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PAZARLIK 

Türkiye ile F. Almanya arasında ötedenberi 1986 Aralık 
başında yürürlüğe girecek "Serbest Dolaşım Hakkı" konu

sunda pazarlıklar sürüyor. Kohl hükümeti, bu hakkın yürür

lüğe girmesiyle, "yeni bir Türk akınının" başlıyacağını ileri 

sürürek karşı çıkıyor. Bu konuda Özal'ın da desteğine sahip. 

Özal, bu haktan vazgeçebileceğini, ancak buna karşılık 
bir -tüccar edasıyla, bedel istediğini pekçok kez dile getirdi. 
Çeşitli düzeylerde yapılan görüşmelerde, daha çok serbest 

· dolaşım hakkının fiyatı tartışılıp biçiliyor. 
Geçtiğimiz hafta iki devletin delegasyonları arasında ya

pılan görüşmelerde, her iki tarafın görüşleri ve kozları 

ortaya çıktı. Askeri ve ekonomik yardımların öncelikle ele 

alındığı bu görüşmçlerde, tüm pazarlıklar Serbest Dolaşım 
Hakkı gözetilerek yapıldı. 

F. Almanya, Türk tarafının isteklerini gözönünde bulun

durarak, geçtiğimiz günlerde 1986 yılı Savunma Bütçesi'nde 

Türkiye'ye 900 milyon marklık bir ek askeri yardım ayırdı. 
Ayrıca 150 Leopard 1 tankı verme önerisinde bulundu. 

Tüm bunları az bulan Türk tarafı, Leopard 1 yerine, 150 
adet daha yeni · olan Leopard ll tankı ve 40 adet Tornado 
uçağı talep ediyor. 40 adet Tornado uçağını krediyle iste

yen Türk tarafın _ ~buna karşılık Anadolu'nun göbeğini Al
manya'nın başını derde sokan "Gürültülü uçuşlar" için tah

sis edeceğini vaadediyor. Ayrıca burayı NATO'nun tank ve 
uçak manevraları için de kiraya verme önerisinde bulundu. 
Bu öneri, F. Almanya Savunma Bakanı tarafından destek 

gördü; O Brüksel 'deki NATO Savunma Bakanları toplantı
sında diğer NATO ülkelerinin de bu işe ortak olmasını öner

di. Çünkü bu uçuşların sağlanabilmesi için, yaklaşık 200 
milyon marka ihtiyaç duyulmakta. 

Evet işçilerimizin hakları üzerinde böylesine kumar oy

nanıyor. Türkiye Serbest Dolaşım Hakkı'ndan vazgeçecek, 

buna karşılık silah, silah ve yine silah alacak. Hem de açlı
ğın, işsizliğin ve yoksulluğun kol gezdiği bir ülke için.. _ 

Bu silahlarla kimi ve neyi savunacak Türkiye?.. Açları, 

zindanlarda yatan onbinleri, işsizler ordusunu mu? Yoksa 

yoksulluktan, açlıktan yavrusunun karnının doyurmak için 

namusunu satanları mı savunacak? Koca bir hayır .. Türk 
devleti, emperyalizm için "karakol"luk görevini yürütecek; 

Koçları, Sabancıları · kollayacak. Bu silahları, Türk ve Kürt 

Türkiye'ye verilecek LEOPARD Tanklan 

-halklarına, onların ilerici güçlerine karşı kullanacak. 
Işte emperyalizme ve onun saldırgan örgütü NATO'ya 

uşaklık ve bekçiliğin yeni bir örneği. Anadolu 'nun göbe
ği emperyalizmin saldırgan emellerine, NATO manevraları
na peşkeş çekiliyor; bir çiftlik gibi kiraya veriliyor. Kürt ve 
Türk halkları, gürültülü alçak uçuşlara, baskıya, zindana ve 
açlığa layık görülüyor. lşçilerimize serbest dolaşım hakkı 
çok görülüyor. Bir' Alman televizyonu veya buzdolabı Tür
kiye'ye, Türkiyeli bir işçinin Almanya'ya girmesinden daha 

rahat giriyor; daha fazla hakka sahip. 
F .~Aimanya'da yürürlüğe giren yeni vergi yasasıyla işçile

rimizden daha fazla vergi alınacak. Askerlik için bedel adı 
altında yaptıkları soygunla yetinmeyenler, şimdi de yeni 
çıkan ve Türkiye'de 1875 lira (9 mark) karşılığında verilen 

pasaportlar için burada 102 DM alıyorlar. Soygun üstüne 

soygun yapıp işçilerimizin sırtından milyarlar vuruyorlar. 

Bütün bu haksızlıklara, bu insanlık düşmanı politika ve 

muameleye, bu soygun vetalan yöntemlerine karşı isyan et

mekten başka daha onurlu bir eylem düşünülemez. 



RUJ)el 2 . Denge KOMKAR 

Wallraf'•n "EN AL TTAKiLER"i 
•• 1 1 • 1 

ve EN USTTEKILER'IN MARIFETI 
Günther Wallrafın "En Alttakiler" 

kitabı şimdiye kadarki rekolan geride 
bırakıyor. Daha şimdiden F. Alman
ya'da bir milyona yakın satılmış du
rumda. Geniş kamuoyu, basın-yayın 
bu kitabı tartışıyor; okullarda, işyerle· 
rinde, sokakta, mahallede ve evlerde 
"En Alttakiler" konuşuluyor. Geç
mişte okuma gecelerine gelenler par
ınakla sayılırken, Wallraf'ın peş peşe 
düzenledi~i okuma gecelerine katı
lım binden aşa~ı düşmüyor. Kitabın 
etki ve · yankıları sadece Federal Al
manya ile sınırlı kalmıyor. Birçok Av· 
nıpa ülkesinde de , kamuoyu kitabı tar- 
tışıyor ; o ülkelerin dillerine çevrisi 
yapılıyor. 

ler önüne seriyor. W allrıti, :>ödece bun
lan gözler önüne sermekle kalmıyor; o 
bunlan bizzat yaşıyor. Türk kılı~ına gi
rerek, hayatını tehlikeye atarak 2,5 yıl 
boyunca a~ır ve s~lı~a zararlı işlerde 
çalışıyor. Horlanıyor, itilip-kakılıy:or. 
Yabancı olmayı acı bir biçimde tadı
yor. Onu~ eserine güç katan, ilgiyi art
tıran önemli nedenlerden biri budur. 
Y aşadıklannı, gördüklerini gizli karne
ra ile filme alması ise, yazdıklanna 
ınaındıncıllf!ı arttınyor. 

~in parababalannın sözcüsü, dev tekel
lerin avukatı şu meşhur "Bil d" gazete
sine kimlik de~iştirerek muhabir ola
rak girmiş; onların düzenbaziıkiarını 
açı~a çıkarmıştı. 

Tutarlı bir demokrat ve başanlı bir 
yazar olan Wallraf, bu çalışmalanyla 
sömürü düzenin gizli-saklı yanlannı 
usta bir biçimde sergiliyor, teşhir edi
yor. lyiden, ezilen ve sömürülenden ya
na tavır koyuyor. Elbette bunu yaptı~ı 
için gericilerin, parababalannın, insan 

Neyi konu ediniyor bu kitap? Kim
dir bu W allraf ve bu işle kime hizmet 
ediyor? Bu denli ilgi nereden kaynakla
nıyor? Kimler karşı, kimler taraf? Bu 
sorulara özet olarak yanıt vermenin 
yararı var sanıyoruz . 

· "En Alttakiler" kitabı, Federal 
Almanya'da yaşıyan yabancılann; 
özellikle kaçak işçilerin dramını anla
tan dökümanter bir eser. Kitap şimdi-_ 
ye kadar kamuoyunda az bilinen yer
altı dünyasının insan ticaretini, büyük 
tekellerin çirkin metodlannı, politika
cılann yabancıtarla alay edici tavırlan
nı, özellikle Kohl hükümeti dönemind~ 
artan yabancı düşmanlı~ının boyutlan~ 
nı, yabancilann içinde bulunduklan 
zor koşullardan ötürii a~ır, kirli ve teh
likeli işlerde hayatlan pahasına en dü
şük ücretle nasıl çalıştınldıklannı göz-

Wallraf kitabıyla bütünleşiyor. "En 
Alttakiler"de yazar ve eseri diye iki 
ayn olgu yok. Bu da ilgiyi arttıran di
~er bir neden oluyor. 

tacirlerinin saidınianna hed:ıf oluyor. 
Nitekim bu çevrelerden son kitaba kar
şıda büyük tepki var; mahkeme kara· 
nyla kitabı toptatmak için girişimlerde 
bulunuyorlar. Ancak Wallraf bu konu
da da usta biri. W allraf'ın "En Alttaki-

Wallraf geçmişte de buna benzer 
çalışmalar yaptı, kitaplar yazdı. örne-

(Devamı Sayfa 15'te) 

IRKÇILIÖI KİM YAPlYOR? 
Federal Almanya'da özellikle Ortak Pazar üyesi olmayan 

ülkelerden gelen yabancı işçilere yönelik son yıllarda bir 
yıldırma politikası almış gidiyor; ırkçı baskılaınn, saldırıların 
ve sınırlı haklarını kısıtlama girişimlerinin arttı~ı bir dönem 
yaşanıyor. Aynı durum kapitalizmin derin bir bunalım ge
çirdi~i di~er pekçok Avrupa ülkesinde de görülüyor. 

Gerici çevreler, onların sözcüsü politikacılar ve basın, sık 
sık yabancı işçilere yönelik ırkçı eylemlerin, ön yargıların 
sokaktaki sade vatandaş veya yaban-cılar tarafından yaratıl· 
dı~ını öne sürüyorlar. Böyleleri, Alman Sendikalar Birli~i 
DGB'nin Gençlik örgütü ve onun yayın organı "RAN" Der
gisi'nin geçti~imiz aylarda yabancı 'düşmanlı~ına ve ırkçılı
~a karşı '' Arkadaşıma Sataşma'' kan)panyasını destekleyen
ler arasında yer alıyor. CDU'lu politikacı Kurt Biedenkopf, 
konuya ilişkin "Ran" Dergisi'nin özel sayısında şöyle diyor: 
"Alman ve yabancı vatandaşları birbirine yakınlaştırmaya 
katkıda bulunacak böylesi bir girişimi selamlıyorum. Işyer
lerinde, sokakta ve kahvelerde yabancı düşmanlı~ına karşı 
çıkmak hepimizin görevidir." 

Açık konuşuyor, Bay Biedenkopf .. Ona göre, yabancı 
düşmanlığı sokaktaki ve kahvedeki vatandaş, ya da işyerin
de çalışan insanlar tarafından yaratılıyormuş!. Bu düşünce
de olan yalnız Bay Biedenkopf de~il; Cumhurbaşkanı Weiz
saecker ve daha niceleri var ... 

Bunlar, sorunun asıl nedenini gizlerneye çalışıyorlar. Bu 
Baylar da yabancı düşmanlı~ının ve ırkçılığın asıl nedenleri· 
nin; işçi ve emekçi aleytarı politikalann, yabancılar yasası 
vs. oldu~unu iyi biliyorlar. Ama gerçekleri söylemek işleri
ne gelmiyor. 

Aşa~ıda verece~imiz birkaç örnek kimlerin ırkçılık 
yaptığı konusıında ipuçları veriyor: 

"Yabancılara ihtiyacımız var. Ama, Alman olmayı haz
metmey~nlerin burada uzun süre kalmalarına izin verilme
melidir." (Hessen Eyaleti İşverenler örgütü'nün broşürün
den) Bunun adına zoraki assimilasyon denir. Yani yabancı
ya, ya defol git, ya da Alman ol deniyor. 

Daim ler. Benz firması basın bürosu da şu açıklamada bu
lunuyor: "Isabetli bir biçimde Almanlar işe alınarak yaban
cıların Sindelfıngen'deki işletmelerde artması önlenmelidir". 
İnsanın aklına Güney Afrika geliyor .. önce ucuz işgicü ola
rak işçileri getirip çalıştır, tıonra da kovanlayışıdır bu. İşçi· 
leri bölme, . birbirine düşman etme çabasından başka bir şey 
de~ildir. 

'Misafir i ş çiler ülkemizde misafırlere yakışır biçimde 
davranm ıyor, grevci ve radikal tavırlara giriyorlar. " (Joa
chim Vetter, Kuzey Hessen Metal İşverenelri Birli~i Başka
nı) 

Patronlann sözcüsü Vetter'e sormak gerekir: Yabancı iş· 
çilere nasıl bir misafirperverlik yaptınız da, onlar da misafir 
gibi davransınlar? En kötü işlerde, en ucuza çah:,;tırılan ve 
temel insan haklarından yoksun olarak yaşıyan yabancılar 
misafir değil, köle muamelesi görüyorlar. Vetter, işçilerin 
yasal bir hakkı olan grevlere ·katılmasını hazmetmiyor, bun
dan rahatsız oluyor. 

Sorun açık. Yabancı düşmanlığı ve ırkç ılığın asıl nedeni, 
işçi ve emekçileri sömürmeye dayalı düzen ; yabancılara eşit 
haklar tanımayan, onları ayrımcı uygulamalarla yerli işçi· 
lerden ayırınayı amaçlıyan politikalardır .. 
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OSTFRIESLAND 
KüRT D.OSTLARI KOMiTESi 

KURULDU 

Federal Almanya'nın Ostfriesland 
bölgesinde, Aurich, Emden ve Leer 
şehirlerinde yaşıyan Kürdistanlı yurt
severler, OSTFRiESLAND KÜRT 
DOSTLARI KOMiTESi'ni oluşturdu
lar. 

Kürt halkının haklı davasını yörede 
daha etkin bir biçimde tanıtmak, ona 
dost ve destek kazanmak yörede 
yaşıyan Kürdistanlı işçileri, gençleri 
biraraya getirmek, onların sorunlarını 
çözmede yardımcı olmak, eğitim ça
lı şmalarını örgütlernek Komite 'nin 
amaçları arasında yer alıyor. 

Kuşkusuz örgütlü çalışma ve müca
dele verilmeden, hak elde etmek, onur
lu bir yaşam kurmak, baskı ve sömürü
den kurtulmak mümkün değildir. 

Ostfriesland'taki Kürdistanlı yurtse
verlerin attığı adım doğru ve yerinde
dir. 

KüRT- ALMAN DOSTLUK 
DERNEGiKURULDU 
Düsseldorf'ta uzun süreden beri bir

likte çalışma yapan Kürt ve Alman ile
ricilerinden bir grup, 10.11.1985 günü 
bir toplantı yaparak Kürt'-Alman Dos
luk Derneği kurdular. Toplantıda der
neğin tüzüğü onaylandı ; 2 si Alman, 
3 'ü Kürt, 5 kişiden oluşan yönetim or
ganı seçildi. 

Derneğin amaçlan şöyle : 
- Kültürel çalışma yaparak Kürt ve 

Alman halklan arasında dostuğu geliş
tirmek 

- Kürt halkının yaşamını, mücade
lesini tanıtmak; onun haklı mücadele
siyle dayanışma göstermek; 

- F Almanya ve Düsseldorf'ta ça
lışan Kürdistanlı işçilerin sorunlan 
hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, 
bu soruruann çözümünde yardımcı ol
mak; 

- Aynı ve benzer amaçlı örgüt ve ku
ruluşlarla, özellikle KOMKAR ile .bir
likte çalışma yapmak. 

Hollanda: KüRT işçi BiRLiGi'NiN 
GENEL KURULU YAPILDl 

Hollanda Kürt İşçi Birliği 10 Kasım 
1985 günü olağan Genel Kurul toplan
tısını yaptı. Genel Kurul, devrim şehit
leri anısına bir dakikalık saygı duru
şuyla başladı. 

Gündem oylamasından sonra üyeler 
YK'nın çalışma raporu üzerinde görüş 
belirtip, tartıştılar. 

Genel Kurul, "Geri dönüş", "Ana 
dil dersi", "Kürtçe Radyo ve TV ya
yını", "Hollanda 86 seçimleri", "Eği
tim, Yayın ve Kültür" konularına iliş
kin bir dizi kararlar aldı. Aynca derne
ğin aylık bir Bülten çıkarması da karar
laştınldı. 

Yeni organiann seçimiyle Genel 
Kurul sona erdi. 

DüNYA DEMOKRATİK KADINLAR FEDERASYONU'NUN 
40. KURULUŞ YIWöNüMü 

1985 yılı bir dizi önemli olayların 
yıldönümüdür. Hitler faşizmi ve Ja
pon militarizminin yıkılışının, Hiroşi
ma ve Nagazaki'ye atom bombasının 
atılışının 40. yıldönümlerinin yanı 
sıra, Uluslararası Demokratik Kadın
lar Federasyonu'nun (UDKF) da 
kuruluşunun 40. yıldönümüdür. 

Dünya Demokratik Kadınlar Fe
derasyonu ikinci Dünya Savaşı'nın 
bitiminden sonra, Aralık 1945 de, 41 
ülkeden 880 delegenin katıldığı 

"Kadınların politik, ekonomik, sivil 
ve sosyal haklarını koruma; aile 
mutluluğunu ve çocukların gelişimini 
sağlayacak olan kalıcı barış için çaba 
sarfetme" parolası altında Paris'te 
yapılan bir toplantı ile kuruldu. 
Fransız bilimeisi Eugenie Cotton 
örgütün genel başkanı seçildi. 

Günümüzde 117 ülkeden farklı 

politik görüşlü, değişik ırk, ulus ve 
dini inançlara sahip olan 135 kadın 
örgütünü çatısı altında barındıran 

UDKF, kadın ve çocukların hak-

larını kararlıca savunup, barış, silah
sızlanma ve ulusal kurtuluş için 
mücadele veriyor. Bu amaçlar doğ
rultusunda, diğer uluslararası kadın 
örgütleri (Pan-Afrika Kadın Örgütü, 
Uluslararası Kadınlar Birliği vb.) ile 
işbirliğini de sürdürmektedir. 

Birleşmiş Milletler de gözlemci 
(konsultativ) statüsünde olan UDKF, 
BM'in uluslararası anlaşmalarında bir 
dizi etkinlikte bulundu. Bunların 
başında, 1975-85 yıllarının 'Kadın 
On Yılı" olarak ilan edilmesinin, yine 
1979' da "Kadınların Hertürden Aşa
ğı lanmasını Önleme . Bildirgesi"
nin karar altına alınmasına katkıda 

bulundu. 
UDKF, çok sayıda enternasyonal 

ve bölgesel Kongreler düzenledi, 
yardıma acil ihtiyacı olan halkiara 
somut yardırnda bulundu. Kısacası 

UDKF kuruluşunun ilk gününden 
itibaren barış için mücadele ettiğini, 
baskı altında olan ve ezilen kadınların 
yanında olduğunu gösterdi. 

RGpel 3 

HALKLARlN KARDEŞLiGj 
Betzdorf'ta ilk kez Almanlar ve ya

bancılar birlikte, 19.10.1985 tarihinde, 
yabancı düşmanlığına karşı bir gece 
düzenlediler. Gecenin açılışı, altı deği
şik dilden yapıldı. Kürdistanlılar adına 
yapılan açılış konuşmasında; F. Al
manya'daki yabancı düşmanlığı, faşist 
Türk cuntası ve kukla özal hükümeti
nin Kürt halkına karşı sürdürdüğü bar
barca savaş dile getirildi. 

Küçük yaştaki oyunculardan oluşan 
folklor ekibi ülkemizin değişik yö
relerinden · halkoyunları sundular, 
oyunlarımız ilgi ile izlendi, . beğeni ka
zandı. Bunun yanı sıra, Westerw~d 
AZAD müzik grubu, Kürtçe türküler 
sundu, coşkuyla alkışlandı. 

İspanyol halk dansları gurubu ve 
Türkiyeli bir müzik gurubunun katılımı 
ile değişik kültürler biraraya getirilerek 
halkların kardeşliği pekiştirildi. 

Kapanışı AZAD Gurubu, halkımı
zın özgürlük türküleri ile yaptı. Konuk
lar kardeşçe, el-ele · govend çektiler. 
Değişik uluslardan gelen 150'yi aşkın 
konuğun katıldığı gece, dostça bir ha
va içinde başan ile sonuçlandı; eylem, 
yabancı düşmanlığına ve gericiliğe güç
lü bir vanıt oldu. 

DüNYA'YA BAR.IS, 
TüRKiYE'YE DEMOKRASi 

22.9.1985 tarihinde Bremen yakın
lanndaki Brinkum 'da bir lisede okuyan 
üç Alman kız öğrenci, okullannda 
Kürtler ve Yabancılar" konulu bir ey
lem düzenlediler. Sorunlan bir tiyatro 
şeklinde anlatmaya çalıştılar. 

Okul o gün herkese açıktı. Sınıfın 
dış kapısına - 'Dünyaya banŞ, Türkiye
ye Demokrasi" , içerde ise ' Politik Tu
tuklulara özgürlük, Genel Af" slogan
lan asılmıştı. Kürdistan 'daki yaşam ve 
F Almanya'daki Kürtler ve yabancıia
nn durumu kartonlar üzerine yapıştm
lan ~azı v~ resimlerle dile getirilmişti. 

üç kız öğrencinin başanlı eylemini 
şöyle özetlemek mümkün; 

Kızlardan biri genel sorunlan anlat
tı, kendi halkının başından geçen olay
larla örneklendi. 

Diğeri, Lüneb-urg'daki Yüksek Mah
kemenin bir Kürt yurtseveri ile ilgili 
işkeneeyi iltica için gerekçe görmeyen 
karannı okudu ve hakimierin böylesine 
tüyler ürperten bir karan, hem de halk 
adına nasıl alabiliyorlar sorusunu yö-

·neltti. Diğer lpz ise televizyondaKi bir 
sunucu gibi haberleri okudu. Bir Türk 
kadınının hamile olmasına rağmen , 
yurt dışı edildiğini ve hemen arkasın-
dan Leydi Diana'nın bir çocuk doğur
duğunu, geniş yankılan ile birlikte 
önemli bir haber olarak verdi. 

Kısacası, iltica sorunu, Kürtlere ya
pılan baskılar, F. Almanya 'da yabancı 
düşmanlığının nedenleri ve Kohl hükü
metinin anti demokratik tutumu göz
ler önüne serildi. 
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Cenevre Zirvesi 
sonuçlandi 

< .. Sovyetler Birliği ABD'yle yapacağı yapıcı bir işbirliğinde silahianmanın 
durdurulması, varolan nükleer silahların azaltılması, ülkelerimiz arasında 
güverıli ilişkiler kurulması, yeryüzünde ve uzayda kalıcı bir barışın sağlan
ması için elinden geleni yapacaktır. n (Gorbaçeu 'in konuşmasından . .) 

Dünyada milyonlarca insanın büyük 
bir ilgiyle bekledi~i ve yakından takip 
etti~i Sovyetler Birli~i Komünist Parti
si Genel Sekreteri Mikhail Gorbaçev ile 
ABD Başkanı Ronald Reagan arasın
daki zirve toplantısı 19-21 Kasım tarih
lerinde Cenevre'de yapıldı. Toplantı, 
kapalı oturumlarla yürütüldü ve iki gün
lük göriişmelerden sonra bir basın top
lantısıyla sona erdi. Ayrıca iki ülkenin 
dışişleri bakanlarınca imzalanan bir or
tak bildiri de yayınlandı. 

Gorbaçev'in basın toplantısındaki 

açıklamasına göre Zirve'de uzayın si
lahlanması ve atom savaşı tehlikesi ko
nuları a~ırlıkta idi. 

Göriişmeler'de, SSCB ve ABD'nin 
bir atom savaşının önlenmesi ve silah
lanmanın durdurulması için ortak çaba 
gösterme do~ultusıında göriişbirli~ine 
vardıkları, yayınlanan ortak bildiride 
yer aldı. Iki ülke arasında geçen Ocak 
ayında varılan anlaşmaya sadık kalma
ca~ı ayrıca vurgulanıyor. Söz konusıı 
anlaşma, iki ülkenin atom silahlarının 
oranında yüzde 50 civarında bir azalt
ma yoluna gidilmesini ve orta menzilli 
roketlerin sayısının azaltılmasını öngö
riiyor. Zirve'de kimyasal silahların ya
saklanması, Viyana, Stockholm ve 
benzeri Barış Konferanslarının destek
lenmesi gibi konularda da göriişbirli~i-
ne varıldı~ı açıklandı. 

Cenevre' de 6 yılık bir aradan sonra 
iki ülke arasmda tekrar diyalog yolu
nun açılması atom savaşı tehlikesinin 
arttı~ı bir ortama denk düştü~ü için 
tüm insanlı~ı yakından ilgilendiriyor. 
Durmak bilmeyen silahianma yarışı ve 
uluslararası gerginlik bir nükleer sava
şın çıkma olasılı~ını arttırıyor. Uzayın 
silahlandırılması yolunda ABD yöne
timi ve emperyalist tekeller, büyük ça
balar içindeler. Bu durum tüm demok
rat ve barışseverleri, halkları tedirgin 
ediyor. Bu nedenledir ki, Cenevre Zir
ve toplantısı milyonlarca insanın gön
lünde büyük umutlar yarattı ve sevinç
le karşılandı. 

Zirvenin ardından alman kararlara 
ne derece uyulacağı akla gelen ilk so
ru. Bir kere Sovyetler Birliği 'nin tavrı 
başından beri açıktır. 

ABD'nin göriişmelerin ardından ne 
tür bir politika yürütece~i konusunda 
kamuoyunda haklı kuşkuların ve ka
falarda bir çok soru işaretinin oldu~u 
bilinen bir gerçek. Reagan ve çevresi 
gerçekten kalıcı bir barışın sa~lanma- . 
sı için ciddi bir çaba göstermiş de~il. 
''Yıldız Savaşları' ' Projesinin emperya
list tekellerin zorlamasıyla devam etti
rilmesi, bunun en son örne~i. Sovyet
ler Birli~i'nin ısrarlı önerisine ra~men 
uzayın silahlanmaması ve SDİ'den vaz
geçilmesi konularında Reagan anlaş

ma masasma oturmamakta direndi. 
Savunma Bakanı Weinberger'in zirve-

den kısa bir süre önce basına yansıyan 
mektubu, Reagan'ın bu inatçı tutumu
nun nereden kaynaklandı~ını açık bir 
şekilde dile getiriyor. ABD'deki gerici
militarisı çevreler barışı sabote etmek 
için adeta bir yarış içindeler. 

Reagan 'ı göriişme masasına otur
maya zorlıyan başlıca etkenler, de
mokratik kamuoyundan, barış güçle
rinden ve ABD'nin müttefiki ülkeler
den gelen ve gelecek olan protesto ve 
baskılardı. O, Cenevre'ye tepkileri üs
tüne çekmernek için gelmişti. Reagan 
Sovyetlerin somut barış önerilerini ya 
sııskunlukla, ya da demagojik lafazan
lıkla geçiştiriyor. Kısaca Reagan ve 
emperyalist tekeller Zirve toplantısın-

dan sonra da kendi bildiklerini oku
maya devam ediyorlar 

Cenevre Zirve toplantısından sonra 
da güncel sorunların başında uzayın 
silahlandırılması ve SDİ-Projesi gelmek
tedir. Emperyalist çevrelerin bu plan
ları, vakit geçirilmeden boşa çıkartıl
malıdır. Bu u~urdaki mücadelede her 
barış isteyen ve sorumluluk duyan in
sana görevler düşmektedir. örgütüm üz 
KOMKAR barış mücadelesinde herza
manki gibi yerini alacak, elinde gelen 
çabayı sarfedecektir. Barışı sabote 
edenlerle Kürt halkının ve di~er halk
ların özgürlüğünü gaspedenler aynı 
güçlerdir. 

C 1 A Uzmanlan Kürdistan'da Cirit Atıyor .. 

CiA'DAN ÖZAL' A AKTİF DESTEK 
CİA 'nın ötedenberi Kürdistan' da 

yo~un faaliyetler içersinde oldu~u ve 
sömürgeci Türk yönetimiyle el ele, 
halkımıza karşı tuzaklar hazırladı~ı bi
linmektedir. Geçmişte bu amaçla 
gerek barış gönüllüleri kanalıyla ve ge
rekse daha başka yollarla Kürdistan'da 
geniş boyutlu araştırmalar gerçekleş
tirildi, hazırlıklar yapıldı. Son zaman
l~da ise CİA uzmanlarının Kürdistan'a 
yönelik faaliyetleri bilinen nedenlerle 
daha da yo~unlaştı. 

Bunların başında ise meşhur Paul 
Henze geliyor. Okuyucular Bay Henze'
yi yakından tanırlar. Bu zat uzun dö
nem CİA 'nın Türkiye Masası şefli~i 
görevini üstlenmiş, 12 Eylül öncesinde 
faşist bir darbenin işbaşma getirilmesi 
için uygulanan politikanın çizilmesin
de başlıca rolü oynamış olanlardan 
biridir. 

Yani bahsi geçen dönemde işlenen 
cinayetlerin, katliamların 1. derecede 
sorumlularındandır. Hatırlanacağı gibi 
12 Eylül faşist darbesinden sonra Bay 
Henze hemen bir açıklama yapmış, 
darbenin çok iyi hazırlandı~ını, bu
nun Ortado~u için uzun sürecek bir 
model olarak düşünüldüğünü söylemek
ten geri kalmamıştı. 

İşte aynı Henze şimdi Kürdistan 'a 
sık sık geziler düzenliyor, raporlar ha
zırlıyor, ve Evren-özal çetesine aktif 
destek sa~lıyor. Bay Henze göriişlerini 
kendi gerçek imzasıyla açıklamaktan 
da geri kalmıyor. örne~in, 30 Ekim 
1985 tarihli Amerikan Christian 
Science Monitor Gazetesinde yayınla
nan ve "Amerikanın Sesi Radyosu"
nun 31 Ekim 1985 tarihli yayınında 
de~inilen yazısı bu çabanın bir parçası
dır. 

İlgi çekici olan gerek "göz ameliya
tı" olmak ve gerekse Birleşmiş Millet-

ler toplantılarına katılmak üzere ABD'
ye giden Başbakan özal'ın söyledikle
riyle, -Henze'nin söylediklerinin aynı 

olmasıdır. Turgut özal, ABD'de verdi
~i demeçlerde Kürdistan'da yürütül
mekte olan ulusal kurtuluş mücadele
sini sadece baiı teröristçe eylemlermiş 
gibi sıınmaya özen göstererek ortada 
önemli bir sorun olmadı~ı izlenimini 
yaratmaya çabalamıştı. Bay Henze'nin 
tuttu~u yol da aynen böyledir. Kürt 
halkı üzerindeki baskıya, sömürgeci 
uygulamalara değinmekten dikkatle 
kaçınıyor. Bay Henze, Türk hükümeti
nin bir yandan askeri önlemler alırken 
bir yandan da "yo~un" bir kalkınma 
çabası içersinde oldu~unu söylüyor. 
Gene tıpkı özal gibi. Henze devlet ve 
özel teşebbüs eliyle alt yapı yatırımla
rının büyük bir hızla sürdürüldü~ünü, 

sulama ve enerji üretim amaçlı barajlar 
inşa edildiğini, tarımın geliştirilmesi 

için başka türden çalışmaların sürdü
riildü~ünü belirtiyor. Paul Henze -bu 
arada konuştuğu "Kürt kökenliterin" 
a~zmdan Türkiye'de Kürtlerin duru
munun İran ve Irak'takilerden daha iyi 
oldu~nu söylemekten de geri kalmı
yor. Çünkü diyor konuştu~u "Kürt 
kökenli'', '' ben istediğim yere seyahat 
etme özgürlü~üne sahibim ". Tam da 
Amerikanvari bir özgürlük anlayışı. 

Açiarın seyahat özgürlüğü! .. 
Kuşkusıız Paul Henze 'nin Başba

kan özal 'la aynı şeyleri söylemesinin 
şaşırtıcı bir tarafı yok. Çünkü Kürdis
tan'da izlenen politika, ABD emperya
listleri ile sömürgeci Türk burjuvazisi 
arasında ortaklaşa saptanan bir politi
kadır. Bu bakımdan e~er Paul Henze'
nin söyledikleriyle faşist cuntanm söy
ledikleri arasında bir fark olursa asıl 

o zaman düşünmek gerekir. 
Gene Türk hükümetinin Kürdistan 'ı 



Denge KOMKAR 

kalkındırmak düşüncesiyle herhangi bir 
adım atmadı~ını, onun tüm çabalarının 
ülkemizi daha da yaygın biçimde sö
mürmek, askeri harekatıara elverişli 
hale getirmek oldu~unu, herkes gibi 
CİA uzmanları da bilirler. Kaldı kine 
onları ne de Türk yönetimini ilgilendi
ren Kürdistan 'ın kalkınması da de~il. 
Burada üzerinde esas olarak durulması 
gereken nokta, Paul Henze 'nin neden 
bu dönemde Türk hükümetininkine pa
ralel görüşler yayma çabasını arttırdı
~ıdır. 

Dikkat edilece~i gibi Türkiye 'de 
yönetimi elde tutan faşist Evren-özal 
çetesi, günden güne tecrit olmakta, sı
kışmaktadır. özellikle de Avrupa'da 
içersine düştü~ü durum gözönündedir. 
Di~er taraftan Kürt halkı üzerindeki 
baskı ve zulüm politikası da her gün da
ha geniş çevrelerce ö~renilmekte, de
mokratik ve barışsever kesimlerce tep
kiyle karşılanmaktadır. Bunun Ameri
kan demokrat kamuoyunun ilgisini de 
gün be gün daha çok çekti~i biliniyor. 
Di~er taraftan Kürdistan Amerikan 
emperyalistleri açısından birinci dere

. cede önemli bir bölgedir. Bu yüzden de 
hem Türkiye genelinde var olan top
lumsal huzursuzluk hem de Kürdistan'
daki durum Amerikan tekelci sermaye 
çevrelerini çok yakından ilgilendiriyor. 
Bu arada gelişmelerin kukla hükümetin 
başarıya ulaşaca~ı konusunda aynı 
çevrelerde giderek tereddüt do~urması 
ihtimalini de gözardı etmemekgerekir. 
Oysa Avrupa 'da şamar üstüne şamar 
yiyen faşist-sömürgeci rejime Ameri
kan emperyalistlerinden sürekli ve yo
~n destek gelmesi yaşamsal derecede 
önemlidir. Gene Reagan yönetimince 
faşist Türk yönetimine sa~lanan deste
~e , Arnerikan demokrat ve barışsever 
kamuoyunca duyulan tepkinin büyü
mesinin önüne geçilmesi, hiç de~ilse 
yumuşatılması da aynı derecede önem 
kazanıyor. Bu, aynı zamanda CİA ta
rafından Türkiye ve Kürdistan'da çizi
len politikanın başarısı için zorunludur. 

Bay Henze bu arada Kürdistan'da 
ortaya çıkan bir takım teröristçe ey
lemlerin arkasında Suriye'nin bulundu
~na ve Sovyetlerin mali ve politik 
des~i oldu~una Türk yönetimince 
inanıldı~ını da belirterek, Amerikan 
çevrelerinin dikkatlerini ' 'komünizm 
tehlikesine" çekmeye, ve Evren-özal 
çetesine daha çok destek sa~lamaya 
çabalamaktan da geri kalmıyor. 

Işte Paul Henze gibi önde gelen CIA 
uzmanlarının, barış ve insanlık düş
manı gerici çevrelerin faşist özal ile 
aynı a~ızdan konuşarak Türk ,hüküme
tinin propagandasını yapmaları başlıca 
bu nedenlere dayanıyor. Bu kendisine 
daha iyi hizmet etmesi için efendinin, 
uşa~ının S:a~lı~ına dua etmesine ben
zer. Ama unutmamak gerekir ki hiç bir 
önlem, hiç bir tuzak halkımızın ulusal 
kurtuluş mücadelesinin başanya ulaş
masını engelleyemez. Türkiye halkları 
zulüm ve baskı temeli üzerine inşaa 
edilen düzeni, sahiplerinin başına yıka-
caklar. · 

Federal Almanya ve Batı B·erlin 
Göçmen ·ışçi örgütleri Birligi 

Rôpel S 

BAGiV KURULUYOR 
İki yıl önce süren kuruluş hazırlık

lan sonucu örgütümüz KOMKAR'ın da 
içinde bulundu~u ll ulustan 16 göç
men işçi federasyonu , 14 Aralık 1985 
Cumartesi günü,..Bonn'da düzenlenecek 
kuruluş kongresinde çeşitli alanlarda 
ortak çalışmayı öngören bir birlik 
oluşturacak. 

Federal Almanya ve Batı Berlin 
Göçmen İşçi Federasyonlan Birli~i 
-BAGİV- adı altında oluşturulacak 
bu çatı örgütü, öncelikle Federal Al
manya'daki göçmen işçi ve ailelerinin 
sorunlannın çözümünde ortak çalış
mayı öngörüyor. BAGİV'in tüzü~ünde 
kalıcı çalışma guruplannın öngördü~ü 
çalışma alanlan şunlar : 

1- Federal Almanya e~itim sistemi 
çerçevesinde Alman-Yabancı aynmım 
engelleyici şekilde göçmen işçi çocuk
larının kültürel benliklerini koruyucu 
ve toplumsal kaynaşmayı gerçekleşti
recek anadilde derslerin uygulanması; 

2: Yabancı gençlere Almanlarla 
şanseşitli~i gerçekleştirecek okul ve 
meslek e~itimi olanaklannın yaratıl
ması; 

3- Federal Almanya Anayasası çer
çevesinde Alman ve yabancılara eşit 
haklan sa~layacak şekilde Yabancılar 
Hukukunun yeniden düzenlenmesi; 

Nürnberg: 
YABANCILAR MECLiSi 
KüRT COCUKLARI 
iciN ANA Dil DERSi 
TALEP ETTi 
Nürnberg şehri Yabancılar Mecli

si (Auslaenderbeirat) 26.11.1985 
tarihli oturumunda Nürnberg Kür
distan Işçi Derne~i'nin talepleri 
do~rultusunda bir karar aldı. 

2 Türk üyenin hayır oylarına kar
şı 17 evet oyuyla kabul edilen ka
rarda ş unlara yer veriliyor: 

"1. Nürnberg şehri Yabancılar 
Meclisi Kürtlerin, Kürt çocukları 
için ana dilde ek ders istemini des
tekler. 

2. Yabancılar meclisi Alman Nu
fus Dairelerinden, Kürt çocuklan
nın Kürtçe ön isimlerini kabul et
mesini talep eder. 

3. Nürnberg şehrinin, Kürtlerin 
kültürel benliklerini koruma ve ya
şatması için desteklieyici olmasını 
ister." 

Kürt Çocuklanna Ana Dil . 
Dersi, 

Radyo ve Televizyonda Yayın, 
Kürtler Için Sosyal Danışmanlık 
Kürtçe Ön Isiınierin Tanınması! 

4- Halklararası dostlu~un, barışın ve 
insan haklannın korunup geliştirilmesi
ni amaçlayan kültürel programların 
planlanıp uygulanması. Bu uygulama
larla karşılıklı önyargılar asgariye indir
genecek ve de~şik kültürlerin eşitli
~inden hareketle saygı ve hoşgörünün 
geliştirilmesi sa~lanacaktır. Bu da Al
man ve yabancılar arasında karşılıklı 
anlayışı ve yaklaşımı güçlendirecektir. 
BAGİV yukanda belirtilen amaçla

ra ulaşmak için: 
1- Görevleriyle ilgili tüm alanlarda 

üye örgütler arasında karşılıklı danışma 
ve ortak koordineyi; 

2- Ana sorunların çözümü için ilgili 
Federal, Eyalet, İl düzeyinde makam 
ve kamu kuruluşlarıyla birlikte çalış
mayı; 

3- Aynı amaca yönelik çalışma yü
rüten mesleki kuruluş ~kamu yaran gü
den örgüt ve girişimlerle gerekli gördü
~ü alanlarda işbirli~i sa~lamayı; 

4- Çalışmalarına ilişkin yayın çı
karmayı ve yazılı görüş belirlemeyi ön
görüyor. 

BAGİV'in kuruluşundan sonra 160 
binden fazla üyesi, 650 şehirde demek 
veya temsilcili~e olan ve Federal Al
manya'daki göçmen işçi ve ailelerinin 
çıkarlannı savunan güçlü bir birlik ola
caktır. 

GEW, KOMKAR'1n 
Talepleri ni " 
Destekliyor 

E~itim ve Bilim Sendikası GEW'
nin Aşa~ı Saksonya Eyalet örgütü
nün Yabancılar Pedagojisi Çalışma 
Grubu, KOMKAR'ın açmış oldu~u 
kampanyayı destekledi~ini bildirdi. 
Uwe Horstman 'ın imzasıyla gönde
rilen mektupta şöyle deniyor: 

"Federal ve Eyalet düzeyindeki 
E~itim makamlarının Kürtçe ana dil 
dersi olanaklarını · yaratmaması, 
Kürt göçmen işçi çocuklanna ele
mentar hakların tanınmad~ı konu
sunda sizlerle aynı görüşteyiz. 

Politik ve pedagojik nedenlerden 
ötürü Aşa~ı Saksonya Eyaleti Kül
tür Bakanlı~ının, Türkiye ile Fede
ral Almanya arasındaki bileteral 
antlaşmalara, Türkiye Cumhuriye
tinin diller üzerindeki baskı politi
kasını Aşa~ı Saksonya okullarında 
sürdüme biçimindeki ba~lı kalma 
anlayışını protesto ediyoruz. 

Aşa~ı Saksonya Kültür Bakanlı
~ıyla görüşmelerimizde, Kürt ço- · 
cuklarına ana dil dersi konusunda. 
tavrını de~iştirmesi yönünde .sizinde 
istemleriniz do~ltusunda çaba 
harcıyaca~ız." 
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"Kürdistanlı şairlerin tüm güçleriyle 
iç ve dış düşmaniara karşı mücadele 
etmelerini, halkımızın uyanması için 
çalışmalannı istiyoruqı . Kalem tutan 
ellerini Marksizm-Leninizm yolunda 
yorsunlar. Çok yazarak halkımızın 
edebiyatını, kültürünü zenginleştirsin
ler. Halkımızın devrimci mücadelesine 
yazdıkları şiirlerle omuz versinler. Sos
yalist ülkelerin halkianna düşmanlık 
etmesinler. Kısacası, sosyalizmden sap· 
madan halkımızın uyanışı ve kavgası 
için, tüm ezilen halkiann ve işçilerin 
kardeşli~i için yazsınlar .. " 

(19 79 yılında Cigerxwin 'le 
yapılıp, Roja Welat Gazetesi'nin 
12. Sayısında yayınlanan 
söyleşiden bir bölüm) 

Aı;lında adı Şehmus 'dır. Kısaltılmışı 
Şexmus oluyor. Kürtçe kökenli olma
yan isimleri kısaltmak, Kürtlerde yay
gın bir gelenektir. Kulağa daha hoş, di
le daha iyi uydu~u için böyle yapılı
yor. 1927 yılında, 24 yaşındayken 
Şexmus adını bir yana itip , Cigerxwin· 
adını kullanıyor. Cigerxwin, Kanlıci~er 
anlamına gelir . Neden Cigerxwin adını 
tercih ~tti? Başka ad kullanamaz mıy
dı? Bunun nedenini şiirlerinde sık sık 
anlatır. · Cigerxwin adını alıp şairliğ'e 
başladığı yıl, Şeyh Sait Ayaklanması '; 
nın kanla bastınlıp sürgün, kıyım ve 
cinayetierin işlendiği dönemdir. 
Kürdüm demek, Kürtçe okuyup-yaz
mak, yasaklanıp suç olmuş. Onbinler
ce insan zincire vurulup, Batı'ya sürü
lüyor, köyler yakılıyor, Kürt yurtse
verieri darağaçlarında boğduruluyor. 

Halk arasında ciğerle açıklahan 
birçok deyim vardır, insan onuruyla 
ba~daşmayan vahşi , barbar olaylar 
karşısında duyulan tepkiyi dile getirir! 
"Ciğerim parçalandı, Ciğerime kan 
damladı, Buna ci ğer mi dayanır? .. " 
gibi. Gördükleri bu olunca, duyduğu 
acılara karşılık Cigerxwin adını almış. 
İyi de yapmış. Şeyh de Musa da Kürt
çe isimler değildi, Şeyh Arapça ' bir 
sıfattır, dinsel bir görevi anlatır. Musa 
da dört peygamberden birinin adı .. . 

Cigerxwin 'in adı anılınca hemen 
düşman elinde çırpınan Kürt yurdu in
sanın gözleri önüne serilir. Bu, öyle bir 
yurtdur ki, onun dizelerinde yüz kat 
daha görkemli ve bereketli görünür bi
ze. Cigerxwin 'in sevgili Kürdistanımıza 
atfetti~i büyük övgüler, olağanüstü 
benzetmeler, bizi hiçbir zaman masal 
alemine sürüklemez. Bu övgüler, sadece 
bizi çok dikkatli bir şekilde anayurdu
muzu tanımaya götürür. Kürt halkı, 
onun gözünd,e dün olduğu gibi, bugün 
de yiğitdir, bundan kıl payı kadar bile 
şüphe deymaz, aynca soylu bir halk
tır da. Soyluluk ona göre doğduğu 
topraklardan kopmamaktır. Ama par
çalanmışlıktan _ hep sitem etti, şi~ayet-
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1. YILINDA CIGERXWIN 

leri çoktu. Haksız değildi. Şere Dinan 
(Delilerin Kavgası) şiirinde iç çekişme
leri ne güzel eleştirmişti. 

Herkes sevdiğini bir başka türlü an
latır. Mahmut Derviş, Filistini için: 
Ağzına kadar hava ile dolu 1 durmadan 
çalan/ zurnam benim! diyor. Neruda 
Şili 'si için: Ne zaman avare d udakla
rımı 1 senin dudaklarına dayayacağım! 
demişti. Bulgar Georgi Cagarov'da: 
ister iyi olsun 1 ister kötü benimdir bu 
dünya/ demişti. 

Bizim Cigerxwin'imiz de kendi hal
kının törelerinden yola çıkmış. Yurt 
onun için dört zalim eline düşmüş allı 
telli bir gelindir, elleri kına içinde olan 
bu gelin, sevdiğinin yolunu gözler. 
Cigerxwin, kalkmış bu telli-duvaklı ge
linle sohbete girmiş, ona öyle dil dö
küyor ki sormayın gitsin .. ! Geç kaldık 
diyor, bağışla diyor, ama kurtuluşun 
kesin, sevdiğin senin başlığını birikti
riyor, düğün hediyelerini hazırlıyor, 
diyor .. Daha neler neler .. Bu öyle bir 
sevdadır ki, kalkmış bu güzelin dudak
lıirını kanıyla boyamış, ona nehirler
den, vadilerden, dağlardan bir kıyafet 
giydirip karşımıza dikmiş. Şimdi kim 
sevmez bu güzeli? Onun için kim kav
gaya girmez? 

· Sovyet devrimi, sosyalizmin inşası , 
Hitler faşizmi karşısında Kızıl Ordu '
nun başanlan, onu hayran bırakır ; 
ona yeni bir yön, bir ufuk getirir. İkin
ci Dünya Savaşıyla birlikte, Kürdistan 
çemberini aşarak biz Kürtleri Vietnam, 
Kore , Sovyet halklanyla kardeş ilan 
eden yine odur. Ne kadar soylu bir 
davranıştır, insanın birkaç deniz ötede 
yaşayan insaniann yüzünü görmediği, 
sesini rluymadığı halde onlardan kar
deş, arkadaş diye sözetmesil Sanki 
Kürt Cigerxwin sefil, sıkıştınlmış , aşa
ğılanan bir hali var "Arkadaş Robson" 
şiirinde. Ya da, Robson'a bir Kürt yay
lasında, bir çadır önünde göçebelerle 

o güçlü sesiyle karatenlilerin acılı şar
kısını okurken dinlemiş gibi.. 

1949-1957 yıllan arasında Cizire 
Banş Komitesi Başkanlığı yapan Ciger
xwin, proletaryanın en önemli ve 
hümanist görevlerinden birini, insanlığı 
artık kanlı savaşlarda kurtarma ve 
dünyada kalıcı bir banş kurma kavgası 
na katıldı. 

Biz savaş istemiyoruz, lanet olsun 
savaşa 

Bizi korkutmuyor tehditle 
haykıran ses 

Eğer dünyanın iyiliğini istiyorlarsa 
Çıksınlar işgal ettikleri topraklardan 

Kardeşiz, do~tuz, bütün insanlar 
Buna ne diyorsun Mister Truman 

İkinci Dünya Savaşı 'nın sona erme-
. siyle başlangıçta yurtseverlikle sınırlı 
olan dar sanat açısı genişler ve ateşli 
bir yurtsever olan Cigerxwin; ödünsüz 

bir Marksist-Leninist olur, sosyalizmin 
bayrağını dalgalandınr. Artık onun 
şiirlerinde eski Kürt prenslerin, saray
lann, burçlann hasreti çekilmez. Şiirin 
başkahramanı i şçi ve köylülerdir. 

Hey pale pale 
Das lı male betale 
Palaye genme sore 
P atozan qore qore 
Palan hawir da dore 
Çave maldara kore 

Hey ırgat, ırgat 
Orağa kalmadı iş 

Kızıl buğdayın orak mevsimi 
Homurdanıyor biçer-döverler 
Irgatlar sarmış çevresini 
Mal sahibinin kördür gözleri 

Kürt halkının komşulanna karşı bü
yük dostluk besleyen Cigerxwin, ezilen 
halkiann ortak düşmana karşı ittifakı
nı oluşturmasını yürekten istedi. Hiç
bir zaman Türk, Arap ve Acem işçi ve 
köylülerine kin gütmedi. Onlan kendi 
halkının müttefikleri olarak gördü. Bi
liyordu, sömürücü sınıflar olmazsa, 
halklar yanyana, banş içinde birarada 
yaşamaya hazırdır. 

Göçüp gittiği zaman 81 yaşındaydı. 
Bu yaşam süresi, bugün insanların or
talama 55 yıl yaşadığı şu dünyada, hiç 
de kısa sayılmaz , hatta birçoğundan da 
26 yıl fazla yaşadı. Ama ona daha çok 
ihtiyacımız vardı, çok! 

O ve onun gibilerini düşününce in-
- san, şiddetle ölümsüzlüğü arzu ediyor. 
Doğa böylelerine bir ayncalık tanıyıp 
da hep yaşasınlar diye izin verseydi, ne 
güzel olacaktı! 

Ama ölüm de hayat gibi gerçektir. 
Bir yıldır onsuz yaşıyoruz, o öldü. 
Şimdi duyduğumuz büyük acıyı dindi
ren, bize gurur ve çoşku veren mirası 
üzerinde duracağız. Onun bıraktığı 
hazineyi en iyi şekilde nasıl kullanaca
ğız? Bunu başanrsak göıiül rahatlığıyla 
Cigerxwin ölümsüzdür diyebiliriz .. 
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TERCÜMAN SAHTEKARLIGINI 
iTiRAF ETTi 

konuya ilişkin DGB'nin tavrını soran 
mektubuna verdi~i yanıtta şöyle di· 
yor 

"DGB'nin, bu konuya ilişkin, Fede· 
ral Çalışma Bakanlı~ına iletilen her· 
hangi bir görüşü yoktur''. 
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Goebels'in yazdiklarma bakılırsa 
DGB, bu konuda Çalışma Bakanlı~ına 
sözlü olarak da görüş iletmemiş. Bu 
durumda Tercüman ilk sahtekarlı~mı 
itiraf ederken ikinci birine başvuruyor. 
Ancak bu iş sadece Tercüman 'la sı· 
nırlı de~il gibi görünüyor. öyle anlaşı· 
lıyor ki perde arkasında oyunlar dönü· 
yor. DGB merkezine yakın, Kürt düş· 
manı belli Türk "sendikacıların" bir 

Bilindi~i gibi 25.9.85 tarihli sayı· 
sında 'Almanya'da Kürtçe yayın ya· 
pılamaz" başli~ıyla bir haber yayınla· 
yan Tercüman gazetesi, bu haberini, 
Alman Sendikalar Birli~i DGB'nin Yö· 
netim Kurulu üyesi Siegfried Ble~ch· 
ner in sözde Çalışma Bakanlı~ına gön· . 
derdi~i bir mektuba dayandırmış; bu 
mektuptan pasajlar aktarmıştı. Bleich· 
ner'e ait oldu~ ileri sürülen mektup· 
ta, DGB'nin, Çalışma Bakanlı~ı nez· 
dinde "Arbeitsplatz Deutschland" adlı 
derginin Kürtçe çıkarılması girişimle· 
rine karşı çıktı~ı yer alıyor. 

Was Di ch sicherlich vi el mehr interessiert, es gibt keinen D<ili-St;ona--
punkt zu der Angelegenheit, der in irgendeiner Form dem Bundesarbeits•
minısterium adtgeteilt worden ware. 

Ancak Denge KOMKAR 'm 80. sayı· 
sında da yazdı~ımız gibi, DGB ve Ça· 
lışma Bakanlı~mm KOMKAR'a gön· 
derdi~i yazılarda böylesi bir mektubun 
olmadı~ını bildirmişlerdi. 

Yine Goebels, aynı sendikaya aynı 
konuda gönderdi~i bir başka yazıda 
şunları söylüyor: 

,Tercüman" -Kampagne gegen KO M KAR und 
OGB baut auf groben Fölschungen auf ~ı.; 

Brief an Blüm ist nie geschrieben worden '+ . 11·,~.,-

rB:;,berlin 1 
ı S~;yalist Birlik ı 

Partisi'nin gün-
ı ~ük gazetesinin ı 
~lığı ... 

Tercüman, 29 Eylül 1985 tarihli sa· 
yısında, yani haberi verdikten 4 gün 
sonra, ilk haberini bir kaç satırla, oku· 
yucunun dikkatini çekmlyecek biçim· 
de tekzip etti; yani sahtekarlı~ını itti· 
raf etti. Tercüman bu kezde yeni bir · 
sahtekarlık yapmadan edemedi. Tek· 
zip'te, DGB'nin konuya ilişkin Çalış· 
ma Bakanlı~ma mektup göndermedi· 
~ini, ancak görüş bildirdi~ine yer ver· 
di. DGB mektup göndermedi~ine göre, 
görüşlerini sözlü bildirmiş oluyor. 
Şimdi ikinci sahtekarlık ortaya çıkı· 
yor. DGB Yönetim Kurulu üyesi ve 
yabancılar sorumlusu Karl Heniz Goe· 
bels, 15.11.1985 tarihinde, Bilim ve 
E~itim Sendikasının B.Berlin şubesinin 

"Do~dur, DGB yabancılada ilgili 
herşeye kararlarında ayrıntılı olarak 
yer vermiyor. örne~in herhangi bir di· 
lin tanmıp tanmmıyaca~ı gibi. Buna 
gerekte yok. Çünkü tüzülümüzün de 
tanıdı~ı Anayasamız, tüm dil ve kültür· 
leri eşit görüyor". 

karıştırdıkları ihtimali güç kaza· 
nıyor. Tercüman, sözde DGB'den gi· 
den bu mektubu nerden, hangi kanal· 
dan alıyor? Tercüman, DG B' den tekzip 
girişimi olmadan, ilk haberden hemen 
4 gün gibi kısa bir sürede haberini ya· 
lanlaması, DGB'ye gelen tepkileri bilen 
birilerinin bu işte rol aldı~ını gösteri· 
yor. Ama oyun oynayanlar, sahtekar· 
lık ve yalanla iş yapanlan sıkıştıracak 
ve hesap soracaklar da var. 

KOMKAR'ın dışında da pekçok 
ilerici Kürt, Alman ve Türk sendikacısı 
olay karşısında sesiz kalmadı. DGB'ye 
mektuplar ya~dırdılar. Haberin aslının 
olup olmadı~ını, DGB 'in Kürtlerin 
kültürel istemleri konusunda tamnı 
sordular; Tercüman'a karşı girişimde 
bulunmasını talep ettiler. 

CİGERXWİN'i ANMA GECELERİ DÜZENLENDi 
KOMKAR, büyük Kürt şam 

Cigerxwin 'i, ölümünün 1. yılında 
Wuppertal ve Ulm şehirlerinde dü· 
zenledi~i gecelerle andı. 

24 Kasım günü Wuppertal şehri· 
nin Opera binasında yapılan anma 
gecesi bir dakikalık saygı duruşuyla 
başladı. KOMKAR Genel Başkanı 
yaptı~ı açış konuşmasında, büyük 
Kürt ulusal şairinin kişili~i, yapıtla· 
rı ve onu anmanın gere~i üzerinde 
durdu. Yazar Dr. Rehber Rezan, ge. 
cede Cigerxwin'in Kürt Edebiyatma 
katkılarını içeren bir konuşma yap· 
tı. Anma gecesi için salon tutmada 
yardımcı olan Wuppertal Kültür 
Dairesi adına İngo Rasch da kısa bir 
konuşma yaptı. Kürt halkının varlı· 
~ının inkar etme politikasını eleşti· 
ren Rasch "bu politikanın Federal 
Almanya'da da uygulanmasına karşı 

çıkmalıyız'' dedi. 
Gece boyunca Cigerxwin 'in ha· 

, yatı, sanatı, eserleri ve mücadelesi 
söz dias ve şiirlerle anlatıldı; Ozan 
.Kamil, Delal ve Seydo Cigerxwin' · 
den parçalar ve Kürt halk türküleri 
okudular. 

400'ü aşkın bir kitle geceyi sonu· 
na dek büyük bir ilgiyle izledi. Aynı 
program Ulm' da yapılan gecede de 
sunuldu J Gecede ayrıca İsveç 'ten 
gelen Cigerxwin'in oglu Azad'ta ha· 
zır bulundu. Azad, yaptı~ı kısa ko· 
nuşmada, Cigerxwin 'in kişili~inden, 
çalışmalarından söz etti; onun 
KOMKAR'ın gerçek bir dostu oldu· 
~unu belirtti. 

Tanınmış Kürt ozanı Şıvan'da 
Ulm gecesine katıldL Cigerxwin'den 
besteledi~i parçaları, isyan ve halk 
türküleri okudu. "Das Andere Lied" 
adlı Alman müzik grubu da, Kürtçe 

parçalar ve Almanca devrimci marş· 
lar okudu. Nürnberg Kürdistan İşçi 
Deme~inin Folklor ekibi gecede 
Kürt halk oyunlanndan örnekler 
sergiledi. 

600 kadar izleyicinin katddı~ı 
gecede, Alman Sendikalar Birli~i 
DGB Ulm Şube Başkanı ve Anti· 
faşistler Birli~i VVN'in temsilcileri 
de hazır bulundular, dayanışmaları· · 
nı dile getirdiler. 

Cigerxwin 'in ailesi, Yeşiller Fe· 
deral Parlamento Grubu, Alman 
Komünist Partisi, TÖB·DER Genel 
Başkanı Gültekin Gazio~lu, Gerçek 
Avrupa Dayanışma Komitesi, İşçi 
Gerçe~i, M örgütü Ulm şubesi~ 
Ulm Kurtuluş taraftarları, Fidef· 
Ulm, Şair Gundi, Fırat Ceweri ve 
Hasan Dewran her iki geceye gön· 
derdikleri mesajtarla dayanışmala· 
rmı gösterdiler. 
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Jı Bo Zaroken Kurd BıZımane Kurdi Ders, 
Radyo ô Televizyone Da Bı Zımane Kurdi Neşır .. -KAMPANYA KOMKARE 

Lı Elmaoya Federal u Beriina Roj
ava da gelek karker u mirove n biyani 
dıjin. Jı pıraniya w an h ve welati da jı 
heqqe mirovti u cıvaki bıpar ın. Ango 
bı zintane wana lı radyo u te levizyone 
da te kıssekırın; h mekteban da bı zı
mane dayik ders te dayin, saziyen ku 
mabeyna wan u Elmanan da dewa dın
henn u alikarlya wana dıkın hene. Eva
na hemu jı aliye Elmanan ten naskırın 
u alikarl ten kırın. 

Çawa te zanin h Elmaoya Federal 
u Beriina Rojava da 300.000 betır
karkeren Kurdıstani u malhata wan dı
jin. Eşkereye ku dıve evana ji, jı heqqe 
xwe ye insani u cıvaki pardar bıbın. Se
ha ve yeke gelek caran rexıstıne Kur
dan hevldan u xebate kırın. Bı taybeti 
KOMKAR, be westan h ve babete da 
kar u xebate xwe domkır. 

KOMKAR komcıvina xwe ye 7'an 
da bo ve heqqe cıvaki u insani bıryar 
gırt _ bernameyeke xebate da pe şi ya 
komelen xwe u h ser ve hername da 
kar u te koşina me berdewam dıke. 

Dayren Resmi Hin Astengen 
Derew Derdıxın Peş Me 

Saziyen ku h ser ve şıxuli h Elman
ya Federal kardıkın, pır astengen ne 
rast dıdıne peşiya me. Jı wana bın 
uhane: Cuda buna zaraven Kurdi, ten
gasiyen mali u kembuna mirov u zana
yen jı aliye jurnalist u xeberrekıran. 

Eşkereye ku evana ne arone rast ın. 
Radyo u televizyone da xeber u agah
dariyen ten dayin, ne bı dıle Kurdan 
ın. Pır tıştan ji em te naghijın. Kurden 
Kurdıstana İran, Iraq u Suriye lap je 
fehmnakın. Bı gotınek dın bersiva pır
sen me, daxwazen me yen derheqa 
kılarn u stıranan nayen dayin. Berna
men ku ewana çedıkın, gora dıle me 
ninın. 

'İ'unne buna peran ne derde meye. 
Ewana jı bo filmen burjuvazi yen ne 
tışt, wek Dallas, Denver bı miyonan 
pera dırıjinın, jı bo karkere n biyani ya 
gelen dın peran peyda dıkın, le hele 
seba Kurdan nıkarın peran peyda bı
km?l Karkeren Kurdıstan ji wek kar
keren dın bacan (vergi) dıdın, jı wana 
ji jı peren wan ji, gelek jı bo kare n cı
vaki ten bırin. Le dema ku heq u hıqu
ke xwe em dıgerın, ev ana gışk te n bir
kmne. 

Cfıdabuna zaraven Kurdi ji ne ewqas 
gıring e. Pıraniya Kurdan jı Kurdıstana 
Tırkiye hatıne u bı zarave Kurmanci 
kıssedıkın. Jı aliye dın gelek miroven 
zana u rexıstın hene ku jı bo ve karl 
hazır u amadene. Jı aliki dın bı zarave 
dın ve ji neşır be kırın çı zırare we bıg
hije wana? Eşkere ye ku tu zırare ve 
karl ji tfınneye. 

Ewana siyaseta kolonyalistan h we
late xwe dıdominın. Ev politiqaya cu
da kırma karkeran e u tışten nebaş e. 
Bahane u astengan ku ewana datinıne 
peşiya me, em dıkarın bı xebaten xwe 
u alikarlya mirov u rexıstmen peşverfı 
ve jı orte rakın. Zarok u karkere n Kur
dan ji, jı van heqqan para xwe bıstinın. 

Kampanya ku me derheqa van ka
ran vekıriye, jı çar aliye Elmanya 
Fede.ral u Beriina Rojava da domdıke u 
alikarlyek fıreh u xurt dıstine. Kome
len ku bı KOMKARe ve gridayi ne, 
şev u roj dıxebıtın; pır stande agahdarl 
vedıkın, şevan pe ktinın, belavokan be
lavdıkın, komcıvinan çedıkın, bı peş
verfı u zanayen Elmanan ve tev xebate 
dıkın. Pır saziyen perverdigarl yen El
man u biyaniyan bı dıl u can alikariya 
xwesteken me dıkın. Ev pıştgırtiyen 
han bı rasti me gelek dılşah dıke u ba
weriya me jı aliye pıştgırtiya navne
newi qewi dıke. 

Daxwazen Karkeren Kurdıstan 

Daxwazen me yen beri peş, be şık 
derheqa insani u cıvaki daye. Dıve h 
mekteban da bızımane Kurdi jı bo za
roken Kurd ders be dayin. Pewiste h 
radyo u televizyone da bı zımane 
Kurdi neşır be kırın. Saziyen ku alika· · 
riya bı her awayi fı biyaniyan dıkın u 
ciyen informasyonan dıve jı bona Kur
dan ji be vekmn. 

Xen jı wana naven Kurdi h dayren 
Elmanan pevıste be naskırın; bo zıman 
u çanda gele Kurd peşve here, h ser 
zordarlya kolonyalistan neye domkmn 
u alikarl be kırın, mafen starbune u 
muhacıriye dıve be geyd u şert jı Kur
dan ra be naskmn. 

Hın kes dıkann bejın we jı dest 
Kurdıstan, jı welat berdaye,h welatek 
kapitalist heqqe Kurdan dıxwazın u tı
naze xwe bı me bıkın. Gotın ne hew
ceye, kar u xebaten me her çavan ın. 
Em federasyona komelen karkeren 

Kurdıstan ya demoqratik ın. Ku ev 
karkeranan lı Elmanya Federal u Ber· 
lina Rojava dıxebıtın u dıjin. Eni kar
ker gelek beş u bacan dıdıne Elmanan, 
heqe me ji heye ku jı van tışten jorin 
mafdar bıbın; bızımane xwe bıxwinın, 
h radyo u televizyone da bı zımane 
xwe guhbıdıne xeber u behse dınyaye. 
N ezer u ditına wana peşta here, haj he
buna xwe jı welate xwe bıbın. Jı aliye 
dın naskırına Kurdan u zımane wan, 
be şık seranseri d me da alikarlyek xu rt 
jı bo dewa Kurdu Kurdıstane ye. 

KOMKAR, jı sala 1981 an vırda, bo 
heq u daxwazen karker, zar u zeçen 
wan xebat u kar dıke. Gelek caran ga
ven pe ş avet, alikarlyek qehim u fıreh 
jı bo na me Kurdan sıtand. Nu ha ji seba 
ve karl bı karkere n Kurdu peş~rfıyen 
dm ve hevldıde (cehddıke) ku van heq
qan bı destbıxe. 

Çawa te zanin 8-10 meha Adare sa
la 1985 an h Swede Konfıransa çaran 

ya karkeren mıhacır yen h Ewrupaye 
(lFA) pekhat. Jı 26 welatan 150 zede
tır nuner h we konfıranse beşdar bfın. 
Nunere KOMKAR, xen jı KOMKAR 
nunertiya Forma Rexıstmen Karkere n 
Biyaniyan ji kır. Lı ve konfıranse da 
"Jı bo derse bı zımane dayik, bo eh
mandın fı binbuna zenaeteki, seba za
roken karkeren ınıhacıra dayina heq
qen wekhev" dan fı sıtandın hat kmn 
fı bın bıryaren gelek baş hate gırtın. 

Xwesteken Me Deng Dıde 

Dı sala 1985 an h 13-14 meha Te
baxe damamosten Kurd h gel sendika
ya mamostan a Elmanan fı bı Xaça Sor 
ve cıvinek h bajare Mu nihe pekani n. 
Qederi 30 mamosteyen Kurd bın baja
ren Elmaoya kombfın. Tevi mamosten 
Tırk, Elman fı nuneren rexıstınan ma
mostan ya Tırkiye (TOB-DER), serni
nerek pekanın. Nunere KOMKARe 
ji h ve cıvine beşdar bfın. Lı ve serni
nare da korniteki hat sazkırın, ku jı bo 
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bıryarim ve cıvine lı Elmaoya xebate 
bıke u binecih u ve sala 1985 an cıvi
nek disa sazbıke . Gelek bıryaren ku 
KOMKAR wek annancek daye peşiya 
xwe u kampanyeke xurt vekıriye hate 
gırtın. Wek derse bızımane dayik, ne
şir bı zımane Kurdi lı radyo u televiz
yene da u hwd. 

KOMKAR, qasi 20 hezar name ha
zırkıri belav kır, ewana hatın imza kı
rm u şandıne Radyoya WDRe . Jı bo 
miroven naskıri u zana re namen bı 
taybeti hat şandın u alikariya wan hat 
xwestın. Lı komel u komıken ku gıre. 
dayi KOMKARe ne cıvin, seminar, 
konfırans u şev hatın çekınn. Bı kurti 
kampanya me bı fırehi u bı çalaki reda 
dıçe, fıreh dıbe. 

Dı gel Partiya Sosyal Demoqrat 
(SPD), Partiya Keskan (Die Grunen), 
Partiya Komunist Elman (DKP) , pır 
der, rexıstmen siyasi u demoqratik ve 
miroven peşverıi, humanist u demoq
rat alikariya xwe bı mera u xwesteken 
mera eşkere kınn u hın ji dıkın. Pır 
karkeren Kurdistani u malbaten wan 
bı her cure xebat dıkın u bı her awayi 
alikariya xwe nişan dıkın ku ev heq
qen xwe bı destbıxın. 

J ı bo cihanina xwesteke n cıvaki u 
çandıniye ya karkeren Kurdistani ya 
Elmaoya Federal u Beriina Rojava dı
jin, 6 komeJe·n demoqratik ya Tırkiye 
u Kurdıstana Tırkiye belavokek derxıs
tın u seranseri Elmaoya belav kırın , 
pışgıriya xwe eşkere kırın. 

Roj bı roj aligıren ve xwesteken 
hana pır dıbe . Erke (wazife) ser namıla 
me ji be gotın peşta bırına ve xebate
ye. Bı ve tekoşine ve em dıkarın be
dengiya dayiren resmi ya Elmanyaye 
bıdın rakırın u heqqe xwe bistinın. Di
ve karkeren Kurd, jın u zaren wan he
buna xwe, jı welate xwe dıir nekevın, 
hımber welate xwe jı bo Kurdıstane 
roje n peş me .nebın biyani. 

Kampanya me, xasıma dı nav miro
ve n zana, pedagog u siyasetmedaran 
da gelek aligır peyda kır. Jı wana u kı
nnen wana bı kurti uha em dıkarın 
rezbıkın: 

- Jı Partiya Keskan, Ronald Kern , 
Mebus. Pırsen jerin jı Parlamentoya 
Eyelata Hessen pırskıriye : "Lı eyelata 
me da bejmara Kurdan çıqase? Fesalen 
jı bo dersdayina zaroken Kurdan çıne? 
Seba neşriyeta Kı.ırdi dı radyo u tele
vizyone da ditına parlamentoye çiye? 
Hukma eyaleta me derheqa naskınna 
nave Kurdi wek hukumeta Tırkan dı
fıkıre an na?'' 

Ser ve pırsi, bersiva wazire hu ndır 
ya Hessene bı kurti uhaye: 

Wazir, lı peşiya behs u zordariya lı 
ser gele Kurd u zımane we dıke u dı
beje: "dı eyelata me da jı biyaniyan ne
ziki sedi 5 Kurd ın. Bı bıryaren wazire 
çande, dı sala 1983 an meha Gillane 
ders dayina bı zımane dayik jı xelke 
Yewnan, İtalyan, Yoxoslavan, Fas, 
Portekiz, İspanyol u Tırkan re hatiye 
nasin. Em dıkalın Yoxoslavan jı bo nı
mu neki b ıdın. 

' ' Derse ku dıdıne zaroke n Y oxos-

lavan, bı zımane Sırpki, Xırvati, Slavi 
u Arnavuti ye. Le ewen ku jı Tirkiye 
hatıne, tene bı zımane Tırki derse dı

binın. Jı bono zaroken Kurd bızımane 
wane dayik jı ders dayin dıbe . 

Bı gotınek dın, wazir dıbeje: " dıve 
bı zımane Kurdi ders be dayin." Disa 
wazire hundır dıbeje: "ciyen informas
yon u alikariye biyaniyan dıkın gora 
agahdariya ewana dane me ewen ku 
Kurd ın, jı wan bındık kes jı Tırki fem
nakın. Ew ji pırani jın ın. Lı Hessene 
du hew xebatkaren tercımekır Kurdi 
dızanın. 

"Pıraniya Kurdan Tırki dızanın, le
ma em pewist nabinın ku bı zımane 
Kurdi dı radyo u televizyone da neşır
bıkın. 

"Jı naskırın u nıvisara nave zaroken 
Kurdi, heqqe Kurdan heya le xwedi 
derkevın u bıdın nıvisandıne . Em haj 
pe ninın ku dayren Elmanan ya nıfu
san Iisten Tırkan dayi qebul b ık ın." 

Dı gel ve, disa jı Partiya Keskan 
pırsiyarek derheqa Kurdan jı belediya 
Fulda, pırskır: "Lı Fuldaye bejmara 
Kurdan çıqase? Dayra nıfuse Iisten 
resmi ya navan hene? W ana ke çe kıri
ye bı çı awayi ten xebıtandıne? Heta 
nuha nave Kurdan qet nebatiye qe
bul kırıne, tıştek u he buye, heger 
buye çend hebe? Fesela jı bo infor
masyon u alikariya Kurdan heye? Heta 
nuha tu bo ve karl hun fıkırine an ne? 

- PartiyaSosyal Demoqrat (SPD) 
Karl Hermann Niestaed, jı rexıstına 

bajare Bremen; Dr. Rolf Linkhorn, 
mebuse Parlamene Evrupaye ; Antje 
Humer, mebus; Konrad Gilges, inebus; 
Renate Schmidt, ınebus jı eyelata Ha
den Wurttemberg; u dı gel wan mebu
se SPD İmmer, jı hukumeta Federal 
pırs kır: "Jı bo zaroken Kurdan ye 
nu buyi, naven Kurdi lı dayren nıfuse 
ya Elmanyaye danayen dayin, tıştek 
uha hebe, bı kijan zagone u hıquqe ev 
kar çedıbe?" 

-Sendika Perwerdeyi u Zanistı 
(GEW); disa beşen we sendikaye ya 
Beriina Rojava u Hamburg; 

- Daniel Retreau, Sekretere Gışti 
ya Federasyona Mamosta ya Dınyaye 
(FİSE) 

- Bı nave Komita Demoqrasi u 
Heqqen Bıngehin, Horst Kowarsch, 
(Dı nav ve komite kese n pır nav u 
deng hene); 

-Dr. Klaus Von Dahnanyi, seroke 
belediya Hamburge; 

- Jıigen Michks Tu tzinq, mırovek 
brivabırına Akademiya Protestana; 

- Doveling, bı nave Xaça Sor; 
-Prof. Dr. Renate Riemeck; 
- Peter Schutt, nıviskar u endame 

Yekıtiya Nıviskaran; 
-Prof. Dr. Jens Rohver, Lubeck; 
- Georg Albrecht (Diıikonisches-

werk); 
-Jurgen Roth, Rojnamevan; 
- Demoqraten Ciwan ya Elman; 
- Medico International; 
- Gruba Tegıhişti ya Biyaniyan 

u Hamburge, ku gridayi Partiya Kes
kan u Alternative Listeye; 

Rüpel 9 

- Komita Koordinasyon ya Kongra 
Elmaoya Federal ku gıredayi gruben 
siyaseta peşveçun u emele (BUKO), 
bı nave ve komite Berthold Seliger; 

- Şaxa xebata cıvaki u pedagoji 
ya saziya Elman ye alikariye (DPWV) 
bı nave ve saziye Volker Hafka; 

- Yekıtiya Humanistan; 
- Gultekin Gazioglu, seroke yekıti-

ya mamostan (TOB-DER) ; 
Gazioglu, dı nama xwe ya pışgıriye 

uha dıbeje: "Ez bı dıl u can pışgıriya 
kampanya KOMKARe vekıriye dıkım. 
Wek heqqen karkere n jı xelken dın lı 
Elmaoya dıjin, dıve karkere n Kurd ji lı 
vıra mafen netewi u demoqratik par
dar bıbın. Bı vır-derewen cuntaya 
faşist mirov nıkare ve rastiya han, an
go gele Kurdu heqqen wi ye cıvaki u 
insani ber çawan wında bıke. Jı aliye 
dın, ev ji heye ku komelen karkeren 
Kurd, ronakbir u hunermenden Kurd 
gele xwe, çand u sıneate xwe, jı gelen 
dınyaye re baş nişan kırıne!' 

- VIA, Yekıtiya Gruben Insiyatif; 
Ev pışgıri u alikarl hın berdewam 

dıke, em ji lı Denge KOMKAR da 
dıweşinın. Bı kurti, em dıkarın bıven 
ku mirov u rexıstmen jor uha dıbejın: 
Em xwesteken karkeren Kurd ku jı 
aliye KOMKAR ten ber peş, bı dıl u 
can pıştevani dıkın. Heq u mafen ku 
kar k er ü zaroke n wa~ bi yani je par
dar dıbın, dıve gele Kurd u zaroken 
wana ji pardar bıbın. 

Şerten heri peşin ya demoqratik 
buyine ev ın. Heke hıkumeta Elmanya 
dıbeje _ em welatek demoqrat ın, pe
wiste xwesteke n we qebill bıkın .. 

Tewren Hıkumete u Derewen 
Rojnamen Burjuvaziyen Tırk 

Wek me lı jor nıvisi, pır kesen peş
verıi, demoqrat ve, parti u rexıstmen 
peşverıi alikariya xwesteken KOM
KAR dıkın. Le hin jı hukumete an ji 
dayiren resmi deng dernakevın. Hık
ma paşverıi ye Elmaoya Federal, bı 
kolonyalisten Tırk ve tevayi dıji xwes
teke n me radıwestın. 

Dı gel hıkumet u dayiren resmi, 
rojnameyen burjuvaziye Tırk ji, der
heqa xwesteken me, tışten wır-de
rew nıvisın. Rojnama Tercuman, 25 'e 
İlone da , jı xawka Yekıtiya Sendika
ye Elman (DGB) wazire xebate re 
nameyek şandiye u gotiye ku: lı El
manya Federal da bızımane Kurdi ne
şır nabe, naye kırın ıi hwd .. ~ 

KOMKAR, lı ser ve xebere bıber
pırsiyare DGB'ra dan u sıtandın kır. 
Bı gotın u nıvisaren DGB'ye tu caran 
tıştek uha ewana ne gotıne, nam'! ji 
neşandıne wazire xebate. Lı ser ve, ca
rek dm derew u paşverıitiya rojnama 
Tercuman eşkere bu. 

Cuntaya faşist lı derweyi welat da 
ji eriş u paşverıitiya xwe bı her awayi 
nişan dıke. Xasıma meselen Kurdan da 
ev erişkariya wi, gelek bılınd dıbe, hıin 
bejın qey hardıbe. 
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"sıkıyönetim Kaldırıldı~ Sıkıyönetime Devam ... 
Kukla parlamento tara

fından 25 Kasım 'dan geçerli 
olmak üzere, Adana, Gazian
tep, Erzurum, Hatay, İstan
bul, Kars, Adıyaman ve A~n 
illerinde sıkıyönetim kaldı
nldı. Urfa, Mardin, Diyarba
kır, Siirt, Hakkari, V an, Bin
göl, Tunceli ve Elazıfda ise 
sıkıyönetim 4 ay daha uza
tıldı. Yine aynı tarihten ge
çerli olmak üzere, sıkıyöne
timin kaldınldı~ı illerde 
"Olağanüstü Hal Uygulama
sı "na geçildi. 

huriyet Savcısı ya da Sulh 
Sorgu Hakimi'nin yazılı em
riyle bir misline çıkanlabi
lecek; sokaga çıkma yasagı, 
belli yer ve saatlerde kişile
rin dolaşmalannı yasakla
mak; hertürlü oyun ve film
leri denetlemek, yayınların 
basımı veya dagıtılmasını 
yasaklamak, ya da izne 
baglamak; tüm bunlar valile
rin yetkileri dahilinde. Ayn
ca kolluk kuvvetleri, gerekli 
oldugu hallerde silah kulla
nabilecekler. 

tarihinde görülmemiş boyut
lara varmış durumda. Kürt 
halkı, tek parti döneminde 
Agn, Dersim, Şeyh Sait 
başkaldınlarında, sömürgeci 
iktidarların yaptıklanna, 
Evren-özal yönetimi döne
minde neredeyse rahmet 
okuyacak duruma getirildi. 

bir uygulama getiriliyor. Bu
na göre, sınırda üçlü barikat 
şeklinde tel örgüler, iz tarla
sı, yol, hendek, kuleler ve 
ışıklandırma kurulacak. 

Türkiye ve Türkiye Kür
distanı 'nda terörü sistemleş
tirip sürekli kılacak olan 
"Terörle Mücadele ve Hare
kat Dairesi Başkanlı~ı" ile 
yetinmeyen Evren-özal çe
tesi, şimdilik "Dogu illerin
de" faaliyette bulunacak 
"özel Harekat Grupları" ad
Ii yeni bir tim oluşturuyor. 
Komando egitiminden geçi
rilmiş kişilerden oluşacak 
"TİM"lerin neler yapaca~ı 
ayan-beyan olan bir şey. 

özünde sıkıyönetimden 
pek farklı olmayan "Olagan
üstü Hal Uygulaması "nda, 
eh yüksek idari amir olan va
li, bir sıkıyönetim kumanda
nı kadar yetkilere sahip. 
"Olaganüstü Hal Uygulama
sı "nda valilerin aldıgı karar
lara uymayanlar, bir aydan 
altı aya kadar hapis cezası 
ile cezalandınlabilecekler; 
açık veya kapalı salon top
lantıları valili~in iznine tabi 
olacak; gözaltı süresi, Cum-

İlk etapta sıkıyönetimin 
devam ettigi iliere bakıldı
~ında, bunların tümünün 
Türkiye Kürdistanı 'nda ol
dugu görülür. Evren-özal 
diktatörlügünün Kürt halkı
nın ulusal demokratik mü
cadelesinden ne denli kork
tugunun ve Kürt halkının 
devrimci, yurtsever örgütle
rine karşı olan düşmanlıgı
run ifadesidir bu. 

Türkiye Kürdistanı bir 
baştan bir başa koyu ·bir 
devlet terörü altındadır. Tür
kiye Kürdistanı ile Kürdis
tan 'ın diger parçaları arasın
daki ilişkilerini kesrnek için 
sömürgeci faşist cunta, yeni 
yeni girişimlerde bulunuyor. 
"Sınır" yöresinde kullanıl
mak üzere gece görüş dür
bünleri, elektronik aygıtlar, 
kırmızı ötesi ışınla çalışan 
yeni silahların alınacagı ba
sma yansıdı ve sınır 270 km 
ışıklandınldı. 

Bunlann hepsi yetmiyor
muş gibi, sömürgeci-faşist 
iktidar, sınırda yeni yeni en
geller kÔymaya çalışıyor; 
"61ı Engel Sistemi" denilen 

Tüm bunlar, "demokrasi
ye geçiş" yalanının bolca 
kitlelere ve Batı kamuoyuna 
yutturulmaya çalışıldı~ı bir 
dönemde yapılıyor. Ancak, 
bu uygulamaların adına cun
tadan, onun bir avuç dos
tundan başka herkes FA
ŞİZM diyor ve cuntaya 
lanet okuyor. 

Kürdistan' da devlet eliyle 
yürütülen terör, Cumhuriyet 

KüRDİSTANTN SESİ RADYOSU İÇİN 

BAGIS KAMPANY ASI • 
Gerici Humeyni yönetimi, 5 yıldan 

beri Kürt halkına karşı barbarca bir sa
vaş sürdürüyor. Humeyni yönetimi , ve 
onun pasdarları bu savaşta kaide-kural 
tanımıyor; kadın-erkek, çocuk-yaşlı 
demeden suçsuz insanları kurşuna 
diziyor; Kürt köylerini bombalıyor ve 
ya~malıyorlar. Kürt halkı, 5 yıldır bu 
barbarca saldırılara gögüs geriyor, yi
~itçe direniyor. 

açtıgı bu kanıpanyayı destekleyip 
konuyla ilgili çıkan ça~ıyı Kürtçe, 
Türkçe ve Almanca dillerine ço~al· 
tarak dagıtmış, ilerici güçleri dayanıŞ· 
maya ça~ırmıştı. 

Kampanyanın yarattı~ı etki sınırlı 
da olsa olumlu. Şimdiye kadar toplam 
18 bin 221,60 DM'lik ba~ış kontoya 
gönderilmiş. Yeşillerin Enternasyona· 
lizm Fonu 10 bin DM ba~ışta bulun· 
muş. Günlük gazete Die Tageszeitung, 
Nürnberg'de çıkan Plaer Dergisi, Ham· 
burg'da çıkan Konkret Dergisi bu süre 
içinde, İran Kürdistanı'ndaki gelişme· 
lereve kampanyaya yer verdiler. 

Şimdiye kadar yapılan ba~ışlar 
şöyle: 

Fransa Afganistan Elçiligi 
A. Tanrısever 
A. Çak 
A.D. 
KOMKAR Genel Merkezi 
Konstanz 
Kürdistan işçi Derneği 
Hamburg 
Kürdistan işçi Derneği 
Batı Berlin 
Kürdistan işçi Derneği 
Köln 

500 Frank 
25 Dolar 
100 DM 
100 DM 
500DM 

250DM 

400DM 

250DM 

500DM Kürdistan Işçi Derneği 
Nürnberg 
Kürdistan Işçi Derneği 300 DM 
Wuppertal ve Ulm 'da düzenlenen 
Cigerxwin'i anma toplantılarında top
lanan bağış 853 DM 

tran-Irak savaşının yanı sıra devam 
eden bu savaşa karşı dünya kamuoyu 
ve uluslararası kuruluşlar ço~u kez sus
kun kalıyorlar. Bu suskunlu~u kırmak • 
ve Kürt halkıyla güçlü bir dayanışma 
hareketi yaratmak için Kürt yurtsever 
güçlerine önemli görevler düştü~üde 
herkesçe malum. örne~in şu anda ha· 
len devam eden, Yeşiller eski Milletve
kili Jürgen Reents'in Kürdistanın Sesi 
Radyosu için açtıgı bagış kampanya· 
sı çeşitli nedenlerden ötürü önem taşı· 
yor. Bir kere bu kampanya, Kürdistan'. 
daki güncel durumu ve gelişmeleri ka· 
muoyuna aktarma ve Kürt halkına kar· 
şı sürdürülen savaşı teşhir aracına dö
nüştürülebilinir. Di~er taraftan kam· 
panya, geniş çevrelerin dayanışmasını 
almak, Kürt halkı ve onun peşmergele· 
rine güç ve moral vermek bakımından 
da önem taşıyor. Güçlü bir kampanya 
ile Kürdistan'ın Sesi Radyosu güçlü 
vericilere kavuşabilir ve bu ses, halkı· 
mızın elinde etkili bir silaha dönüşe· 
bilir. 

~~~~ ''KüRDİSTAN'IN SESİ RADYOSUYLA 
~~~~ DAYANIŞMA KOMİTESİ" KURULDU 

Bilidi~i gibi KOMKAR Reents'in 

~ . 
Bir grup Kürt yurtseveri ve Avus

turalyalı parlamenterlerden L. Fer· 
guson, G. Irwin, P . .-Crauwford, Dr. 
A. Retshage, P. Baldwin, T. Uren 
bir araya gelerek "Kürdistan 'ın Sesi 
Radyosuyla Dayanışma Komitesi" 
oluşturdular. Komite, ilk elden ka· 
muoyunu bilgilendirmek amacıyla 
bir bildiri yayınladı. Bildiride, Kürt 
halkının nüfusu, ülkesi ve Kürt hal· 
kına yönelik haskılara ilişkin bilgile· 
re yer veriliyor. Ayrıca Jürgen 
Reents'in kampanya çağnsı da ingi· 

lizceye çevrilerek, komite tarafın· 
dan dagıtılmış. 

Avusturalya'daki Kürt yurtsever
lerini bu örnek tavırlarından dolayı 
kutlamak gerekiyor. Umarız bu ör· 
ne~i diğer ilikelerdeki yurtseverle
rimiz takip eder. 

Ba~ışlarınızı aşa~ıdaki kontoya 
yatırabilirsiniz: 
Sparkasse Bonn (BLZ 380 500 00), 
Konto Nr. 119013, 811 
Jürgen Reent, Stichwort: 
"STİMME KURDISTANS" 
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isvec ve Danimarka' da 
iki Yurtsever Katiedildi 

2 Kasım 1985 günü, lsveç'in Baş· 
kenti Stokholm'de PPKK'nuı düzenle· 
di~i bir toplantıda, daha önce PKK 
(Apocular) Merkez Komitesi üyeli~i 
yapmış olari Çetin Güngör (SEMiR) 
adlı bir yurtsever, Apocu oldu~u açık· 
lanan biri tarafından silahlı saldırı SO· 

nucu öldürüldü. 
Bu olaydan iki gün sonra bu kez de, 

Danimarka 'nın Başkenti Kopenhag'da 
PPKK üyesi Mustafa Tangüner adlı bir 
yurtsever, silahlı saldırı sonucu öldürül· 
dü (PPKK, daha sonra yayınladı~ı 
bildiride, üyesinin Apocular tarafından 
öldürüldü~ünü belirtiyor) 

Bu iki olayın benzeri öldürme ve ya· 
ralama olayları, daha önceleri de Batı 
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde PKK 
eliyle uygulanmıştı; Haziran 1984'te 
lsveç 'in Uppsala kentinde Enver Ata, 
F. _Almanya'nın Rüsselheim kentinde 
Zülfü Gök adlı yurtseverler, Apocular· 
dan ayrıldıkları için öldürülmüşlerdi. 

Yine başta F. Almanya olmak üzere, 
çeşitli ülkelerde Apocular, Kürdistanlı 
veya Türkiyeli örgütlere, onların üyele· 
rine saldırdılar. 

Semir ve Mustafa Tangüner'in öldü·_ 
riilme haberinin duyulmasından sonra, 
başta lsveç ve Danimarka olmak üzere 
çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde, siyasi 
ve demokratik örgütler bildiriler çıkar· 
tıp, açıklamalarda bulundular. Bu tür 
saldırıların devrimci mücadeleye, Kürt 
halkının ulusal kurtuluş mücadelesine 
büyük zarar verdi~ine ve Batı Avrupa 
ilerici kamuoyu nezdinde, faşist Türk 
cuntasının şimdiye kadar ilerici ve 
yurtsever örgütleri karalamak için 
söylediklerini haklı çıkarmaya yaradı· 
~ma dikkati çektiler. 

lsveç 'te Denge Komal, Devrimci· 
·İşçi, Gerçek·ADK, KUK, Tekoşin, 
TİP, TKEP, TKP(B), TKP'yi Savunma 
Komitesi, TKSP ve Türkiye ve Kuzey 
Kürdistan Kurtuluş örgütü, lsveç bi· 
rimleri ''Saldırı ve Provakasyonları 
Boşa Çıkaralım ' başlıklı bir bildiri 
yayınladılar. Bildiride; Çetin Güngör'· 
ün iki yıl önce PKK'dan ayrıldı~ını , 
bunun için öldürüldü~ünü, ayrıca, 
Danimarka'da öldürülen PPKK üyesi 
Mustafa Tangüner'in de PKK 'lılar tara· 
fından katıedilmiş olabilece~i üzerinde 
durulmakta ve şöyle denilmektedir: 

"PKK tarafından işlenen son dna· 
yetlerin kimin plan ve oyunlarına hiz· 
met ettiği ve edeceği açıktır. Bilindiği 
gibi, Türkiye'deki kanlı diktatörlük 
tüm çabalarına rağmen halklarımızın 
ulusal ve toplumsal muhalefetini önle· 
yemiyor. Yığınlar, arttk şu veya bu ve· 
sileyle tepkilerini, hoşnutsuzluklarını, 
rejime karşıtlıklarını dile getiriyorlar. 
Çeşitli burjuva kesimleri de gelişen bu 
muhalefeti kendi potalarında eritme ve 
"islah etme" çabasındadırlar. Diğer 
yandan uluslararası demokratik kamu· 

oyu da Türk cuntasının "demokrasiye 
geçiş" manevrasının içyüzünü güngeç· 
tikçe daha iyi görüyor, aktif tutumlar 
takınıyor. Buna karşın cunta ve onun 
uluslararası gerici dostları da boş dur· 
muyor. Türkiye ve Kürdistan halkları· 
nın ortak mücadelesiyle dayanışma ha· 
reketinin zayıflatılması, giderek dumu· 
ra uğratılması için cunta ve onun ulus· 
lararası işbirlikçileri çeşitli girişimler· 
de bulunuyorlar, planlar yapıyorlar. -

"işte böylesi bir dönemde-lsveç ve 
Danimarka'da işlenen cinayetler açık· 
tır ki, hem propagan~a ve karalama 
açısından, hem de oluşan ortamdan 
yararlanarak kendi planlarını uygulama 
açısından Türk cuntası ve onun gerici 
dostlarına yeni olanaklar sağlıyor. 

Avrupa 'daki ırkçı, faşist örgütlerin ya· 
bancı düşmanlığı yönündeki propagan· 
dalarına da güç katıyor. Avrupa'nın ge· 
rici hükümetlerinin, yabancılara yöne· 
lik yeni gerici yasalar çıkarmalarını, 

daha sert uygulamalara girişmelerini 
kolaylaştırıyor. Kürdistan ·sorununa 
ilişkin olumlu yönde gelişen kamuo· 
yunda kuşku ların yaratılmasına zemin 
hazırlanıyor. -

"Devrimci, Demokratik Kamuoyu; 
"Ne ki sorun bunlarla s ın ırl ı değil. 

Açı ktır ki, Türk cuntasının emrindeki 
gizli -açık terör odakları , Avrupa 'da 
ol uşan son gergin ortamdan yararlana· 
rak değişik cinayet ve provakasyonlara 
başvurabilirler, bu türden cinayet ve 
provakasyonlara örgütler arası çatışma· 
lar süsü vererek olayları daha da körük· 

leyebilirler. Örgütlerimiz, Türkiye ve 
Kürdistan halklarını, uluslararası kamu· 
oyunu bu türden körükleyici cinayet 
ve provakasyonlara karşı da duyarlı ve 
uyanık olmaya çağırıyor." 

Danimarka'da ise . Ala Rızgari, Ger· 
çek·ADK, KUK, PPKK, TİP, TKP'yi 
Savunma Komitesi, TKSP ve YSK Da· 
nimarka birimleri, ortak açıklamada 
bulundular. Açıklamada şöyle deniyor: 

"Biz, aşağıda imzaları olan örgütler, 
M. Tangüner'e, Ç. Güngör'e, E. Ata'ya 
ve bunlar gibi onlarca kişiye sıkılan 

kurşunları, Türkiye işçi sınıfı ve Kürt 
halkının ulusal demokratik mücadelesi· 
ne, demokrasi ve barış güçlerine sıkıl· 
mış kurşunlar olarak kabul ediyoruz. 
Bu anlayışın ve bu anlayışın doğal 
uzantısı olan bu olayların Türkiye ve 
Kürdistan demokrasi güçleriyle hiçbir 
alakası yoktur. Bizler bu olayları şid· 
detle mahkum ediyoruz. Özellikle bu 
olaylar, Türkiye faşist cuntasının halk· 
larımız üzerinde estirdiği terör ve iş· 
kencelerin en yoğun bir biçimde teş· 
hir edildiği, ve onun "demokrasiye 
geçiyorum" demagojisinin son Avrupa 
Parlamentosu toplantısında bir kez 
daha aç ığa vurulduğu sıraya denk geti· 
rilm iştir ve bu düşündürücüdür." 

Bunların yanı sıra, PPKK Polit Bü· 
rosu, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı 
SOL BIRLIK, F. Almanya'daki Türki· 
ye ve Kürdistanlı 5 demokratik örgüt, 
Hamburg Dev-İşçi ve yine Hamburg'. 
daki örgiıllerden ATİF , Dev-İşçi , Ka· 
wa, KKDK, KPD ve· İleri konuyla ilgili 
bir bildiri yayınladılar. 

Avrupa Konseyi "Basın özgürlüğü Sempozyumu" 

"Türkiye' de basın özgürlüğünden 
bahsedilemez" 

Avrupa Parlamentosu 'nun Türkiye 
aleyhine almış old~u kararın müreke· 
bi kurumadan, Batı Avrupa 'nın bir 
başka ülkesinde, bir başka toplantı ya· 
pıldı ve bu kez de Türkiye 'deki basının 
durumu gündeme geldi. 

Geçti~imiz günlerde Avrupa Kon· 
seyi tarafından İspanya 'nın Sevilla 
kentinde "Basın özgürlü~ü Sempoz· 
yumu" yapıldı. 350 parlamenter, hu· 
kukçu, bilim adamı ve gazetecinin ka· 
tıldı~ı bu sempozyuma, Türkiye'den 
de MDP "milletvekili" Yılmaz Altu~, 
ile birkaç prof. katıldılar. 

İngiliz Lord Mac Gregor tarafından 
sempozyuma sunulan ''Basın özgürlü· 
~nde Demokrasinin Gere~i Kısıtlama· 
larm Şartları" başlıklı raporda, Türki· 
ye'ye atıfta bulunuluyor. Mac Gregor, 

"Basının dizgin altmda tutuldu~u , baş· 
yazar ve gazetecilere uygulanan baskı· 

nın artık ola~an bir olay haline geldi~i 
Türkiye hakkında ise birşey söylemek 
istemiyorum'' diyerek, genetallerin 
yönetimindeki Türkiye 'de basının du· 
rumunu gözler önüne serdi. 

Balfe'den sonra yine bir İngiliz .. Ne 
alıp veremedikleri var bunların Türk fa· 
şist cuntası ve onun kukla hükümetin· 
den? Bir gün Sosyalistler, di~er bir gün 
Yunanlılar veya Komünistler ... Bunlar 
"Son Türk devleti"ni ortadan kaldır· 
mak isteyen bu "bölücü", "anarşist"· 
lere destek oluyorlar? Niye onların de· 
diklerine inanıyorlar da, anlı·şanlı Türk 
devletinin, onun prof. 'larmın, milletve-

(Devamı Sayfa 15 'te) 
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20 Yıllık Diktatörün 
Sonu Yaklaşıyor ... 

Nikaragua'da Somoza, İran'da Şah'ın devriimesind( 
sonra, ABD'nin Pasifik'teki kalesi, 20 yıllık ittifakçısı dikta
t6r Ferdinand Marcas'un tahtı da sallanmaya başladı. 

ABD için hayati bir öneme sahip olan Filipinler'in elden 
gitmesi, ülkeye demokrasinin gelmesi, ABD tarafından haz
medilecek gibi de~il. Bilindi~i gibi ABD'nin ülke dışında en 
büyük iki üssü (Clark Hava Üssü ve Subik Körfezi Deniz 
Istasyonu) bu ülkede bulunuyor. Bunlar, hem Güney Çin 
Denizi'ni denetim altında tutuyor, hem de Ortado~u petro
lünün Japonya'ya ulaştmlmasında güvenli~i sa~lıyor. Bunun 
için son zamanlarda Marcas'un durumunun kötüye gitmesi 
üzerine, ABD Filipinler' e ba~lı 7200 hektarlık iki adayı sa
tın alarak, 8 milyar dolar harcayıp her iki üssü de buraya ta
şıyor. Ayrıca 1 milyar 300 milyon dolar harcayarak, bu 
üsleri daha da modemleştiriyor. Di~er yandan kendisi için 
en kötü ihtimalleri de gözönünde tutan Reagan yönetimi, 
Filipinler'de "Bir aksilik' olursa, üsleri bir başka ülkeye ta
şımak amacıyla daha şimdiden Avusturalya hükümetiyle 
görüşmelerde bulunuyor. 

Filipin ekonomisinin durumu oldukça kötü. Sayılan 
lOO'ü bulmayan aile şirketleri, ekonominin büyük bölümünü 
ellerinde tutuyorlar. IMF'nin dilektifleri do~rultusunda bir 
ekonomi politika izleyen Marcos son zamanlarda bunu uy
gulamakta da zorluklar çekiyor. IMF, istedi~i "reform"ları 
uygulamaya sokmayan diktatöre vaadetti~f 453 milyon do· 
larlık ödemede bulunmadı. Bunun üzerine, ABD Senatosu 
Reagan'ın hayranlı~ını almış olan Marcos'a 180 milyon do· 
larlık bir 'yardım'da bulundu. 

1965 yılında seçimle Devlet Başkanlı~ı'na gelen 
Marcos'un, 1972 yılında yeniden Devlet Başkanı olması par· 
lamento tarafından engellendi. Bunun üzerine 10 yıl süren 
sıkıyönetimi ilan eden Marcos, 1981 yılında gerici yasalar 
çıkartarak, durumunu güçlendirdi ve kendisini yeniden 
devlet başkanlı~ına seçtirdi. 

Bugün diktatörlü~e karşı yıllardan beri savaşan Yeni 
Halk Ordusu (NPA), en güçlü muhalefeti oluşturuyor. 196~ 
yılında kurulan örgütün 15 bin dolayında silahlı gücü bulun
makta. ülkenin yüzde 20'sini kontrolü altında tutan gerilla
lar, kurtarılmış bölgelerde toprak reformunu gerçekleştirip 
sa~lık kuruluşlarında ücretsiz bakım yapıyor, okuma-yaz
ma ve e~itim kurslan düzenliyorlar. 

Diktatörlük, gerillalara karşı mücadele için 27 milyon 
dolarlık bir fon ayırdı ve ayrıca "özel e~itilmiş "polis 
örgütü oluşturdu. Di~er taraftan suçsuz binlerce insanın ka
nına girmiş olan Marcos 'un çeteleri de yeni yeni yetkilerle 
donatılıp yeniden halka saldırıya hazırlanıyorlar. 

özellikle iki yıl evvel katledilen muhalefetin lideri 
Akio 'nun cenazesi ile başlayan kitle gösterileri, bugün daha 
ileri bir noktaya gelmiş durumda. Bu da Marcos ve ABD 
emperyalistlerinin rüyalarını kaçırıyor. 

ABD'li diplamatların ve CIA ajanlarının Reagan'a baskı 
yaparak birşeylerin yapılması gerekti~ini söyledikleri ve bu
nun üzerine de Reagan'ın Filipinler'e bir elçisini gönderdi~i 
Batı basınında yer aldı. Filipinler'e bir "Reform Paketi' ile 
gelen Reagan 'ın elçisi Laxat, diktatöre, bunun gecikilmeden 
uygulamaya konması gerektilini belirti~i, basında yer aldı. 

Yine İran' da Şah diktatörlü~ünün devrilmesinden kısa 
bir süre önce, Şah'ın resmini kapak konusu yapan Batı'nın 
en büyük dergilerinden ·Newsweek, bukez de Marcos'u· 
kapak yaptı. Yine aynı dergi, Waşington 'un Vietnam~ Nika
ragua ve Iran 'ın akibetiyle yeniden karşılaşmamak için, 20 
yıllık diktatörü feda edebilece~ine dikkat çekiyor. Böyle
likle Marcas'un sonunun yaklaştı~ını belirtiyor. 

Son günlerde ise, Akio 'nun katilleri olduklan iddiasıyla 

(Devamı Sayfa 15'te) 
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S ili: Pinö se -
• • 
Zor Durumda .. 

Şili kaynıyor. Şili'de ölü 
sessizli~i da~ılıyor .. ll Eyül 
1973'ten beri Şili halkı, 
ABD emperyalistlerinin açık 
deste~ini almış olan Pinoşe 
diktatörlü~ünün kanlı pen
çesi altında. Faşist Pinoşe 
12 yıldır Güney Amerika'
nın bu zengin ülkesini İMF 
ve di~er uluslararası mali ku
ruluşulann iste~i do~rultu
sunda baskı ve zorbalıkla 
idare ediyor. 

Hayatın her alanında gö
rülmemiş bir düzeyde buna
lım yaşanıyor. Resmi rakam
lara göre işsizlik oranı, Allen
de dönemindekinin 6 misli
ne, yani yüzde 30'a; dış 
borçlar ise beş misli arta
rak 20 milyar dolara ulaştı. 

Ekonomik durumun da
yanılmaz ölçüde kötüleşme
si üzerine, başta sendikalar 
olmak üzere, demokratik ve 
siyasi örgütler eylem ça~n
sında bulundular. Birçok 
kez grevler yapıldı. Ulusal. 
pro~sto gösterileri düzen
lendi. özellikle Ailende yö
netiminin devrilişinin 12. 
yılında, Santiago 'da dikta
törlük karşıtı güçler, büyük 
bir gösteri düzenlediler; 
elektrik direklerini . devirip, 
tüm Santiago şehrini zifiri 
karanlı~a bo~dular. Askeri 
birlikler helikopterlerle ma
halleleri aydınlatıp -özellikle 
işçilerin oturdu~u kenar 
semtleri- halka ateş açtılar. 
Yüzlerce insan çatışmalar sı
rasında yaralandı. 

Yine 8 Ekim tarihinde, 
diktatörlük karşıtı gençler
den bir grup, Santiago Rad
yoevi 'ni işgal ettiler. Genç-

ler ile polis arasında çatış
malar çıktı. Bunu takip 
eden günlerde -18 Ekim 'de
politik tutuklular Santiago 
tutukevinden kaçma teşe
büsünde bulundular. Çıkan 
çatışmada 8 kişi yaşamını 
yitirdi, 26 kişide yaralandı. 

Geçti~imiz günlerde "De
mokratik Birlik "in ça~nsı 
üzerine başkent Santiago'da 
500 bin dolayında insan 
"özgürlük istiyoruz", "Şili'· 
ye Demokrasi" sloganlan al
tında düzenlenen bir protes
·to eylemine katıldılar. 

Bilindiji gibi bugün Şili'. 
de Pinoşe diktatörlü~üne 
karşı muhalefet yürüten güç
ler üç grupta yer alıyor. Şili 

Komünist Partisi, Sosyalist 
Partisi 'nin sol kanadı ve 
MİR'in oluşturdu~u DE
MOKRATİK HALK HA
REKETİ; Sosyalist Partisi'· 
nin s~ kanadı etrafından 
toplanan güçlerin oluştur
du~u SOSYALİST BLOK, 
Hristiyan Demokrat Parti 
(ki bu Parti Ailende 'yi de
virdi~inde Pinoşe 'yi destek
lemişti), Merkez Sa~ Sosyal 
Demokratlar ve Radikal Par
ti 'nin oluşturdu~ burjuva 
liberal muhalefet olan 
DEMOKRATIK BİRLİK. 

Kitle muhalefetinin yük
selmesi karşısında, Pinoşe 
1984 yılında yeniden sıkı
yönetim ilan etti. Soka~a 
çıkma yasa~ı, sansür ve top
lantı yapma yasa~ı yürürlü~e 
girdi. Sıkıyönetimin ilanı, 
rejimin sarsıldı~ını, Pin o şe'
nin zor durumda oldu~unu 
gösteriyor .. 
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6 Partiyen Yekıtiya Hezen Çep Cıvinek Pekanin ii Belavokek Derxıstın 

RONAHİ PESTA YE • 
Dı şere te koşina çini, demoqrasi fı dıj-faşiye da hev

kariyen beze n peşverfı h ve xebate da ciyeke gıring dıg
re. Em dıkarın bejın ku gaven peşin ev e. Hımber dıjmı
nen dı nav refen xebatkar fı gelen bındest ji yekıtiyeke 
xurt dıve be sazkırın. Ev ji dı nav kar fı xebate da wadeki 
dırej da bıngeh dıgre fı dıghije armancen xwe ye nezık fı 
dfır. 

delegasyonen xwe ve cıvinek pekanin. Kar fı baren 
Y. H. Ç. h rojen bori dı ve cıvine da berçav hate gırtın, 
ser xebat dan u standın hate kırın. Her usaji h ser rewşa 
siyasi ya iroyini dı Tırkiye da bı fırehi hate sekınandın. 

Lı cıvine da ser. te koşina dıj cunta faşi hat axıftın fı 
xebat dı merheleke çawadane u jıvır peve çawa dombı
ke?, bersiva van hat dayin. Ü jı bo duweroje hin bıryaren 
gıring hate gırim. Lı ve babete da YE.KITIYA HEZEN ÇEP, h hundır fı 

derweyi welat bala xebatkar fı demoqratan pır kışandiye. 
Nav gele Kurd fı Tırk da aligıren wi roj bı roj zede bfıye. 
Jı ber ku daxwaz fı ditına pıraniya gelan dayeber çavan, 
eşkere kıriye fı seba van annancan ji xebat dıke. 

Partiyen dı nav YE.KI11Y A HEZEN ÇEP dane, meha 
Çıriya Paşin dı sala 1985 an da nfıneren van partiyan tevi 

Dawiya cıvine belavokek hat e belavkınne. Lı bela
voke da hangi hemu kesen siyasi yen çep u hezen de
moqrat te kırın ku h ser xwesteken rojane u yen dıve bı 
lez serda be sekınandın u xebat be kırın, wenn ba hev u 
bı hevra xebate bıkın. 

"lro insaniyet bın tfınnebfıne, dı 
bın xeteriyeke gıran da dıji. lmperya
lizm her roj çekdariye peşda dıbe, le 
serida Yekıtiya Sovyet fı bezen aşıti
xwaz fı demoqrat hımber veriya çewt 
fı xeter derdıkevın. 

"Lı rojhılata navin ku Tırkiye fı 
Kurdıstan h ve hele ci dıgrın, dewle
mendiya bın erd fı ser erd ji gelek ın, 
Emeriqa Yekbfıyi dıxwaze ve mıntıqe 
her tım bın deste xwe bıgre. Lema zor
tır hezen xwe vıra cih-war kıriye. Dıji 
tekoşina netewi-demoqratik ya gelen 
bındest , hımber tekoşina çina karke
ran her tım hazır fı arnade dıde sekı
nandıne . Ş ere mabeyna İran fı Iraqe dı 
peşiya xebata aşıtiye da bendeka me
zın e. Dı şere azadi fı nzgariya kurdıs
tane da ji şerten ne baş tine hole . lro 
ciye hukma Şah, cunta faşi gırtiye fı 
bt1ye cendırme imperyalizme ya Rojhı
lata Navin 

( ... ) 
Hukma faşi jı aliye abori, çandi, cı

vaki, leş k eri fı siyasiye . ve xwe gue
dayi van hhen imperyali fı paşverfı~an 
kınne. 

( .. ) 
Ango hukma Evren-Ozat bı nave 

' dıji teraristan xebat" dı Kurdıstana 
Tırkiye da qetılkariyeke mezın dıkın. 
Şovintiya xwe her bılınd dıkın. Bı go
tın be ji, nu ha tene Kurdıstane da huk· 
ma leşkeri maye. Rfıreşiya xwinmej fı 
nıjadperestan eva büyera ji nnd nişan 
dık e. 

Partiyen ku pışti cuntaye bı aliye 
wana hatiye sazkırıne , nu ha beliyan ü 
derewen wana ber çave gelan bın baş 
eşkere bfı . Kar ü baren hezen peşverfı 
fı demoqratan kome ser hev dıbe fı 
peşta dıçe. 

Iro xweş diyare ku xwestına effuye
ke. gışti dı nav refe n xebatkar fı pırani
ya gel bıngeh gırtiye, bfıye daxwazen 
mılet . Çawa te zanin Y. H. Ç. eve dax
waze her tım peşta gırt, bo we tekoşi
ne da ü ve daxwaze k~e male gel. 

Hemher eşkence fı dardakırma mi
rovan ji iro h welat hereketeke mezın 
peyda bfıye. terora dewlete ku h ser 
gele Kurd te kırın, gıhiştiye konaxa 
dawin. Her usa ji dıji ve kare kıret ü 

Dı belavoke kurtayi usa te gotın: 

ne insani h bu pdue welat bı tay be ti 
derweyi welat denge xurt derdıkeve. 

Qeyd u benden ku danine peşiya 
karkeran bı gotınek dm, dıji qedexe kı
nna grev u bazariya komi, karker xebat 
dık ın. 

Bılındbun u peşta çuna gav bı gav, 
dı nav gel tırsa cu otaya faşi mezın 
dıke. Aliki dıxwazın disa bı umuden 
derewin derxıne piyase, alikiva ji 
rexıstmen nu wek MIT, DAL, Kontr
Gerilla sazdıkın _ Teror u zordestiyen 
dewlete bı ve rexıstıne va we derweyi 
welat ji pekbinın. Evi yeki eşkere dı
bejın u rojname wana ji dınıvısinın. 

Dıji van hemu neheqi u zordestiyan, 
jı bo ruxandına hukma faşi bona dest
xıstına hukmeke demoqratik Y. H. Ç. 
bange hemu beze n dıj-faşiye u hezen 
çep dıke, ku bı wan ra yek bı yek an ji 
bı rexıstıni hevkari u hevxebate bıke. 

Seba yekıtiyeke xurt u bıngehin çı 
deste Y. H. Ç. were tu car naye teq
sir kırın. Ronahi peşiya gelen me da
ne. 

Werın em pışt bıdın hev, deste xwe 
jı hev neqetinın. Dawiya hukma faşi 
binın, riya azadi fı demoqrasiye vekın 
ku rojek peş ber bı cıvateke sosyalisti 
re b ıkanbın vekın." 

• • $EVEN BIRANINA 
• • CIGERXWIN 

Dı ye k saliya mınna helbestvane 
Kurd ye mezın Cigerxwin, KOM
KARe h Bajaren Wuppertal fı Ulm 
şeven biranina Cigerxwin arnade 
kır. 

Şeva Wuppertale roja 24 Çıriya 
Paşin dı salona Opera da çebü. Dı 
destpeka şeveda hemfı mevan daqi
qake jı ber Cigerxwin ü şehiden 
Kurdıstane rabfın ser piyan. 

Seroke KOMKARe dı axaftına 
vekınna şeve da h ser mirovti, ef
randın ü xebate n Seydaye Ciger
xwin sekıni ü pewistıya cıvinen bir
anina wi u ya nasiya wi ani ser zı
man. 

Nıviskar Dr. Rehber Rezan ji, dı 
şeve da h ser rola Cigerxwin dı Ede
biyata Kurdi da axaft. lngo Rasch 
bı na-ue Daira Çandi ya bajare Wup
pertal ku, alikariya şeve kırıbu, 
çend gotın h ser rewşa Kurda kır u 
pıştgırtiya xwe ni şan da. 

Bı gotın, dias fı helbestan dur u 
duej belısa jiyana Cigerxwin, xebat 
u efrandınen wi hate kırın. Dengbej 
u bozan Kamil, Delal fı Seydo hel
best u strane n Cigerxwin u geleri 
peşkeş kırın. 

Zedetıri 400 kesi dışeve da beş
dar bfın u eleqeke mezın guhdari 

gerxwin, h Ulme ji, roja ı Çıleye 
peşın hate peşkeşkırın. Dı we şeve 
da lawe Cigerxwin Azad h ser mi
rovti fı jiyana Cigerxwin axaft. Wi 
got: "Cigerxwin bı rasti doste 
KOMKAR bfı". 

Ozane Kurd ye navdar Şıvan ji 
dı şeve Ulme da beşdar bfı, helbes
ten Cig~rxwin, stranen tarixi fı ye 
geleri peşkeşkırın . Gruba Stranbe
jen Elman bı nave "Das Andere 
Lied", bı elmani fı kurdi çend stran 
gotın. Folklora Komela Karkeren 
Kurdıstan h Nurnberg çend listiken 
Kurdıstane peşkeş kır. 

Jı 600 kesizetır mirov, di we şe
ve da beşdarbu . Seroke Yekıtiya 
Sendiqen Karkeren Elman DGB, h
qe Ulm fı nunere VVN · Yekıtiya 
Elmane n Dıj Faşizme ji dı şeve da 
beşdar bfın pışgıriye nişan diın. 

programa şeve kınn. 
Ew programa şeve 

Malhata Cigerxwin jı Swed, Gru · 
ba Partiya Keskan dı parlamentoya 
Elmanya, Partiya Komunista El
man, Komita Pıştgırtiya Ewropa bı 
Gerçek ra, Gfıltekin Gazioglu sero
ke Komela Mamosten Tırkiye, Ras
tiya Karker, Gruba Amnesti lnter
nasyonal h Ulni, Revalen rexıstına 
Xelasi (Kurtuluş) h Ulm, Fidef 
Ulm, Helbestvan Gundi, Fırat Ce
weri Hesen Dewran jı şeven birani

biranina Ci- na Cig.erxwin ra sılavname şandın. 
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ŞEXEN GIZANE 

Lı hEHa me, lı gunde Gızane ocaxa şexan heye. 
Şexen Gızane iro se bra ne. Şex lzzeddin, Şex 
Tahır fi Şex Nireddin. 
· Weki te zanin, gundi şexan wek merıven bımba

rek dıhesıbinın. Dıçıne dest ii lıngen wan, dıayen 
wan dıstinın. Gora pır kesan şex xwedi hekmet ın. 
Lı ser he kınete n şexan gele hıkyat te gotın. 
Şexen Gızane _bı nıjad, xwe dıgehinın Xalıd bin 

Welid. Gora hıkyate, gava bapire wanjı,Erebistane 
hatiye van doran lı hırÇeki siwar bfıye, dı dest daji, 
mina qamçi, .. marek hebfıye .. E w, bı vi mari hırç da-
jotiye. · • 

Nıfftıen wan gelek mezın e. Lı çarali Bidlise, 
Serte ii Miişe bı hezaran ınıredi wan hene. Her se 
bran karen şextiye dı nav xwe da parva kmne. 

Şex lzzedin mezıne wan e: Ew bı kare ol mıjiil 
dıbe, hekmetan ııişan dıde 

Gora. gotına gundiyan, Şex lzeddin, rojeki zı
vıstane çiiye gunde Mılane. Her der dı bın berfa 
stfir da buye. Şexjı xwediye male ra gotiye: 

- Dıle niın .temetez ii xiyaran dıxweze! 
Gundi şaş bfıye. Je ra gotıne: 
- Ma efendi, zıvıstan e; nıha temetez ii xiyar te 

di tın? 
Şex çave xwe gırtiye, demeki usa sekıniye , paşe 

vegeriye wan, gotiye: 
- Bıçın, lı newala Kortan dareke gftıe ya mezın 

heye; lı koka we bınerın.. . 
Newala k ii şex gotiye lı" jeri gund biiye. Çend 

gun,di derketıne, çfine newale' lı do ra giize ya me
Zin gerine. U'çı bıbinın: xıyar ii ternetezen teze dı 
ko ka dare da dısekınm! 

Jı w~ roje şun da hekmeta şex dı nav gundan da 
belav biiye ii nave wi gıhıştiye welaten diir. Mıri
den wi qat bı gat zede biille , lı dere wi cıvine. İro 
mala şexan mina petaga me şan d~şuxule .. 

Gundiyen reben be hay biin ku lı bajaran her 
dem, dı rojen çıle da ji heşinayi, xıyar ii temetez 
tene ditın. Ew lı welaten germ ii lı camekanan dı
bın ii dı nav rojeki-du rojan da dıghen sıfre dewle
mendan. ü wan ne-1iızani ku, rojeki bere naseki 
şex jı Enqere hatı bii ii je ra temetez ii xıyar ani 
biin; wi ji gava hatı bii gund, ew lı ser reya xwe dı 
koka gftıe da vertı .biin .• 

Merıven ku. bo ditına şex ten tım bı xwe ra xe
letek tinın: karek an berxek, mih ii hızın, merş ii 
xaliçe, mast, riin, ii penir, dan ii sawar .. Hın kesji 
pere dıdıne şexan. 

Bere mala şexan du qat bii. Şex lzeddin lı qate 
jorin riidınışt. Menven şex, bere, mevan lı qate je
rin dı odeyek freh da dıdan rôııŞtandın. Ü wan, 
mırid jı şex ra çı aniye hin dıbiin ii bı mikrofeneki 
dızi xeber dıdaıie şex. Kinge mırid derkete hızira 
şex, wi xal ii xatır je dıpırsi ii tışte ku aniye nav 

le dıda ii je ra spas dıkır. Ango, mırid ku beroşek 
riin aniye, şex wıha dıgot: 

- Tu xer hati, fılan kes. U te çıma bo rfin zelı
rnet kır! Xwede qebiil ke iijı te ii zar ii zeçe te ra
zi be .. 

Mırid, hımber ve gotıne şaş dı bii ii dıma. Gelo, 
şe.x çawa dızani ku wi riin aniye? Pıştre ji baweri
ya xwe pe dani ku ew xwedi hekmet e, jı xeybe dı
zane .. 

Bı vi awayi, bımb~ekiya şex, her ku çii dı nav 
mılet da fıreh bii. Her usa ji, ew roj bı roj dewle-
mendtır biin. • 

Her se bran, bı ve qezenca mezın lı hela Bidlise 
ii M fişe erde freh kırin. Lı gunde Gızane baxçeyek 
mezın serrast kınn. Dı orta bexçe da qonaxeki mo
dem ii çarqati danin. Qonax lı sere vi çiyayi bı ka
lorifere germ dıbe, bı elatrige te toııi kmn. Qaten 
we freh ın, jı diir va mina qesreki bılı~d ii freh 
xuya dıke. · 

Gundiyen reben dı avakınna bexçe ii gonaxe d.a, 
dı anina elatrige da belaş, bı dıl ii can xebıtin. Şe
xan ii hempay en w an dıgotın: "Ki dı kare şexan da 
bıxebıte sewabek mezın hıldıde ii dı çe bıhiişte!" 
B ona ve yeke, şexan bo karkeriye tu mesref ne kı
no ii serdaji,jı mıridan gelek pere komkırın. 

Dı Gızaiıe da şexan medrese vekırın. Dı ve med
rese da qasi 70-80 suxte, ango feqi dıxwinın. Şe
xan, bo xercen medrese jı gundan gele tışten xwa
rıne, cıl, nıvin ii pere komdıkın. E w ana bo medrese 
lı . deşt ii bajaren nezı:k aş çekırın ii dan şuxulan-

. dm. U qezencen medrese, pırani dıkeve berika 
şexan. 

Dı medrese da şex lzeddin ders dıde. Le karen 
berhevkmna xelet ii beşen mıridan, idara aş ii kar
xanen dm dı ı!~st Şex Tahır da ye. Ango ew lı ka
ren abori dınere .. 

Şex Nureddin lı mekteben tırkan ii zaningehen 
frengan ~wendiye. Ew bı çend zmanan dızane. Her 
usa ji, panzdeh sal e ku lı perlamentoya Tırkiye en
dam e. Çar -salan da care hılbıjartına parlamentoye 
çedıbe ii ew tım te hılbıjartın. lro rayen gundiyan 
jimina beşeki şextiye ye, wek ınılke wan e. 

Riimeta şexan lı dere hukumete ji gelek bılınd e. 
Gava memirek me~ın te gund, lı wan dıbe mevan. 
Mabeyna wan ii hukumeta Tırk gelek xweş e. Çıma 
xweş ne be, mafe şexan ii ya hukumeta Tırk yek 
e, herdu ji gele Kurd kmne bende ii heyiyen wi dı
dızın. hukumet deste Kurdan gıre dıde, şexji 'çave 
wan .. 

Lı kare şexan ye dere hukumete Şex Nureddin 
dınere. Hın kesen hışyar, bo wi "wezire şexan ye 
dervayi" dıbejın. 

(Dj]mahik Heye) 
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NEMA QANATE KURDO ... 
(Destpe k rupela dawi) 

Evna herhemen zımanine u j ı bile 
benden bı zımane rılssi derketıne 
Iıser zımane kurdi u jı biJi perwerdekı· 
rına 19 doktoren zanısti dı çanda 
kurdida. 

Qanate Kurdo dı nav prrsen zımen· 
da namine, ew dest driji geneina nete· 
wa kurd dıke , folklore komdıke u pır· 
tılkeke dıweşine bı tipen erebi : 
9. Qanati Kurdo (Kurdoev) , Komele 
teksti folklori kurdi le zari kurdekani 
8. Sovietewe, Bexda, 1976 

Dı we babeteda Q. Kurdo pır xebı· 

" BASlN SEMPOZYUMU" 
kilerinin söylediklerine kulak asmıyor· 
lar? Zaten oldum olası bu Avrupalılar 
Türkleri anlamadılar!.. Bugün de anla· 
mıyorlar! .; 

Mevcut kırıntı halinde bulunan de· 
mokratik haklar, 12 Eylül faşist darbe· 
siyle tamamen ortadan kaldırıldı. Tüm 
basın-yayın a~ır bir sansürden geçirildi. 
Sıkıyönetim kumandanlarının bilgisi 
olmadan hiç bir haberin gazetelerde yer 
almaması gerekti~i, sorumlu yazı işleri 
müdürlerine "münasip" bir dille anlatıl· 
dı. Tüm basma tek elden, kumandanla· 
rm "okey"ledi~i haberler da~ıtıldı. 
Beş yıllık süre içersinde hasbel kader 
de olsa, bazı yazı, haber ve karikatürle· 
rin yayınlanmasından dolayı, birçok 
sorumlu yazıişleri müdürleri sıkıyöneti· 
min kapılarını aşındırdı ; birçok gazete 
ve dergi süresiz kapatıldı. 

Basın-yayın üzerindeki her türlü ya· 
sak ve sansürün kaldırılması, gerçek bir 
demokrasinin ülkeye gelmesiyle müm· 
kündür. Bu demokrasi de kitlelerin ak· 
tif mücadelesi sonucunda elde edile· 
cektir. Bunda kimsenin şüphesi yok .. 

tiye, agahdariya mın heye ku pır dest· 
nınıvis lı şuna xwe heştiye , j ı ber ew
na raberi mın kırın , gava serkare mın 
bu, hevi dıkım ku rojeke em wan ber· 
hernan çapkıri bıbinın. 

Mamosteye mezm best dıke ku va· 
layiyeke mezın heye dı ware destne· 
xıstına herhemen klasiken kurmancan· 
da, ew dıxebıte u ve entlogiya helbest:
vani, lı gel çend benden teori lıser ede
biyata kurdi peşkeşi kurdan dıke : 

10· Qanate Kurdo, Prof. :Tarixa Ede· 
biyata Kurdi I, Stockholm, 1983, 192 r. 

WALLRAF'IN ... 

ler kitabında yayınlanan bir resmin 
sahte olduğunu ileri süren WZ gazete· 
sine karşı açtı~ davayı kazandı. 

Günter Wallraf, bu kitaptan elde 
edilen gelirin önemli bir bölümüyle aç· 
mış olduğu fonla yabancılada daya· 
nışma için harcama yapma gibi onurlu 
bi.r işte yapıyor. 

Wallraf 'En Alttakiler"de en üste
kilerin marifetlerini, düzenbazlıklannı 
teşhir etmekle kamuoyunu duyarlı ha· 
le getirdi. Bazı firmalann bu kitabın çı· 
kışından sonra yabancılara yönelik da
ha duyarlı olduklan ve işyerlerinde 
sağlığa zararlı alanlarda önlemler alma 
tavn içinde olduğu basma yansıdı. 
Elbette_ bu teşhir sonucu kaçak işçi
lerin belki bazılan iş bulmada zorlukta 
çekecekler. Ama buna bakıp bu denli 
haksızlık karşısında susmak hiç doğru 
olmaz. Tüm kaçak işçilerin normal işçi 
statüsünde çalışma hakkı elde etmeleri 
için tüm demokrasi güçleri çaba har· 
camalıdır. 
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Rupeı ıs 

Bı zımane rılssi Q. Kurdo pır ben· 
den nırxin nıvısine, hevi dıkım ku 
xwendevanen Kurdıstane rojete wan 
bı kurdi bıxwinın. 

Hin esereka dm nırxin heye ew ji 
"Biraninen"mamosteye mezın, we dı 
w an biraninada bı dur u driji lıser jiya· 
na xwe, nemaze dı kurdolociyeda pır 
tışt ronahi kırıne bin tışt jı wan bir· 
aninan jı mınra xwendın u gotın : ewne 
ji bin negıhiştıne desten xwendevanan. 

X X X X 
Xebat u te koşina mamoste me kur· 

dan profesor Qanate Kurdo 57 salan 
ajot; herhemine gıranbıha lı şuna xwe 
hhtın dı ware zımane maderda, dı 
ware literatUra netewi da ware folk· 
lo k u diroke da, rehmeti hebuna me a 
rewşenbiri dewlemend kır, prrsen gı
ring dı kurdolojiyeda peşda bırın ; 
kes tuneye jı xwenda, pısporan u jı 
nıştımanperweren kurdistan ku nave 
wi nebıstıbın u lı hemfı zaningehen 
cihaneda dı pışken lranistikeda sôd u 
fe de jı kare n wi werdıgrın. 

Bextewariye ku mirov bı vi cureye 
cihane lı paş xwe bıhele. 

FiLiPiNLER 

yargılanan Filipin Genel Kurmay Baş· 
kanı ve 25 arkadaşı, mahkeme tarafın· 
dan "suçsuz" bulunup heraat ettiler. 
Mahkeme Akio'nun ''komünistler tara
fından öldiirilldü~ü" kararına vararak, 
kuklalı~ını gösterdi. Karar, uluslarara· 
sı planda bir skandal olarak de~erlen· 
dirildi. Mahkemenin yapıldı~ı yerde 
binlerce kişi, diktatörlük aleyhine gös
terilerde bulundular. Daha sonra 6 
muhalefet partisi, Şubat ayında yapı· 
lacak seçimlerde AKlO'nun karısını 
aday olarak diktatöre karşı destekliye· 
ceklerini açıkladılar. 

Tüm bunlar, ' ABD_\nin Pasifikte'ki 
dostu Marcos'un durumunun hiçte. iyi 
olmadı~ını gösteriyor. 

/' 1 
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Nema ·d1le Profesor 
QANATE KURDO ji led1xe 

Dr. Rehber REZAN 

xaned V-VIII , Erevan 1960, 213 r. 
4- Kurdo Q.: Gramatika zımane 
~urdi bo sınfen III-IV ii IV-VIII, 
Erevan 1970 

Mırına rewşenbiren Kurdıstane 
dı salen 1984 . 1985 da me qelem· 
hılgırtiyan u kamerehılgırtiyan dı· 
dın ber pırsıke mezın, jıber ta rade· 
yeke pewiste cihen wan werınegır
tın, ta radeyeke pewiste em vala· 
hiya wan heştıne bıgmn. 

Her neweyek lı gor karıne n xwe 
rola xwe dilize dı peşdabmna tev
gera azadixweza gele kurdda çı dı 
waren siyasi da, leşkeri da u çı dı 
ware qelemhılgırtıne da, gava reh· 
metiyan Tewfiq Wehbi, Cigerxwin, 
Yılmaz Guney, Etadin Sıcadi, 
Qanate Kurdo u yen dın dest ave· 
tıbun çalakiyen rewşenbiri, dı we 
demeda rewşa jar pengıribii lıser 

riiye literatUra kurdi wan bı koşi· 
şen dur ii drij hebiina me ii çandi 
dewlemend k mn ii hınek arniye n 
reya dıjwar lı peşiya hevwelatiyen 
gene diiz kırın ii afırandıne gıranbii· . 
ha peşkeşi me xwendevanan ii kur· 
dolojiye kmn. 

Bı mm sexte (dıjware) ez şine

benda, şinegotma ii şinehozana lıser 
bılımeten me kurdan bınıvısinım, 
bejım, bıafırinım , le çıbkım re lı 
daxwezen heval ii hogıran nayene 
gırtın, ez neçarbiim çend gotına 

derheqa mamostaye xwe profesor 
Qanate Kurdo rez bıkım, bı bona 
mmna· we, roja 31.11.1985 me se
wi dlhele ii lı Leningrade canda. 

Qanate Kurdo lı Kurdıstana Ba· 
kur lı gunde Susıze sala 1909 jı 

diya xwe dıbe. Gava zaro 6 sali dıbe 
karbıdesten tırken ermeniya ii bin 
kurden me enezidi dıdme kuştme 
ii jı malbeta Qanat betıri sed mirovi 
te ne kuştın ii tene 4 zaro lı şiine dı· 
minm, ye tevi mezın jı wana Reşide 
Osman bii ·pısmame Qanat · we de· 
me 15 salihli. Yekemin car mala Qa· 
nat lı gundeki Ermenistana Soviyeti 
ciwar dıbe ii dı rewşeke dıravi xerep 
da dıjin. Pır lı wır naminın ii ve care 
bı he la Gurcıstaneda dıçın; lı bajare 
Tıflise Qanat dıxwine ii dı berra dı~ 
xebıte. Dı sala 1928 da qiinaxeke nu 
vedıbe dı jiyana Qanate Kurdoda, 
ew dıbe xwendewan lı zaningeha 
Leningrade lı fakiilteta karkeri ii lı 
w ır ku şmendiya xwendevan bala 

kurdnasen mezın Y. Orbeli ii A. 
Freyman dıkşinın, bı arikariya wan 
deriyine nu jı Qanate Kurdora vedı· 
bın, ew kurdolociye jı xwera dıke 
amaca yekemin. 

Sala 1931 lı zaningeha Leningra
de çalakiyakurdolociye te vejandın 
ii h wır melbendeka (merkezeka) nu 
peyda dıbe, lı wi cihe 8 xorte n nu 
diptom wergırti dıxebıtın 4 jı wana 
kurd biin ii Qanat dı nav wanda bii. 

Pırsa gramatika Kurdi jı Qanate 
Kurdora dıbe xemeke mezın, ew dı 
we babeteda dıxebıte lı gel hevalen 
xwe, dıçun nav kurden Ermenista· 
ne lı nav gundan dıgerın, materila jı 
zanayen folklorji bıref dıkır ii wana 
vedıkolın, bend ii pırtılkan dınıvısi
nın, lı konferensen zanısti beşdar 
dıbın wek pısporen gene. 

Sala 1933 a yekemin koruerensa 
kurdolociye lı Erevane pek te, dı 
we cıvineda Haciye Cındi, Arnine 
Ewdal, Arabe Şemo ii Qanate Kur· 
do raporen zanısti, lıser çanda kur
di dıxwinın. Rapora Q. Kurdo bı vi 
sernavi bii: "Bıngehen rezımana 
kurdi". 

Qanate Kurdo wek zımanzan 
lıser we reye dere, şere cihani du
hem wi hıneke jı kar bı diirdıxe, ew 
ji tevi gele n Soviyetstane bergıriya 
welet dıkın lı dıji faşizme almani. 

Sala 1947 lı Institiita Rohılatna· 
siye lı Le ningrad mıjiili zıman, et· 
nografiya ii literatUra netewa kurd 
dıbe, herweha dersen zımane kurdi 
lı zaningehe dıdan şagırte n edebiya· 
ta irani. Pışti 2 salan biiyereka me· 
zın dı jiyana dıbıstana kurdida lı 

. Ermenistane peyda dıbe bı derketı· 
na yekemin gramatika Q. Kurdo, 
ew bı pırtiikeke nake, hewldıde jı 
hemii sınfanra bınıvisine ii vaye em 
naven wan rez dıkın: 
ı. Kurdo Q. :Gramatika zımane 
kurmanci ya kurt. Bona dersxa· 
ned III-IV, Erevan 1949. 159 
riipel. 
2- Kurdo Q. : Gramatika zımane 
kurdi. Ser zarave kurmanci. Bona 
komed V-VI, Erevan, 1956,175 r. 
3· Kurdo Q. : Gramatika zımane 
kurdi (zarave kurmanci ) bona ders· 

Mer~n aboneti: 6 mehi 10 DM, .U 20 DM. 
Abone prtlan : 6 aylık 10 DM, yallak 20 DM. 

Ev pırtiiken dıbıstanin ku zıman· 
zane mezın Q. Kurdo jı zaroyen ge
le xwera nıvısine lı Ermenistane, 
bı vi kare Mamoste dıbe yek jı bex· 
tewartırin zımannasin, ma jı we rU· 
met_dartır heye ku pırtılk lı dıbıstan 
be ne xwendın ii bı saya wan bini zı· 
mane mader bıbın, belki rojek be 
ku ewna lı dıbınstanen Kurdıstana 
serbıxwe bene xwendın. Dı ware 
zanıstiya zımenda Q. Kurdo du pır· 
tiiken nırxin peşkeşi kurdolociye 
dıke, bızımane riissi: 
5· Kurdoev K. Gramatika zımane 
kurdi (bı riissi) Moskova, 1957. 
6· Kurdoev K. Gramatika zımane 
kurdi lıser materialen kurmanci ii 
sorani, (bı russi) 1978. 

Gava pırtıka dawiye derket em 
xwendevanen Kurdıstane lı Sovi· 
yetstane gelek şabiin, jı her bajareki 
da pirozbayi jı Q. Kurdora dıçiin ew 
ji pır kefxweş bii gava me peşneyar 
kır ku we şakar berheme wergerine 
kurdi ii bıdıne çape lı Ewropa Roj· 
ava. Bı evineke mezın lıser gramati· 
ke dıxebıte ii pırtiika sala 1970e 
çapbiiye tine ser tipen latini ii 2-3 
ınıhan lı havingeha xwe şev ii roj 
kar dıke ta we bı kurden derva gih· 
ne: "Ev rezımana ·dıbeje Q. Kurdo· 
bı dıl ii can hatiye nıvısandın bona 
xebatkar, gundi, pale, şıvan ii gava· 
nen kurd, yen ku mecbur biine jı 
welate xwe derketın hatın Ewropa 
ku bı serbest bıxebıtın fı bıjin. 11 ii 
rekxırawa KOMKAR we dıweşine 
sala 1981 lı Frankfurte. 

Diyare danina pırtiiken rezıma
ne tene ne bese, eger peyv netene 
naskınn ii şırove kmn, bo pekanina 
we amance zımannase mezın du 
ferhengen kurdi ii russi datine. 
7 · Kurdoev K.: Ferhenga kurdi-riissi, 
Moskov, 1960, 890 riipel. 
8· Kurdoev K. ii Yosılpov Z. Fer
hengi kurdi· riissi (sorani), 1983, 
752 riipel. 

(Diimahik Riipel 15 1da) 
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