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Denge KOMKAR 

" NAMEYEN XWENDEVANAN 
Nan ü k1r tune, leşker zefe 

Xwendevanen heja, 
Beri çend roja hevaleki en

dame Komela Karkeren Kurdıs
tan lı Mannheim çÜ Kurdıstane 
ü demeke şunda vegeriya hat lı 
ser kare xwe. Wi zordesti, teda 
u liManen cuntaya faşist bı ça
ven xwe va dit ii ev yekana bı 
nameke va lı ser navnişana 
"Denge KOMKAR" rekır. Em 
nıha ve name beguhastın raberi 
xwendevanen xwe dıkın. 

"Hevalen delal Ü xebatkar, 

Dema ku em hatın neziki si
nore (tıxub) Tırkiye bun, cara 
peşin jı me pırsin "Dolar an ji 
Marhen we hene?" em şaş-me
tal man, tu dıbeji tu buhaye 
peren Tırkiye nemaye, bı rasti 
ji wusane, lı ser erde Tırkiyl! 
peren Tırkiye derbaz nabın. 
Dema ku me denge xwe nekır, 
berpırsiyaren sinoran ge{-guren 
xwe zetır kırın a lı ser me da 
hatın. Wan dıl hebÜ bertil Ü 
ruşvet jı me bıstendana, paşe 
ditın ku jı me tu tıştek derna
keve, gelek gıli-gotın lı ser me 
da barandın ı1 nav-nüçık lı me 
k ırın. 

Dema ku ez ijar çum Tırki
ye i1 Kurdıstane weki mın dit 
ku buhayen gelek tıştan 6 car 
zetır bune. Ser da ji tu ÇI dıge
ri, nıkari bıbini. Benzin tu ciki 
naye ditıne, mılet dıkeve dore 
i1 boçıken dır3j pektinın. Elek
trike lı Kurdıstane hertım kem 
dıkın ü şeni dı nav tariye da 
dımine. Dı ve germa havine da 
lı kuça a kolanan da ten8 leş
her ten xuyane ü bı çavne ne
baş va atıran davejne xelqe. 
Ewqasi ji dı nav bajaran da po
lis dıgerın a bajaran pekol dı
kın. 

Dema ku leşher yeki dıgerın 
nabinın, şuna wi ki te ber leş
heran dıgrın dıbın. Jı nebiyan 
hettani dapir a bapiren wan 
gışka dıbın dı bın nezereti! da 
wek 3 mehan (90 roj) pırsiya
riye lı wan dıkın a ew eziyeten 
nediti dıbinın. Rojeke mm bı 
çaven xwe dit kure (law) dox
tıreki bı dare zore va jı zanin
gehe bı deste leşheran te der
xıstın il leşher ·wi dıbın gelek 
tıştan tinine sere wi. Ew gelek 
eziyetan dıbine a nahelın ew 
lı bajare Diyarbekıre here ne
xaşxane weki pak bıbe. Paşe 
nezih a pısmamen wi, vi law
ki dıbıne bajari Enqere. Le 
doxtor dıbinın ku weki hemu 
rüviyen wi tevlıhev bune a qe
tiyane. Doxtır dema ku dı nav 
hevda bı hev dışewırın weki 
rapore bıdıne vi lawki ü nışke 
va çend zapıt dıkevıne hundur 
yekten denge xwe bılınd dı
kın: "Hun nıkarın rapor! bıdı
ne wi, dema ku hÜn raporeke' 
bıdıne wi, ÇI hatıne sere Wi 

erne binıne sere we ji, jı bo 
ve yeke ji hışen xwe hıldın 
seri xwe! .. " Paşe doxtore 
belengaz jı b!r van ge{ - gu;. 
ran dıtırsın u nıkarın rapore 
bınıvisın. 

Jı aliye dın kes ü komen ku 
bı nave "çeptiye" derketıne 
orte hertım şaşi, xeleti Ü tışten 
çewt dıkın. Ev kes Ü komen 
sekter - serhışk hertım xwe dı
dıne deste cuntaya faşist u 
cuntaya faşist yek-yek jı deven 
wan gelek gıliyan dıgrın. Paşe 
leşher a zabıt ser gıliyen wan 
gelek mırovf!n begune a belen
gaz dıpın dı bın dav{!jne gırtige
han u ev mırov bı mehan dı 
zindanan da dıminın 

Bı sılaven şoreşgeri. 
Karhereki Kurd-Mannheim-

iskanca, zulüm ve 
"At1türk, heykalleri 

Arkadaşlar, 

Bir hafta önce Kürdistan 'ın 
Çapaxçur (Bingöl) vilayetinden 
geldim. Kürdistan'da izieyebil
diğim ve görebildiğim kadarıy
la faşist cuntanın yaptığı baskı
lar, çevirdiği dolaplar hakkında 
bilgi vermeyi yurtseverlik gö
revi olarak kabul etmekteyim. 

Kürdistan 1938'lerden sonra 
sömürgeci Türk burjuvazisinin 
en baskılı dönemini yaşamakta. 
Halkımıza bugüne kadar yasak
layamadıklan dili, bugün ya
saklamış; hatta 70 yaşlanndaki 
insanianınıza Türkçe öğretmek 
için seferber olmuşlar. Köyleri
miz hergün basılıp, kadın · ço
cuk demeden işkencelerden ge
çirilmekte. En klasik sömürge
lerde bile uygulanmayan me
todlar ülkemizde uygulanmak
tadır. 

Ornek: 7. Genellikle köyler 
gece yansından sonra basılıyor. 
Tam köye yaklaştıkları sırada, 
canavar dürlüğü diye tabir edi
len siren sesleri çalınıyor. 
Amaç halka psikolojik etki 
yapmak ve halkımıza gözdağı 
vermektir. Köye girdikten son
ra da siren sesleri çalınıp, evler 
teker teker aranıyôr·. ve içeri
de olan herkes meydana topla
tılıyor. Evde erkeği olmayan 
kadınlara ağır işkence uygula
myor. Birlik komutanı Kuran'ı 
getirtip, halkımızın dini inanç
larını kullanarak, yemin ettiri
yor. Bu arada oynanan oyun 
çok ilı;_nçtir. Komutan 
diyor ki, "Bir-iki gün sonra 
silahlannızı şu ınıntıkaya bıra-

kın. Biz gelir, oradan alınz. 
Eğer bir taneniz silahınızı bı
rakmazsanız, gerisini siz düşü
nün." Çoğu kez, insanlarımız 
bu ağzı salyalı faşistlerin yü
zünü görmemek için, dedikleri
ni yapıyorlar. V e silahlar ora
dan alınır. Sıkıyönetim Komu
tanlığı radyo ve televizyonda 
şu yere yapılan baskında, şu 
kadar silah elegeçirildi, diye 
yalan söylüyor. Oyun bitmiyor. 
Birlik komutanı hainlerle anla
şarak, bazı silahlan bu hain
lerio kanalıyla halka tekrardan 
sattınyar ve bir müddet sonra 
da yenid e~ toplatıyor. 

Ornek: 2. Karakocan BerÔ
jan köyüne yapılan baskında, 
silah bulamadıklanndan köy 
halkının tümünü toplayıp, il
çeye getirdiler. Tümünü dayak
tan geçirip, birer silah satın al
dırttılar ve sonra da toplayıp, 
"teslim edildi" diye yalan söy
lediler. 

Ornek: 3. Bingöl 'ün ... kö
yünde Ahmet isminde bir kişi, 
çobanlıktan döner ve çocuk
larına duyduğu özlemden do
layı türkü söylerken, baskından 
dönen askerlerle karşılaşır. 
Kürtçe türkü söylediği için ka
rakolda üç gün işkence gördü. 

Ornek: 4. Faşist cuntanın 
Kürdistan 'da yaptığı şey zu
lüm, işkence, hapishane ve bol 
bol "Atatürk" heykelidir. Bin
göl'de Halk Eğitim Merkezfnin 
karşısındaki yere Atatürk hey
keli yaptınlıyor. Bunun için de 
halkımızdan bir yandan zorla 
haraç toplanıyor ve öbür taraf
tan zorla çalıştınlıyor. Bu hey
kelin inşası için, herkesten en 
az 1000 TL ve merkeze bağlı 
köylerden de büyüklüğüne gö
re, 2 veya 5 römork çim getir
tiyor. Bu olay bir kez daha gös
teriyor ki "Atatürk" demek, 
Kürt halkına düşmanlık, zulüm 
ve işkence demektir. 

Bingöl'de yüzlerce yurtsever 
içerde ve yijz.lerceşi di! jlranı.:. 
yor. özellikle de Kürdistan 'lı 
sosyalistler üzerinde daha kat
merli baskılar uygulanmakta
dır. 

Arkadaşlar, 
Kısa bir sürede Kürdistan 'ın 

bu ilinde izliyebildiklerim bun
lar. Ancak bu saydıklanm olan
Iann b inde biridir. 

Ama bu baskı ve zulme rağ · 
men halkımızın özgürlük mü
::adelesi durmuyor. Bireysel 
:lonkişotluktan annarak sos
yalist çizgide daha sağlıklı ge
lişiyor. özgürlük Savaşçıları 
kararlılıkla ve inatla yeni koşul
lara göre mücadele veriyor. Ka-

ramsarlığa yer yok. 
Kahrolsun Faşist Cunta! 
Yaşasın öZGüRLüK! 
Bıji Azadiya Kurdıstan! 
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AZAD 

RoJnama 
Dtntl KO.MKAR 
plrozdıkım 

Braytn mın, 

Ez bı sılaven şoreşgeri der· 
ketına rojnema "Denge KOM
KAR" Ü peşveçüna w e piroz 
dıkım. 

Ez hevidarım ku "Denge 
KOMKAR" lı herçar perçen 
KurdıstanG belav be i1 hejmar· 
hejmar bıgMje destG me. 

Ez bı nave keçen xwende
karen lı bajare Afrin zor spas 
dıkım jı bo karGn KOMKAR'I 
zor spasjı heval3n azadiye ra. 

Bıji Kurdıstana Delall 
Bıji Azadiya Gelani 
Bımre lmperyalizm i1 Ked

xwari! 
Revala we. 

EHLAM XELIL 
Suriye_ 

e mı 
nir1 kolonyalizmt 
bıfk1nin 

Hevali!n h3.;a, 

Em lı h~la bajare ENGEN 
dırnin ın a heta demeke ni!zik ji 
rojnema "Denge KOMKAR" 
dıkeve deste me. Paşi hatına 
cuntaya faşist KOMKAR lı 
hemberi bılındbGna zordesti Ü 
ledanen lı ser gele me bı rasti 
xebat2n Jıeja dıke, ev yeka hevi 
u baweri me xurt dıke. Em 
baş dızanın ku gel; me W e ZC' 

faşizme bı be il we dı nav ra. 
len dirok~ da, dı nav rüpelen 
tari da we wunda bıbe here. 
Gele me we bıgheje azadiya 
xwe i1 wJ serkeve. General2n 
faşist a dev bı xwin tu car bıra 
şık e nebıne ve yeke. .. 

Me "Denge KOMKAR" u 
belevoken KOMKAR 'e xwen
dın weki me dit ku KOMKAR'· 
e' lı bajare Köln 'e, m eş ine k saz· 
kıriye. Le sed hey{ jı ber hıne 
tengasiyan em nıkarın tevi ve 
meşine da ci bıgrın. Le em bı 
baweri, hev~. il .!amanen şorl_f· 
van va lı Kolne· ne. Genera/en 
faşist lı ser çina karheran lı 
Tırkiye ü lı ser gele me zordes
tiyen mezın pekanine, em lı 
hember ve cuntaya faşist meşi
na we ra peşketın il sertırazi
yen mezın dıxwazın. 

Bıji KOMKAR! 
Bıji Azadiya Kurdıstan! 
Bımre faşizm! 
Tu re tÜne, em8 nire 

kolonyalizme bışkenin! 
Komek Şorışvan3n 
Azadi yi lı EngenG 



Denge KOMKAR 

Adı :Mehmet 
Yaşı: 16 
Ülkesi : Kürdistan 
Mesleği :Öğrenci 
Suçu : Sahilde gezerken bu

lunduğu yerin yakı
nında bir taşa kimin 
tarafından yazıldığı 

belli olmıyan "Kürt 
Me mo - Kürdistan'' 
sözlerinin bulunma
sı. 

Sorgulama yöntemi : 
Işkence. 

Sonuç :Dört Yıl Ağır 
hapis cezaSI.. 
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"TüRK ADALETi .. DENiLEN KEPAZELiGE 

YENi BiR ÖRNEK 

"Evet yurtdışında çalışan 

Kürdistan 'lı emekçiler. Mehmet 
Anlamamış Kürdistan 'ın Siluan 
ilçesinde 1965 yılında doğdu. 
ortaokulu bu ilçede bitiren 
Mehmet arkadaşımız çok genç 
yaşta olmas!na rağmen hızla bi
linç/endi. Işçi sınıfı bilimini 
öğrenmek için büyük çaba sarf
etti. O halkımızın içerisinde 
bulunduğu koşullara sessiz kal
mamak gerektiğini anladı, Meh
met dürüstlüğü ile çevresinde 
iyi izienim bırakmaktaydı. 

12 Eylül 'den sonra girdiği 

imtihanı başararak Gökçeada 
öğretmen Lisesi 'nde ok uma ya 
hak kazandı. Okulda kısa süre
de çevresini etkiliyen Mehmet, 
geniş bir arkadaş grubu edindi. 
Onun bu hali faşist olan okul 
yöneticilerini çok rahatsız edi
yordu. Onlar, onu okuldan 
uzaklaştırabiirnek için çeşitli 

oyunlara başvurdular. Ancak 
Mehmet bilinciyle hareket et
mesini bildiği için bir türlü 

başarılı olamadılar. 
Son çare olarak yönetim bir 

provakatörden yararlanarak 
Mehmet'in savunma yapmasına 
bile fırsat bırakı/madan 4 sene 
ceza giymesine neden oldu. 

Arkadaşlarıyla birlikte sa
hil 'de gezmeye giden Mehmet, 
bir ara yakınında bulunan bir 
kayanın üzerinde 'Kürt Memo -
Kürdistan' yazısını görür. Ama 
daha yazıyı kimin yazdığım öğ
renmeye bile fırsat bulamadan 
yanında bir çavuş dikilmiş, ya
zıyı kendisinin yazdığım söyli
yerek karakala götürmüş ve 
ağır işkenced€m sonra ise tu
tuklanarak Gökçeada kapalı 

cezaevine kapatılmıştır. 
Mehmet aylarca burada yal

nız başına kalmış ve işkenceye 
devam edilmiştir. Daha sonra 
ise yargıcın karşısına bile çıka
rılmadan, hiç birşey sorulma
dan Istanbul Sıkıyönetim Mah
kemesi tarafından gıyabında 4 
yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Bütün bunlara rağmen Meh
met kararlılığından hiçbirşey 

yitirmedi. Zındanların, işken
ce/erin ve burjuva mahkeme
lerinin onu yıldıramıyacağını 

biliyoruz. 

Devrimci selamlcirımızla." 

İşte Mehmet'in başına ge· 
lenler bunlar. Ama Mehmet 
böylesi bir olayla karşılaşan 
onbinlerden, yüzbinlerden sa· 
dece ·bir tanesidir. Sömürgeci 
Türk yönetimi yıllardır bu yön
temlerle halkımızı sindirmeye 
çalışıyor. Türk mahkemeleri 
"adalet, hak, hukuk" diyerek 
insanlarımızı yargılıyorlar. Ama 
onların "hak, hukuk" diye yap
tıkları sadece, zulüm ve terör
dür. Sömürgeci Türk mahkeme
lerinde "adalet" diye yapılan 
maskaralıklar insanlık için bir 
yüzkarasıdır. Ama inanıyoruz 
ki bu zulüm çarkının dişlileri 
sonunda onu çevirenterin başı· 
nı yiyecektir. 

KÜRT 
.., 

HALKININ VARLIGI 
VE 

Türkiye 'de yaşıyan insanlar 
Kürt halkı üzerindeki terörün 
yabancısı de~iller. Hatta Türk 
burjuvazisinin Kürdistan politi
kası artık dünya çapında da ol-

. dukça namlıdır. Parababaları 

ile onlara hizmet etmekte ku
sur etmeyen uşak takımı Kürt
lerle ilgili gerçek dışı bilgi ver
'llek için çok çabalıyorlar. Sık 
Jik ·ciddi pozlara biirün üp bil· 
giçce nutuk çekiyorlar. Ama 
kafalannın içindeki kokuşmuş, 
çöplük malı düşünceler onlan 
hemen ele veriyor ve terörü, 
cilalayıp piyasaya sürdükçe, 
maskeleri düşüyor. Bu yüz
den de ne kadar atıp tutariarsa 
tutsunlar, acınacak zavalı cüce
ler olduklarını gizliyemiyorlar. 
Sükseli giysiler altındaki \:im
likleri hemen sırıtıyor .. 

İşte Kısa Süreli askerlik için 
gidip gelen bir Kürt emekçisi· 
nin anlattıkları bunun yeni bir 
örne~idir: 

T.K.K. Komutanlığının bü
tün Türkiye 'de, öncelikle Bur
durda verilmesi öngörülen 
(Burdur'da dört aylıklarla bir
likte iki aylık bedelli askerlerin 
de bulunması) içeriği tamamiy
le aynı, ayrı kurmay yüzbaşı
iarı tarafından kendi deyimle
riyle bölücüliik le ilgili iki se
minerde Kürt diye bir halkın 
olmadığı ve Kürtçe denen bir 

FAŞiST CU NT ANlN « UZMANLARI » 
dilin Türkçe, Arapça, Farsça 
dillerinin karışımı bir halk li
sanı olduğunu ve bunların Türk 
olduklarını ispatlamaya çalıştı. 

Serdar adındaki kurmay 
yüzbaşı (kesinlikle not tutmak 
yasak olduğundan isimlerini iyi 
hatırlayamıyorum) daha Os
manlı devleti zamanında Türk
lerin hata yaptığını, Kürtler so
rununu tamayiyle hal/etmediği
ni, bunların başlarını ezmedik
lerini ve bu hatanın Türkiye 

Cumhuriyeti zamanında da de
vam ettiğini söyleyerek şöyle 
devam etti. "Bunlar (Kürtler) 
en yüksek devlet makamlarına, 
senatörliiğe, milletvekilliğine 

getirtildiler. Bunlar (Kürtler) 
Adalet Partisi 'nde vardılar, 

CHP'de vardılar, MSP'de var
dilar maalesef ve maalesef 
MHP'de de vardılar. Bugün dün
ya kamuoyunda güncelliğini 

koruyan bir Filistin sorunu var
dır. Filistinliler ayrı bir devlet 
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istiyorlar, hakları vardır. Kürt
ler de bu güne kadar yaşamaya 
olanak buldukları için Türkiye~ 
nin durumu bugüne geldi, Tür
kiye 'yi bölmek istiyorlar." 

Diğer Kurmay Yüzbaşı ise 
aynı konular ve aynı fi!inlerle 
uzun süre Kürt diye bir halkın 
olmadığını, Kürtçe dilinin ol
madığını kanıtlama'ya 'çalıştı. 
Ve şöyle devam etti: "Kurt 
bizim sembolümüzdür. Ancak 
biz kurt sembolünün sadece bir 

(Devamı 10. Sayfada) 



Denge KOMKAR 4 

KOMCIViNA. AKSA'YE 
HAT CEKIRIN 

Komcıvina 22'an ya AKSA'ye dı nav
bera rojen 14 - 16/1981 'an da h Beriina 
Rojava çebu. Gelek xwendekaren Kurd jı 
Elmaoya Federal u jı welaten sosyalist 
hatın dı ve komcıvine da beşdar bun. Ro
jeke beri destpeka Komcıvine lı Beriine 
Şeveke çandi jı aliye AKSA'ye da hate 
çekınn. Dı programa ve şeve da gelek !is
tık - reqas kılam, stran u helbesten şoreş
geri ci gırtın. Şev bı beşderbuna gelek me
vanan va bı dılşahi n bı serfırazi derbaz 
bu. 

Vekınna Komcıvine bı xebernana en
dameki Bırhabınna Gışti va destp~kır, 
paşi kutabuna xebernana wi diwan hat 
hılbıjartın u diwane dest bı rojxebata 
Komcıvine kır. 

Dı Komcıvine da gelek mevan u neh~r
van beşdar bÜn. Dı nav wan da nunere 
PDKİ, nunere Eniya Demoqratik ya Ge
le Felestin, Mucahiten Gel, Tekoşer ü 
nunere KSSE - Prag mesajen xwe dı Kom
cıvine da xwendın. Dı Komcıvina AKSA '
ye ra jı koroelen gelek welatan pır mesaj 
hatın u ewana yek bı yek hatın xwendın. 
Dı nav wan da Partiya Sosyalist a Kurdıs
tana Tırkiye, Yekıtiya Xwendekar~n Iraq, 
Komita Avakırma Komela Jınen Kurnıs
tan, Gıredana Marksisten Kurn n gelek 
parti u kesen dm jı Komcıvina AKSA ye 
ra mesaj şandın. 

Dı roja peşin h ser xebaten sala çÜyi 
hat sekınandın. Serkaren AKSA'ye rapo
ren xwe yen politik, abori a kar - baran 
dor bı dor xwendın. Paşe nuneren Lıqan 
ser van xebatan bir a baweriyen xwe go
tın. Dı ve beşa Komcıvine da dur n dı~j 
lı ser tengasi, kffinasi u çetnayen h peşiya 
xebaten AKSA 'ye sekınin e nlineran rama
neo xwe gotın. Jı bo peşketına xebat~n 
AKSA 'ye nlineran rexne u ramaneo xwe 
bı dılvekıri a bı sergıranike mezın va peş
keşi hev kırın. Bı kurti dan ti standmen 
fre dı navbera beşdaranda derbaz b li. 

Paşe hqen AKSA 'ye d or bı dor rapo
ren xebaten xwe xwendın. Gelek nuneran 
jı bo peştabınna xebaten xwe astengen lı pe şi ya w an sekınin e yek - yek ewana dan 
kıvşe. Di sa w an jı bo xurtbuna peywendi
yen dı navbera h jer a jor baweriyen xwe 
gotın. NÜner bı taybeti h ser fırekırına 
refen xwe a h ser pırsa yekıtiye dur u dı
rej sekınin. 

Dı roja duwemin da cara peşin korni
ten "Yekıtiye" n "Roja Kurnıstan" rapo
ren xwe xwendın. Hevaleki bı nav~ korni
ta "Yekıtiye" dı nav ve sala çuyi da jı bo 
pekanina yekıtiya xwendeka~n Kurnıs
tan lı derwayi welat xebaten xwe peşkeşi 
nuneran kır. Nuneran guhdarike zef me
zın da lı ser pırsa yekıtiye ı.1 bir - baweri
yen xwe yek - yek dan diyarkınn. Jı bo 
peştabırına peywendiyen dı navbera ko
melen xwendekaren da u jı bo xurtbuna 
tevgera xwendeka~n Kurnıstan h derwayi 
welat hat ditın ku weki dı nav ve sala ç\iyi 
da AKSA 'ye hine gavne peş il mezın avıti
ye. Jı aliye dın hevaleki bı nave komita 

• 
kovarcı "Roja Kurnıstan" deng kır u hat 
gotın ku kovara "Roja Kurdıstan" heta 
nıha bı tehreki baş demeketiye u negihiş
tiye deste xwendevanan .. Dı Komcıvinl! 
da bıryar hat gırtın ku,weki vır şunda ka
re komita "Roja Kurdıstan" Komita Bıre
vabınna Gısti we hılde ser mıle xwe u we 
berpırsiyariya kovare bıke. 

Dı Komcıvina AKSA 'ye ya 22'an da jı 
bo guhastınen hıne xalen (madde) rebaz u 
destura komele da komitek hate sazkınn. 
Dı roja duwemin da ve komite ser van gu
hastınan peşneyaren xwe got. Dı dawiye 
da bıryar hat gırtın ku weki dı çend xalen 
rebaz u destüre da guhastın ben çekırın. 
Dı nav van guhastınan da ya here bılınd 
ew bu ku weki hejmara endamen Komita 
Bırevabırına Gışti jı pencan derkeve hef
tan. Hem u nuneren AKSA 'ye jı bo peşke
tına xebaten AKSA'ye ev yeka pevist di
tın. 

Dı dawiya Komcıvina AKSA'ye da lı 
ser rewşa cihane ıi lı ser rewşa herçar per
çen Kurnıstane bı yekdengi gelek bıryar 
hatın gırtın. Komita ku nıvisara bıryaran 
hıldabıi ser mıle xwe yek - yek dest bı 
xwendına bıryaran kır.Nuneran paşi guh
darkırına van bıryaran dı ware serdazede
kırın u jederxıstın~ da bir ü baweriyen 
xwe gotın. 

Hat gotın ku,iro lı hemu ci hane h hem
beri imperyalizm, faşizm ii kolonyalizme 
muhalefeteke mezın bılınd dıbe, diroka 
mırovtiye jı kapitalizme berbı sosyalizme 
dımeşe. Jı ber ve yeka hezen imperyal.ist 
leca çek - silahan roj bı roj peşta dıbın. Dı 
Komcıvine da ev eriş~ hezen paşverü ıi 
imperyalist hat protestolmın. Lı ser erde 
welaten EwrÜpaye ciwarkınna çeken ato
mik jı aliye Komcıvine da hat protesto n
nn. Şeren geliln bındest lı hemü cihane ı1 

h ser tekoşina wan dı Komcıvine da gelek 
bıryar hatın gırtın. Şere gele El Salvador 
ıi Nikeragua h Emerika Latin, Komara Ef
.rika Başilr, lı Rohılata N ezik şere gele Af
gan u lı Rohılata Navin şere gele Felestin 
dı Komcıvine da hat sılav kırın u Korncıvi
ne pıştgırtiya van şeren gelen bındest kır. 

Jı aliye dm lı ser herçar perçen Kur
ctıstane çar bıryar hatın gırtın. Dı bıryara 
lı ser Kurdıstana irane da Komcıvine pışt
gırtiya şere gele Kurd kır u zordestiyen lı 
ser gele Kurn hat protestokırın. Lı Kurnıs
tana Tırkiye paşi hatına cuntaya faşist le
dan, kuştın u zordestiyen lı ser gele Kurd 
hat protestokınn, disa dı bıryare da hat 
gotın ku, hemÜ hezen netewi, demoqrat 
ii sosyalist h Kurnıstana Tırkiye peviste 
dı nav xwe da enike fre pekbinın. 

Lı hemberi zornestiyffiı nıjatperer 
şovenist ser gele Kurd lı Iraqe komcn. __ ~ 
bı yekdengi denge xwe bılınd kır u bıryar 
hat gırtın. 

Lı Kurnıstana Suriye hemberi zordestl
ya netewi lı ser gele Kurn Komcıvin xurt 
rawesta n lı Rohılata Navin dıji-imperya
lizm, siyonizm Ü erişen "Brayi!n Mısıl
man" Komcıvine pıştgırtiya xwe bı yek
dengi lı gel Suriye diyar kır. 

Dı dawiya bıryaran da jı ber 25 saliya 
himdanina tevgera xwendekaren Kurdıs-

tan lı Derwayi welat ı1 jı bo pirozkınna 
25. sali ya tevgere bıryar hat gırtın. 

Paşi kutabuna xebaten KomcıvinE!, 
komita Bırevabırına Gışti hat hılbıjartın. 
Dı Komite da 7 hevalen himli u 2 heva
len dewsgırti ci gırtın. Sala par ten~ jı 
Kurdıstana Tırkiy€, Iraq u Suriye endam 
jı bo Komite hatıbun hılbıjartın, isa! he
valbendeki Partiya Demoqrat a Kurnısta
na tr ane ji dı Komite da ci gırt. 
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Fasizm 1. Y1hn1 boldururken' Acil Görev: 

DEMOKRASI GUÇLERINiN BiRLIGINi SAGLAMAKTIR 
12 Eylül günü faşist cunta bir yılını 

doldurdu. Geçti~imiz bu bir yıllık sürede 
faşizm Türkiye halklarına çok çektirdi. 
Faşist cunta, emperyalizmin ve tekelci 
Türk burjuvazisinin uşaklı~ını büyük bir 
sadakat ve kararlılıkla yerine getirdi. İşçi 
sınıfı başta olmak Üzere tüm emekçi halk 
kitlelerine yaşamı zehir etti. İşçilerin yıl
larca süren mücadele sonucu elde ettikleri 
demokratik kazanımlarını, patronlardan 
aldıklan emirle ortadan kaldıran general
ler, baskı yöntemlerini giderek yo~unlaş
tırdılar. DİSK başta olmak üzere işçilerin 
r•\arlarını savunan sendikalar kapatıldı. 

ı demokratik kitle örgütlerinin kapı
ı..ııa kilit asıldı. İşverenler dışmda hiç bir 
toplum kesiminin sesi duyulamaz oldu. 
Faşist cunta, düşünce ö'zgürlü~ünün kırın
tılarına bile tahammül göstermedi. 

Buna karşılık zamlar birbirini izledi. 
ücretierin yerinde sayması, işçilerin elin
den grev ve toplusözleşme gibi silahlannın 
alınması, onları sermaye saldınsı karşısın
da güçsüz kıldı, açlık ve yoksullu~un art
masına neden oldu. 

Geçti~imiz bir yıl içerisinde yüz _bin
den fazla insan gözaltına alındı. Ve bu in
sanlar hala faşist zindanlarda bulunuyor
lar. Türkiye'de açıkça onbinlerce insan en 
i~renç yöntemlerle işkenceden geçirildi. 
işkence sonucu ölen ve yaralananlara ek 
olarak, yüzlerce insan sokaklarda keyfi 
şekilde kurşuna dizildL Pek çok kişi idam 
edildi. 

Kürdistan 'da terör katmerli biçimde 
·-d ürüldü ve faşist cunta çete yöntem-
• yle halkımıza saldırdı. Askeri birlikler, 

jandarma ve komandolar, polisler Kürdis
tan 'da ötedenberi var olan sömürge ci ku
ralları çok daha sistemli ve şiddetli bir 
biçimde uyguladılar. Köyler, mahalleler 
basıldı. İnsanlar toplu şekilde dayaktan 
geçirildiler, kadınlara tecavüz edildi, on
binlerce kişi sömürgecilerin Hitler kamp
larından farksız zindanlannda işkence 
gördü, baskı altındatutuldu. 

Faşist çete buf!unla da yetinmedi. ül
kemizde asimilasyonu hızlandırdı. Binler
ce dükkanı silah zoruyla kapattırarak es
nafı açlı~a terketti. Batıdan çok sayıda 
komando birliğini Kürdistan 'a taşıdı. ül
kemizi bölen suni sınırlarda olağanüstü 
terör estirildi. "Güvenlik Bölgesi" adı al
tında yeni yasak bölgeler meydana ge
tirdi. 

O, yaptı~ı iğrençlikleri unutturmak 
ve hedef şaşırtmak için yoğun bir propa
gandaya girişti. Emekçi halk kitlelerin~ 
kan kusturan ve Kürdistan rda yüzbinden 
fazla insanın katledilmesinin suçlusu olan 
Mustafa Kemal'i bayraklaştırmak için yo
itun çaba sarfetti. Efendileri tarafından 

sahneye konulmuş olan faşist terörii ~ 
mürerek terör estirdi. Faşizmi kurumlaş
tırma, toplum hayatını yeniden ve faşist 
kurallara göre düzenlemek amacıyla ya
salar r;ıkardı, çıkarmayı sürdüriiyor. 

Di~er taraftan faşist teröre karşı, dev
rimci ve demokratik güçler tarafından mü
cadele edildi. Kimileri bu mücadeleye iş
kence çarklarında direnerek ve hatta ha
yatlarını yitirerek, kimileri dışarıda kitle
ler arasında ve kimileri ise yurtdışında 
çalışarak katkıda bulundular. 

Türkiye'de Anti-Faşist 
Demokratik Cephe Örülmelidir 

Kuşkusuz anti-faşist mücadelede en
büyük sorumluluk sosyalistlerin omuzla
rındaydı ve bugün de öyledir. Türk ve 
Kürt devrimcileri geçen bir yıl süre
since olanakları ölçüsünde ama yiğitçe di
rendiler. Onlar, cuntanın niteli~ini doğru 
bir şekilde tahlil ettiler. Faşizmin iktidara 
gelmesini kolaylaştıran etkenler üzerinde 
bilimsel değerlendirmeler yaptılar. Tüm 
devrimci grupların ortak kanısı, demokra
tik güçlerin saflarında göriilen dağınıklı
ğın faşist cuntanın iktidara gelmesini bü
yük ölçüde kolaylaştırdı~ı do~rultusunda 
oldu. 

Do~al olarak geçti~imiz bu bir yıllık 
süre zarfında emperyalizme, faşizme ve 
sömürgecili~e karşı mücadele de çeşitli 
yönleriyle yeniden tartışıldı. Türkiye'nin 
genelinde anti-emperyalist, anti-faşist ve 
anti-şovenist ilkeler do~rultusunda bir 
cephenin kurulmasının zorunlulu~unu 
tüm gruplar savunuyor görünüyorlar. Ama 
bunu başanya ulaştırmak için somut ko
şullara uygun gerçekçi ve yeterli çabanın 
sarfedildi~ini söyliyemeyiz. Anti-emper
yalist demokratik cephenin örülmesi için 
yayın organlarında ve karşılıklı görüşme 
yoluyla çalışmalar yapıldı. Fakat yukarı
da da değinildiği gibi bunlar yeterli ola
madı ve somut bir sonuç doğuramadı. 

Günümüzde güçlü bir cephenin kurul
masının "önündeki engeller sağ ve sol nok
talarda Ôdaklaşıyor. Kimileri faydacı bir 
yaklaşımla ve faşist cuntaya sürekli bi
çimde göz kırprnakla ve h-atta onunla uz
laşma yolunu arıyarak bu dönemi "ucuz 
atlatma" yolunu seçtiler. Sağda yer 
alan bu teslimiyetçi çizginin sahipleri 
buna ra~men a~ır darbeler yemekten de 
kurtulalnadılar. Onlar kendilerine yapılan 
bu saldırıyı bile sürdürülen uzlaşmacı 
politika yüzünden gerçekçi bir yaklaşım
la d~erlendirme yoluna gitmekten kaçın
dılar. 

Sol sapma biçiminde ortaya çıkan gö-

riişün sahipleri ise, eskisi kadar sert tavır 
takınamamakla birlikte gene de demokra
tik güçlerin bir kısmını güçbirli~i ve gide
rek cephenin dışında' tutmaktan vazgeç
miş de~iller. "Sürekli faşizm", "oligarşik 

'dikta" teorileriyle birlikte güçbirli~i ko
nusunda ki göriişlerinin iflasından sonra 
bu hareketler şaşkınlı~a dönmüş durum
dalar. Bu sefer daha tehlikeli olan belirsiz
lik ve ilkesizlik kendilerini eziyor ve sağa 
sola yalpalamalanna yol açıyor. 

Kısacası bir yandan "Düzen Partileri" 
diye nitelendirilenlerin, di~er taraftan ise 
"Bireysel Terörist" olarak tanımlananla
rın güçbirliği içerisinde yer almamiı.ları 
doğrultusundaki çabalar karşılıklı şekilde 
sürdürülüyor. 

Bu arada Bilimsel Sosyalist platformda 
yer aldı~ı ileri sürülen beş hareketin önce
likle kendi aralarında güçbirliği yapmaları 
ve böylece güçlü bir "çekim merkezi" 
oluşturmalan gerekti~i yolundaki göriiş 
te hala savunuluyor. 

Fakat ne olursa olsun gerçekiere kimse 
daha fazla göz kapıyarnaz. Bütün demok
rasi güçlerinin durumu objektif olarak ve 
bilimsel bir yaklaşımla yeniden değerlen
dirmeleri gerekir. 

Faşizm işbaşma gelmeden önceki dö
nemde çeşitli grupsaı çıkarlar önplana 
çıkarıldı. Devrimci ve demokratik gruplar 
arasındaki mücadele yer yer düşmanlı~a 
dönüştürüldü. Düşman bu da~ınıklıktan 
yararlandı ve işbaşma geldikten sonra da 
rahat bir şekilde koltuğa yerleşti. 

Bugün yönetirnde olan faşist cuntanın 
hafife ahnamıyacağı da açıktır. Faşist ge
neraller oldukça planlı programlı hareket 
ediyorlar. Daha yönetime gelmeden önce 
CİA tarafından bu işin uzun vadeli plan· 
laması yapılmış. Attıkları her adım olduk
ça ölçülüdür. Son zamanlarda Avrupa'da 
küçümsenemiyecek ölçüde tecrit olmakla 
birlikte, empeı:yalizm tarafından ciddi şe
kilde destekleniyorlar. Dünya demokratik 
güçlerinin tavır alışı henüz istenen ölçüler
de de~il. Cunta, haik kitlelerine acımasız
ca saldınyor ve faşizmi kuruıniaştırma 
doğrultusunda kararlı adımlar atıyor ama 
bu işi acemice yapmıyor, tersine oldukça 
bilinçli davranıyor. 

Fakat, buna ra~men zaman onun lehi
ne de~il, alebine işliyor. Çünkü ne kadar 
demagoji yaparsa yapsın, elindeki propa
ganda olanakları ne ölçüde güçlü olursa 
olsun, kitleler hergün artan ölçüde onun 
gerçek yüzünü göriiyorlar. Onun tarafın
dan uygulaqan baskı ~e terör, insanları 
büyük sıkıntılara sürüklüyor. Yıllarca 
toplusözleşme yapmış, . greve gitmiş, gös
teri yürüyüşüne katılmış işçi sınıfı şimdi 
tüm bu haklanndan yoksun bırakılmış -
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bulunuyor. Ekonomik sıkıntılar arttıkça, 
demokratik hakiann gaspı sürdUkçe, açlık 
ve yoksulluk arttıkça ve Işsizilk büyUdUk· 
çe, emekçi yı~ınlar artan ölçüde faşizme 
karşı kin besliyeceklerdir. D~ınık olan 
muhalefet giderek büyüyecek ve aktifle
şecektir. Bu muhalefetin merkezileşmesi 
de kendisini dayatıyor. İşte bu merkezl
leşmede en büyUk sorumluluk ve görev 
sosyalistler başta olmak üzere tüm de· 
mokrasi güçlerine düşüyor. GUçbirli~l ve 
cephe konusunda konuşur ve tartışırken 
bu önemli noktamn gerektirdili sorum
luluk gözden uzak tutulmamalıdır. 

Do~ru olan bütün demokratik güçle
rin güçbirli~i ve cephe içerisinde yer al
malarıdır. Bu bilimsel olarak da do~rudur, 
pratik olarak da. Ne şekilde olursa olsun 
anti-emperyalist, anti-faşist ve anti-şove
nist ilkeler üzerinde anlaşabilen demokra
si güçlerinden bir bölümünün güçbirli~ 
dışında bırakılması gerçekçi bir yaklaşım 
de~ildir. 

Hele oluşturulmak istenen güçbirli~ine 
kaynaklık edecek ilkeler konusunda ara
lannda bir görüş aynlı~ı yokken, sırf 
"sogyal tabanlan" dar diye bazı grupların 
dıştalanmak istenmesi, demokrasi müca
delesinde olumsuzluk yaratan bir di~er 
nedendir. 

Kısacası ne şekilde olursa olsun, grup
sal çıkarların önplana çıkanlmaktan vaz
geçilmesi, demokrasi güçlerinin omuzun
daki tarihsel sorumlulu~un bilinci içe
risinde hareket edilmesi ve engeniş anti
emperyalist demokratik cephenin kurul
ması yolunda çok daha somut ve yapıcı 
çabalar sarfedilmesi kendisini dayatan ya
kıcı bir görevdir. 

Halkımızın İstemi Kürdistan 'da 
Ulusal- Demokratik Cephe'nin 

Kurulmasıdır 

Bugün Kürdistan 'lı demokratik güçler 
açısından olumsuzluk sadece Türkiye'nin 
genelinde bir güçbirli~inin gerçekleşeme
mesinden ibaret de~ildir. Kürdistan'lı dev
rimci ve demokratik güçler de asgari bir 
program etrafında birleşemiyor ve Ulusal
Demokratik cepheyi kuramıyorlar. 

Oysa Kürdistan 'da bugün mevcut olan 
insanlık dışı baskı ve teröre karşı çıkan ve 
bu do~rultuda verilen mücadeleye şu veya 
bu ölçüde katkıda bulunan bütün ilericile
rin ve y~:~rtseverlerln üzerinde durmaları 
gereken temel sorunlardan biri budur. 
Kürdistan gibi faşist-sömürgeci terörün 
pervasızca yürütüld~ü bir ülkenin devrim
ci ve yurtsever güçlerinin bir araya gelme
lerinin zorunlulu~u açıktır. 

Elbette güçbirli~i ilkeler üzerine inşa 

edilebilir ve öyle olması da gerekir. Em
peryalizme, faşizme ve sömürgecili~e kar
şı mücadelede asgari ölçülerde bideşemi
yecek derecede ilkesel farklılıkları bulu
nan gruplardan bir araya gelmelerini iste
menin olanakdışı oldu~u açıktır. Ama bu 
ilkeler çerçevesinde biraraya gelebilecek 
ve somut bir pro~ram do~rultusunda bir-

llkte sömürııecl düşmana karşı mücadele 
verebilecek olatı ııüçlerin bunu yapmama
lan için de ne IJlbl haklı gerekçeler ııöste
rllebillr? 

Açıktır ki böyle bir birlik Kürt halkı· 
nın en somut ve acil taleplerinden bir ta· 
nesldir. Kurulacak böyle blr güçbirllllni 
halkımız coşkuyla karşılıyacaktır. Nite
kim UDG olayında bu somut olarak da 
yaşandı. UDG, pratikte varlıRım kanıt
byabilecek çalışmalar yapmaya fırsat 
bulamamakla birllkte, kitleler tarafından 
sevinçle karşılandı. Yıeınıann, devrimci
lere, yurtsevedere olan güveni arttı. Ama 
ne yazık ki hiç bir haklı gerekçe olmak
sızın, grupsal bir takım hesaplarla böyle
sine bir tarihi adım sabote edildi. 

Fakat bu daha uzun süre devam et
memelidir. Kürt halkının somut talebi 
olan ulusal-demokratik güçbirli~i ve gi
derek cephe kurulmalıdır. Böyle bir cephe 
güçleri birleştirece~inden, mücadeleyi da
~ınıklıktan kurtaraca~ından, halk kitlele
rine güven verece~indei:ı, Kürdistan ulusal 
Kurtuluş mücadelesi açısından gerçekleş
tirilmesi zorunlu olan tarihsel bir görev
dir. 

Faşist cuntanın bir yılını doldurdu~u 
bugünlerde e~er hala Türkiye'nin genelin
de ve Kürdistan'da böyle güçbirlikleri ve 
cephe kurulamamışsa bu, demokrasi güç
leri açısından bir zaaftır. Grupsal hesapla
rı bilimsel ve somut do~ruların önüne 
koymakta ısrar edenler, tarihsel so
rumluluk ıiıtına girdiklerini unutmamalı
dırlar. 

Sili Halki 
1 

Faşist Cuntay1 

Y1kacaktrr! 

ll Eylül-1973 günü başlarken Şili'de 
Ailende devlet başkanı olarak hala görevi
nin başındaydı. Ama o gün Amerikan te
kellerinin beslemeleri olan faşist general
ler harekete geçtiler ve CIA planına uy
gun olarak gerçekleştirdikleri bir darbe ile 
yönetimi gaspettiler. Başkan Ailende ise 
faşist çeteye teslim olmadı. Halkın oyuy
la işbaşma gelmiş olan devlet başkanı, o
nurlu bir ölümü teslim olmaya tercih etti. 
O başkanlık sarayını işgal etmeye gelmiş 
olan biriikiere karşı savaşırken öldü. 

Şili 'deki darbe insanlık onurunu hiçe 
sayan, temel hak ve özgürlükleri yokeden 
zorbaca bir hareketli. Bu, Amerikan te
kelleri ile Şili büyük burjuvazisinin işbir
liği sonucu gerçekleştirilmiş; Şili halkının 
iradesine yönelik bir saldırıydı. 

Salvador Ailende neden devrildi? Bu 
sorunun cevabı, günümüzde emperyalist 
çevrelerin başka ülkelere karşı yürüttükle
ri politikanın anlaşılması bakımından a
çıklayıcı bir örnektir. 

6 

Bilindiği gibi Allende, sosyalist dünya 
ıörüşüne Btlhipti. O, iktidara geldiği za· 
man ITT başta olmak ü.ıere ABD tekelci 
sermayesi Şili halkına ait olan zenginlik 
kaynaklarına el koyuyor, ülkeyi soyuyor
du. Yerli büyük burjuvazi, bürokrasinin 
üst kesimi ve militarist şefler de emperya
lizmle işbirliği halinde çalışıyorlardı. 

Işte Salvador Ailende bu şekilde işle· 
yen sömürü mekani?.maıını açığa çıkardı 
ve ona karşı mücadele bayralını açtı. O, 
Şili zenginlik/erinin, bu ülkenin halkına 
ait oipuğunu söylüyordu. Bu durum Ame
rikan emperyalistleriyle yerli ortaklarını 
deliye çeviriyordu. Bunun ü.ıerine ABD 
tekelci sermayesi ve onların meşhur örgü
tü CIA hareklte geçtiler. önce uluslar
arası alandaki güçlerini kullanarak Şili 
ekonomisini sabote etmeye çalıştılar. 

' örnağin; ülkenin en büyük ihraç malı 
olan Bakır'ın fiyatlarını uluslararası piya
sada düşürdüler. Ama bu yalnız başına 
yeterli alamıyordu. Emperyalistler Şili'
deki yandaşlarıyla birlikte ülke içerisinde 
kargaşalık çıkarmak için de uğraştılar. 
özellikle orta tabakaları etkiliyerek çe
şitli sokak gösterilerine giriştiler. Kam
yoncu/arın grevlerinde olduğu gibi ül' 
ekonomisini ve günlük yaşamı olum. 
yönde etkiliyecek eylemiere başvurdu· 
lar. 

ll Eylül 1973 günü planlanan darbe 
gerçekleştirildi. Şili 'de CIA ile birlikte 
Ailende hükümetini deviren generaller, 
yönetimi ele geçirirken her yerdeki ben
zerlerinin söylediği yalanları tekrarladılar. 
Onlar da bob bol "vatan" nutukları attı
lar. "ülkenin çıkarını" korumak amacın
da olduklarını belirttiler. Ama sonradan 
açıkça görüldü ki onlar gerçekten "vatan" 
ve "ülke çıkarı" için değil Amerikan şir
ketlerinin hesabına iktidan gaspetmişler. 

Geçen 8 yıl süresince cunta halka bü
yük acılar çektirdi. Binlerce kişi katledil
di, onbinlerce insan ise hala zındanlarda 
yatıyor. Tüm palavralara rağmen fiyat ar
tışlarının önü alınamadı. Işsizlik korkunç 
boyutlara ulaştı. Ekonominin girdiği bu
nalım günden güne büyüdü. Buna karşı
lık Şili halkının her türlü ekonomik ve 
demokratik hakkının gaspedilmesi sürdü. 
ülkede ogünden beri insan hakları en re
zilce yöntemlerle çiğneniyor. Emperya
listlerle, yerli tekelci sermayenin kasa[( 
dolarhen halk kitlelerinin açlığı artıyor. 

Şili 'de gerçek leştirilen .Amerikan dar
besi bütün dünyada tepki uyandırdı. Dün
ya ilerici ve demokratik güçleri ABD'nin 
bu derece pervasızca hareket etmesine ve 
Şili halkına saldırmasına, ilk günden itiba
ren karşı çıktılar. Şili halkıyla dayanış
ma, dünyanın her tarafında büyük kam
panya/ara dönüştü. Daha sonra ise 4-11 
Eylül tarihleri arası "Şili Halkıyla Daya
nışma Haftası" ilan edildi. 

Bu yıl da aynı tarihler arasında pek 
çok ülkede Şili 'de faşizmin iktidara geli
şi, uyguladığı zorbalık yöntemleri ve 
Amerikan emperyalizminin bu ülke halkı
nın iradesine yönelttiği açık tehditler kı
nandı. Ilerici insanlık faşist generalleri 
lanetiedi ve Şili halkıyla dayanışmasını 
dile getirdi. 

Federal Almanya 'nın çeşitli kentlerin
de de .toplantılar düzenlendi ve faşizm la
netlendi. örneğin; Alman Sendikalar Bir
liği (DGB), öğretmen ve gençlik örgütle
ri, Şili halkıyla dayanışmayı dile getiren 
çeşitli eylemler gerçekleştirdiler. 

Kürdistan 'lı işçilerin F. Almanya 'daki 
demokratik kitle örgütü KOMKAR Şili 
halkının yürüttüğü mücadeleyi destekle
rneyi enternasyonalist bir görev biliyor. 
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Manfred Coppik 

"Biz askeri araçlar, Leopar 
tanklan veriyoruz, ama 
bunlar Kürt halkını ezmek 
ıçın kullanılıyor. Ancak 

1JD ve Reagan yönetimi 
ıçin Kürt halkının ezilmesi 
önemli değil." 

12 Eylül'de faşist cuntayı 

ortaklaşa bir eylemle protesto 
etme çalışmalannı sürdüren 6 
demokratik örgütün aldığı kara
ra uygun olarak bir basın top
lantısı düzenlendi. Toplantı, 7 
Eylül günü SPD milletvekili 
Manfred Coppik ile gazeteci · 
Yazar Jürgen Roth 'un katıl
masıyla Frankfurt'ta gerçek
leştirildi. 

Basın toplantısı, KOMKAR 
Genel Sekreteri 'nin, Köln ey
lemini düzenliyen örgütlerin 
cuntaya karşı yaptıklan çalış
malar hakkında bilgi vermesi ve 
ortak amaçlanndan kısaca 

'-ahsetmesinden sonra başladı. 
İlk sözü alan J.Roth 12 Ey

lül öncesinde Türkiye'nin içeri
sinde bulunduğu ekonomik 
krizin bir değerlendirmesini 

yaptı. Somut verilerle Türkiye'. 
nin ekonomik durumunu anla
tan Roth, Ortadoğu bölgesin
deki gelişmeler, NATO ile 
ABD'nin bu gelişmelerden duy
duğu endişeler üzerinde durdu 
ve bu çevrelerin Türk gerici 
güçleriyle birleşerek faşist cun
tayı işbaşma getirdiklerini be
lirtti. 

Faşist cuntanın işbaşma 

gelmesinden sonraki· uygulama
lar hakkında da aynntılı açık
lamalarda bulunan yazar J. 
Roth; işkencelerin büyük bo
yutlara ulaştığını, insan hakla
nnın pervasızca çiğneodiğini 

ve "terörü önleme" bahanesiy
le terör estirildiğini anlattı. J. 
Roth hapishanelerde ve gözal
tmdaki uygulamalara da deği

nerek şöyle dedi: 
"Tutuklu avukatlarının da 
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«BiR YIL SÜREN 
iSK EN CE VE ZULÜM)) 

"Federal hükümet, 1984 'e 
kadar yapacağı 1 milyar Markı 
aşkın yardımlarıyla Kürdistan~ 

• 

verdiği bilgilere göre şimdiye 

kadar 81 kişi işkence sonucu 
katledildi." 

J.Roth 'un ardından Alman 
Sosyal Demokrat Pardisi (SPD) 
milletvekili Manfred Coppik 
söz aldı. Cuntanın iktidara gel
mesine neden olan iç ve dış 

olaylan özettiyen Coppik, daha 
sonra sözlerini şu şekilde sür
dürdü. 

130 milyonu kalkınma proje
leri, geriye kalanı ise askeri har
camalar içindir. Ben yapılan as
keri yardıma karşıyım ve bu 
konudaki görüşlerimi daha ön
ce de çeşitli kereler belirtmiş
tim. 

"Türkiye 'ye yapılan yardım
lar, ABD 'nin Petrol Bölgesi 
(Körfez ülkeleri)ne ilişkin plan
larıyla bağlantılıdır. Yapılan bu 
yardımların nereye kullanıldığı
nı iyi bilmek gerekir. Biz askeri 
araçlar, Leopar tankları veriyo
ruz, ama bunlar Kürt halkınını 

daki katliamZara endirekt ola
rak destek oluyor. " 

Bu arada bir başka gazeteci, 
konuşması sırasında Kürt halkı-

" nın göçe zorlandığını belirten 
J.Roth 'a, Türk hükümetinin bu
nu hangi' yöntemlerle gerçek
leştirdiğini sordu. J. Roth ce
vaben: 

"Kürdistan 'ın ekonomisi 
tahrip edilerek, halkın geçim 
kaynaklan kurutularak. Ayrıca 
komando ve daha başka baskı 
yöntemlerine başvurularak ... " 
dedi. 

Bir diğer basın mensubu ise· 
Roth 'a Kürdistan 'da baskıların 
yoğun olmasının nedenleri hak
kında 4ii§üncelerini sortiu. 

(Devamı 15. Sayfada) 

"Cunta iktidara geldiği za
man generaller demokrasiyi 
"kurtaracak "larını ve "Bölücü
ğü" önliyeceklerini söylemiş

lerdi. Ancak sonraki uygulama
ların da gösterdiği gibi "Teröre 
karşı mücadele "den demokra
tik muhalefetin sindirilmesi, 
"Bölücülüğe" karşı mücadele
den de Kürt halkının en ağır 
baskıZara ·maruz kalması anla
şılıyor. özellikle Kürt halkının 
nasıl gaddarca ezildiği ve Türki
ye Kürdistanı 'nda ne tür ope
rasyonla ra girişildiği basınımız
ca ve kamuoyumuzca bilin· 
,tıekle birlikte üzerinde fazla 
durulmuyor. 

r :::~!ı:!!~~.~~~c~~!c~~~itö~:~.,~ ~~:: ı 

"/nsan haklarının böylesine 
ayaklar altına alındığı bir ülke 
NATO üyesidir diye yüzmil
yonlarca Mark yardım yapılma
sı düşündürücüdür ... 

Yapılan bu açıklamalardan 
sonra toplantıda yer alan basın 
mensuplan her iki konuşmacı
ya da çeşitli sorular yönelttiler. 
Bu arada bir gazetecinin ''Kür
distan 'daki baskılar cuntadan 
sonra mı başladı, yoksa daha 
önce de var ınıyda bunlar''? so
rusunu sorması üzerineManfred 
Coppik: 

"Kürdistan 'da cuntadan ön
ce de bu baskılar vardı. Kürdis
tan 'ın tüm ilieri o dönemde de 
sıkıyönetim bölgesiydi. Ama : 
cuntadan sonra bu baskılar art
tırıldı ve tüm Türkiye 'ye yay
gınlaştırı/dı" diyecevap verdi. 

Coppik 'e yöneltilen diğer 

soıiı ise Türkiye'ye yapılan yıır
dımlann miktan ve niteliği ile 
ilgiliydi. Coppik bu soruya da , 
şu karşılığı verdi: 

"Türkiye 'ye yapılması ka
rarlaştırılan yardımın miktarı 

690 milyon Marktır. 1984 yılı
na kadar bu miktar 1 milyar 
300 milyon Markı bulacak. 690 
milyon Marklık bu yardımın 

Von unserem Redaktionsmitglied Bernd Serger 

FRANKFUP,T A. M., 7. Soptember. Am 
12. September 1981 jahrt sich die Macht
übernahme der Milit3rs in der Türkei 
zum ersten Mal. Anstatt, wie von der 
Junta versprochen, die Demokratie im 
Land herzustellen, hatten die Generale 
deren letzte Reste beseitigt und unter 
dem Vorwand, Terroristen unU Separa
tisten zu bekampfen, begonnen, beson
ders die linksgerichtete Opposition in 
der Türkei zu vernichten. Zu Jiiesem 
Fazit kamen am Montag der SPD-Bun
destagsabgeordnete Manfred Coppik, 
der Sohriftsteller Jürgen Roth sowie 
Sprecher der Föderati,on der Arbeiter
vereine Kurdistans iil der BRD e. V. 
(KOMKAR) vor der Presse in FI"ank
furt. 

Sertae Bucak, Generalsekretar der 

I:OMKAR, erkHi.rto, die Zahl der Ver
ha!'tungen in der Ti.ırkei sei in den zu
rückliegenden zwölf Manaten auf über 
100 000 gestiegen. Für 1500 Türken sei 
die Todesstrafe beantragt, gegen 80 ver
hang\ und bei zehn Türken sohon voll
streckt worden. Das Einlenken der 
Junta, die die Untersuohungshaft ohne 
jegliohe Anhörung und Anklageerhebung 
von 90 auf 45 Tage vermindert habe, 
nannte Coppik, Mitglied der Alternati
ven Türkei-Hilfe, ,eine völlig unbefrie
digende Regelung", wenn man anderer
seits wisse, wie gerade in den Polizeige
fangnissen von Ankara und Istanbul 
immer brutalerc Foltermethoden an 
politischen Raftlingen angewandt wür
den. Jürgen Roth berief sioh dabei auf 
türkische Anwalte der Gefangenen und 

20 TÜRKISCHE KURDEN, die sioh im Dezember 1980 vor der Verfolgung durch türkl
sohe Soldaten über die Grenze in das syrisohe Kurdendorf Kamisli gerettet hatten, 
wurden, so beriohtet die Föderation der Arbeitervereine Kurdistans in der BRD ·e. V. 
(KOMKAR), vorı einern türkisohen Militiirkommando in diesem Versteck überfallen und 
ohne Rücksioht auf Frauen und Kinder niedergemetzelt. Über einen kurdischen Journa
listen kam dieses nach dem Massakar enistandene Bild jetzt in die Bundesrepublik. 

ezmek için kullanılıyor. Ancak 
~D ve Reagan yönetimi için 
Kurt halkının ezilmesi önemli 
değil. 

Roth bu soruya da: 
"ABD 'nin yayılma cı politi

kası var. Türkiye ise onun dos
tu ve mütte{iki. Diğer taraftan 
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EMEKCI YIGINLAR FASlST • • 

KOMKAR, ötedenberi demokratik 
güçler arasında bir güçbirli~inin hayata 
geçirilmesi için çaba sarfetmekteydi. Ge
ne bu güçbirli~inin emperyalizme, faşiz
me ve şovenizme karşı olan demokratik 
örgütlerin tümünü kapsaması da KOM
KAR'ın ısrarla savundu~u bir ilkedir. An
cak, gösterilen çabalara ra~men bugüne 
kadar henüz böyle bir demokratik birlik 
oluşabilmiş de~il. Düşman en azgın bi
çimde saldınrken, dost güçlerin da~ınık
lı~ı sürüyor. Fakat böyle olmakla birlikte 
12 Eylül'ün 1. yılını doldurması nedeniy
le, faşist cuntayı güçlü bir eylemle protes
to etmek amacıyla demokrasi güçleri bir
likte hareket edebilirlerdi. Elbette 12 Ey
lül 'de bir araya gelmek, faşist cuntaya 
karşı ortak eylemde bulunmak demokra
tik örgütlerin uzun vadeli güçbirli~i konu
sundaki görüşlerini terk ettikleri anlamına 
gelmezdi. Ortada faşist cuntanın yönetimi 
elegeçirmesi gibi somut bir olay vardı ve 
söz konusu olan bu somut olayın birlikte 
protesto edilmesiydi. 

KOMKAR, bu göıüşte oldu~u için il
kesel olarak demokrasi mücadelesi içeri
sinde görd~ü güçlere bir çağn mektubu 
gönderdi ve onları ortak toplantıya ça~ır
dı. Bu, Almanya'daki demokratik örgüt
lere 12 Eylül nedeniyle yapılan ilk ça~rıy
dı. 

Ça~n yapılan örgütler şunlardı: DUD
DAK, Gerçek Gazetesi ile Dayanışma Ko
mitesi, HDF, KKDK, FİDEF, Dev-İşçi, 
Birlik Yolu, İşçi Gerçe~i, Dev-Sol, Kur
tuluş, Yurtseverler Birli~i ( ATYSF), İş
çi nin Sesi, Tekoşin, DIB-F AK, AKSA, 
DİSK ve TöB-DER yöneticileri. 

Ç~rının hemen ardından bazı olum
suzluklar ortaya çıkmaya başladı. Ger
çek Gazetesi ile Dayanışma Komitesi 
yazdı~ı mektupta eski görüşlerini tek
rarlıyarak; toplantıya kitle tabanı 
"olmayan" gruplarm da ç~nldıklarını, 
oysa öncelikle ''Bilimsel sosyalist plat
form' 'da yeri ol~n güçlerin kendi ara
larında bir birlik oluşturmaları gerekti~ini 
belirtiyor ve bu yüzden de toplantıya ka
tılmıyacaklannı açıklıyordu. 

Bu arada "Devrimci-İşçi" ile ortaklaşa 
çalışan ve Alman demokratları tarafından 
oluşturulmuş bulunan Türkiye Komite
lerinden bir di~er ça~n geldi. Ç~rıda 
KOMKAR'ın toplantı için tesbit etti~i 
tarih olan ll Temmuz'da Köln şehrinde 
2 .. bir toplantı önerisi yer alıyordu. KOM
KAR'dan farklı olarak Türkiye Komiteleri 
Maocu gruplarla APO'culan da davet et
mişti. 

Böylece aynı gün 2 ayn şehirde toplan
tl yapıldı. Düsseldorf toplantısının düzen
leyi.cisi KOMKAR'dı. KOMKAR temsil- ' 
cisi bu toplantıyı açarken yaptı~ı konuş· 
mada böyle bir ça~rıyı yapmakla güdülen 
amacı açıkladı. 

Toplantıya, yukanda de~inilen neden-

lerle gelmiyen Gerçek Gazetesi ile D. Ko
mitesi 'nin yanısıra, KKDK, DİB-F AK 
HDF ve ATSYF de katılmamıştı. Bu ör
gütler hangi gerekçelerle katılmadıklannı 
belirtmemişlerdi. 

Toplantıda yer alan DUD-DAK, İşçi
nin Sesi, İşçi Gerçe~i, Birlik Yolu ve Te
koşin, KOMKAR'ın ça~nsını olumlu bir 
adım olarak değerlendirdiklerini ve güçlü 
bir eylemin gerçekleştirilmesini s~lamak 
amacıyla çaba harcayacaklannı belirttiler. 
"Devrimci-İşçi" ise genel olarak ça~nyı 
olumlu karşıladıklannı ancakHK ve PKK'. 
nın ça~rılmamasını bir eksiklik olarak de
~erlendirdiklerini belirtti. FİDEF bu top
lantıya gözlemci statüsünde katıldı. 

Di~er yandan KOMKAR'ın ça~nsının 
ardından Türkiye Komiteleri tarafından 
ikinci bir ça~nnın yapılmış olması, "Dev
rimci İşçi "nin bir takti~iydi. Yoksa o 
Türkiye Komiteleri vasıtasıyla ça~ırdı~ı 
gruplann birlikte bir eyleme girmiyecek
lerini iyi biliyordu. Kaldı ki kısa bir süre 
önce "Biz, siz ve HK birlikte bir eylem 
yapalım" biçiminde formüle ederek ge
tirdi~ i "öneri", gerekçeleri açıklanarak 
KOMKAR tarafından geri çevrilmişti. 

Ancak buna ra~men Türkiye Komitele
ri 'nin ça~nsı görmemezlikten gelinemez
di. 12 Eylül'ü protesto eylemine onların 
katılması olumluydu. Fakat ilkesel göıüş 
ayniıkiarı nedeniyle bir araya gelemiye
cek gruplan ça~ırmaları bir eksiklikti ve 
bu yüzden de ça~n daha baştan itibaren 
Komitelerin istedi~i sonucu verebilecek 
nitelikten yoksundu. 

Ama her şeye r~men KOMKAR, Tür
kiye Komiteleri'nin yaptı~ı ça~n sonucu 
gerçekleşecek toplantıya bir temsilci gön
dermeyi yararlı gördü. Çünkü Türkiye Ko
mitelerini oluşturanlar, Türkiye ve Türki
ye Kürdistan 'ı ile ilgili çalışmalar yapan, 
demokratik dayanışmayı sürdüren Alman 
demokratlanydı. Baştan itibaren onlarla 
diyalo~u kesmenin herhangi bir yararı 
yoktu. Böyle yapmaktansa ça~rıya uygun 
olarak düzenlenen toplantıya katılmak, 
güçbirliği konusundaki görüşlerimizi açık
lamak, hangi nedenlerden ötürü Maocular
la birlikte bir eyleme giremiyece~imizi 
açıklamak daha do~ruydu. 

Bunun sonucu olarak aynı gün Türkiye 
Komitelerinin düzenledi~i Köln 'deki top
lantıya da KOMKAR bir temsilci gönder
di. KOMKAR'ın göıüşü bu toplantıda şu 
şekilde dile getirildi: 

"Halihazırda KOMKAR'ın yaptı~ı bir 
ça~rı vardır. Bizim için belirleyici olan 
odur. Biz bu aşamada Alman demokratik 
örgütlerini ça~ırmadık. Bu, oc örgütlerin 
deste~ini istemememizden de~il; Türkiye 
ve Kürdistan 'lı örgütlerin önce kendi ar.a
lannda bir anlaşmaya varmalarını ve ça~
rılacak yabancı örgütlerin de bunlar tara
fından ortaklaşa saptanmasını daha doğ-

ru bulduğumuzdandır." 

Aynca; 
''Bizim Maocu gruplarla ve bu aşa

mada APO 'cularla birlikte bir eyleme gir
memiz ilkesel olarak mümkün değildir. 
Maocularla başta 'Sosyal Emperyalizm' 
ve 'Sosyal Faşizfn' olmak üzere çeşitli 
konularda derin görüş ayrılıklanmız mev· 
cuttur. Bu yüzden Maocularla bir araya 
gelmemiz ve güçbirliği sorununu tartış
mamız sözkonusu edilmemeli. Bizim bu
radaki muhatabımız Maocular değil, Tür
kiye ·Komiteleridir. önerilerimiz de bu 
Komiteler tarafından yapılan çağrının 
içeri~ine ilişkindir. 

Apo 'cuları ise Maocularla aynı biçimde 
değerlendirmiyoruz. Bu grubun son za· 
manlarda güç birliğini savunmaya bıı 
ması olumlu bir adımdır. Ancak bu ac._ , 
Apocuların geçmişteki politikalanyla çe
lişiyor. Onlar, geçmişte tüm demokrasi 
güçlerini, Kürdistan'daki ulusal • demok
ratik hareketleri düşman ilan ettiler ve 
saldırıda bulundular. ~ğer gerçekten güç· 
birli~inden yana iseler geçmiş dönemde
ki bu politikanın yanhşlı~ını kabul etme
leri, ciddi bir özeleştiri vermeleri ve bu 
do~rultuda çaba sarfetmeleri gen!kir." 

Daha sonraki günlerde toplantılara ayn 
ayn yer ve tarihlerde devam edildL KOM
KAR ve onun yaptı~ı ça~nya olumlu ce
vap veren gruplar için esas olan KOM
KAR 'ın ça~nsı olmakla birlikte Türkiye 
Komitelerinin iste~iyle gerçekleşen top
lantılara da temsilci gönderilmeye devam 
edildi. · 

Ardından Kürdistan Dayanışma Komi
tesi insiyatifi, Türkiye Halklanyla Daya
nışma Komitesi, Türkiye'de Demokratik 
Hakları Savunma Komitesi, Türkiye-K' 
distan Komiteleri, Türkiye özgürlük R., 
mitesi de devreye girdiler. Komiteler ur
tak bir ça~rı metni hazırladılar. Bu metin
de dört ana ilke saptanmıştı. Bunlar; 

1 - Faşist Cuntaya karşı olmak, 
2- Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'n

daki direnişi desteklemek, 
3- Kürt halkının kendi kaderini tayin 

hakkını savunmak, 
4 - Cuntaya Federal hükümet ve di~er 

batılı ülkelerce yapılan ekonomik, 
politik ve askeri yardımiara karşı 
olmak. 

KOMKAR'a göre bu ilkeler yeterli de
~ildi. "Sosyal Emperyalizm" ve "Sosyal 
Faşizm'' sloganlannın kullanılmıyac~ı 
ça~n metninde yer almalı ve destekleyici· 
örgütler de buna uyacaklarını taahhüt et
meliydiler. Gerek ça~rıyı yapan komite 
temsilcileri ve gerekse "Devrimci-İşçi" 
ça~nyı destekliyecek örgütlerin bu slo
ganlan atmıyacaklannı sözlü olarak 
taahhüt etmelerinin ye~erli görülmesi ıre-
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CUNTAYI LANETLiYOR 
rekti~ini savundular. Gene bu çevrelerin 
ve özellikle "Devrimci-İşçi"nin, muhatap 
Komiteler iken sorunu devamlı olarak 
KOMKAR 'la HK arasındaki bir anlaşmaz
lıkmış gibi d~erlendirmeleri ve sonuçta 
d~inilen iki ilkenin ça~n metninde yazılı 
olarak yer almamasının kabul edilmesi üze-
rine KOMKAR ve diğer bazı gruplar Ko
mitelerin ç~nsını desteklemiyeceklerini 
belirttiler. Bunun üzerine Kürdistan Da· 
yanışma Komitesi İnsiyatifi, Türkiye De
mokratik Haklarını Savunma Komitesi 
toplantılara katılmaktan vazgeçtiler. 

Bu arada KOMKAR, DUD-DAK, İş-
-: Gerçe~i sempatizanları, Birlik Yolu 

npatizanlan İşçinin Sesi sempatizan
Ian ve Tekoşin sempatizanlan Köln'de or
taklaşa bir eylemi gerçekleştirmek için 
sürdürdükleri çalışmaları sonuçlandırdılar. 
"Devrimci İşçi", Maocu gruplar Duisburg 
kentinde, FİDEF, KKDK, DİB-FAK, Ger
çek Gazetesi ile Dayanışma KonıJtesi ise 
Dortmund 'da yürüyüş düzenleme kararına 
vardılar. 

üç ayn yerde eylem yapılaca~ı belli 
olduktan sonra Dortmund 'da birlikte yü
rüyüş yapmaya karar veren gruplar adına 
KKDK'dan bir temsilci, Köln eyleminde 
yer alacak gruplara görüşme önerisinde 
bulundu ve 22 ~ustos günü Düsseldorf'ta 
bir toplantı yapıldı. Getirilen öneride An
ti-emperyalist, anti-faşist, anti-şovenist, 
anti-Maoist, anti-Troçkist ve anti-bireysel 
terörist ilkelere uygun olacak birlikte bir 
eylemin yapılması yer alıyordu. Bu grup
lar ayrıca Tekoşin, Birlik Yolu, İşçi Ger
çe~i ve İşçinin Sesi'ni de dışlamayı isti-

-llrdı. 

_.u konuda kendilerine özetle şu görüş 
iletildi: "Daha önce yapılan ça~runıza 
olumlu cevap vermediniz ve toplantılara 
katılmadınız. Bunun üzerine altı örgüt 
kendi aralarında birleşerek ortak bir ey
lem koymayı kararlaştırdılar. Bu eylemin 
ortak çağrısı bile çıkmış bulunuyor. Du
rum böyleiken yeniden bir ''ortak eylem'' 
önerisi ile geliyorsunuz. üstelik de ortak 
çağrıya imza attığımız Işçinin Sesi, İşçi 
Gerçe~i, Birlik Yolu ve Tekoşin'i dışla
mayı da istiyere~ yapıyorsunuz bunu. Bü
tün bunlar sizin aslında güçlü bir eylem
den yana olmadığınızın kanıtıdır, E~er 
gerçekten ortak bir eylem istiyorsanız, 
bütün grupları kapsıyacak şekilde birlikte 
Köln'de yürüyelim. Asıl konuşulması ge
reke~ şey budur._"_ 

Doğal olarak toplantıdan olumlu bir 
sonuç elde edilemedi. Ama bu, anti-fa
şist mücadeleye zarar veren aşılması 
gereken olumsuz bir durumdu. 

Ardından Köln'de birlikte eylem koy
ma karanna varan 6 örgüt çalışmalarını 
sürdürdü. Ortaklaşa çıkarılan bildiri dağı
tıldı, afişleme yapıldı. Mitingin düzenli ve 

güvenlik içerisinde geçmesi amacıyla ha
zırlıklar tamamlandı. 

12 Eylül- günü gerçekleşen Miting ol
dukça disiplinli şekilde geçti. Tüm grup
lar ortak kararlara büyük bir titizlikle uy
dular. Geçmişte sık sık karşılaşılan grup
çu, sekter davranışlara bu eylemde rast
lanmadı. 

Yürüyüş sırasında önceden saptanmış 
olan şu ortak sloganlar atıldı: 

"Kahrolsun Faşist Cunta, Bımre Cunta 
Faşist, Nieder mit der faschistischeı-Junta, 
Yekıtiya Karkeran Bratiya Gelan, İşçile
rin Birli~i Halkların Kardeşli~i, Kürdis
tan'daki Soykırımına Son, Bes jı Qırkırın 
h Kurdıstane, İdamlara Son, Cuntaya Ya
pilan Yardırnlara Son, Hoch die Interna
tionale Solidaritat." 

Miting alanında ise bunlara ek olarak 
Kahrolsun sömürgecilik sloganı haykırıldı. 

Miting yerinde, hazırlanan ortak ko
nuşma Metni Almanca, Kürtçe ve Türkçe 
olarak okundu. Alman Sosyal Demokrat 
Partisi Milletvekillerinden Manfred 
Coppik ile DİSK 10. Bölge temsilcisi Zeki 
Adsız da birer konuşma yaptılar. 

Hazırlanan ortak konuşma metninde 
cuntanın işbaşma getirilmesine neden 
olan gelişmeler özerinde duruluyordu. 
Daha sonra faşist cuntanın uygulamalan
na, işçi, köylü ve küçük esnafı açlığa 
mahkum etme planianna de~inilen konuş
mada özetle şöyle denilmekteydi. 

"Çöken ekonomiye hala bir çare bu
lamıyan faşist cunta, hıncını tüm ilerici
yurtsever, demokrat ve sosyalist insanla
rımızdan çıkarmaya çalışıyor. Bir yıl için· 
de 100.000 den fazla insanı düşüncelerin· 

den dolayı zindanlara attı. Onbinlercesi 
işkencelerden geçirildi. Işkence tezgahla
nnda can verenlerin, sakat kalaniann sa
yısı büyük rakamlara erdi. 

"Çok sayıda insan sokak ortalarında 
kurşunlanarak katledildi. Bu vahşetin da· 
ha çok devam edecrAini ise faşist cunta 
bizzat kendisi açıklıyor. 

''Kendi kaderini tayin hakkı zorla 
gaspedilmiş Kürt halkı üzerinde faşist, ırk
çı, şoven ve militarisı baskılar tüm vahşe
tiyle devam ediyor. 

''Kürdistan'da yeni bir soykırım hazır
lığı içinde olan cunta, önüne çıkan her 
şeyi yakıp yıkıyor. Kürt halkının diline, 
kültürüne tüm ulusal değerlerine karşı ha· 
yasızca saldırılar son haddine varmış du
rumdadır. Kürtlerin varh~ından bahset-

rnek, Kürt olduğunu söylemek bile ağır 
suç sayılıp, idamla yargılanıyor. Esnafa 
ait dükkanlar silah zoruyla kapatılıyor. 
Sınır bölgelerinde 10'ar km.lik yasak böl· 
ge ler ilan edilerek, Kürt halkı yeni göçla-e 
zorlanıyor. Toplu tutuklamalar, tatbikat
lar, köy ve mahallelere baskınlar, ~v ara
maları, gelişigüzel işkenceler Kürdıstan'· 
da günlük yaşamın kopmaz bir parçası 
haline gelmiştir. 

"Geıiel anlamda Kürdistan'da var olan. 
ulusal-demokratik toplumsal muhalefet 
parçalanıp dağıtılmak isteniyor. Bütün 
bunlar cuntanın "demokrasiye dönüş" 
satsatasının iflasıdır. Yaşam ve somut ger
çekler bu yalanların iğrenç bir demagoji 
olduğunu açıkça kanıtlamıştır. Ama eli 
kanlı faşist çete hala demokrasiye dönüş-
ten dem vuruyor. _ 
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(9. Sayfanın devamı) 

"Kardeşler, tüm demokrasi güçleri, 
analar, bacılar! 

"Faşist cuntanın bugün birinci yılını 

doldurdu~unu yaptıklarıyla birlikte an· 
latmaya çalıştık. lzlendi~i gibi zaman he· 
nüz geçmiş de~il. Faşist generallerin in· 
sanlık dışı yöntemlerine karşı mücadele 
bir insanlık görevi olmalıdır. Böyle bir' 
günde tüm demokrat, ilerici, yurtsever ve 
komünist düşüncedeki insanların Faşizme 
karşı mücadeleleri daha bir onem kazanı
yor. Bu mücadelenin başarılı olması tüm 
anti-faşist güçlerin birliği ile mümkündür. 
Kuşkusuz, faşist cuntanın da gitmesi yal
nız başına çözüm değildir. Çözüm bu dü· 
zenin çöküntiil$"i üzerinde halkların özgür 
iradesine dayanan demokratik bir düzenin 
kurulmasında yatar. Bu bir sorumluluk 
anlayışıdır. 

''Biz, bugün bu alanda toplanan ilerici 
insanlar bu sorumlulu~un bilincindeyiz. 
Ama bunun bilincinde olmayan yüzbinler
ce insanımız var. İşte bu insanları anti-fa
şist mücadeleye çekme göreviyle karşı 

karşıyayız. Bizim anlayışımıza göre hiç 
bir anti-faşist köşede, bucakta yalnız 

başına kalmamalıdır. Bu doğrultuda hare
ket eden biz, İşçinin Sesi semp., İşçi Ger
çeği semp., Birlik Yolu semp.,DUD-DAK, 
KOMKAR ve Tekoşin semp. bu yürüyüş 
ve mitingi düzenledik. 1üm anti-faşistlerin 
ilkeli ve uzun dönemli eylem birlikleri 
için mücadele şaşmaz hedefimizdir. Bu 
mücadelede yılgınlı~a yer yoktur. 

"Faşist cunta, Türkiye ve Türkiye-Kür· 
distanı 'ndaki tüm ilerici, demokrat, yurt
sever ve komünist güçlerin kararlı mücade· 
leleri sonucunda yerle bir edilecektir. Bu
gün bu mücadelenin ilk aşamasındayız. 

Bir ileriki aşama için şianmız "Faşist 

cuntayı yerle bir etmek için ileri! "dir. Fa
şist cuntanın zindanlarında ser verip sır 

vermeyen yi~it devrimciler; Selam, bin 

Selam olsun onurlu mücadelenize! 
Selam olsun direnen Kürdistan ve Tür

kiye halkl~!,[ına! 
Selam işçi sınıfına! 
Selam olsun emperyalizme, faşizme 

ve sömürgecili~e karşı yılınadan mücadele 
veren tüm dünya işçi sınıfı ve mazlum 
halklannar' 

SPD Milletvekili Coppik de yaptığı ko· 
nuşmada, faşist cuntanın insan haklarını 
pervasızca çiğnediğini, terörü önlemek 
adı altında terör estirdiğini belirtti. Cun
tanın ekonomik bunalımın aşılamamasın
dan ve ABD ile NATO çevrelerinin Orta
doğu bölgeilindeki çıkarlarının tehlikeye 
girmesinden dolayı işbaşma getirildiğini 

anlatan Manfred Coppik, bugün general
lerin bunların çıkarlan uğruna halk kit
lelerini ezdiğini açıkladı. 

Daha sonra Kürdistan'da sürdürülen te
rörün "ÇOk daha büyük boyutlara ulaştığı
nı vurgulayarak şöyle dedi: 

"Türk ve Kürt halklarını baskı altında 
tutan, onları ezen faşist cuntaya yapılan 
askeri ve politik yardırnlara bir Alman de
mokratı olarak hayır diyorum.'' 

DİSK 10. Bölge temsilcisi Zeki Adsız 
da aynı şekilde cuntamn geliş nedenlerini, 
giriştiği uygulamaları ve amaçlarını değer-

lendirdi. Faşist cuntanın Türkiye halkları
na yoğun biçimde saldırdığını, ancak bu
na karşılık demokratik güçlerin dağınık
lıktan kurtulamadıklarını belirtti ve şunla
rı söyledi: 

"Faşizmin terörist saldırılarına, sömürü 
ve baskıya karşı direnen Türkiye halkları
nın yürüttüğü mücadeleye destek olalım, 
faşist cuntayı en aktif biçimde teşhir ede
lim; işkencelerde, zındanlarda direnen tu
tuklu ve aileleriyle dayanışmayı yükselte
lim. idamların insanlık suçu oldu~unu 
sergiliyelim. İdamlara karşı çıkalım. 

Cunta ve onu iktidara getiren çevrele
rin şahlandırdığı ırkçıl~a, şovenizme ve 
savaş kışkırtıcıl~ına karşı çıkalım. Em
peryalist ve gerici güçlerin demagojilerini 
boşa çıkaralım. Gerçek dostlarımızla, 

ezilen, sömürülen dünya halklarıyla daya
nışma sesimizi yükseltelim. 

Halklanmızın birleşik örgütlü gücü fa· 
şizmi yerle bir edecektir. Halklarımızın 
gücünü, enerjisini seferber etmenin yolu 
ise Tüm anti-faşist, anti-emperyalist ve 
anti-şovenist güçlerin ilkeli birliğini ger
çekleştirmekten geçer. Bunun için eli
mizden geleni yapalım. Olaylara seyirci 
kalmayalım, yaniışiara karşı çıkalım, 

doğrulara destek olalım." 

Miting çok sayıda Türkiye'li, Kür
distan 'lı ve yabancı örgüt ile ilerici kişi 
tarafından desteklendi. 

Mesaj gönderen kişi ve kuruluşlar. 

şunlardı: 

"Helmut Zander, Melike Demira~ . 
Şanar Yurdatapan, Avukatlar Axel Koli· 
bach, Erich Mika, Ludwig Müller,Gerlinde 
Oberlaender-Pohl, Partiya Demokrate· 
Kurden Peşverfıyen Sıiriya · Cegerxwin, 
Ala Rızgari, Norweç Kürdistan Demokra· 
tik İşçi Dern~i, İsveç Kürdistan'lı İşçiler 
Derne~, Lothar Lüneke DGB-Kreisvorsit· 
zender Mannheim, Roja Nu, Schülerver
tretung des Landes Hessen, İran Kürdis
tanı Demokrat Partisi, Şili Sosyalist Parti
si-Federal Almanya Temsilcili~i, Türkiye 
Demokratik Hakları Savunma Komitesi· 
İngiltere, KOÇ-KAK, Ingiltere Türkiyeli 
Ilericiler Birliği, tTöF, Londra İşçi Bir· 
li~i," 

Şu örgütler ise çıkanlan ortak bildiri
nin altına imza atarak ve mitinge katıla
rak destek s~ladılar. 

"PMOI-Halkın Mücahitleri örgütü sem. 

patizanları, PUK· Kürdistan Yurtseverler 

Birli~i, KSSE-Avrupa Kürt öğrencileri 

Birli~i, AKSA· Yurt dışı Kürdistan ö~ren
ci Birli~i, PDK-1-iran Kürdistan Demokrat 

Partisi·, Şili Sosyalist Partisi Federal Al
manya şubesi, PASOK, Yekıtiya Kurd~n 
Suriye Lı Elmanya Federal, Partiya De

moqrata Peşveruyen Suri~, Roja Nu, ts

veç Kürdistanlı İşçiler Derne~i, Filistin 

İşçi Derne~, Hessen eyaleti Lise ve Orta
okul ö~renci. temsilcili~i, Uluslararası M 

örgütü, Portekiz, İspanya, İtalya, Yunan
istan işçi dernekleri'~ 

NOT: "Devrimci lşçi"nin güçbirliği anla
yışı ve pratikteki Çalışmalarının ele alın
dığı yazıya gelecek sayıda yer vereceğiz. 
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Erişa paşverQtiyi 

dtji Angolava Azad 
Beri çend rojan Cumhuriyeta Afriqaya 

Başur erişi ser Angolaya Azad kır. Ev he· 

zen zordest u nıjadperest sinore Angolaye 
hıngavtın ketıne erde Angolaye. Le gele 
Angolaye jı bo parastına welate xwe lı 

hemberi van leşkeren xwefıroş dest bı 

şer kırın. 

Berdevken Cumhuriyeta Afriqaya Ba· 

şur ser vi şeri dlbejın ku "Dewleta Ango· 
laye partizanen Namibyaye dı nav xwe 

da dıpareze u alikariya wan dıke". Le 
çawa baş te zanine lı Cumhuriyet& Af· 
riqaya Başur, usa ji lı Namibyaye praniya 

reşıkan bındestın u dı nav rewşeke nebaş 
da dıjin. Welat, welate wane, le ew xızan, 
nezan u bındestın. Gele Namibyaye jı bo 

azadiya xwe şer dıke, iro ew bı bezaran 

u rabfuıe ser piyan. Gelo çıma Cumhuri
yeta Afriqaya Başur lı Namibyaye 
(tekıli) şuxulen hundıre vi welati dıbın. 

Em baş dızanın ku, lı Amerikaye paşi 

batına Reagan paşveı:Utiye seri hdda me· 

zın bu u paşi ve yeke lı Mriqaye Huku·. 

meten kevneperest zordestiyen xwe ze
tır kırın. Nokerti u xulamtiya Cumhuriye· 
ta Afriqaya Başur iro tene jı Amerikaye 
ra dest dıde u keri paşverfıtiye te. Le 
gelen Afriqaye u .ev gelen hışyar iro dıj

mm u dosten xwe jı hev baş cu da dıkın. 

* * * 
Kürt halkının varlıQı ve ... 

(Baştarafı 3. Sayfada) 

partinin malı olmasına karşıyız. Kurt sem
bolü bütün Tiirklerindir." 

Bu yüzbaşı oldukça hoşgörülü görünüyor

du ve istediğimiz herşeyi yazılı olarak ve
rebileceğimizi, bunları cevaplayar~"-•nı 

söylüyordu. Isim yazmamıza gerek) ı. 

Biz Kürt arkadaşlar başından beri Kürt
lere karşı (zira genellikle bizi hedef alıyor
lardı) çıkabilecek faşist provakasyonlan
na karşı hazırlıklıydık. Birbirimizle zaman 
zaman ve kısa süreli konuşuyorduk. 

Yüzbaşının sahte yüzüne aldanan bir 

genç 12 Mart darbesi ile 12 Eylül darbesi 
arasındaki farkı sormuş olacak ki, birden

bire yüzbaşı köpürdü "Sizler elinizdeki 
diplomalarla kendinizi birşey mi sanıyor

sunuz. Beyninizin içi boş ve zararlı {ikir

ler/e dolu. Biz istesek yirmidört satte tiim 

Türkiye 'de her olayı önleriz ve istediğimiz 
anda idareyi elimize alırız. Hangi kuvvet 

bize engel olabilir" diye bağırmaya başla
dı. 

Bu da faşist Cunta "uzmanı "nın ger
çek yüzünü bir anda ortaya koydu." 

Amerikan marka beyinli sömürgeciler 
böylesi yalanlarla ancak kendilerini avuta
bileceklerinin farkındalar mı acaba? Perde 
arkasında Kürt halkını katıetme planları 

yapıyor, ülkemizde yarım milyonluk işgal 
ordusunu tutuyorlar. Sonra da dönüp 
"Kürt yok " diyorlar. Peki Kürt yoksa 
bu telaş neyin nesidir acaba? 
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Türkiye, dünya işçi SJnıfı ve ezilen halklarına 

ACIKLAMA 
• 

Geçtilimiz günlerde sayın Teslim Töre'den bir açıklama aldık. Burjuva basınının 
kişililine yönelik karalamalannı cevaplandıran sayın Töre 'nin mektubunu zorunlu nedenlP-rle 

kısaltarak yayınlıyoruz. HoşgörlJyle karşılıyacalını umarız. 

"12 EylUl 1980 tarihinde gelen askeri 
fqist dlktatörlUk bUtUn burjuva partllerini 
ve kitle örgütlerini (Burjuvazlye uşaklık 
yapan '1\lrk-lş hariç) kapattı, bUtUn de· 
mokratik hak ve özgürlükleri ortadan kal
dırdı. Sayılan yüzbinleri aşan devrimci ve 
demokratları cezaevlerine doldurdu, akıl
almaz işkencelerden geçirdi, onlarca dev
rimeiyi işkencelerle öldürdü ve işkenceler 
alabildi~ince devam etmektedir. Kitle ha
linde katliamlara girişti. Binden fazla dev
rimeiyi müaabet hapis ve idamla yargılı
yor. Binlercesine onlarca yıl hapis verdi 
ve vermeye devam ediyor. Jenositler ya
-·-p kanlı katliamlara girişiyor, bir çok 

vrimciyi astı, kan içicili~i yaptı ve yap
maya devam etmektedir. 

Bunlann hiç birisi faşist cuntayı eko
nomik ve siyasi bunalımdan çıkarmaya 

yetmedi ve yetmeyecektir. Y etmedi~i 
için de şaşkınlaştı, şaşkınlaştıkça daha 
da alçalıp, daha adi yöntemlere başvur
maya başladı. 

Düşman karşısında yetersiz kalan her 
insanın başvuraca~ı şey, iftira, hakaret, 
şaşkınlık ve bay~ılıktır. 

"öme~in 1975 'te Hürriyet gazetesi be
nim, ajan İlyas Aydın 'ı halk mahkemesin
de yargıiatıp sonrada bu kararı infaz ettir
di~imi ve daha sonrada İsrail'in yapmış 
oldu~ u bir baskın da, Lübnan 'da İsrail 
kuvvetleri tarafından öldürüldü~ümü yaz
mıştı. Benim ölmedi~imi, ve işçi sınıfı 

mücadelesine kannca kadarınca katkıda 
bulunarak mücadeleye devam etti~imi 

burjuvazi ve bu arada onun sesi olan 
Hürriyet'in patronları çok iyi biliyorlardı. 
' 'a işlerine öylesi geliyordu. Kendi akıl-

.ıca yaymış oldukları bu yalan haberle 
belki bazı devrim sempatizanlarını karar
sızl~a düşürebilirlerdi. Bu olmadı ... 

Faşist cunta beni vatandaşlıktan at
makla tehdit etti, bu tehdit te tutmadı. 

Meksika 
toplantiSinda 
Cunta protesto 
edildi 

2 - 6 Haziran 1981 tarihleri arasında 
Meksika'nın başkenti Meksiko aty'de, 
merkezi aynı şehirde bulunan "üçüncü 
Dünyanın Ekonomik ve Sosyal Çalışma
lar Merkezi" ile merkezi Brüksel'de bulu
nan "Uluslararası Demokratik Hukukçu· 
lar Federasyonu"nun ortaklaşa düzenle
dikleri YENİ BIR ULUSLARARASI DE· 

Tutmadı çUnkU artık benim Kenan Evren 
ve onun gibi faşistlerle aynı vatanın 

"daşı" olmam mUmkUn dellldi. Sınıf mU· 
cadelesi artık bu mddeye plmişti. Su va
tan ya bizim, yani işçi sınıfı ve diğer 
emekçi halkların ya da faşistlerin vatanı 

olacaktı. Şimdilik faşist generaller bir iş
gal kuvveti göıünümünde vatanımızı istila 
ve işgal ettiklerini, benimle birlikte bir 
çok devrimeiyi vatandaşlıktan atmakla 
tehdit ettikleri, attıkları ve atacaklarını 

ilan ediyorlar. Ama bu işgal geçicidir. 
Kavga bitmedi. Hatta daha da kızışarak 
devam ediyor. 

Bu da işe yaramayınca, faşist general
ler provakasyon ve demagojilere başvu
rup, Türkiye ve dünya kamuoyunun nef
retini kazanmış faşist M.Ali A~ca'nın be
nimle ilişkisinin oldu~unu Hürriyet gaze
tesi vasıtasıyla Türkiye ve dünya kamu
oyuna yaymaya başladı. 

Hürriyet gazetesine yaptırmış oldu~u 
bu yalan ve iftiralar faşist generallerin bu 
planlarını hedefine vardırmanın bir gere
~iydi. M. Ali ~ca 'nın ilişkisi ancak kendi
si gibi bir faşist olan ve teröıüzmi devlet 
eliyle uygulayan Kenan Evren'le olur. Be
nim gibi bir komünistle olamaz. M~Ali A~
ca'nın benimle ilişkisinin olması eşyanın 
tabiatına aykırıdır. Ama Kenan Evren 'le 
olması eşyanın tabiatma uygun bir olay
dır. Olaydır çünkü Kenan Evren hem M. 
Ali A~ca gibi bir faşisttir, hem de onun 
gibi bir terörist olup bu terörü devlet 
eliyle uygulamaktadır. Ama benimle böy
le bir ilişkinin olması konumuz gere~i im
kansızdır. imkansızdır çünkü ben tam 10 
senedir burjuvazi tarafından idamla aranı
yorum. Bu on yıllık süreç içerisinde sü
rekli bir şekilde illegal kaldım. O durum
da de~il M.Aii A~ca gibi bir faşistin be
nimle ilişki kurması, bir kaç yoldaşımın 
iı&ında dilter yoldaşlanm bile benim ne-

MOKRATİK DüZENE DOGRU ÇOK 
YöNLü KONFERANS'da Türkiye ile 
ilgili bir karar alındı. Kararda şöyle deni· 
liyor: 

"Kongre, Türkiye'yi yöneten cunta ta
rafından, uluslararası büyük şirketlerin çı
karları doğrultusunda. yürütülen yaygın 

devlet terörüne, ve cuntanın, (ana dili ve 
kültürü baskı altında tutulan Kürt toplu
mu dahil) 'Iürkiye'de yaşıyan tüm insan
ların temel demokratik haklarını çiğne

yen uygulamalarına karşı çıkar ve başta 
düşünme, düşüncelerini açıklama, basın ve 
örgütlenme özgürlükleri olmak üzere, tüm 
temel insan haklarının tesisi için dünya 
kamuoyunun harekete geçirilmesini ka· 
rarlaştırır. " 

Denıe KOMKAR 

rede oldulunıu bilmiyorlarda ve bilemez· 
ler. Blr çok yoldaşını bile benimle Ulşkl 
kuramuken, M.AU Alca benimle nasıl 
illşki kuracak tl. ı Kaçala dUşmarnden 
önceki bir Ilişkiden sözedilse bile bu da 
mümkün de~ildir. De~ildir çünkü 10 yıl 
önce M.Ali A~ca, 11-12 yaşlannda ola
bilirdi. O yaşta bir çocu~un benimle her
hangi bir ilişkide bulunması imkansız bir 
şey. M.Ali A~ca çekirdekten yetme, 
profesyonel bir faşist oldu~unu dünyaya 
ispatlamıştır. Bir faşistle bir komünistin 
sınıf düşmanlı~ından başka birbiriyle ne 
ilişkisi olabilir? 

Meseleye hangi açıdan bakılırsa bakıl
sın, burjuvazinin bu iddiası adi ve bay~ı 
bir yalandan başka bir şey olmadı~ı dik
katli hiç bir gözden kaçmaz. Ne Türkiye 
Komünist Emek Partisi kurulmadan önce, 
mensubu bulundu~um EMEÖİN BİRLIG 1'. 
nin, ne de benim M.Ali A~ca ile herhangi 
bir ilişkim olmamıştır ve eşyanın tabiatı 
gere~i olamazda. 

Bu hesabı burjuvaziye de~il, Türkiye 
ve dünya işçi sınıfıyla dünya halklarına 
veriyorum ve bu açıklamayı da Türkiye ve 
dünya işçi sınıfıyla Türkiye ve dünya 
halkları için yapıyorum, yoksa burjuvazi
ye verece~im hiç bir hesahım yoktur ve 
olamazda. Tersine onlardan sorulacak he
sabımız var. Ve sınıf mücadelemiz hesap· 
laşma gününe do~ru tırmanıyor. Burjuva
ziyi şaşkınlaştıran ve bu kadar alçaltan 
nedende budur. Ama gerçekler inatçıdır. 
Hiç bir güç onları gizleme ve engellemeye 
yetmez. Tarih mücadelemizin do~ruluk 

ve haklılı~ını yazarken, Türkiye burjuva
zisinin ve faşist generallerinin dünyanın 
en yalancı ve bay~ı burjuvazisi ve faşist
leri oldu~unu da yazacaktır. Herkes tarih
teki layık oldu~u yere yine tarih tarafın
dan oturtulacaktır. Zafer işçi sınıfınındır.11 

TESLlMTöRE 

Konferensta 30 ülkeyi temsilen 100'· 
den fazla ekonomist, hukukçu, politikacı 
ve çeşitli branşlardan bilim adamı katıldı. 
Türkiye'den ise bir süre önce vatandaşlık· 
tan çıkartılan Şanar Yurdatapan yer aldı. 
Katılanların büyük ço~unlu~u Türkiye ile 
ilgili olarak açılan imza kampanyasını da 
desteklediler. 

İmza kampanyası nedeniyle hazırlanan 
metnin bir bölümünde şu ifadeye yer veri
liyor: 

"'lürkiye'deki cuntanın "demokrasiye 
geçiş planı "nın, . totaliter baskı rejimini 
sivil bir maske altında sürdürmekten baş
ka bir şey olmadığını dünya kamuoyuna 
duyururuz." 
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NUCE Jl RADYQYA 

''DENGE. KURDISTAN, 

• ' <ı • '" 'b ı 1
' • •( • ı 1 ' l t5j _.....,.,-; [ .JU ...~> ~ J~~~ 4.J ıj J _,_,.. ., 

Dı nav van ı-ojan da çend deng ii beh
sen radyoyu "Denge Ku rdıstan" gihişte 
me. Ev radyo jı aliye Partiya Demoqrata 
Ku rdıstana İra ne da hatiye sazkırın ii dı 
bın berpırsiyariya Partiye da dıxebıte. 
Weşanen ve radyoye lı hernil helen 
Kurdıstana lrane iro baş te guhdarkırın ii 
gele Kurd ser peştaçiiyina şer jı aliye ve 
radyoye da agahdar dı be. 

MAHABAT: Beri çend roja Sakretere 
PDKt Dr. Abdurrahman Qasımlo lı gel du 
endamen Buroya Siyasi çfın şuna peşmer
ge şer dıkın. Lı wır man fı ew bela pe kol 
kırm. Dı we roje peşmergeyen merxas lı 

gel heza "Şehit Peşewe" (Qazi Muhamet) 
çfın lı nav bajare Mıhabate eriş bırıne ser 
şu na ku pasdar le dırnin m. Dı vi şeri da 7 
pasdar hatın kuştın fı 5 pasdar ji bırindar 
bfın, paşe.,peşmergeyen Kurd bLxweşi 
vegeriyane şuna xwe. Dı ve roje lı bajare 
Mıhabate bombek dı pırtükxana bajer da 
teqiya fı tındık ziyan çebfı. (9.8.1981). 

Lı 1 1jare Mıhabate pasdaran yekten 
be pırs gulle herdane gel fı ınındaleki bı
çUk dı hemeza dayıka xwe da hat kuştın. 
(6.8.1981). 

Dı roja cejna (eyd) remezane runıştva
ne n bajare Mıhabate dıl kırın ku herıne 
ser "Gorıstana Şehidan", le hukumeta 
Tehrane bıryarek derxıst ku weki tu kes 
dı ve roje da neçe Gorıstana Şehidan, rü
nıştvanen bajare Mıhabate guh neda van 
gef-gfıren hezen zordest fı 15 hezar kes 
çfın Gorıstan Ziyaret kırın, dı ve roje da 
30 kes hate gırtın. · 

KERMANŞAH: Lı bela bajare Karman
şah dı navbera peşmergan fı pasdaran da 
dı roja 4.8.1981 'an da şerek derbaz bfı. Dı 
vi ş eri da 4 qışle n pasdaran ketına deste 
pe şmergan fı leşkere Xu meyni tırsanva 
revin çfın. Rojeke şu nda pasdar jı bo hey
fa xwe derinın,lı bela Revanşere çfın lı 
ser peşmergan da gırtın, le paşi çend 
saetan jı van pasdaran 50 kes hate kuştın 
fı yen dm ji revin çıln. Dı vi şeri da 5 peş
merge şehit ketın, 2 peşmerge ji bırindar 
bfın, dı nav van bırindaran da ye k ji jın bu. 

BANE: Helikoptereka Cumhuriyeta İsla
mi beri çend roja bı gelek hacete n leşkeri 
va lı ser ezmane Kurdıstane dema ku dıfı
riya, peşmergeyen merxas ew ditın ü da-

ŞEVA PIŞTÇ21RTiYA 

KURDISTANA iRANE 
Dı roja 22.en Avguste lı bajare Duis

bu rge jı b er 37 · sali ya sazkırına Parti ya 
Demoqrat a Kurdıstana lrane şeveke Pışt
gırtiye bı deste Lıqe Partiye lı Ewrupa 
hat çekırın. Federı~fyona Komelen Kar
karen Kurdıstan lı Elmaoya Federal 
KOMKAR jı bo çekırma ve şeve alıkari 
fı pıştgırtike mezın nişan da. 

Şev lı Duısburge dı saloneke mezın da 
hat çekırın. Çar aliyen salone bı gelek 
sloganan va hatıbfı xemılandıne fı gelek 
suret · şıkle Peşmergan va hatıbfı nexı
şandıne. Dı destpeka şeve da endamek 
bı na ve Parti ya Demoqrat a Ku rdıstana 
İrane xeber~a fı şev bı gotara wi va vebfı. 
Ew dı gotara xwe da lı ser rewşa cihane, 
Kurdıstana lrane fı lı ser peşengiya Parti
ye sekıni. 

M~vanen Şeve wek endame Mucahit
erl Gel fı seroke KOMKAR dı şeve da pe
yıvin. Jı şeve ra usaji gelek mesajen pışt
gırtiye hatıbfın şandın, paşi xeberdanen 
mevanan ev mesajan yek · yek hatın 
xwendın, dı nav van mesajan da, mesaj en 

Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye, 
KKDK, AKSA, Te ko şer fı geleken dm 
hebfın. 

Dı programa Şeve da du film lı ser 
Kurdıstana İrane hatın nişandıne. Paşe 
dor bı dor gelek listık, helbest, kılam, 
.stran, pandomim fı reqas jı mevanan ra 
hate peşkeşkırın. Pandamiman bala me
vanan zef baş kışande ser xwe. Dı van 
Pandamiman da lı Kurdıstane bı deste 
leşker fı pasdaran da kuştma çend Peş
mergeyen merxas dıhate nişandıne. Jı ali
ye dın peşmergeki dı şer da seqetmayi 
fı nıha lı Ewrupaye dımine dışeve da der
ket bı nave "Lı Bendixanan" helbestek bı 
xwe xwend. Bı derkatına Peşmerge va 
mevanan gelek çepık bı hevra kutan ıl bı 
hevra denge xwe _ bılınd kırın: "BIJİ P~Ş
MERGE, BIJi PEŞMERGE, BIJİ PEŞ
MERGE ... " Hevale ku programa Şeve 
peşkeş dıkır, dur fı dırej lı ser tekoşina 
gele Kurd lı İrane sekıni fı diroka Kurdıs
tana İrane keri - keri dt nav programa şe
ve da zef baş hatıbfı nıtırandıne. 

ne ber gullan, demeke şu nda lı hela baja
re Bane ev helipokter h hewaye jı jor da 
ha te xare fı teqiya. 

BUKAN: Dı roja 14.8.1981'an da dı nav
bera pasdar fı heza bı nave "~eyan" {her
hang) ş erek çe bfı, h he la bajare İbra
himahat 5 leşkeren Xumeyni hatın kuş
tın, jı wana yek\ bı nave Seyid Rehman 
Seyidi ji eaş bfı. Paşe peşmerge bı sax. sı
lamet vegeriyane şfınen xwe. 

SENENDAJ: Heza bı nave "İsmail Şerif
zade" dı nav bajare Senendaj bav fı kurek 
bı hevra dardakırın. Bir fı baweriyen van 
herdu kesan ji yek bfı fı ew bfıbfın dıjmıne 
gele Kurd. Bı vi tehri ev herdu kevnepe
rest fı xayin bı deste peşmergan hatın 
kuştıne. 

SAQIZ: Peşmergeyen heza "Eziz Yusu. 
lı ser riya Dıwandere fı Saqıze kontrolek 
çekırın fı re gırtın. Dı ve regırtıne da 
berpırsiyareki arteşi (leşkeri) kete deste 
peşmergan fı peşmergan ew dil gırtın, 
bırın. (10.9.1981). 

URMİYE: Kewranek (stun) leşker fı pas
daren Xumeyni dı roja 12.9.1981'an jı 
bo çek· silahan deste Kurdan bıgnn berbı 
helen Kurdan meşiyan, le peşmergan 
riya vi kewrani gırt fı peşmergan ew dan 
ber gullan. Dı vi şeri da 7 pasdar hatın 
kuştın fı 30 kes ji bırindar bfın. Dı nav van 
bınndaran da berpırsiyare (fermandar) 
kewrin ji hebfı fı ew nıha zef bedhale. Dı 
şer da 3 leşker ji peşmergan dil gırtın. 

Usa ji dı şer da gelek xacet fı ganimet ke
tıne deste peşmergan. 

Jı bo ditına ve şeve jı çar aliyen El
manya Federal bı sedan kes hatıbfı ve şe
va Pıştgırtiye, jı aliye dın da usa ji gelek 
Alman. dı ş eve da beşdar bfın. Jı ber ve 
yeke ji programa şeve hem bı Kurdi u 
hem bı Alınani hatıbfı amadekırıne. Jı bo 
pirozkırına 37 saliya sazkırına Partiya 
Demoqrat a Kuı:dıstana lı;ane ev şev bı 
dılşahi fı serfırazi derbaz bfı. 
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LUNS TORKiYE'DE NE ARI·YOR? 
NATO Genel Sekreteri Josef Luns Tür

kiye'yi ziyaret etti. Kuşkusuz Luns tu
ristik amaçla bir geziye çıkmadı. İlan edil
di~i gibi İzmir Belediye Başkanının daveti 
ve Fuar'da NATO Pavyonunun açılışı da 
değil ziyaretin amacı. Bu işin sadece al
datmacası. NATO Genel Sekreteri, elbette 
çok daha büyük hesaplar nedeniyle İz
mir'e uğradı. Esasında onun şatafatlı tö
ren ve karşılamalada değil de sessiz bir ge
lişi tercih etmesi de perde arkasında tehli
keli bir takım manevraların döndüğünün 
kanıtıdır. 

Luns ismindeki NATO gorilinin Türki
ye'ye geldiği günlerde Ortadoğu'daki 
olaylara bakılırsa NATO ve onun patronu 
ABD'nin Türkiye halkları için büyük teh
likeler yaratacak bir takım manevraların 
hazırl.ı}{ları içerisinde olduklan kendiliğin
den anlaşılır. 

İran, Mollaların yarattığı kapkara or-
_mda kaynıyor ve ülke adım adım bir iç

savaşa doğru gidiyor. Amerika ve NATO 
çevreleri nasıl bakıyorlar bu olaya? Bu
nun için Haziran ayında Belçika'da yapı
lan bir NATO toplantısında CİA başkanı 
amiral Tumer'in söylediği sözlere bakmak 
yeterli. 

"Bizim bilgilerimize göre İran bölüne
cektir. Batı için önemli olan İran 'ın pet
rol bölgelerinin Batıya yakın güçlerin eli
ne geçmesidir. Daha doğrusu batının nü
fuzu altında kalmasıdır." 

Bu konferansı kuzu kuzu diniiyenler 
arasında Türk generallerinin de bulundu
ğunu belirtmekte yarar var. 

Son dönemde ısrail Irak'ta yapılmakta 
olan bir nükleer reaktörü bombaladı. Ar
kasından siyonistler Filistin ve Lübnan 
halkına karşı katliamlara giriştiler. ABD, 
Ortadoğu 'da gerici güçlerin bir askeri 
pakt kurmalan için sürdürdüğü çabalan 
yoğunlaştırdı. Türkiye'nin ABD hesabına 

1 'ın içişlerine kanşmakta olduğu ve 
.ıa da fazla karışacağı açıkça belli. 

ABD Libya karasularında askeri tatbikat
lar yaptı ve iki Libya uçağı bu ülkenin 
kuvvetleri tarafından düşürüldü. Faşist 
cunta lideri Evren ötedenberi başta Suri
ye olmak üzere ilerici politika iziiyen böl
ge ülkelerini tehdit ediyor. İşte insanlık 
düşmanı ve savaş kışkırtıcısı Luns'un İz
mir gezisi bu ortamda gerçekleşti. 

Ama en önemlisi, NA TO Genel Sekre
terinin Türkiye'de sarfettiği sözlerden çı
karılacak derslerdii·. NATO Gorili, Libya 
Devlet Başkanı Kaddafi 'yi kastederek 
"Havlaması saldırmasından fazladır", de
mek küstahlığını göstermekten alamadı 
kendini. Daha sonra Türkiye'nin durumu
na değinen NATO Genel Sekreteri şunları 
söyledi: 

"Türkiye NATO içerisinde güvenli, is
tikrarlı olan bir güçtür. Her koşulda üze
rine düşen görevi yerine getirir. 

"Güney kanadımızın sorumluluğunu 
taşıyan ülke, zinde sağlam, ileri görüşlü 
bir orduya sahiptir ... '' 

İran'ın durumuna da değinen Luns 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"İran'ın bir NATO ülkesiyle sınır kom
şusu olması bizi endişelendirmektedir ... ". 

Aslında Luns 'un sözleri yeteri kadar 
açıktır. Bir yandan yUzbinden fazla insanı 
zindana atan insanlık düşmanı faşist çete
nin işbaşında bulunuşunu alkışlıyarak; 
Türkiye'yi "Güvenli ve istikrarlı" gösteri
yor, Türk ordusunun sırtını sıvazlıyor. Di
ğer yandan ise bir takım "endişeler" dile 
getiriyor. 

Elbette tüm bunlar boşuna değil. O, 
Türkiye 'nin aslında "istikrarlı ve güveni
lir", Türk ordusunun ise öyle gösterilmek 
istendiği gibi "zinde", "sağlam" olmadı
ğını iyi biliyor. Ama faşist cuntanın 
NATO ve ABD'ye uşaklıkta kusur etmi
yeceğini de biliyor. Zaten "Güvenli, istik
rarlı" demekle kastettiği de cuntanın em
peryalizme olan sadakatidir. 

Soruna hangi yönden bakılırsa bakıl
sm faşist cuntanın kan ve terörle yönetti
ği Türkiye'de tüm emekçi halklanmızın 
büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduk
lan ortadadır. Kürdü, Türkü, Lazı, Çer
kezi ve Arabıyla tüm emekçiler ABD te
kellerinin çıkarlarına feda edilmek iste
niyor. Halklarımız emperyalist çıkarlar 
için korkunç maceralara sürüklenmeye 
izin vermemelidirler. 

Emekçilere hapis 
patronlara ise ödül 
Geçtiğimiz günlerde tekelci Türk bur

juvazisinin Ankara 'daki üslerinden biri o
lan Marmara Oteli 'nde bir tören düzenlen
di. Törene işadamları, ihracatçılar, gene
raller ve yüksek mevkilerdeki sivil bürok
ratlar katıldılar. 

Törende "en başarılı" işadamlarına, di
ğer bir deyişle en namlı hırsız ve soygun
cu takımına ödül verildi. Patronları bol 
bol nutuk attılar. Paşalar ve b ürokratlar i
se el pençe divan durup efendilerine hiz
mette kusur etmiyeceklerini gösterdiler. 

Sömürü, baskı, işkence ve katliam mar
kalı bardaklarla, viski, rakı, şampanya, şa
rap diye adlandırılan emekçi kanı içildL 
Kadehler tokuşturulup, keyif çatılırken 
ve sarhoşlar kasalarını daha çok doldurma 
planları yaparken, Türkiye'de zulüm ve iş
kence çarkı aralıksız dönüyordu. İşçi, me
mur ve köylü ekmek peşinde koşuyor, 
karnını nasıl dayuracağını düşünüyordu. 
Onbinlerce ilerici, sosyalist insan hapisha
nelerde çile çekiyordu. Kimileri açlıkla 
cebelleşerek, kimileri işkence görerek, ki
mileri ise haklannda verilecek cezalar bek
liyerek ... 

Daha doğrusıı sermaye eğlenirken ve 
kendi kendisini ödüllendirirken, emekçile
rin cephesi zındanlarla, yoksullukla müca
dele ediyordu. Ama başka türlüsü bekle
nemez ki zaten. Adı üstünde rejimin: 
FAŞiZM. 
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Libya 
karasularinda 

emperyalist 
küstahlik 

Bundan bir süre önce ABD Akdeniz'de 
büyük ölçekli askeri manevralara girişti. 
Bu tatbikatlar doğrudan doğruya dünya 
barışını tehdit etecek nitelikteydi. Aynı 
şekilde Reagan yönetimi bu kanalla Ak· 
deniz'de bir gövde gösterisinde bulunmuş 
oldu. 

Kuşkusuz ABD yöneticileri bu manev· 
rayı gerçekleştirirken çeşitli amaçlar pe· 
şindeydiler. Genel olarak dünyaya güç 
göstermenin yanısıra bölge ülkelerini teh
dit amacı da güdüyorlardı. 

Bilindiği gibi ABD 'nin ötedenberi düş· 
manı olduğu ve diş bilediği ülkelerden bi· 
ri de Libya'dır. Çünkü onun Lideri 
Kaddafi uzun süredenberi ABD 'nin em· 
peryalist emellerine karşı mücadele veri· 
yor, ulusal kurtuluş hareketlerine destek 

.oluyar. Onun bu politikası dünya ilerici. 
güçlerinin ne kadar· lehine ise emperya· 
lizmin ve özellikle de ABD emperyaliz
minin alehinedir. ABD geçmişte Kaddafi'· 
yi yönetimden uzaklaştırmak için çeşitli 
komplolar düzenledi. Hatta kendisine 
uşaklık etmekle ün kazanmış olan Sedat 
ve benzeri kişiler eliyle saldırılar düzen
ledi. CİA 'nın Kaddafi 'yi öldürtmek için 
pek çok plan yaptığı ve yapmakta oldu
ğu bilinmektedir. 

İşte aynı nedenle Kovboy Reagan son 
Akdeniz'deki askeri manevra sırasında 
Libya halkını bir kez daha tehdit etti. Bu 
yiizden de ABD askeri tatbikatı Libya 'ya 
yakın bölgelerde ve hatta onun karasııla· 
nnda yapıldı. Kuşkusuz ABD 'nin Libya 
karasıılarını ihlal etmesi uluslararası hu· 
kuk kurallarını ve Birleşmiş Milletler ilke· 
lerini hiçe sayan kovboy mantığını, bir 
göstermelik örneğiydi. Bu Libya halkına 
karşı işlenmiş bir sııçtu. 

Libya, karasularında askeri tatbikata 
girişilmesini haki,! olarak tepkiyle karşı· 
!adı. Bu amaçla uçakları havalandı. Ama 
saldıran gene haksız taraf, yani ARD ol· 
du. ABD uçakları Libya'ya ait iki uçağı 
düşürdüler. 

Bu olayda gösteriyor ki ABD emper
yalizminin kudurganlığı artmış bulun· 
maktadır. O, insanlığı tehdit edecek teh· 
likeli oyunlar peşindedir. Kendi çıkarı 
için başka ülkelerin eğerneolik haklarını 
çiğnemeyi, insanlık suçu işlerneyi sür
dürüyor. Bakalım nereye toslayıp gerile· 
yecek. 
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Dersen Zmane Kurdi 
13 

,---Ez tım saet 9'an da radızem u berna xew da dıçım. 
- Kinge radıbi? 
- Tım dı saet 6 'an da jı xew radıbım. 
- Diya te kinge radıbe? 
-- Ew zÜ bışyar dıbe. 

Elo sıbe jı xew radıbe, dınere ku xwişka wi Bes bin 
xew da ye. Diya xwe ra dıbeje: 

- Daye, Bese bışyar bıke, dereng e. Wexta dıbıstane 

- Baş e, ez nıba we hışyar dıkım. U gazi Sese dıke: 
"Bese! rab e, edi dereng e." 

Nivisandina wext 

Bist ü yek : 21 
Bist ü yeke Avdare: 21 'e Avdare 
Panzdeb : 15 
Panzdebe Gulane : 15 'e Gulane 
Hefte Nisane, sala bezar 1979 

Qasi - Qasi hev 

7'e Nisane, sala 1979-
7/4/1979 

Xelil u Azad qasi bev ın, berduji 14 sali ne.' 
Deftera mm qasi deftera te ye, berdu ji 40 pel ın. (Her 
yek 40 pel e). 

ödev: Aşağıdaki soruları cevaplandırın: 

1- Dema berbange renge rojhılate çawa ye? 
2- Sıbe, dıne çawa ronak dıbe? 
3- Ku roj derdıkeve hiv Ü sterık çı dıbın? 
4- Şe van sterık lı ku dıbırıqın? 
5- Merıv kinge jı xewe radıbe, sıbe yan evare? 
6- Wexta sıbe jı pıxerigan çı bılınd dıbe? 
7- Kewani çı karl dıkın ? 
8- Şıvan, dema sıbe pez ber bı ku dıbın? 
9- Dı bajaran da xebatkar wexta sıbe çı dıkın? 

10- Xurni lçinge te xwarın? 
ll- Şiv kingete xwann? 
12- Xelk taşte kinge dıke? 
13- Xelk xumiye kinge dıke? 
14- Gundi, pışti şiv, paşiv ji dıxwın. Bajari ji paşiv dı-

xwın? 

15- Roj kinge dıçe avan? 
16- Roj ku dıçe avan çı dıbe? 
17- Hivjimina roje dıne germ dıke? 
18- Ronahiya hive xurt e, yan ya roj~? 
19- Gundi zil radızen, yan bajari? Çıma? 
20- Gundi kinge radızen? 

21- Roj çe nd saet ın? 
22- Pırtüka te çend pel e? 
23- Havini roj dırej ın, yan şev? 
24- Kinge şev dırej ın? 
25- Kinge şev ü roj qasi bev ın? 
26- Sipan qasi Agıri bılınd e? 

Ödev : Kurala uygun şu fiilierin şimdiki zaman çekimi
ni yapımz. 

Gırtın, zanin, kırin, I>ijartın, kışandın, nıvisandın. 

* * * 
Kök Emir 

Derketın Derket 

Ez derdıkeVIm 
Tu derdıkevi 
Ew derdıkeve 

Kök 
Qedandin Qedand 
N erin Neri 
Nıbertın Nı b ert 
Bırıqin Bınqi 

Razan Raza 

Ez radızem 
Tu radız€ 
Ew radıze 

Rabun Rabô 
Ez radıbım 
Tu radıbi 
Ew radıbe 

Derkeve 

Em derdıkeVIn 
Hôn 
E w 

" 
" 

Emir 
Bıqedine 

Bınere 
Bımbere 
Bıbırıqe 

Raze 

Ez dıqedimm ... 
Ez dınerım ... . 
Ez dımMrım ... . 
E w dıbırıqe ... . 

Em radızen 
Hun radızen 
Ew radızen 

Rab e 
Em radıbın 
Hun radıbın 
Ew radıbın 

Meben sale: Çıleye paşin, Sıbat, Avdar, Nisan,Gulan, 
Hızeran, Tırmex, Tebax, İlon, Çıriya Peşin, Çıriya Paşin, 
Çıleye Peşin. 

(Dumahik heye) 

Zman kaniya dirok lı çanda gel e. 

Zman yekıti lı çeka serbesti ti azadiya ımlet e. 

Zmane dayka xwe bıxwinın lı bin bıbın. 



Denge KOMKAR 

Lı EwrOpa ~unta ... 
(Dumahika Riıpela 16'an) 

arnade bfın. Gotarvanen cıvine 
lı ser cu ntaya faşist yek · yek 
bir u baweriyen xwe gotın, dı 
nav gotarvanan da dan u stan
dınen dırej derbaz bun. Cıvin 
he tani se ete n dereng ajot. 

Dı 7 u 10 İlone da lı ser 
hovitiya beze n faşist film u ge
Iek slayt hatın nişandın. Dıji

faşizm, dıji şer u dıji terore ev 
film jı aliye gelek kesan da ha
tın ditin u temaşekırın. Jı aliye 
dın lı şu na k om ele da bı nave 
"Pıştgırtiya hezen dıji-faşizme'. 
şeveke pıştgırtiye hat çe kırın. 
Dı şeve da 200 kes beşdar bun. 
Şev bı kılam-stran u listık-reqe
san va zef baş batıbii xemılan
dın. Şev bı serfırazi derhas bu. 

Ll NORVEÇ 
Lı dıji cu ntaya faşist ıı Nor

weçe jı aliye çend komen poli
titr tla meşinek hat çe kırın. Dı 
v teşine da komita Tırkiye 
lı ı'jorweç, Komela Karkeren 
Ku rdıstan u Komela Demoqra
tik ya Karkere n Kurdıstan beş
dar btm, wek 200 kesan ve me
şine da ci gırtın. Sekretere Gış
ti ye ''Kar-Metall" dı cıvine da 
axaftınek çe kır. 

Disa 11.9.1981'an da dıji

cuntaya faşist lı Şiiiye meşi

nek hate sazkınn, dı ve cıvine 

da endamen Komela Demoqra
tik ya Karkeren Kurdıstan ji 
meşiyan. Wan lı hemberi cun
tayen faşist lı Tırkiye u lı Şili
ye gelek plakat vegırtıbfın. 

Ll SWED 
Ko mi ta Tır ki ye dıji faşizme, 

Komita Tırkiye u Federasyona 
Koroelen Karkeren Kurd lı 

Swed jı bo protestokırma cun-
1 .faşist bı tevbfına 500 ke
sau va meşinek sazkırın. Dı 

meşin u cıvine da Vekilimılet 

ya Partiya Sosyal Demoqrat u 
Vekilemılet ya Partiya Komi
nist-Çep lı swed peyivin. Ev 
vekiliınıJet usa ji dı we roje da 
hatın dı şeve da beşdar bfın . 

Radyo u Televizyonen Swed 
dı programe n xwe da ci ki fıre 
dan van karen dıji-cuntaya fa
şist. Nunereki federesyona 
Ko me le n Karkere n Ku rd lı 

Swed dı televizyone derket 
pey i vi. 

~ 

Ll FRENSE 
İsal lı Fransaye karkeren 

Ku rd u Tır k batına cu n ta ya 
faşist lı Tırkiye protestokı

rın. Wan jı bo 12 İlone gelek 
belevok derxıstın u zordesti
yen cuntaya faşist yek-yek ni
şani gele Fransaye kırın. Lı 

gele k he le n Fransa ye ser ve 
yeke cıvin hatın çekınn . 

lS..: 

KOI\iiKAR FOLKLOR EKiBi ZDF'DE 
Berlin 'de Uluslararası Radyo 

Televizyon Fuarı açıldı. Bu açı
lış nedeniyle Alman Televizyo
nu 2. kanal yabancı işçilerle il
gili bir kültür ve tanıtma prog
ramı yaptı. Değişik uluslardan 
işçilerin yaşantıları ile ilgili 
filmler gösterildi. Folklor grup
ları kendi halklarının kültürle
rinden örnekler sundular. 

Kürdistan işçilerini temsilen 
de KOMKAR folklor ekibi çağ-

· "Bir yıl süren 
işkence ve zulüm" 

( Baştarafı 7. Sayfada) 

"ABD'nin yayı/macı politi· 

kası uar. Türkiye ise onun dos

tu ue mütte{iki. Diğer taraftan 

Kürt halkı sürekli olarak ulusal 

kurtuluş mücadelesi içerisinde 

bulunuyor. Bu durum ABD'nin 

çıkarlarına ters düşüyor." kar
. şılığını verdi. 

rılmıştı. 5 Eylül günü folklor 
ekibimiz bir italyan işçisinin 

yaptığı anons ile sahneye çıktı 
ve Bitlis oyununu oynadı. 

Bu arada Tekelci sermaye 
gruplarından Ilıcak'lara ait olan 
"Tercüman" gazetesinin muha
biri çekim öncesinde gösteriyi 
engellemek istedi. Alman yetki
lilere neden "Bölücüleri" çağır
dıklarını sordu ve bunun yanlış 

işkencelere ait bilgi ve belgeler 
ihtiva eden dökümanlar üzerin
de tartışıldı. 

Basın mensupları KOMKAR 
yöneticilerine de çeşitli sorular 
sordular. Bir basın mensubu
nun Kürdistan'daki katliamlar 
ve baskılar hakkında açıklama· 

da bulunmasını istemesi üzerine 
KOMKAR Genel Sekreteri; 

"Kürdistan 'da katliamlar 

vardır. Ancak bunlar şu anda 

1925 · 1938 yıllarındaki düzey

de değil. Fakat gidiş o günler-

Yazar J.Roth bir başka SO· deki ölçüde katliam yapılmak 

ruyu cevaplandırırken de: istendiği ni gösteriyor. Şunu da 

" Türkiye 'ye yapılan askeri 

ue ekonomik yardımlardan ayrı 

olarak polis gücünün düzenlen

mesi için de yardım yapılıyor. 

Federal hükümet bu amaçla 

15 milyon Mark 'lık bir yardım

da bulundu", dedi. 

önemle belirtmek gerekir ki eli· 

nizdeki belgelerden de anlaşıla· 

cağı gibi, baskı ue katliamlar 

Kürdistan 'la sınırlı değil. Türki

ye 'nin genelinde temel hak ue 

özgürlükler ortadan kaldırılmış

tır. Türk halkı da ağır baskı ko· 

şullarında yaşıyor. DISK, 

Daha sonra basın mensupla- TOB-DER ue daha çok sayıda 

rına dağıtılan; Türkiye ve Tür- demokratik kitle örgütü kapa

kiye Kürdistanı'ndaki baskı ve tıldı. Yöneticileri idam dahil 

olduğunu belirtti. "Tercüman" 
muhabiri ve kim bilir daha baş
ka nerelerden maaşlı bu kişi 

Türkiye 'de Kürdistan 'lı yurtse
verler için kullanılan "Bölücü" 
kelimesinin Almanya'da alaylı 

bir giilümseme ile karşılanaca
ğını hesap edememişti anlaşı

lan. Tabii kimse kendisini cid
diye almadı ve bay muhabir ça
reyi alelacele orayı terketmekte 
buldu. 

çeşitli ağır cezalar[a· yargılanı

yorlar. Türk ilerici/eri, devrim

cileri işkenceden geçiriliyor 

kurşun/anıyor ue haklarında ve

rilen idam cezalar·ı peşpeşe in

faz ediliyor. Kürdistan 'da ise 

tüm bu baskılar daha da yoğun

luk kazanıyor" diye karşılık 

verdi. 

Gözaltı süresi 90 günden 45 
güne iniyor, bunu nasıl değer
lendiriyorsunuz diye sorunca 
·Coppik: 

"Yapabilecekleri kadar iş

kence yaptılar. Artık işleri e

pey yoluna girdi. Şimdi de ye

ni bir aldatmacaya başuun~yor

lar" karşılığını verdi. 

Alman yayın organları basın 
toplantısına geniş yer verdiler. 
Alman radyosu Coppik'in Tür
kiye'ye yapılan yardımın kesil· 
mesi yönündeki istemini haber 
olarak verdi. Gazeteler verilen 
bilgi ve fotoğrafları yayınladı 

lar. 



-Ll EWRUPA 
CU NTA HAT PROTESTOKIRIN 

Federasyona Komelen Kar
keren Kurdıstan h Elmaoya Fe
deral (KOMK.AR) paşina hatı
l'la cu otaya faşist lı Tır k iye lı 
hemberi cuntaye serhev gelek 
xebat pekani. Cuntaya faşist 
isal kete 2 saliya xwe, KOM
KAR beri tıjibfuıa 2 saliya 
cuntaya faşist dı 12 İlone da 
jı bo protestokırma ve cuıita
ya zordest lı Elmaoya Fede
ral bewestan u be sekınandın 
kar kır. KO:MKAR lı Elmaoya 
Federal dı nav heze n demoq
ratik da jı bo pe kanina yekı
tike xurt peywendiyen xwe 
bı van hezan va peşta bır. 
Lı dıji-faşizme u jı bo protes
tokırma cuntaya faşist xe.bat~ 
rast u baş dı nav van heze n 
demoqratik da ajot . Rojnema 
"Denge KOMKAR" lı ser 
cuntaya faşist u jı bo tekoşi
neke tıevra dı nav rupelen xwe 
da cik i fıre da ve yeke. KOM
KAR dı nav saleke da ledan, 
teda u zordestiyen cuntaya fa
şist yek - yek raxıste ber çavan. 
Rureşi, duruti u dek-dolaven 
generale n faşist dı nav gel da 
hat nişandın. Cuntaya faşist 
jı bo veşartına rureşiya xwe 
çawa lı ser du aşa dıxebıte 
KOMKAR'e bala welathız, 
karker u mıroven dılpak baş 
kışande ser van fen d u fe lan. 

KOMKAR'e dı despeke da 
jı bo baş u rast peştabınna xe
baten dıji cuntaya faşist korni
tek sazkır. Dı nav komelen ku 
lı gel KOMKAR'e kar dıkın 
ji komiteı;ı )er (bıçuk) hatın 
sazkırın . Dı navbera komita 
jor u komiten jer da peywen
diye n xu rt u koordinasyon ek 
baş hate pekanin. 

Bı taybeti (nemaze) dı ve 
meha dawinda komel u korni
ten dıji-faşizme şev - ro xeba
ten xwe ajotın. Lı gelek helen 
Elmaoya Federal cure - cure 
cıvin ha tın çe kınn , dı van cı
vinan da burjuvaziya yekdest 
çawa ketiye nav tengasike 
mezın, cuntaya faşist lı Kur
dıstane çıma zordestiya ze
tır dıke u hezen emperyalist 

çıma desten xwe jı pesira ge
len Rohılata Navin bemadın 
bı freti ser van pırsan hat se
kınandın. J;iurjuvaziya yekdest 
u hezen imperyalist ev cuntaya 
faşist anine ser text . w eki ser 
gelen Kurd u Tırk zordestike 
mezın bajon, dı cıvinan da ev 
yeka baş hate şırovekırın. Dı 
van cıvinan da hat go tın ku; 
dı nav saleke da cuntaya fa
şist bı sed hezaran kes avite 
gırtigehan, maf u azadiyen 
demoqratik jı orte hatın ra
kırın u disa hatın gotın ku dı 
nav saleke da gele k mırove n 
begune eziyeten mezın ditın. 

Cuntaya faşist çawa lı ser 
karkeran u usa ji lı ser gele 
Kurd zordestiyen abori, poli
tik u leşkeri bı tehreki hoviti 
pekani, dı cıvinan da ev zor
destiyen hezen kolonyalist 
yek - yek hatın nişandın. 

Komel u komitan dı nav 
xwe da lı ser faşizme gelek 
seminer, cıvin u xebaten dın 
ji sazkırın. Dı van cıvinan da 
faşizm hat analiz kırın u çı 
tehri xebaten dıji-faşizme 
dıkarın serkevın, guhdaran 
ser ve yeke bir u baweriyen 
xwe raberi hev kırın, dı nav 
xwe da dan u standmen mezın 
çekırın. 

Xen ji van cıvinan lı 6 he
len Elmaoya Federal Frank
furt , Stuttgart, Köln, Duisburg, 
Bremen Ü Beriina Rojavaye 
cıvine n parwelat ha tın çe k ırın, 
dı van cıvinan da gelek enda
men komelen bıyani ji beşdar 
bfuı . Beri hatına cuntaye u pa
şi hatına we lı ser rewşa Tırki
ye u Kurdıstane van cıvinan da 
bı fıreti hat sekınandın . . Ser pır
sa hevkari u eniye dı nav nune
ren komen dm da dan u stan
tıne n mezın çe bun. 

İsa! bejmareki Denge KOM
KAR ten e jı bo 12 İl one _ u dıji 
cuntaya faşist hat weşandın u 
bı tehreki fıre hat belavkırın . 
Lı aliye dm gelek bajaran stand 
( qu ncı k) hat vekınn u dı van 
standan da gelek weşan hatın 
fırotın . Lı gelek he lan pır heval 

Şertin Sal-txti : 6 mehi 10 DM; uli 1S DM 

Abone Şonı: 8 Aylık 10 DM, yıllık 15 OM 

çun dı nav karkere n Kurd, Tırk 
u Almanan da lı ser zordestiye n 
cu otaya faşist ew agahdar kı
nn. Belevoka ku lı ser 12 İlone 
nıvisandi hat belavkırın. Karke
re n bıyani va peywendiyen 
xurt hatın pekanin u zordestl
yen cuntaya faşist lı Tırkiye u 
lı Kurdıstana Tırkiye wan ra 
hat nişandın. 

Bı kurti KOMKAR'e jı bo 
protestokırma cuntaya faşist 
çı jı deste we hat ewana yek -
yek anine cih. Lı kuçan, kota
nan, fabrikan, matan, zaninee
han u gelek cihen dın da KOM
KAR'e lı dıji cuntaya faşist bı 
aktifi kar kır u ew protesto kır. 

Ll BERLiNA ROJAVA "HEFTE DIJi- FAŞiZIVIE, 
HAT SAZKIRIN 

Lı Beriina Rojava dı nav hef
teki da lı dıji cuntaya faşist u 
jı bo gırtiyen politik lı Kurdıs
tana Tırkiye jı aliye Komela 
Karkere n Ku rdıstan lı Berlin 
lı serhev gel ek kar hat çe kı
rm. Cara peşin bı zmanen Tırki 
u Alınani lı dıji yeksaliya hatına 
cuntaya faşist lı Tırkiye bele
vokek hat derxıstın . 

Dı destpeka hefteye dıji fa
şizme da lı ser hovitiya faşiz
me "Tema§egeheke Suretan 
(şıklan)" dı komele da hat ve
kırın. Ve temaşegehe bala ne· 
hırvanan zef baş kışande ·ser 
xwe. 

Dı 6 İlone dı komele da lı 
ser hatına cuntaya faşist, ew 

hoy (qewlen) hatına cuntaye 
amadekınn çme? Ev cunta ,' 
cu n tak e çawaye? u lı ser zor
destiyen runtaya faşist lı Tır
kiye u Ku rdıstane cıvinelr, 
vekiri hat sazkırın. 

Dı ve cıvine da seroke 
"TöB-DER" Gültekin Gazioglu, 
~eki Adsız nunere sendiqaya 
"DİSK" Hela Dehemin, nO
nere KOMKAR u nQnera KOM
JIN beşdar bfuı . Jı aliye dın 
rojnamevan u Yekıtiya Kesen 
dıji-Faşizme lı Berlin jı ber gra
niya karen xwe dı cıvine da 
beşdarnebun , le wan dı cıvine 
ra mesaj şandın. 

Dı cıvine da jı gelek komen 
politik lı ser 400 kesan mırov 

(Dumahik lı Rupela 15 'an) 
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