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HAYl R
içinde yaşadığımız kapitalist
düzenin ·kendisinden kaynaklanıyor. Bunalımın sorumlusu daha ucuz üretim yapabilmek için işyerierini yokeden, karlanna kar katan tekellerdir. Sorumlu, antikomünizmi, şovenizmi, savaş kışkırtıcılı
ğını bayraklaştırarak, bütçenin aslan payı
nı yutan silah tekelleridir. Bu tekellerin
çıkarları doğrultusunda hükümetlere politikalarını dikte ettiren ABD emperyalizmi
ve NATO'dur.
Bu gerici politikanın dayatması sonucu
ekonomik ve sosyal bunalımın yarattığı
karışık ortarndan yararlanan Neofaşistler
resmi makamların gözyummasıyla çalış
malarını yoğunlaştınp, sermayeye karşı
yükselebilecek kitle hareketlerine karşı,
onun çıkarlarını koruyacak sivil kolluk
güçlerini devşiriyorlar.
boyalı Türk baY·abancı düşmanlığı
sınında da sık sık işlenen konulardan biridir. Ancak onlarda yabancı düşmanlı
ğına karşı alternatif olarak Alman düş
manlığının propagandasını yapıyor. Gazetesinin köşesine "Türkiye Türklerin-.
dir" ibaresini koyan mantıkla, Alman
Neofaşistlerinin sloganı olan "Almanya
bunalım .

~
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NüRNBERG 'DEKİ NEOF AŞ İST SALDIRIYI ALM~N '
VE YABANCI DEMOKRATLARPROTESTO ETTİ.
- · Neonazi H. Oexner Nürnberg Kentinde
üç yalıaneıyı kurşunlayarak öldürdü. üç
yabancı da bu saldında ağır yaralandı .
Ertesi gün gazeteler olayı "çıldıran" bir
kişinin işlediği cinayet şeklinde verdi.
Nürnberg polisi cinayet masasında ise
olay rapora · şöyle geçiyordu: "Helmut
Oexner, 26 yaşında, mesleği çatı ustası,
akşam geç vakitlerde çoğunlukla zencilerin uğrak yeri olan "Twenty Five" diskoteğine gider. Gişede giriş ücreti kendisinden istendiğinde Smith/Wesson tabancasına davranarak rastgele ateş eder. O esnada gişe önünde bulunan zenci William
Schenk, 24 yaşında olay yerinde ölür.
Sonra içeri giren Oexner dans pistindeki
kalabalığın üstüne ateş açar. Amerikalı
çavuş Rafus Surkes, 27 yaşlarında, olay
yerinde ölür. Koreli bir kadın ve Türk
garson ağır yaralanır. Bu arada meydana
gelen boğuşmada tabancasını düşüren
Oexner, çantasındaki ikinci tabaneayı
çıkarır ve yabancıların üstüne ateş etmeye başlar. Libya 'lı biri aldığı y~ra ile ye-

re yıkılır, 21 yaşındaki Mısır'lı Mohanı ·
med Ehap ise olay yerinde can verir.''
(Der Spiegel, sayı 27, Temmuz 82)
Oysa olay "çıldıran bir kişinin "işledi
ği basit bir cinayet değildir. ölen veya
yaralanan insanların yabancı oluşları da
bir tesadüf değildir. Olaya müdahale etmek üzere gelen polislere Oexner bağıra
rak şöyle demişti: "Kendinizi korumamza
gerek yok, sadece Türk '!ere ateş ediyorum.
Bu olaylar gerici güçlerin başlattığı
yabancı düşmanlığının hangi boyutlara
ulaşabileceğini açıkça gösteriyor. Gerici
güçlerin etkisiyle sertleşen yabancılar politikasından cesaret alan Neofaşistler bu
cinayeti işlemişlerdir.
Zira gerici güçler artan ekonomik busorumlusu olarak yabancıları
nalımın
gösteriyor. Federal ve Eyalet hükümetleri yeni çıkardıkları yasalarla da buna
destek oluyor. Oysa ekonomik krizin, sosyal bunalımın sorumlusunun yabancı iş
çiler olmadığı açıktır. Toplumda varolan
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Almanlarındır''

fark

vardır?

mantığı

arasında hanıti

ülkemizde faşist cuntanın
üzerindeki terörünü alkış

halklanmız
layanların yabancı düşmanlığına karşı
olmalanndan kuşku duyulmalıdır. Boyalı gerici Türk basını yaptıklan yayınla
Neofaşistterin bizimle Alman halkı arasında örmek istediği duvara harç taşıyor.
Oysa biz tüm emekçilerin çıkarlannın
bir olduğunu biliyoruz. Yabancı düşman
lığına karşı mücadele F.Almanya'da yüzbinlerin ıiirdürdüğü barış ve demokrasi

kopmaz bir parçasıdır.
kavgasının
Gericiliği hep birlikte püskürttüğümüz an
yabancı düşmanlığı da püskürtülecektir.
KOMKAR 4. Kurultayına konuk olarak
katılan bir Alman demokratının konuş
masında belirttiği gibi " sorunlanmızı
birlikte mücadele ile

çözeceğiz".
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IIAMEYCII
XWCIIDCVANAII

Bıradereki

Rojava
rekıriye,

Geli Revalen Riya Dm

me, jı Beriina
me ra helbestek
em lı jer vi helbesti
xwendevanen xwe

jı

he~ii dılxweş

brayen me,

evındara mın ..

tıne bı çavtengl
ii tuneti
ra bı yeknebiin ii nehqi..
çıra hışk bıbın gulen me?
DIXWAZIM SiNEKETE • çıma gırnebın şıtilen me?
çıma riinenın em,
Dıle mın lı paş heft çiyan
deste m ın da deste te?
te dıgere salan vırda
kare xwe çiye wi ewri reş
gula mın ma lı zindanan
lı ser welate me?
axa mın helısiya
.
ez dıxwazım sinekete
lı bın lıngen dujmınan,
gula mın.
le ez çukum? (*)

pe şke şi
dık ın.

Geli xwendevanen Kurd!
Ev dema me, ne dema sekı
nandıne u çavne ri na ri ya ye,
wext boş dıçe, bı taybeti lı
xwendevanen me Kurd, yen
be ci ı1 war, gava ku em kareki
baş u qenc dı her mılet da, dı
her gele xwe da, jı bo azadi u
serxwebuna Kurdan da nekın,
ge lo we ki bıke? we ki bare
Kurdıstan . hılgıre? We ki zaren dergıişan bıpareze? We ki
singa xwe ve k e, lı her gu len
dıjmınan jı bo Kurdıstan? We
ki uki...?
İjar her dıxwazım jı we re
bejım, bı rasti u jı dıl, le ... De
hUn zanıbın...
Braderen Kurd, geli hevalen
riya dıir!
Tışte ku ez jı we dıxwazım
ger hUn zımane xwe bıxwinın,
bı zımane xwe bınıvisın.
Brano,
Bala xwe bıdın van xwendevanen xerib, h vır, lı vi welate
xerib, ki jı wan zımane ke dıQı
vise? Her kes bı zımane xwe dı
nıvise, ma ne şerm e u şermeke
mezın e ku hın em bı zımane
xwe mzanın ·bıxwinın u bınıvi
sın? Dema ku yek jı me dıpırse
lı ser zmane· me, em dıbejın zı
mane me, zımaneki indoewropiye, bı tipen latini te ye danin, dema ku dıbeje, ka çawa
te ye danin, u xwendın, karın
nişani mın bıdın? Em bı dıleki
-sar u bı şermi dıbejın, bıbure,
em nızanın~ koledaran, dıjmı
nan, em kınne ve rewşe,

lı we dıgere
·dıle mın salan vırda,
dıxwaze bıbine;

Mikayil Rojasar
(*)çı bıkım

tu xwetiina welate xwe
ez bı hevi keleka te

DESTEKSIZ ATlŞLAR
o "devlet başkanı"dır, Türkiye'
deki "en büyük adam"dır.
Y ann Bethoven 'in Pastoral
Senfonisini yönetmeye kalkarsa, Brecht'e tiyatro dersi verirse, ya da buz pateninde Türkiye 'yi temsile kalkışırsa hiç
şaşmamalı ..
12 Mart döneminde de Türkiye 'nin başında böylesine bir
dangalak vardı -ve dünyanın
fıkrasına konu olmuştu. Şimdi
bu fıkralar Bay Evren için yapılıyor.

Türkiye dangalak generaller
için kuşkusuz bir cennettir·
çünkü orada bunlann en iyisinİ
devlet başkanı yapıyorlar..
Konuş baş Evren, konuş!
Sen asker adamsın ve desteksiz
atmayı iyi bilirsin; hiç de~ilse
Türkiye bu alanda şampiyon
olsun!..
Şemdin

- Swed
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ORGUT HABERLERI
KARLSRUHE - PFORZHEIM
8 Haziran günü Karlsruhe 'de MSB-Spartakus örgütüı:ı._ce !JlSalvador ile dayanışma toplantısı yapıldı. Toplantıya dıger ıle
rici yerli ve yabancı örgütlerin yanısın KOMKAR sempatizanları
olarak bizler de çağrılıydık. Programda ozan arkadaşımıza yer
verilmişti. Programa çıkan arkadaşımız yaptığı konuşmada:
ABD'nin dünyanın her tarafında yürüttüğü saldırgan poli~_ika_
nın El-Salvador'daki etkilerine dikkati çekti. El-Salvador, Türkı·
ye ve Kürdistan halklarının aynı düşmana karşı savaştığı belirti·
lerek, 12 Eylül faşist darbesinden bu yana halklarımiZ üzerindeki baskılara değinildi. Sıkıyönetim savcılarının kefen biçmeye
devam ettiklerini, özellikle Türkiye Kürdistanı'nda barbarlığın
akılalmaz boyutlara ulaştığL Kürdistan köylerine yapılan komando baskınları ve insanlarımıza yapılan iğrenç işkenceler
anlatıldı. Kürdistan ile ilgili açıklamalar dinleyicileri çok e tkiledi.
Ardından sunulan, halkımızın direniş ve acılarını dile geMren
türkülerle: tüm zorbalıkZara ve baskıZara rağmen zaferin etilen
zorla sömürge boyunduruğu altında tutulan halkların olacağı
birkez daha belirtildi. Uluslararası dayanışmanın en iyi şekilde
dile getirildiği toplantı coşkulu geçti.

e ''Yabancı Düşmanlığı ve Heidelberger Manifestosu "nu protesto gecesi Heidelberg Yabancılar Komitesi'nin girişimi ve 20'
ye yakın yerli yabancı örgütün desteği ile düzenlendi.
Bu programa ozan arkadaşımız da davet edilmişti. Ozan arkadaşımız Alman arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu programa geçmeden önce Türkiye 'den ve özellikle Kürdistan 'da_ n
1
gelen işçi ve ailelerinin burada karşılaştıkları sosyal, ekonomık
ve kültürel zorluklara değindi. Anadilde ders hakkına sahip olmı·
yan Kürt çocuklarının eğitim sorunları anlatıldı.
Daha sonra programda sunulan Kürtçe türküler ve açıklamala
rı kitlede büyük etki yarattı. Yabancı düşmanlığına yönelik ulus·
lararası dayanışma gecesi coşkulu geçti.
Pforzheim-Karlsruhe D.KOMKAR Sempatizanları
OSTFRIESLAND
Leer Gençlik Merkezi'nde Türkiye ve Kürdistan ile ilgili -~OP_·
[antı yapıldı. Toplantıda ülkemizdeki gelişmeler anlatıld~ ~rk!
ye'de Kürdistan halkımıza yönelik baskıları yansıtan degerlı.. bır
film gösterildi. Konuya ilişkin haber veren yerel g~et~d~. şoy~e
deniliyor: "Baskılar ülkesi Türkiye 'de t~~~l hak ~e o~gurluklerın
varlığından bahsedemeyiz. özelli~le Kurtlere yonelık yo~et~e
politikasını gösterilen film ve resımierde som_u~ olarak gordu~:
Kemal Atatürk ile başlıyan Türkleştirme po~!tıka~ı ~98?_ Ey~ul
sonrası daha tehlikeli boyutlara ulaşmış. Boylesı bır .Y~netım
ABD ve AET 'nin desteğini de hcl la alıyor.. Oldukça ~lgınç geçen toplantının gördü~ü ilgiden_ ö_~rü _i~in~i benzer bır tC?plantının yapılacağı Gençlık Merkezı yonetıcılerınce açıklandı.
K ark er

BREMEN
12 Haziran günü Cuxhaven 'da Alman ilericilerinin oluşturdu·
ğu girişim "Yabancı Düşmanlığına Karşı" bir eylem düzenledi.
Eyleme katılan yabancı grupların müzik ve folklor gruplarının
yanısıra Bremen-K/D Kürdistan halk dansları gr~bu da ~atıldı.
Programa başlamadan önce kısaca halkımızın mucadelesı ve sorunlarıyla ilgili bir konuşma yapıldı. Eylem bölgedeki yabancı
düşmanlığını bir kez daha teşhir etti.
e 15-16 Haziran 'ın 12. yıldönümünü KiD lo kalinde yaptığımız
bir toplantıy la and ık. Türkiye 'de sendikal hareket, DISK ve 15·
16 Haziran direnişinin önemini anlatan bir konuşma yapıldı.
Grevi konu alan ve aynı zamanda bireysel terörizmin yanlışlığını
sergiliyen bir film gösterildi. Geniş bir kitle tarafından izlenen
toplantı başarılı geçti.
e/srail siyonizminin ve onun baş destekçisi ABD emperyaliz·
minin Filistin ve Lübnan ilerici güçlerine yönelik saldırısı Filistin
işçi ve öğrenci Derneği ve Bremen Dayanışma Komitesi'nin
(Bremen KID'in de üye olduğu) düzenlediği yürüyüş ile protesto
edildi.

Yürüyüş bitiminde konuşan PLO temsilcisi şöyle dedi: "Siyonist lsrail devleti PLO'yu yok edemez. Çünkü PLO herhangi bir
bina değil, PLO çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, ihtiyarlarımız, ağaçlarımız ve akan sularımızdır". Bu arada açılan karnpanyayı desteklemek için KlD lokalinde yaptığımız 15-16 Haziran toplantısından elde edilen geliri Filistin Işçi Derneği yöneticilerine teslim ettik.
Bremen D. K. M u ha biri -Bedo

FRANKFURT
.15 Haziran salı günü Frankfurt üniversitesi öğrenci Birliği
(ASTA) ve çok sayıda örgütün çağrısı üzerine yapılan protesto
yürüyüşünde lsrail siyonizmi ve ABD emperyalizmi lanetlendi.
e 27 Haziran pazar günü Frankfurt KID lokalinde Filistin ve
Lübnan ilerici güçleriyle dayanışma toplantısı yapıldı.
KID lokali Filistin halkının mücadelesini anlatan poster, Filistin şairlerinden seçme şiirlerle süslendi. Bir köşeye de Filistin. ve
Kürdistan halklarının mücadele birliğini simgeleyen her iki halkın bayrağı asıldı. Konuk olarak FDKC (Filistin Demokratik
Kurtuluş Cephesi) 'den bir arkadaş ta toplantıya katıldı. Saygı
duru~undan sonra tanınmış Filistin/i şair M. Derviş, F.Zeyyat ve
diğer bazı şairlerden şiirler okundu. Sonra Filistin sorununu konu alan bir seminer verildi. Arkasından da FDKC temsilcisi güncel gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı. Bir dinleyicinin Sovyetler ile ilgili sorusuna temsilci şöyle yanıt verdi: "Eğer bugün biz
silah elde direnebiliyorsak ve düşmana darbeler vuruyorsak bunu elimizde olan Sovyet silahlarına borçluyuz. Sovyetler Birliği
halkımızın biricik dostudur. '' Daha sonra Filistin ile ilgili bir
film gösterildi. Açılan yardım kampanyasında toplanan 385 DM
ve 5 karton ilaç FDKC temsilcisine teslim edildi. Toplantı sonucu teşekkür eden Filistinli arkadaş: "Kürdistan ve Filistin
halkları ortak düşmana karşı omuzomuza savaşıyor. Mücadelemizin başladığı günden bugüne değin Kürt yoldaşlarımız hep bizimle beraberdi. Bizim için şehitler verdi. Ne olursa olsun kimse
halklarımızın emperyalizme, siyonizme ve sömürgeciliğe karşı
sürdürdüğü· mücadelesini durduramıyacaktır'' dedi.
e3 Temmuz günü KID lokalinde yapılan bir seminerle Georgi
Dimitrof'un 100. yıldönümü anıldı. Seminerde Dimitrof'un yaşamı, mücadelesi ve özellikle Anti-Faşist mücadeledeki katkıla
rı anlatıldı.

Şervan-

D. K. Frankfurt Muhabiri

BO DENSEE
Değerli Yoldaşlar,

. 6 Haziran 1982 tarihinde Bodensee bölgesi Singen şehrinde
Höchentswill şenliği yapıldı. Derneğimiz de bu şenliğe katıldı.
Şenlik 'te halkımızın kültürünü sergiledik. Kürtçe türküler ve giY_silerimiz oldukça dikkat çekti. Yaptığımız satışlardan elde ettiğimiz 900 DM'ı derneğimiz KOMKAR'a çalışmalara katkı olur
düşüncesiyle gönderme kararı aldı.
Bodensee D. K. muhabiri - Cıbo

NÜRNBERG
.lsrail'in başlattığı savaş üzerine bölgemizdeki Fı'listinli arka-

daşlarla ilişki kurarak onlarla olan dayanışmamızı belirttik. Kendilerine yapacakları her eylemde destek olacağımızı bildirdik.
Bu girişimimizi Filistin/i arkadaşlar sevinçle karşıladılar. Bu
doğrultuda şehir merkezinde açık havada süreli açlık grevi koy-

mak istedik. Ancak polis bu eylemi engelledi. Bunun üzerine Filistin ile ilgili binlerce Almanca bildiri basıp şehrin en yoğun
bölgelerinde dağıttık. Tüm demokratik kuruluşları açılan dayanışma kampanyasını desteklemeye çağırdık. 20 Haziran pazar
günü de KID dernek lo.kalinde "I srail - Filistin savaşı ve Filistin
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi" konulu bir toplantı düzenledik.
e 12 Haziran cumertesi "Nürnberg Nachbarschaftshaus"un düz.enlediği Yabancılar Şenliği'ne katıldık. Şenliktefolklor ekibimiz Kürdistan halk danslarını sergiledi. Ayrıca yayınlarımızın
sergilendiği stand açıldı. Bizimle birlikte şenlik/ere katılan Yunan, !talyan, Türk, Alman ve lspanyol müzik grupları yaptıklaDevamı

11. sayfada
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Kurd1stana Iraq
Bı deste "Komeley Xwendıkaranı
dıstan lı Derewey Welat, (AKSA) dı

Kurnav. bera rojen 23-26 Hezirane da h gele k he.
len Ewrupaye greven xwebırçihıştıne lı
dıjt hukumeta Baas hatın pekanin. Lı
Frense, İngiltere, Swed, Awusturye,İtalya, Elmaoya Federal u h Beriina Rojava
gelek xwendekar, ronakbir u karkeren
Kurd tevi ve xebate blın lı dıji zordestiyen hukumeta Baas derketın.
Paşi wkçun u bınketına tevgera gele
Kurd lı Iraqe, jı sala 1975'a vır da zordesti u kevneperestike behempa lı ser gele
Kurdıstane hate ajotın. Zordestan gele
Kurd, gundiyen belengaz u xızan jı waren
wan dlırxıstın, gunden wan vala kınn u ew
ajotıne lı hela başur. Hejmara van gundan
gibişte 1850'an u nezkaya 800.000 kesen
Kurd, jı bervanzordestiyanketınere-dırban u perişan bun. Dı nav demek e kurt da
zordesten Baas ev plana nıjadperest lı van
helan anin cih: Kerklık, Galala, Mawet,
Şawarta u Suleymaniye. Disa wan lı gelek
helan u waran zevi, dar-ber şewıtandın,
avayi-xani xırab kınn, çavkaniyen avan
mıçıqandın u gele k danstan danbere gır.
Jı sala 1976'an vırda kem-hındık2000
welatparezen Iraq (Kurd-Ereb) bı deste
sazlımana Saddam Huseyin hatın kuştın.
Hejmara kesen gırti iro baş naye zanin,
u ev hejmar ve roje gihiştiye'bılındahike
mezın. Amnesty International çawa dıde
xuyane, paşi Şili u Efriqa-Başur, Iraq dı
ware zordestiye da şuna sewemin dıgre.
Jı despeka meha Gulane-1982'an vırda
bı taybeti lı Kurdıstane serhıldan berxwedan u ·hışyarbuneke mezın dı n~v gel
da te ajotın. Jı bo hılweşand u orte rakın
na sazumana Saddam Huseyin gelen Iraqe
iro bı hevra rablıne lı ser piyan. Dı nav ve
dema kurt da nezkaya 30 kesan bı deste
cellatan dahatın kuştın. Disa 700 kes hatın gırtın.

dıkarın be jın ku pıraniya binbuna
zımane Kurdi jı orte hatiye rakırın u zaroken Kurd tene pe vistın zımane Erebi bin-

Em

bın.

Jı bo pıştgırtiya gele Kurd, xwendekaren Kurdıstane lı derweyi welat runıştıne
greva xwebırçihıştıne. Jı bo protestokı
no u sosretkırına hukumeta Baas, xwendekaren Kurdıstane xwastın ku bal u guhdariya hemu cihane bıkşinıne ser rewşa
gele Kurd. Xwendekaren Kurd annancen
ve xebata xwe lı ser pe ne. xalan pe kaanin u peşkeşi hemu mıroven demokrat,
pe şveru usosyalist k ırın.
Lı Elmaoya Federal bı despe kınna van
grevaıi va, wusan ji lı bajaren Beriina Rojava, Munih u Frankfurte gelek karker,
xwendekar u bı ronakbiren Kurd va hevra
lı dıji. zordestiyen lı Kurdıstane meşiyan.
Federasyona Komelen Karkeren Kurdıs
tan lı Elmaoya Federal· KOMKAR lı bajare Frankfurte serik da lı şuna greve u jı
bo pıştgırtiye belevokek bı zmane Elmani
derxıst, çapkır.
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•
KURDISTANA IRAN
1

Çawa Radyoya Denge Kurdıstan dıde
kıvşe ku; h Kurdıstana irane gele me jı bo
doza xwe bı merani şer dıke. Jı ber bılınbuna ve tekoşine pastar, arteşe u bı çaş
hevra erişen xwe zetır dıkın. Ew dajone

kan dıkın. Wan lı hela Piranşehir zarokeki 12 sali, h he la bajare Mahabate keçı
keke 2 sali kuştın, 2 zarok ji bırindar kı
nn. Ev hoviti, ledan u çavsoriyen dıjmın
tım u. tım dajo. Lı bajare Saqız endame
ser gunden Kurdan, gelek kesen begune PDK-1, Ali Abdullahzade paşe 9 meha
dıdın ber gullan, wan dıkujın. Lı hemberi zindane da jı ber eziyet u tedayen gıran
ve zordestiya kevneperestan, peşmerge- hate kuştın. Disa lı bajare Merivan bı
yen dılsoz u cengawer ji vala naminın, ew deste cellatan, peşmergeye merxas
pır caran dor h dıjmın dıgrın, hezen wan Fulat Burgeri hat dardakınn.
jı hev belavdıkın u Imge dıjmın dıxıne soÇawa Radyoya Denge Kurdıstan dıde
leke teng.
kıvşe wusan ji gelek Kurden Iraqe, an ji
Dı ve mehe da peşmergan pır caran enda~e Qıyade Mıweqet tevi hezen
zora dıjmın bınn. Çawa radyo dıde kıvşe, PDK-1 dıbın. Lı he la bajare Nagedeh 3
riya Senendej u Merivane kete bın bandu- kes u hela bajare Piranşehirpeşmergek bı
ra peşmergan. Dı vi şeri da hezendıjmın 2 tıfıngın xwe va hat nav cergen şer da
te kçun u bınketın. Disa lı he la Malıaba te ci gırt.
şereki tuj dı navbera peşmerga u pasdaDoxtıren Partiya Demoqrata Kumıs
ran aa derbaz bu, dı vi şeri da jı dıjmın tana İran, lu wext vala naminın, ew şev
9 kes hatın kuştın u gelek hacet-maşine roje n xwe dıkıne yek, jı boqencbuna bıri
dıjmın keteber deste peşmergan.
ne n şervanan pır karan dıkın. Wan lı he la
Le, dıjmın jı ber van serfıraziyen bajare Negedah dı nav 34 gundan da nez,peşmergan har-din dı bın, dema ku tış- kaya 1785 zarok aş i kınn. Gundiye n ve
tek jı deste wan naye, ew erişe jın-zaro- hele, jı ber karen van
doxtoran pır
"r·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _k_e_r_x_w_e..:..ş_b_u_n._..;__ _ _ _ _ _ _ _.....;.,

Zordestiyin Kevneperest
Ll KURDISTANA TIRKiVE
' tan da

44 HEVALBENDEN PARTiYA
KARKERİ KURDISTAN
HA TlN GIRTlN .

hatın gırtın.

Hezen kolonyalist u

faşist lı vi bajare Kurdıstane herroj xwine
dırejinın u eziyet, teda, Jedan sekınandın
çiye, nızanın, dajon. Gırtına van 44 kesan
ii. car~e dm arınanca cuntaya faşist xweş
nışanı me dıde. Bo ve yeke
nıştımanperwer u şorışvan jı

hemu hezen
ber bılındblı
Cuntaya faşist, iro raste-rast derewan na van zordestiyan peviste singe xwe bı
dıke. Jı bo veşartın u kıraskırına zordes- dm lı ber hemu zordestiyan.
tiyen xwe lı ber çaven dıne-aleme lı ser
demokrasiye bılınd deng dıke. Gelen Tır
kiye jı aliki da dı bın bare belengazi, bu.
HEVALBENDEN
hayi u xızaniye, jı aliye dm da, dı bın zor"RIZGARI" Ü "ALA RIZGARI"
destiyen politik da bı rasti dıxenıqın u dı
~alın. _Ev rewşa_ xırab iro hın ji lujtır dajo
CEZA YEN GIRAN DİTIN
u ware zordestıyan hın ji fıretır dıbe. Bı
taybeti h Kurdıstane hemu hel u war ten
pekolkırın u dor lı Kurdıstane hatiye gır
Beri çend rojan h bajare Diyarbekıre
tın.
93 hevalbend-sempatizanen Rızgari u Ala
Heta nıha lı Kurdıstane bı deh bezaran Rızgari dı navbera 2 . 32 salan da cezayen
welatparez, demokrat, şonşvan u sosya- gıran ditın. Cuntaya faşist u bı deste dadı
listen Kurd bı deste gener-alen faşist hatın gehen we iro zordestiya h ser welatpare.
1
gırtın. Sekbav, xulamok u nukeren burjuzen Kurd hın ji zetır dıbın, xelasblına davaziya yekdest, jı ber daxwazen imperyawaya Rızgari u Ala Iıızgari ji bılındbuna
lizma Emerike, iro hemu gıraniya xwe
ve
nıjadperesti u kevneperestiye iro xweş
·
danine lı ser rewşa Ku rdıstane.
Dişani me dıde. Dadıgehen faşist tene jı
Dı van dawiyan da çawa rojneme dını
bo Rıza Sayın 32 sal, Mehmet ünal 13 sal
visın ku, lı he la bajare Diyarbekıre 44 lıe
valbenden Partiya Karkeri' Kurdıstan u jı bo Sabri Balti ji 12 sal bıryaren cezayen gıran gırtın.
(Şonşvanen Demokrat) bı deste zordes-
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«ANADiL TÜRKÇE DEGiL » s8zü

Yurtd191 Edileme z

ve slrktek l g8ster i
"Türkçe konuşulmayan il
için özel e{Jitim programı ile
Türkçe'nin bir yabancı dil gibi
ögretilecegi yeralmıştı.

E~Itiml•

'nın
Eğitim
Geçenlerde
''Yıllarca ihmal edilmiş'' bir soruna el attığı ve anadilin Türkçe olmadığı yörelerde, Türkçe'nin bir yabancı dil gibi okutulacağı haberi basma yansıdı.

Aslında bunda şaşılacak bir yan yoktu.
Türkiye'de bu tür uygulamalar ilk kez görülüyor değildi. Anadilin Türkçe olmadığı
yöreler diye ifade edilen yerler esas olarak
Kürdistan'dı. Türkçenin bir yabancı dil
gibi okutulması ise cumhuriyetin ilanıyla
birlikte Türk burjuvazisinin giriştiği bir
uygulamaydı. Türk burjuvazisi uyguladığı
sömürgeci politikanın gereği olarak Kürt
halkı başta olmak üzere, Arap, Çerkez ve
Laz gibi halkiann kendi dilleriyle eğitim
tanımıyor, onlara
_yapmalarına olanak
Türkçeyi zorla öğretiyor. Kürt çocuklan
ancak okula gittikleri zaman Türkçe duymaya başlıyorlar. Bu nedenle de "Türkçenin bir yabancı dil gibi okutulması"ndaki
gibi sözcüğü zaten fazladır. Türkçe düpedüz bir yabancı dildir Kürt halkı için.
Ama şimdi bu söz şura planına girdi
diye Milli Eğitim Bakanlığı denilen sirkte
bir harekettir başladı. Cümle soytanlar
oradan oraya koşuyor, seyirciyi daha çok

Cumhu riyet-;i
Avukatlar Derneği
Cumhuriyetçi
(CAD) adına basma açıklama yapan Yönetim Kurulu üyesi Avukat Helmut
Brunn "Türkiye'de ordunun hukuk kurumlan üzerindeki baskısını evrensel hukuk kurallannın çiğnenmesi" olarak niteledi. Konu ile ilişkin olarak yayınladıkları
"Türkiye'de Politik Mahkemeler" adlı belgesel broşürü basın mensuplarına sunan
Brunn: "Ordunun sıkı denetimi ve baskısı
altında çaiJaiarını sürdüren sanık avukatlannın çalışmalarının engellendiği veya temamen ortadan kaldınldığını, cezaevlerindeki tutukluların yaşam koşullannın insanlık dışı boyutlara ulaştığını, tutuklananlann sürekli olarak işkence çarkından
geçirildiğini" açıkladı.

özellikle ordunun hukuksal

kurumları

baskı altına alması yüzünden Türkiye'de
hukukun varlığından sözedilemiyeceğini

belirten Brunn

gelişmelerden kuşku

duy-

Behçet Alptekin

Faşist cuntanın makamları 12.2 1982
tarihinde Alman hükümetine yaptığı bir
müracaatla Behçet ALPTEKIN'in iade
edilmesini talep etti. İade gerekçesi olarak
çeşitli "adi suçlara" karıştığı ileri sürülüyor. Faşist cunta; yurtdışında ·bulunan
yurtsever, demokrat kişileri bu yolla iadesini sağlama, zindanlara atma, işkenceye
sokup yoketme yöntemlerine başvuruyor.
Cuntanın müracaatı üzerine Hamm
Yüksek Mahkemesi Behçet'in iadesi konusunda karar alıyor ve onu gözaltına aldır
tıyor. Karar henüz kesinlik kazanmış değil. Kararın kesinleşmesi halinde, Adalet
bakanlığının onayından geçmesi gerekiyor.
~hçet ALPTEKiN KOMKAR üyesi
Paderborn Kürdistan İç şi Komitesi 'nin
başkanıdır; Sömürgeci zorbalığa, faşist
barbarlığa, Federal Almanya'daki işçileri
mize, iiticacılarımıza karşı uygulanan
haksızlıklara, sömürüye karşı mücadelede
_
yer aldı.
Bugün Behçet, yarın sıra onbinlerce
Behçet'e gelecektir. Bu haksızlığa karşı
çıkmak, yetkili mercilere, karann bozulması yönünde baskı yapmak her de-

güldürrnek için tüm hünerlerini göstermeye çalışıyorlar. Büyük soytarılar, "anadil
Türkçe değil" sözünü kullanan küçük soytanları ortaya çıkarma çabasındalar. Sirk
patronu ise duruma birazcık kızınakla
birlikte; gene ı!e oldukça memnun görü. nüyor. Çünkü, Milli Eğitim Bakanlığı levhalı- sirk-binası oldukça modern. Seyirci
ise oldukça kalabalık, Türkiye'de yaşıyan
45 milyon. Hatta burjuva gazeteleri sayesinde soytaniann gösterilerini yurtdışın
daki Türkiyeliler de izliyebiliyorlar. Böylece büyük patron modern bir sirk binasmda düzenlenen gösterilerle, 45 milyonluk ülkenin insanlarını eğlendirmeyi v~
bol bol güldürmeyi başarabiliyor. Ve seyirc.inin kahkahaları arasında "anadili
Türkçe olmayan yörelerin" olmadığı kanıtlanmaya çalışılırken, "Ata"sının izinde
yürümenin mutluluğunu yaşıyor. Göğsü
nü kabartarak şimdiden gelecekte daha
büyük soytarılarla, daha büyük gösteriler
düzenlemenin planlarını yapıyor.
Kürt'lerin ülkesine saldınlıyor, zenginlik kaynaklan yağma ediliyor, insanlar mokratın görevdir. Behçet ile dayanışma,
katleqHip sürgüne gönderiliyor ve Kürt di- ·benzeri durumlarla karşılaşacak onbinli yasaklanıyor, kısacası Kürt halkını yok- lerce Türkiyeli ve Kürdistanlı insan ile ma:
etmek için ne lazımsa yapılıyor. Ve en nevi dayanışma anlamı taşıyacaktır.
son olarak bakanlık kalkıp Kürtlere zorla
Behçet'in avukat masraflarını karşıla
Türkçe öğretmek için yeni bir takım
planlar yürürlüğe koyuyor. Arkasından mak için, ailesiyle dayanışma göstermeise "Anadili Kürtçe olmıyan yöreler" ye çağınyoruz.
sözcüğü plana nasıl girdi diye dedektiflik
oyunu oynanıyor. Ve sanki anadili Kürtçe Dayanışma Kontosu:
olan, milyonlarca insanın varlığı bilinmi- (Spendenkonto)
"Solidaritat mit BEHÇET"
yormuş gibi, bir söz "skandal" diye niteDeutsche Bank
lendiriliyor.
Böylesine bir sirk gösterisini ve böyle- Konto-Nr. 229 98 7300
sine hünerli soytanlan seyretmeyi kaçır BLZ: 500 700 10
6000 Frankfurt am Main 1/BRD
mamalı. Tarihte benzerlerine az rastlanır
da.

Avukat lar

Derneğinin

belirtti. Brunn ''CAD adına veya
olarak gidip politik mahkemeleri
yerinde inceleyen veya bu konuda araştır
ma yapan avukatıann gözlem ve araştır
malan sonucu bu kanıya vardıklannı''
duklannı
bağımsız

açıkladı.

Brunn ''bizim bu görüşlerimiz Türkiye'deki meslektaşlanmız tarafından da
paylaşılmaktadır. Türkiye'nin hukuk devleti olduğu iddiası ve bu alandaki söylentilere son verilmelidir'' dedi.
Sunulan belgelerde; tutuklanan kişile
rin polis denetimi altında ifadelerinin alındığı, 30 ile 60 gün arasındaki bu süre
içinde gözaltına alınan kişilerin avukatlarının

yardımından

faydalanamadıklan,

politik davaları üstlenen avukatların artan haskılara hedef olduğu kanıtlanyla
gösteriliyor.
Brunn yaptığı basın toplantısında:
"Savunma avukatlarının davaya ilişkin çaIışmalan engellenmektedir. Avukatıann

A-;•klam as•

müvekillerini haftada sadece bir kez ziyaret hakkı var. Ancak bu süre bir dakika ile
yirmi dakika arasında değişiyor. Bu görüşmeler ise nöbetçi askerin denetiminde
yapılıyor. Bu zor koşullar altında mahkemelerde normal hukuksal savunma hakkından söz edilemez'' dedi.
Askeri yönetimin mahkemeler üstündeki kesin denetiminin diğer bir göstergesi
olarak ise raporda "üç hakimden ikisinin
askeri hakim olduğu ve hakimiere karşı
güvensizlik bildirimi konusunda da karann Savunma Bakanlığınca verildiği'' gösteriliyor.
Bu şartlar altında bundan böylede Türkiye ve Kürdistan 'daki politik mahkemeleri izlemek üzere gözlemci göndereceklerini açıklayan CAD Yönetim Kurulu üyesi
bu alandaki çalışmalann sürdürüleceğini
kamuoyuna açıkladı. CAD 'ın basın toplantısı ve sunduğu belgesel broşür kamuoyunun geniş ilgisini gördü.
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Roja 4 Hezirane balefıre n İsraili çe nd
navçeyen felestiniyan lı Berfıte il lı neziki bajare Sur (Tyr) bombebarankırın. 210
mırov ku ş tın il 550 ji bırindarkırın. Ev
bom bardfımankırna, destpe ka erişeke fı
reh bu, ku İsrail ii mej da amededıkır u
çavne ri ya fersendeke le hati dık ır.
Dı rojeke da İsrail 20.000 leşker bı hemil cfıreyen çeken gıran va derbasi hundı
re Lıbnane kırın. Be seknandın balefıren
.we bajar u gunden Lıbnane il cıhen felestiniyan bı bomhan il raketan va şewıtan
dın il hılweşandın.
Roja 7 Hezirane 60.000 leşkeren İs
raili ketıbfın Lıbnane il rojeke tene hejmara wan gıhişte 85.000 leşker il 500
tang. Ew 70 heya 80 kilometır jı sinoren
Lıbnane derbasbilbfın. Siyonisten xfıruej
careke dın derewen xwe jı cihane gışti ra
eşkerekınn, ku mebesta wan ne tene paqıjkırına 40 kilometır jı partizane n R~xıs
tına Rızgariya Felestini (PLO) ye.
Wan dı propaganda xwe da dıgot, bo
parastma sinoren xwe yen bakur em dıx
wazın bı fırehiya 40 kilometır hebfına
PLO ya leşkeri rakın. Le arınanca wan ya
rastin tışteki dıne il ew naxwazın lı ber
tu sinoran rawestın.
Heya roja l l Hezirane siyonistan
120.000 leşker xıstın erde Lıbnane. Dı
ve navbere da kes nızane çıqas mırov hatıne kuştın il bırindarkırın, le lı gor raporen rojnamevanan belki betıri 14.000
mırov hatıbın kuştın il betıri 20.000 bı
rindarbilbın il dora 800.000 ji be mal mabın, jı ber ku siyoniste n faşist erışen xwe
yen hovi kemnekırme, hejmaren kuşti
yan, bırindaran il bemalan her dıçe betır
dı be.
Dı van rojan da İsrail Berfıta Rojava jı
erde, jı ezme n il jı deryada bombebarandıke il malan il nexwaşxanan bı ser ınıro
van da hıldıweşine. Pıraniya ku ştiyan il
bırİndaran jm il zarone.
Siyonisten erişvan dıxwazın çekdar il
pe şengiya PLO bıgrm yan bıkujm il PLO
jı hev belavkın il gele felestini be pe şengi
yeke rast bıhe !ın.
Arınanca

ve

erışe

hılweşandına

ne tene
PLO ye .

Eşkereye, ku İsrail ev e rı~a .?e dı t~ne
rojeke da amedekıriye. Bere ıı e_w buy~
sebeba çar şeren mt>zın bı dewleten t>rebı
ra (sala 1948, 1956, 1967 .u ~973). Dı
navbera van ş ere n m ez m da Israıl bı h ezaran car e rış bın ne ser gele fe Jestini il gelen ereb. 5000 car we jı sala .1967 heya
sala 1970 e rışi ere b an kıriye.

Arınance n ve e rışa nuh ji ne tıştne teze ne. Ew berdewamiya şeren bere il diroka İsrail il tevgera siyonistine.
Jı sazbfına tevgera siyonisti il nemaze jı
kongra we yayeka sala 1897 da eşkereye,
ku .siyonis_ti tev~ereke_ nıjadp~res~ il k~lonyalıste. He n we deme seroke n sıyonıstan
arınance n xwe bı armancen dewleten imperyalist ~a ~ır~dıdan il hevkari il nokertiya xwe peşkeşı wan dıkırın.
Dı şere cihani ye yeka da wan pewendiyen xwe bı İn?ıliz.an ~a ~u rt~ırın. il ~e!ın
xızmeta taca b rı tanı. Sude n sıyonıst u Ingılizan yen strateji gıhiştın hevdfı il bı vi
awayi siyonistan kanibfın sala 1917 sozeki
jı wezire Britanya ye derva bo avakırma
welateki netewi jı Cıhudan (Yahudiyan)
ra lı Felestine bıstinın. Jı we deme da siyonistan bı xu rti propaganda lı nav Cıhu
dan belavkırın bo bıçın Felestine. Bı hemil şeweyan wan ev kara peşvebırın.
Hen dı kongra sala 1897 da siyonistan
dabil peşiya xwe, ku Felestine jı erehan
valabıkın. Pışti tekçfına Dewleta Osmani
dı Şere Cihani ye yeke da Britanya Felestin xıste bın deste xwe il arikariyeke
mezın jı siyonistan ra kır, kanıbın dewleteke jı xwe ra lı Felestine avakın.
Silden tevgera siyonisti we deme nemaze bı &ide n imperyalizma İngilızi va
hatıbfın gıredan. Dı bın lepe n kolonyaliste n İngdizi da siyonistan re xıstınen
xwe lı Felestine pekaninil hejmera Cıhu
dan zfı pırkırın.
Pışti Amerika hebilna xwe lı Rojhılata
Navin xurtkır il bere-bere cıhe Britanya il
Fransa stand edi siyonistan bere xwe dane İmperyalizma Ameriki il xwe bı we va

mark jı petrole werctıgre.
Parastma petrole arınaneeka bıngelliye
bo imperyalist il kevneperesten ereb.
Rojhılata Navin cıheki zor gıring dı
stratejiya imperyalizme da standiye.
Amerika xwe cendırıne cihane gışti dıza
ne il her wusa ji lı Rojhılata Navin.
Ew baş dızane, ku tsraile baştır kes nı
kane hebiln il &iden we bıpareze.
Dı doza Rojhılata Navin da silden imperyalizme, siyonizme il yen kevneperestiya erebi gıhiştıne hevdfı.
Her se hez dıjmmen peşketına cıvaki
il rızgariya gelane.
Şıkandına Şoreşa
arınanca

her

Felestini

se hezane

Peydabfına tevgera felestiniya çekdari
il sazbfına PLO il peşketınen we biln stı
riyek dı çaven siyonist il imperyalistan
da. Şoreşa gele felestini hedi-hedi fırehbil
il armancen xwe eşkerebfın, ku ew lı dıji
siyonizme, imperyalizme u kevneperestiY~ ye. Tevgera gele felestini bil xwendegeheke şoreşgeri bo gelen hınctest u ban- •
dora xwe Rojhılata Navin mezmbu.
Lı nav welaten erebi PLO wek nunere
gele felestini xwe danasin u lı ser sehna
cihani ji serketmen siyasi yen mezın pekanin. Nunere n PLO lı dewlete n sosyalist u
lı gelek welaten dm wek nuneren dewletan te n nasin. Cihana pe şverfı u azadixwaz tevde pıştgıriya mafen gele felestine dıke. Gele felestini lı her dere bı merani sere xwe lı dıji siyonizme rakıriye u
PLO jı xwe ra peşeng dınase.
Lewra İsrail dıxwaze PLO jı meydana
leşkeri u siyasi rake u gele felestini be pegıredan.
şengi bıhele. Tevi hestıren derewin kevJı destpeka salen 40 da Amerika bilye
pare kare yeke bo tevgera siyonisti il İs neperestiya erebi ji bı nemana PLO qarail. Roja 15 Gulane 1948 siyonistan na- yile.
Bı ve yeke ew dıxwazın PLO bışkinın
ve dewleta xwe; İsrail bılındkırın. Pışti
yek deqiqe il beri hernil dewletan Ameri- u çaven gelen Rojhılata Navin bıtırsinın;
ka İsrail wek dewlet danasi (pe İltirafkır). ew dıxwazm bı van erışe n faşisti lı ser
gele felestini u Lıbnani nımuneyeke jı
Jı we roje da il heya iro imperyalist;
nemaze imperyalisten Ameriki bı hernil gelen me ra nişanbıdın.
heza xwe ya leşkeri, teknoloji, abori il siEw jı rabfınen me zor dıtırsın; lewra
yasi arikari il pıştgıriya İsrail dıkın. Eger ew jı her ali da dest davejın welaten me
ne jı wan ba, İsrail we nıkaniba rejimeke u naxwazm gelen me rızgarbıbın.
wısa şerxwaz avabıkıra il bı aboriya xwe
İsrail her tım dest dıreji erden erehan
te ne we nıkaniba tu caran makineke leş dıke u sinoren xwe fırehdıke. We jı zu da
keriya ewqas mezın xudanbıkıra. İsrail çav herdane Lıbnane u dıxwaze beşeki je
buye leşkergeheke imperyalizme lı Rojhı bıbıre. ir o ew fersenda ketive desten we.
Iata Navin. Lewra arınancen İsrail il yen
Lewra dewleten erebi nıkanm bı xurti
imperyalizma Ameriki lı Rojhılata Navin lı peşiya İsrail dı ve deme da rawestm.
jı hev na ye n cu dak ırın. E w nahe !ın aşıti lı
Ew tene bı gotınen vala pıştgıriya gele fenavçeya me çebıbe il serxwebfına siyasi il lestini u Lıbnani dıkm.
abori peşvabıçe.

imperyalizma Amerika
çı dıxwaze?

Nuneren we eşkere dıbejm: "Pewiste
gu hartıne n Rojhılata Nav in dı de st me da
bın". Ew baş zanın eger zfı be yan dereng
be, gelen Rojhılata Navin we bı xurti e rı
şi hebüna imperyalizme lı navçeya xwe
bıkın il xer il beren wt>laten xwe jı dest
we rızgarbıkın.
Bo dewleten peşesazi (sınai) ,:ıetrola
Rojhılata Navin gelek gıringe Cı :ı aboriya wan da rolek mezın dılize. :~w ~; 35
jı haceta xwe jı ve navçeye dıstine. Tene
h atma Sau di ya - Ere bi sa le 235 milyar

Tene Amerika deste xwe
dı ser İsrail ra dıgre
Lı

cihane gışti dengen protesto u meh-

kumkırına erışen faşisti h dıji gelen felestini Lıbnani bılınddıbın. Ne tene hezen

u

sosyalist, demokrat u pe ş veril, le h eya
hu ku mete n Ewropa Rojava ji lı dıji ve
herberiye derketm.
Jı 130 dewleti dı Sazumana Netewen
yekbuyi (UNO) da tene Amerika lı pışt
ısrail .sekıni Cı lı dıji bıryara kışandına leş

kere ısrail jı Lıbnane dengda. Her wusan
bı.mafe xwe ye Ve to neheşt bıryar lı dı
ji ısrail be standın.
Careke dın ew nişandıde, ku İsrail bı
razibfın il zanina Amerika bı van erışan
radı be.
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Kastelli 'nin Cökiisii
Cuntan1n
•
•
Ekonomi Pollt lkas1n1n iflis1d1r
tahviller, normal süre, yani 7
gibi işlem görecektir.
Kaldı ki bütün bunları bir
kenara bıraksak bile Kastelli'nin mallannın satışı ve paraya
çevrilmesi yıllar alacaktır. Fiyat artışlarının etkisi göz önüne
alınırsa tasarruf sahiplerinin büyük kayıplara uğrıyacağı açık
tır. örneğin: 3 yıl sonra parası
· nı alabilecek olan bir alacaklı
hükümetin söylediği gibi fiyatlar yüzde 40 oranında artsa bile
% 120 oranında zarar edecektir. Başka bir deyişle bugün
1000 lira alacaklı olan bir kişi
bu parasıyla satmalabileceği eş
yaya üç yıl sonra 2200 lira ödiyerek sahip olabilecektir. Gerçekte zarar bunu kat kat aşa
caktır. Çünkü fiyatlardaki artış
birkaç misli olacak.
Daha da önemlisi Kastelli 'ye
para yatırmış olan tasarruf sahipleri yüksek faiz alabilmek
umuduyla bu işe girişmişlerdi.
Diyelim ki ana para yıllarca sürümcemede bırakıldıktan sonra
yarımyamalak şekilde ödensin
ya faizler ne olacak? üstelik d~
Kastelli resmi faiz oranının çok
üstünde faiz tahahhüdünde bulunmuştu. Bu yüzden doğan
borcu 15 milyar lirayı buluyor.
Hükümet veya diğer ilgili kurutuşlar resmi oran üzerinden faiz
ödemelerinde bulunsalar bile
15 milyar lirayı bulan ve ''fark
faizi" veya "risk faizi" denilen
faiz alacaklannın yanacağı şim
diden bellidir.
Yurtdışında çalışıp da döviz
karşılığında tahvil satınalanla
rm durumlan daha da kötü
Çünkü Kastelli bu tahvilleri
"kur garantili" olarak satmıştı.
Yani Türk lirasının değeri
Mark karşısında düştükçe aradaki fark da tasarruf sahibine
ödeniyordu. Şimdi bu durum
ortadan kalkıyor. Döviz yatır
mış olan bir işçiye alacağı para
bugün ödense ı Mark karşılğı
66 Türk lirası üzerinden hesap
yapılacak. Halbu ki üç yıl sonra ödeme yapıldığı zaman
Mark'ın lira karşısındaki değeri
yükselmiş olacak. İşte dövizle
tahvil veya sertifika satın alanlar o zaman da düşük kur üzerinden alacaklannı tahsil edeyıllık süreliymiş

Nihayet Bankerierin en koKastelli de kaçınılmaz
sona ulaştı ve iflas bayrağını
çekti. Burjuva basını olayı fl~
habe~ ol~rak duyurdu. K~~tellı
ye ~t vıll~ar, ~atlar, ~oşkler
ve luks daırelerın fotograflan
sergilendi. Kurulu!un s~hibini~
damanı

yurtdışına

kaçtıgı

soylendı.

Oysa Kastelli ile hükümet önceden aniaşmış ve herşeyi ortaklaşa pla~amışlardı. Cevher özden'in ~sviçre'ye çıkışı da bu
planın bır parçasıydı.
Şurası bir gerçektir ki Kasteili'nin iflası sıradan bir olay
değil. Sömürü ve soygun mekanizmasının nasıl işlediğinin ye-

ni bir sergilenmesi ve burjuva
?üzeninin ifl.asının bir kez daha
ılanıdır. Buı:ıuva basını her nekadar "Hükümet olaya el koydu", "Hükümet Paniği önledi"
gibisinden palavralarla işi kolayca geçiştirmeye çalıştıysa
da, sorun oldukça büyüktür ve
bundan zarar görenler küçük
tasarruf sahipleridir.
~ Kastelli'?in piyasada~ topl~dıgı para mıktarı 100 ~mı~~ ar lı, r_ayı. aşır.~~· ~u-~e~lagın onemlı bır bol~~unun,, Ba~~a m~~;

duat sertılıkalan ve Tahvıl
karşılığı o~d';lğu belirtilerek zamanı geldığınde bunl~ı: çıka-

ran kuruluşların gereklı odemeleri yapacakları ileri sürüise bile
Kastelli'nin geriye kala~ bor~lannın tutarı gen~ 20 mılyar lıradır. Gene burıuva basınının
yaptığı. ,prop_agandaya bakılırsa
Kastellı y~ aıt mallaı:_bu bor~u
karşılıyabılecek
du~ey_~~dır.

paraya çevrıldıgınde
alacaklılann paraları da öden-

Bunlar
miş

olur. Bu "ölme eşeğim yaz
gelecek" m<!ntığıdır. Kastelli'nin lüks mallannın kaç yıl içerisinde satılaca.ğı, satıldıktan
sonra elde edılecek paranın

borçları karşılayıp karşılıyamıyacağı belli değil.
Diğer taraftan tahviller normal olarak 7 yıl süreli çıkanlırken, Kastelli bunu iki yıl için
yaptı. Şimdi aradan Kastelli
çekildiğine göre iki yıl vadeli

cekler ve dolayısıyla büyük ölçüde zarara girmiş olacaklar.
Açıktır ki Kastelli'nin batışı
aynı zamanda faşizmin ekonomik politikası olan 24 Ocak kararlarının da bir yönüyle iflası
dır. Faizlerin serbest bırakıla
rak, bu sayede tasarrufun teş
vik edilmesi ve piyasadan para
çekilmesi politikası böylece
çuvallamış oluyor. Artık kimse
bu türden yüksek faiz hikayelerine uyarak tasarrufa yönelıneye cesaret edemez.
üstelik Bankaların tasarruf
sahiplerinin paralarını ödemeleri resmi açıklamalardaki tarzda mümkün değildir. Bunun yapılabilmesi için Merkez Bankasının bu ödemeyi yapacak olan
bankaların parasal ihtiyaçlarını
karşılaması gerekir. Böylesi bir
yol izlendiği zaman 24 Ocak
kararlan bir başka açıdan da
tökezliyecektir. Çünkü böyle
bir durumda piyasaya büyük
miktarda para akacak ki bu da
sunni biçimde bile olsa biraz
baskı altında tutulabilen fiyatIann daha büyük ölçüde artışı
na neden olur. Bu durumda iktidar iki yol izliyebilir. Birincisi; bankalara bu iş için ihtiyaç
duyduklan mali kaynağı sağla
mak ve buna karşılık başka
alanlardaki parasal desteklerden kaçınmak. Zaten hükümet
Kastelli'nin iflasının açıklanma
sından hemen sonra bankalara
belli bir mali desteği sağlarken,
hemen bu yola başvurdu ve yatınm kredilerinde kısıtlamaya
gitti. Ama uzun vadede iktidar
bunu göze alamaz. Çünkü zaten
çok düşük düzeyde gerçekleşe
bilen yatınmların böylesine bir
yöntemle daha da daraltılması
durgunluk, i~sizlik ve kıtlığı
arttıracaktır. Ikincisi ise hükümetin ileride bankalara parasal
destek sağlamaktan vazgeçmesi
ve diğer uygulamalarda olduğu
gibi Kastelli olayında da küçük
tasarruf sahiplerinin paralarını
sürümcemede bırakması ve birkısmını ise hiç ödememesidir.
Hükümet 24 Ocak kararlannı
yürürlükte bırakacağını ilan ettiğine göre bu ikinci yolu tutması daha güçlü bir ihtimaldir.
Ama şurası açıktır ki tutulan
yol hangisi olursa olsun sonuç-

ta ezilen küçük tasarruf salıiD
leri ve emekçi yığınlar olacaktır.

özetle belirtmek gerekirse, ·'
küçük tasarruf sahipleri bir kez
daha cezalandınlıyorlar. öyleyse bu işin sorumlusu kim? Elbette ki sorumlu olan Türk devletinin kendisidir. Çürıkü Kastelli ve benzeri kişiler durup
dururken ortaya çıkmadılar.
Bankerler yıllardır halktan para
topluyorlardı. Bu işi yaparken
de devletin gözetim ve denetimi altındaydılar. Devlet onları
yıllarca teşvik etti, korudu.
Çünkü Bankerierin yaptığı iş
piyasadan para toplamaktı ki
bu 24 Ocak kararlarına uygun
bir durumdu. O nedenle de
devlet Bankeriere her türlü desdeği sağladı. Ama bir yere kadar gelebildi bankerler. Ondan
sonra iflaslar başladı. Halktan
toplanan yüzmilyarlar böylece
çarçur edildi. Binbir güçlükle
üç-beş kuruş biriktirebilen küçük tasarruf sahipleri soyuldular.
Şimdi devlet kendisini de
bu olayların dışında gibi göstermeye ve üstelik de küçük tasarruf sahiplerini koruyor göstermeye; Kastelli 'yi yurtdışına
çıkardıktan sonra kaçtığını ilan
ederek temize çıkarmaya çalı
şıyor. Gerçi halktan toplanan
milyarlarca lira çarçur edildikten sonra Kastelli'nin yakalanıp
yakalanmamasının bir önemi
yok ama en azından bu olay
başlı başına hükümetin sahtekarlığını ortaya koymaya yetiyor. Görülüyor ki devlet soyguncuların
devletidir. Suçlu
olan, Kastelli ve benzeri soyguncu çetelerinin düzeni, onun
koruyucusu burjuva devletidir.
Hükümetin bildiriler yayın-
laması, tasarruf sahiplerinin korunacağını ilan etmesi yeni bir
yalandan ibarettir. Şimdi ani
tepkileri önlemek için bu tür
parlak sözler sarfediliyor. Zaman geçtikçe Kastelli'den alacaklı olan insanlar da diğer
bankerlerde alacaklı durumda
bulunanların haline düşecek
ler.
Propagandaya kanmamalı
yız. Hep birlikte devletin yakasına yapışarak "suçlu ayağa
kalk" diye haykırmalıyız.
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PIRSA STARBÜNE

u-

HEVPEYViNEK

Nı1çegihane Denge KOMKAR bı karhereki Kurd va lı ser pırsa starbı1ne (iltica, mı1lteci, azul) hevpeyvinek pekani. Karkere Kurd Hesene Xezo, ev nezkaya 3 satane lı Elmanya Federal, dı bajare Frankfurt€ da bı1ye starvan.
Ew naxebıt~ jı ber ku heta nıha tu karek nedit. Em lı jer bersiven Heseno Xezo lı ser pırsa starbune peşkeşi
xwendevanen xwe dıkın.
Denge KOMKAR

O PIRS: 'I\ı çı wexti u jı her çı tu hati El- tı komele radızam, wext dıbu ku mm tu
ciheki raketme nedıdit.
manya Federal buyi starvan
Dı ve deme da mın arzuhalek nıvisi
Hesene Xezo: Ez dı sala 1979'an da jı
gırt da dadıgehe u ez blıme azul. Ez nedı
İstenboll! derketım bı balafıre va hatıme
bajare Frankfurte. Paşe çend roj derbaz xebıtim, le mın pır dıxwast ez kareki bı
vinım, bışuxılım. Le ez dıgeriyam-nedıge
bun, mm muracat kır ku ez starbım.
Çawa hUn ji dızanın, lı Kurdıstana Tır riyam mm tu kar nedıdit, ne ji xanik. Jı
kiye lı ııı:ır gele Kurd zordestike gıran he- aliye dm mm zımane Elmani nızanı bu,
ye, ev yeka jı bere da dajo. Heruna gele ev ji bona mm dıjwarike mezın bu. Bı ditı
me, hezen kolonyalist tucar naxwazın na mın hukmeta Elman hewcedariya binkırma zımane Elmani jı pışt guhe xwe ra
hıldın lı ser zare n xwe, zıman u çanda me
daveje,
bo ve yeke politikaya entegrasyohatiye qedexekırın. Gele me çı wexti lı
hemberi ve zordestiye ser hıldaye, dıj ;:ıe wusan zu-zu.nıkare here seri.
Pışti 9 mehan mın odek dit u ez te da
mın bı top-tıvıngan va h ser gele me da
mam. Le blıhaye we pır zede bu, 400
gırtiye. Le gele me tu wext şunda veneDM. Ez nedıxebıtim u mın nıkarıbu ev kı
kışyaye, tım u tım berxwedaye.
ra bıda. Mm bı alıkariya hevalan rojen
Dı van salen dawin da serwexti, hış
yari u welatpareziya gele me hın ji zetır xwe derbaz kır. Bı rasti tengasi, dıjwari u
pe şta çu. Agıre azadiye hın ji bılınd dı bu cetnaven mezın derketın lı oesiva ının. _
u şewata şoreşe lı hemu hele n Kurdıstane · O PIRS: 'I\ı dıkari lı ser rewşa malhata
xwe jı me ra çend gıliyan beji?
bı lez belav dıbu. Ez bı xwe ji geleki dı
Hesene Xezo: Ez zewıcime u keçıkeke
bın bandura ve tekoşine da mam. Dı
sala 1977'an da lı İstenbole ez bı1me en- mın heye. Mm çawa lı jor ji got, mm odek
dame Komela Çanda Kurdaye Şoreşgeri dit u em bı hevra lı ve ode da man. Ode,
(DHKD). Lı aliye dm jı bo peşketına do- odeke pıçuk bu. Ewqas pıçı1k bu ku, em
za karkeran mın şev u rojen xwe dıkıre nıkanbun h şuna xwa bılıviyana. Rojeke
yek. Ez u hevalen xwe gelek caran der- em xwe ra h mal runıştıbun, me nıheri dedıketın lı pır texe n tstenbole wek Roja re me hate kutan u nışkeva du polez keWelat me pır weşan dıfrotın. Le hun ji tme hundur. Em bı rasti pır tırsiyan. Desxwe dızanın ku fırotma wan hemu mate- te wan da kaxızek hebU, mm neheri nave
riyalen kurdi lı Tırkiye qedexe bun u maliya mm xwendm u gotın ku "Erne maIiya te bıbıne kampa Schwalbache ". Mm
fırotana wan tışteki dıjwar bu. Bo ve yejı
polısan pırsi: "Hun jı bo çı maliya mm
ke ji sekbav u xulamoken hezen kolonyalist hertım lı pey me dıketın u ne tene em, dıbıne kampe?", wan got ku: "Zaroka te
mesela kınge deste welatpare zeti Ku rd da pıçUke, jı bo sılametiya ve zaroke ev ode
rojnemeke kurdi dıditın, wan ev kesana nebaşe, peviste hun şuneke hm fıre bıg
nn. Paşe wan polısan maliya mm u keçık
jı ber xwendına ve rojneme dıgırtın dıbı
nn. Ev yeka bıbU kare rojemin. Le em hıldan bın n. Çe nde ki şu nda ez çı1me
kampe, seriki bıdıme zarokan, mm dit ku,
tu car dılsar nedıoon u tekoşina me dajot.
OPIRS: Dema ku tu hati Elmaoya Fede- zarok dı odeke da ne u ew ode jı oda mı
ral çı tengasi u dıjwari derketıne peşiya ne dm pıçUktıre, ser da ji we oda pıçUk
da 3 jınen Efgan ji dıminın. Ode da cihe
te?
raketme
lı serhev sazkırme u qet ji rehet
Hesene Xezo: Cara peşin dema ku ez
ha tım e Elmanye, mm cihek nedit ez le nine. Bıne ode betone, raxısti nine, zarok
star bıriıı, ez çend meha lı derva mam. Ez pır caran çalepi h ser vi erde sar xwe ra
canna h bal hevala dımarn u canna dıçı1m te-dıçe. Mm tıştek jı ve yeke fem nekır,
oda mıne bere jı bo zaroke nebaşe gotın

~ ~ MHP'LI FAŞISTLER
KüRDISTANLI

EiTORF'DA

IŞÇILERE SALDlRDI ~ ~

Eitorf'da (Köln yakmlannda) Kürdis- önlem almadılar. Bu azılı faşistıerin yuvası "Türk-Federasyon" hala çalışmala
rını sürdürmektedir.
gelen üç azılı faşist (Hayrullah özcan,
Daha evvel Bingen'de de faşistler terör
Fikret 'furan ve Nihat Karadeniz) polis estirmişlerdi. Ancak Kürdistanlı yurtsetarafından tutuklandı. Daha sonra da iki- verlerin direnişi ve demokratik güçlerin
si serbest bırakıldı.
aktif dayanışmasıyla faşistler püskürtülFaşistler daha evvel de F AC 'de çeşit düler. Bu faşist saldırı Eitorf'daki KürdisIi kez Türkiye'li ve Kürdistanlı yurtse- tanlı yurtseverleri de yıldıramıyacaktır.
veriere saldırmışlardı. Yıllardır demokraTerör yuvası faşist "Tü~k-Federasyon"
tik güçlerin uyarı ve protestalarma rağ kapatılmalıdır!
men F AC makamları buna karşın etkin
tanlı yurtsever M.A. MHP'li faşistlerin
saldınsma uğradı. Çevre illerden Eitorf'a

u ııar ve care zarok anin kırme ciheki
wek gırtigehe. He ta nıha ji, ev 3 mehe zarok u maliya mm jı mm dur dı ve kampe
da dıminm. Vır şunda ji we çawa be? Ez
nızanım ...
OPIRS: Kek Hesen tu dıkari lı ser pırsa
azulan jı xwendavanen Denge KOMKAR'
ra baweriyen xwe şıroveki?
Hesene Xezo: Hun ji xweş dızanın ku,
iro lı Elmaoya Federal bı hezaran welatparez, demoqrat u sosyaliste n Kurd, jı
ber zordestiyen tuj hatme derketıne Elmanya Federal u xwe avitıne ber bexte ve
hukmete. Le hukmeta Elman naxwaze
van kesan bıke bajarvane n xwe. Bo ve yeke ku dı navbera hukmeta Elman u hukmeta Tırkan da peywendiye n politik hene
u xurtın. Hukmeta Elman naxwaze lı ser
pırsa azulen Kurd navbera wan u tırkan
xırab bıbe. Jı aliye dm azulen em dınhe
rm revoken Şoreşe - Polon, bı deste hukmeta Elman alikarike mezın dıbinın u dı
navbera çend rojan da pasaporten xwe
dıgrm dıbıne bajarvanen Elman.
Lı peşiya azulan u bı taybeti azulen
Kurd tengasi u çetnayen mezın hene. Ne
tene jı bo kurdan, eş-janen hemu azulan
roj bı roj mezın dıbm. Çawa te zanin beri çend rojan derketma zakona (qanun)
nu va h ser azulan şert u mercen dıjwar
tır hatm pekanin. Jı bo lezkırına dawayen azulan dadıgeh u kampen nu we vebın u hukmet dıxwaze pıraniya azulan
jı Elmanye derxe-durxe. Bı rasti hemu
deri lı me hatıne gırtın.
Jı aliye dm iro Elmaoya Federal dı
jayetike mezm lı hemberi bıyaniyan dajo. Mırov nıkare pırsan azulan u ve pır
se jı hev bıde qetandın. Gırtma bıryaren
anti-demoqratik u bılındblına kevneperestiye, bı baweriya mm tevlıhevbun u
tengasiya aboriye va gıre day e. Bo ve yek e ji hemu karkeren bıyani u Elman peviste lı hemberi ve rewşa xırab hezen xwe
bıghinıne h ev .•

AGAH D ARİ
Lı Elmaoya Federal çawa te zanin mesrafa posta u kaxızan roj bı
roj bılınd dıbe. Jı ber ve yeke buhaye aboneyen rojnema Denge KOMKAR vır şu nda jı bo saleke 20 DM u
jı bo 6 mehan 10 DM e. Buhaye
Denge KOMKAR bı xwe wek bere
disa 1 DM e. J ı ber ve yeke em bawer dıkın ku xwendevanen Denge
KOMKAR we me bıborinın.
Denge KOMKAR
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Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Kemal
TKSP Yayınlan
arasmda yayınlandı. Broşürde Parti kavramı üzerinde duran
TKSP Genel Sekreteri, işçi sınıfı partisinde aranması gereken
temel prensipler üzerinde durmaktadır.
BURKAY'ın "PARTİ üZERİNE" adlı broşürü

•

İsal lı Swede bı nave "KILAM Ü MIQAMED CIMEATA
KURDİ" pırtUkeke heja hat çapkırın. NıViskara ve pırtilka nn-

*

BERBANG - Kovara Federasyona Koroelen Kurdi h Swed, bı
zmane Kurdi derket. Ev bejmara peşin hernCı bı Kurdi çapbCıye.
Kovar 24 n1pele. Dı kovare da gele nıvisar, bend Cı su reten (şıkıl)
heja ci gırtıne. HCın dıkann ve rojneme jı adresa jer bıxwazın.
Sveavagen 135, N.B 113 50 Stockholm- SWERIGE

*

Diwana helbesten Cigerxwin ya 6'an

dık dota Kurd Cemila Celil e. Ev pırtüka sazbendiye dı nav weşanen kovara "Roja NCı" derket. Cemila Celil lı ser pırtilke peş

gotınek bı

Kurdi nıvisiye Cı dı dawiya.peşgotına xwe da dıbeje
ku: " ... Ev hernil kılarn ıl mıqamed Kurd~ ku ve ber~voke da
··uar bılne, me nav salan da komkıriye, nıvisiye. Em çılne nav
tıd ıl bajare Ermenistan€, Gurcıstane jı dengbeje Kurda bı
histiye ıl iro peşkeşi we dıkım."
Dı pırtCıke da kılarn Cı mıqamed Kurdi hernCı bı notan va hatıne nıvisandın.

*

Daha önceleri Kürtçe ve Türkçe baskılan çıkan 'llirkiye KürSosyalist Partisi (TKSP)'nin programı bu kez Almanca
olarak basıldı. Parti'nin yurt ve dünya görüşünün açıklandı~ı
broşürde, ayrıca Parti programının bir bölümü de yer al~yor.
distanı

*

Kürt yazarı Qaçaxe Mırad'ın anılarından derlenen bir kitabı
Erivan'da "Ben Ne Gördüm" (Mın Çı Dit) adı ile basıldı. Yazann ölümünden önce başlayıp oitirt:~ıediği ··:Kaçış ve Sığınma"
.__,-... ··- ....... ·- .
~-··

--

,~

lı

Swede

bı

nave

"ŞEFAQ" dı nav weşanen "Roja NCı" hat çapkırın. Dı nav pır
tCıke da jı hev xweştır gelek helbestan ci gırtiye Cı pırtCık jı 18_9
n1pelan pekhatiye. Jı bo ve pırtilke nıviskar Cı ronakbir CASIME
CELİL peşgotıneke heja nıvisiye. ·

Manvel

Zulalyan'ın

1981

•

yılında yazmış oldu~u

"16-18 yüz-

yılda Batı Ermenistan .ı adlı araştırmada Kürdistan hakkınd~

önemli belirlemeler yer alıyor. Araştırmada Kürdistan ve Ermenistan'dan geçen önemli ticaret yollannın yabancılar tarafından
ele geçirilişi, her iki ülkenin işgal edilmesi, ekonominin tahrip
edilmesi ve çalışan halk yığmlannın amansızca sömürülmesi
geniş bir şekilde ele alınmıstır.

*

PırtCıka Semend Siyabendov "Xece Cı Siyabend" bı tipen Erebi lı Moskovaye hat çapkırın. PırtCık jı aliye dm bı zarave Sorani
va derketiye. Ev kara Şukri Mustefa hıldaye ser mılen xwe. Şuk
ri Mustafa dı dawiya pırtilke da ferhengeke herdu zaraven Kurdi,
Kurmanci-Sorani amadekıriye Cı pevakıriye.

*

Hırand Makinyan 'ın Ermenice bastı~ı "Enternasyonalist Dayanışma Tarihinden Bazı Sayfalar" adlı incelemesi Erivan 'da basıldı. "Hayastan" yayınevinin çıkarmış oldu~u bu eserde Kürt,
Azeri ve Ermeni halklan arasındaki dostluğun tarihsel bir de~er

__________________

lendirilmesi yapılmaktadır.

YABANCI DüŞMANLIGINA
KARŞI TEPKILER
BüYüYOR

nca sonbaharda yabancı düşmanlı~ını
protesto edecek merkezi bir yürüyüşün

5-6 Haziran tarihlerinde Duisburg'ta
_ABANCI DüŞMANLI(HNA KARŞI,
Y ASANCILARA EŞİT HAKLAR İÇİN"
Federal Almanya düzeyinde bir toplantı
yapıldı. 2 gün süren toplantıya, yabanct
sorunlanyla ilgilenen örgüt ve komiteyi
temsilen 200'e yakın kişi katıldı.
Buna benzer bir toplantı daha önce, bu
yılın başlarında lAF- Yabancılar la Evli Kadınlar Gerniyeti'nin girişimiyle
Frankfurt'ta düzenlenmişti. Her iki toplantının
ana konulannı, gittikçe sertleştirilen yabancılar politikası, özellikle yabancı işçi
ailelerinin birli~ini engelleyici yönünde
alınan son kararlar ve işsizliğin, sosyal ve
demokratik hakiann budanmasıyla yükselen yabancı düşmanlı~ı teşkil ediyordu.
Toplantıda yabancılar politikası ve yabancı düşmanlı~ı konulannı çeşitli yönleriyle !!le alan çalışma grupları oluşturul
du. 2. gün bu çalışma gruplaı:ının raporlan okundu ve de~erlendirildi. Ileriye yönelik çalışmalan içeren bir program önerisi
tartışılıp kararlaştınldı. Buna göre koordinasyon ve planlama çalışmaları daha
önce olduğu gibi lAF-Frankfurt merkezi
tarafından, yöredeki diğer örgüt ve komitelerle işbirliği halinde yürütülecek. Ay-

DüSSELDORF'TA
YABANCILARlN ANADIL
SORUNLARI TARTIŞILDl

_.._~.

MIZGiN:

yapılması kararlaştırıldı.

"!:.~·

. 5 Haziran 1982 tarihinde "Federal Almanya Cumhuriyeti 'n deki yabancılann
e~itim sorunlan çerçevesinde "anadil sorunu" adlı bir toplantı Düsseldorf şehrin
de düzenlendi. Toplantıya örgütümüz
KOMKAR dahil olmak üzere birçok yabancı örgüt temsilcisi katıldı. Konu üzerinde çeşitli görüşler öne süren örgüt temsilcileri Almanya'da yaşıyan yabancılann
eğitim sorunlannın iyileştirilmesi için
birçok öneri getirdiler. KOMKAR'ın hazırlamış olduğu öneriler listesi, toplantıya katılan diğer örgüt temsilcileri tarafından da benlmsenerek, bir çalışma gurubu oluşturuldu. Bu çalışma gurubu,
10 Temmuz'da toplanarak eğitim biçimini belideyip kaleme alacaklardır. Ayrıca 16 Ekim 1982 tarihinde başlıyacak
olan iki günlük bir toplantıda ise; ileriye
yönelik çalışmalar üzerinde tartışılacak
ve bir redaksiyon gurubu oluşturulacak
tır. Bu redaksiyon gurubu Federal eya_letlerin eğitim bakanlığı temsilcileriyle
sürekli ilişki içinde. olacaktır.

L• Avusturalya
Radyoya Kurdi
Vebü
Kurden ·lı Avustralye dıminen, paşi demeke dırej jı hukmete mafen weşandına
hernameyen Radyoye bı zmane Kurdi
destxıstın. Ev yeka jı bo Kurden lı dervayi welat dıminın serfırazike mezın e. Hername (program) bı lngilizi Cı bı zmane
Kurdi hevra te weşandın. Radyoya denge Kurden Avustralya dı roja şerniye jı
seet 7.50'an da (evare) despedıke uheta
saat 8'an daJo. uı bernema peşin da deng
Cı be hs, klam -stranen Ku rdi Cı lı ser dirok,
zıman, çand Cı lı ser gelek pırsen dın pır
tıştıne heja ci gırtın. Jı bo peşketına doz
Cı pırsa gele Kurd lı hernCı cihane, vekınna
Radyoya Denge Kurden Avustralya gaveke pe şe. Em hernCı hevalan jı ber ve xebata wan piroz dıkın Cı dıxwazın denge Kurden Avustralya hın ji bılıntır bıb~.
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Dersen Zmane Kurdi
19
21- Tışten lı xwe kınne bı çı çedıbın?
22- Sol bı çı çedıbın?
23- Cıle Kurdan ye geler çı ye?
24- We caran pışt gre da?
25- Jıne Kurdan çı dıbın sere xwe u we çawa dıxemı
linın?.

26- Devearen pivandıne çıra dıbın?
27- Dı Kurdıstane da bo pivandına gr ani ye çı hevcar
hene?
28- Litırek çend weqi ye?
29- Dı Kurdıstane da ceh u genım bı çı ten pivandın?
30- Pere çı dıpive?
31- Dewra iroyini dan u standın dı saya çı da dıbe?
32- Pere Kurdıstane ye geler heye? Çıma?
33- Stranen Kurdan ye geler hene?
34- Menv dırejahiye bı çı dıpive?
35- 5 zo sev çend hew dıke?
36- 2 ber guz çend hew dıke?
PAQIŞi

Mala Şahan lı Diyarbekıre ye. Bave wi ·h dıbısta
ne da dersdar e. Ew kıre da rildınen. Mala wan pıçuk
e; du ode u mıtbaxek we ya pıçilk heye. Mal jı wan ra
gelek teng e; le çı bıkın, kıreya malen fıreh pır bılınd
e~ ew pe nıkarın.
Mala wan pıçUk e, le paqış e. Diya Şahan, Zelal
gelek jehati ye; jı paqışiye hez dıke. Male dımale, kın
can dışo, fere u folan dıbırıqine.
Diya Şahan, her sıbe saet heftan da wi lıışyar dı
ke. Şahan jı mvine radıbe u dev u ruye xwe bı sawune
dışo, dıdane xwe bı fırçe paqıJ dıke u pore xwe şe dı
ke. Pışti we, cı1e xwe lı xwe dık e u te sıfre.
Xwanna wan dı taşte da nan, çay u zeytiln an ji
çay u penir e. Di ya wi carearan ji he kan dıkeline. Şa
han jı şir u hıngıv gelek hez dıke, le bave wi dıbeje ew
buha ne ..
Şah an 8 'an da jı mal derdıkeve, dı çe dıbıstane.
Nivro, ku dersen wan xılas bu, vedıgere mal. Xunniya
xwe dık e u dersa xwe dıxwine. Hınge di ya wi dıhe le u
ew dıçe bu hevale xwe ra dılize.
Evare ku vegeri mal, sole xwe lı ber deri derdıxe,
dest u piye xwe u goreyen xwe dışo.
Roj en şerniye u yekşemiye naçıne dıb ıstane. Dı
van rojan ua Şahan sıbe dereng radıbe. Diya wi ave le
dıke u kıncen wi dıguhure.
Bave wi tım je ra dıbeje: "Paqış be! Jı qırejiye
nexweşi pe k ten.'' Şahan jı gu h li· de u bave x we dık e.
Ew gedeyek - paqıj e.
Kıre
Mıtbax

:Kira
:Mutfak

:Yapabilmek
Kanin
Pe -kanin : Gucıi ye tmek

Paqış

Paqışi

Jehati
Mıştın
şuştın

Fere
Fere u fol
Bırıqandın

Nıvin

Ru
Sawun
Dıdan

: Temiz
: Temizlik
: Becerikli
: Süpürrnek
: Yıkamak
:Kap
: Kap-kacak
: Parlutmak
: Yatak
:Yüz
: Sabun
:Diş

Fırçe

:Fırça

Por

:Saç
: Tarak
: Turamak
: Sofra
: Kaynatmak
:Sahip
: Silah
: Süpürge

Şe
Şekırın
Sıfre
Kelandın

Xwedi
Çek
Gezi

Xılas

bun

Hıştın
Yekşemi

Rasti
Av le
Kın c

Bitmek
Müsade etmek
Pazar
Doğruluk

kınn

Banyo

yaptırm.

Çamaşır

Qırej

Kir
Kirlilik
Qıreji
Hafta
Heftık
Meydana gelm.
Pek ha tm
Kaçmak
Re vi n
Guh le kınn: Dinlemek
Oğlan çocuk
Gede
Kiralamak
Kıre kırın
Kiraya verme.
Dan kır~
Kira vermek
Kıre dan
Bina
Xani
Kat
Qat
Salon
Salon
Görmek
Di tın
Guhartın

Değiştirmek

Km~ kırın

Bave Şahan malek km~ kır, ew kıre da rildının.
mal bı çı kıre kır?
- Te
- Bı çar hezari.
Kıreya malan gelek buha ye.
Kıre

- Hun çıqas kıre
-Çar hezar.

dan
dıdın?

Dan kıre
-Tu male xwe dıdi kıre?
- Na, ez bı xwe te c1a rudımm.
-Dı vi xani damale kıre hene?
- Bele, dı qate dudoyan da yek heye.
- Çend odeye we hene?
- Se odeye u salonek xwe heye.
- Kıre we ÇI ye?
- Ez pe mzanım, jı xwedi bıpırsın.
Kanin- pe kanin
gur dıreve, pe mkane (Rovi bı gur nıkane).
- Tu dıkani 5000 pangnot kıre bıdi?
- Na, ez nıkamm.
Kanım fiili birçok durumda yardımcı fiil görevi yapar.

Rovijı

Dev u ru

şu ştın

: El-yüz yıkama

Menv her sıbe dev u rilye xwe dışon.
- Kur.o Hesen, dev C. ruye xwe bışo!
Dest u pe şu ş tın : El-ayak

yıkama

Du mahik heye
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ber 60 Saliya Avakarma
Yekıtiya Sovyetan

r{OJ[U~-~

~ SOWJETUNIOI . ,J\~

ıU ~·~;
·---·""
leca rojnema
ccRiVA TEZE>>
·-·

Rojnema "Riya Teze: jı ber avakırma 60 saliya Yekitiya Komuen Sosyaliste n Sovyet lecek amedekıriye. Babeten ve lece;
dı navbera gelen Sovyet da dostayeti fı pıştevani, tekoşina gele n Sovyet dı wue bıryue n kongra 26 'an, pe ştçfıyina planen 5 saliye ya ll'an u dı nav helina bırayetiya gelen Sovyet
da şuna serfıraziyen Ermenistana Sovyet.
Hun dıkarın van efırandınen xwe bı tehre lekolanin, serbati
u bendan bınıvisın.
,
Kesen ku dıxwazın tevi ve lece bın, peviste efırandınen
wan, ne radyo-televizyon fı tu cıheki nehatıbın · weşandın. Ev
efranqın lazıme 5-6 rfıpela derbaz nebın fı peviste hfın wan he·
ta roja 27-ll-1982'an lı ser adresa rojnema "Riya Teze" re
bıkın. Dawiyen ve lece we dı sere sala 1983'an da kıvşbın.
Xelate n v~ lece ;
Xelata l'an - so Rnble,
Xelata 2'an - 60 Rfıble,
Xelata 3'an - 50 Rfıble.
Xwendevan dıkarın efırandınen xwe lı ser ve adresa jeriı:
re bıkın fı lı ser zerfe Dişana "Jı bo LECE YE" be nıvisandın.
375023 EREVAN - 23, Prospekta üreanıkzade No.2, Redaksiya Gazeta "Riya Teze".

öRGüT HABERLERI .

Baştarafı

3. sayfada

rı programlarla azgınlaşan yabancı düşmanlığına karşı halklar
arası dostluğun ve dayanışmanın güzel bir örneğini verdiler.
e19 Haziran cumartesi günü yabancı işçilerin çoğunlukla
. oturduğu Gostenhof semtinde "Gostenhofer Şenlik/eri" yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı şenlikte yabancı ve Alman de. mokratik gruplann müzik ve falklor ekiplerinin katılımıyla zen. gin bir kültür programı izleyici/ere sunuldu. Yabancı ve Almanlaın birlikte oluşturduğu içinde dernek üyelerimizin de yer al-

WERIN, EM_HEBÜNA ÇANDA
XWE BIPAREZIN
Xwendevanen be ja,
Çawa te zanin, hezen bıyani ev bı sed sale erişi Kurdıstane .
dıkın. Jı ber van zordestiyan hebfınen sererd-bınerd lı Kurdısta
ne ketın per desten van hezan. Jı aliye dın da ·çand u efrandınen
diroka me hatın xırab kmn. Le peşiya gulvedana çanda me hate
gırtın.
·
Hezen kolanyalist ve politikaye iro jj lı Kurdıstane dajon.
E w dıl dıkın zmane me ye delal lı me bıdın bir kırın u çaiıda me
jı xwe ra bıkın mal.
Le , jı ber van hemfı zordestiyan gele me tım u tım berxweda,
çanda xwe parast, zmane xwe bimekır. tro politikaya mejuşuş
tın fı asimilasyone disa dajo, le gele me ji lı hemberi ve zordestiye vala nasekıne, şer dıke.
Denge KOMKAR dı navbera van rojen buhuri da lı ser zman
fı çanda me gelek karen heja qedand. Jı vır şunda disa arınanca
me ewe ku, kuen me zetır peşta herın fı em wue xebaten xwe
fıreh bıkın, çetır bıxebıtın. Jı bo em bıghejınarmancen xwe, zef
tışteki zelale ku, peviste xwendevanen me pıştgıri fı alikariya me
bıkın.

Jı ber ve yeke xwendevanen me dıkarın, jı deve kesen nas fı
zane h ser folklora me gelek tıştan berev bıkın, dı nav va_n da kı
lam-stran, mıqamen cımaeta R.urdi, çirok, serpehati, henek-laqırdi, destan, çavkaniyen kılam-stranen Kurdi çıne? (şeren eşi
ran, şeren jı bo axe (erd), tolhıldan, xwinrıjandın, tekoşin lı
hemberi kolonyalistan u wek reva qizan... )
Hemu van karana hun dıkarın jı deve gel bıgrın, bınıvisın, lı
ser adresa me rebıkın, bı vi tehri karen me dıkarın bın ji peşta·
henn. Jı aliye dın gelek efrandınen çandi dıkarın, jı ber wundabfıne xelas bın, derkevın ronahiye. Disa gele k tışten dı nav gel
da dıjin, bı devki ten zanin, hemu ewana we derbasi zımane. nıviski bın.
•
.
Em bawer dıkın ku xwendevanen me, dı vi wari da we bıxe
bıtın, karen xwe bın ji bı aktif bajon u em çavne hıri u bendeware nameyen we ne.
Denge KOMKAR

GELIN, KüLTüREL DEGERLERIMIZE
SAHİP ÇlKALIM
De~erli okuyucular,
Bilindi~i gibi Kürdistan yüzyıllardır yabancı güçlerin saldırısı
na u~ruyor. Bu saldırılar yüzünden ülkemizin maddi servetlerinin
yanısıra, kültürel ve tarihset de~erleri de tahrip edildi, kültürümüzün gelişip serpilmesi engellendi.
.

dığı Tiyatro grubunun gösterisi ilgiyle izlendi. Aynca derneği
. mizin Kürdistan halkoyunları ekibinin başarılı gösterisi şenlik
Sömürgeciler bugün Kürdistan 'da aynı politikayı sürdüriiyor' lere ayn bir renk kattı. Şenlik boyunca yayınlarımızın sergilen- .Iar. Onlar güzel dilimiz Kürtçeyi unutturmak için çaba harcıyor,
diği, Kürdistan yemeklerinin satı/dığı stand konuklann sıkstk
kültüriimüzü kendilerine mal etmeye kalkışıyorlar.
· uğrak yeri oldu.
<•
Buna karşılık halkımız daima onlıqa karşı direndi, kültürel
D.K. Nürnberg muhabiri - Bırindar
de~erlerine sahip çıktı, dilini unutmadı. Bugün de sürdürülen
güçlü asimilasyon çabalarına karşılık O'nun aynı do~ltudaki
BERLIN
mücadelesi devam ediyor.
'.12 Haziran'da Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK-Irak), 16
Denge KOMKAR geçmiş dönemde dil ve kültür alanında küHaziran'(la da Komela Renjderani Kurdıstan (Irak) örgütlerinin çümsenemıyecek çalışmalar yaptı. Amacımız bundan sonra bu
, kuruluş yıldönümü toplantısı yapıldı. Toplantıya davet/i olan yöndeki çabamızı arttınnak ve kültürel çalışmalarımızı yaygın
Kürdistan lşçi Derneği (KlD) sunduğu kutlama mesajında her
·-iki yurtsever ve ilerici örgütün Irak-Kürdistanı halkımızın öz- laştınp geliştirmektir. Açıktır ki bunda· başanya ulaşabilmek
.gürlük mücadelesindeki önemine değinerek, halkımızın Irak Baas , ise ancak okuyucunun destek sa~lamasın"a ba~lıdır.
Bu nedenle de okuyuculanmızın bildikleri ve tanıdıkları kidiktatörlüğüne karşı Arap ilerici güçleriyle birlikte sürdürdüğü si./ahlı mücadeleyi selamladığını ve KlD'in dayanışmasının bundan
şilerden ö~renebildikleri türkü, oyun havası, masal, fıkra, tarihi
böyle de devam edeceği belirtildi.
olaylar, destanlar, kahramanlık türkül~ri, türkülerin do~masına
· e16 Haziran günü Batı Berlin'deki anti-emperyalist ve barış
neden olan olaylar (aşiret kavgası, toprak anlaşmazh~ı, kan da. sever güçler lsrail'in saldırgan politikasını yeren, Filistin halkı vası, sömürgeci saldınlara karşı yürütülen savaşlar, kız kaçırma
'.ve ilerici güçleriyle dayanışma içinde olduklarını belirten bir yügibi) ve benzeri şeyleri yazıp gönderriıeleri çalışmalarımıZin verirüyüş örgüt/ediler. Yaklaşık on bin kişinin katıldığı yürüyüşe Ber. lin KlD daha önce hazırlanan platform gereği "Kürdistanlı !şçi mini arttıracak, pek çok kültürel eserin kaybolmasını engelliyecektir. Aynca sözlü olarak halk arasında bilinen pek çok edebi
ler ve Oğrenciler"in oluşturduğu ortak kortejde katıldı. Yürüyüş
boyunca haykırılan slogan, yapılan konuşmalar ve dağıtılan bil- ve kültürel eser yazılı dile de kazandırnmış olacaktır.
dirilerle siyonizm ve ABD emperyalizmi protesto edildi. YürüyüŞ . Okuyucularımızın bu doğrultuda çalışma yapacaklarına ve
korteji Amerika Evi güzergahından geçerken ABD ve saldırgan
bizi. destekleyip güçlendireceklerine inanıyor, ilgilerini bekliyoReagan yönetimine yönelik sloganlar yoğunlaştı. Aynı yerde ruz.
''Yaşasın PLO" sloganı dakikalarca or,talığı çın/attı. .
Denge KOMKAR
Bırader-- D.K. B. Berlin Muhabiri
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yakın örgüt ve kuruluşun desteklediği ve yaklaşık yarım milyon insanın
birlikte yürüdüğü bu eyleme çok sayıda
Türkiyeli ve Kürdistanlı işçi ve aydın da
katıldı. Türkiyeli ve Kürdistanlı anti-faşist

2000'e

örgütler daha önce bu eyleme birlikte ka-

,,

BARIŞ

tılma konusunda prensip kararı almışlar
dı. Fakat aşağıda belirteceğimiz gelişme
lerden dolayı 8 Mayıs'ta Duisburg'da birlikte yürüyen Türkiyeli ve Kürdistanlı an-

. . ..
_
u~ maalesef !JlRKOM ue FlDEF g.ıbı orgu_~ler __ k~ndı_ ~onuşmacılarını, !ürk _ue
Kurt org~tlennın ~eya onların çogunlugunu temsıl eder bır anlayışla sunuyorlar.
Biz böylesi tutumlara karşıyız. Çünkü
bunlar Türk ue Kürt örgütleri arasındaki
güveni ue ortak hareket etmeyi baltalıyorlar.
Biz, Türk ue Kürt örgütlerinin 8 Mayıs
eyleminde olduğu gibi, ortak hareket etme ue ortak konuşma metni konusunda
anlaşabileceklerine inanıyoruz. Eğer bu
sağlanamazsa BlRKOM ue FlDEF'e ayrı
ayrı konuşma ~akkı uerilme~i?e biz ~::rf_ıyı~. Ş_ayet boyle olursa, bızım ue dıger
org:;ıt/enn de konuşmacı çıkarma hak~ı
dogar. Evet, ya tek konuşmacı ya da hıç

ti-faşist güçler Bonn'da tek blok halinde
yürümeyi gerçekleştirmediler .
8 Mayıs Duisburg eylemi şimdiye dek
Türkiye ve Kürdistanlı, cuntaya karşı olan
güçlerin en geniş birliğinin sağlandığı ileri
bir adım olmuştu. Vanlan bu ileri adımı
"
k ımse.
geliştirmek ve bunun gerisine düşmernek
Banş yürüyüşü Koordinasyon Komitetüm anti-faşist güçlerin görevi olmalıydı. si'nin 2 HliZiran günü yaptığı toplantıya
Ama 8 Mayıs ile 10 Haziran eylemleri araKOMKAR adına bir arkadaşımız katıldı.
sındaki zamanda bazı örgütlerin tavırlan
toplantıda, Komite; Türkiyeli ve KürBu
nın bu doğrultııda olmadığı görüldü. 23
distanlı örgütler adına tek konuşmacı çıkMayıs günü yapılan, KOMKAR'ın ve diğer
masına öncelik tanıyor, eğer bu sağlanbazı örgütlerin hazır bulunmadığı toplançoğunlukta olan taraf, yani en faztıda, 10 Haziran günü Bonn'da yapılacak · mazsa,
toplıyan gruplara konuşma hakkıimza
la
Barış yürüyüşünde Türkiyeli ve Kürdistannın tanınmasını karara bağlıyor. Adı gelı örgütler adına ortak bir konuşmacının
ve konuşma metninin kararlaştınlması çen toplantı . protokolünde BİRKOM'un
örgüt
konusu bir oldu bittiye getirilmiş; 8 Ma- öne sürdüğü konuşma metninin 16
verBİRKOM'un
desteklendiği
tarafından
yıs Duisburg eylemine katılan örgütlerin
salt çoğunluğunun görüş ve onayı bile diği bilgiye göre yazılmıştı.
Bu gelişmelere paralel olarak 1.6.1982
alınmadan bir konuşma metni BİRKOM
tarihinde, 8 Mayıs eylemine katılan örgütdışında 2 örgüt tarafından imzalanıyor.
!ere çağrı yaparak, onlan bu konuyu bir
Diğer bazı örgütler birlik sağlanamadığı
kere daha görüşmek üzere 4 Haziran günü
için tarafsız kalıyor; FİDEF ise her za- için toplantıya çağırdık
man olduğu gibi metine cuntayı faşist
4 Haziran Cuma günü yapılan toplantı
olarak nitelediği için imza atmıyacağıru ya, 8 Mayıs eylemine katılan 16 örgütten
belirtiyor. Konuşmacı olarak BİRKOM 11'i hazır bulundu. Bu toplantıda, BİR
ve FİDEF kendi yanlısı değişik sendika- KOM'un sözcüleri, toplantının eylem bircı ve kişileri öneriyor. Sonuç olarak topliğini baltalamak, oluşturulan güçbirliğini
lantı dağılıyor. BİRKOM ve FİDEF Banş
hançerlemek, çoğunluğun imzaladığı oryürüyüşü koordinasyon komitesine kotak metni geçersiz kılmak için tertiplendi.
nuşmilk için ayn ayn başvuruyorlar .
ğini iddia etti ve asıl bloku (Asıl blokla
telefonla
KOMKAR, gelişmelerden
HK, Partizan, Kawa kastediliyor) dışta bı
yaptığı görüşmeler sonucu bilgi sahibi olraktığı için meşru olmamakla suçladılar;
dağılmaması
du. 8 Mayıs platformunun
toplantının sonuç itibariyle BİRKOM ve
konusundaki sorumluluğumuz gereği,
Barış Koordinasyon Komitesi açısından
BİR
ve
FİDEF
bulunan
Teknik komitede
ni belirttiler.
KOM'u telefonla, konuyu tekrar değer birşey değiştirmiyeceği
çağırdık.
toplantıya
ön
bir
için
lendirmek
Diğer örgütler ba?:ı grupların toplantı
Her ikisi de olumsuz cevap verdiler. Bunun üzerine 27 Mayıs tarihli bir mektupla ya çağrılmamayışını bir eksiklik olarak
10 Haziran Bonn yürüyüşü koordinasyon gördüler, ama toplantının yararlı olacağı
komitesine konuya yönelik görüşlerimizi nı ve devam etmesini istediler. Bunun üzeilettik . Gönderdiğimiz yazıda şöyle de- rine BİRKOM ve Birlik Yolu/Cephe toplantıyı terkettiler. Kalap örgütler; yenidik:
bütün örgütlerin cuntayı faşist olarak
den,
"Şimdilik Kürt ue Türk örgütleri ortak
bir konuşmacı üzerinde aniaşmış değiller; niteliyen ve nitelemeyenlerin üzerinde an-
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paylaşılması kararlaştırıldı.

.Sonuç olarak BİRKOM'un her iki toportaya koyduğu tavır, 8 Mayıs
platformundan uzak, asgari müştereklerde
birieşebilecek güçlerin birliğini engelleyici
doğrultuda oldu. KOMKAR'a karşı, bu
toplantılara çağnda bulunduğu için, suçlama ve karalamalara girişti. Aynı şekildl
FİDEF'in de gerek daha önceki ve son iki
toplantıdaki tavırlan yine böylesi bir birliği engeller nitelikteydi. FİDEF'in, cuııta
nın faşist niteliğini de içeren alternatif
konuşma metnine imza atması ise olumlu
bir adımdı.
Biz Türkiye'deki faşist cuntaya karşı
olan Türkiyeli ve Kürdistanlı anti-faşist
güçlerin arasında geniş bir eylem birliğini
savunuyoruz. 12 Eylül yaklaşırken yapıla
cak protesto eylemlerinde en geniş bir
birliğin oluşmasından yanayız. 8 Mayıs
platformuna ters düşen tavırların teşhir ve
terkedilmesi için çaba harcıyacağız.
lantıda

+
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Sorumlu

'Jasabilecekleri ·alternativ bir konusma
metninin hazırlanması, ortak bir konuşmaemın kura ile belirlenmesi ve 5 Haziran
günü için tüm örgütlerin yeniden bir topıantıya çağrılması konusunda görüş biriiğine vardılar. Hazırlıklar ve çalışmalar bu
doğrultuda sürdürülerek tamamlandı.
5 Haziran günü yapılan toplantıya 14
jrgütün temsilcileri katıldılar. Gerçek ve
DİB-F AK temsilcileri toplantıya katılaa met
t" k0 n
alt
akl
·
u~~ .
~ı:ı~ ıv
arını,_
rı;ı~ac
rum ~estekledıklerını oneeden bıldirdiler.
BIR KOM, BİRLİK YOLU /CEPHE aynı tavırlan bu toplantıda da sürdürdüler;
8 Mayıs'ta ortaya konan eylem birliği anlayışına ve platforma sırt çevirdiler. Bunu
da açık bir biçimde, Partizan'la oluştur
dukları eylem birliğini bozmak istemediklerini; "kurulmuş bir denge var bunu bozmak istemiyoruz" diyerek belirttiler. Tüm
çabalara, esnek ve birleştirici yaklaşımla
ra rağmen BİRKOM geniş bir birliğin sağ
·· n top
d S tl
1anmasına yanaşma ı. aa erce sure
d d
1 . k 1
lantıda aynı şey en te ~ar a~IP_ u~- u ve
sonra toplantıyı terkedip gıttı . Boylece
iki konuşma metni ortaya çıktı. BİR
KOM'un konuşma metnine daha önce
imza atan veya destekliyen bazı örgütler
imza ve desteklerini bu toplantıda geri
çektiklerini açıkladılar. BİRKOM, Birlik Yolu/Cephe, HK, Partizan, Kawa
dışındaki 12 örgüt alternativ olarak hazırlanan metin üzerinde birleştiler. Barış yürüyüşü Koordinasyon Komitesi 'ne
iki konuşmacı önerisiyle gidildi. Her iki
öneri ve konuşma süresinin iki taraf ara"
sında paylaşılması önerileri oylanınaya
sunuldu. Çoğunlukla iki konuşmacının,
yani konuşma süresinin iki taraf arasında
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