflyot"uı. Gidarak bu ra
den da bUlun topluma yanlftmek 
tlbyoruı. 

Burada tarbt~ olmanın ger• 
Oın• da deOuıınak •atıyoruz Par
tımız OzgUrluk o~Jtmı tamyor drya, 
kltl bunu ttandl leayhnc. kullana
maı. Parti ba.n yetlı.ılar tanıdı dıye, 
k lti bunu kendi bildfO!nçe uygule· 
yamaz PKK'de onder, yetki ve 
eorumluluk sah•bl olmanın k.aaln 
kuratları v..-dır H~ kltnN bunu 
zedaılayemaı.. Fakat bazıları top
lumun o$uşıurcSuQu oembefden 
c-ktP. Partının oıgur ortamına 08'
hnoa adeta Nllfi)'Of ve bu ortamı 
çok kOlu btr .-,ılda kullanmak 
ıstıyor Bunlar bir butun olarak 
Partıl 041fQ8kiiO•mlzı yentıe an'ıyOt 

ı.ı. bunun sonucundi da bıtÇ:Ok 
dUfkUnoe tawın ortaya çıkmasına 
yoı oçıyoı-lar Bunlar özgOrl~u 
kendi duflı,unce dvygu&arını tat
min ac,..,.n bı,. ar~ olar1k go
rOyortar ~ ortamttM Ol bu liNC
ları IÇin kullanmaya çalıflYOI'I.at 

Bunun otanatı:l.anru lkte adarneye-
-lontiiOO~y.koQOOoY')M
lıyortar T•tMi bunu" aonuçlan. h.ç 
cı. olumlu -uyo< Bunun ıçon 
ParU Of1al'nlnl dOOru ... limalL 
burad• dQOrv bıı:r yaşarn ,. ılışkı 

tatDnıı tutturmak bvyU.k Dıf Ol'em 
....,.,.,...,.. 8w<oı golotbrdqma 
aı)ıt.ınwı ll'\aO da bu doOfu y.,.._ 
maul .. rnakbr Bu. btz:deg6fe\ltare 
yetktnca uhıp ~kmak ıçın kaın

dımw bt~. •n~tyaıJ• Mtııb( 

oın..yı ....... Mygıd600' .......... . 
ortamı eonuna k..O.r •çık tı.rtmeyı 
~alııli kdar ıtte bu tan bu Y•tam 
..,. çakfmaya btl IYI1 ôerlz Zlten, 
PartJmlım OlUnUn uyg;ulanma .. nın 
anlamı da budur Bunun dıfln(la 
k ıma art o4uruot:aun. yanlıeçıkıfl•r 
anc:llk kişiNn lt~lnıllJirlr .,.,If 

PartimiN ,...,. Y•f ve mılltyetten 
kachn ~ trktlllerın gelmtıttnıa biZ 

"""' dtJOılız Tam tarline bunu 
t .. vlk aôar ve del:tek..,IL COnkü, 
Parttmlz ınNnlıQın ..Oiam, en MY· 
QKMOer, ozgOr, entetnasyonaJ YO 

yurtMYerlıOin bl• ki.IMI olmak lS-
tıyor. Bu bakımdan Parom•ıe yak
lettm de eoylu olmak ıorundedıt 
Partımızın ••"*•nda Y•tan OeQer· 
lerimızln vasıyet• bunu bıze emre 
dıyor. Pat-bm&ıln özguriUO• .,.,dıOı 
polıo boçılmoz doı)or. golıolırdı!jı 
cfoOru..CJao~rımcı yoldaşlık ııı.-cNatı 

son derece actlt. ve ba$ka torıa 
yorum1am.ya oıatıak tanım•yacak 
kadar nenır. Bu aç.tdan Plırtımızın 
bu kon!.lda gellt11rmek tsıedıOı 40-
0tu oteOitrl ryt tanımek w ante
mak gerekif 

~larının gertel tutkuları UO 
runa nasjl liYetım verdıktennl -ka
d.ın 'ieetkek <Mdu kllrı Için de0il- 11-
y.ul lhtırallatı uoruna ..... ~ r .. ., .. 
•"aıına veya .. kadın kurnU~ıO.na" 
cs.yanarak n11ı1 V(.lklllnıak 111• 
dık*lnl biz CN'tlyt ıto)lduk Su 
bakımdan mHele sadece bas.ıt 

bazı gOdu'-tın tatmin echtmatl 
sorunu da d*Oildır Bunların Pa.rtl· 
mtıde YIMnmty~ ıy. bihnlyor 
Bunu ı~tarıa b6yt8 ya,ayemaıtar 
Şimdi baıılatt k.aJkı)'Of' bize bu 
l(onullrda tı6.rtımona akıl verıyrcw 
Adamın CIIt\& gO.ıO teodehlmın M
lılulanndan aç.lmamıf, yine TC'nin 
dapllıOı an beyat ııı.ıc:ı...-d..-ı kan
diSini kurtaramemıt. o, bu du· 
rumuna bakmaden kalkıp bl.ıa 

"'JOtyal llişkılerln.. netıl ohnuı 

a-ektiOtnl OOr.crneye ça1ıJ1)'0f 
~m <'i dana l(end~aını doOrU-<fUrO•I 
yaşııımoyı -~ ........... 
kıp da bize nıayl 60fatacek1' T1blı 

bu cok garıp bıf durum Bunlar 
o-ha dQOru bir pkılde cevrealne 
talam vetma.ıni bda bılmayenler
dtr &ugun aıınoa dev1eı gocu olan· 
.., bıll, Partımızın bu ozeıı;Oını 
saygı ila karfllıyorlar E§er bu 
dUtkUnter gerçek«tn yucaııktan 

yana olular. Parbdan cM§ ıl kGP· 
ml)'l. an ınaanj ilifkıterın o••··~ 
bo or&amı daha tyf kaYfemaya, 
arılamaya .,. uyıguıamty1 çaba 
Nlfedet'*dı 8un&a1 101yal ıh .. i
den lldeıca klrın doyurmeyı anlı 
yorlar BOyle olmauydı. TC'r"Mn 
yanınii'Oınm•z, tıtf btr gOn onun 
miMiır~ınde kiimak. karnını 
doyut'tn1k tÇHl kendısını bu kadar 
dutkonc. durumlara IOkmazdı 

IŞte bunlar. bunun adını "aotyll 
llıtkı" ~arU koyuyOl'lar 

Bız bu ılıfkı sahasında da lıOft 
o"eç;ı gOçtQ mıuıa<ııarın oııaya 
Çıkmaaını ıstıyoruı Bu f8kılôe 

guçlenmek ısteyen mılıt1nlar1, blı 
.sonuna kader di )'ltdımc. oturuz 
Hleblr bayen ar1(adal'mtL 41'1111 veye 
bekar otsun. Plırıı ortamında .., 
ulak bır atı..,z. baskK:ı ortalTMl 
k.w~ıaşmayacaoını IV' twtmek zo
runo•o.,. IŞte gerçek anlamda 6z
gurhl0Un ., bUyUk anlamı budur 
Bız, uftarımızde 61 bu btQml uy
gut!.lyor ve gebftırıyoruı. Saftan
mııda h+Ç ktmM, bW bilyarı 

erk.adlfl fo()yte Yi$11. to)18 dlvrlfl 
bfıC:ım.nctt btf dayatmacıa butuna
maz Buf\W ıçm Ol ~ cMan 
yo&datJt.lr. Wıfkll«ld•r Bunun GlfH'· 
Cl& hııe.t* yakLafı.m kabul ad•lmez 
.,. 1>u durum. Pon.mı.z -~ 
OzooftuOütl Oarec....... pıenr 
~ bır ozgurtuk. hiÇbir Betl 
Awvpa uıka.noa ,.oıttur .,. "atta 
bl.lJ eoay.-st ul.k ... ôaın btll ıtwı
d.- Bu: Otguf'tuOu bu tıelıulde anla
mak ıorundayu.. Yok u bunu ba&ıt 
tutkuların k"'"' hahne gelmek ve 
bunu hel ortiMI deyatm.ek biçı
mınde anlamamak oerekır o hat 
da, ~rtımıte bu ff)kılda dışarıdan 
dlyatıl.ln ve tçerkSan Qeilttarılmek 
lsten.n bu tur yaklqtmlann allında 
blı batk• n.oenter aray~ 
Boyleıi yalıll3.,m&an, saôece b .. ıı 
bir dUtkOnlo§!Jn sonucu otarak 
gOrmaklan ziyade. ba,Pa guçl~tın 
oyunu Olatek 1>1100004n1 Ot Cl()ll>
nt.ınde bulunduraceQıL -·-... --lçın k.andl koşullanmaı ltdefemak ısu-
)'Ofuz. Bız bir d•vrıme katkmıtız. 

Bu. beraberın<M ••tedarı . Okuklan. 
Uretımoen YO hatta kUlOral Yll..-m
dan kopmayı oeurdl vıne biz dUş· 

manla OWm-kahm aa~na glfmıt 
durumdayaz. 8ö)'lıla btf' ortamda 
hanoı newmat u. Uifkltından. kOt
ıor.ı -oooyal ya .. mcıon bohııedıı.
bıkr Buraôl har ftY!n d8Yflm M~t
kı.ına 06nUstU0U tçılı bit 0tt 
çektır Davnm •kiilı• nedır'? G.,._ 
çeOin h• turlu yenKMn ın .. •na 
yöneltf1can. daha 1011r• doQmli' 
oet•ken l111kıleNn btf ambf'tyonu
dur Bur•d• aakrya aıt olan butı.Jn 
lltıılı.t PlfCIIanlyOI' .. yo<ıııe y.
nltıı o-çırıııyor S.mctj buna tıtar" 

"bııl8kidaınf6y._y-..rordı..rk, yına 

bOyle y ... yahm'" demek. -..ye. 
QtfteıltOf blıQtılıkl•r Baz»tn Ç'klp 
"dawunc.ıerın 6e bb)1e veya töyle 
ytsa~"haıJckıvar.dıyıoırilıf Evet, 
davtlmdWin an OstOn yapmı YI· 
flmaya heklerı var Zaten yuı
yorllr eta fakli kenddetlnl yap. 
m1y1 alla haikları yoktur Adı Oz• 
rıneladır . devrimcıier ~top

lumunun flıtkller1n4 kendi tahıafa· 
rında y..,yorlat Yanı. dawımcıw 
geıeceoln toPkimunun ıhPulerını 

k~ışahıllarında yat~yotlar Yanı. 
cıevrlmcUet Q81e080in mlmarlat1, 
rilozotları, ah'-keı'-ıtıdır Oewlmd~ 
• · ara,tınr, ınçeter. ama buntarı 
fal'la ya .. yama.ztar veya onlatın 

yaşama• aambotlktar lfla. bir kıf' 
burada gtmcal dUtenın lhfkUennı 
y.pm.k. .,. autdurmft. ısuyorN. 
ondan buyuk bfr ôavfımct ç:tktnl• 
ıt•c.f• gıb4 bu durum 01\U 9'f'ICt· 

S•!lf• ll 

KOe ve hattaıcar.,·dewtrnolıOa k.a
dor bole Cl()lurot 

Bıı burad• tıır ttıfl . bu k:OI'Iudl 
ntye IOI"Un c:ıkan'fC)f damiyofuL 
Ama ., il:ltl tx.l'fOiı. btr 6rlrımcl 
Olmak ıstıyoru bfr kez ledaket1ık 
d uzayıni 1labıld~tna yoOunlatbrıt 
Yına bu konuOI kend•"n• guva· 
nıyorN oetec.oın Ilifokılin i aı:anc:s•
smda yaratır Ayrw, ~itde ozgor 
kadın ve oıgı.ıt erkek atallndaJu 
16ı$kı nas.ıı oımalı,IOI"Usuna dadoO· 
ru kartılıOı verır Yok eO• klff. 
bu konude Zllyıfhk ıç.ıaıne dUW· 
"· buyuk b ll yıkıma y04 ec:ar Bizim 
toptumumwda k•dına yenilmeyen 
etkek var mıdır? Zat., dutman bu 
ıayıfi!Ol btld•l)t ıçın, ltoı ol.-ak 
kadını 6n8 sur• OzeUılıı .. de Kun 
~aman 11n•flannı onemli oranda 
bu konuda ~meyt ba..,mı,ur 
TatMı ki tHr dallrlmcl bOy,_ btr 

baatılıı)l gO:ataremeı OOeman kar· 
tısında yeınllrneyeeek. belki tNr 
konuda U'l&fiC.Ik ama ba11t btr 
kadm -.orunu yuıunden yenlla
oetctlr ı,ıe bu dı..ırum klş.ı 6çln. bir 
)'Ulkaralldır 56m0r'ged duımantn 
bugun k6yl«o do l>u -• O!bj)ı 
.,. gençtelNı dOf()~rM bU felc ıkte 
toıtıoıınoye..ııtoOıl>lltnn>OI<-.Bu 
oyunu ~ çıkarmak dewıımci ilif
kfnın getltmMne ttaOiıôır 

DiOet konutarda otdUOu glbf bu 
konuda da çetin bır &evaŞfmın 

~ruıokiOOU tııılınmekıecsır ÖzgUr 
btr ltadın yaratmak. belki de özgür 
bM' h••• yaratmak kadat ıor bir 
ııtır &ı gerQektıOın t>tı.nct 1._ tıar• 
kat adryor .... NYaflmiD bu temel· 
eta gebştınyoruz eafkl bunun laf· 
k.tna f&z1all ~ .. varılrnaysbitir, ama 
PKK'dtı yUrtıtulen mucadetenltı bir 
ogee; dtı budur Pertımtz bu kon!.l· 
N da yen.nın onunu eçma.k IÇin bu 
ilıfkl ... l tart btr efet;tıfıye tlbi IUI· 
milktadır Yenı o«an ancak aaklnın 
..., bw alefıiMj t..-nalında ~

bıllt Bazı dUtkon tıptet, kandıı.tıni 
bu gerc:.ıclık *""'ndeeQıtım4! tl bl 
tutmuyor ve yenl~lyortar 

Şımdı. burada ka"' çıkt~ımız 
k.adın..,kak ll•tkll' daQildlr Yık

mak latad~ımll. ve karfl Ç•ktı· 

Olmrı. kıtiyi kôlalıOa gôtı.Jran ihfll;ı 

Utrı:ıdır 8u konuGe n.ngı arkedat 
kurdUOU iblunin dewıma gOtur~ 
ooQ<InU-.--' B<z. •kodot
ıare d.ctık ki. ())'Je IH$1iıter oeııturın 

kı, li'ıleri bır adım daha yurt.sever
ı.ta. OzgOrk.lk haraketone yak ınfat· 
lnon:)lno~ ......... t>zvoriOII .. -
,.. gıellfbnn ttı. Mm kendıına: hem 
da toplumu daha ••ıle oıgu~ 
O(Hursun Buna 6ne01Uk eden ar
kadat'W oldu mu? Bu butUn Qtt'tlmt 

buna açtk tuttuk. oetekan feda)ıar
ı.oı yaptık . Ştmdj genye keı.n n .. 
dır? OoOru ltıtki tarzmı tunu~ktır 

EOer bu konuda dtkk•tli davra· 
n.lmaziiiiOI'Unfar~ ... 
alınmaz .,. oetenoksat ıayıflıkıarı 

m.z QM*"ılmcae cotı. IMY yttue
cıaOız Mılıı.an 06ç01erln burada di 
Mrgııenmesl oerekltdjl Kadını hOr 
obıren bir yak!Qımın karf'IU\dl 
otduQumuı t:tı'lnrnaktadır Biı. ki• 
d•naeoemens.ınıı mantıO, uaya'ı;ll· 

tılm•a.ınCian nefret eoıvoruı Bu 
bızım .oayahtı kl.,.lıO•mlzHI ~ 
daşmaz Buna karfi b•a duten 
nedır? PerU ıcındi ve g•def•• 
toplu!Tid8 ozgur illfkl)'t yar11.ma"" 

Bu konuda eta guıc:IU detllMn 
yaratmak son daface on.m .. ,. .. 
maJttadır Bu oyte ~ 
k•dardaayıpblt~y~ 'flnl 
bu konuda az veya«* il .-ıcM o,1a 
teıtaorıamıı diQiıd.ır Ek.ırlda~ 

kıtUarW'I Uıfk *"" •smak o-• 
kir ~·,.~•,.......uc 
kadını davn~...-6ı? ~ 
y•k&aftrklr'l acaDa ~IM~ 
ca. hang. ...,...ı. 6rtıJ1Mf wıa Nnl 
IOt)fUmtal konutardi onu-~ 
clırdı1' 8uf'IM gıerc-ıan ıt11 taııa.e 

I.IZ ... ıi'\CII Ol.,.. O"'*"- CJıiN'" 
kan konu'afdır 1~ 

kaclqıa naM ye••~ CCMt 
bıOyOrw Bu ... ..,. .. _.....,. 
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cJ~an btf konumda oldu(lunu 
gıOIIetmeKtedır Kedını nes.l ez Oj. 
l'nı. o.r erkek:ı• ~r111.1 olarak 
atHıta"llır•n kwıdıs• b•le, son dere
eeCluP un bir lı:onumdld·r Bunlar 
tc:eoın IJZ«ındekı hDım;yetınl oef•Ş· 

tırm.yı bır onur gıtM lanMederler 
işte bu di ıeocıau~m·n yuzyıııaroan 
~j ektıOı k•tıliGin bır ba$kl gO
runUmıJdur 

Bazıları l•ı.c:Jen ~~~·klerını 

Ptırtl ıçınde uygullmak ıatıyorlar 
Babam .nn.mi SOyte dövetdl, oen 
bacımı şOyle doverdım dıyor ve 
•ynı•nı Parti ıcınde oe yaş.a~)'l 
çahftyorlar Bunun enlamı nldir1 
PartıiÇintıefeodelızmi yapımaktır 

Sunun ne mUıt.nlık. neolOtıle ve ne 
de y.ıkı ıle altıkllf var Zaytl b•r 
kedın Uzermde hekımıyet kurma
RM'1, onu azm.,•n nariSi bUyUkluıc.
h.ır7 l<..dın zeteın to~um ~nde 

alebıldfOince blı.s1ınlmı:ı ve k~ 
tUtimiştır Kadınların za)'fflıi)•ndan 

yarillanar ak, onların uıemw:ıe t)e. 

kımryet kurmak kesin bir Parttılke
tıdeOI~ır 8ununtetSiCJe.ı$1e'·Paf
tl ortamında teocıaıızmı kırdık, IMr 
ıalec:hOtmW yapa~lırız ve het ıurlu 
yaşamıyaşayaoılırız demet: te bO~ 
yOk bir yanıtgıdır Öz:gurıu~un bôy~ 
le )'or'umlantımayaca!)ını daha on~ 
ce dG beUrttlk. Su ly1 biWnmetj kı. 

sapW .. mıt ozgUr1uk IVI&aytJI.arı has
talıkları d~h• da deon~tırlr Bu 
nedenle, kOlelen bin )t11t dtyantn 
bır lıOf'unu kalkıp k.ndi keyfımıze 
veya oe'en~*'• gore çolumı.. 
mett mUmkun de!)ild.r 

OzgOriUk n.,eketln.n genel Ol 
çOIO kadın tizgllrlüQüne ktrtt 
tutumcia da kendı111n1 ~li eder 
Bıındakı ıayıtl>klar ozgurluQe kar" 
genel yakl4ıt>mdakl rayıf~ın da .,.r 
~S.Udtır BOtan bU e4esbrMMden 
aonra bazıları, genye ne kaldı dtye 
aorabıtır Reformculaf bu konuda, 
Hem OOy .. ytM'II•ım, httm oe 
devrım yapalım· dtwlıer O. rtiOfM~ 
culatın gOrufV(tur OevrımeHt bu 
k~hJ .. etı•rltlınnın ıf'Oında çOzum 
11ar ~toumst hem dUZ4Wl8 kar~ 
tıdtr, hem de ouzenle uzta.tır Hem 
aıleyı tHetUr ır_ Mıtn o ~lef\ın tw 
yı~ ın genlıOını payla.f'r H«n 'teda
karlık. .. dor, nem de attrı boreyıel 
menfuta, çıkata dufkunlu~u ya
tar veooton t>un .. r o kı$1Vl tutucu 
hatta daha da ı.orıanıraa l)&f~ 

yapar Ama. kes.ınlucle çok g~u 
bir d4M'tmcl yapmaz Sızde çık.an 
örnetc.ler neydt? Bugc.ın en çok 
Panıyı ~raıwmak ısteyenlerı n hal 
ve-narekenert nedır? Bunlar, t.-na
men bu anı..nıklatımız ıçınde ıf•
c.Jelinı bulur. Buntar, dahA dOOr'u
durutt Ol:O\If llılkdOII ylratmtden. 
Nygı duyuı..cak kl$<ıtl"ltır Oluttur
madan htır turlu gay"·metı"u i lo tk•· 
len dayatma'fll çahttJlal Paro~ 

mınn bınbtf amelr~ açtı01 ozgurtuk 
onanıın• adeta bormak tatıyorlar 
Bo ıeıTNnôe aoeca bır klıCI$ v.tulı
mıy.ı olaY' da k&-ukt.nıyor Bu 
orn•ı.r çıoc)aılilabtl•r Guçh.ı ka 
dın har ... etonl ctown~. bu 
k~ du,..,., olmayan.n dtOer 
OZQuttuk prOb~• ktrtts.n<Uı d• 
tazta duyarli otacaOı IO)'Mnemez 
Ozgurtuk kavra)''" ve uygu&anı" 
bır butundur Bu. adama Mr •~ 
OzguttukçO olrNY' emr4K1er Bu 
101unu ne gızll-kapaklt ıdara .O. 
b•., ne de ~ Nyabıltnz Bu, 
ırıkatca bır ylklatım Olur 8u alaN 
famı "urallara katdeı.re baOtama
darı 11nır tanımay.,n bir atan otarak 
cseıo-~ıremeyu Parti. ıoptu~ 

mun "• k...,ıne otd~u gıbt bo 
k MA.,... ıJe ozgl.lf' bW k•tılıOı. Orgur
klk Için Oıgunenmeyı_ eyiemı daya~ 

tıyor Bıt defa Pı<.K lle yurı..ırnH 
~ DOytıMtne ıernet bır OlQUr· 
koi"' IIY\aCitı.n ..,. ~nu klvra 
rneJı;. ~o~YOUiamalt l:Ofı..ıf\dld•r&ar 

H&hıın eDCt bır çoOunıvounu 

otuıtuıtarı. tı81'ndeev<:ı bır tNıslcıve 

IOrnUI"urU yata,.arıltfın ozgurh.ık 

prQOlemin.e tl afrN• ontatı dev

rln'\e •~•" bu,.Ok b-r meMie-

dr Ama dat-aılk acJımıa1areUI'IU, 
bu konudl en ousıwnce •IIS I(ı;'i 

dayatmak bh neV1 orovokaayon 
haraketıdır Tabtt, bazıları bu kOt'IU • 
yu oa"t kıt.ıer araStno.itı CII'\MII·k 
aor-uoul\lı ıncNglyOI'Iar mesM o 
lı.adar basıt de!)ıl B-u k00\.!<11 din· 
ter. ıeıseteler, feodatızm, kiPHI
tızm vb de(ııŞik dtoO•s.ık feyfer b"· 
takım normıat, ahtakı enl.ayıştar 

ortaya eık&r!Titştır Bız btmları kop~ 
ye etme«~ h-oçbtr yere varamayıl 
Oyte boyuneOen kad·nı kendı aı
lanmı..zda tutmak la, aadece ozgı.ır. 
IUkçU hareketımıı.ı lek ... ru. Yına 
bu k()(luJarı gormeı_ı.tı;te.n geteretı" 
devrımtn oneonırı bır etmentn• b•r 
t•rata ttmıt. bu •onuda ""'' tM•~ 
Mtfan hef ıurtU aç•k ·kskıtere ıvn 
..,.rrnekle atan proVOkato-r tı•r• 
kou koruklemıt oturuı 

O halde. aıJıı bır ozgurhJtı"ÇU 
e,)ıtı'Yl. Orgut~me. M\lct<JM VI 
buna 6ncolok du.ıeyınde kltltıd• 
bulunma., Panıııhwın en başta ge· 
len gorevlerındenchr Bugun ktGın 
INiıyetl balı atanla.rdt boru qP
f'YOr ve daha da getıt«ek Buna 
guçJu yaklaşmak gerek'tor Yenı. 

k&r$1dlkl Olgunun Ciddı. Onemli, 
aOır 50f'Unlaııokty0unubıtetek 10(1 

detece yoklaşça ..-e ledakarca 
yaktaeıtmalıdır Bir cına.ın kurıı,ı· 

ıuşune devrımımızın vereceOI kil· 
kıyt dUSOnerek, onun propegan
duını. örguttenmeaın. yaparak, 
k~llk verılmelı<lır Yokse enduy. 
guUiıtl, tutkul.ara aı.t edıp daha 
doOtu·<lunıst belyan bır mılıtan 

yetışUrmeôOtl btr--ıkf adım atmadan 
veya Ot'\l bır kifolhk kazandırma 

ctan, ters tlıfkılere gırrneıc Paro
mtı:tn bu "onuo.-1 ctbls.ını enoe'
ı.me Olur. Bazılarına göte btt noiu 
sorun, na111 aunı~yapay ıhfkı&enn 
~tŞtını.c.t)ı<lır Ama bU. Oevrımon 
ozone tetl otutumlari yol ac;.ar. 
klft'(l kUÇUhur 

TıJrıc.ıye·de .. devrırnc:l ıhfkll«"', 

.. Ô8V',~ evtıhk*' vb dwııldı 

aonra buton bunların ıastıyecıh ... 
Oın btr parçası otdUOu ortaya çıktı 
Ha*«ı oe bol bol kld n .... ket~ 
etıUtO• nu.ı olmalıdır, dı ye tMtı..f'h· 
yor Bunu d•yon...-. b~~gun fatama 
!(artı onemat UYifım ~......-ın· 
btt tarafa ıımı...,dır Kendııennı 

sante. tali IOfurııaııa ~· oanet 
soruna baQiı Olarak hat~ımesı 
o-r-Ben bu IOt'utıta apayrı btr 
sorun Olarak ı~ltenlyOftar. Yır'le bu 
sorun. burJuva entellekhJetıennın 
zınln anuemanı hall.ne getirdıktet•. 

ouya ıterıc~lıklefını kanııladıklan 

1W tani OklyOr Ayrca bu dew'ırnde 
sınıfta kalmıt olanların ken<hlennl 
tatmın enık*et'ı btt tahadli Ama o.
nemll btr anh-IQtstgöt.vsahaaı de-
011« AmaTiKI<'V"dobu-olo 
alınıyor Bize de bu konuda sorun
lar; bu ııp ı.afıy.a çOzum*• ozgu 
yonıemlerMı getırılmemeu defıL 

Bura<la bız yın• bır ilkeyi dJie geti
uyoruz Bu tlıtkl bızı ne kadar 
devrıme goıun.ır? O....rlmımll ulu
-Sal kurluluş deYrımıdır &, bızl 

yurtMvethğa na kadar gotoruyor? 
Kadın ı .. tryetj yurtwverlıOe ne 
kadar ca~ı ~uyor? ı<.aa.n4tllek 
flı$kiS4 bu konuda angel deAıldır. 
ama nuıt llttr~bCt b•r ılftkt)oe CIO· 
tltltı.ır eu ttmoldekı ~tllılıfkılef' 
dOOru yoldaflık ıeme&ınde ne 
kadat gefıff)'or'1 TUm bu tofutarı 
yanıtlamak !Çın her te)'den bnee 
bızım bu ı&ıfkt)'e btr cıntell•k olayW'I• 
dJn Ote btr -torun olarak bak~a.mız 
;er.kır Toptumumuzda kadın k.-ı
dıa.nı o getanektet kadın 01-ÇUietlt 
gottermeye, erkek dt lı.~dını g• 
~ ... erkek Olçulertyle gostet • 
meye al•fmıttır. B tr defa bU ll'lttyı. 
... lıeavreyıf' pa_rçaı.yarak bunun 
yenne btt Ozgurtuk aavq.mın1 

Or1alda-fll katar verebılınır, bu N
vat orıP: yUrU1Uiebıhnlr Tartıtma 
llriiUtı.nnı.WoylembutomoiOeol• 

mahdır Bılındı~fgıbt btı.danamua 

anltyıft, kendllmteıı çok bu lı!. onu
da goaler•r Hatta_ b-u kOf"uda yap.. 
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l.acak basıt bır-lk• hat• orgutu 
dağıtf'\aya ıt•dar b le g()IUrur Me
sela ~r baytn ~, erketcl4 Ofnldı 
mı. o etkek cJOşer BGyı.sı etkeQl 
tcald rmak oldukça zordur Butun 
zıhn ınt bu teşkl• ed4ı' vtı c.ıddl alyt
NI bir flll•yetle uQratmaz Kadı!'\· 
ların durumu ae, daha atırı bır 

durumu gbarerryor Hep benım 

geteceOım ne oıaceıc?· enoııesı ıle 
doludur EMnl tutacak, ...n plıK 
yapacak, b·rınl auretetıarar Yınebu 
durum kldınlardl cJoOel bıt tÇgU~ 
duye kadar bl le vardırtlmıştır K• 
Oın böy~ nep satı•P aradı mı ve 
aahıp darak <la bır erke!)ı g04'd1J 
mu tır kez b\lt'ldl tot)•llıt kltft·ll 
getrnez Ozgur bır ytJrOyuşu a"• 
g..-çHıeıtıremez Erk e« de kao•n• 
aurettıı DOyle gorou mu. orıt 

Ozgurtok l[t$kolefıyle deQıl hep 
egemenlııt ilıfkııenyte ytkiQır Kı. 

buradan oa bır OlgıJ(kJk yUruy-usu 
gercetıeıeşemeı. Arrıa m....._t 
COOumuLutıyafaC:hQı durum benc;e 
boy..cıır 

Bvçal( &O•r getenettlefı heplmıı 
ytŞ~yCHuı Nıye aa§Jam mUcadele 
yok denebttır? N11ı1 bıral daOd• 
Ou.şman.n ~tın &alduıtarına karŞı 

dlşlmızı tırnaQı mız• tıııkartk gııte~ 

nıyor kaı~ ko~uyor ve kurtulut 
saQhyortak. bu konuda d• çetın bır 
problftmle karşı karşıyayız Buyuk 
bır dUtmtnta utratır gibi. bUyoUiı.. 

bır lıOf'unla UOra,ıyoruz. Hem gO
dulerımltı esır etmiyoruz, hem de 
one esır olmuyCKuı KendımıZi ve 
çevremııi koruyoruı, etıı•yoruı. 
6fgulluyoruı. Itti. dıJsmana nu.l 
darbe vuruyoraak bulada da b4r 
k•ıkı &&Qiryoruı Boylelık le bır go-. 
rev gereetHesmoş olUyor 

Bir kadın bu k ad., eQ•Umsiz bir 
tt'ktk ortamıoda ÇOk sayıda kıtıyi 
ba•ıtnçıkatabıiN' \/ar'lıtekımbO)'Ia 

ornekler oe yaşancJı Yenı er1t:ekte 
dt oeteneklet köylll kadın anl.ayıfl, 
hatta bur1uva, kuçuk-buıtuvaı ka
dınanl.ayıflyıkıln'u•dftOudır OzgUf 
bırltlfılıkyaıattrnııktanııyaftkendt 

J'lyofJıklat"onı dal'ıa di kOt"t.ık'-YI~ 
cek egemet1ı k dvygusunu tatmı, 
edecetc. bır de varhk duny&lıl"'l 

bes.Hrrec•. ona ya,.m tk.ıdur" 

dadırlecek btr ılıf'tı ptıtındedır Ka· 
d ın zaten bu konud• çoll daha ray•l 
ve kurLanc~ bekW durumdadır 8u 
an&ayı*'--' tehh .. •dır Vatan yotun
d• oım•yan, Pıırtıye. Partmin Ofl· 
derlık ve mllıtan geltŞ.mıne hızmet 
etm..,.,... h1Çb4r ll.tşkıyı biz nu" 
oormal ve otumıu kabuletmıyoruk 
bu konuda di Orgute hıı.met er
meyetı mllıtanıa.ımav• g<Hur • 
tneyetl bızj yuttwverlıo- daftt 
etmeyen htçbtr yil k latımı ne k•t»r 
caz•p gOnlnOrse sıor!Jnsun kabul 
edemeyoL. 

Burada da •kelı ot mak o«ekır 
Ouyguaal veaı.....ıyobndwı ne k ad•• 
bastı ı aiHndaolunuraaolunsun. bu. 
eoer tiZgıHJOk!Gft uzaklaflırt)'O'U 
onunla mucadeleye ~mek Otfl
klr Yenı. lı.urrulutun bY •onudaki 
problemi ancak bOyle hatled•le· 
bılır Yoku uanarına guduletıne 
e111r dufeO bıt adim, devnmcı 
dftOıt encak. tut terteırt bir tum
pen otabHII Devr•mci adam. bu 
konuds kenctını tnU&ZUm eOıtı~ 
OOrevıne. t.ın$1et' •ra .. ncı.ıcı n•l· 
lıı)e, cfntell~ıen onçe yoldaJ&ı(ıı 

gelittlrmeyt nearederte. aorh.ına 
kadar guo;li.i kadın ve erkeoı nasıl 
yatatacaOını. ozeU•kle orguth.ı wy~ 
temel lhıklntn nalfl Oiacad.,• 
kanı tl.atu guçiU olur Yine. yapJI. 
ma.tı gertken kıtUı§Jn ıayıfloklarırıı 
VO Çelıfkllıtttnl açJOI Çtlcltattk, bu 
çehtkUenn çoıumUnıJ guçtu kıt· 

makt•r Bu halledıldıkttn tonra 
dı~• soruntar Oyle lazta onem~ 
o-o... Bu m.teıede da "atan ve 
oıguı1uk rniJe.d•eş.ı .... tır Bu 
konuda dıyel•m çok MvdıO•nlz btr 
lnlan var; "ya ben ye vatan'' dıye1ul 
ıurdu EO• sl.z vatandan vaıl)lıÇip 
bunun lsteklenne boyunfiOerıenıı. 
ney ı.anıııamıs oıurtt.ınuı? Mı.ntııs 

bırdı.ıfkunıuou 
En sevcJI§I deQerlet • de\ırım 

uorurıaleda etmeyen kıfl, dewım
a, bU yOk devrımcı Oiamaz Duygu
larını ve gtıduıem bazen bıçakla 
keser gibi ketem*)'en adam. soylu 
devrımct lutkulara uıapmaı ve 
deYr.mı ıutku derec•ncte benım
aeyemez. Bır kadın gerçeoıne bu 
k.adar duşkurıçe ya«lQan blrııı 

devr.mde bUycJyerneı 
Toptumu Ilde tutmak ıçın bu 11.-Şiırl 

kuttan .. ıyor Babalar t)lıe eoc.uk.la
rını blhrmp ıç'" en çok bu aııena 
Mnlıyorlar Guncet sanat bunu 
kıf.k•r1f)'Of, her gun turkı.l. prkı vCJ 
aracıar bu tutkulatı gei1Jtırıyor 

guçı~dırıyor 1(1, battea f8Y1erle 
lig *'tnflirııer, temel kunulut JJ~ 
yaNline yonelme.n...- <lıye ege. 
men guçıer bunıan btııl'l(l oıara\ 
geloştır•yor Bugun pıyuaya hak•m 
oıan butun eQıence gosttırı tN· 
hyeııerı, ozelıkıt; de ıeıevızyon o;oll 
kOtu k:ulttnıi•)'Of O tıtıoe, bu ko
nllda gOrevtmıı: beli ı ve çok aıkıele 
alın"'IY' ~Rtırıyor Butaoa ba~ 
şan. bUyuklult ve guçıu•i.ıOU ~af ata
bttmektır Zayırıı.oa es.r olmak ÇO.
zum oiamaz [)ı,Oer alanlar da bOy~ 
te<ıır Eytemllııııc gOsterııtT'Iest get• 
kıı1len eytems.ıDıO• y8-$1m&k b4ızı~ 

lan ıcın tastıyect terrutlde cozcJm~ 
dur Ama asla devrı~ bır çbzum 
deı)ıld•r 

Sımdı, demek kı. ktclon-erkek 
llı~ılefı bizım Par11 Ortamına taŞI· 
rııctıOında ve Partımıı bu konuda 
eOlUIY'IO geı..tırdtQinde öncetıOt 

vermwı gereken o4çuler be!l·~r O 
halde "ınıı. ktıınız veya baSki Dtr 
kadına yaklafırk.n. bu otçoterle 
h.arek•t etmek gerekır Yanı. bu 
ozgur m(K;ur ae4•t m•Oır? Ozoor
ıu• m~I'\Oent>trteyantıyor 
mu, enlamıyor mu? Gen mıdlf llett 
midır? Saygı. MYgı bu konudaguçtu 
bir yunaeverlıOe mı. yoksa kenel•nl 
catmın etmeye, besıt çııı.ara mı l())'tu 
Çtkartmı dlıyarı•yor" Teb4 bunları 
anlama'ı. o kad•r zeK <JeO•I Bır 

devrlmotı•n bunları gazonuna ge
llfrntlft'leiOI detneill onun ne lltOar 
aptal dartltflh bırıtı o4du6unu 
Oftll,.a çı~tarır Yıne, çocuklarımıli 
temelde ulusal kurtuluf.l b~tı 

a~...-ak mı eoıııyon.ıı.. ondan uzak~ 
&attırıyOf rrıuyuı1 Bu konuda go 
revı. yapıt"'"' mıdır yapıımamıt 
mıdır? Bt.ınu dufi,Jnmeyen b•r a.ıe 
, .... anc&A ne kaO.r tutucu. gertel 
bınaı O'duOı.ınu or11ya l(oy.,.-

Oemeıt ki. b.ım bu •lanıarde da 
Ciddi di'Vfırnc:ı gorevterle kerıııcar. 
ııya04duOumuıaçıkhr Butun CJun· 
la.rın bll'e)'HI ozgcJriuıc IstetTilerıni 

tı:oymak. maleye, buquYaca t.as
f•yecı bir teımelde provokatorce va 
..,.nca yaktaımak anlamına geıır 
B&yJMı bw ozgurıuou ıum devrımcı 
oıgorluk llıtk.,erı onone koymak. 
hele blz•m k:otUıtarımızd.a yıl(ımın 
kendiltd ır Işte.' PKK'de nasıı bira~ 
rada bOyle vatanır d•yOI'IIt Zlıen 
Partınin buyuıcıuoono de befırlayen 
Ot.ıdur Parti, OzgOr erkek ve kadını 
twerada tutmaCiıkça yo~fÇiı 11•1-
kıyl geltftırmedıkçe proleter tı•r 

partı otamaı BurJuva partilerınde 
her t\JriO ~umauzluk ~abtlır KU
CUk·bufJU'tla frakııyonıar di tt
mamen battan C:ıhnııı, l"'er ıurhJ 

toy$1Jz ilif-11• gelıttırılebı~r. Anı• 

PKK'de bu konudl d~enmevardır 
ve kendt$onl proleterl .. tırecektır 
Bu konude ılıtkıJere haJcım ~ma.JJ 
gerPen Y'"'•••m beıU. yanl•t uy
gutamaltrdan 'tlll.geçme-tt gereQı 
ÇOtt açık iller en yakınıannııa k.,... 
d1un, ıtttırM balfl bır ıcoyıa kadı~ 

nına kartı ~sun. naa.ı yal(la.,ıma.J.ı 

gerelt~l ortada Bu snaanler ıayıt 
bılırıçaıı . eGitıms..ı, zaten COk k ()le-. 
teştırlltn4t durumdadırlar MeHie 
zaten bı.Zlm onla n ne kadar bzgur· 
tettıreıce§lmtz m......ıd" Y~u 

onlara ne !(adar hakim otac&O•mıı 
tartil'da bor ilı~i 'te yakı.fom de
Otld•r. Suçtameıç ywe du~rmek 
buıttır t.A814ıteayaQ_a ~,-mt.lll\j 
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bı tmektır 

Onemli bir devrım surecm· 
deyız Bunu ya .. yoruı 8u konuoe 
gelecek }Çitıltenolmlze tıa.~tım ott
eao ı Elbette ana-babl MVgısı, 
çocuk HYg li ... ~dotı aevglsı ge~ 
reki Fakat, •moıl•k b•Z bunları 

onemtf 01anda yuam.yoruı. HI
çın? GeleceQin dahlı guÇtu ger. 
çek'-ft rılme&J .çın Zaten k ım bu 
ko,uda ne kadar ...,gl gördü ~ı~tya 
yafldı Bu konuda htt1tta bırb•· 
rıne gırm•t ourumda Al~• de bu 
bOytedlr MMele ounu N0htclı b r 
oUzeye vardN'mUW Bizım tMlyUk 
HVI$•tTUın dıOeı gerakçeili de bz· 
gur a•leyı yaratmaktır Şımdı beo-
ceozelılı:Mı bu konularda. bU SONn~ 
tarla yuzyUze geldıOim ız alanlarda 
kadroıar aras•n<la olsun, naık ati~ 
sıMa Olsun tatrntJrna.st gar1k1n 
tutum ve göater;Jmesi gereken 
çbzum budur 

au konc.Kit dıOer 1>1r lOt'un 
t>ıarek hemen belırteUm; bw z.ayıf· 
lık&arı gOrduk EQer bunlar çok 
ttfılık:ah det}IIH, dOtmana dotaylı 
vey• dır~t dayanmıyotsa bır 111-
ııyeea~ıoı b•r kac;ışı. bır ıtıaneı. 

davet eder nıtal.ıkı. de!)IIM-. doOru 
d8"1rımclay<l oltnınaya, e100ru Ç()
ıumeıııtıyaçvaraa, MQiıkh btr e4et~ 
hrryte diJzeıımek gerekir Yol(ta. 

lay tııen namussuı keoın" na· 
musiUl erkek~ deyıp ~n tt;ınden 
çıtmak pek fazla ckldi bir çt)zOm 
drlt•IOır Zayııtr1<1at• ıeıncıe ooouıe
cak oıan bırıne eQer d urust 118, 
buna cSQOru eozumo <layatmak, 
ona rıraat. ımkan tanımak ve ıyı 

destet vermek gerekır Ama yok, 
.ger o •&rlrla liiY•f1tQI bir g...,._k 
hatınegecırml•••ulmalıdw Valnız 
bıLde bu bpler a.ınu~dır Bence 
naıtımınn eıtcı btr çoOunluOu bı· 
lim bu anlaytSoıfl'\+lt uygun bir 
yeklat•mı oenımumekteclır KUr· 
dıa:c.n kadını. keodı~o~ne bu yetıla· 
tım o;erçeves.nde ~lklatıhrtaiQ4Y 
bır OzgUrluk mUçaOeıesi H;lne glr&
b•lır Bu muc:aoe~• ep.y b+r 
ke&.ımı_ htMnda erklik W ın de Ileri· 
lllnde katılabılır Çok çe~tıı neden· 
18fdlf'l OhlrtJ tı.adtn, ıuıuculuOu 
OZOf.nôon daha çabuk atabUir 
Oztüıkle devrıtne1 b•hncı gOrduO-.t 
ıem111. k1Vbedete011&lllbıtf8Ytn 
olmadıO-nı .n erkenden kavrayan 
bır kesim otaralıc tutuculuktan ken
dıımı ~ koc-rmada erkaklarden 
daha avantaJhdı r &ız de bu dAha da 
hafı gttfıtır SOmUrgec.ıUQon de 
karakl.-ınd.n 01utU bıı.da kadının 
u~ı •vou~şa gııçlu kawımı 
mUmkt.ındur Çunttu. ulusal kunu
tut moc.ctelemlz kadinın en g(.IÇKI 
etı ra.l.la ft en yoOun kaıılabıleceoı 
bır devnmd•r Sınıfsal dawlme 
belkı bu denlı kaHlamaz ama. hem 
aın•fNl hern uluHI yonı.ı bu kad•r 
gelış.lun oUt-n <leVI'trT\41 k•d•n ezıcı 
biıl' b+çlmde ıcaıı labilır Oc»eyı$tyla 

bu enerılyl buraya çekmek rnuaz 
zam or-gutleytct. dırenlfCJ gucun. 
den y1r.arllnmat buyUk Onem 
La$•y0f &1 k()(IUOI, 8fkek keeımln 
tutucu ale re•llıOı konumu. cocuk· 
tar ve kadmıar uzerındek· teıodal 

oıorııeı..-•nl terketmelerı gere4c•r 
Su konuda demokrasiyi ~Ilde 
aılede yurutmelıctır Ve tUm bunları 
genel ukJsaJ.toplumN1 kur1uluf 
haretcetıne de yöneltmek zofun· 
Oedıt Pani mıllıanlarının da bu 
konuda tl•tkllere bu b;çımde yak~ 
latmaları ~m t.qıyOr Oıeltıkle 
halkın nezdinde bızı guç duruma 
dUJUrabUecek rıer turlu tavır ve 
davranıttan kaçınmatıdır Iate hal· 
ka, "Namuaumuzll oynuyorlar 
decılrtec::ell. dıJrurn ara ,..,.. maı o
turu ~aun dUtmem6K gerekır Bu 
tı:orıuda Partiadına hareiıetedıyoı~ 

aunuz O y(lzcMn. b\llılonuda dfolt
menın co~~; oynad Oıtw Ptesaplay• 
rak.c:ok ı-.tlda~bU'yıJiı.tıır 
on.m tafty-Of" 

Kerıdm'ı'-l du~ gelınce 

lk.ı konuda 0ı.ı Nır ıa~" QU(;k.l 
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ISERXWEBÔN ~· · 
PKK oo~rtJCırıde Q'IIIUfl uluUI kurtutuf muc•o.t.•ın• klltfJ çok ~oniU .. ldHr ve .ııomotoJar, ceşıw guç1er ı•r•t111dıın u.,.guı•nm••'•~' Y.ne cH.-nm NISt'II'HUit 
Ul.,t.pn baz• op•·•rrn duruMU dt lr.ulf8ntlm•k IJiet'IIIJ, PKK rı ın d•~·'dıDr .. vb dlmtQO;· 'Ol" o•'·Sr•nlmttr• '"''fiii(OI Bu~un bır (H~I de No/lı.tiJ ~g..ı,na. oru, 1 
,.~ı:t1 Bu CHffJıd• yiJy.rıı.rnarı ;azmın ,.,de arlııas•m ~~ c•Jııtrtn b'• mekhJttu yayınlameri drmrnci r•r•tte•l~ın oır ~~~· oM,.• gôfutOfcll 

Partime ve Halkıma Açıklama: 

iLKEL MiLLiYETÇiLiKTEN "MODERNiZE" EDiLMiŞ 
iHANETÇiLiGi iYi TANlYALlM! 

Tarıhı-nde ıl~ olaıak bOyıe aı 

~'ÇI arıı.•Mn h~rtenoı~·rn bır 
oıayı. ~ar•• tas~"' ,.,,ıınoş bOy~aı 

olaytar ıwe komploıar ca deney ve 
ıecrut>el.,ııle mttlıut olmuJoıan

ıar •t•n gt-ıt~lıl l"al rıeoeımıtttt Bır 
.,andan bunu ·~ınç bir olay olafak 
QO ı rn~ gere~ırken. d•Oer b•r yan
d•n da ıtgi'\Ç gor~ gtrtk•r 
Cı.onkLJ . Kuroıst•n t.flhmde bOy .. s 
ve dtltıa lerı boyunakı <Naylara 
tan k ot..ırut'luS ,-e kars•lattlmısılr 
Daha oııcekH'ı. feodal ııbtflı .. cııuıı 
feodal <yonıo-nıcrıe ko m pk) ve ent
ı .k81Arıt b$$vorutken. bvgUn •H 

oaha deOJ~. as.kı.&tden akJıOı m•· 
re.sı mod~rnıze· ederek yapmak
tan oo• k.oırıarnektedır Geçnıotıe 
Kurdıatan da ge~"" ayaklaf"'ma-
13( , arıcak dar ve bolgeaef duzey
ı.tcıe ıı:elaıktatııçın. teoctall:fb rh~
ç lerı n de b • .s'<'Uraeeıoılll yorıtem 

ıer Ancak bu olçulerde olöııbtlıtdı 
Arrıa, glırıUmLııoe geı.,en modern 
uluN kunulue mucadelet.•ne kar 
şı f.odalların başvurdukları yOn
temler suya dufmUf tı,at~~ıo ıte 
~uçl.,nmı,hr Bunun .çın b4.ıntar 
ClodOfer "'" m•raslarınaaat'ııpcılı.a
rilk. PKK önd«lıı)noe geilfe" mo
dern u'vNt ~vttu uş rn,c..de•e&ı'"le 
krHŞI d~•JI .. ve d(h'IO'M gore cHl 
l.şıt ıd•k gori'Mefın. QOt8I)HC:tlıl yon. 
tem ve f'fllf kalara bl$'tl'urmai.ıadır
teı Bun.ırı ıcı n bu oıe11an 11111ı• , .. 
ılgınçgOI'memekgerekır AmagOf'• 
memeıt kterı getıpgeçmcıık dedOO 
ru oırnat Ounlerın çıerçek yuz!Mtnt 
\18 baSYUt'du-.ları tınlr•kaı•rı Of'laya 
..,rnek en ktif'dan benım 1Qt1 Çlın· 

Ku ıçınoe ~a.,.dım va bt.uat ı.:uı~· 
ıntım - zorunlı.ııuk arıeden bır go
re .. dr 

Ml T p&Mportlu P6şengçı Matı
ınud Ovur e sozde verdıgım ropoı • 
1111 \'c- deOı'* dftOıJııC pozıar m· ırı 
"'lolc.1.1 oerı:;ııtı'nde yay•nlanrmasıntrı 
._, at• neyoı1 & yıt~nla a.U otarak 
-.ımler hedurıaocıı ve kimlere hız• 
rnolOII""\ek lf'Jt(ltı~1 Ylf\8. BayMah
fTKidun yaıdc\ıı.Çıtar'l kım ~(lıtr'1 6en 
o ıotf)Qn,ı ıarı ona mı vet" dım. yO>kM 

Kurttur ve br ı<unorgutunun 'P.m~ 
al~ı5ıdır· dıyeaiCltnıp, Pfş.en.gçıye 

m verdım., Bunu aç•kl4y-aea4ım 
Cc* ge~ J plAn ve p.ograrn pe. 

f'J"'de oiOı.klaıınt oOr..,..ınceye k•
dat s 15ten oeçm ,_ beli oranda 

ufaıc takım• ke-ı.Oı ~-..e amac;· 
"Mif'IA t.MA$m•tl eerı br sure~t~ttf'dı 
dar cıurıyar.-ıdat~:ı bflk•taçıMdarı .._. 
darıa PKK gerçeGın .... ç.ıg,.nı 
~Rwayemadı{ıımdan dOlayı PK.K 
derıayt.lma yanı1gıaırı.a gır<hrıı Bu
llıJ'III t>aOıantdı olarAk uşak takımı
na \ler d Qim t>e1ı;tel«ın rte<ıetı• •M 
n ana ılıe.ı-~ı ,-eıc 1 klen lterıd•mı 

ıcurta(amamııım PKK'nın ı.rıt1ı

.,,ıôelcı rok.ıOu kav•ayamamem. 
%r Kur<Jtstan aoına yola ç )tan 
:ırguta kuşkusuz bakma,. .... yıı..ıf1 
Jevor oorrne Oz.tlıO t""'<J~ kay
rıaı..la"'d Yat'\1 Ç-Qk az fatk koyarak 
"<Mtiil.l ·~ br bak $11 IOf'Ut\1 ,,kıa · 
,-orc:ıum Ek.ı necı.,-.ıe, bef'> PQeng 

.... oıan Merv<'n ~ılet'\ Vl~r"'''ıJd un 
~1rdakçıa.nı g6rc:t.Oor"'de d.ııtuı 
IA11.ı llil\d•rr .,.e tartısıp tı:onu51um 
r.:rogramıarı'"l dergıterın steyıp 

rkudum O sırada Merve n ın Sıı..ır•· 
,,. ~e gıtmedurumu vardı Ben• m 
,,, ~m SurıyedeolduOu iÇin. ret n\ 

14tf'""'i Mervat''a v~rdlm Ben•m fo
'00'-aflarırnı aılemegoıurece(lıyer

dfl, •ııcaK No«ıa da•g sı nın lo;a~-

ı yıa -..e ropor1aı yapma adı attın<Je 
aı eme yetıştUI"'tısfer<Jı Işte, yarıd· 

gıya dufl~ı..ım .,. bu u .. k takımi· 
., n tu~·n• takıl(lı~ım nokta bu• 
·as·yd• 

E48f Bay M.ııınmud ()ı., ur le rb
portaı yepmış Oluyoım, getçek. 
edımtayapard•m GorçokadımAb

dulkerım Tem~·dır Ama kendıtt 

tM S."'-vı d•ye yeyıntem '"' 8u 
Semavııtm nı ısa Semt ve M«van·
dan bOUH'lm••- Çunku. bunlar bem 
daha onc;;eden ., .. aor,la tan•)'Of"
ıar Bunun l(:hı yazıcıa soyad~tn 

dedemlnısmr.,teverıtmı t Mahmud 
Ovur ıle herhangı btr ropoMaJ y.ıp
maoım ~ı eay Matımucı Ovur 
neden buyuk baş.lıklarıa PKK ÇO

kUyor d~e 'rlltyor? OtOer orgiJt· 
k)(den de y~ıf"''ll ountutı. ayrıtııı.a 
lar otuyO!' - lu zaıerı daGı mıJtar-. 
bootara da bızzat tanık oldu Hıcb,_ 
rıne değınmeden Otell•kle PKK"· 
oeu ayrııa,.ıerı yly rııarna.f'ın enli · 
mı n.Oır? Vayınlamalctaoı.t amac• 
neo r'? ı<endıaıf'la blrı..aç eorıı..ı 10t 
"'"',._ ısı yorum Kırnıerıe dıaen

.. y•P yayın ama •tıl•y~W:tt~ı gordıı..ı 

,...,,., Kı~ kar" kıml«e hıttTf't 

tem .. ın<Je ve kımler tarahndaf'l bu 
ıı e g()rOYiend•r•td•nı.ı:" PKK'den 
ayn\r.ların dıftllda . IOlUmot\11 bet
kl Kurt orgu~erıyıe naç O()tU$· 
m.cılf'lll mı1 tY•ch ıc.ı. co' \.ıSIIel' .. 
goru,ıunuı .. e g~c;e bıtıı~te ya
$ACiırı 1 Nıye onıardan lelıı bır~~ · 

~~ bıte IOz etmıyor.unut? AÇlk k• 
SIL a.ızın~ yasayantarla bırlık!e 

PKK·y• k !Ir.- ortak plan•ar te:zgah
-,.ortunuz Değ ıl M. nrye onlarOM 
101 etm•VOfWI'Iul1 lik g rl$ımınlzı 
hemen Pt<Kçokıı..ıyot d-yeba,ttk· 
lar aıaraıe. PKK ye kaftı göster 
oın·ı B..ı mu1oeyı kıme vercıı~ınıı• 
bıtmeyecek kedar da yf dt!(jdıı 
Yaınıt: IlLe b.ır şey SOt"mak t511· 
J'Of'Utn Sız Mahmud Ovur, harel<et 
.deuı..,... n•• .. ..,. kımıer•n ranrı.. 
~tu~une getdın.ı? Ayl"t gOnl« CJn
de PAfıo8nOçı Mervan'da batka btr 
u kec;ten 1'\aretı.et etrı lkınız nasıl t>ıt' 

~tınız'? 5amı Abduıratımarı GU· 
ney KurdıMan ın tıa guney bOineSifl 
den geldi. dOt! be$ gvn hiç: 'ıutn 
seye gotu~me hakkı vermeden, 
"!el) ıı..ıÇIU Q(Muırrıe.ıennıı ok1u Bu 
gotutrnotertn L rıtryın uz.erıne kım

.ı-ın ta ımatıyta ~dı,ı1 Neıet U7erl• 
ne ıar-ı '' rıır? Kım ete karşı pıan, 
prograrn ~azırıadınz? Neden bun. 
ardan ruç 101 tt"Md nt77 S·ıınıe 
.ı:on.uşmak geu~·O>N !>te görmedi
' mz.ama" lekkUetebaş-..urmarı•z.. 
b~~ ııerŞt wı çııunamcUm aonra 
v.ug~m&f'lu: ve Mervan .n devreye 
ka leşç.e gumesı vo oercok:or ker
$4!;11\dl tOC)O(tiııılıend adının ya 
yııııadınıt Ama ~ru )'1 SIZ nıe 
Sam veyl Nlltrv;ıır 11 ııorıuşma· 
&arım. ilJ'f"ll Qmanda lllllllft de ro 
porcilt yapmıt gıbı otuyot CUnku 
ar"' deııO•n tar.ıerıam•t, •tnı kAY· 
na .. ıan ~ ıçı,-or ayr.ı <yetdet" te l 
m•tt~r •14yorsııııu.ı 

~l:f"van ın de<~reıe gırmeaı ve 
k.oUa,..d O• uslıJP f.U oıdv PKK Oiı 
J;nda ~~~keı ditoftKııden sonra tum 
org...ıuer keı'ld adamtat nı burJu 
-.ıazı'l n y.ı)'ın tu ıyetıerı •Ç•ne sok
'1'\U~Ir Şımd Mar,rnud sı.ıf'l d..ı

tvrıd~o~~unuL bıçımde bır dtt0 ldu 
lcıırtÇıdır .,.,..attA aıze dıf•bı•u·l""'' kı 
bız.ı., a.rkada•t•r ı,ıe &O yı; sorıra 
o.r .. m oıayını yen~en araştıt•'(Of 
ve At,tJrnJn \tea tl amu yı.uunu or · 

caya çıkarıyor Aahrıd• sııır• du~U'I 
:t~utlı.ll Tt.ırtt~ıye etk.O• Şımdı ıt
ken<:e. baakı vb şey\Cf· kaımamış 

TıJrt..ye YIIVıtf .,avat <Jemoktatıaş 
maya gıdıyor ' Mer-vıı.n da ''\tedıO· 
bıt c.çımde amacına -.a'l\.l$31-
may•nea t:>u .eter Samının .adam

ları de,.reyu gt1C111er S•mı·nın • · 
cıomı..rı habıre benım P"$'11"deV 
dı•er 1 um Q3rf'lerı benı konusM
mak ve beni ParUme. PKK'<ye kars 
kullanmaktı Ort'\eQın Merverı··n 
tek ıst~ıvard · FotoğraflAr dış•nd• 

ajlemegOtl.lrecf'lı. b•r mektup Bun
dan af"'aeı bOIQe d ye m~tubu 
yayınla~kll Ben o .ıamarı bvn 
ıarın ona .. Çe'f'lfdıklerl dol.ıııphuın 

ne o ldudonu ocıronmışt m Bunon 
.çın le<Jbırlı dalıı'ranmaya çalışt m 
Çok ısroı ~f'r\etıne ra~men ver
medım Mervan ıtı tN tHçımrte kat 
ı.tçe yaklafıp lotoOralı;n, MIT 
aıanı M.arırntid Ovur·e 'Pet'rnft't'l<n 
nectenı neıdır? Hangı 111'1'\aç:~ vet 

d 41 beUt d4t0ıl mı1 Bu bit dıı..ıf. 
tTiani k tır lrıu,t k la b3ôd~san bır 
P\lrfH•ı;et CleO Idır OOKO nın datıa 
yetmı~der\ beri ~aş"~~ro~ı~gu 

komploıar ac• ortaOdd•r Ben Nn 
.. rdan bır kaç brneık vttt•r•m Sun
ı..r yurtlıe'-..flf' Muhtltfem 8tçH!llı yt 

vurup · trat•k ıcaue'J geçırdı d•y•· 
rek cena:ıe aorenlf'l(lı b.ıe kat.ıtdılar 
Ikıncı bır olay Sılv .. ntı yuri.M"'ftf 
Motll ACXJuıkenm Ceynanı de •tn• 
1817dl btt kOI'T'IpiO H otdun.ıld.J 

Çobanla yeme mı~ ll. tıorn Oldu 
r\;flef ..-e hem de ltendılttrıne mal 
eoerck se hıpçıkar torenlfM"dllzen
lıefiOr ti79 da Dıyarbakır Ot·• te 
aralArında çıkan b tt towt•şm.awnu 
cu, k~()j ~rk&doşbtırını kurttıntarla 
t:tradılw Yurtso....,- Molımcı UruÇ 
tef'ılddıJtetveMahmudÇ kmttnuç 
kur~nla yaraı .. n.r Hrımon ordın 

cı.n halk arasın. f;fkıp: Aoocul•r 
bızım Oç arkttd••·mm .-M•• dutur
dı.Hor~ dlte P'"OJUtg:Jnd1lt yap111ar 
Ayn· gun . .,.., yed• h.ıberıerınd• 
OOKOnın Mtıhmud Ovurlerı. A· 
po<.~lar ıdeolOJik nectf.ır'llet'cten dO· 
ıavı uç 001<0 cı yurtseverı vurdu· 
tar· dıye kumuo-yuna duyuruda bu
lıı..ındular lk•nı::ı gı.m. homGfl tıeM~ 
TC nin tUm gazete ve yayınlan 8yt"ll 

bf.si•k~r &ltında boyuıc. manşet 
klrl& PKK'yı teşhıre yone.ık dana 
genıt yorumlara yer veroı~ An· 
c;ak, Metırroeı Uruç'urı CCM'IIteıoıo 
oln<Je, onont;, goru' bwl~ nd• olan 
O adındaki arka<Jaş. taretın(JIIn, 
K•rıroıt:un kaıllflıııı. OOKO• .. sıo 

gaıu eıııır Cunku ıc.endı&ı de olllfln 
ıçınde ıdı ama 'fNA Rimedan kUf
hJ rr.ufiU Ondan sonra ol8y. Mik 
IJtralı ndtın aç•klığa kavuşturuldu 

B.Jfl\lf'l lr<Jı"<11f't PKK aoına ne. 
mektupyurtMVefkı ınevteı·rıe3!•ı 

dı Bur'llar l)umet(tuplaf<JI ,'" V•bıı..ı 

ltıadar pafa ya lioQnırı ceıııo• APO·" 
cııye ımrt atarak hatkı tehdıt ec.tı~ 
yarıardı Bu otayıaıa benzer nıce 
po~J.tye yonıemlefe baş vuı<Jukları 

da gOt'tıi<IU K\oltko~z.. Mervan ın 
da bana ybneı ı l( böyıe bır kompıo

y& gırı~. OOKD'nın tarıhı gote
nekı.t"jn n tadoce kUÇtJk bıt patça· 
~ıdır Cunıı:u böyiMi br 1$1)ırıııcçııık 
onların uz~rtncıe ınJ~~ otdukliırı sını ı 

karakterınoen k aynaklan ır ve ont.ııı
rın a nılul aze l ıklerının O•f Orunu
do< 

Ovnı,.r.n tarıhı aıJreç ıçındek 

geltşlmı hep komplo v• ı,bırhi(Çohlt:. 

temeı.nde Olm\JS .... bu gunumuze 

k~<lar d" bOvte de~ttm C!m ''" 
Btln bu kısaayrılık au ı~ tte.ısınde 
de buntann bu Oıellı~ı ıle kartılat
tı m Qştı,. ~en dtı soıunu •nı

Oım•z gbt, arnaçiaıt sadece kı$•14tt'ı 
yok ..C""'* de{ııldır At•l amaçlau, 
\.!mpcryaıızmM" dı$Ma ve011a ka, 
f1 gel•ten ulusal kur1utuş mUc;ade
ı.-~ını tnQt'!lifımelo. ... ,.r oıııı~ dSOıt 
,.Gkt•r Öu-,jUI'I PKK OndCII~•nôfı 
getlftO uluiCW kurtulu• muc:ade.
luını eogeılemek ıçın, kuçuk de 
olsa htw htrlu entrıto.aiArft başvur
rJ'\ılk.tMQ{'f ı k.QJm..,·Ofl.:ııt G('ICm sıe 
UGOyı ve da!NI sonra 81-82-lorôe 
surn bınıkıtK" kurmPtan oa o• 
klime~dılar Amaçlarıtıil kJVU$a· 
rrayıt\CI da zatf'O tf'metseı, ıtkes.t 
ve tvnt b•rlıklcr ot<Juktarıfld3n ~ 
b•rlllilorı ve l"ede cı..gııfl".ıkuı Wl 
oldu 

Bı.ı aoıkoouw guçıt-nn. Mat'ı 

n'lud Ovur'le OQfU$1'n040fı c»dult:t;.n 
aonra. goruvneter gunluk Olara• 
ckv;ım ed yOfdu lmA g.Jntuk yap 
ıı-.ları goru~ uM Sam.ı, Mor 
van .... Owr aratırnda k<tlrnııyordı.J 
~nıı;ugöfu~Okle'ft N$kl bıfı 
.ıana var d· Urmıye·d..,ı TC konao
klainu unotmama)ı gerekıt ÖVUf 
on Dır 1yagı JC lı.onfiDkKtugunda 

ııcen O'OOf 1y.gı da. Sa mı"'" 
korı~sıuOunda· td• 

M~hmud Ovur nP4f!orte k8r$tla$ · 
ııg nı at'\1~1ıyor yaıısın<Ja Nahmuct 
Ovur 'ı'Rb&ına Kurtuna dıze
çeklerdJ btını"' diye baJiılı. atmıJ. 
OoOru ı.oytUyOf' ÇunktJ Mahmud 
oratoıda ncıerin oeş.nde o60ıJgunu 

•Y' btb~d\.ı Iran ukeriiHı ve do...
""' muhafı71atının hftf hateketı. 

Mahmud un ıcındebulunduğu auç.. 
lu luk ptılı.oto}ış.nden dOlayı 3kiın~t 
kurJtJOI dız.~meyı" getırıyordu Ta· 
b~ kı bu korku Of'\On dogal hakkı 
dK Ama aa h onctarı da korıı mwor • 
du En çok korkıyOu, onun ,çjn 
getdıQj, orostı,cııoı ~ peŞinde ol· 
dUOU ış n ortaya çııı:ması ldl. Btr 
y:ın(IM Plışfmgeı, dığer y•ndan 
ga.tetvet~J•r. o bu' yandan cu. cevır. 
d k lerı dotapl&r "• Mrar14rı 'fllf 
ona<Ja va ourıı.ı.r ona,-a ç•.ksa ne 
oıabıtwdi~ Zaten kerdıat de kendı
.. n• bn caza \ı•ı)'Ofdu Tek ceza. 
t~nın uı.ualuk IUC:undan kur,.una 
dırı•~kt~ I>A$k• btrpyolamat•· 
~NW>bo- A ... _ S<l
hıtOe oez"'m•tofdum. Al• A.mc.a t'\lt'i 
a..ma...,ırıden çay ıçıy-ordun" an. 
cak onui'W3 tonoet ed«MIIyoroum 
Kaldı tı. buntat hopsı 'tttiQ(ltÇ6-)•nı 
ka"'''ı.ıfle etmenın ıfadet~<Jır IC:UO• 
çay San·u Amca ·n ıı umavenn
doıı OturO~S)v k•tıve de Samının 
ozel klttıves.llodıtll)d ı VlpttQf J.Oh 
b6tlfH', Samı ıle Turlı Kom.oloalu
ou arörıdakı plan~r ult!f•ne<Jır 
Pasaf)Oftum al rımıştı dıJOı uma 

şehırlefjdOfa$1,-0t' ve PKK oenıtyrı
&anların peştne duşobıl•yordu Ou 
nun ıçın Sa-n Amc:a·atr\ln paupor
tu -,et .,-orGu 

~ilhmud Ovur Turk•ye·yeg t(tlt, . 
IEl" sonra, ~emen Sarnı ıle teı•· 

loncto k0f'IV$h.ı ilk 0.$1a PKK lll 
Vf'kıtfnın ttı fak k.urup kuu,Adı(ı rı ı 
sorou ve PKK nın U ,etıu'ldt.ıeı 

teloton numnras nı lltf'Oı Burıur 

yan ıs. ra cıara baska seyler de IOY· 
ıec:ı San bu b·IQ•Ierı Samt"n•ıı mu~ 

t-ıafızı oıan bıtı"ı'ldWI al•yordıı..ım ~ 

bende bır çol sef..- bıu.at bu kO
nutmalara phıl oldum T.ıetOf" 

ıc.onuşnıaıarı btı ~· h~fUıd., ı.. 

sefer ve Qere~ rae daha tazla41 
o4ı.ı)'Ofdu Bıı.:uıı Tuttu;• t•cu 
ma.,ıık yapan arka<h•t~ıırırı g..ıniQ• 

olup Menlerı ,;etıp anıatıyorekı 

Valnıı Turk lı.onı.oıoalu{ıu le gO-o 
fıJSnıCfCfiROO MOtVan tCfCUmanbl. 
yaptı{! ıçın fazıası ıle b.•gı aıarnı· 

yor"':m lşıto Meh'1'lud Ovu .. ..ın 
ku•.una dıt.ılmc kOfkoll.l ttı.ınoa., 

ıle•• gefıyOI'du Zalen kett<Jf$; goı 
aı:ın1 ahnd•Oında. yardak Cı il M et 
van ntı:mftn b•Jka yere g•hı ""' grz .. 
1er1rnoyo çahştı 

D"""'au itınlatırkon Bay ~-~ 
mud'a sanırım Mırcten taraf h_. 
h8f9 bir tetılılıı.e geımeı Ancak 
uısa olsa daha o•zl• haıoket e<Je 
meı mıydınt1?' dıye şOtllbı"'* 
Aıma btonunl.ol Lurl)..to. biHr· 
ltt.rıııız. da var tabtı. P~K haı..ı.ırı<Ja 
s.,.,..·df'ln .-ota.nıı bı'9ller u uyıl· 
mat rı-unun 'tO''"' tut;ıı det* 
ZatCt'l sı .. ın oıld•O•n L bıkif.ıor no kı? 
Turl buq~-.aıısıNn t\ayallerırıde 

oı.ınıuk taJtl•k .. o sarııyoııoı yaşa 
nan ruyaJar olan PKK Çolt(uyot ... 
APO vuruldu Pt<K dal)ılıyor-' • 
Otw"t-DeJ ki$ ı k bot orup kalmıı 

vb gıbt baSI•kllrl aızde hdece bır 
kaçını ek..Oımz Çunku, ylpllkları
nu ve lıt~·nız ba$fol<lar ne ~k tır ve 
ne de sondur Bu, yaşadığınız tı:or
lıvnun ruy..ı.wıntn d8 yan!ilfn311dır 
uı.ış.amadıQınızı ançak u.ıyanııda 
Q0tmGyt.ıc;.41hş•yOtıwnuz Butı:Ofku 

lu rvyaıarınızta birlık te mytlaka tl 
rıhıtı çop .epe•ıne atıl.c.aklın'l 

Hatırlıyot'Nını:ı Bay Mahmut. tn 
bırseı,- 'ti7Jnsorunvıı~u7un bır ce· 
VdP vOJmııloOım var "Halı.karı ooı
gesınde genıt operat.yoııta.ı başt• 

'fOt ou owasyonlıJra k&rfi PK ı<· 
cıler•n tOdbuı no oıabtth?" dıye 80f 

duÇJunuzda kend •m• lutamayeraıı: 
su ket$11oOı ... ermışt•m Size gore 
mehmetçık .... QUC'udUtlw, O(*'U-

yonı.nn koııı:u•u vw 'iiJJÇtuıuou .ıı:
H)rı nete'end•N Ama Pt< K nın on 
bel kıp!ık gıubonoa ıı.ıı ... b4nler'ce 
a,k., w. t.ot-..ı'TIOM 01~ tım dtı· 

cıı-.ıtrı ve anneeı dı ye baQıraıall 
kaçıp çalışma auınlartnı ter• eden· 
ler bir şey y•pamaz DU$41ncenl1~ 
gore OJ)« asyOntar Oldu mu. aıt k 

PKK'eııar barııııamaz .,...,., tıarelcet 
edemez duruma mı gehyof ar? Bu 
cevabtma kar" gozfttrıru ·~ld•k 
gıbı açı6dı "'O.,.ıe mı'?~ d ye JOr• 

duf'ut: Sonta Na.S41 ot..ıyor ya~u 
guç:ıu tec;h•zaUa donat•l•p getıyor • 
ıar1 Sanırım PKK n ın bu kadargu~ 
lu aılatola'· ol"''lma._ OOfl!k·r.,Çun· 
ku filt"''lila hsrtP:eı dr 'all• at'8fl 
ıaııyam.u dıy~ nw ldanoın z Bu· 
na karttn bOı'l "So,uıı. guçıu aı at-ı . 

lar sorunu dftOıl oıu.:ue Ot'l'""""' 01 
t'OIM• Vltf lln'l8 OOfl"'"' 1 Ollt'\ gbrlul• 
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roporta1lardan mı , yoksa başka 

dalda faalıyet yurutmekten mı al
dınız? O aldığınız başarı belgesı 

ıçın, acaba bu röportajlar yeterlı 

gelır mi? Sanırım sizden önce çok 
kışı aynı başlıkları kullandı ve rö
portallar, fotoğraflar yayınladı A
ma sız aldınız başkaları almadı. 

Sızce bu başarı belgesı neyın uru
nU olabılir? Bana kalırsa dığer ıkın
ci bır mesleğınden , yanı açıkçası 

MiT alanlığından almışsınız Ama 
seninleortak çalışanlara , bu muka
fat açıktan verılmedı; öyle ya onla
rın mü kalatları daha değışık bıçım
lerde olur. Bır yandan gızlı kalması 
gereken bır zorunluluklur, dığer 
yandan belkı onların mukafatları 

idris-i Bitlısı ' nın aldığı mükafata 
benzer olabilır . Muhtemelen onun 
ı l erisınde de olur, ama tabii ki gö
revlerinde dedelerı idrıs-i Bitlısi 
kadar başarılı olurlarsa . Yalnız TC'
den değişık bıçımde mukafat alan
la r da o l muştur . Mesela bunun en 
barız örneği olan Dersım 'de Ray
bar vb. kışıler böyle mukafatlandı
rılmış . Aslında bunu da unutma
mak gerek ır. Artık bılemıyorum , sız 

nasıl anlaşmışsınız, o protokolü
nüze bağlı olan bır şeydır. Eğer, 

Avrupa'nın parmağı bu ışın ıçinde 
varsa tabıı durum değışır, yok eğer 
salt Turk buquvazisinın tek başına 
sıze vaadı olursa. Reyberlerın al
dıkları mukafatlan ılerıye gıtmez . 

Bu da sıze bır nasıhatım olsun! 
Baylar, sızce PKK dağılıp orta

dan kalkarsa rahatlayacağınızı mı 
sanıyorsunuz? Açık kı , rahatla
manız ancak kendinızı tamamen 
ınkar etmekle ola bılır . Bir kere Turk 
buquvazısı Kurtların varlıQını bıle 

kabul etmez. Sıze göre var olan 
taşıst yönetım , "demokratık '' bir 
yönetımdır . işte bu noktada ne 
kadar aptalca yanıldığınız orta
dadır . Gerçekten burada ne kadar 
kendınızı tanımaz bır halde oldu
ğunuz açığa çıkıyor . Bıraz gerıye 

bakınız, takıp etlığınız ve onlardan 
aldığınız ıhanet mırasının yaratıcı 

ları nerelere gıtlıler? Turk egemen
lerının bunların başlarına neler ge
tırdığını görmek ıçın, bıraz da du
şunup gerıye bakmıyor musunuz? 
Sanırım gerıye bakmak ta ve ders 
çıkarmakta buyuk yarar vardır TC'
nin yapamayacağı ve başaramaya
cağı şeylerı çok kışı yapabıldı. Ama 
en son akıbetiarı yın e de Turk gerı
cilerinin eliyle ölüm oldu. Hem de 
nasıl bir ölum! Tarihin unutamaya
cağı bır i hanetın sonucu olarak . 

Bır de sızlerı adeta sersemleşh
ren bır nokta var: PKK saflarından 
ayrılan sıradan bir kışı oldu mu. 
hemen halay çekmeye başlıyor

sunuz. Sevinçten naralar atıyor

sunuz. Şunu ıyı bilin : PKK. bır-iki 

veya bırkaç kışınin ayrılması ya da 
devrım kaçkınlarının uzaklaşması 

veya ıhanetı ıle bıtmez . Bırakalım 

ayrılmayı , duşmana karşı kahra
manca şehıt du şen yüce insanların 
şehıt duşmelerıne de içınız mıHer
reh oluyor, sevınıyorsun uz. Adeta 
sayıyorsunuz ; "fı l an ayrıldı , bırkaç 

kışı oldu, bırkaç kışı de yakalandı. 
Tamam PKK bitıyor ... " Buna ne 
anlam verıyorsunuz? Bu ıhanetin 
açık ve gerçek yüzü değıl mi dır? A
çık kı , ıhanetın ve uşaklığın en 
somut bır gorünumü budur. Sevin
cınızı ve o ıhanet duygularınızı hal
ka ve kıtJelere de kabul etlırmeye 
çalışıyorsunuz . Bır dönem PKK'nın 
gelışmesını , var olan butun gucü
nuzu sarfederek engellemeye ça
lıştınız . Tum çabalarınıza rağmen , 

bugun PKK mılyonları temsıl edı
yor Artık bırkaç ayrılma ve sızın 
yaptığınız basıt propagandalarla 
dağılacağını hıç beklemeyın. Eğer 

bunu umut edıyorsanız, beklentınız 

boşunadır Her ulkenın mucadele 
suracınde mutlaka ayrılmalar . ıha

net edenler çıkmış ve hatla a1anlar 

bıle bu hareketların ıçıne duşman 
tarafından sokulmuştur . Bunlar her 
mucadelenın tarıhınde doğal olan 
olaylardır. PKK'den de du n, bugun 
olduğu gıbı yarın da ayrılanlar ola
bılır Bu PKK tarafından da çok ıyı 

bılınen bır gerçektır Yalnız sızın 

yaptığınız borazanlıklır . Açık ger
çeklerı tersyuz göstermeye çalışı
yorsunuz. 

Ama, bunları bılmıyor veya o
kumamışsanız bırşey dıyemeyız 

Açık kı , çok ıyı bıldığınız halde 
habıre kıtlelerın moralını bozmak , 
duş ma na hızmet ıçın bu propagan
dayı yapıyorsunuz . Görevıendı

rılmış bır kışı neye hızmet atlığın ı ve 
neye karşı görev aldığını bılerek 

hareket eder Sızde böylesınız' 
Mahmud unsurunun uçlu-dört

lu çalıştığının, Peşeng , Sa mı vb . ıle 
de ortak ış yurutluklerının bır kanıtı 
olarak da; " Benım çektığım resım 
ve yaptığım röporta1 belgelarım 

i ran Pasdaranları tarafından yaka
landı" dıyor . Pekı bunlar yaka
lanmışsa, nereden böyle dızılmış 
röporta1ımı ve değışık değışık re
sımlerımı elde etlınız? Bir taraftan . 
"yakalandı" dıyorsunuz, diğer yan 
dan da yayın l ıyorsunuz . Bu ne bı
çım keramet? Dedık ya, bu kera
met yalnız sızın değıl, sızınle bır

lıkte, perde arkası şebeke şeflerı . 

yuzlerı maskelı olanlar da var. Kuş
kunuz olmasın, onları da ortaya 
çıkarmak ta tereddut etmeyeceğız 
Bunların başında, bırçok yerde. 
"zemzem suyunu pıslemış" senın 
gıbı olan Samı Abdurrahman ve 
Serhad Dıcle' ler gelır . Kara göz
luklu, sıyah maskelı ler perde arka
sından ış yürühlyorlar! 

Şımdı tek bır şey sormak ıstı

yorum kara gözluklu Bay Samı 'yeı 

ingıltere'den gelırkan seni "komü
nıstleştıren" nedenler nelerdı? Sı
nıfsal nedenlerden mı. yoksa ingıl
tera'den aldığın "sosyalist" eğıtım
den dolayı mı? ikıncısi ; senı "ko
munıstlerden" koparan , ılkel-mıllı
yetçılıkle bırlaştıren nedenler ne 
ıdı? Pek ı . buna da boş veralı m' lik 
katılır katılmaz hemen Parastın"ın 

en ust mercısıne çıkmanız da. o 
sanatın ve yetenağın guçluluğunu 
nereden almıştınız? Belkı ·· ılahı ' 

olabılırsınız Bugun, bır ·Demokra
tık Halk Partısı' olarak ortaya çık
makla, az çok ılerıcılık" adına pı

yasada rolunuzu oynamak ıstıyor
sunuz. Partınızı kurmak ıçın Bedıl 

el Sewra" adındakı kıtabı çıkardı
n ı z. sözumona Kurdıstan ·ı yenıden 

tahlı l edıyorsunuz ve geçmışınızı 
eleştırıyor. yenısını yaratmak ıstı

yorsunuz. Guya bu amaçla çıkar
mışsınız bu kitabınızı Neden tek bır 
kelıme ve tek bır cumle ıçerısınde 
bıle " Parastın " denilen örgutun adı 
h ıç geçmiyor? Olumlu ve olumsuz 
yanları nelerdi? Kı mler ta rafından. 

nerelerde eğı tım görülmüş. hangı 

kışıların tarafından kurulmuş ve 
senın ondaki rolün ne ıdı? Neden 
sureklı o dalda daha da yukselrnek 
ıstıyord unuz? Meşhur "Geçıcı Ko
mite"yi kurarken. neden o askı 

" Parastın"ın adam larını tekrar to
parlayarak komıte kurdunuz? Bun
lara cevap yok. ve özeleşti rı denılen 
şey sen ın gi b ı i erden ısten ilmaz de. 
beklenmez de. Ama yine de alda
nan başkaları . Sen ı n o gerıcı ve 
kapkara yüzünü tanıyabılmelerı ı

çin. özeleş tinden söz etlik . Özeleş
tırı , gerçek devrımci l erin işıdir . A
çık kı. bunu senden beklemek de 
en büyuk aptallık ve yanılgı olur. 
Belkı bazılarınca Sami Abdurrah
man "devrımci" veya "yurtsever" 
görulebılır. onun ıçın özeleştınden 
söz etlık . Aslın da kışı olarak gör
duğum kadarıyla onun Kürt top
lumuna yaklaşım b ıçımı ve tarzı n ı, 

onun a1an olması nın kanı tı olarak 
yeterlıgörüyorum . Yalnız, onun du
rumunu b ılmeyen , aldanmış ve "dev-
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rımcılığıne" ınananlar ıçın, bu so
ruyu sormakta yarar gördum. Kuş
kusuz Sa mı Abdurrahman, devrım
cılıkle ve yurtseverlıkle zerre kadar 
alakası olmayan bır kışıdir. Tam 
tersıne , düşmanlar tarafından ağı

tılmış , Kurdıstan hareketlerını sa
bote etmekle görevlı olan bırıdır 

Bu sozlerı sarfederken. kufur et
mek veya kıncı bir dıl kullanmak 
açısından soylemıyorum . Kışı ola
rak şahıt olduğum ve ızledığım 

kadarıyla vardığım sonuca daya
narak soyluyorum ve bunu kıtJelere 
açıklamayı uzerıme du şen tarıhı bır 
görev olarak görüyorum. inanı
yorum kı , her yurtsever ve devrım 

cı , Samı 'nın geçmış tarıhını ve bu
gunku Kürdıstan sorununa yakla
şımını ızler , devrımcı bır değerlen

dırmeden geçırirse , kesın kararını 

verır ve hangı pazarın kumaşı ol
duğunu hemen ortaya çıkarır . Bır 

devrımcı bıçıme bakmaz. hareket
lerı ve kışılerı bıçımsel olarak de
ğerlendırmez . Biçimsel olarak de
ğerlendırdı mı , hemen yanılgılara 
düşer Ancak tarih ı geçmışıne , pra
tiğıne , yaklaşımiarına vb şeylere 

bakarak değerlendırır , kararını ve
rır . Bunları sorarken başka bır so
ruyla da karşılaşıyoruz. Tabıı kı çok 
aptalca bır soru . " Eğer Sam ı ingıl
Iere aıanı ıse belge getırın , aıanlık , 

kımlık numarası , kayıt dellerı vb." 
dıye soruyor bazıları Buna, "ancak 
kendısıgetırebılır" cevabını verebı

lırız 

Gerek Samı'nın ve gerekse de 
Peşeng ' ın (PPKK) geçmışlerı ve 
günumuzde sorunlara ve hatla kı
şılere yak laşımları bıle, açık orta
dadır Örneğin benim durumum 
Her şeyden önce ulkeme ve halkı
ma, toprağıma aşık olan bırıyım , 

ister ı lkel, ıster marksıst-lenınıst bır 

muş , adeta savaş tüccarları haline 
gelmış , şımdıye kadar halkımızı 

pazarlara çıkaranları ıyı tanıyalım 

Şımdıye kadar sahtekarca ve de
magoıik bır bıçımde bızlerı -halkı

aldatan, şu veya bu yabancı güç
ların emırlerıne veren . sureki ı em
peryalıstlerın ve gerıcıların arnır

lerınden çıkmayanları tanımak . ın

sanlık ve gerçek yurtseverlığın bor
cu ve görevıdır . Şımdıye kadar 
kendı çıkarları (aıle, sınıf vb.) doğ
rultusunda halkımızı derbeder e
denler ve en çok ı lerıcı gorunenler , 
aslında duşmanın ıstedığı doğrul

tuda hareket edenlerdır ve yürüt
luklerını söyledıklerı mucadelele
rınde çıkarımızın olmadığını ıyı bı

lelım ve gerçeği kavrayalım . 

Tarıhten günumuze kadar. bun
ların sureklı , gelişen llerıcı ve de
mokratık hareketların önunde en
gel leşkıl etiıkiarını ve çoğu zaman 
da duşmanların talımatları uzerıne 
darbeler vurduklarını ve vurmak 
ıstedıklerını bılıyoruz . Bugun de, 
bunların yaptıkları bellıdır . Modern 
ulusal kurtuluş mucadelemızı dur
durmak veya çokertrnek ıçın tum 
çabalarını sarfedıyorlar . Kuşkusuz 

bunların çaba l arı -samımı bır yak
laşımın tersıne- Kürt ve Kurdıstan 
halkının haklı mucadelesını darbe
Iemektır 

PKK'den uzaklaşmam , bu tur 
guçlerın elıne duşerek ve bun lara 
benı PKK'ye karşı kullanma fırsa
tını tanımam veya bu duruma duş
mem nedenıyle Partıme özeleştı
rımı verırken , aynı zamanda halkı
ma ve kamuoyuna da kısa da olsa 
ozeleştırımı vermeyı ve mücadele 
saflarında daha bılınçlı. Partı çizgi
sına daha bağlı bır temelde tum 
gucumle faalıyet yuruteceğıme daır 
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sözümü yınelemayı bir görev bılı
yorum. Bu, aynı zamanda tarıhsel 
bır sorumluluktur da. Daha önce 
darlık ve ılkellikten kendı mı kurta· 
ramamam nedeniyle mücadeleye 
yer yer yük oldum. Partimden bır 
dönem uzaklaşırken . bunun bu yuk 
yanlışlığınıgöruyor ve kendımı dar
lık ve ılkellıkten kurtarmaya, Partı
mızın proleter çızgısıyle tarıhımızın 
en modern mücadelesına laık ol
maya çalışacağıma ve Partı Önde
rımızın yol gosterıcılığınde kendı 

pratığımle bu çabalara olumlu ce
vap vereceğıme daır bır kez daha 
söz verıyo rum . Bu sözüme, şehitle
rımızın verdığı kahramanca muca
deleye layık bır tarzda sahıp çıka
cağı m. Yınebu sözumü, şırın Kur
dıstan 'ı n yuzyıllardan berı yabancı 

egemenların çızmelerı altında çığ

nenan toprağına sahıp çıkacağımı 
belırterek yınelıyorum . Bunun ıçın 
gerek ıç ve gerekse dış duşman
lara boyun eğmeden , son damla 
kanıma kadar var gucumle savaşa
cağıma ve bu savaşı bır sanat ha
lıne getıreceğıme , Par1ımızın ve 
halkımızın çıkarları doğrultusunda 

mucadele vereceğıme daır kararlı 

ğımı bır kez daha ifade adıyorum . 

Bu nedenle, her zaman ' devrımcı 

ıntıkamı' kendıme şıar alacağıma 

ve bu sözume bağlı kalacağı ma bır 
daha söz ve karar verıyorum . 

Ayrıca, benı ıçıne gird ığım du
rumdan. ihanetın aşığınden kur
tarmaya çalışan ve çıkarıp bır daha 
devrım safına getıren , yenıden şe

reflı ve onurlu mucadele ıçınde 

fırsat tanıyan , ınsanı yaklaşım ve 
ımkan i arı esırgemeyen Partıme. 

saygılanmı , devrımcı memnu
nıyetımı ve sevıncımı belırtmek ıs
tıyorum . 

bakışla ve isterse demokrat bır - Kahrolsun her türden ihanetçitiki 

~~',;.daey~~:~~a~::·ıl:~~~:~l::- -Yaşasın Ulusal Önderimiz Abdullah ÖCALAN! 

halkımdan ayrılmak gıbı oldu ve - PKK, ERNK ve ARGK bayrakları altında birleşelimi 

benım ıçın bır ölum demektı. Yanı 

gaye, PKK'yı Türk gazetelerınde Devrimci selam ve saygılarımla 

teşhır etmek mıydı? Hayır' Ama bu 

ıflah olmaz kışıler kendı gorevle- Abdtilkerim Temel (Zınar) 

rını yerıne getırebılmek ıçın bu se- 27 Mart 1988 

naryoyu çevırerek. fotoğrafımı ve 
benım adıma duzenledıklerı bır 

roportafı yayınladılar Ayrıca ben 
MK uyesı olmadığım halde böyle 
gösterdıler Ben en alt kademe
den bır kadroyum Durum böyle 
olmasına rağmen. "uzun yıllar ust 
duzeyde yonetıcı olarak çalışan. 

Apo'yla omuz omuza merkez ko
mıtelığı uyelığı yapan " dı ye yazıyor

lar Ben bunları yazarken tepkıcı 
bır bıçımde yazmıyorum . Çunku 
daha önce de zor durumda kaldı
ğım zamanda bı le , Samı 'nın yanın

da mısafır kalmak ıstemıyordum 
Istemememın nedenlerı de bu yaz
dıklarımdan ortaya çıkar . Daha ön
ce. her ne kadar ıdealıstçe mase
Ieiere yaklaşıyorduysam da. Sa
mı 'nın tarıhını ve geçmışıni ıyi bıl

dığım ıçın. hıçbır zaman guvenıp 
yanında kalamazdım ve aynı za
manda bunu ken dim ıçın bır ihanet 
olarak göruyordum. 

Benım tanık olduğum ve belırt-
tiğim şeyler temelde. bu güçların 
yan ında bulunan aldanmış, dürüst 
kadro veya savaşçılara çağrıdır. Bir 
daha devrımci ve bilimsel bir bı
çimde bunları değerlendirir , tekrar 
gözden geçırerek, onların gerçek 
yüzlerını görup. devrımcı bir hare
katın safına davet adıyorum. Ger
çekten bır devrimci için, bir gün 
bunların yanlarında kalmak ölüm 
demektir. Eğer savaşmak ve ger
çekten mücadele etmek istiyorsak, 
PKK saflarına geçmek en d oğru
dusur. Ancak. devrimci, demokrat 
ve yurtsevarım diyen bir kişi kendi 
yerini , PKK-ERNK-ARGK içinde yer 
alarak bulur. Yine, yaşama da bu
rada ul aşır . Yıllardan beri kok u ş-
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lll, Kongre Çizgisi Her Türlü Engeli Aşma ... 
Baştarall 16. saylada 

haksızlıklara karşı isyan bayrağını 
kaldırırken, bu alandaki tersyüzlü
lüğü de tersyüz etmiştir. ilk adım
ları da olsa , adalet, gerçek anlamını 
kazanmıştır . Bunun onur ve şereti 
de Partimizindir. Bir taraftan düş
manın ve uzantılarının her konuda 
olduğu gibi , bu alandaki anlayış ve 
işletme biçimi mahkum edilirken. 
diğer taraftan pratikte gerçekleş
tirdiği adaletiyle, Insanlığa verdiği 
yüce değeri kanıtiarnı ştır. Suçlu ile 
suçsuz, haklı lle haksız tarihimizde 
ilk defa yerli-yerine oturtulmuştur. 
Partimiz, '87 pratiğinde ortaya çı 
kan tasfiyeci ve teslimiyetçilerin 
ağır suçlarına rağmen , proletar
yanın yüce adaletiyle esas olarak 
bunlara yaklaşmıştır. 

Kendi sınıf gerçekliğini gizle
rneye çalışan sağ tasfiyecilik, aynı 
zamanda kof büyüklüğünü de ken
disi için bulunmaz bir erdem olarak 
aldı. Yani bir taraftan kendi ger
çekliğini tümüyle sergilemekten 
kaçınarakin karı geliştirirken, diğer 
taraftan açık olmazsa da ona sarıl
ma vardı . Bu çelişkisinin bilincinde 
olan sağ tasfiyecilik , feodal sahte
karlıktan el çekmeye niyetli değildi. 
Çünkü, bir daha Partimiz şahsında 
tüm halkı kandıracağına kendisini 
inandırmıştı. Ama hayır, tarihin bir 
daha kötü bir biçimde tekerrür 
etmesine asla milsade edilmeye
cekti. Bu kadar emek ve bllinçle 
yoğrulan Partimiz, bunların sinsi ve 
kurnazlıkianna kanamazdı. Ezilen 
Kürt insanının tarihi çok iyi bilini
yordu, deney ve tecrübeler az de
ğildi. Nitekım takınılan tavır da bu
nun böyle olduğunu kanıtladı. Da
ha ilk teşebbüsünde sahtekarlık 
görülerek engel olundu. Halkın ı
radesini kendisinde somutlaştıran 
tüm yapı , karariica sahtekarın üze
rine yürüyerek , halkımızın emrini 
bir daha yeniledı. Bu emır, yüzlerce 
şehidin kanıyla sulanan davamıza 
karşı işlenen suçların karşılıksız 

kalamayacağıydı. Hele hele inka
ra dayananların asla affedilmeye
ceğiydi. 

işte burada sanık sandalyesine 
oturlulan sağ tasfiyecilik şahsında 
işbirlikçi egemen sınıf , yargılayan 
ise Partimiz şahsında tüm ezilen 
Kürdistan halkıdır. Tarihte, yaptık
larıyla hayli suçları kabaran ege
men sınıf , bir daha suçlarını giz
leme sahtekarlığına başvurunca , 
halkımızın kararlı tutumuyla kar
şılaşmıştır . Halkımızın , kendi ege
men sınıfını yargılaması ve mah
kum etmesi kadardoğal ve haklı bir 
şey görülemez. Çünkü, hep onlar 
tarafından aldatılmış , ihanete uğ

ramış, baskı görmüş, her şeyini 
onların işbirliği sonucu yitirme 
noktasına gelmiştir . Ancak , buna 
rağmen , sürekli haksız ve suçlu bir 
konumda gösterilmiştir . Dolayısıyla 
hiçbir zaman kendisine yapılan

ların hesabını sorma olanağına da 
kavuşamamıştır. Ama şimdi ortaya 
çıkardığı devrimci önderliğiyle , her 
şey gibi, cılız da olsa buna da kavuş
muştur. kendisine yapılanların kat
bekat hesabını sorma kararlılığını 
göstererek boyun eğmiyor . Bunca 
acı , selalet ve katliamdan geçerek, 
bıleğının bükülmezlll}ini bir daha 
Partım ız şahsında göstermiştir. O
nun ıçındır ki , uğruna onca kan 
dO tilQü geıecek aydınlığa emin ve 
kararhca yuruyor Başında salla
nan haın balyozu, bugün mahkum 
edebılıyor Bu kararlılığı anlayan 
sağ tashyecı" , başta takındığı 
sahtekarca tutumdan vazgeçmek 
zorunda kald 

Evet, sa!) tasfıyec ıığın yaptığı 
itiraflar, bir yıl gıbı kısa bır dönemın 
ortaya çıkardı!} • suçların ılıraft olsa 
da, kocaman bır geçmışıyte ege
men sınıfın yaptığı tum suçların 

iliralı anlamını taşımaktadır. Da
yandığı zemin ve gıdasını aldığı 
kaynak , uzun ve ağırlığı taşınmaya
cak kadar büyük bir ihanet olayının 
son bir halkasıdır. Son pratikte, 
geçmişin cilalanmış tekerrüründen 
başka bir şey değildir. Sağ tasfiye
cilik , işe başlarken , kurtarıcı bir 
önder edasıyla hareket ederek , 
yapı üzerinde egemenlik kurmaya 
çalışır . Demagoji ve yalanlarla ken
disini kabullendirmeye çalışırken . 
önüne çıkacak engelleri de hesaba 
katarak hareket eder. Tam bir ege
menlik kurmak için, işe, kadro po
litikasıyla girişir. Onun için de, Parti 
yapısını, aydınlar ve köylüler diye 
ikiye bölerek , birisini yanına diğe

rini karşısına alır . "Köylüler iktidar
dadır" sloganıyla hareket eden tas
fiyeci , tam da sınıfına yaraşır bir 
biçimde ikiye ayırdığı kadroları 
birbirine düşürerek kullanmaya ça
lışır . Fitne-fesat, hile-entrika ve 
demagojiyi temel alarak " sürece 
girmek için önce yatağa düşmek 
gerekir" mantığıyla, kadrolar ara
sında didişme, bunalım ve güven
sizlik ortamını geliştirir, kadroları 
güçten düşürür . Sonra da onun bu 
mantığını kabul etmeyenleri, ya saf 
dışı bırakır, ya da i ş yapamaz hale 
getirir. Kısacası , geliştirdiği tasar
rufçulukla Parti ve halkın en doku
nulmaz değerlerine saldırır. Bu 
noktada başarılı olduğuna inandık
tan sonra Partı çizgisini deforme 
etmeye yönelir. 

Peşinde ilkel-milliyetçi anlayış
la Parti çizgisinde delikler açmaya 
veya demagoji ıle çarpıtmaya çaba
lar. Bunu, ittifaklar polıtıkasında 
açıkça görebllmekteylz. Dışarda 
bınbır zorlukla oluşturulan ilışki

ler, ya tümden koparılma nokta
sına getiriliyor, ya da egemen sını
fın çıkarı temel alınarak yaklaşıhyor. 
içerde ise yoksul köylülük temel 
alınarak devrimci savaşımız gelişti
rileceğine, zengin köylülük ile feo
dal ağalar temel alınır . Yapılan 
planlama subjektif olurken, pratik 
örgütlenmede ilkel-milliyetçiliğin 
çizgisi temel alınır . Oyıe ki, Askerlik 
Yasasının uygulanmasında zengin 
köylülükten başlanır , oluşturulan 
Parti komitelerinde " mir6mira, 
mir" örgütlenmesine gidilir. O ka
dar pervasızca davranıyor ki, bun
ları direkt adlandırmak tan bile çe
k inmez. Çizginin çarpıtılması , tak 
liğin pratik işlerlik kazanmaması 
için ne kadar sinsi , ve entrikacı 
yöntem gerekiyorsa hepsine baş
vurur. Bu gözükara düşmanlığını 
Parti ve Parti yapısıyla sınırlamaz , 
onun aynısını hatta daha despot
çasını halka yapmayı önüne bir 
görev olarak koyar. Halk düşman
lığına kısmi de olsa, pratik işlerlik 
kazandırır. 

Evet, sağ tasfiyeciliğin itirafla
rında somut örnekleriyle açıklaya
rak daha yüzlercesini sayabiliriz. 
Feodal entrika, hile ve despot
ça yöntemlere dayanarak asalak
ça yaşamını sürdüren egemen 
sınıflar bu defa Partimiz içinde ya
şamaya çalıştılar . Proletaryanın 
kanı ve emeğiyle yoğrulan değer
lere yaklaşım biçimi bu olmuştur . 
Kendi adına yola çıkma cesaretini 
gösteremeyen bir sınıf , Partimizi de 
içten fethaderek kendi konumuna 
sokmaya çalışmıştır. Ruhuna, iş

birlikçilik , uşaklık ve lhanetin iş
lediği bir sınıftan başka bir şey 
beklemek doğru da olmaz. Halkı, 
devrimi ve Partiyi korumak, ancak 
bu gerçeklliği kavrayıp, gereklerini 
yerine getirmekle sal}lanır. Parti 
yapımızın bu noktada ortaya koy
duğu kararlı tavırdır ki, egemen 
sınıf, tasfiyecilik şahsında boyun 
eğmlş ve suçlarını itiraf etmiştir . 
Bu, yapılabilecek kötülüklerin en 
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kötüsü , suçların en ağırıdır . ihanet
çi ve despot bir geçmişin , Partimiz 
içinde hortlatılmak istenmesidir. 
Bunlara. değil bir Partili veya sa
vaşçı, sıradan bir insanlık ama
resini taşıyan birisi bie milsade 
edemez. Mahkum edilen diğer bir 
anlayış ise Partimiz içinde çeşitli 
biçimlerde geliştiriirnek istenen 
teslimiyetçiliktir. 

Çeşitli dönemlerde değişik biçim
lerde de olsa, ortaya çıkan tesli
miyetçilik , Partimizi hep kemirmiş

tir. Son olarak bir ögede görülen 
teslimiyetçilik de, esas gıdasını sö
mürgecilikten ve onun yarattığı top
lumsal zeminden almaktadır. Dev
rime olan inançsızlık ile yabancı 
yaşam ilişkileri birleşince tesli
miyet bayrağı çekilir. Pratikte ken
disini , didişme, dedikodu, bunalım 
teorilerini üretme, güvensizlik , i
nançsızlık , pratikten kaçma vb. bi
çimlerde gösterirken, sonradan 
Parti ve devrim dışına çıkma özlemi 
duyulmaya başlar. Ancak tasfiyeci
liğin yarattığı zemin ve kendisini 
rahat hissederek ve devrimin tas
fiye olmasını bekler. Çünkü, her şe
yiyle kendisini buna inandırmış, tüm 
benliğiyle kendisini buna kaplıran 
köle ve teslimiyet ruhu, sadece 
kendi sonunu değil, çok kötü bir 
biçimde tüm Partinin sonunun ge
leceğine kendisini kaptırmıştır . Bi
reysel düşkünlükleri uğruna , gir
diği her ortamı birbirine katan, 
güvensizlik tohumlarını eken, ikir
cikliği aşılayan anlayışın beklentisi , 
olsa olsa bu kadar iğrenç bir şey 
olabilir. Bu yönlü çabalarını yoğun
laştırarak etrafına zehir saçan ko
numuyla, düşmanın ajanlarının bi
le başaramayacağı işlen başararak 
hizmet etmiştir. Öylekı tum bır ya
pıyı kendisıyle ul}raştıran , ortamı 

muğlaklaştıran çabaları per
vasızca olmuştur . Oevrıme, halka 
ve Partıye karşı hıçbır sorumluluk 
duymayarak tasarrufçuluğunu ge
liştirmlştir. Bu, sadece teslı
miyetçilıği seçme değil, çabalarını 
direkt bir bağ içerisinde olunmasa 
da düşmana hizmet etme ile biltün
leştirmedir. 

Teslimiyetçiliğin tahribatlarını 
yaşayan yapımız, bir kez daha ger
çekliğe tanık oldu. Açtığı yaralarla 
sömürgeciliğe hizmet eden tesli
miyetçiliğin yakın geçmişte nasıl 
lhanetle sonuçlandığı hala bel
leklerde canlıdır. Bunun en somut 
örnekleri, zindanlarda yaşanan
lardır. Son olarak değişik biçimde 
çıkan , ama aynı özde birleşen tesli
miyeiçi lik , daha öncekilerden farklı 
değildir. Hata daha kötüsilndendir. 
Çünkü, direkt cepheden değil , Par
timizi içten kemiren ve teslimiyet! 
dayatan bir biçimdedir. Yaşamdan 
düşüneeye kadar dayatılan bu i
ken, Parti yapımız, bunu asla kabul 
etmeyerek mahkum etmiştir. Hal
kımızın bir daha böylesi olumsuz 
bir durumla karşı karşıya bırakıl
maması, devrim şehitlerinin çizdiği 
yolda ilerlemek ve büyük proleter 
emeği korumak , baştan beri Parti
mizin tavizsiz izlediği hattır. Her 
zaman olduğu gibi , şimdi ve bun
dan sonra da, sonuna kadar kararlı 
olacaktır . Yapımızın son olarak ta
kındığı kararlı tavır bunun son ör
neğidir. 

Onlarca halk temsilcisinin ka
tıldığı bu toplantılarda, halkımız 
adına, suç işieylenler sanık sandal-

Okuyucu, abone ve 
yayın da§ıtım 

temsilcilerimize duyuru: 
Hesap numaramız değişmiştir. 
SerxwebOn yayınlarının yeni he
sap numarası aşağıdaki gibidir. 
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yesine oturlularak hesap soru! muş
tur. Partimizin bu alanda attığı 
adımlar , halkımıza bu olanağı sağ
layarak, hep suçsuz yere cezalara 
boğdurulma konumundan kurtar
mıştır. Suçlu ile suçsuz, haklı ile 
haksız, yargılaması gereken lle 
yargılanması gerekenleri birbirin
den ayırma olanağına fiili olarak 
kavuşmuş bulunuyoruz. Son ola
rak sağ tasfiyecilik ve teslimiyetçi
liğin şahsında egemen sınıfların, 
halkımıza ve Partimıze karşı işle

dikteri suçlara karşı da, Partimizin 
temsil ettiği adalet sürekli kılınmış
tır . Bu anlayışların sahiplerı ve 
temsilcilerine eğitici ve iknacı yak
laşılmış ve tüm hukuki olanaktan 
yararlanmaları sağlanmıştır . Tüm 
diretmelerine ve suçlarına karşın 
bu böyle olmuştur . Sonuçta yaptık
ları kötülükleri, kendileri itiraf ede
rek lanetlemişlerdir . Elbetteki bu
nu öyle bir çırpı da yapmadılar, ama 
Partimizin yaklaşımı hep böyle ol
muştur . 

işledikleri suçlar ve verdikleri 
zararlar çok ağır suçlardır. Ama 
Partimizin proleter adaleti, bu ka-

- Kahrolsun Tasfiyeciliki 
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dar suç sahıplerin i bile ınsanlığa 
kazanmayı temel almıştır . Sabırlı 
ve yoğun bir emek pahasına da 
olsa. bu ilke, hep önde tutularak 
süreklileştırildi. Zor koşul ve kıt 

olanaklara rağmen, kazanma ilke
sinden hareket edilerek, tüm suç
Ianna rağmen bu unsurlara geliş
me imkanları sunulmuştur . Par
timiz, onların anlayışlarını mahkum 
ederek yüzlerce kez idam etmiştir . 
Onlar da, itiraflarında kendi suçla
rını kabul ederek , anlayışlarının 
mahkumiyeline onay vermişlerdir. 

Partimiz, bu anlayış sahiplerini , 
tüm suçlarına rağmen, zararlı ko
numlarını terk etmeleri ve verdik 
leri söze bağlı kalmaları kaydıyla , 
devrime hizmet etme olanağını ta
nıyarak büyüklüğünG göstermiştir . 
Elbette, bu , anlayışların bir daha 
mahkumiyelinin yapılmaması an
lamına gelmez. 

Partimiz, bu olayda da, görül
düğü gibi temsil ettiği çağdaş ada
letiyle soylu , adil ve tavizsiz tavrını 
bir kez daha net bir biçimde ser
gilem iştir. 

- Kahrolsun Teslimiyet, Y~sın Direni,ı 
- Yataaın Partimizin Dewrimci Adaleti! 
-Zafer, Partimizin OncüiiiOUnde Birleşen Halkımızındırl 
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Kürdistan'da Aile Kurumu, Kadın Hakları ve .... 
Baştarall 19. saylada 

yoldaşlıklar yaratırız. Sadece ka
dınla değil , bır bütün olarak ara
mızdakı ılışkı, yoldaştık ılışkısıdır 
Bu, cınsıyel tanımaz BOige farkı 
tanımaz . Ulusal farkı tanımaz. Yanı 
sosyalıst yoldaşlıktır Bılıyoruz kı, 

bu her alanda eşıtçedır. Yanı , 

sadece ve sadece eğer bazıları 

zayıflıkları varsa biz de güçlüysek 
onu gLiçlendırmekle telafi ederiz 
veya yoldaşlığın gereği budur. 
Kısacası kendimizi düşünme ye
rine, sürekli yoldaşları düşünürüz . 
Biz, böylesi sorunlarla yüzyüze gel
diğimizde, ona devrimci bir militanın 
verabiieceği karşılığı veririz. Bu 
tutum ısrarla sürdürülürse milyon
lar, önderliğiniz altında rahatlıkla 
birleşir. 

Bunu basamak alarak ne kadın 
ucuz kurtuluşu için burada her 
türlü litne-fesat bozgunculuğu , 
dedikoduculuğu yaparak mesafe 
alabilir, ne de bir erkek bu konuda 
kendini tahatıatarak büyüklüğünü , 
erkekliğini, namusluluğunu kanıt

layabilir. Hayır! Bütün bu konu
larda da ölçü, özgürlük mucade
lesinde alınan mesafeyle Olçulilr 
Yiğitsen , özgür ısen , kurtuluş ıs

tiyorsan, karşılığında ne ya pb n; ölçu 
budur. Bence bu konudakı bütun 
yaklaşımlarımızı sağlam yapıp mu
cadeleyi bu temelde gelıştırdıkçe 
bunun üzerınde gelışecek ılışkı 
kötü değildır. Ama sahtekarca, 
aldatmaca olmayacak, tümüyle 
bunu geliştırma temelında böyle
dir. Once özgür kadın , özgür erkek 
ulusal kurtuluş olmalı ve bunun 
üzerınde yeni aile yükselmelı , aıle 
kurumu yenıden ınşa ediimeiı ve 
çocuklar olursa eğitılmeli ve bü
yütülmelidir. 

O halde çözüm, Partının doğru 
çözümüdür. Çözüm, Partinin sağ
lam yaklaşımlarındandır. Bu, feda
karlığı, devrimci siyaseti ve yurt
severliği geliştirmeyi başa almayı 
gerektiriyor. ilişkilerimizde önce
likle açık , samimi, dürüst, yoldaşlığı 
esas almalıyız . Bu, her türlü haki
miyet duygusundan kurtulmayı ge
rektirir. Yani, seveceğimiz ve sa
yacağımız insanlar üzerinde yol
daşlığı zedeleyen bir hakimiyeti
mizin olmasına hiç de gerek yoktur. 
Bazıları böyle yaklaşıyor ve kendi 
aılesınden , çocuğundan başkasını 

görmuyor. Ya da görmek Istemiyor. 
Benım aılem, benım çocuklarım 

tabırınden zıyade , halkın çocukları 
tabırını kullanmak daha doğru olur. 
Kaldı kı bır devrimci , halkın ço
cuklarına kurtuluş yolunu göster
mekle, onları örgütlemekle görev
lıdır . Bu, onları sevmeyi de getirir. 
Yoksa kendi çocuğundan ve aile
sinden başkasını insan yerine 
koymayan kişi ya dar, tutucu bir 
köylüdür ya da bir küçük-burju
vadır. 

Bu konuda da açılımı kapsamlı 
yapmaktayız. Bunun için yoldaşça 
yaklaşma esas alınmalı ve bütün 
halka da doğru taşırılmalıdır. Biz 
sevgiyi bu kadar geneııeştirırsek, 
kişi halkın genel çıkarlarına bu 
kadar kendisını arnade ederse; bu 
kişi için meseleler çoğunlukla çözül
müştür dıyebılırız. içıne gireceğı 
her türlü ılışkıde devrımcı sonuçlar 
doğurur, önemlı devrımci deği

şıklıklereyol açar, her hareketi, her 
eylemı böylesı bır sonuç yaratır . 
işte, bu da ne demektir? Doğru 
önderlık anlayışının, militanca yak
laşımın başarısı demektir. Her Pa rtı 
mılıtanının bu konuda da mesafe 
alması , örnek ılışkiyi şahsında tern
sıl etmesı , halkı bu konuda yeniliğe 
çağırması ve özellikle de bu konu
daki örgütsel-eğitsel görevleri 
başarması , her yerde bu konuda bir 
propagandacı , bır örgütçü olması, 
hıç emır beklemeden yeni görüş , 

tahmat beklemeden, bunu böyle 
yürutmesı sosyalistlik görevidir. 
Hem de zaman zaman değil, sürek
lı bır gOrevdir. Eğer böyle çalı

şılırsa , Partinin siyaseti süreklı ve 
yoğun işlenirse; şüphesiz devrimin 
güçlü bir yedeği harekete geçı 

riimiş olur. Ayakbağı olan bir ilişki
si , güçlü bir devrimci enerji kayna
ğına dönüşür ve devrimimizin kap
samı daha da derinleşirve toplum 
sallaşır. Ulusal kurtuluşun sınıfsal 
boyutu yanında cinsel boyutu daha 
da gelişir ve bunun gelecektek ı 
ifadesi çok daha anlamlı , çok daha 
büyük olur. Bunu, biz Part ı safla
rında ne kadar geliştirirsek. guç
lendirirsek genelde kitlelere. top
luma o kadar daha fazla taşırmış 
olacağız ve bu da devrımımız 
daha yüksek bır sevıyeye uıavna 
başarısını ifade edece tır 
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Gerilla va,amı Akıcı, Harekelli ve Şiirseldir 
S.JfaJafl e uyl•cı. 

Mlam gOndefıyot'du 8\1 IriCil 
aıiı;tdi...,CIIn lı:ım; okuyor, kınıı 

uyuyOr, k.ımı .. de ~ı.n Ou 
guı.ell9 tıtındt cantı c:atıl· Gelıt
me aoru~n \fe gOrevttınmıı· uz• 
nnde tlr1:ttly0rd.ı O Ml . .,_,.tOe 
"' c.tofd"rup ~ arka<~•• da 
defN'S)•""'" kozlıer.n usıune koy
du Y'l artcadaşlar e dOnett* • $md 
oızıero CGI< Oılltl bor çey -~ 
c.Qım" 6edj O.ha aonra noo.tçı 
ark~Ktatan yanına Qtdefetıı _ durbYn-o 
ı. Ceo~tlyj kontr~ ttmeve balladı 
Belıırıtan okSukça k.,..ydı Aktamın 
bu an one. gıetme.anı Nbıt•·ll k\a 
baklıyordu CUnku lk .. m 1.ıcrar 
namıuıanmıı OZQj,jriuk tutkusunu 

--"" 
KbytuMw brpanla yonca bıçıyor • 

.. tdı &raz lıetCie de btr Dostanın 
ıcındi tatlfıiUII" çOCuttıardln bıri 

arkadt$4nın alnM"'Iı ~r d0ma1e1 
vurunca ıkıat ara..nct• kavga Nt
tadı Ama, bu kavg• bırbıtıne do
matü atmakta ..,. b.rbtrı..,.ını v•ka 
laytp aOı• ôomltM t<*mtktan 
Ibaretti Oulmem~ afet. daıQ~Idi 

Çoc:ultıo. .. bu-.. ··yonca tMçttn bıntıt mUOahaltı etti 

Bunun Llz.,.ne OOCUklat NOn .. • 
rak boeiandan uıaklatt.tar Koyk.l · 

ıenn---nımtt bu mOGOel çaweyt ı.tı.o•taın 
.,.,, .. ~ lltladatlat ~· 
,_, ve ~ ıop.nanctık o.n. 
önce bahMıtltıO'tY-.Z htıdelın plan· 
-ıç.nıopianb)'ll)lldıToe>
ı.nı.cıa. ... _o,..,oi)ıylo.,._ 

delın ımna. CSOOruHusundiJı.ı p6ant 
uygun .,._,.., 

Ahnen lı.aratoan ION8 btttt
Oımu hula hıaz.nat\op. yuruyut 
dW.«utıe aktı Sayimın eıeindan 

hellikele geçıı", k- bıı auıe 

eonte yo .. vttd k ve hemen ye*~ 
denettm a.tbna lktılı Atadan ı.ız:un 
tw wr• geçmemıttl ki katftdln 3 
PTT •ao gOrUndıJ Naıçtar_ rntıt'ID
I'I'Nzegltıncedurduru'dular Araç
lllden w. ı• matzemeyte dolu. dı~ 
rı ıse 30'a yaklf'l IKinın k;fnde 
bUlundUCU yarım OlobUstU ltçtlef 
araçtan lnctlnidllıı:ttn tonra, araç
..,.., uçU de at ... verıldl Atlld•~ 
fTKl tekntsyen et&r alındı Yotun 
lflek oımaaından OtUrı.t . kıN sor• 
de eefen areçtar durdurularak 
ururı bır korıvoy Oluttu Bu arada 
geti kaçmak llttıy4ın bır lfiÇ, 

eterotu gorunoa durmak DHunda 
katdı Ataetardan ~1Mınf«1e ka · 
•tıaııJc: tM' k•U. oluftu ve bir anda 
orıam btr mıt.ıne aı.n.na OOnLIŞtU 

PfMımuda bOyle bıt Or'1alfltn 

~nı farloco h-yo· 
mam•'* Ançak btr araya gelımıt 
bunc:. kalabtı .. k kileVe ameamın 
~lmak. çaOrı )'apm•" ıç.-. tııao 
nılma.ı bıt l ... at dOOıınt.tttu Bunun 
uaınne k•tleyı hetnlın guventıkll bır 

Y*'t .ıtırlk toc:ı&tnt• yaptık Grubun 
pr-Ocll<ıli..--fll<•~ 
btf d ifte. KurtÇıe P\ılap aıtmeıye baf.
ledl Pr~ndeoma a,.ıuyon 

a0ıır1ıık .. "-onutmn~na Mtlar Ht'~ • 

mu. kıtıe,.,"" lll)ııdlll ' Bı# 
Sorok AP()I •, Bıl PKK• atogon. 
ıa.rın. hay-.ırara• ...,~ Gı .. 
;etınyor Y'l tdtıta dutmal'la kar" 
duydUOU bırıkmttotk..,ını kunr· 
eaıwna COf!Tlu....,dı E'f*n alanı 
ens.ızın btt beyram .,.one donUt
muJit.l Ytlıatdır billcl-'Undi IUtU • 
lan btr halkın haykıran ...ı OtUIIıQı 
ınıetıyordu 

KıtıeytyOt\ehk ptopaganGadan 
sonra teknı.yen halk.ın huzuruna 
ÇfkartkSı ve suçunu ltıraf en ı Bunun 

lrnpr ... wm 
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ultırı4"1re 1\alk, ~r-g.c.t•Ot' oten 
kll"' nı onun y\ln.ıne tukur•N ku ... 
tu AdN tomurgecJttOı laf\lltıemt 
~ne60nu1«tb!J9C)stwı~ 

•na. lı:•tleletll"' ~nden, Baım 

evım ll 'f'lı:ll"tlf bY tur "'""' .. 
~.datdır. buf\laf• y.tatmernak o-
rt«.- ' .....,, yukMUT~eye befl,adı 
8u tıeıneda bM' lflttdlt QOOwn<Hın 
Cephe MyraO•N çıka,,,ca k u. 
cottu \'e alıı" yeQtnUfU ~ctı 
Krutnın arlra tatatından ~u 

ZOfl*a açarak~ ye$11 bW 
amca Qe4•P bayrtOJ 69efktl\ .. 
vınçıen gbztetınden ya'* akıyof· 
du Son d•ec• duyguıu. Ntnımi 
btr yurt Mvgıaıne unıandıtan bu 
11hneyı kaçıtmayan 'oto ~abt

rıtnıt h*'"4(1 o&untı.Hdı Bu, ulu~ 
Ml thflık . bufıJnkuı: ve dlyanıtmayı 
aı~oen 10)'1u duygu ve oztem
ter ılldiVfıtncl otor ı tt oerçek~ıt'Nn 

k.lynatt.Oı muauam .. b60nun ar
dından eytemımiLın glt'ı ktltn 
kıM'ını tamamlamaya ba .. tdlk 

Oemın 16zunu et\JOjmll ve keç
may• rettenen araçta t>er cete 
bUlunuyordu. trKft NkltdıOı 11-
lahıtıı ortaya çıkarıp lııtmulllştırdılc. 
Avnc:- 1 milyon lııa para c.ıa• da 
k-'di ve Dtt dahi dUtmtna usaııc

•• atfMıi"'\4MM4 dOOruttuiUnôa ton 
tur keı deha uyan'dı Bunun wen
nt ~ .. kıUtılentı huıurunda tMr 
diN halkına ueu .. ı kurtutut tnu· 
~ 1(.,-p bOy'te bt~ IUÇU 

~M du' a6l: vwdik*' 
IOIM'Ieıaırt»eııtbutkıid• Ek.IUI"'IUU, 
I*•Y' ""1104 .,...,.do 

Yakılıan er~den yuk..._, 
~ ........,., ....., b., boafk• men
:ıata Olup ..,.,..,.,...,. deı)erdi 

EY*n< -rmoyo -dı· 
omıı bu .... mad. yenen Ilaçtat 
dan w ktm)"'Ml g«c~~n 9«' 
uukla,ft'l\aya t:Nt,ı.dt Klıb&olannln 
yanma• ve etektr• cMvreıeının 
tamatr"Mnm:u~ tonuCU lftbenın 

klaktonu da antden otıneye bat
layınca Ilkin hepıtnu: hayret ettık 
fakat htfMf'l eonra dUfumu anla 
dık .._kM! Q\llduren ugıınç bw 
menzara otutmutru Araçfarlti ct. 
potarı paUayınca, ....._ daha di 
gur yUkHidj EY'efnımııl ba$1JJyla 
.c>nuçtandırıp g.,ı.,. çcMı;l'~e 

blflldl~ıtn&Zdl, lutle anıoı aaooan
.. rıa keyıtu bit biÇimde bizi UOut
ıuyorıı.. 

Bapnlı bıt gerı çellılttten aonra 
eylem aıanına yak..n bır lı:.oye var
dık KOytJ denetım altana akhktan 
aonra oerıye k.tlaıtı ark ad....., kOy· 
lu*' toplayarak propega.nCII ~ 
aıltiS)'ON ~ Tabd ıflft *Oırlt
l)ıpr_...,oc:ı.,...._d ...... 

""'"" .._.. - yoPI'Qo 
cenaı .... .... kont4"'1iılt ....o.-
nıyle..,.. ontn'llı ortnda kılflmf$fı 

lluno '*'*' pr-- go< ..... 
nı ~ 'f'UI'UOU K• tw ko-

- yapmuı - •oyıuı.<• c:oo
IIUri'T\Iya yetıyor~ Cutı<kU. zaten 
~i.emler k .. .ırade ..n.... nı guçkı 
bw "''kle ~ 1\'*Mftıtmıf(j 
&utı.ltl koy P\llk•, twh'k ve cı. aDerttk 
uz.,Mııde duruyordu 8u doQrul· 
1ud1 naıu yo4 QOtter...,ek onune 
O(Wevtef konuldu m•l....,ımızey .. 
nı goreYWtn bıldırıld klttn tonta 
bHiıO•nılz:bOyuk bır cot~tuytaUO,ur. 

landı BtrttOımız:. bu gOtevın bafa· 
rryta tamamlamanın YefGtOI gıuven

'- engin cı-oı.rımı.uı do,)ru yot 
aımaya bq.ladı 

oeoıar . QeJıllanın kalb-dır Ofa
da ıatlıt~VOtdulı. karar1arı y.ne 
Oflda aı.yorduk Bu kar1rtarı uy-

Yau..,._. Adre.i 
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g,,paCiık110 sonra cM tekrar Ol't:tl 
.,..*YOfdvk o....,.......ıx...-.goı. 
meye guçu ~ ç ... '"' yeırrııyoroı.ı 
IJ~n blf yururutten .onra Cıs 

M.,nıtn•U vtırtUkMC Oıaht Ullta· 
nım u vermak ı.ız•tyk~ bır •o~ 

yı,n 54.1ruıw)'M kar .. ıatttk Cooen 
OOSI\IItlnıt1ı Bııı~unc.eHY'nC• 

ten uÇUyotOIJ tiemen çeydt'\ltOı 

atqe •oydu, Çtyımı ııe:meo.n ~ 
Vfltlmem ~o~ıe'" doyere-. samımıt-ın ı 
.... baQiılfOıl"t dıte gt1ıtı)'OtdU e.,... 
nun uıerıne komutanll'ftıl rnola 
emrını verdf: çobarıı11 YI,." at..,. 
~emen b"'fUtUkfu ve lt•• ~~~ 
Cl')'•f"''ıızN.ıırtanGı Sırtarahan çay. 
ları yudurrılarktf\ Gı0« laretten 
eytemıe •'Gıtı aotıbetımı.ı.ı &ut<Ntuc:ı 

gulufU)'Of'duk Ya..,ı çob1n bııe 

dua eoerlten. lıı~u" ytııa•u ÇObtn 
•M aAtdastanrı sıiaihlarıylll oyna. 
JI)'Of. sııatta oıan tnetakını gıa• 

rıyordu Bu erada komutan at"-1· 
dl$11, ·pt$tnltge otur Mm blnt dt 
sıtah verecek mıs~n1z· dıye IOfdU 
Komuttnımıı: da, "H ... bU buyU, O 
zarntn 11na guz.ı oır aılth v•NIZ • 
cMyınc•. kUC\* cooa.n ehnı çet• 
den .. dıOımıı ka.latrı•kOf$ CfOOru 
uıetarek, 'Ben bunu tatıyo.-um' 
dedı t<omuuın arkadaş da Ta~ 

mam. bunu Mt'Mn IÇin Nkltya• 
ca0ı.ı. ~,. lotl\l Y'lf'Wıl" 

dedı Ve btLım afacen Mvınç1en 
adeta uçuyotdu 

&llM vtatc fJ08tumuL. utı.ıt.al 
kurtulu- _ .. il' yon< ..... 

tma o. bunun pek btlcaode c:JıtıOdd• 
S.CS.C. aı .... ncten OOrendııOI Kun 
Y'd•twQıını. ~n dıM Otılıttn 
kueük w .... nctt au tat* IOhbet _.. 
rno&ar.n ardından bnıO•I'I"WZ harl• 
k ... f\aılr oırna llomututıu aJdı 

Sebah ~n •• ıtanWifW' 
~· lt'\lf"l'r\Ut)'&e, twhOımu ua 
aJtntnaı v-aırmıttı &u iht • ., .. ta, 
cloOoY' - goçen dlk•U l)'d•niO • 
b)'Or, onae.oı can6a.nchnyordu 8u 

Clıf'la""'ayıa bttı•kte kUtlafın Ct~.>· 

ty '*'")'e Uyanıl'l 111-'c• dıyOfekl 
.._,k, 0Unet' OOV•toorı.ınçe, Glfll
ltY\ one betııtt~•l( "oe cMOıt
d Saoaf"ın ~ uk gun .. ~t-kları. 
uykuaız ve JOfQUn g~ bır g« ... 
n. n ardıf\dan. yıl.tJI'\ Ot\Uıi'ICIIIQıl., 
toOv• w-atuztubır ta• atrangıbıydJ 
Tum )'OtgıurtıuOu alıo eocutU}'Ofôu 

Bıırt-G ,., konakıtımaya ce~t.ıe~t 
8" ereôa btt er•.ctet NO.h,.. Iki 
tık ... uerındt BaOCiat-Kurt rectyo. 
~nu ttÇtt Sabl"'n bu guıefnavaa 
,_ doO&t'en G"ltU•Of.,I .. Ma tOy· '-"'., o.,.. w•t ttMt bi:YO 
we61t .. rq turlııi.IIO bOtcA\ arlııl· 
d....,.ı Ck.ıygutandı~dı BaO mttD
Oa auyuı.n ozıMtıın, bu tUrkuyle 

ııorı._ 0000<1• "'"""n"'""'" yoı 
açıywdu Duyguilirinf geçte~ o'arak 
evıı.,.a tutununden Nt•lan •oera
ların dttın r\ef....,lnde d.le oeU
nyordı..ı bır kıa.m attltdlt Gorevlı 

arkadltıtr. Ublh ktflveıu .. nın 
naıırııldtr•f\ı *'"CIUrUfktn d•O. 
arki<Uifllr naMr bultltUifinı din· 
hyOf'llrdı Fakat, hıatHw' bUlteninde 
Ciddi btr habef yOktu Ardından 

07 30 TAT habeff.,int d4t donltdok, 
ama bU bUttende yapdarı eytem
..,~ ılgıli tıabet rc>'ıhl TC, hat 
ı.man O'CfuOu gıbı gı.dıyordu Qk· 

~*" 8u artcJa btr trtctdlt. 
ceı.eltl\Ciır•let' MIT ~loUbc.t PTT 
tıtkt\t.,..nının ırıia.tıl'lı gerçetıılıeft;

r~ art.eoqa ııı••tareil, ·Su:.n 7 e·
ına dwtrı Wegeçmemtt ·~. 
trkad&fllır gulduler ve o dt guwn.
rt ketlarak bektec:So eu •acte 
keıweJtı huıırdıı Biıtun arkaôQiar 
kah ... attı.,a ocuroı.~ta~ Ktl't"'attıden 

ION't DUneıt'f\ htvay1 iyiCe llfl'nl· 
11yta aıltada.,_ ~Rıratıata çNJtıd .. 
tıaır TC. turn ınkaret mantık ve 
ç.ao.aat•ne raOtNın geıtç-'ılı.rı eız · 

~ .... ı lOOOdo TRT, l'f· 
.., • ., .. ~lg li - ıabıl çarpıtarak 

"**' ~~. 7 &s·ı tqryan arka-
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dlf, De'Mkkl d.,,.,, geçtyOJm'"'t 
dem... ..,zet"ın. . MjtldatiM oa 
onaylayarak tekrar oui!Titlyl bat· 
locllor 

KorıakladoOımız Jenn N6 ıara
fıno. bııt zom .... rcıı Bır gn,p 
lt1<.1081'8 bı'Qt aJmek. bul riıtıy-.ç
..,,fT'ItD t ....... l"'\ak UHıtl lOf"Nı 

gını« Dana Onc.e6tıtı b.r ıı.u tM.ı 

ıome ı.ıOrtmlf~ Zoma vaflt'Ca 
btd goren kadıınlat UgtUiırn bMI,.. 
t.t bunun UzetV"• zom ~ 
,..,.."' d6ncluı Bu eracta yQJıı bw 
nıM hızla r-nımıu ~ f\aJ 
Nıtırım•tt sordu. bunu 001..-ı lOtU
nu Hanı sen hutaydın , ,...,., 
ye\aktan Çf\ctın · Oı,eiOfunu ,.,.. 
toumunu auraarare.k Ben b0)4e 
gunı.rcs. e-yapı ltaJkmaytıcaJcum 

homen beni toproOo gOm.,.,. "'Y• 
cev~p verdi Bu durum, KUrt ka<k· 

nının mOce~.ci• elmatı geti

Iten 'fe'lt\ on.tn•ni ıt.O. .o., bir 
aomuto..n-.ı. Zomdlıklerkeklefln 

t'tepai köye lnmışletdl BIZI IP'ıbyiÇ• 

Ltflmlll temin ederek zorndan IYfll 
d•k Os eıan•nt nrd~ımızda arke
dattar ,.nı btr huırtık tçtndeydlfer 
Zomdan , hlıyvanl•lli get:JrdfOıiT'IIı 
~ mıkı.rdakı ytYKeQin hepstnl 
ta .. mtık OldUkÇA ZOtdU Hel M 

kadar tMr ltJamını yechttM de, g«l · 
ye katan bUyuk bır lr.ıanwuda tntla. 
mr de Olla latfYac.aklJk 

EYOI gen..,.n y..,. böyle 
IkiCI, 1\tireketıi. ...,.... btr ya .. m~ 

dn 0...-oa,nlıılı., Oft4.!1'1 ıçwt kay.p. 
aann h.abeu:ilrl otup CIOS)e"neı 
aykıncJır Eytem111ok ~ ve mue.
de6aıne ~hi• Vfii•'{Of. ruh kaıt• 
'fOf e.n.oımız .,.,.., gımW'I yatai
mak uı.e yen~ kara,.., ren• 
Mıwtı1dat 81d.rıd.M tootıanek. 11.0 
~rwu--. • ...,..uyte)'el"i 
.,....,..,., 606ru yotıalı:oyu6duk 
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Planlamada Düşman Faktörü ve Komutanın ... yandarı dllfl'\llll bttQ• ••mak ~n 
batı uns.urtarı DOnd•~ oırıt 

ml$111 QoOııl Oleı'M bu di. dUftnl· 
na, arayıp da bulamadtOt bır tırNt 

lıOınden de anlttııan bUdur Bura 
da plan, ta bafından btf'ı dıJttnan 
ftkiOr\.tnu otduOu gibi d•kkate .ı .. 
mayı ~eetd•OJ gıbı, aynı zamanda 
mıJeadele IUrecmde de. onu .U· 

rtıMil ll1efMyl ..,. bu do0rı.ıltuda 
di'l.kate aıma.,., da ı~m.ıoıtedır 
Ancak bu uyedtı mueadete .n.tıyl· 
tdını 14<te IU1UP. uygun VUfUI tııt7ta 

nyı.a hem dufl"'nı dar~ 
hem de yONıı.mıerını bofa ~ar

ma• mı.tmkun Olteakt.r YOlcU. M· 
oece Pll.f'l4 ytıpb!)ımızda "'nasdaa 
dUsmanıdikk.ateaırnıtt•k buret•· 
Wır antay1" kaçnln\az o&arô. 
w.c.rınde bır ~ gelılır 

OuN ~ .. Wduf'NN\8 

be ..,. tnef(anık bır tar Ldl .,.~ıaş. 
rnedır kryet ne o.._ .. ot.ur"! eya. 
teneki Kunulut GUçıatomıntı Df'l~ 
Olarak tçande bulundukWı dyrum 
budur Uten bıJtadakı gılçtelımıı 
Utl\ldan .,.., 6eı0tttıttnflieırı ne
ctenr)'tıl. rac:ıt6an pa,a oao~t tııa.ırı'\1 
.,.. bu dcJıOr~uda dotmanı aurlk.l• 
IZietne ve mUcaOettyt gekftırır p 
•*tetme durumuııda ôeOıldıtıet 
Yqanılan bu durum yeratb~ı 10-

nuçier ıtıb•rytt u~l kun~ mu
cadaf«nıze ıar•lar vetmıttJt 

Ayr.,elıuldldutmanın \lnÔipo

lıtika "'' uyguıamatarında bızım du· 
rumumuzu onem~ ııteyıp d kkate 
atd•Oını bıım-. ger~lt O dt, bızım 
ıaytf ıaratımızı. kendi LlllUn yanla • 
tıyla blr tei1Jnc:ı. sav-attan gelip Çık• 
mak lttemektedlt 81.1tUn çabalan 

HeeepNum. ... 
Slldtsplırka ... • K61n 
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Konto Nr~ t 14 21 H 
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butta yon.,.tııtır Buf\un b6ytl oı- aunmuttur Bundanelolt)'tdadllt .. 
maa Oır'h dt.ıt!Jtırnej( 't"'Y• pratikle men, y•aanın bu .... Ilde uygulln
bOyl• bır tutumun ~n• o•r""'-k, maaınden sonun• kadar ytrtrlan~ 
dU~enı kıJçı.ımMme duzeyınde m.aklatemlflır Buçetçe\recledlbir 
gunct.me Q~'en eıddl bır hatadır ma~rayla kıtl~ yonelı k hmçı 

Onun yOtı•tıın 14 P.ıygulamtlttını polıtıkltı Ylfıt'le ... ., PQtıtıkattnın 
gOfmtızhkttn ~- ıffetl Nltll uygu&anm.attt'N o.treyetok111k 'tlt· 
lılm&ilotıt Halbuki IIYtJt,ll hıçb.,. aey ...., ıçerıande ktrdl zem•nlmguç· 

bUıte atınmat Her NY "'u4u o•bt a.ndınp ~ttır'f"VY• çal•fiN .. 
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P L ANLAMA DA DÜŞMAN FAKT ÖR Ü VE KOMUTANIN ROLÜ 

BilındiQi gibı , savaşta düşman 

güçter birbirlerinin ıçınde bulunduQu~ 
gu durumu, buna baQ:Iı olarak muh
temel yönetımin i, kendi kuvvetleri 
ni gereken kapsam ve yerde ör
gütleyıp kullanabilmek ve bu bag 
lamda düşmana darbeler vurmak 
ve savaşı kazanmak için sUrekli 
dikkate almaya çalışırlar . Bu poli
tika, onun değişik ve en üst 
biçimlerle sürdürülmesi olan sa
vaşta , zorunlu bir kuraldır. Çünkü 
buna dikkat etmenin ve gereken 
hassasiyelin gösterilmasınin bera
berinde getirdiQi ve savaşın sonu
cunun belirlenmesinde çok bi.Jyük 
bir role sahıp olan yarar ve avantaj
lar vardır . Herşeyden önce, düş
manın durumunu önemle izleyip 
dikkatealan bir komutan, dUşmanın 
zayıf yanlarıyle güçlü olan yanlarını 
büyük ölçüde kavrayabilecek ve bu 
temelde onun muhtemel yöneli· 
min ın ne olacaQını , harekete geçi
receQı güçlerle birlikte görebile
cektiL Bu sayede de akıll ı bır ko
mutan, emrindeki kuvvetleri düş
manın zayıf yanları üzerinde yo
ğunlaştırarak , uygun vuruş tarzıyla 
düşmanı darbelayip yıpratma ve 
gıderek yok etmede saldırıtarını 

nasıl ve ne zaman gelişhreceQinı , 

düşmanın güçlü yanları.rıı denge
leyip beriaraf etmede ve kendi 
kuvvetlerıni ko(umada alacaQı ön
lemlerı ve buna baQiı olarak . dUş

manın yönelım ve taktiklerını boşa 
çıka'rarak, gelışmanın önıJnu aç
mada geliştırecegı taktıklerı genel 
hatlarıyla belirleyebllecektır Güç 
ve otanakların strateıının hızme

tınde , gereken plan çerçevesınde 
örgütlendırilmesi ve belirlenen he
defler doğrultusunda uygun kulla
nımı demek olan taktik yetenek ve 
ustalık da budur. Şüphesiz burada 
kaçınılmaz olarak devreye giren 
keşif, istihbarat ve çeşıtlı kay
naklardan elde editen verilerle bil
gileri üstün bir kavrayış ve uzak 
görüşlülükle somutluQa uygunluğu 
temelinde yakalayıp, uygun bir bi
çimde deQerlendirerek, doQru so
nuçlara varmadır. Bundan dolayı , 

çok yönlü ve özel bır uQraşla, düş· 
man hakkında toplanan çeşiti ı veri 
ve bilgiler üzerinde komutanın de
ğerlendirme gücü ve vardıQı karar
lar. yani öznel yeteneQı , savaşta 

hayati derecede bır rol oynamak
tadır . Çünkü, planlama ve gliçlerın 
örgüUandirilip harekete geçiril
mesi, esasta bu öznel yetenek va
sıtasıyla hayat bulup, işlerlik kaza
nır Durum böyle olunca da, komu
tan . oynayacağı rolün, komutasın
daki kuvvetlerin varlığı ve savaşın 
gidişatı açısından arzettiQi önemin 
bilinciyle hareket etmek zorunda
dır . DoQal olarak bu da komutana, 
sürekli incelemeci , araştırmacı ol
mayı ve yenilenme temelinde geç
miş savaşların deney ve tecrübele
rinden yararlı olanları , yaşanılan 

savaşın deney ve tecrübelerıyle 

birleştirme ve bu zemine dayan
mayı esas almayı yükler Yenilen
me, her zaman komutanın başta 
gelen görevlerindendiL Sürekli ye· 
nilenme çerçevesınde de, komu
tanın yargı ve sezgı gücu gelişerek , 

duyarlılığı kaçınılmaz otarak artar. 
Açık ki, yargı ve sezgi gücü gelişen 
komutanla, düşmanı hakkında sag
ıam bilgilerı değerlendırme ve tak
tik uygulamada daha başarılı so
nuçlara ulaşacaktır 

Sağladığı yarar ve avantaj lar· . 
dan dolayı , düşmanın durumunu 
genel hatlarıyla bilmeyi , büyük bir 
hazırlık, manevra kabiliyeti ve karşı 
saldırı olanaklarının elde edilmesi 
otarak değerlendirmek abartma 

değildir . Yalnız bu , aynı şekilde bir 
komutan içın , karşı gücun tecrıJ
belerıni , deneyımlerıni iy ı tanımayı 

gerekil kılmaktadır_ Planlama ve 
uygulamada, iki karşı gücı.ln du
rumunun bilinmesı , her yön u yle bir 
bütünlük oluşturur . Bundan dolayı , 

düşmanı iyi tanıyan bir komutan. 
ona karşı nasıl savaşacağını da iyi 
bilir . Planlar yapıp, hedefler belir
lemede, bu çerçevede komutasın
dakı güçleri örgütleyip yönetmede 
objektif olur. Bu açıdan , akıllı bir 
komutan , dUşmanı ıç ve dış baQ
Iantılarıyla birlikte sürekli izlemeyi 
ve geliştırdiQi politikalarla uygula
malarını ve içine girdiği bütün ma
nevralarını dikkate alarak değer· 

lendirmelere tab ı tutup, sonuçlar 
çıkarmayı başlıca görevlerınden 

bıri olarak görür. Şimdi , düşmanın 

durumunu sürekli izleyıp dikkate 
alma, sadece düşmanı iyi tanıma 
ve ona karşı iyi savaşma ıçin ge
rekmiyor. Aynı zamanda, "savaş , 

çok yönlü ilişkilerin ve belir
sizliklerin yaşandığı komple bır o
lay" olduğundan dolayı , önceden 
bir plana ve hazırlıQa sahıp olma 
açısından da gerekiyor. Böylece 
gereken hassasiyet ve dikkatle ko
şullara anında uyum gösterme ye· 
teneği elde edilmiş olacaktır . Her 
ne kadar düşmanın durumunu ay
rıntılı ve kesınlığe yakın bır bıçimde 
bilmeden kaynaklanan savaştaki 

belirsizliklere rağmen . yı ne de düş
manın durumuna ılışkın bazıısaret 
ve arnarelerı çözup değerlendıre
rek . varılan sonuçlardan hareketle 
kendı durumunu da dıkkale alarak 
somut planlar yapmak mümkün
dür. Bundan dÔiayı , savaştaki be
lirsizlikler hiçbir zaman bir plansız
hğa ve kendiliQındenciliğe neden 
ve zernın olarak kabul edilemez. 
Tersine, savaştaki bu durum, ön 
ceden hazırlıklı olmayı ve her za
man ortaya çıkabilecek yeni geliş
me ve koşullara anında uyumu sağ
layabilecek bir tarzda, planlı ve 
programlı olmayı dayatır . Yoksa, 
başka bir biçımde savaşı başarıyla 
yürütmek ve kuvvetleri yetkin kul· 
lanmak mümkün deQildtr. Dikkat 
edilirse burada plan , savaşa ilişkin 
bir kesinliği ve ayrıntıyııçerip ifade 
etmemektedir; genel bir çerçevede 
bır nispıliği içermektedir . Bu açı 

dan, sürek h kurulu olma ve koşul
lara anında uyum gösterme yete
neQi , savaştaki belirsızlikler düze
yinde, planın diğer biryönünü oluş
turmaktadır . Plandaki esneklik ve 
ınsiyatif olayından anlaşılması ge
reken de budur . Dolayısıyla, bütün 
bunlardan çıkan sonuç da, düş· 
manın durumunu sürekli izleme ve 
bu bal}lamda deQerlendirerek, dik
kate alma zorunluluğudur . 

Bütün bu yarar ve avantajlardan 
sonra, düşmanın durumunu önem· 
le izleyip dikkate atmayan ve yöne
limini gözardı eden veya bunda 
gereken ciddiyet ve duyarlılığı gös
termeyen bır komutan, kaçınılmaz 
olarak düşmandan ağır darbeler 
ahp, savaşı kayhelmeye mahkum 
olur. Çünkü düşmanını tanımıyor 
ve bu baQiamda muhtemel yöneli· 
mınin ne olacaQını bilmıyor . Böyle 
olunca da, savaştaki nispilik de 
tamamıyla ortadan kalkmış ve sa
vaş onun için hepten belirsizleşmış
hr Bu duruma düşen bır komu
tan da, doğal olarak savaşta ne 
yapacaQını , güçlerini nasıl örgüt
leyip yöneteceğini , düşmanına kar
şı ne tUrden önlem ve taktikleri 
gelıştireceğıni bilemez. Bu şekilde 
kendi elini-kolunu bağladıktan son
ra da, savaşın gidışatına müdaha
lede bulunması ve somut planlar 

yapıp uygulaması mümkün dağıt 

dir . Bir komutan için de, belirsizlik· 
lerın egemen olduğu bir ortamda, 
sezgı ve yargı gücü ışleyemeyece
Qinden, kaçınılmaz olarak içine gi
rilecek uygulama ve yönelimler, ade~ 
ta işleri şansa bırakarak allaha 
hava le etmek olacaktır Burada, en 
ufak hataların d ah ı bUyük kayıplara 
neden olacaQından , savaşta akıllı 

bır komutanın yapacaQı iş deQildir. 
Böylesi bir durum, -nereden bakı· 

lırsa bakılsın- savaş insiyatifini düş
mana bırakarak yeni lg ıyi kabullen
medır . Bu da, dlişmanın daha çok 
zayıflıkları üzerinde gelişen ve onu 
yeni zayıflıkların ıçine ıterek yıpra

ııp darbeleme ve giderek yok etme 
mantığına dayanan gerılla sava
şında , diğer savaşlara nazaran bin 
kez daha reddedilmesi gereken bir 
durumdur. 

1987 yılı pratiğinde, bazı alan
larda içine girdıQımiz bu olumsuz
ıugun , örgütsel ve eylemsel alanda 
gelişmemizın önUnde nasıl engel
ler oluşturduğu ve güçtarimizi nasıl 
imhayla karşı karşıya getirdiQı bu
gün ortada olan acı bır gerçekliktir 
Özellikle güçlenmızın bu olumsuz
luQu belirgın olarak yaşadığı bır 

eyaletımızdekı düşman polıtıkası 

ve yOnetımıni , konunun daha iyı 

açıklanması ve antaşılması açısın
dan ele alacaQız 

Bu eyaletımızde düşman . bır 

yandan gehştırdıQı propaganda ve 
dayattığı çağrılarla guçlerımızı ıç

ten zaafa uğratmaya çalışırken . 

aynı zamanda çok yön!U uygula
malarıyla halk k ıllelerı ıçınde gelış
tırdığı yogun laahyellılik zemınıni 

güçlendırmeyi veda ha fazla destek 
almayı esas almış, özellikle bunda, 
devrimci ailelerle, ulusal kurtuluş 
savaşımıza destek olan aileleri ka
zanmaya özel bir önem vermiştir . 

Çünkü, Kurtuluş Güçlerini içten 
zaala uQratabilmeyi ve bu doğrul
tuda getiştıreceği komploları daha 
başarılı yapabiteceQi düşünce

sıyie , bu kesimlere dayanmaya. 
yöneliminde özel bir yer vermiştir . 

Diğer yandan, harekete geçirdiği 
ajan-muhbirleri vasıtasıyla, Kurtu· 
luş Kuvvetleriyle kurulan kontaklar 
çerçevesinde aktarılan gerçek ol
mayan bılgilerle, eyalatin degişik 
alanlarında konumlanmış bulunan 
Kurtuluş Kuvvetlerin i, manevra yap
ma olanakları oldukça sınırlı olan bir 
alana çekerek imha etmeyi amaç
lamıştır . Bunu da, özellikle hareket 
etme olanaklarının son derece kı· 
sıth olduğu sonbahar mevsiminin 
sonlarına denk getırmeye çalışmış
tır . Şımdi burada dikkat edilirse; 
düşman , yönelim ve uygulamala
rında oldukça çokyönlü davranmış 
ve faaliyetlerini komple bir düzey-

de yürütmeye çatışmıştır Bütün 
bunları da, çeşiıti teşvik ve zoraki 
uygulamaları kapsayan şeker-kam
çı politikasının şemsiyası altında 

yürütmüştür . Herşeyden önce düş
man, politikasında kendi açısından 
oldukça hesaplı davranmaya çalış
mıştır . Mevcut uygulama ve yöne· 
timleri, bugün şunu göStermekte~ 
dir ki ; düşman , kitlelerı ve özellikle 
devrimci aileleri nasıl kazanacak , 
onlardan ulusal kurtuluş mücade
l emıze karşı nasıl yararlanacak , 
Kurtuluş Güçlerıni bu baQiamda 
nasıl zaafa uğratacak ve alanın 

coğrafyası ile ıklimınden nasıl ya
rarlanacak(?) , bütün bu faktörleri 
hesaplayabllmiş ve uygulamala· 
rıyla taktiklerıni bu doğrultuda ge
liştırmiştır . 

Açık ki , düşman , bu uygulama
larıyla eyaıette hedeflediği , t985 
Ağrı pratığınde , Kurtuluş Güçlerine 
oJurduQu darbenın bir benzerini 
tekrar vurmak ve buna bağlı ota
rak , Kurtuluş Güçlerinin eyalette 
dayandıl}ı ilişkıteri genel hatlarıyla 
ortaya çıkarmak ve böylece eyalet
tek i zemınıni daha da sağlamlaş· 
tırmak olmuştur . Düşman , bu he
def doğrultusunda geliştirdiği tak
tiklerle uygulamalarını gerçekleş· 
tırmeye yönelırken . Kurtuluş Güç
leri de. esasta dl.işmanın bu sınsı 
uygulamalarından habersız ve düş
manın her uygulamasını hem kendi 
özgulıJnde ve hem de duşmanın ge
nel amacıyla baQiantılı bır bıçımde 
de§erlendırme ve sonuçlar çıkar
madan uzak. kendı kendisiyle uQ
raşan ve harekellılik adı altında 

durmadan oradan oraya koşup yer 

deQıştıren bır durumdadır EyaJet
teki Kurtuluş Güçlerimizin ıçınde 
bulunduQu bu durum da -niyet ne 
olursa ot sUn. pratık sonuçları itiba
nyla düşman polıtikasının uygula
masını kolaylaştırmıştır Doğal ola
rak , bu haliyle düşmanın mevcut 
uygulama ve yönelımını boşa çıka
rıp, düşmana darbeler vurmak ve 
dolayısıyla gelişmenın önünO aç
mak mümkün degildir Nitekim, 
ayalette kısmi düzeydeki gelişme
lerin yanında. ağırlıklı yaşanan bu 
olmuştur _ Çizilen bu döngü içinde 
de, gelışmeye her yönUyle açık 

olan mevcut kitle potansiyeli hare
kete geçirilememiş ve bu bağlam
da dönerne ilişkin PartıtaktiQI doğ
rultusunda eyalete atfedilen rolge
reken kapsamda oynatıtamamıştır . 

Bu yapılmadıQı gibi, düşman yöne· 
limınin en önemli halkalarından 

birini oluşturan, birli!}in imha edil
mesi ıçin , düşman tarafından geliş

tirilen. ama gerçek olmayan, "Ge
lin, falan köyde bu kadar adam var , 
askere alın" haberine, eyalatin di· 
ğer bir alanında bulunan Kurtuluş 

Birliğimiz itibar gösterer~ görevl i 
bulunduQu alanı terkedip, kendını . 

herhangi bir ciddı hazırlığın yapıl
madıQı ve hem de mevsim ·koşul· 
larının gıderek manevrayı sınırla

maya başladığı bir anda, gelip , ma
nevrası mevcut koşullar içinde kO· 
çük bir gfubun hareket etmesine 
elverişli olan dar bir alana sıkıştır· 
ması , bir bütün olarak eyatatteki 
güçlerimızi düşman taralından im
ha edilme tehlikesiyle karşı karşıya 
bırakmıştır . Kaldı ki, aktarılan ha· 
ber doQru olsa dahi , o alan üzerin
de hareket eden güçlerimiz vardır 
Fakat, plana riayet edilip bağlı ka
lınmamış ve bu vesileyle plansızlık , 

adeta olup-bitenden habersız, ken ~ 

di ekseni etrafında durmadan ora
dan oraya dönüp dolaşan , "çokça
ba, ama az verim" elde etme. eya le!· 
teki Kurtuluş Güçlerimizin ıaaliye
tinde egemen bir durum olmuştur 
Bu da, diQer faktörlerin yanında, e
sasta düşman faktörünün uygula
ma ve yönelimleri düzeyında dıkka
te alınmayıp dıştalanması temelin
de gündeme gelen politikasızlık ve 
örgütsUzlüQün kaçınılmaz bir so
nucudur. 

Uzakgörüştü bir komutan , mü
cadeleyi programlama ve komuta
sındaki güçleri örgütleme doğru!~ 
ıusunda planlamaya giderken, do
{ial olarak önceden bilinmeyen ve 
özellikleriyle yeterince belirgin ol
madıQından dolayı görülmeyen ve
ya yeterince dikkate alınmayan fak
törlerin yaratacağı muhtemel geliş
meler olabileceQini her zaman ö
nemtegözönündebulundurur. Plan
da bu yapılabilindiğı oranda, planı 
uygulamayla sorumlu olan güçler, 
ortaya çıkan yeni koşullara anında 
uyabılme insiyatif ve esnekliQini 
gösterebiteceklerdir. Bundan dola
yı aşırı kuşkucutuğa kapılmamak 

koşuluyla durum, komutanın duyar
lılığı ve yeteneği düzeyinde büyük 
bir önem göstermektedir_ Komu
tan da, bu duyarlılığı ve yeteneği 
ancak, düşmanı ne abartma. ne de 
küçümseme durumuna dUşmed en, 
olduğu gibi sürekli izleyıp dikkate 
atmayla gelışlirebilir. Bu yapılma
dığı taktirde veya bunda yetersızlik 
gösterildiQinde, planı uygulamayla 
sorumlu güçler, planı ya hiç de
ğışmeyen ve "her derde deva olacak 
bır reçete" otarak gördükleri gıbi, 
her koşul altında uygulamaya çalı
şırlar -ki, bu da esneklik ve rnsiyatifi 
heryönüyle körellip dışıalayan dog
matizm ve tutuculuğun kötü bır ör
neQidir-. ya da yapılan planlamayı 
bir tarafa bırakan . bir plansızlık ve 
ışleri şansa bırakıp, Allaha havale 
etmeolan kendiliğındencilik verast
geleciliğin içine girerler. Yarattıkla
rı sonuçlar itibarıyla, bu ikı zararlı 
yönelim de öz .olarak aynıdır . 

Eyatelteki Kurtuluş Güçlerımiz, 
içine girdikleri uygulamalar ve bu~ 
na bağlı olarak çizdikleri hareket 
döngüsil nedeniyle, ikinci şıktaki 

gibi, kendiliQindencilik ve günübir
lik olma durumu içinde olmuşlar
dır . Sergilenen bu tablo, diğer bazı 
yaşamsal ilkelerin de ihlalini ıçerdi· 
ğinden , mevcut ilişkiler içinde le· 
galizm, her yönüyle yapıya egemen 
bir hastalık olmuştur. Bu da, kaçı
nılmaz blarak olumsuzluQun boyu
tunu daha da büyütmüştür. Böyle 
olunca da, daha önceyapılan plana 
baQh kalınmamıştır . Adeta hiçbir 
planın olmadığı biçiminde davra· 
nılmıştır . Şimdi bu, çizilen döngü
nün zorunlu sonucudur. Çünkü plan, 
somuta uygunluğu aç ısından, pra
tiğe baQh Olarak sürekli bir gelişme 
ve değişmeyi Içerir . Planın objektif-
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