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lInyamıı ve Tllrtdye'mlı 1980 yılına uluf. 
ianruı .. uııal kotullarda hızlı dell,lk. 
IIIcIerIe birlikle 1IrdI. Ru dellılkllııı.1n 

temelinde. bır yandon "nıerllwı emporyallımlnln .. 
_ N" TO merkeılerlndekl en .... kl mII\IefIııı.ı. 
nın hqomonyaı:ı. toIuk aVllçl polhlkalarını 
danıia çıkarma IIrltlmlerl dIIer yandon da liIke
mlıde ..,ıcl.faı. bır clktat6rllik ıçın soncian bır 
6ııcekIlllınılann birbirini idemesl yılnılktadır. 

Ne .., ki Ilde .. bu ıözlem. uıuııı ve uluslonn· 
sı durumun pll ..... penpektlflerlnl delerlendlrebll· 
mek için yeterli delildir. ArııerIkon oınperyoll7m ı. 
nın ıııl1'0111jında. 6ıolUkle Ortadolu'da yenı bır a· 
vii tehllklllnI .. uiciri ..,..mıııı tımwıdırıııak 
onıocıylil bırden hızlondınliln tertip ve provokasyon. 
1iIr. ılmdlden dar bır .ı.n. sıkıııP kolmı"". Emper. 
yıllımin. Afpnlsıan'dakl yörıeılm deliıikilii Uzerl· 
ne bqIotall ındkomUnist. ındsovyedk demqoll 
komplllyasıylil Ortadolu'dakl barı, .. ulual kurtu· 
I'" aııçlerl ..... nda yenı bölünmeler yınınılk. bu 
aııçlerln Sovyeder Blrtlll'yle ve sosyolist Dikelerit 
dayenı..-ııı lIyıflillnılk. böylece yeni konumlor 
kuonrnok hesoplilrının suyo cllttlllll belli olrnokta· 
dır. 

............... Talnn'cIaId "merlkan ......ıuk 
IIIIrbzInIn 1",1nI bahane..ı.nk ekonomık yaptı. 
nınlarla. açık asiceri ııoIıditlerle 112JI'a kartı açaıı 
pnaj kanıpanyaSlndan sonra. "fpnlsıan'cIaId pllı' 
meı.tn orteiinde bu Dlkeye "1sIanı" .IIrtInIIrııID bır 
..,ıcıittifak iyelIII dayeana IIrltlmlerl de bopnsıı· 
I,.. ııanmıı 1BzIIIcmekted1r. 112JI'da aııçler de".esl. 
antIernperyollst. uııal cIewImcl aııçler lehine ıellı' 
1IIIktaI1r. öte yendan. Sovyetler Blrllll'nln Mpn 
cIewImlne yerdım... açıkça "entıomUYonollst bır 
tutum" olarak ııitıiieyenk avq .. pldlk aııçlerl 

lcanırIı _ ... takınan FKö .nfında· 
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da

���� ;: 
AmIrUran ...,.ryaIlım1nln toIuk IAYIK' .. he

.....,ııyaa ı.rtJıMrIne Yakın .. OrtadoIu le GIIneY 
Asya'da WaIıIkQI nıDttıeI1IdIr. iiioderıbori Penta· 
....

.
... on açık IJIıIrIIIcçllJlnlllldenrıılı ..,ıcı aııç. 

lIrdOn 1bIntdr. ErnporyaIIım. yerıi bır toIuk_ 
cıeı.mlnl lıqIaııııa Y6nIInde anıtı adımları. ancak 
bu aDçı.le Ittifak .. daha da sallıımlqtınnaye. on· 
wl dOIfUdan bIıW lIIdın iiiiii durumUna ......... 

iiu ... � l'IIdn YOnOtIrııIYIO do UbrI 

ııı;-kdfIk \imiiye dııyiııdırabllmoidd'. BIIdIn bun
.. ,yakın ve OrtadoIu'da _ yıiiir* boni. domolı· 

..... 'II..,pııııı -.... ...... OIıın 
'dlillt\ldldlrl!ıI IıııJ�'" Liaıt'mlılııdır. 

BARIŞ VE 

DEMOKRASi 

OLANAKLARI 
yıllst merkezlere daha da bolımlı hile .. drmo .... 
linin. bu morkeıIer ıçın ,imdi çok daha Mdl hile 
Jeldılı ortadadır. ltblrlikçi. ıekeld bOYtLk burjLlYlll 
.. mlllWlst odoklar da. emporyallırııln bu plilnliln· 
na. kendı Iktidarlan", korumok .. ekonomik.top
lumal bUMlımlilrl Çıkı, yolu bulabilmek için bır 
"lIIlI'lık" fırau oiiirok an .Imicli pbi sanlmokta· 
dırllr. 

Komuıanlilrın 1 oak mulıuraso. bır yoncIan 
oIconorıılk-lOplıımsoI bunalımliln burjuva hIIIdImot· 
ıerı .. IlIRileri eliyle çilıDm bulmo olilsılıklannn 
bırer birer ifiiis enill. cller yondan da emporyaIIı· 
min Tllrtdye'dekl konumlarını aııçlorıclirnwıln ha
yet-ınorııot sorunu haline JOIdiII bu koJllllilrda. ıori
cı.r.,lst bir dlktatörlDAo .. çi, Için soncian bir önce 
ıuı.n ıdımı sı .... lomokUdlr . 

Evet. 1 oak muhtımı "soncian bir önce Ibliln 
lIIım"dır. Bu .... k�""1st bır clktatörllik ıehllkesı· 
nın daha do yDkseImosi; millwlst odakIiIrın arUk 
açıkça boy iöi_i cieınoktlr. "ma bu. aynı ll' 
monda .... adımı ıtmol<taki iklrdldllllln. burjuva 
ı.ıımodorl 'iliyle bınIına ç6ZIIm ıııp oiina\ıia. 
nn bır kere daha CIeneinOkUn vazaeçomomonirı ifa· 
desi"r. 1 oak mıılıtımı. burjuva IıIIIdImotlerlrıln If· 
liISının bır bofiosidir ama. ayn uıııancia. burjuva JıII. 
IdImodorinl bır koz daha donome çareıWllinirı de 
bır JiIstı!rIeIIcIlr. 1 Oak .... ,,-- AP.cHP iJlıIr· 
iili dayeanasıylillılrlktııı ..... bwıwı kanıad ... 

O\Aor bır deyitle. pr\d-failst JIIçIer. açık LIriI
rISt bır cllaatGrl\l&l karfıIaPCaIı ........,.., .. 
nı, taplumsaI tabonını .. blyle bır dk1at/lrlllilln do 
o\anakian .... ıayıtı .... JIIO ii ............ Bu rıodonie 
prtcI. � bır roIImIn .meIJorIn\. bUı\U-
.. tıaıımOdOrI eliyle. "p.c .. ıflılrlllllIbI ..... bır 
aıiıina dayarınk ........ yolunu _ .... Ittidir 
... 

ArM ..... oIıIInoniI<�k � .... ııowıı-.ıuı-ıMnoıı. 
rı iiaııiIıIIkI - ......... AP.QlltIıI .... 
nıodori do Jıa ..... lftIII ......... 1nI ..,.. 
don ...... �. 8IYIOII \ıMmII bIçIıııIOrI 
do, ..,ıcı.fqlllbir ............. data cıa 
.... i ... ... � ..... ıtt it#-&.P � ... ıoIIııW. ..... bIr ......... ...... 

.............. bu ......... �toIIIıııt-

.,..� fOIIfııCIMk ditiiiidir. 



Mublıraya uygun adımlar 
del URur'un yapllRı koo�ma CIIP deılA!alyle çıkarmaya çahş· 

da di�ııerden kaçmadı. Ne<' mak. bu pUşmenin poUdk avan· 
del URur, muhUr8 Uzerine yaptl. tajını ktndlstne aklamak; ancak 

Rı konuşmada şöyle diyordu: daha ,ann. belki bır "erken LO· 
"özellilukler düzeni başıboşluk çim" penpekIIliyle bır CHP·AP 

demek deRiıdır. özellilukler sım· lşblrURlne yarwınıaklı, 

t tıııf· ışı! It1·f{U Iı t· t�i 
Emperyalizme 

karşı 
Türldyode olup bilA!nlerin. dünyamıula ve bolgemlzde 

olup bllA!nle .. ne ölçüde bo�h bUıundueu. ''''' günlerde bır 
k .... daba büıun çıplaklı2ıyla ortay. çıktı. Cllemizde )-UkIe
len (aşwn IA!hlikesinln. demokratik hak ve özcıalukleri büıu· 
Duyle ortadan kaJdırma &irişimlerinin; empel)"I.lisl mtrkez1e
rin yeni bir �uk avaş dönemini başlaıma çabolanyla. ülke· 
mize ve liim bölgeye yönelik dayatmalanyla içiçe oIdu2unu 
gönneyen. aeu:ıeyen kalmadı. 

Faşist tehlikeyi geriletmenin, geniş tabanlı ve elldn bir 
antifaşist hareketi ı:etiştinnenln. tutarlı antiemperyalist kc> 
numlardan aynlamay.caeı gerçeti de bu koşullarda gün gibi 
IÇıt. çaktL Oaha da önemlisi. aııtifaşlst miJcadeleyl ,omut 

antiemperylUst, buı$(,1 hPdenerle de b.itünle$tlrerek lÜrdü· 
rUP başarı)'a ulaştı .. bileeek güçlerin ülkemizde de varolduCu 
yeniluırullarla belgelendı' 

ı Ocak IDubbl'UlYla bbUkle parlamento ıçınde de dı,ın· 
da da muhale(eı.iz bir Thrkiye" yaraıma girlşinderine. CHP 
-e. merkez yönetiminin, l1erid·yu�ver parlamento urtled· 
ne \uır11 polilik v. öfiÜllel bir laI!iye Iwokedyle akb( olarak. 
katılmaya yöneldi ei kısa llÜn!de beIU olmuştu. ilukı yasalan· 
nın parlamenıodan hızla geçirilebilmesi için CHP grupların· 
da da Uan edilen "likıyönetimin" ve �latılan disiplin uygu
lamatanrun anlamı bu)·du. 

GeçURimiz Cuma gilrıü CIIPLI 50 parlamenterin Başba· 
kan hakkında orukla.- yıpb�l meclis KI11,tUrmaJiI önerisi, 
prid.(a,1l1 bır yonetımı bir ÇD'pıda IA!zphlama heaplanrun 
ne kadar cerçek�Wk dttı oldueunun bir kanıtıOl verdl. 

Mecl1s ıoru,tunnua öneminin konusu, AP hükümetinin, 
1 Ocak mubtırasından ve bir dızı başbakan· komutanlar gö
r�melerinden ıon ... ABD yeıkllileriyle yıldınm hızıyla bae· 
lamaya çah,ııCı yenl .Idın çe "'rımhhk anla�masıdır. 

Meelll """,tUrınail IllA!ınlnde yapılan vurcuıamalardan 
biri, "1960'lardan &onra büyUk bir lIbır ve dlkkaUe ıınır 
komşuları .. Ortadoeu ülkeleri Ile olu,ıurulan ıu,kllerin. 
avunma lşblrURI anlaşması Ile bir çırpıda yokedUme nok· 
taJına ıebrilml," olmuıdu. Yerı! SIA'run. 'rurklye Ile SSCB 
arasındaki "poIIdk belge' nın biiltUmleriııe .e özüne temelden 
aykın n1lA!lItl dikkate ahodıtında. bu .. plamarun büyük ö.e· 
mlnrdır. 

öte yandan &0 pularnenter. ülkemıztn tarihatı bır 
clönilm nokluında oldueuna lşarel ed ... k bunu töyle ta· 
nırnlamaktadırtaro "Ya gelecek ku,akla". ko""ulanyla ıyı 
Ilişkiler Içlode bırarada Nama olanalı lI,ryacak. larihatl 
ballanmn buluod.tu ulusııl çılwlanrun büWnle,IıII. Orta· 
doRu ülkeimyle barı, _eı yaratacak; ya da '11i'idyoyl 
yenıde. ABD LLs ve ieIIlIeri Ue donallp bır avaş halinde nilk· 
I .. r mezarbk baUno I'ıu-elz. OkyanUl'un ö!esindekllerln 
çıluırlannı korumak ıçın. Ortadoeu'da çıkacak bir nilkleer a· 
... ta ıilkemizdekl yangından Amerıkan emperyalizndne 11l0. 
ma olaDIRı varilmemeUdlr." 

DulUn ICX'UD, ltçl _ndı ye ODun poUtik hareketi etrafın. 
da. en .nlı anIUa,lll. andemperyallal.demok"Uk güçlerin 
blrle,lk harekelini olgunlaştınbllmek. bu Iwokel ıçınde en 
ıenl, yurtaner kesimierin blrUllnl atlayabllmekdr. Olcu· 
lar. bunun olanaklı olduRunu kanıUamaktadu .. bo,h batına 
bu. ThrkIyonln demok .. llk .U,meJllçln umul kaynatıdır. 

• ınelunet aközer 
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Komutanların ı Ocak muhlı· 
rası burju\'I partilerinin yönetim 
ve basın organlannda yorumlana· 
dursun, bu muhtıranın gerçek ni· 
telitimn ve amaçlarının ortaya 
çıkması yönünde bir dizi ceıış
me. geçen ha(ta birbirini IzledI. 

1 Ocak muhtU'Ulnm öncelikli 
hedefinin. CHP hiikiimeti tarafın· 
dan hazırlandıktan sonra �1 .. 1is· 
l� AP hükUmetince sunulan ye· 
ni buı.ı yu'larırun. herhangi bır 
muhalefetle karşılaşma.ks.czın ke-
linleşlirilmesi oldueu açıca çık· 
mL$tı. �fuhbranJn daha kamuo· 
)'Una açıklandlRı gün CIIP Genel 
Başkanı'nm partisinin meclis 
gruplannda açıkça "sıkıya"", 
tım" ilan etmesı, ertesi cunkü 
meclis ot:urumunda iie ilk boskı 
yasalanmn CIIP'nln akde delfA!. 
Riyle pçnıesi. bunun kanıllany· 
dı, Bunu Weyen günlerde boskı 
yasalarımn bir "pakel" halinde 
ve CIIP·AP glzU·açık anlaşmala· 
nyla tamamlanması için her dü
zeyde lllşldler kuruldu. 

Hiç kuşku.suz 1 Ocak muhb· 
rasımn hedefi. birkaç bukı y .... 
sının nıe<:lislerden geçirilmesiyle 
.ınırb deRııdi. :.Iuhlınruo "uyu! 
partile"," yUkledl21 gö",v. Tercü
man pzeLesinin yazarlanndın 
Günen Civaollu'nun deyimiyle, 
'devlet ve hukuk düzeninde 

Anay ... deelşikıı�ini de kapsa· 
yan' düzeniemeler ıçın elblrURI 
elmelerlydl, Bu. daha açık bır 
deyışle. gericl.faşisl bır yonedm 
blçlmlnln "yasııi" temeUerlrıln 
hızla ilriilmesi için verilen bir 
Lahmat anlamını ta�ıyordu. 

Dolayısıyla ad ... baskı y .... 
ian için CHP ve AP arıwnda ger· 
çekleıılril..,.k bır işblrURI. 1 
Ocak muhııra5ını verenler ve on
ian deslA!kleyenier Için asla ye
terli detlldl. Bu lşbirUel. parla. 
menloda bir Anayasa deRI,lkli. 
Rine de yelA!eek bır çoeunlulu 
olutıurmak üzere gellşUrilmeUy. 
di. Bunun ko,uııan tse, herhalde 
ancak. CHP ve AP'nln bır koı· 
llayon ortaklıeı"nda uzlaşma 
çizgillne gelirilmeslyle mUmkUn 
olabııı,c!\. 

Bu mesaj, 1 Ocak muhtıra
ıının mealinden kaçınılmaz ola· 
rak Çıkıyordu, Söz kon\UIIlşblr· 
URl aynı zamanda. gerid·Caşlal 
bır yonetimln koşullarını yarala· 
bilmek için, mWnkün olan en ee· 
nı, kesimierin dellA!Rlni alabil· 
menln, toplumıı! muhalefetin 
mllmkUn olan en genl, kesimi .. 
rini IUlkunluea I�bllmenln bir 
geneıl'dı. Muhlı"a komutanla· 
nn. Çlnkaya'yla da görüşblrUll, 
nl de Kllayarak. bır CHp·AP 
hükUmetinln en \ua .... da olu'· 
ıurulmasından yana olduklan. 
geçtltı:lmiz hafıa Cumhurbııka· 
DJ'run, mecllJ Ye .. nato ba,kan
bnnm " muhUDcı komu�nla· 
nn devreye &irdlRl bir dlzllA!maa 
ıçınde açıkça belirlendi, 

Bu arada, eliP IfUplarının. 
önceki haftanın sonuna dotru 
yapbiI grup loplantısmda. hak· 
kındakl "cumhurbııkaıılılına 
oynuyor" sôY\tndlerl 101i parti 
kurultayında ayyuka çıkan Nec· 

sıkı kurallar. yasalar ve olorllA! NllA!klm bu açıdan bakııdıRın. 

Ile korunur, Buna hep birlik LA! da. Demi",I'ln açıklamalan. he· 

lA!şhls koyahm. Buoahmı aona men deRII ama bır lIÜn! ıonra 

erdirecek ekonomik ve Loplum- CHP·AP koalisyonunun kapı

iii öniemleri biliyoruz Tüm par· lannı rumiıyle kapamaklan uzak· 

lamenterler. toplum üzerinde tı. Inmlrel'in "tamamlanm&Sl p

keodlmlz dotru kararlar alalım. rekuRlnden" sôz eldRI hazırhk· 

Thrklye'nln temel �onınlannın lar ıcaba ne)'di� Demirel de, tıp
çözümune hep blrllklA! eellmenin kı Eeevil ve CHP yönetimi &ibi. 
zamanıdu." bır CHP·AP hukümed prop-amını 

keodl açııından mı hazırtamaya 
çahşıyordu? Bu konu,ma.sıyla �ecdel 

U(!ıır. daha Ilk &\mden bir CIIP· 
AP hUklımeıınln prop-anıırun IA!. 
mellerini ml atmaya (alışıyordu'? 
Böyle bır programda Anayasa 
deelşlkUklerinin de yerinin 
olması ,erektiRini mi Ilan ediyor· 
du'? Bu sorular cevap arayadur· 
.un. CIIP Genel Başkaru Ecevil, 
,eçUtimlz ha(la birbiri peıis ... 
buına yaptı(!ı \id açıklamayla. 
önce CHP'nln'AP Ile bır koalis-
yonun program metninl hazırla· 
ma çahşmasına koyulduRunu 
beIU etti. daha sonra da böyle bir 
kOlllayon önerisini dotrudan 
do(!ınıya açıkladı, 

AP Genel Başkanı Demi",nn 
bu öneriye \uır11 göninUş�kl tep
klsl. öneriyi reddelmek biçimin· 
deydl. AP yanhsı buın da Demi· 
renn açıklamalanot aynı yönde 
yorumladı, Ama Demirenn tuıu· 
mu, bır CHP·AP koalisyonu 
olasılıgını Wmilyle reddelmeklA!n 
çok. öncelikle bukı yasalannı 

Şurası kesindir ld, CHP yöne
Ilmi daha 14 Eklm'den ,onra uY· 
CUlamaya başlad'R' "muhlınya 
uYCUn adım" ılnlA!jlslyle. bugün 
baskı yasa1an ıçın AP'nln "kol· 
luk deRnekiıeı" Işlevini ",Uen· 
miş durumdadır. 1 Ocak muhlı· 
rUlnın. ve onunla aynı dotr'Ul· 
ıuda. MHP de,lA!kII AP hukUme
tinin Ivedilikle IIlep IttlRI de bu· 
dur. Bundan &ann. bOlkl yuala. 
orun da kapsamım &fan bir CHP· 
AP lşblrllRI ıçın CIIP aç15mdan 
uzlaşma kOŞullan herhalde daha 
elverişli olacaktır. Ve Demirel, 
böyle bır lşblrURlne. kendlslnln 
azınlık hUkUmednln şimdiden 
hazırladıRı .lverişU koşuUarla 
gilme olana(!ıru bulablleeekllr, 
BugUnden görünen. 1 Ocak muh· 
l1ruınl Izleien eeliçmelerle bir
UklA!. CHP yönedmınin geriCI' 
(aşıSı güçle", teslim olma yöniln· 
de bellrle)ic1 bır adım daha altı· 
Rıdır 

Samsun'da bir 
Genç Öncü faşistlerce 

ağır yaralandı 
FOItisı odakları" yeni bir terör dalguı ettirmeye bııla. 

dığı. s.ımsun'cb. geçtiğimiz P,Jur ,Jkşamı Genç Öncü üyesi 
Nun Yarlıpç evine giderken DŞtst çeteler tarılfından pusu
yı düşürüldü ve ubina kurşunlarıylı ağır yaralandı. Beşi 
!urnında olmak Uzere vücudunun çeşitli yerlerinden kurşun 
yıruı ılan Nun Vulığaç, olaydan önce birkaç kez MHP 
yanlısı b.şistler t.arafından tehdit edilmişti. 

Trabzon'dın sonra Samsun'dı da yoğun bır faşist te
rörle kentin bazı önemli bölümlerinde yerleşmeye çalışın 
f'ıist uröriin son hafulud. özellikle yoAunloşbğl bildirili· 
yor. Genç Oncü'lerin ön gflarıncb. tanınan Nujf Varlıi,Jç' 
ın puSUY,J dü�rijlerek ığır yuılınması, fıılıt teröri.in bu 
plonlı nrnunışının bir parçası olo .. k deA.,lendirlllyor, 

Öte yandan bir b,JşQ �ndeniz ili obn Giresun'dı 
<1>' 
.. 

25 "'�lık'U Pol-8ir'li bir polisin provo;..tif tp'uplarc:o 
o�d�lmesınden sonra, bir • intibm' opensyonuna girişen 
kımı emniyet göreviilerinın, ilericiler üzerinde yolun bir bas
kı UVCUlodlAı belirtiliyor. Kopı k ..... k özel konutlo .. ıiren 
poli�

, er�, geçen yılın son ha.fu.smd,ı, aralarında onbir Genç Oncu nün de bulunduğu çok .. yıda i1er\ciyi göultın.J ıldık· 
ları ve 1Ürekll işken<eden seçlnlikı.,i bildirildi. Pol·Bir·1I po. 
l�sl

.
er �fındın evlere yapılın biskınlardı Türkiye Ini Pu

tısı Tüzük ve Progr,Jm kltapLırın.ı dı yaSiil dışı olatilk el kon
du, 

GÖu!�I.na. �lıl\ln ilericilere pollsle uygulının Işkence 
...... nda. ÜGD ye ıeçmedlkleri tıkdlrde iıken<enln de. 
.ım edec�l" Slb tehditlere de bııvurulduAu Ifıde ediliyor. 
Oloy ilıerine Gıresun VıIIilAine ve SıvCllıil", yıpılon baı, 
vuruların sonuçsuz uldığı, daha sonn Gıresun &rosu Yö
netlm. Kurulu Ilyelerinln de &irlılmlerlyle .... Ionnda CftP 
Ilyelerınln de bUıunduiu ilericilerin .. rtıest bı .. klldlAı bildi· 
rlUyor. 

SlA SALDıRı VE 
BAGIMLILIK 
ANLAşMAsı 

• YE;o.II S,\VUN\L\ IŞBIRlıCı ,\;o.ILA)\I·\SI. TUıtKlYl:.·YI 
ORTADO�U'J),\ KURULAN SALDlRGA" �ıtSIR·ISR.-\IL AS· 
KERI EKSENIM;o.I PARÇASı HALINE GI:.TIR�lEYI A\IAÇU. 
YOR. 

Ankara'da pcelı gündUzlü sUrdiırülen 
görüşmeler sonunda, TUridye II. ABD 
hUkümeUeri arıwndakl "Savunma lşbir· 
ii�i Anlaşma,,"nın meını Imzalanınaya 
haZır hale getirildi ve 10 Ocakla para· 
fe edildI.. 

ABD Dışişleri BakanlıRı Dan�manı 
Malthew Nlmetz ve Savunma Bakan 
Yardımcısı James Siena "SlA" metnlni 
hazırlamak ıçın apar lopar Ankara'ya 
geldiler ve basında metnin para(e edile
oegı tarihin henUz beliniz oldueu yolun· 

ABD'nin 
Ortadoğu' da 

yeni pakt 
girişimi 

açığa çıktı 
"menUn emperyalizminin vt 

NA TO merkezl.rinin yenı bir soğuk 
saVi.$ dönemini başlatmak amı.cıy· 
la, Afpnisıa.n'cbki yönetim deği. 
şikliğlnden son .. dah. dı hızlantlı· 
rıp yoğunlaştınnk sürdiirıJügü giri
şimlerin bir parçuı olo,.k anado· 
ğu'da yeni bir gerici saldırgan blok 
Yilntmı planları iyice açı�a çıktJ. 

ABD B.ş;"nı Camr'ın geçtiAI' 
miz hafta yaptı�ı bir konuşma, 
Ikinci nUnya Sıvaşı ertesindeki so
ğuk SiilvaŞ döneminin de bişlıngıcı
nı simgeleyen Trum.ın doktrinin ye
ni bir biçimde piyasaya süriildUğU. 
nU gösterdi. "'BO B.ş;"nı. Sovyet· 
ler Birllği·nin. Mgonlstın·d.ki geliş. 
melerden sonn Hint Okyanusu'na. 
ve Basra Körfezi'ne "Inmesi" olasılı
ğını karşı bölgedeki ülkelere askeri 
yardımı başiiltma karınnda olduğu
rlU ilçıklıdı. u'ner, aynı konuşma· 
sında, bu ,Jmııçlil Somali, Kenya. ve 
Umman gibi ülkelerde yenı askeri 
üsler kurarken. Hint Okyanusu'nda
kı askeri gücünü artlfaalını bildir
di. 

gu açıklam.lar, "'BO'nln bölge· 
deki en gerici mUtıefıklerlyle .. ıdır· 
gon bığlınnı daha da güçlendirme 
btarını oruya koyarken, Mısır'la 
1.,.11 ınsındı fiilen oluşıurulmuş 
lıululYın "ukeri eksen"ln bir saldır· 
gon blokun çekirdeği oıı .. k gellı' 
tirildlAI soriildU. Yine ıeçtlğlmlz 
hafu. Mısır'dıki "merllwı ha .. 
ku ... etlerinln. doğrud.n doAruyl 
0rt.ıdoğu Olkelerlne MUdahaleyi 
.",.çloyan tııbl;"tlora g1rlıtlll r .. · 
men .çık1ın�l. Du .. lIımenln, "'BO 
emperyıllımlnln I .. n·d. d. Insiya. 
tlfl hızlı yiıirmesiyle 111111 oldulu 
oruy. çıka, 

Inllltere Dıılılerı !\olwıı lord 
c.rrlnlton·un .. çtıilmi. hafu. Ilk 
dınlı TOrkiye olın Orudotu .. ıl
ıine boılorn.uı do, emperyalizmin 

. anadotu·d. yonl bır _Idırpn pakt 
olu,t.,,,,. haıırlıklarıylı Ilslllydl. 
1"IlllIre. ötedenberi kullanımı," 
"BD ımpory.llımlno bıraktı.ı Or· 
t.ldolu·d.kl donlı vo kanı \IsIorlnl 
yenıden ıtIçlındlrmenln hazırlıkla· 
rını yapıyordu. 

da haberler çıkııgı gün. para!e Işleminin 
tamamlanmasını YRlad.ılar! •.• 

AnD'nin hunca 1A!\a,1 ve Demirel hü· 
kUmednln bunca pyıelke,ııeı nedendı? 
Ve neden aynı günlerde. In&iltere Dı,· 
1,leri Bakaru Carrington 'rurklyr'ye ah· 
ştlrnadık bır zlyarel yapıyor. ardından 
da Umman Sullanlı�ı. Paklllln ve Suudı 
Arabıstan'. doeru uzanıyordu?, 

Bu ve benzeri ,orulan yanıUamak 
için artık flZla bır çaba gerekmiyordu. 
Bu loruIann yanı. arlık çok açıkb, 

'I1irklye. ABD emperyalizmi ve .. ıdır· 
gan NATO merknleri Için bugün dUn· 
den daha fazla önem la4lyordu. Emper· 
yalizm için Thrklye'nln ' öneminin ve 
gereglnln" artması. OrtadoCu ,-e Yakın· 
doe.u'da son sıralaıda meydana gelen ve 
emperyallzml terleten gell4melerin ıonu· 
cuydu. 

SlA'nın metninin hazırlanmasında JÖ
zü edılen bir "tartı,ma" bu bakımdan 
önemilydl. ABD. ışbırııeının. NATO yü. 
kilmlülUklerinln ötesinde. TUrkıy.·nin 
"güvenURl' nın gerekııgı ba,ka alanlan 
da kapsamasını Istiyordu. Buna gerekçe 
olarak da. Thrklye'ye SovyeUer SlrUII 
dışından gelebileoek bır "Iehdll ya da 
saldın" haUnde. SIA uyannca verilecek 
silah ve malzemenin ayna a1dırgan 
ABD üslerinin "savunmada' kullanlla· 
bilmesi olanaRının yaralılması göslA!rUI. 
yordu 

ABD'nln bu talebi çok yöniU amaç· 
lar taşıyordu, ABD'nln ba,lıca amacı. 
Thrklye'ye "SovyeUer BirURl dışında" 
(!) tehdll ya da saldın yönellA!blleceel 
v ..... yılan tnn. Suriye gıbı ilerici. and· 
emperyall'I Orladoeu ülkelerine karşı 
emperyaiilI bir mUdahalenin olanaktan· 
nı yaralmaklı. Thrklye, bölgedeki antı· 
emperyallll yönedmıere karşı açıkça bır 
sıçrama lahta" halıne getirUmek Iltenl· 
yordu, TUrklye'nln NATO'nun güney· 
doeu kanadındaki öneminin döne döne 
vurgulanmasırun nedenl buydu. Oyu 
ABD'nln bugünkü Isteeı daha birkaç ytl 
önce uy(Ulanan ukerl ambargonun ne
deni olarak gösterilmişU. N� var id Mı· 
su·daki Amerikan hava kuvvetlerinin 
OrtadoRu'ya mildahale IIlblkallanna ar· 
Iık açıkça ba,ladıeı koıullarda. TUrkiye' 
ye yönelık emellerin &izlenmesı ıçın de 
bır p"'k kalmamışlı. 

NATO' nun ortadoRu kopyası CEN· 
TO'nun daRılmuından .on .. OrtadoRu' 
da oluŞlurulmaya çah,ıIan yenı bır a .. 
keri pakl ıçınde 'I1irklye'nln yerı var· 
dır. EmperyaUzm. 1s .. 1I. Mwr. Suudı 
Anbı.tan. Anp EmlrUkleri ve Pakı.tan 
gıbı Wkeleri Içine alabilecek yeni bir ii
kerl saldın paklırun bır ayaRın� 'I1irkl· 
ye)'e dayandırmak lllA!mıklA!dIr, 

Emperyalizmin OrtadoRu'daki yıni 
manevralan yenı slnlıjlJl Içindı TUrid· 
y. güvenlllr bir mUllA!nktlr. Bu planlara. 
MHP vi mublın dHtekU Dımlrel Ikil· 
dan ZIIon LÖZ kırpmakladır. In&illaN 
Dı,lşleri Balıaru Carrlnllon·a. SI ... ·ya 
,çılan kollar. lıqlatılan antıao.yol kam· 
panyaya ın aıo,1I blçlmdo IIIıIp çıkıl· 
maa� AP hükUmtunln .0 mublıracılaruı 
bu planlan no danU bonlr.ıoodItlni IÖI
larmoktadlr . 

Clkoın1&lıı anııomperyallll tıfJçlari 
zorlu bır .. navta daha Urtl karııyadır. 
Clkomlzln omperyalizmln ald .... n 
Ortadolu ıııalojlllodo daha da .. ricl 
bır unaur oImallru önlomak ıçın .... ,. 
IUm anllomperı-allll ;ıçlortn ıörovtdlr. 
TUrklya U. SOY)'oller BIrDil arasında 
Imzalanan . politik bello"yo do ıımol· 
don aykm olan yonl ı-Iımiılık anla,· 
maıının uyculanmaıına iLin varilm.me· 
ıldır. 

aoldingterin fmali 

son .ıtı aylık siyaai ... 1prıoIen bır 
ıııız lillacak oluna adına ısı. "uyon 
mektubu" ısı. "muiıtıra" ya d. ',i
rOJ" donIlsln 101'i Jllnlorde lIıertndt 
çokça kDrııqUIan .... tiioi bır bt\tOden 
çok, Tl1rtdye'cIo 300 dolayındaki bii
yılı >Ile IfrbIInln en iinde .. \enlnın, 
.ıtı ay ikıce bır A,merllwı derıblnde 
yayınlınan uzunca bır y ..... .. o yazı
dan yubnya .ıcı • .,mtz Ibdeior 1Inon.. 
ıldır. V. de 1WhIIdO ......... ldlr. 
Çllnldl Tl1rtdye'de bIIYOk _ye ... 
bIIYOk topnk ...... pllllnln siyasi komp
lo yapma IIqjIrIIk .. lIrbeSdSI ...ı.ı 
Hem de "dant OnaJtIanY1a, batıb 
dost ve nıI1aefIkIerIyIe" blrDlc1e." 

1lIrIdye'de Iç .. d" llvaYı belaelt
yen bu hirafbrduı III. edilmedıkça 
hiç Idnıse A,fpnlst3n'n balıınouIıi .... 
10 bIIYOk topnk >Ileo1nln .. onların 
ldIfIII CIIDnInIn A.mOrI<an .. Çın em· 
rllcalınyla bOtIIn .... Wphlan d" ... 
d. no ıllnblllr. no yorumlayabııır. 

A.merIka'nın Ortadolu·d. planladı· 
Iİ bır _YIL lıazrIılını. htm de TIIrkI
ye'nln __ do lls yoponk hazırlıı"" 
yaptılı bır nıIICIahaIe PIanSnı YaIdqık 
yedi aydan beri bu IIItıınIanlan yazıyo
ruz. lIIIYIIı bır oIuıIılda bu hafta 
''TIIrk-A.ındıan Savunma lıbJr1Ijl Aıt-
1apnuı" adı altında bır çarıı* ....... 
niı tırıZııInMIınCI ya adım lIIIaaIı 
ya d. o ı.ı,. YtIrtIrIIIe ....... . 

Şımdı bır d&ıiip bokn. ' ........... . 
Itk"ıan ciorn .... hıqI kalem .. ka-
falar ........... riiz eıınltlordlrl 

A,vukaD_flar: 
". Şimdiye kaıiar kaç.daYa Itaybot. 

tlnl" 
A,vukat kiııdiııcien __ i: 
". lItıJIIne kaıiar hiç bır dımı kay

btimidim. .. 

". Allah .. lah .... aU. biz lıIIYO
NI kaç _ UybIıdIiır ..... 1aI 
1aI ...... : 

". BIıı .... lıaYIıIdIııIIr ...... 
kIIIrtmIIrL ... 

man'", Y..... O- yazdı: Voiıiıi 
� 00rirtI .. &.vIt'e ''btnoiıiirin 
aJııbtYInIZ aydın",- lIoIayonım yizdo 
90 aynı terIOrI � v... 
10 fark Içiı doiw ml" dOmItdr. 

00rirtI .. ECeOIt YtIZCIO 9o'1annı 
bfriotdrincıt IIÇIIIlmlz "-"bt-.. 
bl çırpıda açıldı pobdor. "ÖnIenı ,. 
Iced"nln lçlnclold anddeırıolıratlk, bit
kıcı taanIar YaaIqma f2YIrII .ırı-
dı. Aslında YagIqan tI8IIIrIa ..... 
... yetki .. YaPtırımIıır .. luyllnltlm 
r- lçdnciodir. Sıluyllnotlmln 
yapoIıIltceIl çOIU teY ıimdi .... yi
notImo vwImI,tIr. Bu '" demektir: 
Cumlıurlyet tarlhiıln ııç. birini "kı
yllnetJmIi yapyaıı TI1rtdye lKırıdan 
sonra ıhldl .. luyllnotlmlo yapyıak. 
tır ... Bu aıızıenım kaçınlmıttır. lIaJtı. 
ını. demokratik hak .. IIqIIrIIIderIn 
avukatları bır teY kaybetmem�1 
K.oylıedenlor. mllvelddlltrdlrl". Bu do 
Ecevit ... Puılslnln hleO avuı..ıJılıci •• 

... 
A.nayaatındo ''hukuk clnted" 

yazılı bır devletin 1fJIVIerInde, diirt hı
Iılll ...... 11 haçlı nul elltlmlliInn çe
teIerIe 1"'0 bl'" .. tıoı.,ıor 10 yıldır 
""'" ,1Irmtyacek, O lWııPIanIa "him 
,_ler iwnu hlzmodfrlnde ,ar.. ya-
Paı:akIar. oncı.n sonn ·'vaıan-milltt .. 
karyaL' 

MHP GOneI IIqkanl .. .,.ıısIn1n 
YOROYOŞ'1\n bu yaya dolayısıyla 
ctorıt .ıeytılnt '- ue .. btJıoIa If· 
LIN ue 10_ ......... ..,u .. "mu· 

07U a..- �O ,,_Im" Id· 
dIaSıYIa açuklın 250 bın IlnIık tumI· 
naı _nn nasıl scınuçlandı .... tek· 
nı tcioiim ıs.n.ııı. Dmı 14 Mayıs 
1979 JIInIscınuçlarıırqtır. A.nkara 4. 
Asliye Hukuk MaIıbmosIniı iannnın 
101'i ......,... okııyaiun: 

"._""'- "' .... .. 
./ofi*j oWoItıIf ""'.... .... ... 
.- � ............ 90 ,.,., .. 
�Io 10_ .... bIIO __ • 
... . _ .. ..,....,.....A ....... 
.,._ ............ ·1"-'""'" JI __ 
nı .............. 14 .. �Iır_ııııuıı 
4 ......... ___ ..". ol-
_ ...... u .......... _ ..... _ ... 
..._ . ..... rrrlt* ... .. 

Bu bır ınılılcıımlltarlnd •• Ve tarıh
tIId ONIIIu yarını aIırqtır. 

"OnIornıiobtı .. ........ 1iııfIıı 1.-
" bu PIItIYa .... MHP'II bır 
lIYeMı dMn lıııtbııIfiıN yapiiiı MI
............................. 
........, 1JICIIIIIdr . ......... ka
Itnıaç� 

V.buıııı, ................ 

...... ....... ---,..
•• 
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r--Afganistan'da 24 N isan devriminden bugüne 

DEVRIMCI IKTIDARıN 
Mganlstan. ıkı yıl. yakla"n bir ...,.OO duny. ka· 

mUO)'Llnun dlkkaUfrini üzerinde toplayan bi:r Va.kın· 
do� ülkrsı oldu. Mganistan DemoknUk Cumhuri· 
\'ftrnin dcnimd Iktidannı emptryaUst kobnH saldı· 
;';'n karlı konımak Için SovyeU., BIriiRi 'nin v.mıei 
ekonomık, politik n askeri yardım. dikkatJerin daha 
dl l'o2Unla,muına yolaçb. 

Afg.niıılon·d. yeni devrimci $ÜrOç 27 Nlun 1978 
JllinU gerçekleıtirilen demmle b" ladL FeodaUerln ve 
ariıtoknUann IÖmi.lriiC:Ü, despot tgemenllli devrildi, 
DemoknUk Halk Partili önderiıeinde halkın egemen· 
li2I lruruldu ... Bu devrimci dotı,ikllkle. lktldann ,ınıf· 
sal y.pııı köklu bir dönütüme uendı; sömiıniai ,ınıf· 
lar yerl,,"nl, l,çOerin, köylülerin. de\'1'imcl aydınla
nn drmoknUk IkUdanr. terkettı. Böylelikle Mg.· 
nistan halkı. empt'ryalist di.ınyayı elinin tersiyle LL� 
rtk. batunsızl1eını yr onurunu kuanıyor, sosyallzme 
yönetiyordu. Dimyamınn en yokJul ülkelerinden biri, 
uluul. demoknlik, devrimci bır iktidar deılılklillyle, 
yenı bır toplum düzeninin kurulmasının e,lllne geldi .. 

KAPKARA BIR GERlCtt.!K eLKESI 

Afgııniııtan, feodal egemenllRin oriadan kaldunl.· 
madı�ı geri bır tanm lilkeslydl IIÇI "nılı. nicel olarak 
zayıt olmanm yanı ma, nUeI olarak da henüz dkln bir 
güç delDdi. Halkın ço�nluRunu oluıronn Mganld.· 
nn yanında, Pıtlnlu ve Belüdler d� gtnl, bir �tn1k 
topluluta sahlptDf'r. IlIam dini ıon d�fl>Cr totkindl vr 
halkın kııııurslızleıllıDmesl aanucu. gerleUllln elinde 
gUçlil bır .ıtah halindeydI. Afganistan balkının yüzde 
90'1 okuma yuma bUmn. 

Y ıkındoeu'nun rD eskl lilbltrindt'n olan ACCanıs
tan .on umanı bdu en grri ülkflerdtn biri olarak 
kalnuııı. H.y.t bunda OriaÇae düuytnde donmuı. 
halk yobuUuk Içinde Y'f&ILIAY. mabkum edDmlıtl 
Derebeylerı, Inaniar h.kkında hükUm .. rmlı. onlan 
Cf'Uyl çarpbmu, ve bunun ıonsuza dtk böylt 1Ün'D'f
" 1�ln de kapkan ,ericDiRI y'ymı" kitleleri kölelik 
b.�ldıeıyla kıskıvnk b.tlanuı, h.kslZlık ve zorba· 
lık karanlıRml her ı,ık gttinne denemetinJ bmmnıt' 
Iaroı. 

A!ııan halkı, 1978 I\iııan'ında lıte bu kokuımuı 
düztnp 'ıı.ayır" dedi. elbnln rmrkçOprt, bndl bdtr
Imnl kendi ellerine aldd ... 

GIin goçtlkçe daba baskıc� otmltor bır yönetimın 
'kurulması, Onut Ilan Iktidanru ıonuna yılda,tırdı. 
Halkın hoınutsuzlueu. tanınmı, bır yazar ve tarihçi 
olan Nur .Iuhammed Tarak! önderiilindeki Demok· 
ntlk Halk PaıIl,rnde yantı buldu. DemoknUk Halk 
Partisi ondmıelnde1<l .y1ın1ar. ukeder ve subaylar, 
ulusal demokrlUk, InU -foPf'!'Yanst. anti·Ctodal dn
rlm baftkrtinl ba,laUdar vr 21 -isan EUniJ iktt!an tır 
geçinin .. , Yenı dmimd Ikııdar Afganlıtan halkının 
bizy\ık lem�.tI .. caıtuall'la uı:ıdandL 

Yatlm haUt' Tr koydr çok derin rdonnlH yı· 
pılmuını, Ilnıf YI! kabllt' m,klleortntn, Af�n toplumunun 101).'0 ' ekonomik ttmelinin yrrnd"n kurulmasını, 
batırns1ıhk yt' egernl'nllk I1kC'l"rintn sadrcr r"nun I· 
ian edilm. kle kalm.yıp kokleıtlr�mesln� AIgııniıılan'ın 
ulusal çıkarlann. hlzmeU ' ... �dr!yorou. Bu tU, ro
formlar olmadan n" cl!rçek halk eCm1�nUe:i, nr dr hal· 
kın reCahl du,.unU1tml;>zrll 

. 'lun Dm1ınl'ne DemomUk ııalk p.rtlll'nde 
blnny. ",I.n A!ganlııta.n'ın Umel ,"çleri. knUık "ii' mlnln .0 IIf'rı blçlmdt tzledlll, Oıvu" llın amınındı 
bukılıra u2nml1 g\iÇwr ondtrUk trt 1 r \'t' d"mml l"çekJf',lirrli1�r. !'\isan Onnın n il kurblnla cer
çık1t,Urlld1. Bu 01 CU . .. dtcl' nt'f'kı "'ıUnın kohntlt .. \.. ıııınl delU, .ynı zamanda Demomtlk Halk PartlJl'nln 

• 

IAfERI-------' 

\fGo\Nlsr \:"o;'OAKI n"l YÜ. LTI\! 
OE{,IŞIKLlCI Vi: SOV)'HLE R iLIR 
ur;ı NIN SAı";l Wır;ı K.\ RDE  -;;<.-E 
\SKERI YO\ROm U1ERI"E ORTAYA 
çı KA" (,fLlŞMELERLE ILGILI H,\ 
ilE RL E ıtIMIZ OR rA SA'r F\DA 'rFR 
AlıYOR LLL RAO:\ AFG \NlS HN li) \ 
ULl "Al OENOKRATlK GUÇLERI 
IK r!DAR '\ .. ETIRE'lı 17 N ISA"I 1 9'/� 
Dl:VRI\II' 'DE Bı.. YA"'A GElışm 
LE R I  BIR nfCE.RL E'l/OıR�!EC;ı ı 

ı. '\'ORl1l 

ortayı ıttı�ı pıoJtramın df'Vrimi rn öntmll bır dan � 
larak dmtkıpyen en geniş klUfle� ne derece )'akın 
oldu�nu d. oriay. koymutadır. 

Sı.ııleroen kurulu bır hükumetin Iıbaşına geldık· 
ten ıon,. yıptle, Ok 1,lerden biri, Cumhuriyetin ıdını 
Afgııniııtan Demokratik Cumhuriyeti olank deli,U,· 
rnek ve 1 Mıyu'ı uluul bayram günil olırak kabul et
mek oldu. 

Devrimci IkUdar Alg.n .ıi'Lokraslslnln m.l· 
lanna el koydu, dış politikadı baelanuuz kalınıcaeını 
.çıkı.dı. bölgede banıçı ve dostça bır polıtıka Izley .. 
ceeınl belirtti. Devrimin görevleri de; .nll·emperyallsl 
bir poUtlka Izlemek, kökliJ bir toprak ",(onnu yı� 
mu, ekonomık, aasyal ve külbini gell,meyı .. etamelt, 
toplumsal .. Iahı .rtınn.k. i,slziiii ve yokJuUulU ön
lemek, kadın·erket eıitiiIini utlamak, tanm tekno
lojisini ,ellıtlrmek. pahaldı�ı önlemek, giderek feoda· 
IIzml tamamıyla tasfiye etmek olank beUrlendl. 

EMPERY ALIZMIN AFGANISTA!'i DEVRI!IIINDEN 
HOŞNUTSUZLUCU 

YakındoRu 'dı, emperylllZmln en onemli politik 
h_plannın oldulu bır bölgede. zincirin bl, hallwı· 
nın daha dü,mesl. en baılo d. ABD ıçın bır aaluk 
du, oldu. Empe-I'Yalist ıntenler ilk günden kualamı 
ye lç141erlnt kanşmı kampanyastnı ba,laltııar. Dev· 
rim Cünü hiçbir ciddi direnme olmamuma. karşın 
IftinCllar 10 bin kl,lnin old�unü dünyay. yaYI)'orlardı 

Sovyrtler Blrlıe� Küb., Hındıstan. Bulgartıun, 
Çt'kosJoTlkyl, POlon)'a, \letnam. Yemen Deomokra
tık Halk Cumhuriyeti, Suriye Afganlstan'd.kl yenı lk. 
Udan htmen tanaken, Certcl Alman puttsl Frank
turtfr AUgrmelne leltunC. " Afganistan bugün hem"n 
bemen Küıı. gıbı, Mosko .. 'nın bır uydUlU hallne gel· 
mı,tlr" dlye .. k. " Sovyet yayılmacdıRı" umacmnı dı· 
ıDırney. çalıtıyor ve B.tı·yı "Sovyel y.ydrrwı"nı Ö.,. 
Irmek IÇln müdahaır totmeyr çalmyordu. 

Empery.IIsUer, NI"n Devriml'nin baıından beri. 
devrimi bl, "d.rtıe" gıbı custenneye v. Afıanlıtan'ı 
yenı bır "Sovyet uydusu" glbl tanıtm. Alıteklrlıgııu 
y.ymay. çall,War. Halklann özgür Iradelını ,. gUeüniı 
kabul rtmek, tmperyallsUerin ı,ine cetmlyordu ! Ger
çekte tır. Nısan Devrimi iaerinde kopartdan bunca 
yıycaraOln nrdenl, emperyalizmi" bır dube daha al· 
maaydı, EmperyaUzmln Yakındolu Ye Bun Köre .. zl'ndp huıplın bozuluyordu � 

Bunun Iı;ln A[pnlstan Demokratik CumhuriyeU'ntn d�manlan silahlı ,nücadpl" yolunu M'Çtfl"f. B. 
%J miJllümın kibir}., kl4lurtdll'lk. Iktidara br'11 bır 
11 ... 1' bl,latıldL '"MUllUman Itrtıııı ... "m k.aJlı dt"lrim('i ııy.,ı .mp.ry.Uıder tanlındın dpste'kJ�ndl Tr bu mUd.hale. Ale.nlltan balkı ıçın cld ... k daba ı.nlı ve tehUkell bır boyut .... nma�. b'ıladı. 

HAFIZULLAH A�ııN KOMPLOSU 

01$ e-mpery&list gtrlciler, dnltt "i:"menllk organ· 
Iınnı �,kmak. Afganlııtan DemoknUk H.lk p.rüll·nln 
sanannı parçalamak Için stirrklJ çaba barcadılu ve 
harayorlır. 

c.rlcller, haık diltmanı emtilerini eerçekle,tir
rnek ıçın demokratik Afg.n"tan yöneUmI ıçınde de 
yardımcı buldular, Bu yırdımcı H. Amin'dı. H. Amin, 
yalınla Vf' entrihyla devlet yönetimindeki ba,hca kol
lan ele g.çlrdl. daha IOnn Ise yau1 Cumhurba,kanı 
N. Tankl'yl devinii \"e öldürılii. Amın. 1,ledlRI elna' 
yeu.rıe. yualan ve hukuk düzenini k.b. biçimd. çıe· 
neyenk, şiddete başvurarak \lt egemenli�l kötüye 
kuU.nank NlWI Devriml'nin Ideall.rlne gölge dÜlür· 
dü ve bu idealleri temellndt>n unU, 

FJlnl, Çalı,kan Afgan halkının pek çok temaUel, 
ıinin, partl l.ıyelerinin, ukerterin, müslüman din ıdam
lınnm ve dJCer onurlu yurtta,lann kanına buladı. 
Amın. Nısan Devriml'nln dli,manlanyl. l,blrllRI yapb. 

Dışardan yapılan müdahalenin ", H, Amın tara
Cından ülke- lçindt ba,laWan terörün demokratik dli-
7.ene yönelık gerçek bır tehdll yanıtıRı ko,uIIaıda 
Afpnistan'da sadece dıı uldmy. deeU • •  ynı zam. nd. 
egemenIIRI gaspeden kl,lye de k."ı çıkan yürl .. ver 
Jlliçler bulunuyordu. Bu güçler halkın desURlne day,' 
n.,.,k Amın' devirdDer. OIkede devrimci yau1ar ve 
hukuk düzenı yeniden kuruldu. DemoknUk Halk Par· 
tisi ve devipt. çabalannı. Nlıan Devrimi'nin kazanım
Iannın. Afganlslon'ın egemenlıgının. b.lunlııJıeının 
\e ulusal onurunun korunmumı yönt>lttUer. 

Meydana gtlen olagınüstiJ ko,uUarda ACgan hü
kümeti, dı, saıdmya kıııı mücadelede acU yardım yı
pılması ricuryla yeniden SovyeUer Blr1iıl'nt ba,vurdu, 

Enternasyonal görnlne uygun hareket "den Sov· 
yeUtr BlrUCI. bu rlcayı yertnt getinneye ve sadecr dı
,.ro.n y.pd.n silahlı müdahalenin geri pilaltürtüimell· 
n" yardımda bulunmak ıçın kunınılaeak olan sınırlı 
miktarda Sovyet askerini ACganistan'a göndermeye 
k.a.rar verdi. 

Sovyetler Bırlını bu kann alırken 1978 Do.uult, 
ıyı Komıuluk ve l,blrll�1 AnU.ım ... ·nd. beUrtIl.n 
Afganistan 'ın ve ülkemızın güvenlık konulanndaki Çı
kar oriakhRından ve bölgfde banıın korunma" çıkar. 
Ianndan hareket eUI. 

Sovyet.Afgan AnU.,masl·nın 4. madd.llnde fÖY' 
le deniyor 

"Dostluk ve iyi komıuluk geleneklerine ,e BMT 
Tüzij2ü'ne uygun h ... ket eden taraDar, her Iki lilkenin 
gütenlıelnln, b.Rtmlızll�ının ve toprak bUtiinlligilmin 
catlanması amacıyla birbiriprine danı,ıcaklar 'te ıkı 
tarafın d. onay'yla ge .. kU önlemleri a1acaklaroır. T. 
ranann &avunma gücünün Irlmlm&Sl amıcıyla her IkJ 
tarar d. askeri .landakl ı,blrlıgınl gellıtlrmeye devam 
edeceklerolr." 

A(ganiııtan Demoknıık Halk Partili. devrimin 
emperyalJıt tehııkt'df'n kurUnImııı ve kONnmuı ıçın 
Sovyetler RIrII�I'nd .. ekonomık. poıııık. ukerl 'e 
m.nevl d .. teglne b.ıvurou. 

Afganlıtan Demoknllk H.lk PartIaI'nln uluul d .. 
moknıık devrimin k.unıml.nnı korum.k ıçın, Ar· 
can halkının büyük 'e gUçlli doılii Sovyetler Blrlıırnl 
v. dıger dost ve kudeı ü1keltrl yudım. ç.gırmut U� 
kenln b'Rımıızlı�1 bır kn daha IomuU&mlı. onu güai 
ddal .... kanıdıanmıı bır ıUv.nceye b.etamı,tır, Ar· 
pniııtan halkının elindeki balımııı.lık b.yn21 • • engln 
dtn"ylprle yiJklelmtktedlr! 

yöne�mlydi. hrall. daha Ilk ııuı 

E L e  t 
den. ABD'nin diledıeı takdird mperya ıs lopnıklannda yenı liIIer .ç.b 
ı"",elnl. Mısır da bölgeye y.pı 
lıcak bir Amerikın müdlhaleı 
ıçın ülkesinin _mak olaral 

k 1 1 
kullandabllecelllni .çıklarken 

omp O arın p.klstan loe ABD'nln lllah depo· 
ıu halıne eetl,Ulyordu. Carter ta· 
nıından y.pdan bır .çıklamada. 

b 
hiç de k.b.nk olmadılı görüle, • Pakistan'. ,Ilah yardımı yapd· 
teklı.. muı ıçın ulUJlararUl bır konsor· 

ozgu U Dikkati çeken bır geUşme, slyum kurulacaRı ve bu konsor
Afg.nlstan'd.kl olayların üzeri. siyuma bır dizi Batı'lı ülkenin de 
ne o .. lIIkl. Inglltore'nln. em. k.tdaca�ı belirtildI. 

i ml II ABD nın y.kındo� ve Af· 
yapdan .. botal ve kı,kırtmalar iıiı:�� ;:.�t 

da ���'!'�Ir��: pniıtan üzerındekı provoku. 
bu gelişmelerln emperyaHım!n num aJmaya yönelmeslydJ. An. yonlarını yürülınek ıçın en 
lehine d.gı,tiriimesinl am.çlı· cak Tbaleher hüküm.linln bu önemlı müttenkl tır Çın halin. 
yordu. . .. çok .çık tutumu ve bölgeye ye. geldi. Geçııelmiz haflo ıçınde 

Mg.nistan devrımını tehdll eden 
saldırılann boIA çıkartdması üze· 
rine ABD'nln ve NATO' nun ba,· 
1.lt121 empery.llst kar,ı.devrimd 
propaganda yükseltll,,,eye Çalı,ı· 
lıyor. Emperyaliııl propaganda. 
Sovyetler BırUeı ve ulu.l. d ... 
mokrallk, devrimci Mgan Iktida· 
nnı açıktan hedef alıyor. ABD' 
nin en yakın. en gerici müttefik· 
1 .. lyle bırlıkte siadtlrmeye ç.lı,· 
bii .ntisovyet. .ntikomUnlSt 
propag.nda. yumulAmayı derin 
bır biçimde yaralamaY' ve dün· 
y.mlZl yenı bır 102uk .... ıın 
e,ıelne getirmeyi .maçlıyor. 

Ama bu oyunlar suy. dUllii. nı ukeri güçler gönderme ka. ABD 'e Çın S.vunma Bak.nIan 
Devrımci Afgan IkUda" devri· rartan dışınd •• ABD'nln dller lar.fından yapılan orlok .çıkla· 
min eeleceelne yonelen tehdit· NATO'lu mliltenklerinln bile. mada. SovyeUer Blrlll!'ne kar,ı 
lere karşı, Sovyetler BiriıCı nin Int1sovyet kampanyaya ıynı öı. blrııkte dıvranml kılın alındıeı 
yardımını talep eıli ve Sovyeııer çlide k.lılamadıklan görülüyor. belirtildI. ıkı ülke anııında y.pı· 
Blrll� ıkı ülke ansında n,rolan du. örneeln Fransa. Federal AI. Ian gô�ınede "uvunma ı,birll· 
.nlaım. gere�lnce bu talebi ye· many.. ıtalya. Iskandlnavy. II" k.vnmının kullan�maSl. yu· 
rine getirdi, proleter entemas- ülkeleri hükümetleri, bu kampın- muşamı)'... yonelen cidrli bU' 
yonallzmlne dayanan ulu "ar· yıyı onıylamalanna nemen, ıü- tehllkenln, ve yeni blı" açık ya oj 
aruı dayan�ma Ilkeline uYCUn lI,melerln ABJ).SSCB ve NATO. ılzIl "pakı" glrı,iminln baıtanil 
d.vnııdı. Var,o .. Pub lllahsııJanma gö· ci o�ak..!::'rüI:�:��lızme bap 

E�IPERY AL!ST 
ÇICIRTKANLICA 

KATlLANLAR 

f"tq;melerinl durdurmamaıı eere- hlıktan ' ödün venneyen"ler ara �
ta
�,:e�

ı, 
e�r����u

:��� sıoda bulunan, Somali, Krnya 
ABD emperyalizminin Orta· 

d02u ,e yuındolu·d.kl çıkarla· 
n Jrın ve ACganlstan devrimle
riyle bırlıkte onardması ,"ç bır 
çöküntüye uendı. Aıya. Afrik. 
ye L.tln Amerlk.·duı cergln· 
Ilk odaklarının lÖndürülmealnden 
ıoon., emperyalizmin ıon dura
Iİ. yenı gereirdik adaRı olan bu 
bölged. yakın geçmı,ıe görülen 
",ıı,m.le, de. empery&llzmln 
dünya ölçeRindeki bunalım,nı 
arttıran. bölgede .nllemperyalllt 
öfkenin k.barmasına yolaçan ge. 
lI,melerdl. Arg.nlltan'd. ABD, 
Çın. Pakistan, �11IIt tanrından 

Sovyeller BlrIIRI tarafınd,n 
Afgani,tan Demok .. llk CumhU· 
riyeti'ne yapılan askeri yudmu 
""gal" olarakniteleyen ve bu 
b.haneyle ıo�k ..... çıeırt· 
kanlıeı yapanlar. çıkartbktan 
güriiltüyle eenl, bır kamuoyu 
ıeplds:nln olu,tuRu görüntiiaü 
yaratmaya çalı,ıyorlardı. I\e var 
kı. blnz dlkk.tll bır çaba Ile 
en yakın gerici müttefiklerının 
d�ınd •• ABD' nın ve NATO mer· 
kezle,inin uldırg.n 'otuk ..... 
k.mpanyasın. utll kabloolann 

pa'h müttefiklerl SovyeUer Blı- ve Umman'ın da ABD'ye us \·er· 
URi'ne ve detanta bugünden OOy- rnek için başvurduklan ve Suurli 

ı .. lne .çık bır .. ıdırı ba4lald. Anbl,lon'ın Sovyetl.r IlIrııern. 
masının, Avrupa'da durumu karşı "Islam cephesI" kurmaya 
hızla gerglnle.tlrerek iilkelerlnl .day olduRu .çıklanıyordu. 
yenı .. rüvendUkl"e. ABD'ye b.· E�IPERY ALlv-IIN 
Rımlılıklannın pekl,tlrllmeSıne ORTADOCU 
götüreceeı eerçekçl deeerlendlr. STRATEJISINDE TORKlYE 
meslni yapm.klodırlar. 

ABD'nin yenı oyunlannı yü. 
rütmek ıçın kolkola girdiRI baş· 
Iıca ülkeler ı... bölgede savaş 
kı,turııetlıeı görevini üstlenme· 
ye hazır olan ıSrail. Mısır, Pa· 
kiııtan. Suudı Anblstan ye Pekln 

Afganistan'da 

dış müdahalenin iki odağı: 

Emperyalist propaganda Iwn· 
panyasına anls baıla unlan Ü1. 
kelerin b.,ında eelenl.rdPn biri 
de Tlirklye oldu. Geçti· 
21m1z günlerin ",1I1mel.rI. '!'\irkı· 
ye'nln empery&llzmln ortado�u' 
dul çıkarlan bakımınd.n ö .. ı 
blr önem ta�ıdıeıru ve bu öne
mine göre de Tlirklye·y. ·lIgi" 
cösterllmeye başlandıeını gös· terdı. Tlirklye'nln BM temaild· 
ii Orhan Eralp'lo, ıoeuk sava· 
I. 'nIrklye'nin hazır oldueu bl· 
çimlndekı sözlerine yanıt • •  ynı 
günler ıçınde eeldl. Çin ve Pakistan 

AflOnytDn D,molrratilc Cumhu,;y,ti'nin 
içı,ı.rin, yapıl4n uc deınmcl IIrtidann ege· 
menU'ini tehlile."e dÜfünn boyut u, biçimler 
bıana:n em".ryaUıt miicl4hGlt nedeniyk, De
moleratlIc HaUc Partiıi M,rlcez Komd'" L:' 
ADC HWtüm.ti. hGU" Nilen Devrimi'nin "azo
nımlo:nıu "wnliicle Icorumoyo ça'ITCiL 

E."ı düz,nin IÜrmltinden YOM olan Iç ge
rlciı.r of ,mperyolizm, ulwal d,mo"roti" de� 
rimin ""an.mlannın IcorunlMll Için Sovyet
ler Blrllll',un yophllı yordı"" proı.,to çıllbk· 
Ionylo Iuırt""dı, Empvyolilt pro_ndo oraç· 
ton fÜnlcrdir, "AflOnytDn 'ın Sovyet oıIc",,
MC. itfal ,dildi'i", "Sovyıt rnüd4lud"i Lle 
yayılrnacıl.,ı "  ub. tiiründ.n çılırtluJn""lonnı 
dlinyonın dört bır �ö,,,'ne ./afI"""'Y •• dünya 
umouyunu yandımayo çalı,ıyorlar ... 

Ewt. AfıanLlt.an 'o yö,..,ltn bir diL miicl4ha
le uardrr! DiL miJd4hal. ADe 'ye uzun bir .ün
dır ,opdmokt4dır." Iç ,.rlcilikle blrle,en em· 
�ry4u..tltr Af,onuton '. "çti'i yoldan u.ıolc· 
lofhrmo" için bu tJlc�ye aç .... ca miidtJhDle el' 
mi,lndir: 

Pdiıtan topra'dannda ",.mi ad. "ıöçrMn 
.\arrıpı" olan ABD ,mperyolizminin güdümiin· 
tü pt'" ço • •  "dm liaii Jıundd'u. Afıanııton 
topna.\ ......... ,6nd,rilen "Iohlı b/rli�ler bW'll' 
lardo ,I/tlm yopıyorlar. Afıoniıt4n 'dokl yerle' 
,Im y".ı.rln" ulofım yollariM ve tctltlc� ",ı· 
dırtlıltfan JOnro bu a.",.. dönüyor u, yeni 
hazırlıldara ba,uyorlar. Kartıd,vrimci birlilc· 
leri ,'Iun�r onJIlnd'a A men"on ,;zli "roil, 
ı.rinln ,ö,..vlu.r/' ",.rlllo oPl,..,onlo" " ko· 
n""'nda Ulman Çın 11"r uf M,.,r'1ı IGbotD.J 
wnıon&an b.:.ı'unuyorl 

�rn,rl"'a11 gizli qJan14nn Polliıtan'a ,eli,· 
leriyle onlonn Af,onlıt4n 'ın ç" ltU bölı.lerinl 
zlyon/leri '" hr,ıd.vrlmcl .. çlerin .,lemleri 
..... 1nd4 oÇI� bır "'Rlonh ""rdIT. A f,.n ,.ri· 
cil/ilinin, WoıhlllIton '" P.�1n 'In bliyli� 6ncm 
wrWlcı.rl G,rata'da"l ayolılanmanın, A/ldn 
It.,Id,urlmcu"nnin ,1,bo,larllUftın blrlnln 
ABD D"ı,ı.ri Bahnblı 'ndo �ob"1 .dllmuln· 
d,n h.".." IDnra pGııa. u.rm..i bir raılantı 
eif" "'lT, Ameri"an ı,,,,,Uellerin/n Pallilıan 
y6Mtlmlnd.n Poklıt4n topraUınndon A f,.· 
nlltan'o ,Ilah. birlik ,6nd.rrnek ıçın do"" ,. 

ni, ,,"ilde yararlanmak amacıyla oM)l...(fltno
'10 çalı.tıJ:lanno iliflcin tlCn"r ı.ıordır. 

AfIDrU.tDn D.mo"ratill Cumhuriyeti'n. yo
pl14n dı, mIid4hDlt pl.anlanno Iccıtılanlor atOIın
d4 Şoh ,.,jimi d. bulunuyordu. Şoh njimi, 11-
nırdaki a,i,..,leri devrimci yönetimi "ar,ı 
JOLG,a zorladL Ote yond4n, dünyo boıınuıda 
Şah 'ın "Iron ',n IDIlam wcııdunu Icorumo" 
için Kobil'de Icti"",mi, olan bir hMtabIı 
ameliyot molGlln4 yohrma" için c�lTOh ,öm
ı�'i tiym,ye hazırlıandı', " hoberleri y.rab
yordu_ Şoh Njıminin bunun Için 250 bin Af
gon" karfıd.vrimciyi uurucu güç olıaro" "ul
'onma)'ı plOnladl', bildiriliyordu. BUlÜn 
monarko-fOfyt Şoh di"tatörliilü orhlı Soud 
Qjanlan Afıon"ton 'd4 Ic.a",-d.urimci tüç',rin 
yonındo "d" "lendiriliyor . . .  

Alıonilton 'da"i d.vrimci 'lifidann d'Üfmon· 
lenfldan bırııde ,trict Pdin yönetimidir .. Af· 
,onutan.Çin tın,"nın ç,uruind, buluntm Ho· 
zara kobil.",; araıındd miIliY"ç; duyıulor kö· 
Mi"t,niyor, oynlı",ıl4r giiçı.ndirili)'ordu. G,ri· 
ci Cin yönıtimi bir yandan da Afıonytan Dt· 
mollral;" Hollt Portiıi 'n. umayG çabaladı L'f 
yön'tim üz.rindt bu yoldDn ctltl "urmayo ça' 
Iı,h. Çın 'in bat"urd",. bır )"01 do Af,o.,.ton 
ne polllıton GtDIInda .nlO' lUş'nrtıeıll" yop' 
ma!�ianutan 'ın dtınirnci yönetiminin 

.
d.üt. 

rrwnlanndan b4ri d' ",nd,,'ni .mp,ryatum� 
u. tiyoniılM fOtmaklo Gnlü S,dat Mlniyd!. 
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bir yo.rıdo, Afıonytan 'l, "ar,ıdtL.,.ımclltrln 
ABD. M,.,r, Pa�lıhın III Çın 'd, ,gitim ,örd.k, 

"ri beli"lldl, Bu orada ABD'nln Po.Iı:tııor:ı

Aftanyto" tlnır boyunda ",",ıdevrimciler Içın 

yirmi dI"'rl "amp lcurduRu, LUbnon ıalft'!� 
Af K/foh o/.Arabi hıra(ındo. oçıklondı ABD 

d., ının 'do"l Şah njimlnln dıım'rm"l .onu· 

cunda yltiriltn m.ı.rzır.rln J',"n, unırlo y,nl· 
1".lnl orayan "ifller bulunuyor. 

AfIGnııtan D,molcrotile CumhUr1)',h na .. 
yapılD" müdaholtı.rln ,mp,ryoh,tl'rdtn l'l 
" nd rrWlt,fl"ıcnndtn " Idi'i bu an,ltl"l. 

d. ııpaçılıw. &ılınlU, ba'lantuız AOC'y, 
yapılon dlf mlJüholt bi' "ta daha yarm:ca 
.m"'r)'cslı'zmın .. çtil' bir y"nlım olmuf'ur. 

Bu yanıı , NATO GUney Ka· 
nadı Komutanı Sheu'ın . .  , Amerı· 
kanın T"Urklye'de lran·d.ki du· 
nıma duşMeyeeeel" oi .oyledik
ten soan, "Thrkiye'ye yapıla· 
cık askeri yardımın milyarlarca 
dolan bulması gerektiğini' be
lırtmeul'dl .\BO I'e '!'\irkiy. ara· 
sında imzalanacak olan "Savun· 
'"TlI l$blrU�i AnlaşınaSl" nın para
fe erlilnıesinde gösttrile-n görül. 
memiş pıyretkeşlik de bu söz.leri 
tamamhyordu, '!\irkiye'nın, NA
TO'nun güney kanadı Için önem 
taşı)"n bır ülke olmuı. sndan 
bir deCerlendirme deelldi, Em· 
peryaUzm. bölgede 'nIrkiye'yt 
tam güvenlUr blr üs haUne ge Ur
meye. ııı,ldlerl "kesin uyduluk" 
biçimine sokmıya çalışıyor ve 
bu güvencey! de. yenı baskı ya.· 
Ianndan, 12 Mart özentisi muh· 
tıralardan bulablU)'ordu, Ottado
eu'da '!'\irklyeyi )'enl rollerın 
bekledıeı gerçeeı. Arganlstan' 
daki gellımel.rden ıon" d.ha 
açık bır biçimde öne çıkmı.şh. 

SAIITEKARLARI); 
ITIRAF! 

ABD'nln Afganistan'daki ge. 
1I,lnele" ,.dere yeni uldırgan 
ve aoeuk .... ,Çı pl.nlan ıçın bır 
b.ho.e olarak kullanmaya ç.I,,· 
II�I. artık gün clbl 'çIR' çıkm�· 
tır_ Günlerdir IUrdiJriilen koyu 
.nti .. oV)·.tik k.mpany.da AB O' 
nın vo N A'l O merkedennın ya
nında &ıf tutanlar, ıostprllme)'r 
Ç.lııııdıeı glbl ",nl$lemıl deRII 
dır Tam teraın., ABO'nln bu en 
etrlr1 müttefikleri, ıSraiL. �,tlSır 
Pakl tan. Çın. Suudı \nbl<tan 
'o" benzerı bazı ·.ı.Ilc:t'I�rle UDl1b 
kalmıştır EmpN)'IUım, }"Ikm 
ı;eçmlşte )1tirdlRI mrvzlle-rı ye
nldın ele eeçtrmt ,ınsının artık 
taliilin ıen ortadan kalktı ını acı 

bir bi<;'i' ırie ya�ımaktadır, T"lo. 
çözu"n yolu. eski mevzilerlnı 
tahkim etmek ve bu Me\"Zl1er· 
deki durumunu 5al!lamla,tmnak 
olank katmı�tır, ı\franistao'daki ıtUşmf:ere 
Ilişkir, 5Ur"dUnilen sahtekııbk 
propagandası da birdenbire ASO 
gunuliı kaynakbn tanJından 
yalanlanınnni,tir Kopartılan 
"dıreniş' gürWtillerinln Içinin koC 
oldu�u apaçık ortaya çlkmıştır. 
Ka.rşıdeninci saldıoyı basmmu 
ıçın sa ... �n &:uçlerin, ıCırlıkil 
olarak devrimci Argın ordusu 01-
du2u, Sovyet askeri blrlikl.rtnin 
kaybımn son derece az olduCu, 
Afgın ıshri birliklertnın kltle!eı 
halinde etrtcl muhaleCet güçleri 
ne kıtddı�ının gerçek olmadı�ı 
emperyıhzmin ve feodallerin si 
lahlandırdı�ı karşı de\Tlmci çe� 
lerin lse çok ZB}ır olduRu Vi 
uzun bir !Urt' toparlanma �nsı 
nın olmadı�ı em�ryaUst a�ızla 
tararından ltiraC edilmı,tir' 

r.),'TER);ASYOSALIZ�!I); 
GERECI 

ABD'nln SovyeUer Blrıı�rru 
yapmayı tasarladıeı ve bır kısmı 
nı da uygulam.ya başl.dıRı · y.p 
tınm1ara" , T,\SS Ajana taraf," 
dan ) .. pdan bır .çıklam.yla ya 
nıt \'frtldl. T ASS'ın açıklamasın 
da, " Beyaz Saray Sovyetler Bır 
Ii�r nin dı, politlkuını elkllem, 
niyeUeri besliyona, bu umut�u; 
bir ı,tlr. Sovyetier BırUeı kendı 
sinin, dost ve müttenkierinin ya 
sal çıkartan nı koruy.cak gUçte 
dir, bundlın kimsenin ku,kuıı 
olmasın. Bunu görmezlikten ,el· 
mek Isteyenlrr, ıonundı kendı 
halklanna zarar v�rmek duru
muyla ka.,ı \wıı)" kalıriıır" de· 
niyordu. 

B.brak Karma!'ın haln II. 
Amln'1 devirmesinden ıonra. 
So''YeUer Blrll2rnln yanısın Çe· 
kooloıu) ... Alman Demokratik 
Cumhuriyeti. Mogollstan o.
mokratlk 1l.lk Cumhurlyeıı. VI· 
etn.m Sooı..ıısl Cumhurlyeıı. 
M.c:arlStan. Suriye. Franıu Ko
mUnist Partisi. h"n Tudeh PartlJl 
\vusturya KomUnIsI PartI!!. FI· 
listin Kurtuluı örgUIU, Yun.nıı· 
tan \(omlinlıt PartıSı . Yemen 
DHC, Alman KomUnisI Partısı, 
J.pon KomUnIIt Partisi. Ails· 
Iln'ln Kurtulu,u ıçın Demokn· 
tık Cephe. Irak nar,. Komlıell 
ve Oünya Sendlk.1ar Fed_""'o
nu taraCından )"Ipılan açıklar.\.I· 
lar<la da. \I"nlsbın Demokra'lk 
( 'Jmhuriy lı I!eıteklendl ye cm· 
yrUer BirURl tuarından �"f'ı1atı 
yurlır.Ul proleur enternaı)oru, 
tızınınin ecreei Qldu�ıı nırıu11n· 
(h 
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Koç ' un muhtıraSl 

'I1IrItı,.'DID ...,... _ii_D yetlt· 
me ''morıllja ..... . 1980'\ıı Dk � 
rbııIO bUJwdu: 

.'MoıııIotot � iöii 
_ Cı\dııIU bÖY\I bır ctmrdo. ft· 
yot\ar. ıaoıtor. kbaior .. ı.ıııoIIiIor .... 
ldl bır ilin lçID doodunılmalıdır." 

Gıda, Dokuma. KIıııYa, cam. htro\ 
" htro\ tııüııIod. DomIr-Çoik. Aladeııl 
Eua • •  _ 1nıoIa1. DoItIılk " DoItI
.....ıt " 0tcım01lY _yllerlııdeld yüz. 
.... ftaııa U. "IDODIIja" _ yanle-
ııı\JıID �ııl YePID ft yaptıltla. 
nDI YIııO _i ataıWıC\akI 50 dolayıu· 
dül _ .....ııeı De paı:arlayaıı Ve/ı· 
bl Koç. Toplulııluuuu "aklDlI\aruıı" 
CIIIe .. lınıR! uıuo oçık\aııWluda. 
''TBMM iIyoIerIııe. putl lıotkaıılanna. 11-
eaıi te .... yi aIaD.ndaki m.llekdotla
nrıo .. .ndlka Ucitrieri..... ...ıenerek 
bır rlctda bulundu: 

''Hepimiı üzerlmlıe dü,"" ....ıfoyl 
yapalım.Bu ııuoeı meml.k.1I elblıUll U. 
blıaıı enel bu IıocIIroden kurtaralım." 

Ywt lçlııcIt -tıta Ie\torizyoo\ann ba· 
tm .. olla prwk.TRT"den d. yayuıtaıwı 
bu kon ....... do. 1\irItIyo'yi bu lıoellnıılD 
IçillO iiiiii soktuk\anm bır türlü ıçıkia· 
�ç. "1974 lıotuıdan iii ........ bo
ZU\aD ekorıomlmlz 1980 bqlDda bulÜD' 
tü bale .. lırı\tllr. FılWUIZ mal alıp aı,. 
mayı, döYlz uçıımayı. karabODl YOP
mayı, ,.nı ...... dabU ller türlü mlllyi 
kaçıımayı. rlltftl ftrIDOY\ 1ıerIt.. nar· 
mal karfl\aııılya Iıotlamıttır" dıyonk 

kaplta\lll yapoclaıı di ,lkayeı,. 
Iıol\rtll. 

Oaollorln doudııruJmuırıı. \ıtriıaide 
Itçller ratuılll& mal alıp attıltJan. -
kaç.-clıltlan. ıwaıı- yoptılı\an .. bol 
bol rlltftl alıp, _lerl ıçın (!) IIIeyeD 
Koç. -ııı bçokçıJılıoduı IÖ& odtrtea. 
aldı., ..... lacltler\M doI\nmoyi UDUı,. 
tu! BlUııciiii ıııııı. Ibnctl )"lpıp yurda 
dötla .. _ 1fodam1an. ·yaaIaıa &ÖN 
ödemiii pnkIU -alDın bır bölümliD· 
deıı muaf tutııluyordu. V. 1979 YıIımıı 
\ılı _ aYtıIı __ Id 44 ınI\Yaı 
lIraIıIt Ilırac:a1lD üçı. _ ., cleRerdekl 
14,2 ırDIYaı l\raIık bölümü, "Ibnctll 
özeıxllrme te yaııleadlmıo" ıduıa te'" 
ladellrıden yanı\aıımı4. yapUaıı .eqI 
ladell ise 2,15 mI\yeı Dıayı bulmu,lu. 
Ama auoylcl ft Ibnctıçılamı "te...,· 
büs 1zm\Jıl' ·blleınek ıçın konulan ", ya
sal olan bu diiunlemelerln ...,.ı uçu· 
çabl. De 1I&III yoktu! 

Ve/ıbl Koç. "lIı:ntlor dorıduruloun" 
d.ylp ardıDdlD "1fIIı ftiiiii uçuçık· 
tıDdaD" _rk.n dt. iiiiiii%, I,çl lie· 
mıerlnde mlllDID bardnıda. daha IIı:nI 
"çının .1Ine pçr.ıeıl.n keıılJcllllııl bir ın 
batırlayamaclı. önıel\n SOOYaI Slptalaı 
Kurumu'DI .,ıeo 1ıIıcu- lön • 1979 
yıb Al- ıyıoda lıriLI artolaına IÜD' 
lük kazaııçlar 293.10 un ldl. SS uıuı II· 
ıarto primi oiaıait koliltD bu IIı:ntleD 
..... yll 89.5 Dıa te'" öd.nllll. 1,2 Dıa 
CIamP pulu te 7.79 Dıa malı doDl" 
...,ısı ıdıyla keılJılller yapıbyor '" Itçl
nın tIIııO .. 1 159 Dıa 68 kuru, ..nıyor
du. Bu uııdl. 1971 yıbDdakl. YaııI 9 yıl 
ö .... ki IIı:nl te nyoıtarııı bu aiıııciı., bır 
baaplanıa. &iiııiii< IIı:nllorln 31 un 70 

oeRET FIYAT GELIşMELERI 

BrOt Ortalama Giinlllk Kuanç 

Yıllar Flyaı Endeksi" ReeI _ Oael 
Pıı ... TL 

1971 100.0 39)2 
1972 1 1 5.4 38,02 
1 973 131 .5- 41 ,38 
1974 163.0 41,88 
1975 197,5 43)2 
1976 D2,o 49.70 
1977 292,3 50,13 
1 978 473,2 43,94 
1979 ocak 5791> 36,31 
Şubat 5921> 37.07 
MIn 607.4 40,40 
Nısan 638) 38,53 
MaYıI fi66,5 40,83 
Haıbı 731,6 36,59 
T __ 102,6 35.05 
Aa- 836,1 35,G5 

k_U 169.68 Dıayo çıbrk .... ftyal 
artıtıanıwı 100 puaııdaıı 838 puaııa 
y\lkMldlllııl artoye kOYUYonlu. 

DI'" bir c\oy\tio. 1911 YıIıııda 
31.70 ... olali aıııııuıı artO\aıDI DIL ka
IIDç\ar. 1979 YıJıııııı A...- 1)'IIIII ... 
IIDd1l1ndo 19,10 Unyo bdaı c\UfmIItW. 
1978'. udoı net olali 30 umwı UUdrı
do kalmayı ........ ucntitr bu YıIdaıı 
...... 25 Ilnnm altı .... 1979 Hu\ıU' 
uıdaD IODra bo 20 l\ıaDIo '1IID1 1Dııı\t11. 
S1ccırtaJı, .. U te üç çoeukiu bır Itçl 8 
.. lUk çaiqma bqıh.,Dda O\CI.I. 19.10 
l\raIık .. ıçek IIı:nllnl boodUlUp. lıDadu
NP ...... y.blllnll. lltzı &llçlikl .. olalıl· 
Urdi . ama Koç loplululu önUndekl &üç' 
lükı .. daba öııeıııll oima1. kı. bq ı.keld 
Ve/ıbl Koç ,uıılan söylüyordu: 

"nu döııemde (ıon 10 yıJcIa) Koç 
Toplululu. ıerek otomoll . .. .... di· 
yamklı tükeilm ma\\an unllml aJaııııııIa. 
IDI parçatarııı da yotorll olaralt yepıım
DI yöııeldl. Alır auoyl yatırıııılanm .... 
çekl,,_ laıltlDlm yaratoDIı. auoyl 
uıı maUan lıııa\atıDo di yllııe\cII. Son 10 
YıJCIa dofier kıymell U. 12.3 mUYU Dıa
lık anal yatınaıı taıııam\acü." 

"Çok &üç tutiaı altıDda bqlaclık\an 
bu yatırırıılan \ıllirmak ıçın çaIıa IÖ"tıor
ciiiıioriııi" beiiriorı Koç. "bilkiaDllI Ida
n odoııton AI\ah'tID yardım" ıı\JU OıIO
nk. Koç Toplululu oiaıait. bu aM!) 
prt\an bqm Uııacsl. uttırmalt lçID .1· 
IerIDdOD .,ıeD btr fey\ yepınaltta olduk· 
\annı IıIlcIIrcl. 

GerçektID do. bu. eldaD .. \oııi aıciıııa 

koyıııaıııa aııiaJlfl, 1980 JıIıDda pell'ol 
anma &IrItIJııIııdO buiwırııa, ... UntI
ııı\ııo .1 .1 ..... YaIıaDa ..,. ıı. 1ı\rIk
to _ d" tuıimı yabnıııiıaıııa cl&
LDI \ılçimiillit ..... uııau..&a baııa\JOr
du. Şuıılan oIIylllyordu Koç : 

• ... tro\. olali \bllyaç biçilir -
uatıııayacalı:tır. Bu adı .. "yoö kooı.-
ye lIııI* ka\UıaınI&. Bu lıaIıırııdaD -
\akotııııllda potıol bulalıUıııat lçID iı\a 
do aıınw IIBp olduk .. IIttbIı\loe fIÇ
tiiı. çabtıııaktoJIL" 

".� Bu ıl ... Itla\, lıII\ııı pelrolclalıl 
tutumumUlI boDallyıırwıı... BuatDo 
iuıdar ıln\e1lD DI yep&ı;. _do.� TakoI 
De blrlllıto ıı..ı .wın do ıl ... I .... 
ıçın ırııaado ...ıtdi1I tekdlrdo bUtUnkU 
ItCUdl artaeaiı. dıı.ta tuamıfa .1IanI· 
eak. ii ... bn_ bIbcaIt, cini.ı 
daba çok ...,.ı meak .. bu ..... ı. 

IıaIIodIImIt oIIeaktır ... SıK makul tut
\aıIa _do ...ıtoeot oluna o ftiıil 
totaiılıUot pçeeaiiz." 

DnIo11D ...,.ı .. UıIorIııl uttırmalt .. 
yi\ziıiıi\orce \tıIM çabtma aJaııı yeret
mak lçID çırpııııp ciunıı (i) Koç'UD tam 
da "'nlık SIIabh Ku ... lIorIııID GÖrIIt 
bildirdili.. .. lIııIt tolıoıılı bUkUmaI 
fonııllU lçID bOIII çamIOrIıı çaIıaIanııı 
yotuıılattudılıları · bir d_do. ..aııt 
dııyurnıuı _ _ıl\llllr! Aıııe 
Koç .. _ aıltodqlarırUD bor .... 
.ç"to. dört e\\o sanidıitiarı ı\Jteırılıı ko
tumııt\UtuDdID IÖS .tmodtD .. çe ..... 
lDIIerI da ı.aııur miidiir CIOnbıIS'I 

Ça�daş ÇaIdq OuotoeUae DtnıOII 1979 ,..... 
\ıqInh ....-..ıııl btIIıIOdI. 

o.pıı..ı. ılir ıIIIII ÖDOI ,.yıııtaııaıı • ... to 
Gazeteciler 
Deme�i 
yılın başarılı 
gazetecilerini 
açıkladı 
DERGIMIZDE YAYlNLA-
NAN '1ŞTE SSCB" DIZlSIY-
LE V ARUK OZMENEIt BI-
R1NC1IJJC ODOLO ICAZAN-
OL 

SSCB" dbII\JIe VIIIıIt o-iiiit, ..ı ıILPCıNI 
daIıııda lıiIIııdIIIt 6dIIII \ıaIDIb. 

ÇGD � JIPÜD OçtIıIaıııIda ,... 
..... .. Iı :"at'"> bti\ıift bd , ..... 
JIIJUI .-kçl\odıılD iık JIIIık UraIbııIIIıItd .... 
.. UdIııItdııIa diiıbte � lıaIJrtIdI, 

YıIııı ...... ....-ı-ı .. .............. 
diıııtitd ."...: 

..,..: Abdl IpatçL 
MaIıa\o: ı. MUıııtaI 8OYOaI (iiiiiiyot), 'ho-

mill EnI (GGtıqdııı), a. 0IIIııı 0IIIIr (poIJIi. 
b) 

PıIıIa: 1. utur M_ (CIıııı\ıUıIJM) � 
_ o,- (JoII\IJat) 8. Ar- � (PoIItIb) 

1IaIıIr: FIIIIı Glllapollu (ANKA). 2. Jtık 
KaııIU (OıııııIıuıtyot), a. ALI uvı. (A.A.). 

sed ı.VIllılt o-ııek (YIIıII-
(CıııııIıtııIyot), a. N\UaJ 

.... ayenin Ku rt/ lu 
ırb a9lı s aldı rısı ( YI LMAZ ONAY ) 

ş. - ,...+IıIomp .. , iiiii&. ...... 
.. .. .- -- .... ......... -
..... 1dIk �, Jıoııı .. bIııII& _ 
..,. .... ııe-JıIı .,..... .. -
JIIIJar CıIıııIIı- GW ,....ıoıı. fqllı_
..... .. ....... 'IIIpne. � ...... bqı 
.... ııo,ı.ıııe e- t.iııdıiı bır 
..... IlDl&ll lIIIIoDmtk 1IbtIr, albl 
ILIr ıiiitiiaei .. , biç ..... -ye ..... 
tıııııı lııı a\uıa ..ı e- .... 1\ııI 1I\r-
..... lIbk .1kIııIııI tyıc. JIIInııIftIr .... 
...... 

a.a,..... .... poıt\iiaiıı, lktIdIn 
..... ....... ... ....... AmeIIbıı Malı "ıııllll",etçı .. kll&lII'· ........ IÖIW'
IM ''iiiiiiç''1a\ -. ClllUD dı ILIr 
.. Kıat" baiup WııtIO Naıııı HIbııet'1 
.... dIıt.rdID lI1maI iıofua delil
dı. ÇIIııkII _ye lIIIIfı lıII\JaIdu 1ıI, 
lfttIıı ILIr � kllçllca lıIrfIIıIe 
.. ,........ oiıııı Nuını IIIkıııer ... i ..... · 
.... &qIJIII ILIr 'TedıIt U. ŞIrID", beiıo 
"edi OOOYaI\It ilik. �ıIUUWı iIIIII 
btIıı\III ıı. ftI'dıIı JtIı:e ,.. 1I)'kd. 
ye ILIr u\qb iili, lIbk D' Dn\ol ıı.ıooı' 
Dllı aıııU\ıııoıııl4 ........ ooIııIt ..... 
iii, dolup ........... IIDII UIIIıııa ILIr 
ııa,a& bUIıııIIıııı, DI .. Naıııı IIIkıııerlı 
� �I 0IIIIIIa ııauı 1ıuIju .. YO\OIı 
h\O\OrIIIIıı ,..to bır CıIıııUUıı ııııı.,. 
....... oywı .... ...,.ı pro'fIII7Ia .... -
........ 11. OJ\o kı, -ııı ,...ıııawuu 
bIaat 011 .. aııııııia ,........ oIaD .... 
dior, aponcı .. ıı,.ızocuıuıo .. bUtiIıı
\otii*, deıııolılatllı ÖJIIItIIdI da,...... 
.... Içlııdo ıtWıı ILIr ....... 1 \ıqIIdIIIr. 
ııııcıç'''' "Kuıt"UDU pldllI upıya 
dof.tIIIIr.(1). Aıııe ...... ye oııııtmııı u· 
pıkuiiaruıııı buDdaD utonıp lllulacülon 
yoktu -.m. ÇllaltU .f.DdIIerIıı. biz
IDlIIorI buııııııJa bll,ııemltll. 

sa DnI.1 'I1yalrotarııı. lelmr o .. 
lıI .. ii .... . lıILt .. lIımod.ydl. Hele ııyoı
IOJII da Bncbl ooItulabllml . .. de Artu· 
nı UI ıllıı fqllııı\ıı Dılıdan tırmoıııt. ııo. 
IIIDI bır OYUD _\ılı ...... U. .hDeleD· 
mit .. OJWI ııcı u. tıklmı tıiıiıııı dcılaı 
cıiııııqil, _YI 1IIIIfı, tolnlzyoDda, 
nııIıII .. lelenl. UlbıNpluca ıPIodIlI 
fq\It koıııp\o\onııııı llyetıo Oa\ıııOIIııdO 
bIIY\O 0<:'" çılmıuı" l&Iıı ... ıııozcii. 
Dn\oı 1I)'11ıcı1aım1 niL doMD fO)' tır· 
ıııIfU; OJWI ıs ..... lıtOIIIı çoJıtmo doDlD 
fO)', oyııııcııionıı \tiidııi uokie Iıol\aıı
.. CIODOD fO)', bpibiaıı ahDI\eıln 
.çıIIDIa, llyalrollllD tıırııiion yayı\ıMa. 
ÇIm U. 1IIt\ıllar, ÖqQt lıII\ııd, ça\ıtID
lInD illa aabIIıI ..... CIaDIıı fi)'iir, 'u 
..,. bUDdar do oiıııı Dn\ol nyetıoll
na .... aIııııqtu. Kataa, .. ytıı çe
...... .ıa- ı- yotoııaiiaiıı ... t
to .. _1Iab lıU\WııııIII 

ILLIt çaIıtaıaIanııda JIIIaıdır lıabIrO yo
ak\aıııaIda .... çıbıııaCIıIı iiiiiiiii 
_dılı �IııID DnIoı 'J1yo1ıo1l. 
nııda do IIIIIIeruııIIIDI ula laIıammiII 
odamndi. O ı&1IDI luıdar  DI .-ıııı(!. ) 
'-ıı.ı.ı" flÇlDIıı\orIıı lıI\O ıDa kODdur· 
ıııOdJIı pot ".D'.lçl" aııı.yt Gökçor 
_\eriDID yaıııllmlndo Dn\ot '11. 
yetıo\anıula lIIIIıar lIıI IıItI blruaye II' 
IIp b\ıfIY.kou ....... cIı. Bu. Gökçor'. 
rili "_'11"_ ıybnydı. Halto bır 
oyıırıııD ..,DdID ooıııaiıi bır IDptu· 
lııkta (2). AytaD Gökçw tıaıııırıofoDdl. 
tunıııiiriıı _o çok iz yepı\clılı ko-
lIUIIIIIIIa JIIIft8IC& 'J1IIII tlIYle dIYO-
1ıIIıııIt1L: . . aııı.yt Boy'''' kırlıoa alma· 
• oyuııeııiu biçbir _yo � 
lar!". 0)'Ia ....... bukadoı ııoUt- kır· 
iıaç\a dOLU ça\ıfaııJaDD lÖııiDIII bulyo· 
lIfIY\O ... çUItt\yard�. öı. yuıdarı. 
Dn\el 'I1yatıo1anııda1ı1 bu ııoUtmelon 
taııaıııııııI �k olali "Gökçw" 
\ıaııodarUDI. lltod111 kurıı\ıılıta OJDI' 
_ \znI 1ıI\o  ...ıJıııItii. 0ııIaı da b", daı· 
ıııadı\aı te .foııdl\orlDl k",ıu\aı. Soıma· 
ye aDılI. kaç yıl Dn\ol 'J1YaIıotarıııaı 
kö\ıIIııU kUlU_yı _k klUdI&Iııe 
lIIIaIW\O bllmel .tmlt bu _nd •• 
rIııI \ıaInDI bulı. ZateD llyetro plyı· 
__ da kalp _ IIJIInk Tabtokale' 
ye çn\rıDI p\am lI\ııdeıııdeydl. Hemen 
''HIIatyat'' .eDI ... Ie tıımIı:ıııııııı .. 
ftrbtr odiidi. E ...... D JIooIa .... dlyo bir 
de tiyatro "It" ıctamı bulundu. "kum
pauye" _ırı\aıııIı '" ....... y. oııııfuııD 
dllzaıe<e auol. "Yodi Koca\ı Hllmıüz" 
orıaııaa oaIıııclı. ' 1IIirrlyel"'" bor YaJanı 
albl bu lIIıı.d\llı do a\\aıııp �nlp yük. 
.k fiyata lllılciı. (Adı haiiı IÖ"t.erIoI.b� 
lel nyallan 260JIra) 

Ama böyltc:e di CUıııyt Gökçc'ln 
DnI.1 'I1yotıolannda yıUaıct ....... Y. 
aDarının "kırlıoç"bl.m yapılı.. utık 

_Dılı biçbir ,.klld.örtbu ed.mey .... 
ii bir .çık1ılı\a ortaya çıkm" oldu. "te 
,Imdi bilyiik oomıayenln bu partilinin 
"klilWı"1I\ıIttIImII nıI\I,-,"" .Uyle 
ı.1mr DnI.1 'I1yalrolan GIDII �rıidUı· 
IUIU'DI .. lIrlleD cUneyt Gökçer. bwju· 
yazla\n ".n'ılçl" ıııulteU "kırlıoç" ç.' 
bquıııdan bqlıa bIıfIY dtlUdIı. Ep
mID BoItaııc:ı ıcIh llyotro lafGrODu. 
Cumlııırlyel pulellndekl ıöpartajmda 
lllulmadln fÖyle diyor: "Yodi Koca\ı 
HUmıüz'le fUnu da kamUldık ıynct: 
'nlıkıy.'de öldü dinlien t1yolıo Ifylı· 
.11l bill nın\ır. yeleı id .y\ıclyl ba-
nke . .. lIna olaylar 0 ........ . (3) Oya o 
bwı\an 1Ö)'IIItID, ......... . mr • •  ym 
'nlıkIyo'd. MY\rdII upı\arınıll yı.,k 
bakIeyoo OYUııIan yualdıyor. ..ııl. te 
yeypıı aoy\ıd keoIııı\orlDlD ka\ıIdıRI II· 
yalro tıanbtlorlal yoktllDlk Içbı 6_ 
deıı IIID ..,ılan. darııaIt yuak\an koyu
,.... Yaıı\ 1IIr yuıdarı ......... 1ıIIdIIı\orl 
" karttıılı\lll \ıa-

bDdI 

�". _ yeDdlD bııb .1IorIy1l kalp •• 
iiLi .tıııait ıçın ".y\ıd ölmiltW" yaia. 
DILLI almıyorlar. 12 Mut döııomlndon 
bUd\llmlz DunıanIaı LıııııIaı. te bDfUDI 
c\aIU. DnIoI 'I1Yatıotarıııda lot yıI.ııJa 
oeyIn:\ye ııiqaıı .. ulqacal'Ddan kork· 
tuiıian oyuıılan. ııııcıç'\ıı dlJtWlu til
IUnç ç",_ PaIıaaDO dunluıma 
komplolan _yarlır: Gökçor _. 
..... kıı\iaııarü .. Şlmc\I bu ki,ı Iç'" de 
"nyetnıDuu ç ..... ludaı . . .  yalıııl "_ 
d. ıyı 1IIIIIçıdIr" ııIIılllndoD aldayıc. te
_ yumuıt\ayacU aöoda '1JorId'"Jor 
bU. çıkalı\Uı. Ama DnIoI 'I1yalrotarııı· 
da. _ndo. opoıuıııda da • •  mr OLD· 
lIIIııI bor ÇÜtIDIII aıtak ,...yuat tör· 
diiiU nıilcado\oDlD ıJdıııbk alnlnI 1Ö ... 
d\IrIDII'. bu aIaııda dı toıIbI ..,ı CIÖıı
d\IrIDII'. DI . . Kuıt"1anıı, DI "Kııbaç" 
tarııı ..,u yomwyecokllr. 

Gökçc'bı 1_ IıaIıerkıIn kOLi ..... 
1111 tUn ıçd". yopau oda 'I1yaIıoIU'Dda 
ylllılltD UOrId auotçı\anıı aıilan koltuk· 
\an çalalııltlU. _dile lçbı ke .. llen· 
IDIDID lICIk Iıo_ ıöayq\annı döken 
IIDII IIDIkçl\od. CID kKdt"'r. pl 
bnIq\or! ... Bu CÖI yqlannın cItrIııIo· 
de. bır yeuda bwju_ mUUyelçU\k 
rııukoIiyle _riııi yuak\aclıl. .n yüce 
te prçek ui ..... ""'miz. "Forbal Ile 
ŞIr ... "'" eD ÖdU llyotroaıouu do yazan 
Nuaıı Hllımel·ln. berlylDda ıdIDID lıIIe 

� bIDçtı _ yok murdıı? 
EIboIW mliı:aclele Ya\IUı I\yelıo " _ 
aJaııııııIa ..umlyor . ..... o aIaD di _  
__ oyninıaı bır pcçaa; '" 
ııtLCIIııU bu tomel uyuklan 1\aD u .. • 
ımı Nuım'm ıdmı. _i bınkılclıl' 
kODdl 1lIk000ndo dt Ilyık oldulu bır DU' 
ıııanIı kolIu" _ IiIIDDllIIIICIIIrı. 
_yı erpç ........... tır: 

V • .-- uybeUlk al_yı 
Bizi bır paıÇI iıazln .. dimdik ..... 

kıp 
GItti eözyq\arıııuz 
Ve buDdaD dolayı 
Biz UDUltuk Iıol,,_yı 

V. W .. 
Artık blçııır..,. arre-,-k kada> 
Tınıak\a oökliüp k __ tır ... 

(i) A ... h .... ı Ku" için th, X-O,Iu' 
nu TRT'nin "çoc&ılu" diYeN" bilin· 
na baIOnLGr fibi " opmJ çoculu" di)'. 
1ıcT1ıoIdc. De,,"I Opoa .. BOIUi ae
Mi MüdürliiliUıö iıofon ile ya_.· 
tır, di).,." ·tlnid" LDU'.'" 
alIı.,loyan .. F .... aüvenç" pbl &: .. 
ullÇI ofoIllan bulunabadı .. y .... Lu. 

(2) "Baldol Hatun" oyununun .. LO ,e
c_ı 

(3) Cumlıuriye� 9 A ...... 1979 

AEROFLOT 
.5bvll!t/ cddll ... 
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Kamboçya 'da yeni Çin tert ipler i 
G�ric' Cin y6ıwtimi. Kamboçya Hall: Cumh,,

rl)'�ri 'ndtki tüvri�i y611�tirnl yı"ma� için CO. 
yönlü l.rtiploriAJ <iirdüriiyor. a.çli8i..u tı)i bır ,rup 
Çin 1l Clhri YOMn'd Terylemd" riyord ,dıl'd bu iii· 
byi Komboçl'a Hallr Cumlıuri)·,ti·"� brtı "",brt· 
ma)''' çcılıfırhn. biT )'endeı" dG Çin '; YÖMtz'CÜ,,. 
Prefll Sihan,,"'u KGmboÇ)'G dnrimci yondiminirı 
"<rf_na od.,i bir lUr dIDI'a. ÇlltarmD ÇlIbrtwndolar 
lüımboçyo holl .. taro(ındıın PC'" yıl oloflllı tdiNn 
Pol Pot "" Itotill,rim" .21dınlanrUlı bafGM fOna bı· 
1710)'111011' Itnci Çin yOMhminın hı,. twlii yolD bof-
1.''Uraralt Komt-oc)'o Hol. C,mthunydi'nı yılımo)'J 

amaçıadllı bilchrltiyor, Tayl1nd'". .'f.are"..". (.4' 
balon"ın yanlılıra. prtru SihD"u. IN Çinli y" �.i';

.
lv 

IUJmboçya lIallt Cumluıriydj'nı "GrfI f'lrifu.bık

eıir .ilDltb bir .alldın"ın planlarou )'Gpl)'orla,., Hıı' 
i'" FranCJ 'da bulunan prrn. SiM"u" Çın'in httdi· 

.ini ıU.t,.II)r,b;�«'ini bildirdi. öt, yond(Jn Toy

ind ",Iııri birliıdırinin bir Iilndtn l>ni Kamboçya 

Halk Cumhuriy,ti ıı"ırını IUrtldi ilı141 dnw�rin, 
karı' KamboÇ)'g hllklimtn bir llç'k

.
14� YOpG1'Gk 

"'hrıin bolımı"blınıı w toprolr biitiinlljtiinı kor,. 

IVitllı" bu ıoklınlcn lunııdı. 
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güclar - n  
basarı sı 

Hindi.W1'do "�Cı ı,ıu .. ht· 
tisi'nin ikibuçuk yıllık iktK1ırından 
sonri alırun erken seçim k.anrı uze
rine yıpılın genel soçimlerden, lnd· 
ra (;andi'nin Kongre-l Partisi bü
yük bir bı�ıylı çıktı. Konıve·l 
Partisi 524 üyeli parlamentocb üçte 
iki çoğunluğu sağlarken, Janata 
Partisi'nin Jagjivan Ram liderliğin
deki Iwııdı ile ı,nıdo Pırtisı'nden 
,yrılın Chın.n Singh liderliğindeki 
Lok Dal Putisi beklenenin de öte
sinde büyük bir yenilgiye u�rıdılıt" 

�ğcı ve aerici pırtilerin işçi 
ve emekçi kitlelerden ı.ldlA;1 bu sen 
ya.nıQ mşı. Konare-l Putisi'nin 
yanı sıra, HindisQn Komünist Parti· 
si ve HKP'oin eylem birliğine �
iırdığı Komunisı Pırti (Mır"'bı) 

de, seçimlerden güçlenerek çıktılar 
Oy .. d,ha iki yıl ön«, 1977'  

de yapılan seçimlerde, Güney Asya' 
<b empery.ilizmln hesıpluını uy
gun bir sonuç alınmış ve Jıruta 
Pırtı,; Iklidorı gelmi�ıi. "lorırjl De
sıl iktidarının Konife Partisi ve In
dir.a (;andi üzerindeki bukıları bu 
gelişmeleri tırmı.ndırmı�, anak 
Hindistan'ın bütünüyle emperyaliz
min kontrolü altını girmesi gerçek
leştirilememiıti. Hindistan, J ıMa 
Partisi iktidarında da bağl�tJSlzbr 
twek.eti içindeki yerini korumuş, 
sosyılisı ilkelerle lI I�kilerini ,"r· 
dilrmiqtü 

Hindistan öteden beri gerek 
bıjlınusızlır hareketi Içindeki yeri, 

5ıalııtOl vUrUyu, V .. yıneılık L.tG_Sl!. .. dına NIHAT SARGIN _ o.MI 
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PI.,.,1Qt1 C.d. 2111 CemtMıl'1I1u '''TANBU\.. Teh 26 l5 67 e Avru· ı:ı. Temsıklll;1 : Inlo·T",k AJı.nSl LS/2 Squ.,e WL., • ıo.cOBr-uUllft 
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gerekse Asya'daki önemli konumu 
ile uluslanrası aw,da dik�tlerin 
her ZJman üzerinde olduğu bir ülke 
olmuştur. Hindistan'ın bağlannsız
lar tweketi içindeki sıygın konumu 
(;ındi iktidarı süresince izlediği 
antiehıperyalist politionın sonucu
rlur. Gandi iktidMının uluslannsı 
,lındokl etkinliği, ıı.nglıde�'in öz· 
gürlüğe k,VU�ITWI grısındo oynıdı· 
ğı ,ntiemperyılisı rolle birliku ırt· 
mıştı. Kongre Panisı hükümetinin 
'ldığı rıdiIW önlemler, 197 1 'de 
imulanan "Hind·Sovyet Banş, 
Dostluk ve Işbirliği Anl,�ITWI" ile 
siirdlirillmU� ve Hindi ... n Asyı'do 
gerginll�in ortıd,n uldınlm ... , bı· 
rışın egemen olması için olumlu gö-
revler yapmışu. 

Barı� sahip çıkmanın yanın
do, Hindi.Qn'ın ABD yardımındon 
kunul,nakiçin elinden geleni yap
m.,ı ve kendi gücline doyınmısı do 
Ind,. G.ndi hlikümetinln umel po. 
liıilwı ol'geldi, 

Bu yıkın geçmi�le birlikıe de
ğerlendirildiğinde geçti�imlz hafta 
içinde yapılan Hındıstan seçiminin 
emperyıllzml blru doha i1mitslzllğe 
dilşü�i göriileakıir. 

Seçimlerden 'oıın hiıkümet 
kumu huırlıklıtııu bı�lıyın Indrı 
Gındi, yıptığı 'çıkl.mılardo ABD 
Ile Çin ansında sürdürülen ve gizli 
bır .,keri PÜ" yolıçıbileak 
görüşmelerin HindisQn'ı kaygılan
dırdı�ını ve ABD'nin Pakistan'ı Hin· 
dls .. n', kır�ı kı�kınnğını beliru· 
rek, bôlgede bitışın korunnıa.sının 
Amerib'nın tutumuna baAIı oldu
ğunu söyledı' 

B'y,n Glndl kendisiyle Afp. 
nistıın konusunda yapılan bir görüş
mede de, Afg;ınistan'ın Sovyetler 
Blrliğl'nden yırdım I.urbn zartuk . 
Iırlçlnde bulunduğunu ve yırdı .... 
ihtlyıcı olduğunu bellnti ve bu ko
nunun her Ikl lilkeyl llgllendirdlğlnl 
söyledi. Gındi, Afpnistan'ın sorun. 
lırının bu Dlkrnin kendisi tlnfın
don çözlileblleceğlnl vurgul'dı. 

1979 
)ı1lnın 

.n 
önemlı olayların· 
dan biri de, kutku· 
IUZ Çln'ln Vlel· 
nam'a kaııı saldın· 
5lydl. G.rId Çın 
yönetımı bır .. bah 
Vietnam'. "bir 
den vormek" ıçın 
Vietnam Sosyali.ı 
Cumhuriyeti'ne sil· 
dırmış, ancak k • •  .umıe kendisi "den alarak" 
ıeri çekilmek zorunda kalmıştı. Çın saldınsı, 
o dönemde kimi ç<vreler tararından ta,kınbk. 
la karşılannuşlı. 

r,u �klObk, aslında yine bır Çın pm"",,n· 
dasından kaynaklınıyordu. Gerici Çın yöneti· 
ml Vietnam halkınlO ulusal kurtuluş mücade· 
lesin. her zaman "deıı.k olduRu"lddiasıyla, 
Vietnam halkının Z3rerine uhlp çıkmaya ça· 
bşmv;lı, Çın 'In yerle,linnek bı.dlQI kanı, 
"Vletnam'ıo dosllueunu, Vletnam-Sovyel 

yanlısı oIuncu ı.rkeIU�j" yolundo ldl. Ancak, 
bır lÜn! önce Vietnam Dv;i,leri BakanlıR' ta· 
rafından yayınlanan bır belge Çın yönetımı· 
nin gerçek yüzünü .çlRa Çıkardı, 

Vıetnam Dışişleri BakanlıRının Beyaz Kitap', 
"Son 30 yılda Vletnam·Çln lIişkUeri Uzerine 
Gerçekler" �lıRloı taşıyor. Iık bölilinde, 
Çın yöneUmlnln Vletnam'ın Ikiye bölünüşünü 
keslnle,Urerek Güney Vlelnam'dan bır askeri 
ÜS olamk yararlanmaya çal�an ABD emper· 
yallzınlnln bı.klerioe nas.ı uygun dovnndıR' 
anlabb)'or, ABD emperya1lzml, 1954'de C.,. 
nevre'de imzalanan ve Kuzey lle Güney Vlet.
nam'ıo ıkı y� ıçınde blrle,meslnl öngören an· 
iqmayı uygulatnwrıak için elinden geleni 
yapmaktadır. Amaç, Vletnam'ıo blrle,mem.,. 
ıldır. Çın yönetiml ı .. Vietnam'ın blrle,mesl· 
ni kendı beııomonyaCl çıkulanna uytwl gör· 
memektedlr. 

Yıe am -Çin 
ilişkileri 

( 1 )  
1956 Kasım'ında �Iwı Mao, Vietnamlı ön· 
d.rl.rle konuşurken ,öyle diyordu; "Vle'" 
nam'ıo bölünmüşlüıtü kısa liiMe kaldınla· 
maz. Bu çok uzun IÜn!blllr ... Eeer 10 yıl yet
ınez!O, biz yüz yıl bile hesaplayabiliriz." 
1955 Temmuz'unda ise Çın Komünbl Partbl 
Genel S."",ı.riDeng · dünyakamuoyu kendisi· 
ni 24 y� .ann başında bır kovboy taPlwıyla 
tanmuşUr · Vietnamb'ları ürklitme bı ..... ıçın· 
de şöyle konuşmu,lur: "Silahlı kuvvetleri ın· 
kenln yenıden blrle,mesl ıçın harekete Keçlr· 
mek ıkı sonuç verebilir; Ya zater, ya do Kuzey 
Vietnam'ID da çöküşü". 1957 Temmuz'undo 
ise Batkan Mao Vietnam Kurtuluş San.şını 
"yumutalmaya" çalışmaktadır: "Sorun me.· 
cut sınırları ve 17. enleml korumaktır. Bu 
uzun sürebilir, ama umanm uzun lÜn! ıyı s0-
nuçlar gellreceklir." Ç in yönetımı Vieuam Demokralık Cumhurı· 
yetl'oI "barekelllzlll'" ıe,vIlı edeıleen, Gü· 
ney Vlatnam'da Amer\lwı emperya1lzmlnln 
kuld ... Nco Olnh Dlem Ue bırlıkte ulusal kur· 
tulu, e\Jçlerinl yok etme çabuındadır. ÇinII. 
ler ABD emperyallzmlnl kovmak ıçın "güç 
toplamak" uvındodıriar. ABD emperya1lıml 
ise Güney'dekl l,blrllkçUeriyle blrUkta yurt.ae
verleri toplama kamplanna doldwmakla, kal· 
letmekle me,ıuıdUr. 

Bugün her rırsalta Vietnam SooyaJIlt Cumhu· 
rlyeti'ne leke oürmeye çalı,"" Çın yönetımı, 
daha öner Vietnam SosyaU.1 Cumhuriyeıı'ni, 
kurulmuını enııollemek ıçın elinden ıelenl 
yapnuşlır. Çinln bu çabaları uuındo, 1975 
yılındon önee Vietnam Demokraıık Cumhu· 
riyeti'nl gliçSÜZı .. llrmek, Güney Vietnam'dokl 
ABD kuklası rejimi güçlendirmek de bulun· 
maktadır. Du konu do en somul ömek, 1954 
yılındo Cenevre'de Çın D&4bakanl Çu En [.ay' 
ın Güney Vietnam temsıleblne yapııaı "Güne· 
YI tanıma" önerlsldlr. Bu konuya önUmllzdekl 
harta devam edeeellz. 

• nail seriko�ıu 
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