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Türkiye, Irak, iran : 

KÜRT HALKINA KA~SI ORTAK SAVAS. 
• • • Eruh ve Şemdinli olaylarını bahane ne basında yer aldı. rak geçmiş ilerici, devrimci kişiler , fa· 

eden sömürgeci faşist rejim, Kürdis- Kürt ve Kürdistan kelimesine am· şist cunta tarafından arananların ya· 
tan'da büyük bir terör başlattı. "Huzur bargo koyan sömürgeci-faşist çete, her kınları ve akrabaları sürgünden nasiple· 
Operasyonu" adı altında Kürdistan ne hikmetse özellikle son aylarda Kürt· rini alanlarm başmda gelmekteler. Sür· 
halkımız· işkenceden, dayaktan geçiri· lerle ilgili haberlerin basında yer alma· günler Batı nın çeşitli kentlerine yapıl· 
liyor. Adı ilericiye, solcuya, yurtsevere sına izin veriyor. Ensesi kalınların Baş· makta. 
çıkmış binlerce insan gözaltına alındı. bakanı özal bile "Türkiye'de Kürt me- Uygulamaların yo~un oldu~u bölge 
Köyler bombalandı. Çoluk-çocuk, yaş· selesi -ve ayrımı yoktur" diyor. Bunun· Tunceli.. Bu do~ltuda çok sayıda 
h genç demeden meydan daya~ından la o, Kürt halkının varh~ını istemiye- listeler oluşturulmuş. Insanlar uygula· 
geçirildi. Türkiye Kürdistanı'nda yap· rek de olsa kabul ediyor. Yine gazete- malardan oldukça tedirgin. Pekçok 
tıkları ile yetinmeyen Evren-özal çete- ler, Iran ve Irak'taki Kürt yurtsever güÇ· kişi sıranın kendilerine ne zaman gele· 
si, Saddam ve Humeyni gericileriyle lerinin birlik oluştıırduklarını, bunun ce~ini endişesi içindeler. 
birlikte ülkemizin di~er iki parçasında "sınıriarım ız" için büyük tehlike oluş· Sömürgeci-faşist güçler tüm bunları 
yürütülen partizan savaşını yoketmek turdu~u haberlerine yer verdiler. Tüm yaparken ~BD emperyalizminin açık 
için anlaşma yolları aradı. Irak ile an· bunlar, sömürgeci ordunun yeni saldırı deste~ini almışlar. ABD ve NATO'nun 
laşan faşist cunta Irak Kürdistanı'na hazırlıkları içinde oldu~unu gösteri· çıkarlan da bunu gerektirmekte. Em· 
girdi. Iran ile o dönemde anlaşamadı. yor. peryalist güçler ve bölge gericileri Kür· 
Böylelikle ortak plan birnebze de olsa Bütün bunlar olurken, Kürdistan'ın distan'da geliŞecek olan ulusal kurtu· 
hayata geçirilemedi. Iran ve Irak "sınırı"da maymlanmak luş mücadelesinin kendileri açısından 

Daha sonraları cuntanm İçişleri Ba· için köyler, kasabalar boşaltılıyor. ne demek oldu~unu iyi bilmekteler. 
kanı "Güneydo~u'da gerilla savaşı veri· N~saybin'de 4 mahallenin boşaltılması Bunun için hep birlikte bu planlarını 
yoruz" diyerek, bir yıla yakın bir SÜ· süiüyor. Ayrıca Suriye "smırı"ndaki hayata geçiriyorlar. 
reden beri Kürt halkına karşı sürdürii· mayınlı, telörgülü alan boydan boya Kürdistan ve K~ halkı sö~~o~usu 
len ve ilan edilmemiş savaşı resmen 500 metre genişletiliyor. Bunların ya· o~u~~a halkımız.ın duşman~ ~murge· 
tasdik etti. nısıra "sınır" boydan boya ışıklandırı· cı guç ler, kend~ aralarındaki tum ayrı· 

Sömürgeci Türk devletinin Humeyni lıyor. . lıkları bir yana bırakıp halkımızı yok 
ve Saddam ile göriişmeleri aralıksız siir· Sömürgeci-faşist rejim yeni jenosid· etmek için birlikler yaptıkları tarihte 
mekte. Bunu Haziran ayı başında )ere hazırlanıyor. Tunceli'nin Çiçekli göriildü. Bugün de açık bir şekilde gö· 
Van'da bulunan Içişleri Bakanı "Kom· Nahiyesi'ne ba~lı köylerde 400 dola· riilmektedir. Bu durum Kürt yurtsever 
şu ülkelerin toprakları içinde bir hare· yında kişinin gözaltına alınıp işken· güçlerinin kendi aralarında ayrılıkları 
kat düzenlenmesi için temaslarımız ceden geçirildi~i, Pertek'e ba~lı köy· giderme, ortak davranma ve birlik 
sürmektedir" diyerek dile getiriyordu. lerde 32 kişinin Kayseri'den getirilen oluşturma yönünde adım. atmalarını 
Bunun yanısıra, çeşitli uluslararası ba· özel komando birlikleri tarafından kat· zorunlu kılıyor. özellikle böylesi dö· 
sm kuruluşları ·BBC, Reuter Ajansı· ledildi~i, Pülümür'e ba~lı bazı köylerin nemlerde iç çatışmaların düşman güç· 
Türk ordusunun, Iran Kürdistanı'na boşaltıldı~ı yolunda haberler halk ara· ler için bulunmaz fırsatlar yarattı~mı 
girdi~i yolunda yayın ve duyurularda sında yaygın biçimde dolaşıyor. söylemeye gerek yok. Sömürgeci dev· 
bulundular. Türk ordusunun Kürdistan 'ın Hak· letlerin bu denli azgınca Kürt halkına 

Türk burjuva basın organlarında kari, Urfa, Mardin'e ba~lı köylerine saidırmalan iki şeyi çok açık bir bi· 
Batı'nın çeşitli kentlerinden askeri kısasürede ulaşması için "Huzur Yol· çimde gözler önüne seriyor. Birincisi; 
birliklerin "Do~ "ya aktanldı~ı yö· ları" yapımma başlandı. Tüm bunlar· halkımızı kölece bir yaşama mahkum 
nünde haberler yer aldı. Türkiye ile dan güdülen amaç belli: Kürdistan Ulu· eden zorba devletlerin zayıf oldukla· 
Irak'ın "ayrılıkçı" Kürtlere karşı or· sal Kurtuluş Mücadelesini yok etmek. nnı, acze düştüklerini ve bunun içinde 
taklaşa bir harekat planladıklan ya· Faşist cuntanın barbarlıkları bunun· daha fazla zora yöneldikleri; ikincisi 
zıldı. Bu amaçla Irak'ın İran'a karşı sa· la da kalmıyor. Kürdistan'ın birçok ise; Kürt ulusal hareketinin onları ürkü· 
vaşa sürdü~ü bir tugayını Irak Kütdis- ilinde 38 i aratmayan sürgünler başla· ten önemli bir potansiyele -da~ınıkda 
tanı'na saldırı amacıyla geri çekti~i yi· tıldı. Polis kayıtlarına "tehlikeli" ola· olsa· sahip oldu~ .. 



Röpel 2 Denge KOMKAR 

12. DÜNYA GENÇLi-K ve ÖGRENCi FESTiVALi YAKLAŞlRKEN 

Denge KOMKAR'ın 71-72. sayısın· 
da bu yılın 27 Temmuz· 3 AAustos 
tarihleri arasında Moskova'da "12. 
Dünya Gençlik ve ö~renci Festivali"· 
nin yapılaca~ını duyurmuş ve belirli 
hazırlık çalışmalanndan sözetmiştik. 

Geçen süre içinde Türkiye ve Türki· 
ye Kürdistanı dan gençlik örgütlerinin 
oluşturdukları Hazırlık Komitesi 
(DHKD, GEB, Genç öncü, IGD, SGB) · 
bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. 

Festivali tanıtma ve kitleleri bilgi
lendirme amacıyla bülten, broşür ve a· 
fiş yayınlandı. ll Mayıs'ta faşizme 
karşı zaferin 40. Yıldönümü dolayısıy· 
la Paris te bir toplantı düzenledi. Ör· 
gütler Hitler faşizmine karşı zaferin ve 
bugün faşizmin kanlı çizmeleri altında 
direnen, mücadele yürüten Türkiye ve 
Türkiye Kürdistanı gençli~inin sorun· 
ları konusunda karşılıklı hoşgörü ve 
saygıya dayalı bir tartışmayı gerçekleş· 
tirdiler, katılanlara bu konuları içeren 
görüşlerini sundular. 

Bu etkinliklere ek olarak ayrıca 
22 Haziran da Köln'de "Türkiye ve 
Türkiye Kürdistanı Gençli~iyle Daya· 
nışma Gecesi" düzenlendi. Geceyle 
" 12. Dünya Gençlik ve ö~renci Festi· 
vali' 'nin tanıtılması, Festival hareketiy· 
le dayanışmanın geliştirilmesi, tüni de· 
mokratik ve siyasi haklarından yoksun 
bırakılan, sömiirgeci-faşist cuntanın 
barbarca uygulamaları altında mücade
le yürütmekte olan Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı gençli~iyle dayanışmanın 
güçlendirilmesi ve gecenin maddi geliri· 
nin ABD'nin burnunun dibinde ülkesi· 
ni ve devrimi koruma mücadelesi yürü· 
ten Nikaragua Sandinist Gençli~ine bı· 
rakılması amaçlanmıştı. Gecenin poli· 
tik ve kültürel içeri~i, geceye sunulan 
dayanışma mesajları ve 600 ün üzerin
deki kitle katılımı bu amaçlara ulaşıl· 
dı~ını gösteren kanıtlardı. Bu gecede 
Türk ve Kürt gençleri çektikleri go
vendlerin her iki başında, birer kardeş· 
lik mendili salladılar ve Moskova 'ya 
Festivale katılım için gidecek 60 kişi· 
lik Delegasyon 'u birlikte başarı dilekle· 
riyle u~urladılar. 

KOMKAR geceye gönderdi~i me
sajda Türkiye ve Türkiye Kürdistanı 

gençlik örgütlerinin bu girişimini se· 
lamlıyor ve kısaca şöyle diyor: "Dünya 
Gençlik Yılında, Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı gençli~inin demokratik ve 
politik haklan gaspedilmiştir. Onbin· 
lerce Kürt ve Türk genci zındanlarda, 
işkence · ve baskı altındadır. özgürlük, 
demokrasi ve barış mücadelesine katıl· 
dıkları için gençlerimiz idamla, a~ır 
hapis cezalanyla yargılanıyor. 

''Türkiye ve Türkiye Kürdistanı 
gençli~i, sosyal, ekonomik ve mesleki 
sorunlarının çözümünü, demokratik ve 
politik haklarına kavuşmayı faşist dik· 
ta rejiminin yıkılışında görüyor~ Bunun 

içinde işçi sınıfının ve Kürdistan ulusal 
kurtuluş güçlerinin yanında yer alı· 
yor." Ve gecenin "Türkiye ve Türkiye 

Kürdistanı gençli~inin emperyalizme, 
faşizme ve şövenizme karşı mücadele
sinde ileri bir adım olmasını" diliyor. 

\ 

KöLN GECESINDEN BİR GöRüNTü 

"Herkese iş, Sosyal Budamaları 
Durdurmak ve Işçi Haklarını 

Savunmak" icin 

BYLEM HAFTASI 
Alman Sendikalar Birli~i DGB, 

14-20 Ekim 1985 tarihleri arasmda "iş· 
sizli~e ve işçilerin temel haklarıria yö· 
nelik saldmiarı protesto etmek amacıy
la eylem haftası yapmayı kararlaştırdı. 

"Herkese Iş';, "Sosyal budamalar 
durdurulsun" ' Işçi haklarını savuna· 
lım'' sloganları eylem haftasının ana is
tem lerini oluşturuyor. 

Sa~cı Kohl hükümeti işbaşma geldi· 
~inden buyana, sistemli bir biçimde 
işçi sınıfının temel haklarını, sosyal, 
demokratik ve politik kazanımlarını 

kısıtlayıp, ortadan kaldırmayı amaçla· 
yan bir politika güttü. 

Işyeri yasası ve Iş Teşvik Yasası'na 
yönelik de~işiklikleri öngören yasa 
tasarılarıyla, işçi haklarına yönelik sal· 
dırılara yeni bir halka eklendi. Yeni ya· 
sa tasarıları, Sendikal hakları kısıtlama· 
yı, sendikaları bölüp güçsüz kılmayı, iş· 
yeri işçi temsilciliklerini etkisiz hale 
getirmeyi amaçlıyor. Kısacası işçi sını· 
fının mücadele silahları; grev, toplu 
sözleşme ve benzeri hakları kısıtlana· 
rak, elinden alınmak isteniyor. 

"Yıldızlar Savaşı"na Karşı 

·aan, Hatta•• 
Federal Almanya Barış Hareketi, 

önümüzdeki Sonbaharda, 11-16 Kasım 
tarihlerini 'Yıldızlar Savaşı"na karşı 
Barış Haftası olarak ilan etti. Bu karar, 
16/17 Haziran 1985 tarihlerinde barış 
güçlerini temsilen 800 kadar temsilci· 
nin kat\Jdı~ı toplantıda alındı. 

Ayrıca Barış Hareketi, DGB'nin 
14-20 Ekim tarihleri arasında yapaca~ı 
eylem haftasını destekleme kararı aldı. 
Yine ''1986 Barış Yılı" hazırlıklannın 
tartışılaca~ı bir konferansın Aralık 
1985'te yapılmasına karar verdi. 

KOMKAR temsilcisinin de katıldı~ı 
bu toplantıda, Barış Hareketinin tem· 
silcileri, ezici çoAunlukla ortak talep 
ve eylemler üzerinde görüş birli~ine 
vardı. Bu taleplerin bazıları şöyle: 

· ABD'nin uzayı silahiandırma plan· 
larına hayır, 

· Perşing II toketlerinin yerleştiril· 
mesinin durdurulması, yerleştirilenle· 
rin kaldırılması, 

· Silahianma giderlerinin azaltılması, 
· Federal Almanya'da askerileştir· 

meye son verilmesi 
• Silahianma için öngörülen parala· 

rm, üçüncü Dünya ülkelerinde açlı~m 
ve yoksulluAun, işsizlik ve çevre yıkı· 
mmm giderilmesi için harcanması. 
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KOMKAR Ocak 1985'te 
Türkiye'de 1983 yılı 6 Ka
sımı'nda yapılan göstermelik 
seçimlerden bu yana insan 
hak ve özgürlüklerinin du
rumunu ve rejimin Kürt 
halkına karşı uygulamalarını 
konu edinen 'Demokrasiye 
Geçişmi, Peçeli Faşizm 
mi?" adlı İngilizce ve Al-
manca bir broşür çıkarmıştı. ";Z\:Ç~ 

Devlet Başkanlığı Sarayı 
Lefkoşe 6.Mayıs 1985 

KOMKAR 

Rôpel. 3 

Federal Almanya Kürdistan Işçi Dernekleri 
Federasyonu 

Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Başkanı ekselansla
rı. sayın Sypros Kyprianou, kendisine gönderdiği- . 
nız mektup ve broş ürü aldikiarını ve size içten
likle teşekkür ettiğini iletmemi istediler. 

Size Devlet Başkanımızın en iyi dileklerini 
iletmek isterim. 

Adı geçen broşür, KOM- ..... _ ........ ~ , 

KAR Genel Yönetim Kuru- •ı.••••"•" .. ll'•-'""•'•"'"ıi''•'.•'•M•"•""•' ...... . 

Saygılarımla. 
(Patroclos Stavrou) 
Devlet Başkanı Birinci Sekreteri lu 'nun imzasını taşıyan ek. 

bir mektup ile birlikte Hükü
met ve Devlet Başkanla
rına, Partilere, Avrupa Kon
seyi ve Parlamentosu üyele· 
rine, Uluslararası Kuruluşla
ra gönderilmişti. 

Her iki yılda bir Bochum 
müzesi tarafından düzenle
nen Bochum ve Hattİn
gen Belediyelerinin destek
lediği geleneksel Kemnade 
Şenliği bu yıl da 31 Mayıs-
2 Hazitan 1985 tarihlerinde 
yapıldı. Değişik uluslardan 
göçmen işçi örgütlerinin, 
diğer azınlık gruplarının 

destek ve katılımİyla gerçek· 
leştirilen şenliğe bu yıl 
75.000 kişı katıldı. 

''Barış için omuz omu
za'' şiarı altında yapılan şen
liğin ana programını kültürel 
etkinlikler oluşturdu. 2 gün 
boyunca değişik ulusların 

kültürleri folklor, müzik, ti
yatro, filim gösterileriyle 
canlı bir biçimde sergilen
di. 

KOMKAR, bu yılki şen
liğe folklor ekipleri, ozanlar, 
yayın ve yemek standlarıyla 
katıldı. 

Bazı göçmen ressamların 
yapıtlarının yanı sıra, Kürt 
resarnı Siyabend'in resimleri 
de şenlik boyunca sergilen
di. 

Yabancı gençlerin meslek 
ve eğitim sorunları Kemna
de'de düzenlenen bir serni
nerin konusu oldu. 2 gün 
boyunca süren seminerde; 
yabancı gençlerin okul ve 
mesleki eğitim sorunları, Fe
deral ve eyalet hükümetleri
nin konuya ilişkin politika
ları ve çözüm önerileri tartı
şıldı. 

Seminere, Bilim ve Eği
tim Sendikası GEW'den, Fe
deral Bilim ve Araştırma Ba
kanlığı' ndan, göçmenişçi ör
gütlerinden temsilciler katıl-

Yanda Kıbrıs Cumhuri
yeti Devlet Başkanı sayın 
Sypros Kyprianou adına 
mektup ve broşürüroüze ce
vaben gönderilen yazının 

. Türkçe çevirisini yayınlıyo
ruz: 

dılar. KOMKAR da sernine
re 5 kişilik bir delegasyonla 
katıldı. 

Seminerde, günümüzde 
Federal Almanya'da yaşıyan 
gençlerin en acil sorunlarının 
mesleki öğrenim olduğu 

. vurgulandı. Bir meslek öğ
renilmeden iş bulma olanak
larının hemen hemen yok 
sayılabileceği, serninere ka
tılanların üzerinde birleştik· 
leri bir görüştü. Buna rağ- · 
men günümüzde yabancı 

gençler arasında iş ve mes
lek eğitim olanağından 

yoksun olanların oranının 

çok yüksek olduğu; Federal 
ve Eyalet hükümetlerinin 
çözümlerinin çok yetersiz 
kaldığı gerçeği de ortaday
dı. Seminerde yabancı genç
lere iş ve meslek eğitim ola
naklarının sağlanmasının, 
Alman gençlerininkinden 
kopuk ele alınıp çözümlene
miyeceği de vurgulandı. 

Tartışmalar sonucunda 
şu konularda ortak düşünce
lere varıldı ; 

- Okul ve meslek öğreni
mi için yabancı gençlere 
eşit şans tanınmalı; 

· Meslek öğrenimi Al
manlarla birlikte, yani aynı 
sistem içerisinde yürütülme
li; 

· Yabancı gençlerin mes
lek öğrenimi teşvik edilmeli, · 
mevcut teşvikler desteklen
meli; 

· Yabancıların F .Alman
ya 'da hukuki güvenceleri 
sağlanmalı; 

· Yabancı aileler mesleki 
eğitim konusunda daha iyi 
bilgilendirilmeli. 

Beş yıla yakın bir süredir 
devam eden İran-Irak savaşı, 
hergeçen gün yeni gelişme
lere sahne olmakta. Bu bar· 
barca savaşta, her iki taraf
tan yüzbinlerce insan öldü
riildü, sakat kaldı. Emperya
lizmin körüklediği bu savaş
tan, emekçi halk yığınları 
en büyük zararı görüyorlar. 
Gerici diktatörlükler birbir
lerine karşı şovenizınİ kö
rükleyip bilinçsiz insanları 
ölüme gönderirken, ülke 
içinde de emekçi kitlelere 
karşı alabildiğine baskı ve 
zorbaca uygulamalara gir
mekte; en ufak demokratik 
talebi bile gaddarca bastır

maktadır. 

Bununla da kalmayıp, 
her iki taraf da tüm uluslar
arası anlaşmaları bir kenara 
itip sivil alanlara alabildiğine 
karşılıklı bombalar yağdır
makta; petrol kaynaklarını 

hedefliyen büyük saldırılar 
düzeniernekteler. · 

İran-Irak savaşı diğer bir 
yönüyle de tüm hızıyla Kür· 
distanda sürmekte. Sivil hal
ka karşı sürdürülen barbarca 
saldırı, İran Kürdistanı De
mokrat Partisi tarafından 
halka yapılan bir çağrı ile 
protesto edildi. Çağrıda, si
vil yörelerin bombalandığı, 

insanların hunharca katıedil
diği belirtiliyor ve yaraldara 
gereken yardımın yapılması 
yönünde halkın tüm imkan· 
larını kullanarak seferber ol
maları isteniyor. 

Bunun yanısıra geçtiği· 
miz ay içinde, Pasdar ve Ar
teşlerin İran Kürdistanı'na 
karşı yeni ve büyük çaplı 
bir saldırı düzenledikleri yo
lunda haberler gelmekte. 
Humeyni güçleriyle peşmer
geler arasında yoğun çatış· 
maların olduğu; çok sayıda 
kayıplar veren düşman as
kerinin ölülerini bile alma
dan geri çekilmek zorunda 
kaldıkları bildirilmekte. 

Irak Kürdistanı'nda ise, 

Kürdistan Yurtsever Birliği 
(KYB) 'nin Irak hükümeti ile 
sürdürdüğü otonomi göriiş-

. melerinin sona ermesinden 
sonra peşmergelerle hükü· 
met güçleri arasında şiddet
li çatışmaların olduğu gelen 
haberler arasında. 

Son çatışmalarda 600 
dolayında hükümet askeri
nin öldürüldüğü KYB tara
fından açıklindı. Açıklama· 
da; çatışmalarda peşmerge
~erin çok sayıda Kalaşinkof, 
makinalı tüfek, elm bomba
sı, dürbünlü tüfek ele geçi
rildiği belirtilmektedir. 
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Kaf11lanya' 111n Yanialan Süriiyor 
KOMKAR 'ın, Federal Almanya 'da

ki Kürdistanlı işçilerin sosyal ve kültü
rel istemleri için } ürüttü~ü kampanya -
nın yankıları sürüyor. Gazetemizin ge
çen sayısında, kampanya çalışmaları

na geniş bir şekilde yer verip, konuya 
ilişkin bazı örgüt, kuruluş ve kişilerin 
açıklamalarını yayınlamıştık. Bu sayı
mızda da, kampanyaya ilişkin açıkla
malara yer veriyoruz. 

Petra KELL V 
Milietvekili (V eş iller) 

Çok sayıda milletvekili ve Bakan, 
Federal Almanya'da sayıları 350.000 
cıvarmdaki Kürtlerin, yabancılar ara
sında 4. büyük grubu oluşturdu~nu 
bilmiyor. A~ır politik baskılar, kültü
rel borlanma ve bilinçli geri bıraktı- . 
rılmışlık çoklarınızın buraya geliş 

nedenidir. Federal Almanya ve Batı 

Berlin' de yaşıyan Türkiyeli işçilerin 
l/3'ni Kürtler oluşturuyor. Ço~u Al
man makamları ve sosyal kuruluşları, 
Kürtlerin ulusal varlı~ını tanımıyor. Da
hası da var, ço~u kez Alman kurumla
rı bilinçli olmazsa da, Kürtlerin Türk
leştirilmesine katkıda bulunuyorlar. 
öme~in, Türk sınıfiarına gönderilen 
Kürt çocukları, şayet kendi ana dille
ri dışında başka bir dili bilmiyorlarsa, 
sonderschule 'ye (başarısız çocukların 
gönderildi~i okul-DK-) gönderilmekte
dir. Dil ve kültürün yaşatılıp gelişmesi, 
çocuk ve yetişkinlerin yazı dilini ö~-

. renmelerinin taşıdı~ı öneme ra~men, 
Kürtçe dil ve benzeri kurslara yer ve
rilmiyor. 

İş ve İşçi Bulma Kurumları ve sos
yal kuruluşlarm yabancılara yönelik 
enformasyonları, Kürtçe dilinde basıl
mıyor. Bu da Kürt işçilerinin ve özel
likle de Kürt kadınlarının buradaki ya
şamlarını daha da zorlaştırıyor. Kürt 
kadınları, daha a~ır baskı ve horlanma
larla karşı karşıyalar ve onlar için bu
luşma ve danışmanlık yerleri hemen 
hemen yok gibidir. Onlar, haberleşme 
ve anlaşma olanaklarından yararlandı
rılınıyorlar. Yabancılara ilişkin program 
ve projelerde Kürtlerden sözedilmesine, 
ya da Kürt örgütlerinin çalışmaların
dan bahsedilmesine Türk elçilikleri ta
hammül edemiyor, engellemeye giri
şiyorlar. Federal Almanya'nın dış poli
tik çıkarları, daha do~rusu NATO 'nun 
çıkarları söz konusu oldu~u için de, 
onların bu girişimlerine boyun e~ili

yor. 
Bizler, sizin Newroz bayramı öncesi 

yayınlamış oldu~unuz ça~rıda yer alan 
"ana dil dersi", "Radyo ve TV'de 
kürtçe yayın' , "sosyal danışmanlık" 
gibi istemierinizi destekliyoruz. KOM
KAR'ın ileri sürdü~ü bu istemleri bun
dan böyle daha etkin bir biçimde des
tekliyece~iz. 

Dr. Rolf Linkohr 
Fizik Mühendisi 

Avrupa Parlamentosu Milletvekili 
(SPD) 

Ben tüm azınlıkların ve di~er bazı 
halklar gibi kendi devletini kuramıyan 
Kürtlerin otonomi haklarına kavuşma
sından yanayım. 

Kürtlerin istemleri haklıdır. Teknik 
olanakların varoldu~u yerlerde Kürt 
çocuklarına ana dil desleri verilmelidir. 
Nuftis dairelerinin Kürt isimlerini ta
nımaları da olanaklıdır. Radyo ve TV'
de Kürtçe yayınlarm mümkün olup ol
mıyaca~ı tartışılabilinir. Zira Katalon
lar, Basklılar için de Radyo ve TV ya
yınları yok. 

Medico International 

Bizler KOMKAR'm " Kürt çocuk
larına ana dil dersi, Radyo ve TV'de 
Kürtçe yayın, sosyal danışmanlık ve 
Kürt isimlerinin tanınması" istemlerini 
içeren ça~ırısını tümden destekliyoruz. 
Bu istemierinizi bundan böyle pratik 
çalışmalarımızia destekliye~e~iz. 

Size ve tüm J{ürt halkına haklarına 
kavuşmasında başarılar dileriz. 

Antje Huber 
Milletvekili (SPD) 

· Federal Parlamento Milletvekili ve 
Bakan olmam sıfatıyla, ça~n ve imza 
kampanyalarına ilke olarak katılmama
yı benimsedim. Federal Parlamento'da 
Kürt sorununa ilişkin tavrımı açıkça 
belirttim. Türkiye'de Kürtlere azınlık 

· haklarının verilmesinden yanayım. Fe
deral Almanya'daki Kürtler için ça~rı
nızda belirti~iniz istemler için çaba 
gösterece~im. 

V eş iller ve Alternative Liste 
Hamburg 

Yabancılar Politikası 
Uzman Grubu 

Yeşiller ve Alternatifler Uzman 
Grubu olarak haklı istemierinizi des
tekliyoruz. Federal Almanya Cumhuri
yeti'ndeki Kürt azmlı~ma ve di~er 
azınlıklara, kültürlerini serbetçe geliş
tirme olanakları tanınmalıdır. Dil ve 
kültür özgürlü~ünün, demokrasinin ve 
gelişmenin önemli köşe taşlarından bi
ri oldu~u görüşündeyiz . 

Alman Genç Demokratları 
_(DJD) 

Genç Demokratlarm Genel Yöne
tim Kurulu 6.6.1985 de yaptı~ı top-

lantıda, oybirli~iyle, Federal Alman
ya' daki Kürtlerin sosyal ve kültürel is
temleri ni desteklerneyi kararlaştırdı. 

Kürt dilinin tanınması ve gelişmesi, 
Kürt isimlerinin nüfus daireleri tarafın
dan kabul edilmesi gibi haklı talepleri
nizi destekliyoruz. 

Alman Genç Demokratları, her za
man ulusların kendi kaderlerini tayin 
hakkından yana oldular. 

Kürt halkının nasıl bir tarihe sahip 
oldu~unu biliyoruz. Temel inançları
miZdan hareket ederek, Kürtlere yöne
lik her türlü baskı ve ayrımcılı~a, özel- · 
likle Federal Almanya'da karşı çıkaca
~ız. 

Mücadelenizde başarılar dileriz. 

Prof Dr. Renate Riemeck 

Kürtlerde kendi dillerini konuşan 
vatandaşlar olarak ülkemizde yaşıyor. 
Onlar, ülkelerinden, insan haklarının 

a~ır biçimde çi~nenmesi sonucu bura
lara geldiler. Kürtlere, anlaşılması 
mümkün olmıyan nedenler'den ötürü 
verilmiyen haklar, biranevel tanınmalı
dır 

Peter Schütt 
Yazar ve Yazarlar Birligi üyesi 

Kürt çocuklarına ana dil dersi, rad
yo ve TV'de Kürtçe yayın, Kürtler için 

·sosyal danışmanlık, Kürt isimlerinin ta
nınması istemierinizi sınırsız bir bi
çimde destekliyorum. 

Yazılarımda, Federal Almanya'nın 
son 20 yıllık siire içinde çok uluslu ve 
çok kültürlü bir devlete dönüştü~ünü 
belirtiyorum. Bunu bir tehlike de~il, 
olumlu ve zenginleştirici bir gelişme 
olarak görüyorum.Ve ben, bundan do
layı kamu, sosyal ve kültürel kurum ve 
kuruluşlarm toplumun bu çok uluslu 
ve çok kültürlü yapısını gözönüne ala
rak, tüm ulusal azınlıkların ihtiyaçla
rına cevap vermesi yönünde çaba harcı
yorum. 

Destek ve dayanışmalarını ileten di~er 
örgüt ve kişiler: 

- Prof. Dr. Jens Robver (Lübeck) 
- Konrad Gilges, Milletvekili (SPD) 
- Georg Albrecht (Diakonisches Werk) 
- Manfred Coppik, Avukat 
- VİA, Insiyatif Grupları Birli~i 

* -* * . KüRT öGRETMENLERI 
VE 

EGiTiMCiLERi TOPLANTISI 
13/14 Temmuz 1985 tarihlerinde 

Münih Alman Sendikalar Birli~i (DGB) 
binasında Kürt ö~retmen ve eğitimcile-

(Devamı s: lS'te) 
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G. GAZiOGLU'nun 
kampanyaya ilişkin görüşleri 

KOMKAR 'ın 'Kürt çocuklarına ana dilde ders", "radyo ve TV'de yayın hakkı", 
"Kürtler için sosyal danışmanlık" gibi haklarına yönelik açmış oldugu kampanya 
sürmektedir. 

Bu kampanya ya yönelik olarak faşist Türk cımtası tarafınc!,an kapatılan ve bir
kısım yöneticilerinin yıllarca agır hapis cezalarına ç arptırıldığt, bir kısmının ise 
yurtdışına çıkmak zorunda bırakıldığı, 200 bine yakın üyesinin bulunduğu 

TÖB-DER 'in Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu 'nun düşüncelerini aldık. 
Gazioğlu, halen F.Almanya 'da politik sığınmacı olarak yaşamını sürdürmek te ve 

ülkede yürütülen demokrasi mücadelesine yurtdısında yaşıyan diğer TÖB-DER yö
neticileri ile birlikte katkıda bulunmaya çalışmaktadır. 

Gazioglunun konuyla ilgili düşüncelerini aşağıda yayınlıyoruz. 

KOMKAR'ın Federal 
Almanya ve diğer Avrupa 
ülkelerinde açtığı "Kürt ço
cuklan için ana dil ve kültür 
eğ'itimi, Kürt işçileri için 
radyo yayını, sosyal danış
manlık vb.'' istemlerini kap
sıyan kampanyayı sempati 
ile karşılıyor ve destekliyo' 
rum. Bana göre bu talep 
haklı, hatta geç kalmış bir 
ulusal demokratik taleptir. 
Çünkü özellikle F.Alman
ya'da 300.000 nin üzerinde 
Kürt göçmen işçi yaşamak
tadır. Kürdistan'ın diğer 

parçalannda olanlan da he
saplarsak, sanının bu rakam 
400 bine ulaşır. F.Alman
ya'da yaşıyan diğer uluslar
dan işçilere sağlanan ulusal
demokratik haklar Kürt işçi
lerine de sağlanmalıdır. Her
şeyden önce Kürtlerin ayn 
bir ulus olduğu gerçeği göz
önünde tutulmalıdır. Türk 
burjuvazisinin geleneksel 
demagojisinin, faşist cunta
nın ve hükümetlerinin yay
garalan dikkate alınarak bir 
ulusun varlığı, dili, kültürü 
inkar edilemez. Esasen, F. 
Almanya'daki Kürtler, göç
men işçi demekleri ile, sa
natçı-aydın ve kültürel ürün
leri ile, kendilerini kanıtla
mışlardır. Ve sanıyorum 

pekçok Alman Kürtleri ta
nımaktadır. Demokrasi ile 
yönetilen bir ülkede, bir baş
ka ülkenin faşist yönetimi
nin talepleri doğrultusunda 
davranmak, bir anlamda suç 
ortaklığı demektir. 

12 Eylül 1980 darbesin
den sonra Türkiye Kürdista
nı 'nda yapılan ve halen sür
dürülen operasyonlar, uygu
lamalar insanlık adına utanç 

.vericidir. Geleneksel olarak 

uygulanan zorla asimilasyon 
politikası, günümüzde artık 

Kürtlerin günlük yaşamla

nnda anadillerini konuşma
lan yasaklamaya varmıştır. 

Türkiye'de burjuvazi ve 
onun türlü alanlardaki sözcü
leri bir yandan "Kürtler 
dağ Türkleri dir", "Kürtçe 
diye bir dil yoktur, Kürtçe 
Türkçenin bir koludur" gibi 
zırva demagojilere başvurur
ken, öte yandan Kürtçe ko
nuşmayı, yazmayı şiddetle 
yasaklıyorlar. O zaman sor
mak lazımdır: "Eğer bu id
dialannıza siz inanıyorsanız, 
insanların Türkçenin bu 
lehçesi ile konuşmalanna, 
yazmalanna , yayın çıkar

malanna niçin bu denli kar
şı çıkıyorsunuz?" Kürtçe'
nin Türkçeden geldiğini id
dia eden sözde profesörler 
de var. Prof. unvanı taşıyan 
insan müsveddelerinin, bu 
iddialarla kendilerine bile 
saygılan yoktur. Çünkü dün
yanın hiçbir yerinde hiçbir 
profesör bilime bu denli sal
dırmayı, gülünç duruma dü
şürmeyi içine sindiremez. 
Türkiye'de maalesef böyle 
sahtekar öğretim üyeleri ha
yat bulabiliyor ve profesör
lük unvanını utanmadan ta
şıyabiliyor. 

Bilindiği gibi TöB-DER, 
12 Eylül 1980 öncesi Türki
ye'de "Ana dilde eğitirri' 
mücadelesi verdi. Pekçok 
toplantı, miting ve yürüyüş
te, TöB-DER yayınlannda 
bu talebe yer verildi. TöB
DER 'in bu talebine burjuva 
çevrelerden yoğun tepkiler 
geldi. Sayısız dava açıldı. 
TöB-DER'in kapatılması 
gerekçesine, yöneticilerin 
mahkum edilmelerine bu 

D.KOMKAR Redaksiyonu 

konu esaslı bir dayanak ya
pılmaya çalışıldı. Kürt ço
cuklanna kendi ana dillerin
de eğitim hakkı isternek va
tan hayinliği olarak gösteril
di. Oysa bu talep sıradan bir 
ulusal-demokratik taleptir. 
Tersini savunmak, insanlığa 
ve ·demokrasiye sığmaz. Fa-

kat maalesef, Türk burjuva
zisi ve kurumlan bu kaba 
ayıbı hala taşıyorlar ve belli 
ki daha bir süre taşıyacaklar. 

1976 yılında TöB-DER 
3. Olağan Genel Kurulunda 
oybirliği ile alınan kararlar
dan biri de şöyleydi: 

6. EGiTiM iN DEMOKRATiKLEŞTiRiLMESi 
TÖB-DER, eğitimin emperyalist, feodal, ırkçı-şoven ve di

ğer her türlü gerici, baskıcı etkiden kurtarılarak; biçimde ulu
sal, özde emekçi halktan yana bir niteliğe kavuşturulması için 
mücadele eder. 

Dilin ve kültürün, üretim güçlerinin, özellikle de kişinin ge
lişmesindeki önemli payı gözönüne alınarak; bu konuda temel 
insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir biçimde dil ve kültür üs
tüne konan engellerin kaldırılması, emekçi halkın ilerici kültü
rünün gelişmesi için her türlü kolaylığın ve olanağın sağlanma
sını zorunlu görür ve bu konuda demokratik bir kitle örgütü ola
rak kendine düşen görevleri yapar. 

1978 Şubat'ında toplanan Demokratik · 
Eğitim Kurultayı'nın sonuç bildirgesinde 
aynı konuda şu hususlar yer almıştı: 

Tüm emekçi sınıf ve tabakalara eğitim görme olanakları 
sağlanmadıkça, ezilen halkın demokratik özlemleri, dili ve kül
türü üzerindeki ırkçı-şoven ve asimilasyoncu politika ve uygula
malara son verilmedikçe, üretici güçlerin özgürce gelişimini 

sağlayan, gerçekten demokratik bir toplumdan ve eğitimden 
söz edilemez. 

Türkiye'de . yürürlükte olan ve emperyalist-kapitalist sis
ternce belirlenen üretimden kopuk, anti-demokratik, idealist, 
ırkçı-şoven ve asimilasyoncu eğitim sistemi; üretici güçlerin öz
gürce gelişmesine olanak vermemekte; egemen güçlerin çıkarla
rı ve dünya görüşü doğrultusunda şartlandırılmış üretken ve ya
ratıcı olmayan okur-yazar yetiştirmekte, ezilen ve sömürülen 
emekçi kitlelerin ileriye dönük mücadelesinde etkin görevler 
yüklenebilecek kendine güvenli, gerçekten demokrat, dirençii 
insanlar yetiştirmemektedir. 

Bu görüş ve düşüncelerle DEMOKRATiK EGITiM KU
RULTAYIMIZ; 

a) Eğitim sisteminin, kitlelerin ilerici kültürünün öğretimi
ni ve geli ştirilmesini sağlayıcı bir niteliğe kavuşturulmasını, sı-

( Devamı s. 15'te) 
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ZORBALIK V ASALLAŞTI 
Cuntanın faşizmi kuruıniaştırma yönünde attı~ı adımlar

dan biri olan ve polise sınırsız yetkiler veren "Polis Vazife 
ve Selahiyetleri" yasası "meclis"ten geçip, faşist Evren tara
fından onaylanarak yürürlü~e girdi. 

Bu madde ile güdülen amaç belli ; Tutuklu veya hükümlü 
devrimci, ilerici kişi, yeniden işkenceye alınıp, yeni bilgi
ler vermesi istenecek. 

Yasa ile çolise öyle bir yetki verilmiş oldu ki, polis, ev
lerden derneklere, sendikalardan lokallere kadar girebilecek, 
bir deme~i "üyeler dışmda insanlar geliyor" diye kapatabi
lecek. 

Faşist cuntanın ANAP eliyle "meclis"ten geçirtti~i ve 
Türkiye'yi tümüyle bir polis devletine çevirecek olan yasa 

Polis, "gerektiğinde" silah kullanabilecek; "ve olayların 
cereyan tarzı gözönünde tutulmak kaydıyla silah kullanmak 
zorunda kalan polis cezalan dmimayacak". Evet.. Durum 
açık .. İlerici-devrimci, yurtsever kişileri öldürmek serbest! .. 

, ile daha önceleri mevcut yasalar çiğneoerek yapılan şeyler, 
artık aleni olarak ve 'yasal" bir kılıf altında yapılacak .. 
Böylelikle polisin yargı yoluyla denetimi de ortadan kalk
mış oluyor. 

Bu yasayla Evren-özal çetesi, iç ve dış kamuoyunda sı
kıyönetime yönelik eleştiri ve tepkilerden dolayı bir yandan 
görünürde sıkıyönetimi kaldırarak bu tepkileri azaltmayı, di
~er yandan ola~anüstü hal ve yeni polis yasasıyla da geçmiş-Yine aynı yasa ile polis, diledi~i zamanda, diledi~i kişi

nin .evine, işyerine yargıç karan olmadan girip arama 
yapabilecek, kişiyi gözaltına alabilecek; herhangi bir müzik 
parçasını, bir tiyatro oyununun bir sahnesini bahane ederek 
oyunu yasaklıyabilecek; istedi~i anda, istediği kişiyi "suç 
işleyeceği intibaını edindiriliği" gerekçesiyle gözaltına 

alabilecek 

. teki uygulamalann aynen devamını amaçlıyor. 

Bu yasa ile artık yasal yollardan miting veya yürüyüş 
yapmanın olanaklan da ortadan kalkmış oluyor. Yasaya gö
re polis," dağıtılınasını uygun gördüğü bir topluluğu dağıt
mak için zor kullanabilecc::k". Kullanılacak "zor" un ne ola
cağı açık: Panzerler, kurşunlar .. 

özal ve tayfasma göre, "demokrasiye geçiş"in bir adımı 
olan bu yasaya karşı, ulusal ve uluslararası planda sert tep
kiler geldi. Bugüne kadar faşist çetenin tüm yaptıklannı al
kışlayan belli çevreler bile , bu yasaya karşı çıkarak tepki 
gösterdiler. Aynca Türkiye Barolar Birli~i Başkanı Teoman 
$vren "Y argısal bazı haklada donatılan polisin yargıya 

müdahalesi daha güncel hale gelecek ve büyük ızdırap 

kaynağı olacaktır" diyerek tepkilerini dile getiriyordu. 

Uluslararası planda ise, AET'nin Türkiye Temsilcisi, 
daha ilk günden yasaya olan tepkilerini belirtti. Aynca 
Avrupa Konseyi Sosyalist Gurubu Hamburg 'daki "Mini 
Toplantı "sında gelecek yıl Türkiye'de yapılması planlanmış 
olan toplantının iptali için talepte bulundu. Taleplerinin 
kabul edilmemesi halinde ise , toplantıya katılmıyacaklannı 
açıkladılar. 

"Devlet ve düzen aleyhine suç işledikleri iddiasıyla tu
tuklu ve hükümlü bulunanlar, polis tarafından ceza ve tutuk
evinden 15 gün süreyle alınıp sorguya çekilebilecekler" fık
rası yasanın en önemli madddelerinden biri. Sorgulama do
~al olarak polis tarafından yapılacak.. Ve öyle ki, polis, 
"gerekli gördüğü" hallerde hakim ve savcıya haber verecek! 

.. . ,, 
"GUVENLIK SORUŞTURMASI Dayanilmaz Noktada 

' 'Güvenlik Soruşturması '' faşist 

cuntanm devleti faşistleştirmede attığı 
adımlardan biri. 

Daha Ulusu Başbakan iken, bütün 
devlet dairelerine ve kamu kuruluşlan
na bir genelge göndererek, yeni yapıla
cak atamalarda, sözleşmelerin yeni-

lenmesinde ve terfilerde "GüVENLİK 
SORUŞTURMASI" mecburiyetini ge
tirmişti. Bunda güdülen amaç belliydi: 
Her kimki Türkiye 'de Kürt ulusunun 
varlı~ından bahsetmişse, ilerici-devrim
ci düşünceleri taşımışsa onlar için 
"tehlikeli" idi. Bu yapıda olan kişilerin 

iltica Yasas1nda Yeni K1s1tlamalar 

14 Haziran 1985 günü Eyalet 
Konseyi 'nde (Bundesrat) görüşülen 
yeni iltica yasa tasarısı, Hristiyan 
Demokrat hüküm'etlerin oyları ile 
kabul edildi. 

Yaz tatilintfen sonra, Federal 
Parlamento'da görüşülecek olan ya
sa tasarısının, koalisyon partilerinin 
oy çoğunluğu ile kabul edileceğine 
kesin gözüyle bakılmakta. Tasarı ya
salaştığı takdirde mevcut ilticacılar 
yasası budanıp, dahada anti-demok
ratik bir hal alacaktır. 

Tasarıda yer alan üç önemli de
~işiklik şöyle: 

1- İltica talebinde bulunan sı
~ınmacı, direk olarak F AC'ye gel
meyip başka bir ülkede 3 aydan faz
la kalmışsa, iltica telet tftabul edil
meyecek; 

2- İltica talebinde bulunan sı-
~mmacıya, talebi kabul edilin-

ceye kadar çalışma izni verilmeye
cek; 

3- tlticası kabul edilenlerin du
rumu iki yılda bir gözden geçirile
cek. İltica nedenlerinin ortadankalk
tığı "kanısı 'na varılırsa, kazanılmış 
iltica hakkı iptal edilebililinecek. 

Böylesine bir tasarının Eyalet 
Konseyi 'nde yaz tatilinden önce 
alelacele görüşülüp kabul edilmeSi, 
hiç şüphesiz demokratik kamuoyu
nun tepkisini önlemekten başka bir 
şey değildir. 

Aralarında KOMKAR'ın da bu
lundu~u birçok örgüt, kuruluş ve 
girişim, bu yasa tasarısına karşı "İl
tica Yasasından Elinizi Çekin" 
(Haende weg vom Asylrecht) adı al
tında bir imza kampanyası yürüt
mektedir. Kampanya imza metinleri 
ve diğer gerekli belgeler KOMKAR 
Genel Merkezi'nden istenebilir. 

devlet dairelerinde, kamu kuruluşla

nnda, orduda terfi etmeleri, veya işe 
alınmalan engellenmeliydi. Bu uygula
ma o günden beri aralıksız süre geldi. 

İlk etapta uygulamanın 3-5 yönetici 
tarafından yapıldı~ı akla gelebilir.Ger
çekte ise bu iş devletin üst kademele
rinde bulunan asker ve sivil çok sayıda 
faşist tarafından yapılıyor. "Güvenlik 
Soruşturması "ndan geçmeyen yok 
gibi. Ve "sınavı" başaraniann kimler 
olabileceği, olduğu güdülen amaç ile 
belli oluyor. 

Türkiye İşçi sınıfı ve Kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadelesi son 15-20 
yıl içinde büyük bir gelişme gösterdi, 
üniversitelerde öğretim üyeleri ve ö~
renciler arasında, öğretmen ve memur
lar arasında büyük taraftar topladı. İle
rici-devrimci düşünce bu kesimler ara
sında yayıldı. Bumann birçoğu bugün 
faşist cuntanın gadrine uğramış du
rumda. Çoğu işten , atılmış. Atılma
yanlar ise sırada .. 

Uygulamanın en yoğun olarak sür
dürüldüğü üniversite kesiminde tam an
lamıyla işler arap saçına döndü. Çoğu 
üniversitelerde öğretim üyesi sıkıntısı 

var. öyle bir duruma gelmiş ki, meş
hur YöK Başkanı bile, uygulamadan 
şikayetçi. 

Bay Doğramacı 'ya göre artık "Gü-
. venlik Soruşturması "nı aşabilecek 

"pak" öğretim üyesi neredeyse kalma
mış. Bu konuyu görüşmek için pek sa
yın büyükleri ·ile görüşecekmiş bay 
Doğramacı. Artık gerisini siz düşünün. 
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işçi Haklarına Yönelik Saldırılar Yogunlaştı: 

"iSCi SI!V.NLI!R DERNEGi"ne doğru . . . 

Faşist cunta iktidara el 
koyduAll günden beri, işçi 

şınıfının ekonomik demok· 
ratik ve politik haklarına 

alabildiAince savaş açtı. 
Onun legal, · illegal partileri· 
ne saldırdı; sendikal konfe
derasyon DİSK'i ve ona baA· 

"'YENi BiR ESEK SAKASI DAHA~ . . . 

lı sendikaları kapattı. Yöne
ticilerinden yakaladıklarını 

içeri attı, ileri-militan unsur
larını işkenceden geçirdi. 
Zindanlara tıktı, cezalar 
yaAdırdı. 

DİSK'i kapatan cunta, 
diAer konfederasyon TüRK· 

30 Haziran ı985 günü, gişe rekoru kıran film İŞ'i ise daha "akıllı-uslu'' 

ABD devlet Başkanı Vietnam'da savaşmış ve hale getirdi. Yöneticilerinin 

Reagan, Beynıt'taki re· daha sonra da bu ülkeye yularlarını tam eline aldı. 

binelerio serbest bırakıl· Amerikan savaş esirlerini İşçi sınıfının tüm yasal 

masına ilişkin Amerikan kUrtarmak için · gönde- demokratik haklarına bu de· 

kamuoyuna yapacaAı rilen askerin öyküsünü rece açık saldm, generalleri 

radyo ve TV konuşması anlatmaktadır. Film kah· ve onların sadık uşaAı eski 

için Beyaz Saray'da stüd· . ramanı "Rambo" her iki Türkiye Metal Işverenler 

yoya ·girer. Konuşma dakikada bir Vie~nam as- Sendikası Meşhur MESS'in 

kaydedilmeden önce kerini göz kırpmadan . Genel Başkanı ve şimdiki 

mikrolonda ses provası katlediyor. Komünistle- Başbakan için yeterli deAil· 

Yaparken "Rambo" fiil· n· tek tek katiederek D d b al d di. aha a udanm ıy ı. 

' minin etkisi altında kalan Amerikan· esirlerini kur· Mevcut yasalarda işçiler 
Reagan, bir kez daha tarıyor. aleyhine yeniden düzeltme-
Amerikan · vatandaşlan Kovboy eskisi Reagan ler yapılmalıydı. 
rehin alınırsa, ne yapaca- da eski Hollywood günle· Çalışma ve Sosyal Güven· 

~ını şimdi çok iyi bildiAi· rinde film setierindeki lik Bakanlı~ı'nın Sendikalar, 

ni söyler. sahneleri gerçek yaşamda Toplu Sözleşme, Grev ve 
Ses provası yapılırken "RAMBO" Reagan olarak Lo:Kavt Yasa'larında ( 282ı 

"espiri" mahiyetinde şu yapmayı düşlüyor. Ne di· ve 2922 sayılı) öngöriilen ' 

sözleri söyier Reagan: yelim. "Hayallerle yaşa· de~işiklikler son şekliyle or-

"Delikanlı! Dün gece mak güzeldir". Reagan ve taya çıktı. DeAişikliAe göre; 
Rambo filmini seyrettim. onun gibi düşünenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Şimdi bir daha böyle bir ancak filimlerle, rüyalarla BakanlıAının sendikalar üze· 

şey olursa ne yapaca~ımı gönüllerindeki ateşi sön- rindeki denetimi mutlaklaş· 
iyi. biliyorum" (DP A ha· dürebilirler. tırılıyor. Böylece sendikalar 

ber ajansı, 2. 7.85) Vietnam yenilgisini "İşçi Sevenler Derne~i'' ha· 
Sylvester Stallone'nin hazınedemiyen ABD em- line· dönüştürülüyorlar. 

Amerikan sinemalarında peryalistleri için bir tesel· 
şu günlerde gösterilen ' ve li oluyor bu film. yasaya göre' ı o yıl bilfiil 

•-----------------~-.,...,..• işçilik yapmayan sendika 

SOL BiRLiK GECELERi 

yöneticisi derhal görevden 
-alınacak, bu durumlarını · 
saklayanlar hapis cezası ile 
de cezalandınlacaklar. ·Ayrı· 
ca Bakanlık, "usulüne uy
gun" yapılmayan sendika 
kongrelerinin iptali için da· 
va açma yetkisine de sahip 
oluyor. 

Yine ayn bir madde ile 
sendika gelirlerinin "amaç· 
ları dışında" kullanılması 
halinde, yöneticiler 3 aydan 
ı yıla kadar hapiste cezalan· 
dınlabilecekler. 

ı947 yılında çıkarılan ve 
Çalışma BakanlıAı ile valile· 
re sendikalar üzerinde geniş 
ölçüde denetim hakkı tanı· 
yan Sendikalar Yasası 'nı çok 
geride bırakan bu yasa ile 
·mevcut bulunan haklar da 
işçiler ve sendikaların elin· 
den alınıyor. Sendikalar tü· 
müyle fonksiyonsuz bir hale 
gelecekler. Böylelikle Evren· 
özal çetesi, birkez daha işçi 
sınıfına karşı kinlerini dö· 
küyorlar. 

Şanlı bir mücadele gele· 
neAine sahip Türkiye İşçi sı
nıfı, gün gelecek Saraçhane· 
lerde, ı5-ı6 Haziran'da 
düşmanın yüreline saldıAı 
korkuyu, sınıf kinini ortaya 
dökecektir. O zaman gene· 
raller ve onların efendileri 
saklanacak yer bulamıyacak· 
!ardır. 

Haziran ayında B.Avrupa'nın çeşitli 
ülkelerinde SOL BİRLİK komiteleri 
veya taraftartannca çeşitli kitlesel ey
lemler düzenlendi. 

Gecenin kültür bölümünde ise 'Kürt 
halk dansları (Govend) oynandı ve 
Ozan Heval türkçe ve kürtçe türküler 
sundu. 

Komitesince Paris'te bir gece düzen· 
le ndi. 

Demokrasi güçlerinin birli~inin ön 
plima çıktı~ı geceler başarılı geçti. 

J)ANiMARKA 

ı5 Haziran günü Sol Birlik Dani· 
marka taraftarları, Türkiye işçi sınıfı 

tarihinde önemli bir direniş günü olan 
ı5-ı6 Haziran'ın ı5'inci yıldönümünü 

kutladılar. 
SOO'ün üzerinde kişinin katıldı~ı ge

cede konuşmacı TöB-DER Genel Baş· 
kanı Gültekin Gazio~lu idi. 

"Yaşasın Sol Birlik", "Yaşasın ı5-
ı6 Haziran Direnişi'' yazilı pankartiann 
asılı oldu~u salonda konuşinalar ve 
slayt gösterileri sık sık · faşizme karşı 

ortak mücadeleyi vurgulayan sloganlar· 
la kesildi. Geceye Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanlı birçok örgütten destek me· 
sajı geldi. ·Yine Danimarka Komünist 
Partisinden bir temsilci konuşmasıyla 
dayanışma mesajını il_etti. 

Y oldaşça Selamlar 
Çavreş-Danimarka 

iSVIÇRE 

22.6.85 tarihinde İsviçre SOL BİR
LİK Komitesince Basel kentinde bir 
gece düzenlendi. Geceye 800 'ün üzerin· 
de ,bir kitle katıldı. Coşkulu ve disiplin· 
li bir şekildi geçen gecede Sendikacı 
Yaşar Arıkan bir konuşma yaptı. Kül· 
tür programında ise Melike Demira~, 
Meral Taygun, Nizarnettin Ariç halkla· 
nmızın kültüründen ve sanatından gü
zel örnekler sunarak, geceye renk kat· 
tılar. 

D.KOMKAR İsviçre Muhabiri 

FRANSA 

ı Haziran günü SOL ·BİRLİK'i tanıt· 
mak amacıyla SOL BİRLİK-Fransa 

Geceye 1000 civannda kitle katıldı. 
Aralannda FKP'nin de bulundulu çok 
sayıda örgüt geceye temsilci veya daya
nışma mesajı göndermişti. 

Gecede Behice Boran SOL BİRLİK 
adına bir 1 konuşma yaptı. Boran ko
nışmasında faşist çetenin beş yıl bo· 
yunca kitleler üzerinde pervasızca te
rör estirdi~ini, zorbalı~ı Kürdistan 'ın 
diler parçalanna saldırmaya vardırdı· 
tım, faşist rejimin alaşatı edilmesi ge
rektilini ve SOL BİRLİK'in bu amaçla 
kuruldutunu belirtti. 

Kahrolsun Faşizm yaşasın SOL 
BİRLİK, İşçilerin biriili halkiann kar· 
deşligi, Yaşasın enternasyonal daya· 
nışma, Kürdistan'da katliamlara son 
sloganlannın sık sık atıldılı gece coş· 
kulu ve disiplinli geçti. örgütümiiz 
KOMKAR-Fransa hazırlık çalışmala

nnda ve gecede aktif görev aldı. KOM· 
KAR üye ve sempatizanlan diler de
mokratik örgüt üye ve taraftarlanyla 
birlikte kollektif çalışmanın güzel bir 
örne~ini verdiler. 

_ Y oldaşça Selamlar 
D. KOMKAR. Fransa Muhabiri 



Riipel 8 Denge KOMKAR 

ESKİVA EKONOMİSİ 
özal hükümetinin izledi~i ekono

mik politikayı de~erlendirirken, bunun 
eşkiya ekonomisi terimi ile ifade edil
mesinin uygun olaca~ını düşündük. İz
lenen yol ve yöntemler aynı olmakla 
birlikte bundan bir kaç yıl önce bu 
terimi kullanırken belki daha dikkatli 
davranmak gerekebilirdi. Çünkü o za
man kitlelerden bir bölümünün böylesi 
bir nitelerneyi tereddütle karşılaması 
ve "acaba?" diye sorması mümkündü. 
Ama bugün her şey o derece açı~a çık
mış durumda ki bırakalım eşkiya söz
cü~nü, çok daha a~ın da kullanılsa 
kimsenin böylesi bir tereddüte düşmesi 
sözkonusu olmaz. 

iflası Çoktan Onaylanmış 
Bir Model 

Bugün yerli ve yabancı tekelci ser
maye çevrelerinin bir bölümü özal ik
tidarınca izlenen ekonomik politikanın 
başanlı oldu~unu vurgulamaktalar. 
Kuşkusuz bu bir yönüyle do~rudur. 
24 Ocak kararlan olarak bilinen ve an
cak faşist terör altında sürdürülebilen 
bugünkü politikanın temel amacının 
ülke kaynaklarının büyük holdingiere 
peşkeş çekmek, onlar için bir "kar 
cenneti'' yaratmak oldu~u bilinmekte
dir. İşte bugün e~ itibariyle bu başa
rılmıştır ve daha da ileri bir düzeye var
dırılınası için çalışılmaktadır. Başka 
bir deyişle iktidar bu yönüyle başanya 
ulaşmış sayılır. _ 

Ama ne var ki elde edilen "başarı
ya" karşılık gene de bu çevrelerden 
kaynaklanan çeşitli eleştiriler, endişe
ler de gündemde bulunuyor. Bu eleşti
riletin bir nedeni sömürüden pay alma 
bakımından parababalan arasında süre
geleri sürtüşmedir. Di~er bir nedeni ise 
tekelci sermayenin genel olarak eko
nomide ulaşmayı amaç edindi~i bir 
takım sonuçlara varamaması, izlenen 
politikanın kitlesel muhalefeti patlama 
noktasına hızla götürmesidir. Burjuva 
düzeninin içyüzünün günden güne daha 
iyi açı~a çıkması, gö~den düşmesi ve 
burjuva iktidarının beş pakalık bir iti
bara dahi sahip olamaz hale gelmesi, 
tekelci çevreleri geleceklerini daha bir 
dikkatle düşünmeye zorluyor. 

öme~in: Yaratılan açlık ve terör 
ortamına ra~men enflasyonun bir türlü 
düşürülememesi bu nitelikte bir eko
nomik olaydır. Gene tüm iddialarına 
ra~men Evren-özal çetesi faiz oranla-

. nnı düşürmeyi beceremedi. Kredi dar
lı~ı, yatınmlarda durgunluk sürüyorki 
pek çok işveren örgütü son zamanlarda 
eleştirilerini özellikle de bu noktada 
yo~unlaştırmış. bulunuyor. Türkiye'de 
i,sizlerin sayısı 6 milyon cıvarında sey
rediyor. Geçen yıl oldu~u gibi bu yıl 
da bütçe açı~mm önceden belidenenin 
çok üstünde gerçekleşece~ine kesin gö-

züyle bakılıyor. Şubat ayı ihracatının 
1984 yılının aynı ayına göre yüzde 
17.5 gerileme göstermesi bu konuda da 
tekellerin gelece~inin pek parlak olma
dı~ını ortaya koyuyor. Bizzat ihracatçı 
holdingler ihracatta programlanan he
deflere varılamıyaca~ını dile getiriyor 
ve hükümetten daha çok destek isti
yorlar. Dış Ticaret Deme~i Yönetim 
K. Başkanı Mustafa Süzer; "Hükümet 
ihracatın gelişmesini istemeyen çevre
lerin etkisinde kalarak vergi iadelerini 
kaldırdı, ihracat kredilerini azaltiı ve 
ihracatçı · şirketlerin aleyhine kararlar 
aldı. Bu durumda ihracatın azalmasi 
doğaldır ... Bu gidişle 1985 ihracatı an· 
cak 6.5 milyar dolarda kalır. Yani ge
çen yılki 7. 5 milyar dolarlık ihracatı 
bile yakalayamaz?" diyor. 

Türkiye'de vergi yükü de geniş 
emekçi halk kesimlerinin sırtındadır. 
üstelik bordro üzerinden vergisi peşin 
olarak kesilen ücretiiierin toplam vergi 
içerisindeki payları yıldan yıla artıyor. 
Buna karşılık yüz milyarlarca lira kar 
elden büyük holdinglerin ödedikleri 
vergi miktarı devede kulak kalıyor. 
Ama gene de gazetelerde boy boy fo
toğrafları yayınlanan vergi · 'rekortmen
leri" -her ne hikmetse hep bunlar ara
sından çıkıyor. Kimse çıkıp da bir işçi 

yüzedir. Maliye Bakanlı~ı verilerine gö
re vergi gelirlerinin GSMH (Gayri Safi 
Milli Hasıla) ya oranı son yıllarda sü
rekli düşüş kaydetmektedir. Buna göre 
1977 yılında vergi gelirleri GSMH'nın 
yüzde 19.3'ü iken, 1982'de yüzde 
14.9, 1983 'te yüzde 16.8 olmuş, 198"3 '· 
te ise yüzde 13'ün altında düşmüş. 

En son büyük gürültüyle yürürlü~e 
sokulan "Katma De~er Vergisi" de 
umulanı veremedi. Hükümet sürekl· 

· olarak bu verginin fiyatları düşürece
~inden dem vuruyordu. Ama evdeki 
hesap bir kez daha çarşıya uymadı ve 
KDV vasıtasıyla fiyatların aşa~ıya çe
kilmesi başarılamadı . 

Di~er taraftan yolsuzluk ve rüşvet 
artık devleti yönetenler; bakiınlar, ge
neraller, belediye başkanları vb. için 
normal bir günlük iş haline gelmiş du
rumda. Eskiden bütün bunlar biraz da
ha "usulüne uygun " şekilde gerçekleş
tirilirken şimdi çok pervasızca yapılı
yor. Bilindi~i gibi hükümetin eski Ma
liye Bakanı gümrüklerde alınan rüşvet 
üzerine ortaya çıkan kapışma sonucun
da görevinden alınmıştı . Daha sonra 
bir başka bakan, 1. özda~lar rüşvet al
dı~ı gerekçesiyle işbaşından uzaklaştı
nldı. Başbakan özal 'ın kardeşi Suudi 
Şeyhleriyle birlikte devlet olanaklarını 

---------Turhan seıcuk 
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Milliyet Gazetesi'nden 
ile bir tekelci parababasinın gelirlerini 
yanyana getirip hangisinin gelirine 
oranla daha yüksek vergi ödedi~ine 
daha çok yük altına girdiğine bakmı
yor. Bunun yerine ülkeyi soyup so~ana 
çeviren bir avuç vurguncunun beyan
nameleri esas alınıyor ve bunlar için 
törenler düzenleniyor, madalyalar veri
liyor. 

Ama ne var ki bundan kısa bir süre 
önce resmi çevrelerden . işverenlerin 
beyan ettikleri vergileri de ödemedik· 
leri, beyanların ka~ıt üzerinde kaldığı 
açıklı~a kavuştu. öme~in, Maliye Ba
kanı A. Alptemuçin işverenlerin pek 
ço~u tarafından bu yola baş vuruldu
~u ve beyan edilip te öd(mmeyen ver
gi miktarlarının yüzde 70-80'i buldu
~unu söylemek zorunda kaldı. 

Vergi politikası yönünden de 24 
Ocak ekonomisi iflas durumuyla yüz-

da kullanarak büyük vurgunlar gerçek
leştiriyor. İstanbul Bo~azı, Marmaris
Fethiye yöresi ve daha nice turistik 
alan arap şeyhlerine üç-beş dolar kar· 
şılı~ı peşkeş çekiliyor. üstelik İstan
bul Belediye başkanı Bedrettin Dalan 
gibi pek çok ANAP ileri geleni bu işe 
ortaktır. Hükümet yabancı tekellere 
ça~nlar yapıyor, ülkeye gelip soygun 
kervanına katılmaları için adeta yalva
nyor. Uluslararası tekellere istedikleri 
gibi at oynatacakları, tatlı karlar elde 
edecekleri bir ortam yarattı~ı için si
yasal iktidar övünüyor. 

Faşist özal bundan bir kaç ay önce 
İsviçre 'nin Davos kentinde uluslararası 
tekelci sermaye temsilcilerine Türki
ye'de grev hakkını nasıl işlemez hale 
getirdiklerini, ülkeyi nasıl ucuz işgücü 
cennetine çevirdiklerini anlatıyordu 
ballandıra, ballandıra. 
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IMF Devrede 
Yoksulluk Zirvede 

·Evren-özal çetesinin ötedenberi 
"vatan", "millet", "Sakarya" edebi
yatıyla sürdürdükleri ve kitleleri aldat
mada başvurduklan yalanlar bütünüyle 
açığa çıktı, iflas etti onlar. Kitleler, fa
şizmin kendileri açısından ne anlama 
geldiğini şimdi her zamankinden daha 
iyi görebiliyorlar. 

Sürgünlerin gölgesinde yürütülen po
litikanın başlıca amaçlanndan bir ta
nesi Türkiye 'yi bir ucuz işgücü cenneti 
haline getirmekti. İşçi sınıfının özgürce 
sendika seçme, toplusözleşme yapma, 
greve gitme gibi haklannın ' 'kahraman 
Türk ordusu '' eliyle yokedilmesinin 
nedeni budur. 

Türkiye 'de bugün işsizierin sayısı 6 
milyon cıvanndadır. Enflasyon oranı 
geçen yıl yüzde 50'nin üzerinde seyre
derken işçi üçretleri sadece yüzde 25 
oranında yükseltildi. ücretiiierin net 
gelirlerinde düşme bütün hızıyla devam 
ediyor. Türkiye, dünyada ücretierin 
maliyetler içerisindeki payının en dü
şük düzeyde bulunduğu ülkeler arasın
da yer alıyor. Buna karşılık faşist özal 
herkesin gözünün içine baka baka üc
retlerdeki artışın , enflasyon oranının 
altına düşmediği yalanını söylüyor. 

Diğer taraftan zamlar aynı hızla de
vam ediyor. Bundan kısa bir süre önce 
yani özal'ın ABD ve F. Almanya yolla: 
nnda koştuğu ve "ekonomik başan "
larının reklamını yaptığı günlerde bir 
İMF heyeti de Ankara'ya postusermiş , 
Türk yetkililerine ecel teri döktürüyor
du. 

İMF açık biçimde hükümetin kendi
lerine çeşitli ekonomik göstergelerle 
ilgili doğru bilgiler verdiğinden kuşku 
duyduğunu, yapılan tahminleri ve sap
tanan hedefleri gerçekçi bulmadığını 
söylüyordu. İMF, Türk ekonomisini 
daha sık (üçer aylık dönemler halinde) 
denetlemekte de ısrar etmekteydi. 

İMF heyetine göre hükümet, sapta
nandan fazla miktarda parayı piyasaya 
sürüyordu ve enflasyonun düşürülmesi 
bir türlü mümkün olamıyordu. Bu ara
da aynı heyet çeşitli konularda hükü
metten somut c~.dımlar atmasını da isti
yor ve önerilerde bulunuyordu. örne
ğin bu heyet, ı984 yılında GSMH'nın 
yüzde dördü oranına ulaşmış olan büt
çe açığının düşürülmesini, GSMH'nın 
yüzde ı.5'ine kadar indirilmesini isti
yordu. Gene ı984 yılında GSMH'nın 
yüzde ı 4. ı 'i olarak hesaplanan 2 tril
yon 769 n_ıilyar liralık total bütçe ge
lirlerinin de yüzde ı8 oranına kadar 
yükseltilmesi için gerekli adımlarm 

atılmasında ısrar ediyordu. 
O halde üzerinde durulmac;ı gereken 

esas noktalardan biri, özal hükümeti
nin bu işi nasıl başaracağJ ve efendile
rinin temsilcisi lMF'ıiin gönlünü ne şe
kilde razı edeceğidir. 

Kuşkusuz kimse kalkıp faşist Evren
özal yönetiminden tekelci çevrelerin 
çıkarianna dokunmalarını, gelirleri 
yükseltmek ve bütçe açığını azaltmak 

amacıyla onlann karlanna el atmalan
nı beklemiyor. Böyle olunca da geriye 
kalıyor silalım namlusunu tekrar emek
çi yığınlara, geniş halk kesimlerine çe
virmek. Ve zaten bugünkü siyasal ikti
clann varlık nedeni ile yaptığı da bu- _ 
dur. 

Bilindiği gibi bu işin en kolay yolla
nndan birisi zam yapmaktır. örneğin, 
son zamanlarda petrol ve tekel ürünleri 
başta olmak üzere çeşitli mallara yapı
lan zamlar, aynı zamanda daha Türki
ye de iken lMF heyetine güven vermek 
ve hükümetin, sunulan reçeteleri uygu
lamaktan çekinmediğini göstermek 
amacı güdüyordu. Yoksa İMF heyeti 
"Stand-by" antlaşmasını imzalamaya 
yanaşmıyordu . 

Diğer taraftan burjuva hükümetleri 
ötedenberi yaptıklan her zamdan 
sonra kendilerince mantıklı bir neden 
bulmaya çalışıyor ve çoğunlukla da il
gili kuruluşu zarardan kurtarmak için 
bu yola başvurduklannı söylüyorlardı . 
Oysa bu sefer böyle bir durum da söz 
konusu değildi. Tersine ürünleri zam 
gören Kamu iktisadi Kuruluşları, son 
yılda büyük kar elde etmişlerdi. Bunla
nn ı985 yılını da aynı şekilde karla 
kapatacakianna kesin gözüyle bakılı- · 

yor. 
örneğin, T.C. Merkez Bankası 'nca 

İngilizce olarak hazırlanan ve basma 
da yansıyan "Türkiye Raporu "nda be
lirtildiğine göre ı984 yılında 48 KİT'
den 39'u kar, 9'u ise zarar etmiş . 

ı985 yılında ise kiir eden KİT sayısı
nın 42'ye çıkanlması planlanmış du
rumda. Gene buna göre ı 984 yılında 
52ı milyar lira olarak gerçekleşen KİT'
lerin toplam kan 85 'te 7 54 mi). yar liraya 
ulaşacak. Resmi açıklamalar, son ı,5 
yılda tam 8 kez zam yapan Türkiye 
Elektrik Kurumu (TEK)'nun ı984 yı
lında yalnız başına 110 milyar 409 
milyon lira kar ettiğini gösteriyor. 
ı985 yılında bu kuruluş için konan 
kar hedefi ı43,5 milyar lira cıvannda
dır. 

öte yandan başbakan özal'ın 
ı985 'te gelir vergisi dışmda herhangi 
bir vergi düzenlemesi yoluna gidilme
yeceğini açıklaması, yukanda değini
len hedeflere varabiirnek için baş vuru
lacak başlıca yolun zam olduğunu da 
bir kez daha ortaya koyuyor. 

Cumhuriyet gazetesinde yer alan 
verilere göre zamlarla bu yıl 2 trilyon 
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liranın toplanması hedeflenmektedir. 
Gene aynı gazetenin verdiği bilgilere 
göre ı985 yılının ilk dört ayında yapı
lan zamlar 700 milyar liralık gelir elde 
edilmesini sağlamış durumdadır. 

Hükümet son zamlan yaparken de 
her zamanki gibi üç kağıtçılara has 
yöntemlere başvurmaktan geri kalma
dı. ABD gezisi sırasında "Dünya özal'ı 
konuşuyor" diye başlık atan Milliyet 
Gazetesi ·ki bunun paralı bir ilan oldu
ğu her halinden belli oluyordu- bu se
fer de 1. sayfasında ve kalın puntolarla 
"Dolar Fena Vurdu" başlığını veriyor
du. Milliyet, Dolar'ın aniden yüzde 3 
oranında değer kazandığını ve bunun 
da zamlan kaçınılmaz hale getirdiğini 

baliandıra hallandıra anlatıyordu. Bur
juva gazetesinin amacı yeni zamlan 
ilan etmeye hazırlanmakta olan hükü
meti temize çıkarmak ve bütün günahı 

dolara yüklemekti. 
Bu haberlerin arkasından hemen 

özal ve diğer yetkililer "zam yapılma
yacak'' dediler. Ama aradan daha bir
iki gün geçer geçmez zamlar peş peşe 
gelmeye başladı. Ve ilginçtir kimse ik
tidann bu zikzaklan, tutarsızlıklan 

üzerinde durma gereği duymadı, onu 
tuhaf karşılamadı. Çünkü kitleler alı
şıklar. Onlar faşist Evren-özal çetesin
den başka bir davranış beklemiyorlar. 
Bu bakımdan tuhaf olan tersi bir du
rumun ortaya çıkmasıdır. 

Görülüyor ki Tiirkiye'de sürniekte 
olan düzen bir vahşettir. İnsanlık düş
manı kanlı rejim koşullannda yerli ve 
yabancı tekelci sermaye .çevrelerinin 
çıkan uğruna on milyonlarca insan en 
hayasızca en utanmazca yöntemlerle 
sömürülüyor. Faşist çete silah ZÖruyla 
görülmedik boyutlardaki açlık ve yok
sulluğu daha da derinleştiriyor. Şu da 
ilginçtir ki son zamlann yapıldığı gün
lerde Evren Antalya 'da bir geziye çık
mıştı. Cuntanın şefi bir yandan Türki
ye'de işkence olmadığı yalanını söy
lerken, diğer yandan da asıp kesmek
ten dem vuruyor ve idamlara devam 
edeceklerini söylüyordu. Daha doğrusu 
özal geniş yığınlan biraz daha yoksul
laştıracak adımlan atarken, Evren de 
açıkça tehditler savuruyor, göz dağı 
vermeye kalkışıyordu. Biri insanlan
mızın ekmeğini elinden alırken, diğeri 
silahını üzerlerine çevirmiş ve ''kıpır
darsanız yakanm" diyor. İşte eşkiya 
ekonomisi bu koşullarda yürütülüyor. 

5 Milyon Genç işsiz 
Faşist cunta süngü gücüyle da

yattığı 24 Ocak kararları sayesinde, 
Türkiye'de işsizlik hergeçen gün 
yükselmektedir. Bu durum artık 

cunta ve onun resmi kurumları ta· 
rafından bile inkar edilemiyor. 

Bu durumdan nasiplerini alanla
rın başında ise gençler geliyor .. 
Resmi istatistiklere göre, toplam 
olarak 13 milyon genç var Türki
ye de. Bunların ise 5 milyonu işsiz. 

4 milyon kadarı da orta veya yük
sek okullarda öğrenim görüyor, ge
riye kalanları ise çalışıyor. 

Bunun anlamı şu; nüfusun büyük 
bir hızla geliştiği Türkiye ve Türki
ye Kürdistanı'nda, yeni yetişen ku
şak özellikle çalışma alanında bü
yük sorunlarla karşı karşıya. 

lşsizliğe karşı sömürüye karşı 
mücadele, onu yaratan sisteme 
karşı mücadeleden ayn düşünüle· 
m ez. 

-

-
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DAWiYA KINDi * : 
Dema serhıldana Şex Said bu. Ez 

hin zaro bôm. Kurda şer wmdakırıbô. 
Leşkere Roma Reş bı bela Paloye ji 
ketıbo gunde Kurdan, xort ô kal, jın ô 
zaro ne dıgot tevi pez ô deware wan 
qırdıkır, male wan talan dıkır, dışewı
tand. Lı pır gundan jın-mer derketıbôn 
çiye lı gundan hın pirejın ô merıven 
kal mabôn. Leşker ciye ku mer ne dı· 
dit hersa xwe jı jınan, jıkalan derdı· 
xıst, eza ô cefayek gıran lı wan dıkır. 

Kınde Leng xulame wan bu. Wi re
olaxen gunden dore baş nasdıkır. Da· 
rıstan, geli, çiya u bani hôr hôr baş dı· 
zam bu. Lı kidere şıkeft hene, kesim · 
reviyayi xwe lı kidere vedışerin, baş 
derdıxıst. Ew reçbıreki zor bu. Jı giya
yeke pelıxandi, jı peleke weşiyayi, an 
ji jı kevıreke lıviyayi wi xweş derdıxıst 
ku merıv jı we derbazbune. 

Bona ve yeke Kınde Leng re beriya 
leşker dık ır. Ew ket xwina gelek k esi, 
mala gelekan şewıtand. Bona ve yeke 
jın ô zaroke n w i dı mala xwe da rehet 
rônıştın. Hukumete, bona van xızme
tan pıçek pere ji dıda wi. Carearan ji 
kiloyek şek ır, an ji çaketeki Ieşkeri .. 

Çend mehan şunda jı şer tıştek 
nema. Serhıldana bı temami hatıbo pe
lıxandın. Zordestiya leşker ji hedi he di 
kem bu. Edi dev j ı kuştma xelke ber· 
dan. Bere jın ô zaro vegerin ser malen 
xwe. Mer ô cıwanen gele malan edi 

tu ne bôn. 
Xelke gund kesi bı Kınde ra xeber 

nedıda. Jı ber ku mer, bıra ô zaroken 
gelek kesan bı alikariya wi hatıbun 
kuştın ô dardakırın. Le kesi jı tırsa 
leşker je ra tıştek nedıgot. Lı gund leş· 
ker hi n w ek ge le bu. 

Rojeke leşker xwe hazır kır ku jı 
gund bıkışe, bıçe. Hemu gundi, mezm 
ô pıçuk; jın, mer ô zaro komi meydana 
gund kırın. Qumandare wan, bı dengek 
bılınd dur ô dnej qısekır, got, wan ça· 
wa zora "xainan" bıriye, çawa welat 
xılaskıriye u leşkere Tırk çawa xurt e, 
dıkare tım ji zaro dıjmman bıbe! 

Leşkera destpe kır, erebe ô hespen 
xwe dan re. Hınge Kınde Leng, bı lez 
u bez, nezi qumandar bu, je ra got: 

"Ez jı we hevi dıkım hun mın ô za
roken mın ji bı xwe ra bıbın. Ez edi 
nıkarım dı vi gundi da bıminım." 

Qumandar le nıheri, got: · 
"Eger naxwazi lı vır bımini, mala 

xwe barke b ıçe. Le kare me heye." 
Kınde xwe avete Imge Qumandar, 

got: 
"Ez bexte we da me, mın xwe ra bı· 

bın!. ll 

Qumandar bı hers ket, got: 
"Rabe dı nya xwe da bıçe! Erne te 

bıbın çı bıkın? " 
Kınde disa h raweran geriya: 
"Qumandar, m ın ewqas xızmeta we 

NAMEYEKA VEKIRi 
BO R·ONAKBIREN KURD 

Dı vır da ez dıxazım berhemeke j ı 
herhemen nıviskare kurd ye welatpa· 
rez M Emin Bozarslan bı nav bıkım . 

Kek M. Emin dı ve sale da pırtôk
xana kurdi bı kareki zor gıranbıha 
dewlemendtır kır. Wi penc hejmaren 
peşin jı kovara 1 Jin" . ya sala 1918· 
1919 lı lstembule derdıket , fotokopi
kınne ô jı tipen erebi zıvırandıne tipen 
latini. Kur u fıreh ô bı hunermendiyeka 
bılınd wi ditına xwe ji bı kurdi ô tırki lı 
ser doz ô daxaze n kovare nıvisandıne. 
Pırtôk bı gışti buye 420 rôpel 

Dı şeweye amadekırna ve pırtôke 
da kek Bozarslan diyarkıriye, ko ew dı 
tenga nıviskaren cihani da ye. Loma ev 
kare gıranbıha : 

1. Hejaye spaskırneka mezın. 
2. Serbılındiyeke mi tene jı nıviska

re pırtôke ra, le bele bo hemô ronak
bi:riln kurd. 

3. Pırtilke n bı zanısti te ne nıvisan
dın her tım jı zer ô cewher çetırın. İro 
bo me ew rôye çanda me sıpidikın u 
we bıbın mal u mılke netewa kurd. 

4. Ev herhemen wısa isbatdıkın, ko 
nıviskaren kurd tevi zordari ô bındesti· 

ye , kanın bı dem u hevdemen xwe ra 
gavkın. 

5. Ev karen zor heja, le mexabın 
hen zor hındık, dıkın, ko em dengen 
xwe bılındbıkın bo hevkari, arikarl u 
yekitiya ronakbiren kurd. 

Kek Bozarslan ev kare mezın daye 
peşiya xwe. Ew dıxaze hejmaren ko
vara 1 'Jin 1 ye n di ji amadeke u pe şkeşi 
xwendevanan bıke. 

Edi jı ronakbiren me teye xastın, 
ko her yek j ı aliye xwe da arikariya wi 
bıke jı bo ev kara bı serfırazi ô bı zutı
rin kat pe kbe . 

Pewiste ev pırtôka bı fırehi h nav 
gel bete belavkırın , dako ev kare n wısa 
heja bıbın nımune jı nıviskaren me ra u 
bıbın tevedan j ı bo hen pır Iekolin u 
legerinen di. 

Bı spaskırne ra berdewami u serfıra· 
ziye jı karen kek Bozarslan ra hevidı· 
kım. Her wısa ji hevidıkım, ko nıviska· 
ren me bı tene ô be arikarl neminın. 

· Gundi 

Beriina Rojava, 24.6.1985 

kır, mm dı dest gundiyan da nehelm. 
Eze jı we ra disa xızmet bıkım." 

Qumandar le nıheri, got: 
"Feyde te jı xelke te ra tu ne, we jı 

mın ra çı bıbe?" O şeşara xwe kışand 
ô le nişan gırt. Kınde weki kevır sar 
bıbu, cıye xwe da mabô. Qumandar 
gule berdaye;cardm ô cardın .. 

Kınde dı nav xwina xwe da gevızi 
ma. Leşker jı gund derket çô. 

Em gundi jı ve huyere gelek şaş u 
metel man, le gelek ji kefa me pe hat. 
Jı gundiyan kesek neçu ser cendege 
Kınde. 

Ro çô avan, Gu ndi hemu kışiyan 
çun malen xwe, deriyen xwe gırtın. 
Le bın kesan mereq kırın, h paş çepe
ran u pençıran le nıherin: Gelo we kes 
bıçe ser cendege Kınde ô wi bıbe ve· 
şere? Le kes nezi nebô, heya zaroken 
wi ô kurapen wi ji.. 

Cendege wi çend roj an h we, bın 
tave da ma. Bin ô bex ketiye . Koçıkan 
ew parçekırın, vi ali, wi ali da kışandın 
xwarın. Kesi jı kôçıkan ra tıştek negot. 
Kesi kevır ne avete wan, heyazarokan 
ji.. 

D iLAN 

*Ev hekyat m ın jı diya xwe bıhis· 
tıbu; dı zaroktiya we da ô h gunde we 
derbaz ~uye. · 

15-16 XIZİRAN 
BI QILŞAHİ 

HAT PffiOZKIRIN 
Roja 7e Xızirane h Beriina 

Rojava "Komita Yekıti a De
moqrati" ku komela me ji dı nav da 
cih kırtiye, h ser boyeren 15-16 Xızi
rane şevek pekani. Dı şeve da pır DU· 

neren rexıstmen peşverô ô jı 300 ke
san be tın welatpare z, şoreşger beşdar 
bu n. 

Bı nave Komite, hevalek bı Kurdi u 
Tırki axaft. Lı pey axaftıne bı nave 
DİSK ô SEW (Partiya Yekıtiya Sosya
list a Beriina Rojava) du hevalan h ser 
gıringiya şeve u naveroka şeve axıftın. 
ü h ser rola çina karkeran sekınin. 

Disa we ş~ve~ da h ser gıringiya 
YEKITİYA HEZEN ÇEP hat sekınari
dm u bangi .hemu kesen welatparez, 
peşverô u demoqrat kınn , ku pışgıriya 
xwe bı yekıtiya Hezen Çep ra bıdın u 
mıl bıdın ber. 

Dı şeve da jı ali çandi da ji progra
mek dewlemend hatıbu amadekırın. 
Folklora komela me, bozan heval Delal, 
koroy İraniyan (Nurşin), koraya SEW, 
ozan Heval u folklora zarokan progra
me da beşdar bun. 

Şev heta dawiye bı xweşi u disiplin 
derhas bu. 

ÇEL E N G 1 Beriina Rojava 
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MiZAH .. ·MiZAH .. MiZAH .. MiZ.AH~. MiZAH .. MiZAH .. MiZAH .. Mi 
_CEHENNEMDE BASKAN 

SEÇiMi • 

Zebaniler kendilerine başkan seç
mek için toplanmışlardı. Adaylar ara
sında bir hayli ünlü kişi mevcuttu: Es
kilerden Neron, Cengiz ve Hülagu han
lar, yenilerden Hitler, Mussoloni, Fran
ko .. Tanıdık yüzlerden Enver ve Talat 
hazretleri, Şah Rıza Pehlevi.. 

Ama 12 Eylül öncesi cumhurbaş
kanlığı gibi, bir türlü yeter ço~unluğu 
sağlıyamıyorlardı. Turlar habire uzu
yordu. 

Derken, içlerinden biri kürsüye fır
ladı: 

"Elinizi çabuk tutun," dedi. Türki
ye'de biri var, o gelirse seçimi meçimi 
kendi yapar ve yüzde 91 oyla bize baş
kan olur! .. İşin kötüsü burada ölüm de 
yok; bir daha kurtulamayız ondan! .. " 

K. EVREN BAKlRKöYDE 

'' Kimim ben? '' 
" Başkanımızsını " 
" Afferinn!.. " dedi Evren, gülümse

yerek. "Sen politikayla i1gilenir misin?" 
~~Yo.'' 

"Peki başkan oldu~umu nerden bili-
yorsun?" · 

"Bunu bilmeyecek ne var! "dedi, de
li. "Duyduğuma göre sen koca ülkeyi tı
marhaneye çevirmişsin. Bakırköyde deli
başlık !\ana az gelir bile! .. " 

Evren kıpkırmızı kesildi, çevresine 
dönüp köpürdü: 

"Buraya da anarşistler sızmış! Der
hal bir işkence timi gönderin, soruşturma 
açın!" 

Ve derhal hastahaneyi terketti. O git
tikten sonra hastahane baştabibi bavulu
nu hazırlarken, maiyetine de emir verdi. 

"özel bir deli odası hazırlayın, duva
ra Mussoloni'nin resmini asın, kurşun as
kerler dizin. ' ' 

"Neden?" dediler, yanındakiler me
rakla. 

''Çünkü bay Başkan yakında temelli 
· buraya gelecek. Şanına uygun bir oda ol-

içkili bir işçının yanına oturur. 
Ordan burdan konuşurlarken özal 
sorar: . 

"Böyle her gün içmek için ne 
kadar kazınyorsun? 

İşçi: 
"Günde 1000 Lira. 
özal: 
"Peki kemerleri biraz sıkalım di· 

ye .ücretleri azaltıp koşulları a~ırlaş
tırsak ne kadar kazanırsın? 

İşçi: 
"2000 Lira. 
özal: 
"Peki, biraz daha çaba gösterip 

kemerleri sıkarsak? ' 
İşçi: 
"O zaman 5000 Liraya para de

mem! ... 
özal şaşırır, birazda düşünür. 
"Bu ne biçim iş! ... Köküne ka· 

· dar sıkarsak? 
İşçi: 
"O zaman muhakkak 15000 

Lira 'ya para demem. 

Kenan Evren Bakırköy akıl hastaha- malı. Onu öteki delilerle bir araya koya
nesini geziyordu. Başına kağıttan bekçi cak değiliz ya!" 

özal hepten şaşırır. Küçük dilini 
yutmamak için kendini zor tutar. 
Adamın ne iş yaptığını bir türlü bu
lamadığı için, sonunda dayanarna
yıp adama sorar : 

şapkası oturtmuş bir deli kendisine bir se
lam çaktı. Evren 'in hoşıma gitti bu. 

" Sen benim kim olduğumu biliyor
musun? " dedi. 

"Biliyorum tabi." 

YURT GEZISI 

. Turgut özal yurt gezisi sırasında 
meyhanelerden birine girer. Hafif 

"Sabancımısın nesin sen? Ne iş 
yapıyorsun? 

İşçi: 
"MEZARCIYIM! ... der. 

AHU TUGBA'dan mektup var ... 
Açıklamaya gerek var mı? Herhalde 

Ahu Tuğba'yı tanımıyan yoktur. Yo 
yo; yanılmadınız: Hani şu sereserpe re
simleriyle baldır-bacak gazetelerinin 
sayfalarını süsley en ünlü sanatçı Ahu 
Tuğba 'dan.. Ad resimizi nerden bul
muşsa bulmuş, tüm açık-saçıklığına 
rağmen, gizli kalan bir derdini biz e 
dökmüş .. Biz de hatırını kırmadık . · 

Bir de o biçim bir resimini gönder
miş basalım diye. Ama biz, okurları 
mızın ahlakı bozulmasın diye , resmi 
bir yana koyup mektubu yayınlamakla 
yetindik. Şöyle diyor Ah u hanım : 

Siz, sayın Başbakanımız Turgut 
Özal aleyhine çok kötü şeyler yazıp 
solculuk, bölücülük ve de kansızlık ya
pıyorsunuz. Eğer devrimci cesaretiniz 
varsa bu rnektohumu da yayınlarsınız! 

Siz şunun bunun dediklerine bak· 
mayın . Aslında Turgut bey çok iyi 
adamdır. Efendim, hürriyet yokmuş, 
yoksulluk varmış, falan filan .. Bunlar 
hepsi laf! Benim mesle~ime, sanatıma 
karışan var mı? İstediğim gibi poz ve
riyorum, gazeteler de bol bol basıyor
lar. İşte serbestlik dediğin böyle olur! 

Ayol siz cinsel konuların hiç bu ka· 
dar serbest tartışıldığı bir dönem gör
dünüz mü? Çok · şükür bizde de seks 
devrimi. başladı. 

Yoksulluğa gelince, bizim meslek 
hamd olsun altın çağını yaşıyor. Al
lah Turgut Bey'den razı olsun, şu sıkı· 
cı sanatçı takımını, yazarları, tiyatro 
sanatçılarını, Yılmaz Güney gibilerini 
kovdu, içeri attı, ağızlarına kilit vurdu 
da bizim gibi gerçek sanatçılara yer 
açıldı! Valla paradan çok ne var kar· 
deş! Memlekette zengin olmasa bizim 
bu kadar müşterimiz olur mu?. üstelik 
Kenan Paşa da huzuru güveni sa~ladı. 
Ne karışan var ne eden .. 

Memlekette işsizlik var diyorlar. 
Yalan. Çalışmak istedikten sonra iş mi 
yok! Ne demişti büyük Atatürk:" Türk 
öğün, çalış, güven" demişti. Kenan Pa
şa ne dedi: "Her kes kendi işini iyi 
yap sa memleket güllük gülüstanlık olur'' 
dedi. Ben de büyüklerimin sözüne 
uyuyorum. Çok çalışıyorum . Gündüz· 
leri sinema setlerinde, akşamları pav
yonlarda, gece geç vakitler de evde, ya· 
ni yatağımda.. İşimi çok iyi yapıyo· 
rum. Çünkü memleketin kalkınması 
için çalışmak gerek. Yatırım yapmak 
gerek. Yatmm olmadan kalkınma da 
olmaz! 

Ama herkesin bir derdi olur elbet. 
Dertsiz kul olur mu hiç? Benim de 
derdim kendime göre. 

Benim derdim Semıa hanımla. Şu 

Semra özal var ya, onunla işte! Şaşır· 
dınız değil mi? 

Siz Turgut beyi bırakında gözünüz 
şu Semra 'yı görsün! Şu ne oldum deli· 
sini! Turgut Bey çekilir de şu Semra 
çekilmiyor asıl.. 

Sanki memleketi Turgut Bey de~il 
de o idare ediyor. Kadın koca göbeği
ne, gerdanına bakmıyor da manken- . 
lik yapmaya kalkıyor. Ayol sen bunu 
fıçı reklamı mı sandın!. Hadi Türkiye'· 
de yapsa neyse, koca başbakan karısı, 
eder eder .. Bir de çıkmış Hanover'de, 
o güzelim selvi gibi Alaman mankenle· 
rinin içinde boy göstermez . mi?~ - Hay 
allah, dersin Jale bahçesi içinde bir 
Hollanda şeysi.. ' 

Valla bizim gibi sanatçılara karşı 
ayıptır bu. Ve de haksız rekabettir. 
Onun gazeteleri kapsayan tonton re
simlerinden bizimkiler göriinmez oldu. 
Basınımız ·bu konuda neden susuyor? 

Size çok kızıyorum ama, bazan da 
hak vereceğim geliyor. Ayol ben de 
nerdeyse anarşist, bölücü filan olcam! 

Devrimdyseniz bunları da yazın! İs· 
tanbul'a yolunuz düşerse bana uğra
yın .... (Ahu Hamının son sözlerini, ah· 
Iak ve adaba aykırı olduğu için sansür 
ettik! DK.) 

-

-

-

-
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( Helbesten Xwendevanan -Okuyucu Şiirleri) 
DA YlKAMIN 

Ere dayka mm .. 
tu jı bıke gazınan 
Dema te dıbore 
Bı roje n kul ii xem 
Loma tu mayi 
Be kes fi xızan 
De bılorine 
Jı bo welate me Kurdıstan 

Dema ez çik bfim 
Nızanıbfijı maf fi dozan 
Le mm dıbihist 
Ku te jı mm ra dılorand 
Ber sere mm da 
Hesıre çava dıbarand 
De bılorine 
Jı bo welate me Kurdıstan 

Daye te dıgot 
Eze te bıparezım 
Jı neyeran 
Kedxwar fi xwinmıjan 

Mm sonda mezın xwariye 
Bı Kurd fi Kurdıstan 
Ta ku 
Tu ji bıbi Peşmerge 
Şerki bo axa Midiyan 
Ne bı rojan 
Ne bı mehan 
Ü ne ji bı salan 
Her dem 
Lı ser me 
Zulm fi zordari, 
kuştın fi talan 
Lı me hat 
Qıra xwişk fi bıran 
Bfike rfi bı xeli hustixwar 
fi dergfiş man ber diwaran 
De bılorine 
Bo kesen 
ber diwaran 
Hustixwar. 

SİP AN , Beriina Rojava 

Kı/am ii""Strantn Me 

Dı nav weşanen ROJA NU da 
bı nave ALIKO Ü BAZ pırtikek 
zaroya hat weşandın. Nıviskare 
pırtike BARAN e. 

KOMELA KARKERlN KURDISTAN 

Qehremane pırtike ALIKO 
berxwaneke pıçik e. Alıko bı baz 
ii hırçeki ve dıbe heval. Dı nav 
borandına rojan da dıjmın dıkeve 
Kurdıstan. Bı zordesti ve bajar fi 
gundan dıxın bın dest. 

Gel bı alikariya Alıko, baz fi 
besınkere Bıdlise ve dıji dıjmı
nan radıbe ; azadi ya xwe dest 
dıxe. 

Dı .pırtfKe · da tesvira tebyete 
ji pır xweşık hatiye kınn. 

Bıhaye pırtike 5 DM e. 

Dı nav weşanen Komela Kar
keren KurdiStan lı Bremen, bı 
nave Kılarn fi Stranen Me pırtft. 
kek hat weşandın. Dı naveroka 
pırtike da 100 kılarn fi staren 
berevkıri cih dıgre. Ev kılarn fi 
stanana jı aliye H. NA VDAR 
hatiye berevkırın . 

Bıhaye pırtike 5 DM e. Ke
se n ku pırtilke dıxwazın, dıka
nn jı navnişana KOMKAR peyda 
bıkın. 

7. KURULTAVA SELAM 

Bana insan olmanın bilincini verdin, 
Öğrettin her şart altında mücadeleyi, 
Koşullara göre halkırnın kurtuluş 

mücadelesine katılmayı, 
Sesini duyurmayı halkırnın 
Halklar arasında kardeşliği 
Baş kaldırmayı 
Sömürüye ve haksızlığa, 
Öğrettin bana dostluğu, sevecenliği, 
Cana yakınlığı yoldaşlığın, 
Kurtuluşun nerede olduğunu · 

. Ve doğru bir öncülülde ayağa kalkan 
bir halkın yenilmezliğini, 
Sesi Diyarbakır'da , Mahabat'da 
yankılanan, 
V orulmak bilmez "SEYDA" yı 
Her saym bir kurşundur düşmana, 
Dosta salanan mendil, 
Sen 20 milyonluk Kürd'ün 
Özgürlük için çarpan kalbi, 
YEKBIN diye haykıran sesisin 

K OM KAR 

22.5.1985, "Şewat/Fransa 

Türkiye 

Öğretmen 

Hareketi 

• 
YurtdiŞI Bürosu 

Frankfurt 

1984 

TöB-DER Yurtdışı Bürosu 'nca 
Türkçe ve Almanca olarak bastın
lan kitapta . Türkiye öğretmen 
hareketinin kısa bir tarihçesi, eği
timin demokratikleştirilmesi uğ
runa verilen mücadele, 12 Eylül 
darbesinden sonra eğitim ve öğ
retimin faşistleştirilmesine yöne
lik çabalar, öğretmeniere yöne
lik baskı ve kıyımlar üzerinde 
d uruluyor. 

Kitabın fiyatı 10 DM dir. 
Kitap KOMKAR'dan temin edile-
bilir. · 
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§J[N'JE'Jl' tJ. ÇAND 

SiYABEND 0 XECE 14 
(Destpek bejmara bere) 

Ape Guri dıbe: " Ez zef jı Guri ecız bume, kuştma Guri 
lı we helal be. Ki Guri bıkuje, bıla hınek xuna Guri binın ez 
jı vexum". İnca gundi dıben: 

"Wey Guri, wey Gurri", 
Herkesekesere Gurri lı xwe bırri". 

Guri vegeriya male. Eko şure xwe dani her sere xwe, e 
ko dare xwe dani her sere xwe, e ko balte xwe dani her 
sere xwe. Heta sere sı be xew bı çevi kesi nakeve. Sere sıbe, 
bı zeraye tavera her kes jı mala xwe derket. Sed ı1 penci 
xorte Sılivaniya lı hev cıviyan u bı ser xenike Guri va 
gırtın~ Gu ri rabu jı piya bı w an hısiya, gazi kır go: 

Here-lo, here-lo, lo-lo, here-lo, 
Geli xortan, hege hun dıçıne dewateye, 
Ez gure tırşık u savareye, 
Eger-hun dıçıne şere ferız u pelewaniyeye, 
Eze ji dererne sere gıreki bılınd, bınerım lı şere mere 

çeye". 
Edi peşiya wanda deh çeleke wi hatıbune kuştın, keze

ha wi şewıtiye, gazi kır go: 

"Here Gurio lao, lo-lo, lo dıle mın h-beye, 
Em naçıne kef u dewateye, 
Em naçıne şer ı1 şer g_eyıtaleye, 
Bı qewata xude, heta sehetekeye 
Erne bı sere te bıleyizın bı gogeye". 
Guri rabu jı peye, 
Guri bina melkemoti kuleye, 
Guri bina rıcılbeyte lı xeybeye 
Guri rabışte çima deveye, 
Go: "Ya allah, ya xudeye", 
Guri vegeriya nava vi sed u pe nci xorte haneye. 
Dıghije kijani, çimeke deve dıguveşe newqeye. 
Heta sehetekeye, 
Sed fi pe nci xorte sılıvaniya raxıste erde ye, 
Kıre hevale garaneye. 
Bu şin u bu gırin , kete . nava de u have ye. 
Guri rabışte Imge wan kışende ser sergoye rexeye, 
Go: "Her şev hun mevane ape mın bun, inca hun 

mevane ınının lı vedereye" . 
Şeş roje wan qediya h ser sergoye r_exeye, • • • 
Guri go: "Xudeyo, qurbana ta bumo, bıla de u have 

ben wan bıbinın maleye, 
B ıla wan bışon, kefene wan . h wan kın , wan texıne 

qebreye, 
Belki xera mın, gune mın ji berhevda dereye" 
Her keseke hat, rabışte terme xwe . bıre m ale ye, 
Laşe wan şuştın, wan xıstıne qebreye. 

Xorteki bı dergısti hebuye, 
Lı gundeki başqe buye • • . . • 
Dıbıhize, ev tışte ha hatiye serge gunde sılıvanıyeye, 
Lı mıhina xwe sfiwar dıbe, der te jı maleye, 
Te gunde sılivaniyey.e, 
B er dere mala xezure xwe dısekıne, dıbe: " Ev çı 

qewırniye lı vedereye? 
(Dômahik heye) 

Stranen tarixi 
SEYİD XAN / 4 

Çu, çmg, ı1 lı ber dere hewşa mıdüre Kope jı hespa 
peya bün, 

Xulam ı1 xızmetkar ternam şiretkar bün, 
Jı hespa peya bun, 
Madoli jı mde xwe anine xare, büne nobeçi, lı dora 

hewşe bela bun. 

Dıbe Seyid-Xan gazi dıke bege Patnose, Çate ı1 mıdüre 
Kope, 

Dıve: "Lao, ez dı bexte Hızreti pexember da, isal sere 
hevt sale mm qediyaye, 

Lmge mm lı zengua, ren e mm qenmiye ser pışta hespay e, 
Ez bılme gureki dev bı xün, ketone dax ı1 çiyaye, 
Mı terka xiret fi .namüsa xwe jı dınyaye daye . 
Namu8a mm lı ErzOrme, lı Bıdlise, lı Serte, lı W ane 

dıgere lı deriye fı mehkeme Tırkaye, 
Malık miratno, em Kunnanc ın, jı boy xwede, reke ber-
. dm jı boy me he sir fı feqire geliye Zilaye ". 

De şere, axaye mm şere, 
Jı bona xwede, peşiya fırar fı qaçaxe mm berdm, 

bda bı sdameti herre. 

Axao, dıve Sedıqe Mıstefe-beg rabfı deste xwe avıte 
pesira Seyid-Xan fı dıhejine, 

Dıve: "Kerro, ez lı ezmane hefta da te dıgeriyam, tu lı 
hewşe bı sdameti keti deste, 

İro sere heft roje mıni qediyaye, 
Dayir fı mehqeme fı bu kumeta xwe mı tev lı hev daye. 
Kijan qerekola ez gıhiştıme mm qırare zımane xwe lı 

bu kumeta xwe ra daye, 
Mm sond xwariye bı teleqe jın herdane , 
Mm deste xwe daniye ser qurane, 
Heta jı Seyid-Xan fı Elican fı Tofiq fı Sdhedin, ez ew 

· herçara nekujım, 
Q~çaxe hukumete dı ser mıra derhas nahe". 
Tofiqe bıraye Seyid-Xan dengeki gazi dıke , 
"Lo-lo Seyid-Xano, kerro , çıqa tu mezın dıbi , aqde te 

- jı dınyaye kem dıbe, 
Tu lı ser mde raste bıfıtde, 
Du. galegale mm bı bıraye mıra hene, 
Malık mirato, qe tu nızani vi zemani? 
Bı xoşi , bı qenci bı ddeka, bı insane vi dewri ra naçe 

seri fı derhas nabi, 
Gazi ke, sed penci xulame te hene, bda xulam bexte 

have xwe xırab nekın , 
Gava lı deşta Mfışe , lı çeme Bınanıxe , lı çiyaye Serhede · 

roJ lı me reş dıbfı , mer dıhatıne kuştın, xun 
dmjiya erde , 

Mı wan xay kıriye bı bışbileka zere zer jı roje harra 
Bda madoliya jı mda bımine xare, 
Dagnn fişeke mıriye, fişeke xase , 
Dıbe , eze herdu bege Patnose ser mıdfıre Kope va 

serjekım, 
Eze şer xweş bıkım lı hewşa mıdfıre Kope , lı qfına 

çiyaye Gıridaxe lı ve bıhare ' . 
(Dômahik h eye) 

--

-

... 
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Dersin Zman~ Kurdi 
~ 36 
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Lı Raweran gerin Qireta yeki k ırın - Pıst gırtın 

Alişer got: "Ez e bıçım Elmaniye". Jına wije 
ra got "me çe". Lı raweran geri, kır-ne kır, ew jı 
daxwaza xwe venegeri ıi çıi. · 

Gundi lı rawera mir gerin, le wi erd ne frote w an. 

Mal Barkırın 

Dema bıhare koçer malan bardıkın, ber bı zo-
zanan dıçın. Straneke Kurdi da usa te gotın: 

Malan barkır çfine aran 
Ez sewi mam ber diwaran .. 
Gelek Kurd, b ona xızani il be tali ye, mala xwe 

bardıkın dıçın welate xeribiye .. 

Bere yeki dan - Ber xwe dan 
-

Hesp lı merge dıçeriya. Gurek ji wi ali hat ku 
hespe bıxwe. Le hespe bere wi da, pihnek le xıst, 
gur revi il ç ô. 

Kurdan gele caran dıji zulm il zordestiye seri hıl
dan. Wan hımber dıjmın nnd ber xwe dan; le dıj
mın xurt bil, ne kanin bıgehın rızgariye. 

Jı dest hatın 

Bahoze mala me hılweşand, tıştek jı deste me 
ne hat. Gundiyan dıgot: "Mir xurt e, me dıke der. 
Tıştek ji dest me naye ". Le ku gundi yekbın, ew 
jı miran il axan xurttır ın. Hınge pır tışt jı dest w an 
te. 

Bı mal va 

-Tu jı Edene yi? 
- Na em bı mal va lı Serte rfrlının. 

Xızmet u azet 

Diya Gulizare edi pir bilye il nexweş e. Ew dı 
mal da dısekıne il xızmet il azeta diya xwe dıke. 

Jı bir bün 

Nirhevcar dı tilrtan da jı bir bfin . 
Menven ku dı riya azadiye da dımınn, nave wan 

tucar. jı bir nabe. 

Bı ci bun 
Hın gundi dı Diyarbekre da bı ci bfin. 
Ewqas pez dı tfirte d-a bı ci nabe. 

Pars kırın 

Ew cotkarek baş bô. Le nıha betal il bırçi ye, 
dı kUçeye bajaran da parse dıke. 

Dı mabeyna gundiyan il mir da şer derket. 
Cendırme qireta Mir kır. Jı xwe hukumet tım pışta 
dewlemendan, axan il bilrjilwan dıgıre, hukumet 
ya dewlemendan a. Qeziya hukumeta Tırk, il ya 
feodale Kurdan yek e. Herdu ji nanvaz.ın ku Kurd 
il hernil xebatkaren Tırkiye hışyar bın, lı heqe xwe 
bıgerın, azad bın. B ona ve ye k e, dıve gele Kurd il 
xebatkaren Tırk ji, dıji hukumeta zordest il axan 
yekıti çebıkın, qireta hev bıkın. 

Dı dema eşırtiye da her yeki qireta eşira xwe 
dıkır, pışta menve xwe dıgırt. Le ew edeta kewn 
iro edi ne tışteki baş e. Dıve menv qireta rastiye 
bıke, ya neheqan ne ke. 

Lı zıke menv xıstın, got: Ax pışta mm!. 

Hini kırın 

Bersiva pırsenjerin bıdın. 

1- Mırcan gundek çawa ye? 
2- Lı Mırcane dı eiyen avi da çı dıbe, bejan da 

çı dıbe? 

3- Mırcan ınılke ke ye? 
4- Çend gunde bapire Mir Celal hebiiye? 
5- Wi, ew gundana çawa bı dest xıstiye? 
6- Gundiyen ku erde mir il axan dajon, jı wan ra 

çı te gotın? . 
7- Mir il axan ev ınıiken freh kırine, yan dı saya 

xebata xwe da bfine xwediye w an? 
8- Ku bapire Mir Celal ınır, ınılke wi çı bil? 
9- Gundiyan il Mir Celal, qezenc bı çı awayi 

parva dıkınn? 
10- Rewşa gundiyan çawa bil? 
ll- Qezenca Mir Celal çawa bil? 
12- Wi il kuren xwe, pere lı ku il bı çı awayi 

xerc dıkınn? 
13- Çima ınıneteMir bı cote colegan ne ma? 
14- Wexta ku Mir jı gundiyan ra got: "Jı gund 

derkevın' ', gundiyan çı kır? 
15- Mir, çıqas mıhlet da wan? 
16- Dı ve mıhlete da çend mal jı gund derketın? 
I 7- Mısto jı gundiyan ra çı got? 
18- Dı zeviyan da ki dıxebıte? Ki pez dıçerine? 
19- Axa il mir des te xwe lı s~ il germe dıxın? 
20- Gotına Mısto rast e, yan ne rast e? 
21- Dı mabeyna mir il gundiyan da çı der ket? 
22- Çıma gundiyan şer wında kır? 
23- Cendırme dı gund da çı kır? 



DenpKOMKAR 

"GERÇEK RAKAMLARI VERMEYİNn 

So~uk bir kış günüydü. 
Bingöl sa~lık ocaJmda otu· 
ruyorduk. Oca~a iki Fransız 
tıp ölrencisiyle birlikte 
Fransa 'da çalışan bir işçi 
geldi. ölrenciler, Türkiye'de 
tıbbi araştınnalar yaptıkları· 

nı, çocuk do~mu, hastalık
ları ve bakımı ile ilgili bilgi 
topladıklarını belirttiler. 

İlimizdeki do~m ve 
ölüm oranını sordular. Aynı 
dönemde ilimizde bulaşıcı 
bir hastalık vardı. Her köyde 
10-20 arasmda çocuk öl
müştü. Merkez Çeltiksuyu 
köyünde ise 40 dolayında 
idi ölü sayısı. Bu rakamları 
söyledi~imde Fransızlar çok 
şaşırdılar ve devletin ne gibi 
önlemler aldı~mı sordular. 
Bizim cevabımız ise koca bir 
HIÇ oldu. 

Daha sonra do~m sıra· 
sında bebekle birlikte ölen 
annelerio sayısını sordular. 
Biz bunun sayısını bilmedi· 
~imiz için soruyu doktora 
yönelttik. Doktor ''sayıları 

gerçek olarak vermeyin, 
yoksa gidip ülkelerinde 
memleketimizi küçük düşü· 
riirler" dedi. Bizde bizi insan 
yerine koymayan, devleti 
neden savunalım deyince 
çaresiz kalan doktor, öle~ 
annelerio rakkarnını söyledi. 

Ertesi gün sıkıyönetimin 
iki Fransız ile onlarla birlik· 
te gelen işçiyi gözaltına al· 
dı~ını, filim, ve notlarına el 
koyup "okşamadan" sonra 
lstanbul'a gönderdi~ini duy
duk. Halka da "Onlar Erme· 
niydi. Mezarları açmaya 
gelmişlerdi" diye yalan söy· 
lediler. 

Halkımıza açlık, sefalet 
ölüm getiren bu cellatl.; 
royalarının açı~a çİkmaması 
için her türlü alçaklı~ı yapı· 
yorlar. Gün gelecek bunların 
hesabını verecekler. Çocuk· 
larımızın sa~lıklı olarak do~
du~u ve geleceklerine güven· 
le bakacakları yarınları fa· 
şist-sömürgeci iktidarı yıka· 
rak kuraca~ız. 

Kürdistan 'lı bir Hemşire 

DERSEN ZMANE KURDI 

24- Ew e şer tım wında bıkın? 
25-.Kınge gundi we dı heqe zordestan da ben? 
26- ~ısto ii hevale xwe çı biin? 
27- Dı gund da ki ma? Ewana çı dıkın? 
28- Male gundiyen çilyi çı bii? 
29- Nirhevcar iigisın çı bfn? 
30- Mısto ku jı mapse derket çı kır? 
31- Bı k~ ş tma mireki dawiya axati ii mirtiye te? 
32- Dawıya axati ii mirtiye bı çı awayi te? 

~ 33- Mir, axa ii şex heqe gundiyen reben dıpa
rezın? 

34- Çıma gundi rayen xwe dıdın wan ii wan dı-
kınmebiis? 

Füler 

a) Sıfat Fiil 

Füler (i) eki alarak sıfat işlevi görürler: 
Çii - Çilyi (Giden, git~iş olan) - Sala çilyi 
Xwar- Xwari (Yemiş olan)- Menve ter xwari 
Hat- Hati (Gelmiş olan) - Zaroye bati 
Şkest- Şkesti (Kınk, kınk olan)- Fincana şkesti 

b) Isim ve sıfatiardan .(ti) ve (i) ekiyle yeni isim-
ler türer: 

...Mir- Mirti (Beylik) Germ - Germi (Sıcaklık) 
Axa- Axati (Ağalık) Dırej -dıreji (uzunluk) 
Xulam- Xulamti (uşaklık) Gran -Grani (ağırlık) 
Rast- Rasti (Doğruluk) T~car- Tıcari (Tüccarlık) 

Bajar- Bajari (Şehirli) 
(Dimahik Heye) 

Rüpel 15. 

Tüm memur ve m.üsdahdemler 
toplatt1r1llyor 

Ben 18 yıllık devlet me
muruyum. Tüm çalışma ya· 
şamım Kürdistan'da geçti. 
Halkımızın içinde bulundu
~ cehaleti ve dini tutuculu· 
~ yakından tanırım. 

Insanlarımızın yarınların· 
dan güvenleri yok. Açlık, 

işsizlik oranı çok yüksek. 
Yılda bir defa bile et yiye
miyen aileler var. Açlık ah· 
laki de~erleri de yokediyor. 
Burjuva gazeteleri bile he· 
men hemen hergün karısını 
satan veya çocuklarının kar· 
nını doyurmak için kendisi· 
ni satan kadınların resimle
riyle dolu. 

Bütün bunların nedenini 
araştınnak yasak. Mevcut 
durumdan şikayetçi olmak 
suç! Hasılı, düzen karşıtı ol
mamak gerek Kürdistan'da 
yaşayabilmek iç in. 

Sıkıyönetimden sonra 
sömürgecilerin yeni bir uy· 
gulaması var .. .. . ilimiz de. 
Her cuma günü saat 13.30 
dan 17.00'ye kadar tüm me· 
mur, müsdahdem ve imam· 
ları Halk E~itim Merkezi'. 
nde topluyorlar. Bu saydık· 
larımın · tümü oraya gitmek. 

zorunda. Hasbel 'kader has
talıktan dolayı raporlu bile 
olsan, yine katılmak zorun· 
dasın.. Bu toplantılarda bir 
hafta sivil, bir hafta subay 
nutuk çekiyor. 

"Konferans"larda dev-
rimci, yurtsever güçlere kara 
çalınır, alevi·siinni düşman
lı~ı alabildi~ine körüklenir. 
"Aleviler siinnilere nasıl gü· 
venirler?" veya "siinniler 
alevilere güvenmemelidirler' ', 
"bunlar falan tarihte şöyle 
yapmadılar mı?" sözleriyle 
emekçi halk arasına nifak 
tohumları ekiyorlar. Yine 
kurmanclarla zazaların farklı 
iki ulasa mensup oldukları, 
geçmişten bu yana bitbirle· 
rine düşman olduklarının 

propagandası yapılıyor. 
Tüm bu alçakça yapılan· 

lara karşı emekçi halk artık 
eskisi gibi de~il. Yapılanları 
açık bir şekilde görüyor. 
Emekçiler olarak halkları

mızın özgürce yaşadı~ı, SÖ· 

mürü ve baskının olmadı~ı 
düzeni kuraca~ız. · 

Yaşasın emekçilerin bir· 
li~i ve mücadelesi! 

Kürdistan 'lı bir emekçi 

KAMPANY ANlN YANKILARI 

ri bir toplantı düzenliyorlar. 
İki gün siirecek toplantıda, 
Kürt dili ve edebiyatı, Kür· 
distan'daki e~itim, F. Al· 
manya 'da yabancı çocukla· 
rın e~itimi gibi konular ele 
alınacak. Alman E~itim ve 
Bilim Sendikası GEW ve 
TÖB·DER adına temsilciler 
de toplantıya katılacak, ko· 

nuya ilişkin düşüncelerini 

açıklıyacaklar. 

Toplantının ilk günü ak· 
şamı bir kültür programı da 
sunula cak. 

Toplantıya ilgi duyan, 
katılmak isteyen ö~retmen 
ve e~itimciler daha fazla bil· 
giyi KOMKAR merkezinden 
alabilirler. 

GüLTEKIN GAZIOGLU'nun 

nıfsal ve ulusal ayrıcalıklar içermeyen bir tarzda; biçimde ulu
sal, özde emekçi halktan yana bir içerik ve işlerliğe kavuştu- . 
rulmasını, · 

b) Üretici güçlerin özgürce gelişmesine büyük katkıda bu
lunan eğitimden tüm emekçi sınıf ve tabakaların eşit olarak ya
rarlandırılmalarını, 

c) türkiye'nin de altına imza koyduğu Insan Hakları Ev
rensel Bildirgesi, Av_rupa insan Hakları Koruma Sözleşmesi, 
Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Konferansı Sonuç Belgesi gerekle
rine uygun olan insan hak ve özgürlükleri, halkların hakları
nın eşitliği ve kendi geleceklerini tayin ilkeSi doğrultusunda 
herkese kendi anadilinde öğrenim yapma hakkının tanınmasını, 

d) ilköğretimin her alanında görüldüğü gibi özellikle V atılı 
Bölge Okulları aracılığıyla sürdürülmekte olan, ~mekçi halk ço
cuklarını, kendi ulusal ve toplumsal değerlerine yabancılaştır
mayı ve boyun eğdirip dirençsi! bırakmayı amaçlayan eğitime 
son verilmesini talep eder. 

-
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-

NiKARAGUA: 

ÖZGÜRLüGÜ SAVUNAN KiM? 
Reagan Yönetimi geçti· Ama bugün, Reagan 'ın kar· daha açıklıyorrlu Ortega. 

ttimiz ay Nikaragua'ya ticari şı-devrimci kardeşleri ise 40 Bu arada ABD 'nin am· 
ambargo uygulama karan al· yıllık kanlı Somoza Dikta· bargo karanna karşılık Bir· 
dı. ABD emperyalizminin ile· törlü!tünün, yıkılmasından leşmiş Milletler Saltlık örgü
rici-devrimci yönetimlere - sonra ortaya çıkan paralı tü "Bazı üçüncü dünya ülke
karşı ilk yaptınını deltil bu askerler, cani ve soyguncu- lerine karşı siyasal amaçlarla 
ambargo. Daha 1962 yılında lardır. uygulanan ambargonun, o 
benzer bir ambargo Küba 'ya, ABD emperyalizminin bu ülkenin gelişmesini engelle
yine Kuzey Kore 'ye, Viet~ insanlık dışı uygulamalanna di!ti ve ulusal saitlık koşulla
nama, Kamboçya'ya da uy- karşı başta dünya sosyalist n açısından zararlı olduitu" 
gulandı. Sonuç: bütün bu ül- sistemi ve onun kalesi Sov- . 

do!trultıısunda karar aldı. 
Karara yalnızca ABD ve İs
rail karşı çıktılar. 

ABD'nin "arka bahçesi"
nin artık eski günlerine dön
mesi mümkün, deltiL Küba 
ile atılan tohum, .bugün boy
verdi. Gelişti. Bu tohumu 
yoketmek kimsenin haddi
ne deltil ve gücü yetmez! 

kelerde devrimci güçlerin za- yetler Biriitti olmak üzere, ~ 
feri! tüm ilerici- devrimci güçler, H~ 

Kanlı Somoza diktatör- kararlı bir şekilde seslerini --~;.::.·--1--~F------~ 
lü!tünü deviren genç Sandi- yükselttiler. --------..... 
nistler, karşılannda ilk gün- İsveç Başbakanı Olaf "U\\ -pU 
d!n._itibaren S?f!loza'nın en Palme bile Reagan yöneti- t\11 , D 
buyuk_ de~~kçısı ABD em- minin bu yaklaşırnma tepki Al.lt\1\1~ 'RtLA~I 
p~rralız~~m _bu_ldular .. San- gösterenierin başında geldi: 
~ı~ıst. y~ne~~~~ devırmek "Somoza jandarmalan ve ki- YtfDaJ <;.tKiP 
ıçın bınbır türlu datavereye ralık askerler, ne demokrasi .r·ı"-ı::u'·a.JI . 
başvuran ve bütün dünya koruyuculandırlar, ne de öz- l.::r V\- r l 
kamuoyunun gözleri önünde gürlük savaşçılan. Nikara
karşı-devrimci güçleri des- gua'daki "komünizme karşı" 
tekiemekten geri kalmayan haçlı seferleri düzenlemek, 
Reagan yönetimi son ~le!- yoksul köylüleri soymak ve 
de artık saldırılannı alem bır gerçekte çocuktan başka bir 
şekilde yüriitüyor ; açık bir şey olmayan genç kıziann 
işgalden bahsediyor. öyle ırzlanna geçmektir". 
bir duruma gelmiş ki TemSil- " ... Amerikan reıımı 
ciler Meclisinin Başkanı _p~-~_,y.a~jngton'da otıırup bunu 
mokrat Partili Thomas ' 0'- - -karşı-devrimcilerin cinayet, 
Neill "ABD Başkanı, asker- ırza geçme, soygun DK
lerimiz oraya ayak basma- özgürlük savaşı diye adlan-· 
dıkça memnun olmayacak," dınnca ve bunu acımasız as
diyerek Reagan 'ın niyetini kederine özgürlük savaşçıla
dile getiriyordu. n ve kardeş deyince> insanın 

Nikaragua'daki karşı-dev- yüre!ti parçalanıyor". 
rimeilere 38 milyonluk "in- · Evet.. İşte kapitalist sis- . 
sani yardım"ı Senato'dan tem içinde ABD'nin dostu 
geçirmeyi başaran Reagan, bir Başbakan bile Reagan 'ın 
"Ençok' ihtiyaç duyduklan kardeşlerinin gerçek kimlik
anda bu isteklerini geri çe- lerini açıklıyor. 
virmek, Amerikalılann, öz- ABD yönetimi, Nikara
gürlük 5avaşçılanna yiizlerce gua 'ya ekonomik ambargo 
yıllık baltlılı!tını çi!tnemek- karan aldığı sıra, Nikaragua 
tir.. Demokrasiyi sevenler Devlet Başkanı Ortega, baş-
200 yıl önce bize sırt çevir- ta Sovyetler Biriitti olmak 
mediler.. Gerillalar bizim üzere birçok Avrupa ülkesi
kardeşlerimizdir" diyebildi. ne geziler düzenledi. Sovyet 

Evet. 200 yıl evvel Ame- gezisinden sonra "Sovyet 
rikan Ulusal Kurtuluşçulan yardımı sayesinde Nikaragua 
ile Fransız Cumhuriyetçileri ayakta kalmayı başaracak
omuz-omuza özgürlük, eşit- tır" diyerek gerçek dostlan
lik, kardeşlik için savaştılar. nın kim olduıtunu birkez 
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