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KO M KAR 8. KURUL TA YI TOPLANlYOR 
7/8 Haziran 1986 tarihlerinde 

KOMKAR'ın 8. Kurultayı Köln'
de toplanıyor. " Federal Alman
ya'da yaşıyan Kürt Işçilerine E
şit Haklar", "~abancılara Yerel 
Seçim Hakkı", " Türkiye ve Tür
kiye Kürdistanı 'na Insan Haklan 
ve Demokrasi" bu yılki Kurul
tay 'ın ana şiarlan olarak belirlen
miş. 

Federal Almanya 'da yaşıyan 

300 bini aşkın Kürdistanlı işçi ve 
ailesinin ulusal varlığının tanın

madığı, yabancı düşmanlığının 

tırmandığı, Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı 'nda işkence ve terörün 
devam ettiği gözönünda bulundu
rolduğunda tespit edilen şiarlann 
doğruluğu ve önemi kendiliğin
den ortaya çıkıyor. 
KOMKAR'ın bir yıllık çalış

malanmn değerlendirilmesi, yeni 
organiann seçimi ve ileriye yöne
lik çalışmalara ışık tutacak karar
Iann alınması Kurultay'ın günde
minde yer alıyor. 

Nisan ayı başından bu yana 
KOMKAR Genel Merkezi'nde 
Kurultay hazırlıklan sürüyor. 

KOMKAR üyesi derneklerde, 
Komkar Genel Yönetim Kurt.. 
lu 'nun hazırladığı çalışma raporu 
ve karar taslaklan tartışılıyor. 

Çok sayıda Alman ve yabancı 
örgüt ve kişilerin davet edildiği 
Kurultay'da, SPD, Grünen, DKP, 

GEW, Afrika Ulusal Konseyi 
ANC, BAGIV temsilcileri de bi
rer konuşma yapacaklar. 

Kurultay'ın ilk günü, 7 Haziran 
akşamı 2 saatlik bir kültür prog
ramı sunulacak. 
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Paris 
FRANSA 

özgürlük mücadelemizin-direnişimi
zin sembolü; halkımızın geleneksel 
bayramı Newroz 5.4.1986 günü düzen
lenen gece ile Paris'te kutlandı. KOM
KAR-Fransa'nın düzenledi~i geceye 
600'ü aşkın bir kitle katıldı. 

Gece demek korosunun okudu~u 
Newroz marşı ile başladı. KOMKAR-F. 
adına yapılan Kürtçe, Türkçe ve Fran
sızca açış konuşmasından sonra sıra
sıyla halk danslan ekipleri birbirinden 
güzel oyunlarla; ozanlar Seydo,De
lal ve Kori Muziki Kurdi seslendirdik
leri direniş ve halk türküleriyle gece
ye renk kattılar. Bunların yanı sıra, 
geceye katılanlara dia pozitif ve üç dil
deki açıklamalarla Kürdistan tarihi, 
kültürü ve ulusal kurtuluş mücadelesi ; 
Türk, İran, Irak sömürgeci baskı rejim
lerinin halkımıza ve bu ülkelerde ya
şayan di~er halkiara karşı uygulama
lan; Fransa'da yaşayan Kürdistan'lı 
işçilerin demokratik kitle örgütü 
KOMKAR'ın çalışmalan ve istemleri 
hakkında özlü bilgiler verildi. Coşku
lu ve disiplinli geçen Newroz kutlama 
gecesi Kori Muziki Kurdi 'nin okudu~u 
"Kurdıstan" marşı ile son buldu. 

Kürdistanlı, Türkiyeli ve Fransız 
ilerici-demokratik birçok kişi ve ör
güt gerek katılımlan gerekse mesajlan 
ile dayanışmada bulundular. 

Mesaj gönderen kişi ve örgütler 
şunlar: TKSP Genel Sekreteri Kemal 
Burkay, KOMKAR Genel Başkanı Nuh 
Ateş, Sol Birlik Fransa Komitesi, FTİB 
İşçi Gerçeği, KKDK Fr. Kom., Fransız 
Komünist Partisi, Şili Sosyalist Partisi 
CNR, Fransa TUDEH sempatizanlan, 
Iraklı ö~renciler Birli~i, İnsan Haklan 
Sosyalist Ligi Başkanı Pierre Bercis, 
Avrupa Konseyi Komünist Grup Baş
kanı Theo Vial-Massat, milletvekili 
Jean Michel Belorgey, milletvekili ve 
Parlamento Sosyal-Kültürel işler Ko
misyonu Başkanı Claude Evin, millet
vekili ve Lievin Belediye Başkanı 
Jean Pierre Kucheida milletvekili 
ve Dulıma Belediye Başkanı Regi 
Baraılla, Gazeteci- Yazar Cliıude Bour
det, Sorbonne üniversitesi Profesörü 
Jean Dersch, Irkçılı~a Karşı Halklar
arası Dostluk Hareketi-MRAP, Fransa 
Göçmen İşçi Dernekleri Konseyi 
CAlF 

DÜZELTME 

Gazetemizin geçen sayısında 
Newroz haberinde kullanılan 
iki fotoğrafın yerleri teknik 
bir hata sonucu değişmiştir . 
Düzeltir, okuyucularımızdan 
özür dileriz. 
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Den Haag 
HOLLANDA 

;·.·;-. .. 

Halkımızın 2598 yıldır mücadelesin
de yaşattığı geleneksel bayramımız 
NEWROZ 30.3.86 tarihinde Hollanda
nın Den Haag kentinde Kürt Yurtsever
ler Birliği 'nin düzenlediği bir geceyle 
600'ün üzerinde bir kitle katılımıyla 
coşkulu bir şekilde kutlandı. 

Bu yılki Newroz kutlamasında zen
gin bir kültürel program sunuldu. Kül
tür programmda folklor guruplan, 
Kulilken Kurdıstan-çocuk korosu, 
Kori Musiki Kurdi, Delal ve Seydo yer 
aldılar. Halkımızın kültüründen güzel 
örnekler sergilediler. Kültürel programa 
Kürtçe, Türkçe ve Hollandaca Kürdis
tan tarihine ve Kürt halkının mücade
lesine ilişkin geniş bir metin eşlik etti. 
Geceye katılanlar Kürdistan tarihi ve 
halkımızın özgürlük mücadelesinin sey
ri hakkında bilgilendirildiler. 

Gecenin sonuna doğru kitle, halk 
türküleri eşliğinde govend çekti. 

Newroz gecesi, kültür programında 
yer alan 60 dolayındaki sanatçının ve 
kültür çalışanlarının sahnede yer alarak 
Kori Musiki Kurdi 'nin sundu~u "Kür
distan" marşı ile son b•ddu. 

Melbourne 
AVUSTRALYA 

AVustralya'nın Melbourne kentin
de Kürt halkının geleneksel bayramı 
olan Newroz ilk kez kutlandı. Geceyi 
Türkiyeli Kültür Deme~i olarak ll Ni
san 1986 tarihinde geniş bir kitlenin 
katılımıyla kutladık. 

Gecede kitleye Newroz hakkında 
geniş açıklayıcı bilgiler verildi._ ~ürt 
halkının büyiik şairi Cigerxwın den 
çok sayıda şiirin okundu~u g~cede 
tran Kürdistam üzerine 17 dakıkalık 
bir savaş filmi gösterildi. Korolar 
Türkçe ve Kürtçe marşlar ve türküler 
sundular. Gece Nazım Hikmet'in bir 
şiiri ile son buldu. 

Melboum'de Newroz ilk kez kut
lanmış olmasına ra~men, geceye bek
lenenin üstünde bir kitle katıldı. Bizler 
emekçi Kürt ve Türk işçileri yurtlan
mızdan onbinlerce kilometre uzakta 
olmamıza ra~men, halklanmızın karşı 
karşıya bulunduğu durumu görerek 
gücümüzü ortak düşmanımıza karşı bir
leştirerek zafere biran evvel kavuşma
nın mutlulu~unu yaşamak istiyoruz. 

Devrimci selemlarımızla. 
Bekes /MELBOURNE 
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Kopenhag 
• 

DANIMARKA 
Kürt halkının özgürlük sembolü ha

line gelen geleneksel NEWROZ bayra
mı, Danimarka'nın Kopenhag kentinde 
KOMKAR-DK, FAT, DİBAF-DK, 
KDK, TUDER birlikte kutladılar. Bine 
yakın kitlenin katıldığı gece, disiplinli 
ve başarılı geçti. ' 'Kristen Folke Dag
blade'' gazetesi, bir arkadaşımızın ver
di~i bilgiler ışığında Newroz bayramı 
hakkında uzunca bir haber yayınladı. 

Çavreş/Kopenhag 

Bakü 
S. BiRLiöi 

Bu yıl 19 Mart 1986 günü Gürcis
tan ' ın Başkenti Bakü'de Kürdistan '· 
ın tüm parçalanndan ö~renim için 
Sovyetler Birli~ine gelen ö~renciler 
birlikte Newroz'u kutladılar. 

Kürt halkının geleneksel bayramına 
Bakü'deki değişik uluslardan öğrenci
lerin yanısıra yerli halktan da büyük 
bir kitle katıldı. 

Gece iki bölümden oluşuyordu. 
Açılışta Kürdistan şehitleri anısına 
1 dakikalık saygı duruşunda bulunul
duktan sonra, Kürdistanlı öğrenciler 
adına konuşma yapıldı. Konuşmacı, 
Newroz'un önemine, Kurdistan'da 
kutlanmasma, Kürt halkı ve ülkesi 
Kürdistan üzerine bilgiler verdi. Daha 
sonra Azerbaycan Yabancı ö~renciler 
Başkanı ve Azerbaycan Tıp ve Neft 
Enstitüsü Yabancı öğrenciler Dekanı 
Komsomol temsilcisi ve çok sayıda 
örgüt temsilcisi dayanışma mesajlarını 
okudular. Kürt halkıyla uluslararası 
dayanışmalarım dile getirdiler. 

Daha sonra Newroz bayramı şeref
ne düzenlenen ve Kürdistan Spor'un 
da katıldığı futbol tıırnuvasımn birinci
si olan Lübnan-Filistin futbol takımı 
kaptanına, üzerinde "Kürdistan ve 
Newroz 'un Şerefine" yazılı bir kupa 
Azerbaycan Tıp Enstitüsü Spor Konfe
derasyonu Başkanı Doç. Kibirlinski, 
tarafından verildi. 

Gecenin ikinci bölümünde ise, Kürt 
ulusal marşı ' 'Ey Reqib' 'ile açıldı. Ve 
Kürt öğrencilerinin hazırladığı folklor 
ekibi sahneye çıktı.Folklorun yamsıra 
gecede sanatçılar Kürdistan 'm de~işik 
yörelerinden sevgi ve yiğitlik türküle
rini okudular,devrimci marşlar söyle
diler. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise, 
de~işik uluslardan folklor ekipleri ve 
ozanlar sahneye çıkarak halkımızla bir 
kez daha dayanışmalarını dile getirdi
ler. 

Rodi7'"BAKü 
SOVYETLER BİRLlGl 
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K O M K AR-FRANSA' NIN 3.KURUL TA YI V APlLDI 
Fransa Kürdistan Işçi DemeAi· 

KOMKAR · Fransa'nın 3. OlaAan 
kongresi 27.4.ı986 tarihinde Paris'te 
yapıldı. 

Kürdistan şehitleri anısına yapılan ı 
dakikalık saygı duruşundan sonra ça· 
lışmalarına başlayan kongre, örgütün 
ı yıllık çalışmalarını ve mali durumu
nu görüştü; gelecek çalışma dönemine 
ilişkin önemli kararlar aldı. 

Kongre boyunca üyeler söz alıp bir 
yıllık çalışma dönemine ilişkin gördük· 
leri eksiklikleri dile getirdiler. Canlı ve 
disiplinli bir şekilde gerçekleşen Kong
re, yeni organların seçimi ile sona erdi. 

Kongre'ye onlarca kişi, örgüt ve ku· 
ruluştan dayanışma mesajları geldi. 
Bunun yanı sıra 1-KDP ve YNK temsil
cileri de Kongre'de birer konuşma 
yaptılar. 

Kongre 'ye mesaj gönderen kişi ve 
örgütler şunlar: 

Fransız Komunist Partisi, 1-KDP, 
Belçika Genç Komunistler örgütü, 
SOL BİRLİK Fransa Koordinasyon 
Komitesi, KOMKAR, Hollanda Kürt 

Işçiler Birli~, KKDK-Fr. Kom., Fran· 
sa Birlik Yolu , FTİB, Tekoşer, Irkçılı
Aa karşı Dostluk Hareketi-MRAP, 
DİSK Yürütme Kurulu üyesi Kemal 
Daysal, Milletvekili Jean Michel Belor
gey, Milletvekili ve Belediye Başkanı 

KÜRDiSTAN'IN SESi RADYOSU'NA 
CENEVRE ve PARiS'TEN DESTEK 

Yeşiller. Milletvekili Jürgen Reents'· 
in İran Kürdistanı 'na yapmış olduğu 
geziden sonra açtığı ve KOMKAR'ın 
da aktif bir şekilde desteklediAi "Kür· 
distan 'ın Sesi Radyosuyla Dayanışma 
Kampanyası" için İsviçre'nin Cenevre 
kentinde ıoıı DM'lik yardım toplandı. 
Cenevre'de bulunan özgürlük Yolu 
sempatizanlarıyla çok sayıda Kürdis
tan 'lı yurtseverin katkılarıyla toplanan 
miktar açılmış bulunan hesaba yatırıl
dı. 

DiAer yandan KOMKAR-Fransa'da 
kampanyayı Fransa'da duyurmak için 
daha önce çıkartılmış bulunan bildiri
yi Fransızca'ya çevirdi. Yüzlerce örgüt 
ve kişilere görderdi. Onlardan kam
panyaya destek olmalarını istedi. Ve 
aynı şekilde bildiri Türkçe olarak 
da çotaltıp yıAınsal olarak daAıtıldı. 

Fransa'daki Kürdistan'lı işçi ve e
mekçiler, dayanışmanın başarılı bir 
örneAini gösterdiler. Şimdiye kadar 
3ıoo Frank'lık bağış toplandı. Topla· 
nan miktar hesap numarasına yatırıldı. 
Kampanya halen sürdürülüyor. 

ülkemizin İran parçasında azgın bir 
gerici &aldırıya karşı elde silah 6 yıldır 
savaşan halkımız ve onun yiAit peş
mergeleriyle dayanışma, Kürdistan'ın 
özgürlüAüne gönül vermiş tüm yurt
sever insanlarımızın ortak bir sorunu
dur. Bu anlamda bir Cenevre, bir Paris, 
bir Köln, Hamburg ... Buralarda topla· 
nan 5, ıo.-DM'ler, Franklar birleşince 
küçümsenmeyecek rakamları oluştu
rurlar. Ve bunlar halkımızın özgürlük 
mücadelesinde önemli bir yere sahip 
bir radyo vericisinin daha da güçlenme· 

sini, daha geniş kitleler tarafından din· 
lenmesini birlikte getirecektir. 

Kürdistan 'ın Sesi Radyosu'yla da
yanışma kampanyasını bulunduitumuz 
her yerde Kürdistan'lı kitleye götürüp, 
onların katkısını almalıyız. 

Hannover: 
İRAN KüRDISTANI'YLA 
DAYANIŞMA 

Hannover'de alternatif grupların 
düzenlediği ı Mayıs eylemlerinde elde 
edilen gelirin İran Kürdistanı 'na ayni
ması kararlaştırıldı. Her yıl bir ülkeye 
ayrılan gelirin bu yılİran Kürqistanı 'na 
ayrılması önerisi, KOMKAR üyesi Han
nover Kürdistan İşçi Komitesi tarafın
dan yapıldı. 

Gurupların bu yılki ı Mayıs nede· 
niyle yayınlamış oldukları dergide 2 
sayfalık bir yazıyla, İran Kürdistanı'na 
ilişkin bilgilere yer veriliyor. Dergide 
ı Mayıs'a katılacaklara hitaben yazı· 
lan yazıda şöyle deniyor: "Enternas
yonal ı Mayıs Komitesi, bu yıl İran 'da
ki Kürt halkını destekliyor. Humeyni 
rejimi Kürtlere ve tüm muhalefet grup· 
larına barbarca saldırıyor. Şehir ve 
köyler bombalanıyor; çocuklar, kadın 
ve erkekler evsiz ve yerlerini terketmek 
zorunda kalıyor. Bu insanlar, günlük 
yaşam için lazım olan gereksinimler
den yoksunlar. Bu yılki ı Mayıs şen
liklerine katılan gruplar, yemek ve içe
cek satışlarından elde edecekleri ge
lirlerin bir kısmını, Kürt halkına yarar
lı bir projeye, tıbbi malzeme alırnma 
ayıracaklar." 

Jean Pierre Kucheida, Sorbon üniver
sitesi Fahri Profesör'ü Jean Dresch, 
Gilgert Senes (milletvekili) ve İran Hal
kın Fedayileri (Ekseriyet) ve F ASTİ· 
Göçmen Işçiler Dayanışma Dernekleri 
Federasyonu. 

• 
DANIMARKA 

ı5-2ı Nisan günlerinde KOMKAR· 
DK, FAT, KDK, DİB-AF-DK, Reya 
Şoreş-DK ve TUDER örgütleri bir haf
talık "Idam ve Işkencelere Son, Politik 
Tptuklulara özgürlük-Genel Af" kam
panyası yürüttüler. Kampanya boyunca 
şu eylemler gerçekleştirildi. 

a) Hafta boyunca kitlenin yoğun 
olduAu bölgelerde standlar açıldı, bil
diri dalhtıldı ve imza toplandı. 

b) f5'er kişilik guruplar halinde ay
nı anda "illuslararası Af örgütü-Ko
penhag Şubesi" ve "lnformasyon Ga· 
zete"nin bürolarını üç saat süreyle iş
gal edildi. Danimarka radyosu Türkçe 
haberlerinde eylemiere yer verdi. 

c) Eylem haftasının son günü olan 
2ı Nisan'da Türkiye ve Türkiye Kür
distanı'ndaki durumun tartışıldıAı bir 
panel gerçekleştirildi. 

ı986 Dünya Barış Yılı nedeniyle 
Danimarka barış güçlerince 2-7 Mayıs 
günlerinde Norrebro'da "Barış Hafta
sı" düzenlendi. Programda "Göçmen
ler- illuslararası Barış ve Dostluk Gü
nü"de vardı. Beş kıtadan göçmen işçi 
ve politik göçmenlerin katıldıitı bu 
eyleme Danimarka' daki Kürdistan 'lı 
örgütlerden sadece KOMKAR-DK ka· 
tıldı. 

Zengin ve Multi Kültür (çok kültür· 
Iü) bir proArama sahip olan bu düzen
lemede, KOMKAR-DK adına bir arka· 
daş barışın önemine ilişkin bir ko· 
nuşma yaptı. Kürdistan ve Kürt halkı· 
nın mücadelesine ilişkin slaytlar eşli· 
ğinde seyircilere bilgi verildi. 
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THAELMANN'IN 
KATİLİ 
YARGlLANDI 

Almanya Komünist Partisi (KPD)' · 
nin Genel Sekreteri olan Emst Thael· 
mann, Hitler faşizminin iktidara geli· 
şinden hemen sonra 1933'te tutuklan· 
mış, ll yd süreyle tek hücrede bırakıl· 
mıştı. Işçi lideri Thaelmann için 2. 
Dünya Savaşı'nın bitimine do~u biz· 
zat Hitler tarafından ölüm emri verildi. 
O, faşizmin zındanlarında her türlü iş· 
kence ve baskdara maruz kaldı, fakat 
boyun e~medi, kararlıca direndi. 

Nazi cellatları Thaelmann 'ı "piş· 
manlık duyması" için zorladdarsa da 
başaramadılar. Bunun üzerine Emst 
Thaelmann, 18 A~ustos 1944'te Bu
chenwald toplama kampında faşist SS 
komandoları tarafından kurşuna diziJ. 
di. 

Infaz kararını gerçekleştirenlerden 
biri de Wolfgang Otto idi. Bu kişi Hit· 
ler faşizminin yıkdmasından sonra sa
vaş suçlusu görülerek 20 yda mah· 
kum edilmiş, fakat 7 yd sonra serbest 
bırakdmıştı. Thaelmann 'ın katili F. Al· 
manya'da uzun ydlar ö~retmenlik gö· 
revinde bulundu. Emeklilik başvuru· 
sunda Nazi ordusundaki 'görev süre
si" de geçerli saydmış. 

Thaelmann'ın eşi Rosa Thaelmann'· 
ın başvurusundan 22 yd sonra Nazi sa
vaş suçlusu W. Otto, Kasım 1985'te 
mahkemeye çıkarddı. F. Almanya ve 
uluslararası kamuoyunda büyük ilgiyle 
izlenen dava 1986'nın Mayıs ayında 
sonuçlandı. Davayı yürüten Krefeld e
yalet mahkemesi Emst Thaelmann'ın 
öldürülmesinde W. Otto 'ya ''yardımcı' 
ve suç orta~ı olmaktan dolayı 4 yd 
hapis cezası verdi. Mahkemenin kararı 
anti-faşist, demokrat ve hümanist çev
relerde memnunluk yarattı. 

DKP Genel Başkanı Herbert Mies, 
mahkemenin sonuçlanmasını de~er
lendirirken, ''Thaelmann'ın katilinin 
yargdanması için verilen mücedele an· 
ti-faşist ve böylelikle komünistlerin 
itibarını arttırdı" dedi. 

Thaelmann 'ın davasında savcı 
Brendle katil N azi W. Otto 'nun beraa· 
tini talep etmişti. Yeterli delilin bulun· 
masına ra~men, savcı bu önerisiyle 
adeta Otto 'nun yargdanmasını önle· 
meye çalıştı. Bu tavır F. Almanya hu· 
kuku açısından bir skandal olarak de· 
~erlendirildi. Mahkeme heyeti verdi~i 
kararla savcının tutumunu onaylamadı· 
~ını gösterdi. 

Milyonlarca insanın kanına giren 
faşizmin ve Nazi cellatlarının W. Otto'· 
nun şahsında yargdanması açısından 
karar olumludur. Fakat sorun sadece 
bununla bitmiyor. Bilindi~i gibi savaş· 
tan hemen sonra eski Naziler yalnız 
serbest bırakdmakla kalmadılar; onlara 
yüksek mevkilerde görevler bile veril· 
di. Bu nedenle W. Otto gibi savaş suç· 
lusu Nazi'Ierden hala önemli görevler· 
de bulunanlar var. 
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ALMAN KOMÜNiST PARTiSi 'NiN 
8. KONGRESi YAPILDl 

Alman Komünist Partisi'nin (DKP) 
8. Kongresi 2-4 Mayıs 1986 tarihlerin· 
de Hamburg Kongress Centrum'da ya
pıldı. 

''Atom silahlanndan arındırdmış bir 
dünya ve herkese iş" şiarıyla yapdan 
ve 800 delegenin hazır bulundu~u 
kongrede Parti Başkanı Herbert Mies, 
Parti Yönetim Kurulu'nun raporunu 
sundu. Mies Parti'nin Thelmann ydı 
nedeniYle üye yapma kampanyasında 
hedefe ulaştığını açıkladı. 

Kongre'ye Komünist ve işçi parti· 
lerini ve anti-emperyalist ulusal kurtu· 
luş hareketlerini temsilen 52 Delegas
yon katıldı. Aralarında KOMKAR'ın· 
da bulundu~u Federal Almanya 'daki 
Türkiye, Kürdistan ve di~er ülkelerin 
göçmen işçi örgütleri de Kongre'ye da· 
vet edilmişti. KOMKAR, Kongre 'ye 
sundu~u mesajda, davetten dolayı te· 
şekkür etti ve kongreye başardar dile· 
di. 

3 gün süren kongre, parti göriişlerini 
içeren tezleri onayladı; kararlar aldı. 
Uluslararası dayanışmaya ilişkin kabul 
edilen kararın Türkiye ve Kürt halkına 
ilişkin bölümünde, SOL BIRLIK ve 
Kürt halkıyla da dayanışma vurgulanı· 
yor; "Türk demokratlarına yapdan iş· 
kencelerin ve Kürt halkına yönelik je
nosidlerin derhal durdurulması'' talep 
ediliyor. 

GENCLiK FESTiVALi • 
Alman Sosyalist Işçi Gençliği 

(SDAJ) ve Marksist öğrenciler Birli· 
ği (MSB) tarafından 17-18 Mayıs ta
rihlerinde Dortmund 'da Gençlik 
Festivali düzenlendi. 150 bin dola· 
yında insanın katıldığı festivalde 
zengin müzik ve eğlence programla· 
rının yanı sıra, değişik konularda 
tartışma toplantıları da yapıldı . 
"Yıldız Savaşları", "116. Madde", 
' Apardheid", "Neo-Faşizm" bun
lardan bazılarıydı. 

Festivalin ana sloganlanndan biri 
de "Nelson Mandela ile Dayanışma 
Konseri" oldu. Konseri 30 bin do· 

layında kişi izledi. 
Festivale 56 ülkeden gençler ve 

gençlik örgütlerinin yanı sıra, F. 
Almanya'daki çok sayıda göçmen 
işçi örgütleri de katıldı. KOMKAR 
da informasyon, yayın ve yemek 
standı açtı. Bunun dışında Kürdis· 
tan 'daki politik tutuklularla daya
nışmada bulunmak için bir giysi 
sergisi de açddı. · 

Gençlik Festivali, barış, dostluk 
ve halklararası kardeşlik duyguları· 
nı pekiştirdi, Alman ve diğer ulus
lardan gençlerin kaynaşmasına hiz· 
met etti. 

KOMKAR Kültür Grubu • YUNANISTAN'da 
Yunanistan Endüstri işçileri Sendi· 

kalar Birliği (OVEZ)'in daveti üzerine, 
KOMKAR Kültür Grubu, 12-26 Nisan 
1986 tarihleri arasında çeşitli kentler· 
de gösterilerde bulunmak üzere Yuna· 
nistan'a gitti. "Halklarımız Kardeştir" 
şiarı altında gerçekleşen ve 15 gün SÜ· 
ren turneye, folklor ekipleri ve ozanlar 
katıldı. 

Atina, Kalamaria (Selanik), joanina 
ve Amfıssa gibi şehirlerde düzenlenen 
gecelerde, folklor ekipleri Kürdistan'ın 
değişik yörelerinden halk oyunları 
sunarken, iki ozan da direniş ve sevda 
türküleri okudular. 

Kültür programlarının yanı sıra ge· 
celerde, izleyicilere Kürdistan'ın tarihi, 
Kürt halkının yaşamı, kültürü, mücade· 
lesi ve F. Almanya'daki Kürdistanlı 

göçmen işçilerin durumu hakkında 
slaytlar eşliğinde geniş bilgi verildi. 
Aynı zamanda Yunan ve Kürt halkları 
arasındaki tarihi ilişkilere de değinildi; 
halklar arası kardeşlik ve dayanışma 
vurgulandı. 

Gecelere katılanlar programları bü· 
yük bir ilgi ile izlediler, dayanışmaları· 
nı dile getirdiler. Kendilerine TKSP ve 
KOMKAR'ın ingilizce, Almanca, Kürt· 
çe ve Türkçe çıkarmış olduğu yayın
lardan Yunancaya çevrilmiş olanlar 
verildi. Yayın ve müzik kasetlerine 
olan ilgibekleneninde üstünde oldu. 

Gösterilerin en büyüğü 24 Nisan'da 
Başkent Atina'da yapıldı. Geceye Yu
nan basın ve yayın organları büyük bir 
ilgi gösterdiler, geniş yer verdiler. Bazı 

(Devamı 15. sayfada) 
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"işkence ve idamlara son, politik tutuklulara özgürlük-Genel Af, Kürt halkı üzerindeki baskılara son" 

KAMPANYASI SÜRÜYOR 
Faşist rejimin işkencelerine, idamla

rına ve terörline karşı 10 Türkiyeli ve 
Kürdistanlı demokratik işçi örgütünün 
Mart 1986'da başlattıkları "Işkence ve 
idamlara son, politik tutuklulara özgür
lük-Genel af, Kürt halkı üzerindeki has
kılara son" kampanyası, başarılı bir şe
kilde sürdürülüyor. Kamuoyunu bilgi
lendirmek amacıyla kampanya çerçe
vesinde gerçekleştirilen çalışmalar 
şöyle: 

· Kampanya bildirileri tüm F. Al
manya ve Batı Berlin 'de yo~un bir şe
kilde da~ıtıldı; 

· Basma, çok sayıda demokratik ör
güt, kuruluş ve kişilere kampanyayı ve 
istemlerini desteklemeye ç~ıran bir 
duyuru ulaştırıldı; 

· Baskı ve terör rejiminin Türkiye ve 
T. Kürdistanı 'ndaki uygulamalarının 
kınandı~ı ve bunlara son verilmesi iste
mini içeren bir metin imzaya açıldı; 

· A~ır koşullara ba~lanmış yeni 
"Infaz Yasası"nın amacı, neler getire
ce~i ve toplumda yükselen Genel Af 
istemini kırmaya yönelik bir oyun ol· 
du~unu, ortak bir açıklama ile kamu
oyuna duyruldu; 

· F. Alınanya Devletbaşkanı Ric
hard von Weizsaecker'e 26 Mayıs 986 
tarihinde yapaca~ı Türkiye ziyaretinin, 
iç ve dış kamuoyunda teşhir olmuş 
Evren-özal rejimine prestij kazandıra
ca~ını ve anti demokratik uygulamala· 
rm devam etmesi nedeniyle ziyaretin 
ertelenmesi istemini içeren açık bir 
mektup gönderildi; 

: Son aylarda Türk basınında ve par· 
lamentosunda sık- sık gündeme gelen 

bultı, Işkence ve terör uygulamalarının 
bazı örnekleri Almanca bir broşür ola· 
rak yayınlandı; basma, demokratik ör
güt, kuruluş ve kişilere ulaştırıldı; 

- Avrupa Konseyi üyesi parlamen
terlere, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'· 
yi gündeminden çıkarmasını ve yaz 
toplantısını orada yapmasını kınayan; 
insan haklarına saygılı parlamenterleri, 
kampanyanın istemlerini destekleme
ye, Türkiye veT. Kürdistanı'ndaki uy· 
gulamaları yapılacak toplantıda günde· 
me getirmeye Türk hükümeti ve yetki· 
li makamlar nezdinde somut girişim· 
lerde bulunmaya ça~ıran açık bir rnek· 
tup gönderildi; 

- Kampanyayı yürüten örgütlerin ye
rel birimleri kampanya çerçevesinde 
F. Almanya 'nın birçok kentinde ve 

Batı Berlin'de çeşitli -eylemler düzenle
diler, di~er örgüt ve kuruluşların dü
zenledikleri eylemiere ortaklaşa katılıp 
çalışmalarını sürdürdüler. 

· Şu ana kadar 100'ü aşkın örgüt, 
kuruluş ve kişi kampanyayı destekle· 
diklerini açıkladılar. 30 bine yakın im· 
za toplandı. Basın kampanyaya ve ey· 
lemlere geniş yer verdi. 

Ekonomik ve askeri çıkarları nede· 
niyle, işkence ve terör rejimini aklama· 
ya çalışan emperyalist ve gerici güçle· 
rin çaba ve girişimlerine karşı yapılan 
bu yo~un ve etkin çalışmalar, Türkiye 
ve Kürdistan'da sürdürülen özgürlük ve 
demokrasi mücadelesine önemli bir 
destektir. Bu deste~i daha da güçlen· 
dirmek, daha güçlü ortak çalışmaların 
örgütlenmesine ba~lıdır. 

KÜRTCE "MiLLi" DUYGULARI 
• • 

YOKEDIYORMUS! .. 
17.5.1986 tarihli Hürriyet Gazetesi, 

Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) ta
rafından Devlet İstatistik Enstitüsü 
(DİE)'nde aylardan beri sürdürülen bir 
soruşturmayı "DIE'de büyük soruştur· 
ma" başlı~ıyla verdi. 

1985 Genel Nüfus Sayımı için ha· 
zırlanan "Sayım Memuru El Kitabı "nda 
"Kürtçe" kelimesinin yer alması bu SO· 

ruşturmanın nedenini oluşturuyor. 
Konu, sayım döneminde de basma 
yansım ış, tepkilere yol açmıştı. 

DGM savcılı~ı olaya el atıyor ve 
DIE'de çalışan 26 görevlinin üadesini 
alıyor. Genel müdürlin de içinde bulun
du~u 15 kiışinin "Memuriyet Kanunu" 
na aykırı hareket etti~i kanısına varı· 
lıyor; ancak işlenen suç DGM kapsa· 
mına girmedi~i için bu 15 kişinin dos
yaları Ankara Cumhuriyet Savcılı~ı 'na 
gönderiliyor. 

"Sayım Memuru El Kitabı"nı hazır· 
layan alt komisyon üyesi ll kişi hak· 
kında ise, DGM savcılı~ı dava açmış. 

• 
Gerekçe şu: 400-500 bin adet bası

lan ''Sayım Memuru El Kitabı 'nda, 
''Anadilinizden başka en iyi konuştu· 
~unuz bir diliniz var mı?" şeklindeki 
soruya örnek olarak "İngilizce, Fran· 
sızca, Arapça ve Kürtçe dillerinden bi· 
rini işaretleyiniz", biçiminde yer alan 
cümledeki "Kürtçe" diline yer verilmiş 
olması.. Savcılık bununla Kürtçenin 
uluslararası bir lisanmış gibi gösterildi· 
~ini, "milli" duyguları zayıftatıp yok· 
etmek ve Kürtçülük propagandası 
yapıldı~ını ileri sürüyor. Ve ll sanık 
için 5 ile 8 yıl arası hapis cezası talep 
ediyor. 

Ingilizce, Fransızca, Arapça "milli" 
duygulara zarar vermiyor da, Kürtçe 
olunca neden hemen "milli" duygular 
zayıflıyor; ya da yok oluyor? 

Tüm ırkçı ve şovenler gibi faşist 
DGM savcısı da bu sorunun yanıtını 
vermekten kaçınıyor .. 

Onların korku-su, Kürtçenin yazılıp
konuşulmasından "milli" duygulara 

gelecek zararlardan de~il. Nasıl ki 
Arapça veya Ingilizcenin yazılıp konu· 
şulması zararlı de~ilse, Kürtçe de o ka· 
dar zararsızdır. 

Ama bir kere Kürtçenin varlı~ını, 
Türkçeden ayrı bir dil oldu~unu res
men tanısalar, bu işin arkasının da ge
lece~ini biliyorlar. Bu sefer Kürt ulu
sunun varlı~ını, onun kendi kaderini 
belirleme hakkı vs. kendisini dayata· 
cak. Işte tüm korkuları bundandır. Bu· 
nun için "Kürtçe diye bir dil, Kürt 
diye bir ulus ve Kürdistan diye bir ül· 
ke yok" deme yüzsiizlü~ünü gösteri· 
yor; bunu ispatlamak için de binbir 
dereden su getirip yalan söylüyorlar. 
Bilim dışı şeyler ileri süriiyorlar. Nüfus 
Memuru El Kitabı'ndaki "Kürtçe" ke· 
limesine de bundan dolayı karşı çıkı· 
yor; görevliler için hapis cezası talep 
ediyorlar. 

Di~ er taraftan, Çorum 'a ba~lı Alaca 
ilçesinde staj yapan Asla~ Kütük, bir 

(Devarriı 15. sayfada) 
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•• • 
BARI S MUCAD ELESINDE 

• • • • • • • KALlCI POLITIKA ve YENI ONERILER 
Dünyada nükleer denemelerin son 

bulması için Sovyetler Birli~i tek taraf
lı olarak denemelerine A~ustos 1985'
ten beri ara vermişti. Bu girişim ABD'
nin olumsuz tavrından dolayı sonuçsuz 
kaldı. Sovyetler Birli~i'nin son olarak 
bu yılın Mart ayında yaptı~ı bir açık
lamada, 31 Mart 1986'dan itibaren 
ABD'nin herhangi bir nükleer deneme
de bulunması halinde, kararı tek taraflı 
olarak bozacağını belirtmişti. ABD, 10 
Nisan 1986'da nükleer denemede bu
lundu. 

Sovyetler'in nükleer denemeye iliş
kin açıklamasında, "ABD yönetimi in
sanlığı nükleer kılıç tehditi altında tut
makta ve dünyayı yok etme tehlikesiy
le titretmektedir" deniyor. Ancak, S. 
Birli~i 'nin önerilerini devam ettireceği 
de belirtiliyor. Nitekim yeni Sovyet 
önerileri, silahianma yarışının son 
bulması ve nükleer savaş tehlikesinin 
yok edilmesi yolunda yeni perspektif
ler sunmaktadır. 

SBKP Genel Sekreteri Mihail Gor
baçev, Almanya Sosyalist Birlik Partisi 
(SED)'nin ll. Kongresi 'nde yaptığı 
konuşmada, Avrupa'da konvensiyonel 
silahiann azaltılması ve Atiantik'ten 
Ural'a kadar tüm askeri güçlerin dağı
tılınasını önerdi. Gorbaçev ça~nsında, 
"NATO ve Varşova PakUarının aynı 
anda dağıtılınasını desteklediğimizi 
açıklıyoruz. Ya da başlangıç olarak iki 
örgütün askeri kanatlannın dağıtılması
nı öneriyoruz" dedi. 

Bunu takibeden günlerde Çernobil 
atom santralindeki kaza ile ilgili tele
vizyon konuşmasında Gorbaçev, S. 
Birli~i 'nin atom denemelerine ilişkin 
moratoryumu 6 Ağustos gününe kaG.:;: 
tek taraflı olarak uzattığını ; aynca Hi
roşima ya da herhangi bir Avrupa ken
tinde Reagan ile zirve toplantısı yapa
bilece~ini söyledi. 

Sovyetler sürekli yeni önerilerle Ce
nevre barış görüşmelerinde verdiği sö
zü yerine getiriyor. O, banş ve silahsız
lanma için somut adımlar atıyor ve 
başta ABD olmak üzere tüm atom 
silahlarına sahip ülkelerden aynı tavn 
bekliyor. Avrupa'da konvensiyonel si
lahlann azaltılması önerisi özellikle bu 
kıtadaki barışsever, ilerici güçler tara· 
fından coşkuyla karşılanırken, bazı hü
kümetler tarafından da ilgi gördü. 

S. Birliği Akdeniz'de kalıcı bir ban
şın sağlanması yolunda önerilerde de 
bulundu. ABD'nin Libya'ya saldırısını 
kınadı, bölgede durumun ciddi boyut
lara vardı~ını belirtmişti. Bunun için 
Sovyet önerisinde Akdeniz'de nükleer 
silahlar taşıyan gemilerin çekilmesi, as
keri güçlerin azaltılması yer alıyor. 
ABD'nin nükleer başlıklı raketler taşı
yan 6. Filosu'nun çıkması halinde, S. 
Birli~i de Akdeniz'deki tek savaş gemi
sini çekmeye hazır. 

Sovyetler yapıcı ve karşılıklı güven 
ve eşitlik temelinde bir barış politikası 
güdüyor. Bundan dolayıdır ki, tüm 
dünyadaki barışsever, ilerici güçler bu 
önerilere sahip çıkıyor. Aynı istemleri 
daha çok insan ve örgüt dile getirmeye 
başlıyor. örneğin Nisan ayında Sof· 
ya'da toplanan Dünya Barış Konseyi 
kapanış açıklamasında, tüm nükleer ve 
diğer insanları yok edici silahların or· 
tadan kaldırılmasının insanlığın en acil 
sorunu oldu~u belirtiliyor. Konsey, 
"ABD'nin yıkıcı planianna tek alter
natif uluslararası işbirliği ve 'yıldızlar 
barışını' korumaktır" diyor. 

Dünyada banş etkinliklerinin art
masında şüphesiz Sovyetler'in ısrarlı 
tavrı ve gerçekçi önerileri büyük bir rol 
oynuyor. Yeni Sovyet önerileri umut 
veriyor herkese. ABD ve diğer emper
yalist devletleri barış masasına oturma-

. :::::::: .. 
: .. ::::: ..... ,•' 
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F. Almanya Maden işçileri sendika

sı IG-Metall 8-9 Mayıs tarihlerinde 
Frankfurt şehrinde bir yabancılar kon
feransı düzenledi. 700'ü aşkın delege
nin katıldığı konferansta, sendika baş
kan yardımcısı Willi Sturm, üç yıllık 
çalışmaları içeren raporu okudu. Sen
dika başkanı Hans Mayer konferansın 
ikinci günü delege ve misafirlere yöne
Ilk bir konuşma yaptı. 

F. Almanya' da ilk defa böyle büyük 
çapta bir konferans düzenleniyor. Ça
lışma raporunda yabancıların bu ülke
deki sorunları ayrıntılı bir biçimde an
!atılıyor ve çözüm önerileri getiriliyor. 
muslararası konulara da yer verilen 
konferansta de~işik alanlara yönelik 
kararlar alındı ve dayanışma açıklama
larında bulunuldu. 

IG-Metall yabancılar konferansında 
tartışılan ve kabul edilen istemler ağır
lıkta yabancılar politikasına ilişkindi. 
Oturma hakkının güvence altına 
alınması, yerel seçim hakkının tanın
ması, aile birliği önündeki engellerin 
kaldırılması alman kararlar arasında 
yer alıyor. 

IG-Metall F. Almanya'nın bir göç
men ülkesi olduğunu ve bunun resmen 
kabul edilmesi gerektiğini savunuyor; 
politik eşitliğin yabancılara da sağlan
masını taleb ediyor. Onaylanan karar 
taslağında, işsizli~in ya da sosyal yar
dımın bahane edilerek yabancıların 
yurt dışı edilmesi kınanıyor, resmi ma
kamlardan keyfi uygulamalara son ver
meleri isteniyor. Buna ilişkin istem
de, beş yıldan beri burada yaşayan ya
bancılara bu ülkenin vatandaşlığına 
geçme hakkının verilmesi ve yabancı
ların yurt dışı edilmesinin yasaklanma-

ya zorlayacak tek güç halkların ortak 
iradesi olacaktır. 

Kim ilk önce silah icat ediyor ve 
Silahianma yarışını körüklüyor? 

Silah sistemi üretildigi ~ıl 
ABD SB 

Atom bombası 1946 1950 
Hidrojen " 1953 1954 
Uzun menzilli raketler 1953 1957 
Orta menzilli raketler 1953 1959 
Taktiksel nükleer 
silahlar 1955 1956 
Kıtalararası raketler 
(ICBM) 1955 1957 
Atom U-Botları 1956 1962 
Suda atış yapan Atom 
U-Botlan (SLBM) 1959 1968 
Çok başlıklı raketler 1964 1972 
Cruise Missile roketleri 1970 

. . :: ::::: :.:: ; . . .... .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ,• 
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. ........ . ...... . . 
sı vurgulanıyor. 

Ailelerini yanlarına almak isteyen 
yabancıların güçlüklerine değinilerek, 
şöyle deniyor:" F.Aimanya'da boşan
mak isteyenler için bir yıl ayrı yaşama 
şartı getirilmektedir. Oysa yabancıların 
birlikte yaşamaları için bu şart geçerli 
sayılmaktadır". 

Konferans Türkiye'ye ilişkin karar 
taslaklarını da onayladı. Bir taslakta 
"IG-Metall 1. Yabancılar konferansı es
kiden olduğu gibi Türkiye'de demokra
tik hakların güvence altına alınmaması
nı kınıyor. özellikle özgür ve bağımsız 
sendikalann varlığı garantilenmiş de
ğil. Aktü sendikacıların tutuklanmaları 
açıkça insan haklarının çiğneodiğini 
gösteriyor" deniliyor. 

"Uluslararası Dayanışma" başlıklı 
taslakta Türkiye ve Şili 'deki politik tu
tuklular için bir kampanyanın açılma
sı ve ailelerine destek sağlanması ka
rar altına alındı. 

IG-Metall 1. Yabancılar Konferansı 
Türkiye ve Kürdistan 'daki tüm politik 
tutukluların derhal serbest bırakılma
sını, DİSK davasına son verilmesini 
talep etti. 

Diğer Avrupa ülkelerindeki gibi 
Türkiye'de de demokratik ve sendikal 
hak ve özgürlüklere saygı duyulması, 
Güney Afrika'da kara derili halka eşit 
hakların verilmesi, Şili ve Nikaragua 
halklarıyla dayanışmanın pekiştirilme
si vurgulandı. 

Ayrıca Türk ve Kürt gençlerinin 
''Bedelli Askerlik'' sorununa ilişkin ka
rar taslağında , 15.000.-DM'lik bedelin 
kaldırılması talep ediliyor ve F. Alman
ya hükümetinden gençlerle dayanışma
da bulunması isteniliyor. 
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ANKARA 

F. ALMANYA'NIN İCİSLERİNE KARISMANIN 

Türkiye'nin F. Almanya'nın içişle
rine müdahale etme anlamına gelen gi· 
rişimlerinin örneklerine bir yenisi ek· 
I endi. 

. F. Almanya 'da çalışma yapan K ür· 
distanlı ve Türkiyeli demokratik örgüt· 
leri, ilerici, demokrat kisileri sustur· 
mak için Türkiye 'nin öteden beri mü· 
dahalelerde bulundu~u biliniyor. 

3 Aralık 1985 günü F. Almanya'nın 
Ankara Büyükelçili~inin Hukuk ve Da· 
nışmanlık bölüm şefi, Türk dışişleri 

bakanlı~ına acil bir sorunu görüşmek 
üzere ça~rılmış. 

Görüşmeye ilişkin olarak F. Alman 
elçili~i, F. Alman Dışişleri Bakanlığı'· 
na 3 Aralık 1985 tarihli bir yazıyla bil· 
gi veriyor. Elimize geçen bu yazıda 
şöyle deniyor: 

"Türk tarafı mühim olarak nitele· 
di~i şu sorunu ortaya attı: Lüneburg 
Asliye Mahkemesi, 20.9.1985 tarihin· 
de sivil bir davaya ilişkin olarak Han· 
nover Türk Konsoloslu~u 'na yazdı~ı 
bir yazının son cümlesinde şöyle de· 
miş: "Şahitlerin dinlenilmesi için 
Türkçe ve Kürtçe bilen bir tercüman 
konusunda yardımcı olursanız mem
nun oluruz". 

Nürnberg: 

TU FAK 
Protesto Edildi 

Geçen yıl oldu~u gibi, bu yıl da 
TUFAK adlı Türk folklor ekibi, F. 
Almanya 'nın çeşitli şehirlerinde gös
teriler yapmak üzere bir turne düzen· 
ledi. Mayıs ayında Nürnberg'de yapılan 

fösteri esnasında Nürnberg Kürdistan 
şçi Derne~i, bir bildiriyle Kürt halkı 

ve onun kültürü üzerindeki baskı ve 
assimilasyona; kültür sömürüsüne dik· 
kati çekti. Bildiride ayrıca şunlara yer 
veriliyor. : 

"Bu gün TUFAK'ın sergilediği 
oyunlar, şehir ve oyun isimlerinden de 
anlaşılaca~ı gibi, Kürt halkının oyun· 
larıdır. Onlar bu gerçeği söylemiyorlar 
ve söyleyemezler ... 

Sömürgeciler Kürt halkının varlı~ını 
tanımıyorlar. Kürdistan'ın bütün ser· 
vetlerini sömürdükleri yetmiyormuş gi· 
bi, halkımızın yüzyıllar boyu yaşatıp 
geliştirdi~i kültür ve sanatımıza da 
utanmazca sahip çıkıyorlar.'' 

'' Sanatseverler, 
'Barış ve özgürlükten yana olanlar, 
"TUF AK ın oyunlarını seyrederken 

bu gerçe~i unutmayınız. Kürt halkının 
varlı~ını inkar edenleri, onun folklor 
ve diğer de~erlerine sahip çıkanları 

iyi tanıyın!" 

. . . ' 
YENİ BİR ÖRNEGİ 

Yazıda buna ilişkin Türk tarafının 
ülkenin resmi <!ilinin Türkçe oldu~una 
dair bilinen görüşleri tekrarlanıyor. 
Türkiye 'nin bu tutumuna F. Alman ma· 
karnlarının saygı göstermesi gerekti~i 
ve sözü edilen cümlenin "aşa~ılayıcı" 
oldu~unu belirtiliyor. 

Yazıda Alman tarafının buna ilişkin 
cevabı hakkında bilgilere de yer veril· 
miş. Almanlar, konuya ilişkin şöyle 
konuşmuş: 

"Bu tavrın bilindiğini, ancak her Al· 
manın veya sözkonusu duruma ilişkin 
olarak her Alman hakimin Türk tara
fının bu konudaki hassasiyetinin dere
cesi hakkında bilgi sahibi olması müm· 
kün de~ildir. Sözü edilen mektupta yer 
alan istemin, iyi niyetle sorulmuş 
olabilece~i, zira bilindi~i gibi çok sayı
da Türkün sadece Kürtçeyi bildi~i ve 
bunun için de bu dilden ifadelerin alın· 
masının mümkün olduğuna dikkati 
çektik. 

Ayrıca Alman hakimierin de ba~ım
sızlıklarına bü~ değer verdiklerine, 

Batı Berlin : 

Alman mahkemelerine, söz ve cümle 
seçiminde ne içerik ne de biçime 
yönelik Elçilik, Dışişleri makamları ve 
yürütme organlanwn müdahalede bulu· 
namıyacağına işaret etti." 

Zorba Türk devletinin dışişlerindeki 
yetkililerin böyle düşünmesi do~al!.. 

Zira orada yargının ba~ımsızlığı diye 
bir şey yok. Orda zorbaların · dediği 
olur. Mahkeme ve yargıçların görevi 
ise, onların söyledikleri do~rultusunda 
hareket etmek; karar vermek, ceza biç· 
mektir. Bu mantı~a sahip olanların 

başka devletlerin içişlerine müdahale 
etmeleri; onların da kendileri gibi dü· 
şünmelerini ve yargı organları üzerinde 
baskı oluşturarak Türk devletinin 
çıkarlarını korumalarını istemesi 
bu yanıyla anlaşılır bir şey. Ancak her 
zaman onların istedi~i gibi olmuyor. 
Onların dostları, başdestekçileri bile 
bazen sömürgeci Türk yönetiminin bu 
haydutça tavırlarını açıktan destekle· 
mekte zorluk çekiyorlar. 

"Türk Cemaat i" nin 
Marifetleri 

Sömürgeci-faşist Türk devleti, Kürt 
halkına karşı yürüttü~ü ırkçı-şoven po· 
litikayı yurt dışındaki resmi temsilci· 
likleri ya da onların uzantıları duru· 
mundaki gerici örgütler vasıtasıyla sür· 
dürmeye çalışıyor. 

Bunun en son örne~i bir süre önce 
Batı Berlin' de yaşandı. B. Berlin Sena· 
tosu Yabancılar Sorumlusu Bayan Bar· 
bara John, Türkiyelilere Türk gazetele· 
ri aracılı~ıyla yaptı~ı bir duyuruda, 
"Türkiyeliler" sözcü~ünü kullandı. Bu 
hitap bütün ırkçıların öfkelenmesine 
neden oldu. Bunlardan biri de "Türk 
Cemaati" Başkanı Zafer Ilgar'dı. 

Zafer llgar faşisti hızını alamayarak 
Bayan John'a ders vermeye kalktı. 

Yaptı~ ı açıklamada Bayan John 'un 
"Türkiyeliler" değil, "Türk" sözcü~ünü 
kullanmasının gerektiğini belirtiyor ve 
şunları zırvalıyor: "Türkiyeliler terimi· 
ni ayrılıkçı ve aşırı solcu örgütler kulla· 
nıyor. Bu tavır onların Türk ulusal dev
letinin reddinin ifadesidir. Türk ulusal 
birli~ine karşı olan bu kavram Berlin'· 
de yaşayan Türklerin bilincinde hiç bir 
zaman yer etmemelidir." 

Zafer llgar'ın bu küstahlı~ına Bayan 
John'un yanıtı ise, onun "çok bilmiş 
geçinen dar görüştü" bir kimse oldu· 
ğuydu. Gerçekten de "Türk Cemaati" 
başkanın bu çıkışı sadece "dar görüş· 
lü" oluşuyla açıklanabilir mi? Zira Za· 

fer llgar da Türkiye'de on yıllardan be· 
ri sömürgeci-ırkçı tüm iktidarların Kürt 
halkının varlı~ını inkar, onu zorba 
yöntemlerle yok etme politikasının 

Batı Berlin'deki savunucularından biri. 
Ve zaten "Türk Cemaati"nin kurulma
sındaki en önemli nedenlerden biri de 
buydu. Bu cemaat, Türk devletinin gi· 
rişimi ve CDU'lu gericilerle, SPD sa~ 
kanadının deste~iyle kuruldu. Amaç 
ilerici dernekleri etkisiz hale getirmek, 
giderek Türkiyeli kitleyi bu yapay ör· 
gütlerle temsil ettirmekti. Böylece bu 
güçler vasıtasıyla B. Berlin 'de "Türk 
Lobisi" oluşturmak, faşist cuntanın ve 
gerici Alman makamlarının Türkiyeli 
işçiler üzerinde yapacakları pazarlıkla· 
ra ve işçilerin aleyhine gerçekleşecek 
anlaşmalara arka çıkacak payandalar 
yaratmaktı. 

Türkiyeli ve Kürdistanlı işçiler bu 
oyunları görüyor ve bunlara en iyi ya
nıtı da kendi demokratik örgütlerinde 
örgütlenerek veriyorlar. Bay Z. llgar'a 
da şunu hatıriatmakta yarar görüyo
ruz: Türkiyeli ve Kürdistanlı terimleri 
halklarımızın bilincinde o denli sağlam 
yer etmiştir ki, Türk devleti tüm zorba· 
lıklarına rağmen bunu halklarımızın 

belle~inden silmeyi başaramadı. Sen ve 
senin gibilerin a~ızlarından akan salya
lar da Kürt halkının özgür uluslar ker
vanına katılmasını engelleyemeyecek· 
tir. 
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KOVBOY REAGAN'IN LiBYA • 
SEFERI? 

ABD emperyalizminin başı Reagan, 
bütün dünyanın gözleri önünde, devlet
ler hukunu ayaklar altına alıp, bağım
sız bir devlet olan Libya'ya saldırı em
rini verdi. Nisan ayı ortalarında "De
mir Leydi" Taeher'in ülkesinden hava
lanan 18 adet F-111 uçağı ile Akde
niz'deki 6. Filo'ya bağlı 15 adet A-6 
ile A-7 savaş uçağı Libya'nın Trablus 
ve Bingazi kentlerini bombaladı. En 
basit savaş kurallarının bile çiğnen
diği, sivil yerleşim alanlarının bomba
landığı saldırıda, yüzü aşkın -ki bunla
nn büyük çoğunluğunu çocuklar oluş
turmakta- insan ha} atlannı kaybetti. 
Saldınyı NATO Başkomutanı Rogers' 
in planladığı, bizzat kendisi tarafın
dan açıklandı. 

Bilindiği gibi saldırıdan günlerce 
önce 6. Filo 'ya bağlı savaş uçakları 
Libya'nın burnunun dibindeki Sirte 
Körfezi'nde askeri manevralar adı al
tında provakasyon ve saldırıya girişti. 
Libya olayı şiddetle protesto etti. 

ABD, Libya'yı bombalamasının ge
rekçesi olarak Batı Berlin'deki bir dis
koteğe atılan bombayı gösterdi. Ve 
bunun Libya'nın Doğu Berlin'deki 
Büyükelçisi tarafından planlandığına 
dair ellerinde kanıtıann olduğunu ileri 
sürdü. Her ne hikmetse aradan bunca 
zaman geçmesine rağmen, ABD, hiilli 
elindeki ' kanıt"ları dünya kamuoyuna 
sunabiimiş değil! F.Almanya'nın haf
talık dergilerinden Der Spiegel, polisin 
elinde olayın Libyalılar tarafından 
planlandığına dair hiç bir delilin olma
dığını yazdı. 

Libya'nın bombalanması olayı, 
ABD'nin uzun zamandan beri Libya'ya 
karşı izlediği provakasyonların ilki de
ğil. Daha birkaç yıl önce ABD savaş 
gemileriyle savaş uçakları, Libya kara
sularını ihlal ettiler, Akdeniz'de iki 
Libya uçağını düşürdüler. 

Emperyalist devletler içinde ekono
mik ve askeri olarak en güçlü olan 
ABD, neden küçücük bir ülke olan Lib
ya'ya karşı böylesine saldırgan bir poli
tika izlemekte? Bu politikayı saldırıya 
kadar götürmekte? 

Libya lideri Kaddafi iktidara geldiği 
ilk günden beri anti-emperyalist politi
ka izlemekte. Ulusal kurtuluş mücade
lesi veren halklarla dayanışma göster
mekte. Bir taraftan gerici Arap rejim
lerine karşı mücadele eden güçlerle 
dayanışmasını sürdürürken, diğer ta
raftan da İsrail işgali altındaki toprak
larını kurtarmak için mücadele veren 
Filistin halkı ve örgütleriyle dayanış
mada bulunmakta. Tüm bunlardır Rea
gan yönetimini kırmızı görmüş boğa
ya çeviren nedenler. Bunun içindir ki, 
ABD Kaddafi'den kurtulmak istemek
te. Tüm bunlar biraraya gelince son 
Libya saldırısının gerekçeleri daha 

açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yoksa 
Batı Berlin'deki patlamada bir ABD va
tandaşının ölmesi değil.. 

Zaten daha sonraki günlerde ABD 
Dışişleri Bakanı Schultz, yaptığı açık
lamada Libya'nın bombalanmasının 
asıl nedeninin Kaddafi 'ye karşı bir dar
beyi kolaylaştırmak ve Kaddafi karşıtı 
güçleri desteklemek olduğunu açıkla
dı. Bay Schultz, "secaat arz ederken, 
sirkatini söylüyor". 

Zaten ABD emperyalist güçleri için 
işgal, saldırı, hükümet devirme, ekono
mik ve politik ambargo "doğal" şeyler 
sayılmak ta ... 

Hatırlanacağı gibi daha birkaç yıl 
önce ABD askerleri bağımsız bir devlet 
olan Grenada'yı işgal ettiler. Yine Ni
karagua'daki meşru hükümeti devir
mek için Kontralara; Angola'da UNI
T A 'ya askeri ve ekonomik destek ve
ren bay Reagan'dan başkası değil. 

ABD'nin Libya'ya saldırısı, tüm 
dünyada büyük bir nefretle kınandı. Q. 
layın hemen ardından sosyalist. ülkeler 
saldırıyı kınadılar. Pravda 

Arap ülkesi büyükelçileri devlet bakanı 
Mesut Yılmaz ile bir görüşme yapma 
gereğini duydular. Bununla da yetin
meyip, Libya-Türkiye ekonomik işler 
sorumlusu, Sanayi ve Ticaret Bakanı · 
ile görüştüler. Görüşmelerden sonra, 
Türk yetkililer utanmadan "elçiler te
şekkürlerini bildirdiler" deyip, yalan 
söylerken, Libya Büyükelçisi ise, "te
şekkür edecek birşeyin bulunmadığını, 
çünkü Türkiye'nin bu olayda bir tavrı
nın olmadığı" biçiminde açıklamada 
bulundu. 

Libya'nın bombalanması olayı, Tür
kiye'de ve Türkiye Kürdistanı'nda ge
niş halk yığınları tarafından büyük 
bir tepkiyle karşılandı. 

Ancak Rambo Reagan kadar, faşist 
Türk cuntası ile bilcümle gerici , şoven 
kesimler de Libya lideri Kaddafi 'den 
rahatsız olmaktalar. özellikle Kaddafi'. 
nin Kürt halkından, Kürdistan'dan, 
Kürt ulusunun ulusal kurtuluş müca
delesinden bahsetmesi, bu çevrelerin 
düşmanlığını kazanmaya yetmişti. 

gazetesi yaptığı yorumda, 
olayı "barbarca bir devlet 
terörü" olarak niteledi. Di· 
ğer yandan ABD 'nin Batılı 
müttefiki ülkelerden sesler 
yükselmeye başladı. Fransa, 
F.Almanya, İtalya'da ve di
ğer birçok ülkede yüzbinler 
sokağa döküldüler. Yine 
Bağlantısız ülkeler Dışişleri 
Bakanları Konferansı, ABD~ 
yi kınayan ve Libya'yı des
tekleyen bir karar aldı. 

ABD emperyalizmi 2. Dünya Savaşı 'ndan son
ra "H ür dünyayı savunmak" veya "komünizm
den korumak" gibi bahanelerle birçok ülkenin 

, içişlerine karıştı; ilerici hükümetleri devirdi, iş
gallere girişti. Bunlardan bazıları şöyle: 

F.Almanya ve B.Berlin '. 
de yapılan protesto eylem
lerine KOMKAR ve bağlı bi
rimleri aktif olarak katıldı
lar. Aynca KOMKAR ko· 
nuya yönelik bir bildiri çı
kardı. 

Evren-Özal Çetesinin 
"Tavn" 

1947: "Demokratik düzeni kurmak" adı altında 
ABD deniz piyadeleri Paraguay'a çıkartma yap
tılar. Halkçı ayaklanmayı bastırarak, askeri bir 
diktatörlük kurdular. 
1946-49: ABD ve İngiltere Yunanistan'da mo
narşi güçlerine yardım ederek, ilerici güçlerin 
iktidarı ele geçirmelerine engel oldular. 
1948-53: Gerici hükümete karşı ayaklanan si
lahlı güçleri bastırmak için 90 bin ABD askeri 
Filipinler'e girip hükümeti desteklediler. 
1950-53: ABD askerleri 350 bin kişilik bir güç
le, Kore'de bir saldırı savaşı yürüttüler. (Bilindi
ği gibi Türkiye'de bu savaşta ABD'nin yanında 
yer aldı ve daha sonraki yılda NATO'ya alındı). 
1958: Akdeniz'de bulunan 6. Filo'nun desteğiy
le 14 bin kişilik ABD kara ve deniz gücü Lüb
nan'a çıkartma yaptılar. 
1961: Küba'daki ilerici yönetimi devirmek için 
ABD, "Domuzlar Körfezi Çıkartması" düzenle-

Uluslararası planda saldı- di. 
rıya büyük tepkiler duyulur- 1964: Ilerici hükümeti devirmek için ABD, ln
ken, Türkiye 'de iktidarı zor- giltere ve Belçika Ko ngo 'ya askeri birliklerini 
la ellerinde tutan Evren-özal gönderdiler. 
çetesi ise, "ne şiş yansın, ne 1964: Panama Kanalı'ndaki ABD üslerinin sö
kebap" misali olayı geçiştir- külmesini ve Kanal'da Panama'nın egemenliğini isteyen güçlere karşı ABD saldırıya girişti. meye çalıştılar. Bir taraftan ax-ababası ABD'yi kızdırma- 1964-73: Vietnam halkına karşı insanlık dışı 6 işgal ve savaşı yürüttü ABD. 
maya çaba sarfederken, di- 1965: ABD askeri birlikleri Dominik Cumhuri
ğer yandan da milyarlarca yeti'ni işgal ettiler. 
yatırımlarının bulunduğu 19 70-7 5: Kamboçya' daki kukla yönetimi ko
"müslüman ve kardeş" Lib- rumak için ABD 7. Filo'su ile kara birlikleri ili
ya'yı küstürmemeye çalıştı- keye girdiler. 
lar. Sadece Libya değil, di- 1971: Bolivya, Şili ve El Salvador'da demokra
ğer Arap ülke temsilcileri de tik rejimleri devirerek, bunların yerine faşist 
Türk hükümetinin "tavn"nı rejimleri getirtti. 
beğenmemiş olacaklar ki, 7 ıı------------------.....1 
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Bundan dolayı burjuva basını birçok 
kez K-addafi aleyhine kampanyalar bi
le açmıştı. İktidar Kaddafi 'nin elinden 
gitmiş olsaydı onlar için ne güzel olur
du .. Libya Orta Doğu'da bir ürdün gi
bi, bir Suudi Arabistan gibi olabilirdi 
o zaman .. Bu hayallerin gerçekleşmesi 
için Libya Lideri Kaddafi 'nin ortadan 
kaldırılması lazım. Bu noktada ABD 
ile faşist 'Iürk cuntasının birleştikleri 
ortada. 

ABD emperyalizmi de Türk hükü
metinin tutumundan o derece mem
nun değildi. Daha sonra bir "bombalı 
Libyalılar" olayı ortaya çıktı; ABD'li
lerin bulundukları yerleri bombalıya
cakları basma yansıdı. Ve "açılmayan 
fermuar' ' yüzünden Türk polisinin on
ları yakalarlığını yazdılar. Bu "bomba" 
olayının açığa çıkmasından sonra, 
ABD yönetiminin istemleri gelmeye 
başladı : "Türkiye'deki Libya Büyük
elçisi 'terörist' olduğu için sınır dışı 

edilmeliymiş", "teröre karşı hassas 
olan 'Iürkiye'nin bu gibi olaylara hiç
bir zaman izin vermeyeceği" vs. vs. 

Yüksek yerden emir gelince, burjuva 
basını da bunu işlemeye başladı. Halk
larımızın Libya'ya karşı olan sempati
sini kırma yönünde bizzat çaba harc~ 
dı. 

Türkiye ve Türkiye Kürdistanı 'nı 

NATO'nun bir saldın rampası haline 
getiren Evren-özal çetesi, yarın efen
disi ABD'nden gelecek bir talep üzeri
ne - -aslında böylesine bir talep for
maliteden öteye birşey olmayacaktır. 

Çünkü, bu üslerin kullanımını daha ön
ce U-2 uçağı örneğinde olduğu gibi 
ABD kendi başına yapmakta- bu üs
lerden kalkacak uçakların komşu ülke
leri bombalamasına izin vereceğine hiç 
şüphe olmasın. Zaten Libya saldınsına 
katılan F-111 savaş uçakları, saldın
dan bir hafta öncesine kadar İncirlik'
ten kalkıp Konya'da atış taliınieri yap
mışlar. 

Libya saldınsı ABD emperyalistleri
nin savaş kışkırtıcılığının en son örne
ği oldu. Bu saldınyla dünya kamuoyu 
birkez daha gözleriyle ABD yönetimi 
için uluslararası hukuk, ulusal eğemen-

Çernobil'deki Kaza Tüm insanlığı Uyarıyor 
• 

ATOM SILAHLARI 
• • • 

YOK EDILMELIDIR! 
Çernobil Atom Santrali'nde 26 Ni

san günü büyük bir kaza meydana gel
di. 4 reaktörden biri, kazaya neden 
olan kimyasal patlama sonucu tama
men tahrip oldu. Dışarıya sızan radyas
yon sonucu değişik derecelerde yarala
nan 229 kişiden 19'unun öldüğü bildi
riliyor. Santralin yakın çevresindeki 
yerleşim alanları boşaltıldı. Sovyet 
yetkilileri, kaza nedeninin henüz bilin
mediğini, ancak tehlikenin atlatıldığı
nı; kontrol altına alındığını, dışarıya 

sızan radyasyonun, santralin yakın 

çevresi dışındaki insanlar için (özellik
le Sovyetler Birliği 'ne komşu ülkeler 
için) tehlike oluşturmarlığını bildirdi
ler. 

Sovyetler Birliği Komünist Partisi 
Genel Sekreteri Gorbaçev, 14 Mayıs 
günü televizyonda halka hitaben yaptı
ğı konuşmada, ilk kez böylesi bir teh
likeli gelişmeyle karşı karşıya oldukla
nna; tehlikenin zararsız hale getirilme
si için tüm olanakları seferber ettikle
rine, dikkati çekti. Gorbaçev konuş
masında bazı NATO ülkelerinin, özel
likle ABD'nin kazayı istismar ettikleri
ne, anti-sovyetik bir kampanyaya 
malzeme yaptıklarına değinerek, Sov
yetlerin kazaya ilişkin tavrını şu sözler
le dile getirdi: 'Biz bu trajediyi, nük
leer ça~ yeni bir politik düşünceyi, 
yeni bir politikayı gerektirdiğine dair 
bir sinyal, korkunç bir uyarı olarak 
anlıyoruz.'' 

ABD ve F. Almanya bu kazayı anti
sovyetik bir kampanyaya dönüştürmek 
için hayli çaba sarfettiler. Adeta daha 

fazla insanın ölmesini istediler. Çelişki
li, abartmalı ve yalan haberlerle kamu
oyunu yanıltınaya çalıştılar. "Binlerce 
ölü", ' 'Kiev, ölü bir şehir", "Ukrayna 
toprağı tamamen zehirlendi", "Polon
ya ve Romanya Varşova Paktı'ndan 

ayrıldılar" ve benzeri bir dizi yalan ha
berler piyasaya sürüldü. Yine radyas
yon oranına ilişkin verdikleri alıartmalı 
ve çelişkili açıklamalarla da panik ya
rattılar. 

Ancak pekçok zaman mevcut rad
yasyonun tehlike oluşturmadığını, hat
ta atom denemeleri sonucu dışarıya sı
zan radyasyon oranından daha düşük 
olduğunu açıkladılar. 

Batı 'nın gerici, çevreleri, Sovyetle
rin kazaya ilişkin zamanında ve yeterli 
bilgi vermediği yalanını sık sık tekrar
layıp durdular. Halbuki Sovyetler ka
zadan iki gün sonra halkı ve komşu ül
keleri eldeki bilgiler ışığında haberdar 
ettiler. Böylesi bir kazanın nedenleri ve 
tüm sonuçları hakkında kısa sürede bil
gi elde etmenin güçlükleri biliniyor. 
örneğin, ABD yönetimi, 1979'da 
Harrisburg yakınlarındaki atom santra
linde meydana gelen kazaya ilişkin ola
rak ancak 10 gün sonra Amerikan sena
tosunu ve aylarca sonra da kamuoyu
nu bilgilendirmlŞti.- Ve kaza sonucu 
200 bin kişinin kazaya yakın yöreler
den göç ettiği de bilinmektedir. Yine 
ABD'nin 10 Nisan 1986 günü Nevada 
da yaptığı yeraltı atom denemesinde 
meydana gelen bir hatayı ve bunun 
radyasyon sızmasına yol açtığını 

kamuoyu ancak bir ay sonra öğrenebil
di. 
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llk, hak eşitliği, iç işlerine kanşmama 
gibi evrensel ilkelerin hiçbir şey ifade 
etmediğini gördü. özetle ABD yöneti
mi kendi politikasını kabul ettirmek 
için uluslararası banşı tehlikeye düşür
mekten geri durmuyor. 

Libya saldınsı ile Kaddafi 'yi orta
dan kaldıramayan Reagan, bu kez de 
en büyiik 6 emperyalist devlet ve hükü
met başkanlarını bir zirve toplantısına 
çağırdı. Libya 'ya karşı onlardan açık 
tavır almalarını istedi. 

Tokyo zirvesi 'nde ABD'nin baskıla
n sonucu Kanada, İngiltere, F.Alman
ya, Fransa, İtalya ve Japonya hiçbir 
gerekçe göstermeden "Libya'nın tero
rizmin destekçisi olduğu" konusunda 
görüş birliğine vardılar. Böylelikle 7 
emperyalist ülke, Libya'ya karşı eko
nomik ambargo uygulayacaklarını 

açıkladılar. Libya saldınsı kendisine 
kafi gelmemiş olacak ki, Rambo Rea
gan, Suriye 'yi ve bir ölçüde de İran 'ı 
"terörist "likle suçladı. Gerektiğinde 

aynı yöntemin bu ülkelerde de uygu
lanacağından dem vurdu. 

Bu iki örnek ve sadece 1980 yılın
da ABD'deki atom enerji santrallerinde 
3f!04 kaz~ı!l. meydana gelmiş olması, 
ABD'nin başkalarını bu konuda suçla
masının ne denli haksız ve saçma oldu
ğunu ortaya koyuyor. 

Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla 
kullanılmasının rizikoları atom silahla
rının oluşturduğu tehlike yanında çok 
küçük kalıyor. Çernobil'deki kazaya 
ilişkin büyiik gürültü koparanların, 

atom silahlannın yok edilmesi ve atom 
denemelerinin durdurulması konusun
daki Sovyet önerilerini red etmeleri, 
onların başlattığı anti-sovyetik kam
panyanın ardındaki gerçeği açığa vuru
yor. Onlar bu kampanya ile Sovyetler 
Birliği'nin atom silahlannın yok edil
mesi, atom denemelerinin durdurulma
Siiçin yapmış olduğu önerllerin dünya 
kamuoyunda yarattığı olumlu havayı 

bozmayı amaçlıyorlar. 
Gorbaçev, Çernobil'deki kazaya 

ilişkin konuşmasında yeni önerilerde 
ileri sürdü. Atom enerjisinin barışçıl 
amaçlarla kullanılması için uluslararası 
işbirliğinin arttırılması ve bu amaçla 
Viyana'da bir konferansın yapılmasını 
öneren Gorbaçev, ayrıca Reagan ile 
Avrupa'nın herhangi bir kentinde veya 
Hiroşima'da atom denemelerinin dur-

. durulması konusunu görüşümeye hazır 
olduğunu belirtti. 

Çernobil, tüm insanlığı uyarıyor; 

atom silahlarının yok edilmesinin ne 
denli acil bir görev olduğunu hatırla
tıyor. 

Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla 
kullanılmasından doğan rizikoları en 
aza indirgemek veya alternatif enerji 
kaynaklarını geliştirmek, atom silahla
rının yok edilmesine, bu uğurda harca
nan milyarların, seferber edilen teknik 
ve bilimsel olanakların, bu alanlara yö
neltilmesine bağlıdır. Sorunun düğümü 
burada yatıyor. 
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Kürdistan'da Deprem 

•• •• AÇLlK, YOKSULLUK, SURGUN .. 
Kürdistan 'ın Malatya, Adıyaman ve 

Maraş illerinin bazı ilçeleri ve köyle
rinde 5 Mayıs günü 5,8 ölçe~inde bir 
deprem oldu. Depremde 1000 dolayın
da ev yıkılırken, binlerce ev de hasar 
gördü. Oturulmaz hale geldi. Onbinler
ce insan depremden çeşitli düzeylerde 
zarar gördüler. Depremde ölenlerin bü
yük ço~unlu~unu çocuklar oluşturu
yor. 

Bu arada Do~anşehir yakınlarında 
bulunan Sürgü Barajı'nın da deprem
den hasar gördü~ü, sette çatlakların 
meydana geldi~i,bundan dolayı yöre
deki birçok köyün boşaltıldı~ı bildirili

-yor. 
Olayın hemen ardından yetkililer, 

"yaraların sarılaca~ını", "deprem böl
gesine yardımiann gönderildi~ini" vs. 
türlinden klişeleşmiş sözleri tekrarla
yıp durdular. Halbuki depremin üzerin
den günler geçmesine ra~men, "yetki
liler"in sözünü ettikleri "yardımlar"ın 
hala yerlerine ulaşmadı~ı basma yansı
dı. Milliyet Gazetesi muhabirierine 
şunları söylüyor bir köylü: "Aradan bu 
kadar zaman geçmesine ra~men hala 
yardım gelmedi. Kızılay, bize sadece 
ekmek da~ıttı. Köye gelen Kızılay 
ekibleri, 'nasıl olsa bu battaniyeleri ge
ri alaca~ız' diyerek, balyayı açmadı
lar". Bu sözler, özal ve tayfasının ger
çek yüzünü ortaya koyuyor. 

Birçok köyde ise yiyecek sıkıntısı
nın başgösterdi~i, insaniann bir ekmek 
için dayak yedikleri, bir çadır almak 
için günlerce bekledikleri; hatta Hudut 
Köyü muhtarının çadır almak için git
ti~i Do~anşehir'de jandarmalar tarafın
dan dövülerek kolunun kırıldığı gazete
lere yansıdı. Kürdistan'da halkımıza 
yaşamı çekilmez yapan Evren-özal çe
tesi, ma~dur durumda olanlara yaptık
larıyla bir kez daha hayatı zehir edi
yorlar. 

Dünyanın her yerinde doğal afetler 
meydana gelebilir. Bazı doğal afetler 
yaşadığımız çağda, gelişmiş bilimsel
teknolojik aletlerle daha önceden tes
pit edilebiliyor. Alınacak tedbirlerle bu 
tür afetierin önüne geçmek mümkün. 
örneğin dünyanın birçok ülkesinde 
depremiere karşı dayanıklı konutlar 
yapılarak, doğabilecek zarar en aza 
indiriliyor. Ama ülkemiz Kürdistan'da 
yıllardan beridir bu yönde en ufak bir 
adım bile atılmış değil .Erzincan, Var
to, Bingöl, Erzurum, Van ... Yıllardan 
beri Kürt halkı buralarda meydana ge
len depremlerde ölümü, acıyı, sürgünü, 
perişanlığı lQşadı; bala da. yaşıyor ... 
Kürdistan 'da insaniarım ız hala kerpiç
ten evlerde oturuyor. özellikle köyler
de okul ve karakol, varsa sağlık ocağı 
dışında betondan binaya rastlamak 
mümkün değil. Böyle olunca da, en 
ufak bir sarsıntıda bu "ev"lerin yıkıl
ması kaçınılmaz oluyor. Yıllardan beri 

''Doğu 'yu kalkındırma'' sözcüğünü 
ağızlarından düşürmeyen somurgeci 
yönetimler, Kürdistan 'da yol, fabrika 
yapımından ziyade askeri kışlalar, kara
kollar, hapishaneler inşaa ettiler. ülke
mizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini 
talan eden sömürgeciler, sıra yatırım 
yapmaya gelince, sus pus oluyorlar. 
Kürdistan 'da elde edilen elektrik ile 
Batı'nın kent ve köyleri aydınlatılırken 
Kürdistan'ın binlerce köyü elektriği 
görmüş bile değil... 

Bu- depremde de ~eçmişte yaşanan 
olaylar aynen yaşanacak. Yurt içinden 

ve dışından gelen yardımların büyük 
bir kısmı halkın eline ulaşmadan, omu
zu kalabalık generaller, subaylar, müte
ahhitler, ağalar tarafından yüksek 
fiyatlarla karaborsada satılacak. Ve 
her depremden sonra yerden biter gibi 
biten "Deprem milyonerleri" bu kez 
de piyasaya dolacaklar. Halkımızın sır
tından milyonlar vuracaklar. 

Kürt halkı, sömürgeci güçlerin ve 
onların ağababaları emperyalistlerin 
ülkemiz ve halkımıza karşı yaptıklarını 
unutmayacaktır. Gün gelecek bu yap
tıklarının hesabını onlardan soracaktır. 

Türk-iş Yönetiminin Bir ihaneti Daha 

"BÖLÜCÜLÜK(( ÜSTÜNE RAPOR 
Türk-İş yönetimi, işçilere ihanetin, 

patronlara ve faşist devlete uşaklığın 
yeni bir örneğini verdi. Federal Alman
ya ve diğer Avrupa ülkelerindeki Kür
distanlı ve Türkiyeli işçi örgütleriyle 
ilgili, MİT işi bir rapor hazırladı. 

Türk-İş 'in teşkilatianma Genel Sek
reteri Orhan Balahan ve Genel Mali 
Sekreter ömer Ergün tarafından hazır
lanan raporda başta F.Almanya olmak 
üzere, Avrupa 'nın çeşitli ülkelerinde 
Kürdistanlı ve Türkiyeli işçilerin hakla
nnı ve çıkarlannı savunan demokratik 
kitle örgütlerine çamur atılıyor. Bu ör
gütler, aynen faşist rejimin ağzıyla 
' bölücülük" yapmakla suçlanıyor. Ra
porda şöyle deniyor: 

' Çeşitli kavram kargaşasından ya
rarlanan bu gruplann Almanya'daki 
çeşitli kitle örgütlerinden, bazı siyasi 
parti ve hükümet yetkililerinden, hatta 
dini örgütlerden de destek almalan, bu 
kişileri Türk işçilerinin sözcüsü duru
muna getirmiştir." 

Daha sonra da bu örgütlerle müca
delenin "bir devlet işi" olduğu dile ge
tiriliyor ve bunun için Türk-İş'e des
tek olunması isteniyor.. Türk-İş, ya
kında bir "Batı Avrupa Temsilciliği' 

açmayı düşünüyormuş. Acaba ''hür 
sendikacılık ilkeleriyle bağdaşan bir 
yardımlaşma" nasıl olabilirmiş?. Bu 
konuda ''hükümetle temasa geçilme
si" öneriliyor .. 

Böylesi bir rapor, faşist rejimin, 
Kürdistanlı ve Türkiyeli işçilerin Av
rupa'daki demokratik kitle örgütlerine 
bakışına veya onlara karşı tutumuna 
yeni birşey getirmeyecek. Bu türden 
yüzlerce rapor rejimin polisi, elçisi, 
konsolosu tarafından zaten verilmek
te. Faşist rejim bu örgütlere zaten 
düşman. Ancak o, Türk-İş yönetimi
nin işçi düşmanı yüzünü, işbirlikçili
ğini, ihanetini bir kez daha sergilediği 
için önemlidir. 

Türk-İş yönetimi, bu raporla bir 
kez daha efendilerine, faşist rejime ve 
patronlara yalvanyor. "Solcularla, bö
lücülerle" mücadele için benim yardı
mıma ihtiyaç var," "bana yolu açın!" 
diyor. 

Raporda, Türkiye'deki "demokra
tik düzenlernelerin yeterli olmadığı" 
söyleniyor ve hemen ekleniyor: "Bu 
ortamda mevcut rejimi savunmakta 
güçlüklerle karşılaşılması kaçınılmaz-
dır'.. (Devamı 15. sayfada) 

.· 
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Y ALANCININ MUMU ••• 
Geçti~imiz ay Dünya Bankası 'nın 

107 borçlu ülkeyi kapsayan "Kalkın
ma ve Dış Borç ödemeleri" başlıklı 

raporu yayınlandı. Raporda, Türkiye'
nin 1979 yılından sonra dolar olarak 

geliri en fazla gerileyen ülkeler arasın
da oldu~una yer veriliyor. Raporda 
1979 yılında 70,8 milyar dolara kadar 

yükselen Gayri Safi Milli Hasıla 

(GSMH)'nın, 24 Ocak 1980'den itiba

ren hızlı bir gerilerneye u~radı, 1985 
yılı sonunda ise 50,1 milyar dolara ka
dar düştü~ü belirtiliyor. Yani 5 yıl 

içinde ulusal gelirde yüzde 30'luk bir 
gerileme var. Bu gerileme sonucunda 
kişi başına ulusal gelir de 1970 dolara 

kadar düşüyor. Raporun başka bir ye
rinde ise, Türkiye'nin de içinde bulun
du~u 31 ülkede sürekli bir yoksullaş
manın gözlendi~i, bunda Türkiye 'nin 

5. sırayı aldı~ı da belirtiliyor. 
Bu 5 yıllık süre içinde ulusal gelirde 

böylesine bir düşüş gözlenirken, IMF 

ve Dünya Bankası gibi uluslararası mali 
kuruluşlara olan dış borçlarda da bü
yük bir artış göriilüyor. örne~in ulusal 
gelirin 70,8 milyar dolar oldu~u 1979 

yılında, dış borç miktarı 13 milyar do· 

lar iken, bu rakkam 1985 yılında 25 

milyarı buluyor. Yani borçlar ikiye 

katlanırken, ulusal gelirde düşüyor. 
12 Eylül 1980'den itibaren yükselen 

borçların seyri şöyle: 

Yıllar Toplam Dış Borç 

1981 16 milyar 861 milyon dolar 

1982 17 milyar 619 milyon dolar 
1983 18 milyar 385 milyon dolar 

1984 21 milyar 288 milyon dolar 

1985 25 milyar 012 milyon dolar 

Bu, sadece ana para olarak borç 
miktarı. Buna bir de faizleri eklersek, 
dış borç miktarı 30 milyar doları aşı
yor. Böylelikle Türkiye'nn ulusal ge
lirinin 3/5 'i dış borçlara gidiyor. 

Belirtilen süre içinde borç ve faizle
ri olarak toplam 14 milyar dolar öde
miş Türkiye. Peki ne oluyor da bu ka
dar ödemeye ra~men, dış borçlar gi
derek azalaca~ına ço~alıyor? 

"ülkeyi bataktan kurtarmak, enf
lasyonu aşa~ı çekmek, dış itibarımızı 

yükseltmek" vs. sözleriyle iktidan 
gaspeden generaller ve onların kuklası 
palyaço özal iktidarının söyledikleri
nin yalan oldu~u artık daha geniş ke
simler tarafından göriilüyor. 3-5 yıl 

içinde herşeyin güllük-gülüstanlık için
de olaca~ını, kemerierin sıkılmayaca
~ını söyleyenler bu gün gelinen nokta
da sıkışmış durumdalar. Türkiye ve 

T. Kürdistanı 'nda yoksulluk, işsizlik, 

fuhuş öyle bir noktaya gelmiş ki, artık 

burjuvazinin temsilcileri bile bu duru

mun kendileri açısından do~uraca~ı 

sonuçları görebiliyorlar. 
ANAP milletvekili Nabi Sabuncu, 

Meclis'te yaptı~ konuşmada, "televiz
yonda fırın reklamları gösterildi~inde 

mis gibi kızartılmış etler gösteriliyor. 

Bol · bol çikolata reklamı yapılıyor. 

Bunları alamayacak fakir fukara vatan
daşlar da düşünülerek reklamlar bi
raz kamufle edilmeli" deme yüzsüzlü
~ünü gösteriyor. Sayın Bay "milletve

kili "nin söyledikleri aslında do~ru! 

Yoksullu~un kol gezdi~i, işsizli~in 

yüzde 20'lerde dolaştı~ı bir ülkede, 
ne diye televizyonda böylesine "Teh
likeli"şeyler gösteriliyor? Yoksa bu tür 

şeylere hasret kalmış insanlara onu el
de etmeleri için bir mesaj mı verilmek 
isteniyor? Bu reklam programları "ide
olojik amaçlarla mı hazırlanıyor?" 

"Bölücülerin . solcuların" işi olmasın 

tüm bunlar? Temsil ettikleri sınıfın 

ahlakına uygun olarak, sabah akşam 

birkaç milyon karşılı~ı parti de~iştiren 
bu baylar, yeri geldi~inde de utanma-
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ücretle çalışan bir işçi , dar gelirli bir 
memur dejtil. -

Di~er taraftan Türk Lirası'nın her
geçen gün de~er yitirmesi karşısında, 

hızlı bir şekilde TL'den kaçış var. Ar
tık birçok şey dolar karşılı~ında işlem 
görüyor. TL yerine ABD dolan piyasa
da boy gösteriyor. örne~in ev kiraları, 
bazı işyerlerinde maaşlar, turizm, bü
yük kitapçılardaki satışlar... Aslında 

Türk devleti TL'yi tedavülden kaldırabi
lir. Nasıl olsa efendilerinin hazırda ba
sılı paraları var ve onlar her yerde iş
lem görüyor. Böylelikle TL basımı için 
harcanan ka~ıttan, boyadan, işçilikten 
tasarruf edilmiş olunur! .. 

Bütün bunlar Evren-özal rejiminin 
son 6 yılda bir avuç holding hesabına 

süngülerin gölgesinde yürüttükleri ve 
milyonlarca işçi ve emekçinin yaşamı
nı zehir eden; onlara açlık, yoksulluk, 
çileden başka birşey vermeyen ekono-

DOrtya Bankası'na glra 
T0r1dyo'nln milli 
geliri (GSMH) nasıl gelişti? 
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dan "fakir-fukara" edebiyatı yapmak
tan da geri kalmıyorlar. 

Çikolatanın tadının ne menem bir
şey oldu~unu bilmeyen, sadece ismini 
duymuş olan işçi ve emekçiler, Evren
özal rejimi altında zaten etin de tadını 

unuttular. Ço~u dar gelirli aileler ayda 

bir kez dahi et yüzü görmemekteler. 
Ama öte yandan Bay özal vitrinierin 

dolu oldu~unu, her isteyenin istedi~ini 

alabilece~ini utanmadan söylüyor tele
vizyondaki "icraatın içinden" progra
mında. Kimin için dolu bu vitrinler? 

Kimler alabiliyor Avrupa 'dan gelmiş 

peynirleri, salarnlan ? Herhalde asgari 

mik politikanın sonucudur. Bundan 

dolayıdır ki, faşist Evren-özal çetesi 
Türkiye ve Türkiye Kürdistanı 'nı bir 

baştan bir başa zindana çevirdiler. İş

çi ve emekçilerin sofrasına göz dikti· 
ler. Sendikaları, partileri, demokratik 

yı~ın örgütlerini kapattılar. Demokrasi
yi ortadan kaldırdılar. Tüm demokrasi 

güçlerine baskı-zulüm, kan getirdiler. 

Ama bu süre içinde onlar da kurdukla
rı rejimin sürekli olmadı~ını; hergeçen 

gün çürüdü~ünü görüyorlar. Türkiye 

İşçi sınıfı ve emekçi Kürt halkı tüm 

yaptıklarının hesabını Evren-özal çete
sinden bir bir soracaktır. 



Rfipel 12 

"ALİKARİ BO RADYO 
DENGE KURDISTAN" DOM DIKE 

" . . Komcıvina KOMKAR, zordesti
ya netewi, şere hembere gele Kurd 
protesto dıke u bıryar dıgre ku te koşi
na gele Kurd ve pıştgırlya xwe bin ji 
xurt bıke· · . 

Ev bıryara dı Komcıvina KOMKAR 
ya 7'an da hatiye gırtın. 

Be pesn em dıkann bejın, KOM
KAR, jı destpeka şere Kurdıstana İr~
ne heya roja iro, pıştgıriyek xurt jı gele 
me ye kurdıstana İran ra kır. KOM
KAR deng fı behsen Kurdıstan u kın
ne n rejima kevneperest ya Xumeyni 
-wek qetliam fı bombakırma gund fı 
bajaren Kurdıstan- jı gelen cihane ra 
eşkere kır. Hezen peşverfı ya navnete
wi bı tekoşina gele Kurdıstana lrane 
agahdar kır. 

Dı par havine da delegasyonek jı 
Partiya Keskan a Elmaoya Federal 
çfıne Rurdıstana fran fı rewşa Kurdıs
tan bı çaven xwe ditın. Bfın mevanen 

gele Kurd. Dema ku wegerlyane El
manya Federal, kampanyek bı nave 
' Alikarl Bo Radyo Denge Kurdıstan" 
vekınn. Derheqe kampanyaye bı zırna
ne Elmani belavokek derxıstın, bangi 
hemfı mırovatiye kınn, ku bı gele Kur
dıstana lrane ve pıştgırlya xwe nişan 
bı din. 

KOMKAR ji bı ve kampanyaye ve 
plştgıriya xwe nişan da. Bı du zmanan 
-Tirki fı Elmani- belavokek derxıst fı 
hemfı endam fı dosten xwe ra, bez fı 
kesen welatparez ra re kır. Jı wan dax
waz kır ku ew ji tevi ve kampanye bı
bın. Pışgırlya xwe bı gele me ra bıkın. 

Her usa KOMKAR Fransa ji, bı zı
mane Fransızi fı Tırki belavok derxıst 
fı jı hemfı rexıstınan fı kesen demoqrat 
xwest ku bı çalaki dı ve kampanye da 
beşdar bıbın. Lı Avustralia ji bın Kur
de n welatperwer u bındek mebus bı 
hev re "Komita Alikariye Bo Denge 

Denge KOMKAR 

Kurdıstan " pekanin. Her weha lı Yew
nanistan, Holland, Danimarka fı Swisre 
{İsviçre) ji heval u hogıran bı çalaki dı 
ve karl da beşdar bfın. Alikarl berhev 
kın n. 

KOMKAR, dı şeven biranina Ma
moste Cigerxwin, ku par lı du bajare 
Elmaoya Federal pekani bu, u şeven 
Newrozan da alikarl komkır. 

Heya nıha dırave ku jı aliye KOM
KAR ve hetiye berhev kınn, usa ne : 
Merkeza KOMKAR fı rexıstmen wi: 

2.425 DM 
Dı şeven biranina Cigerxwin: 853 DM 
Dı newrozan da : 2.768 DM 
Sefaretxana Afganistan lı Fransa: 

500 Frank 
Dosten Riya Azadi u pır kesen welat-
parez lı Swisra : 1011 DM 
KOMKAR-Franse 3.100 Frank 

Kesen ku dıxwazın alikarlya kam
panye bıkın, dıkann alikariya xwe lı 
ser kontoya jerin rebıkın: 

Hevpeyivin b1 JÜRGEN REENTS ra 
Dı bejmara 82-83 an ya Denge 

KOMKAR da hevpeyivinek bı mebfı
se Keskan Jurgen Reenst ra hatıbfı 
kınn fı ew bı zımane Tırki hat weşan
dın. Ev hevpeyivina dema ku Jurgen 
Reents jı Kurdıstana lrane vegerlya 
hate çekınn. Jurgen Reents dı hevpe
yivine da dur fı dırej ser rewşa gele 
Kurd, rewşa peşmergan, şere navbey
na bezen Xumeyni fı peşmergan dıse
kıne. Me beşek jı ve hevpeyivine· vege
rande zırnane Kurdi, ku eleqa wi bı 
kampanyaye ve heye, dıweşinın. 

S. ARDlL: Kurdıstana İran dı bın 
kontrola leşkeran dan e? Lı Kurdıstan 
şer heye? PDK-1 dı ve hal fı mercan da 
xebata propaganda fı ajite çawa bı re 
va dıbe? Gel çawa jı bfıyeran agahdar 
dı be? 
J . REENTS: Be guman, dı şerten iro
yini da eş kere xebat pır dıjwar e fı ke m 
e. Dema ku · mıntıqa azadkırl dı deste 
Partiye bfı, rewş cu da bfı. Le disa ji jı 
bo agahtarkınna gel, parti re fı olaxen 
muxtelif bı kar tine: belavokan an ji 
rojnaman belavdıke. 

Dı ve xebate da ciye Radyoya 
Denge Kurdıstan gelek gırlng e. Denge 
Kurdıstan dı bıngeheke hinnebfıyi da 
kar pektine fı endamek polit buro ya 
PDK-1 berpırsiyare ve kare ye. 

Denge Kurdıstan lı roje da se car 
-carek bere nivro, bı zımane Kurdi fı 
saetek, du car ji pışti nivro niv saet bı 
zımane Farısi fı saetek ji bı zımane 
Kurdi- bernaman belav dıke. Radyo 
jı aliye gele Kurd ve bı eleqeyek mezın 
te guhdar kırın. Radyo pır caran hati
ye bomba kınn. Jı ber ve yeke' çe nd 
caran ciye radyoye hatiye guhartın. 
Lii disa ji be navbeyn heya iro kare 

xwe meşandiye. Fıristendeye radyo 
( cihaza ku deng fı behs bı we te belav 
kınn) be bez e u dewleta İran parazi
tan dıxe ser weşanen Denge Kurdıstan . 
Jı ber ve yeke lı hemfı ciyen Kurdısta
ne denge radyoye naye bihıstın . 
S. ARDlL: Çıma we bı nave "Alikari 
Bo Denge Kurdıstan" kampanyek ve
kır? Dıkari xwendevanen me derheqa 
ve kampanye agahdar bıki? 
J. REENTS : Jı ber bındek sedeman, 
ku mm lı jor belısa wan kır, PDK-1, 
jı bo radyoyeke bin xurt jı me alikarl 
xwest. Me ji xwesteka Partiye rast dit. 
Le jı ber bındek asteng, kampanya dı 
demeke kurt da nıkare bıghije arınan
ca xwe. Ger em nımfınek bıdın : Şere 
ku jı sala 1979 an vır da hemher gele 
Kurd te ajotın , pır mıxabın bi tevayi 
nebatiye nasin. Dan u stendınen tıcari 
ya Elmaoya Federal bı rejima Xumey-

ni va, u pışgıriya hukma Xumeyni ya 
xwinrıjand ve u hwd. Ewana tesirek 
ne baş dıkın ser kampanyaye. 

Lii disa ji bo kampanya alikarl te 
kınn . Dı gel Partiya Keskan, gelek ke
sen bı nav u deng, demoqrat, çend roj 
bere pıştevaniya xwe nişan dan u ban
ga kampanyaye imza kınn. Wek nıvis
kar Walter JENS, nıviskar u rojname
van Peter V. CHOTWEİTZ, dengbej fı 
bozan Peggy P ARN AS jı wan yekan ın. 

Jı hemuyan gıringtır ew e ku, K OM
KAR pıştevaniya xwe bı kampanyaye 
ve nişan kır u alikarl dıke . 

Ev hevpeyivina bı Jurgen Reentr 
ra, ku dı bejmara Denge KOMKAR ._ 
82-83 an da hatıbu weşandın, kovara 
Kurdıstan ( Organa Komita Merkezi 
a Parti tJemoqrat Kurdıstana İrana) 
şımara 1 ; 3 da bı zırnane Fansi hate 
weşandın. 
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100 SALiYA ROJA Bl QEDR: 1 GULAN 
İsal pera ıoo saliya roja bı qedr u 

qimet ı Gulan tıje dıbe. Nezıki dawiya 
quma ı9. an, lı Ameriqa navbeyna 
burjuwan ii karkeran da tekoşineke 

xurt destpekır. Pır caran lı ser kemkı
nna saeten kar ii başkınna şerten kar 
şer derket. Sermiyandaran bı polez Q 
cendırmen xwe ve eriş anin ser karke
ran; bı sedan karker hatın kuştın. Ev 
te koşina roj bı roj tuj bu, gihişte sa1a 
ı886 an. 

Dı sala ı886 an da, bo destxıstına 8 
saet kar, karkeran bıryar gırtın ku te
vayi kar berdın u roja ı Gulane bıçm 
greve. 

ı·e Gulane pır bajaren Ameriki, 
wek New York, Şikago, Filadelfiya, 
karker daketın soqaqan; kar berdan, 
grev pekanin. Lı bajare Şikago burju
wazi bı deste polezan eriş ani ser kare
ren lı greve; 6 karker hatın kuştın, bı 
dehan ji hatın bırindar kınn. Çend roj 
şunve ji 4'e Gulane disa polezan pro
vakasyonek pek anin, bombe avetın 
cıvina karkeran. Burjuwazi berpırsiya
riya ve biiyeri ango karker nişan dan u 
8 pe şengen karkeran bı deste polezan 
hatın gırtın. Wana derxıstın ber meh
kemen burjuwan. Jı bo 7 kesan bıryara 
darxıstıne, bo kesek ji ı5 sal ceza 
xwest mehkeme. Dawiya mehkeme jı 

karkere n peşeng Spies axıftına xwe da 
usa got: "Ez ınımessile çineki me u 
he~?eri mımesilen çineki dıne dıaxı
fım . 

Hin beriya destpeka mehkeme, bır
yar hatıbu dayin. Sermiyandaran dı

xwestın ku peşiya tevgera çina karke
ran bıgnn, bo ku 8 saet kare rojane dı
hat ajotın. 

Hemu karkeren cihane bı karkeren 
Şikago ve pıştgırtiya navnetewi nişan 
dan. Lı Fransa, Russia, İspanya, İtalia, 
Holland 600 hezari be tır karker kar 
berdan greva pıştgırtiye pe k anin. Le 
mıxabın, hemu kar ii xebata navnetewi 
nekari bıryara mehkeme bıde sekınan
dm fı peşiya darxıstına 4 karkeran bıg-
ıe. 

Tekoşina bo pe kanina kare 8 saet a 
rojane, lı seranseri cihane da deng da. 
Federasyona Kara Ameriqi bıryar gırt, 
ku hersal dı yeke Gulane da bo 8 saet 
kare rojane grev pek bine. Enternas
yonala Duwemin, sala ı890 an da bır
yar gırt ii pıştgıriya xwe bı karkeran ve 
nişan da. Disa Enternasyonala Duwe
min sala ı89ı da Kongre xwe ya du do
yan da bıryar gırt, ku hersal yeke 
Gulane karker ev roj piroz bıkın . Ü ev 
roj jı sala peva lı seranseri cihane da 
roja "Yekıti, alikari, dosti" hat bınav
kırın. Karker her sal ı 'e Gulane da bı 
ala sor ve derdıkevın soqaqan, ev roja 
bı qedr fı girnet şeveyeki şoreşgeri pi
roz dılun. 

ı Gulan lı Tırkiye ô 
Kurdıstana Tırkiye 

Diroka pirozkınna yeke Gulane lı 

Tırkiye pır kevn e. Hin beriya ilankın
na idara cumhuri lı Tırkiye pır bajaran 
da karkeran ı Gulan piroz kırın. Dı sa
la ı925 an da dema ku, hukma şovini 
eriş ani ser gele Kurd, usa jipeşi lı pi
rozkınna I e Gulane qedexekır. Jı ve 
roje peve 50 salan karkeren Tırkiye 
nek~n bı eşkere ı 'e Gulane piroz bı
kın. U yeke Gulane bı deste sermiyan
daran ango "cejna bıhare" hat bı nav
kınn. 

Sala ı970 an şunve roj bı roj hezen 
demokrasixwaz karen xwe xurt dıkı
nn, pe şta dıçfın. Dı sala ı976 an bı 
pe şengiya DİSK (Konfederasyona Sen
dikayen Karkeren Şoreşger) karkeren 
Tırk fı Kurd, bı sed hezaran ve derketın 
meydana şer; hebiina xwa nişane dost 
u dıjmınen xwe kınn. Yek Gulan bı şe
weyeke şoreşgeri piroz kınn. Tırs fı 

xof xıstın dıle dıjmın. Dı sala ı977 an 
burjuwaziya Tırk ii imperyalizm, bı po
lez, cendırme, MİT ii hwd. eriş anin 
ser cıvina pirozkınna Yeke Gulane lı 

Stenbfıle. 37 kes hatın kuştın, bı sedan 
bırindar biin. Le bele wan bı fel fı bı 

kuştınan ji nekarin peşiya tilkoşina 

karkere n Tırkiye fı Kurdıstana Tırkiye 

bıgnn. Dı sala ı978 an da carek dın, 
hemher pır derewen burjuvazi fı rojna
men wan, hezen peşverfı derketın 

meydana ı 'e Gulane. Bı ala sor ve, bı 
şiaren rengin ve 500 hezari betır kar
ker, ronakbir, xwendekar, kedkar en 
Kurd ii Tırk bı hevra Yeke Gulane pi
roz kınn. 

Tevgera çina karkere n Tır ki ye fı 

tevgera nzgarixwaza gele Kurd, roj bı 
roj xurt dıbfı; nav gel da bıngeh dıgırt. 
Ev ji tırs fı xof xıste dıle burjuvaziya 
Tırk fı şiriken wi. Ber ve yeke dı sala 
ı979 an da hukma paşverfı "İdara Or
fi" lı pır bajare n Kurdıstane fı çend ba
jaren mezın a Tırkiye ilan kn. Cıvin, 
xwepeşandan ii hwd. qedexe kınn. Jı 
van yek ji pirozkınna Yeke Gulane bu. 

Hezen peşverfı a Kurdıstan sala 
ı979 da lı bajare Bitlise bı hev re Ye
ke Gulane piroz kınn. Hezaran karker, 
cotkar, xwendekar, ronakbir yek deng 
dıji hukma kolonyalİ ii paşverfı dengen 
xwe bılınd kınn. Terora lı ser gele 
Kurd lanet kırın. Bo neteweye Kurd 
azadi xwestın. Ev cara yekem bfı, ku lı 

Kumıstana Tırkiye Yeke Gulane, dı
hat piroz kınn. 

Lı Tırkiye fı Kurdıstana Tırkiye iro 
ji gelen Kurd fı Tırk nıkann bı serbesti 
Yeke Gulane piroz bıkın. Ev jı sala 
ı980 an heyani roja iro usa ye. Ango 
'1dara Orfi" pır bajare n Kurdıstan an 
ji Tırkiye her çıqas hatiye rakınn ji, 
bin teror, eşkence, wek bere dajo. 
Tevgera nzgarixwaza neteweye Kurd fı 
tevgera çina karkeren Tırkiye tırsek 

(Dumahik rfıpel ı5 'da) 
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Dersen Zman~ Kurdi 

(Destpe k jı hejmar~ bere) 40 
Emre ilahi :Kutsal emir, X w eş :İyi, hoş 

ilahi emir Din :Deli 
Jınjı xwe ra Qırej :Kirli 
anin :Evlenmek Xırabi :Kötülük 
Teda : Zulüm, te da Hejmar :Sayı 
K ed :Emek Vır ôderew :Yalan 
Kedxwari :Sömürü Şeytani : Şeytanlık 
Dıji yeki Xapandın : Aldatmak 
derketın :Birine karşı Dawi :Son 

çıkmak Dere w in :Yalancı 
Xewn :Rüya Tızrôg :Sülük 
Nexweş :Hasta Qımi :Kene 

Zewıcin :Evlenmek 
Riiuştın :Oturmak 
dan rmıştandın : Oturtmak 

Mevan lı ser kursi rmıştın. 
Xwediye male mevan lı ser kursi dan rmıştan

dın. 

Xwendın - dan xwendın 

Elo dıxwine 
Bave Elo ew da xwendın. 

Bawer k ırın - baweri pe anin 

Xelil menvek teral e, bawer nakım ku xwe ra 
kareki bıbine. 

- Tu bawer dıki, em ji rojeki w e bıgıhen azadiye? 
- Be le, mm baweriya xwe bı şoreşe aniye; ro-

j eki şoreş we çebıbe ô erne azadbın. 
Gundiyan baweriya xwe bı şex danin; jı ber ku 

Şex ew xapandi bm. 

Serrast kırın 

Gundi xebıtin iijı şex ra baxçeyek serrast kınn. 
Dı Oktobra mezın da, sala 1917 lı Rusiya, karker 

ii gundiyan saziinana kewnare ii zordest hılweşan
dın ii saziinana xebatkaran serrast kınn. 

Bı dıl u can 

Ders<J.~jı ı:arokan ra dıgot: 
- Zamo, bı dersa xwe mıjUl bıbın, bı dıl ii can 

bıxebıtın; zanin we jı tariye xılas dıke. 
Lı welaten sosyalist karker ii gundi bı dıl ii can 

dıxebıtın. Jı ber ku pavlike ji ye wan ın, zevi ji. Lı 
wır patron ii axa ne mane. 

Jın ji xwe ra anin 

El o isal havini zewıci. El o jınek jı xwe ra ani. 

Dawi anin 

Me sıbe da dest pe kır ii heya evari dawiya kar 
ani. 

Em e dawiya zordestiye ji binın. 

Kanin ve xwestın yardımcı fıilleri 

Hesen dıxwaze xwe ra cotek sol bıkıre 

Özne Y. Fiil tüm leç esas fiil 

Toxtor dıkanın nexweşan xwes bıkın 
Özne Y. Fiil tümleç esas fiil 

Örnekler 

-Tu dıkani bersiva van pırsan bidi? 
- Bele ez dıkanım bıdım. 
- Menv dıkanejı çem derhas bıbe? 
- Na, av pır e. 
-Tu dıkani du kilo tıri dı care da bıxwi? 
- Nızanım, mm ne cenbandiye. 
Şahan dıxwaze jı xwe ra jıneke bine, le qelen 

buha ye. 
Ez dıxwazım bıçım lstembole. 

ödev: 
1- Her iki yardımcı fiili kullanarak beşer cümle 
yapın. 

II- Bersiva pırsen jerin bıdın: 
1- Lı gunde Gızane çı heye? 
2- Lı he la we ji ocaxa şexan heye? 
3- Gundi Şexan çawa dıhesıbinın? 
4- Hunji baweriya xwe bı hekmeta şexan tinın? 
5- Sexen Gızane, bı mjad xwe dıgehimn ke? Hm 
çawa bawer dıkın, gotına wan rast e, yan derew e? 
6- Go ra hıkyate, bapire w an çawa hatiye Kurdıs
tane? 
7- Şexen Gızane çend brane? Mezıne wan kijan e 
ii bı çı karl mıjii dıbe? 
8- Lı newala gunde Mılane xıyar ii temetez ke 
veşarti bii? 
9- Ke ew xıyar ii temetez jı şex ra ani bii? 
10- Lı zıvıstane he şinayİ dı ku da dı bın? 
ll- Mıriden ku bona ditına şexe xwe ten xwe ra çı 
tinın? 

12- Şex çawa hin dıbii ku mırid je ra çı xelet 
aniye? Dı sayaçı da? 
13- Şex bı rastijı xeybe dızanın? 
14- Şexen ku dewlemend bm, çı kınn? 
15- Qonaxa şexan çawa ye? Çend qat e, çawa 
germ dı be ii bı çı te ro ni kınn? 
16- Çıma gundi dı avakınna qonaxe ii bexçe da 
belaş xebıtin? 
17- Medresa şexan da ki dıxwimn? ,,... 
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KüRTÇE MiLLi DUYGULARI.. 

anket düzenleyip yörede da~ıtmış. 
Ankette, "ikamet ettiliniz yerde hangi 
etnik grup ço~unlukta -Tatar, Kürt, 
Çerkez, Türkmen. Siz hangi etnik 
gruptansınız- Tatar, Kürt, Çerkez, 
Türkmen." diye bir ibare yer alıyor· 

muş. Yukarıdaki örnekte oldu~u gibi 
"Kürt, Kürtçe" Aslan Kütük'ün başına 
iş açmış .. Çorum Valili~i soruşturma 
açarak, görevli memuru açı~a almış. 

Bu iki örnekte de görüldüğü gibi, 
sömürgeci-faşist Türk devleti ve onun 
yöneticileri, Kürt sözcü~ünden öcü gör· 
müş gibi korkmaktalar. Bu korkuları 

da yersiz de~il hani... Kürt halkının 

ulusal demokratik mücadelesi her ge
çen gün kendini daha güçlü bir biçim· 
d~ dayatıyor. Bunu, baskı, yalan ve 
hapiste durdurmak mümkün değil. 

TüRK·iŞ 
Türkiye'de en büyük işçi sendikası· 

mn başındaki şu adamlara bakın! Şu 
demokrasi aşkınal "Rejimi savunmak· 
ta güçlüklerle karşılaşıyorlarmış" .. 
Bunun için, yani faşist rejimi daha ra· 
hat savunabilmek için, kendilerine bi· 
raz daha ' demokrasi" istiyorlarmış .. 
Yani biraz daha cep harçlığı, hükümet 
deste~i, biraz daha manevra olanağı .. 
Bunun için de Türk-İş yöneticilerinin 
ne denli faydalı yaratıklar olduğunu 

patronlara ve onların hükümetine ka· 
nıtlamaları gerekiyor. 

Bu rapor, Türk-İş 'te stıyun başını 
tutmuş sendika ağalarının, onu, nasıl 
bir işçi örgütü olmaktan çıkarıp pat· 
ronların hizmetine koştuğunu bir kez 
daha gözler önüne seriyor. 

İşçileri bilinçtendirrnek bu sendika 
ağalarının görevi değil. Hayır, tersine, 
onların işi işçileri uyutmaktır. İşçile
rin haklarını, çıkarlarını savunmak on· 
ların görevi değil. Tersine, işçi sınıfını 
soyup soğana çevirmede, haklarını bu
damada, silahsız bırakınada patronlara 
en büyük desteği sağlıyorlar. Faşist re· 
jime bakan veriyorlar. İşçi sınıfı iktida· 
rı için savaşmak onların işi değil; tersi
ne, bunu isteyenlere ateş püskürüyor
lar. Sosyalistlere, devrimcilere düşman· 
lar. 

Türk-İş yöneticilerinin yaptığı, 
açıkça polis köpekliğidir. 

İşçi sınıfı bu tür sendika ağalarını, 
uşakları, alçakları başından kovmadık

ça, burjuvaziye karşı sınıf mücadelesi· 
ne eli-kolu bağlı kalır. Bunlar işçi sını
fının maskeli düşmanlarıdır. Patronlar
dan, polisten daha tehlikelidirler. 

1 GULAN .. 

mezm e, bo burjuwaziye Tırkil şıriken 
wi ye imperyalist. 

Isal pır bajaran da anegori şertan 
hezen peşveril Yek Gulane piroz kınn . 
Lı Stenbole , Enqere, İzmire il bin ba
jaren dm, belavok hatm belavkınn, şi
ar hatm dardakınn. Lı Stenbole 400 
kes, lı Enqere ı26 kes, bı deste pole· 
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zan hatm gırtın. Partiya Geli a Sosyal 
Demokrat lı Stenbole ser ı 'e Gulane 
cıvin pe kani. Serok il sekretere DİSKe 
lı ser diroka ı 'e Gulane axıftın, gırin
giya pirozkınna wi dane xuyakınn. 

Lı meclisa derewin da ji pır mebil· 
san ser ı·e Gulane axıftm. Hezen paş
veril il faşi jı van bilyeran pır acız biln. 
Lı gırtixwana Edene ji pır gırtiyen po· 
litik greva xwe bırçikınne pek anin il 
ı 'e Gulane piroz kınn 

Yekıtiyı(Hezen Çep ya Tırkiye il 
Kurdıstana . Tırkiye, TKKKO il KUK· 
SE ji derheqa Yeke Gulane bı hev ra 
belvokek derxıst. 

Dı gel 8 rexıstmen siyasi, lı El
manya Federal ıo rexıstmen de· 
mokratik (KOMKAR, KKDK, Kurd
kom, Kurtuluş, Av. Dev-Genç, Birlik 
Yolu, Dib-Af, Fidef, Gerçek-ADK, 
İşçi Gerçegi) jı bı Elmani, Tırki il 
Kurdi belavokek. derxıstm. Endam il 
sempatizanen KOMKAR isal ji bı 

beze k xurt dı xwepeşandanen DGB da 
ciyen xwe gırtın. Bı karkeren netewe
ye n d ın ve tevayi, dıji kedxwariye, dıji 
çekdariye dengen xwe bılınd kınn. 

Disa lı bajare Paris Fransa-KOM· 
KAR, lı Danimarka KOMKAR·DK 
bı karkeren neteweyen dın ve teva· 
yi xwepeşandanan da beşdar biln. 
Lı Yewnanistane ji, multeciyen 
Kurd il Tırk bı hevra lı Atina meşi· 
yan. Ev roja bı qedr il qimet da den· 
gen karkere n Kurdıstan belav kmn. 

KüLTüR GRUBU YUNANiSTAN'DA ... 
KASETEN NU - YENİ KASETLER 

gazetelerin yanı sıra, televizyonun birinci programı da 
Kültür Gurubu sorumlusu ve 3 bayan arkadaşımızla rö· 
portaj yaptılar. Bunlar gazete ve televizyonda yayınlandı. 

Programlar esnasındaki bazı teknik eksikliklere rağmen, 
Yunanistan'da ilk kez böylesine geniş bir programın Kür· 
distan'lı bir işçi örgütü tarafından yapılması büyük bir 
öneme sahiptir. 

Yıllardan beri Türk ve Kürt halklarını kardeş Yunan 
halkına karşı kışkırtan Türk burjuvazisi ve onun sözcüsü 
gerici-şoven boyalı basın, KOMKAR Kültür Grubu'nun 15 
günlük programından rahatsız oldu. "Dişi Bölücüler Sahne· 
de" vs. türünden başlıklarla eylemi karalamaya çalışan 

gerici Türk basını, bir kez daha Kürt halkına ve onun 
ilerici güçlerine karşı olan kinini döktü. 

18- Qezenca medrese çı dıbe? 
19- Komkınna xelet u be şen nuridan bı desti kijan 
brayi dıbu? 
20- Şex Nureddin bı raye ke te hılbıjartın? 
21- Şexjı gundiyan ra yar ın, anneyar ın? 
22- Çıma şex uhukumet yekıti dıkın? 
23- Peze şexan ki xwedi dıke? 
24- Xewna şex Tahır rast bu yan derew bu? 
25- Çıma gundijı şexan dıtırsın? 
26- Şex dıkanın nexweşan xweş bıkın? 
27- Şex aqle xwe lı çı dıgerinın? 
28- Dawiya şexan çawa we bıbe? 

(D ilmahi k hey e) 
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Deng ü bahs j• Kurdtstana Iran 

BOKAN: Dı 30 Adare 1986an 
da Heze dıjmıne xwinxwar, jı bo 
derbledan bo peşmerge , erişkır lı 
ser gunde Şılıvana u çiyayen vi 
gu nd u lı ve ci u war bu. Pe şmergan 
u kadroyen mıntıqa Bokan u Me
habad bı hev ra, eriş kınne lı ser 
dıjmın. Paş şereke dıjwar pe şmer
gan karin, gunde Şilanava jı deste 
dıjmın dere nın. 

Her fisa gurube di ya peşmerga, 
hamle kır ser çiyayen Şilanava. Paş 
şerekedıjwar, peşmergan kanın çi
yayen Sılanava jı dıste dıjmın dere
Din. Dıjmın hezen xwe ani ber hev 
u careki dın eriş ani ser peşmergan. 
Le, ev carek dın te kşıka u heya Bıh
gene reviya. 

Dı ve şere da 35 kes jı dıjmın 
hatın kuştın u bırindar bfin. 6 kes ji 
haiın bı dil gırtın. ll cendek jı aliye 
pe şmergan hatiye nasin. Desketiye 
ve şere usa ye: 

Hebek topa havan, 6 heb tıfınge 
G-3, bebek arpıci-8, 7 heb klaşın
kof, 10 heb merrniye havan, 6 heb 
rokete arpıci, 66 heb şarjor, 2000 
fişenge G-3, 2000 fişenge kılaşın
kof, 1000 fişenge qırnase u 20 heb 
bokbayen destan. 
MEHABAD: Dı 25 Adare 1986'an 
da peşmergan çıflıga mırişkan a 
mezıntır ya Kurdıstan, ku ye dew
lete ye, şewıtandın. 
SERDEŞT: Dı 27.3.1986'an da 
peşmergan, erişkınne lı ser parez
keren re u bıngebe dıjmın. Paş şe
re saeteki, peşmergan jı dıjmın 3 
kes kuştın u kesek ji bırindar kınn. 

Dı 28.3.1986'an da peşmergan 
enşkır ser parezkaren re u bıngebe 
gunde "Zeve ". Paş şereke dıjwar 
peşmergan kanin çend sengere dıj
mın bırfixinın u çend kes ji bıkujın. 
Jı kuştiyan 2 kes ji aliye peşmergan 
hatiye nasin. Destketiye ve şere: 

2heb klaşinkof, 9 heb şarjor, 
5 he b bombayen destan. 

4 Nisan 1986'an da peşmergan 
hamle kınne ser du bıngebe dıjmın. 
Pe şmergan karın dı ve hamle da jı 
dıjmın 2 kes bıkujın u 3 kes ji bırin
dar bıkın. Heze alikar ku dıhate ali
kariya du bıngebe dıjmın, kete ber 

agıre çeke peşmergan u icbari paş
ve kişiya. Dı ve şeri da ziyane dıj
mın nebatiye zanin. 
Bultena Xeberi Kurdıstana İran 
Nr: 149 

MEHABAT: Dı 23. Nisan 1986'an 
da kadr u peşmergan, jı bo ci be ci 
kırma kar u baren partiye, dıçıne 
Gunde "Xatun Xas". Dıjmın ku jı 
batına peşmergan agahdar dıbe, 
e ri ş dıke ser vi gu ndi; d or u bere vi 
dıgre u mal bı mal pe şmergan dıge
re. 

Pe şmergan hamle dıkıne ser dıj
mın u paş ş ere k e dıjwar dıkann mu
hasaraye dıjmın te k bışke nın u dıj
mın jı ve dere bırevinın. Dı vi şere 
da 3 kes jı dıjmm hate kuştın. 

Peşmergan paş vi şere jı gund 
derketın. Dıjmın disa eriş kır ser 
gu nd u paş eza u e şkencan 3 kes jı 
gundiyan gırtın u wan bınn. 
RABAT: Dı 20e Nisane 1986'an 
da 3 kes jı çahşan dıgel 3 tıfenk u 
15 şarjor u 2 bombayen destan ve 
teslime peşmergan bfin. Her usa bı 
dehaiı kes ji ber ku neçıne serbazi 
bı xwe teslime peşmergan bfin. 
PIRANŞAR: Dı 20e Nisane 1986'
an da pe şmergan dıkevıne dafıke 
(k emine) dıjmın. Paş şereke xurt 
peşmergan dıkann kemine dıjmın 
tekbışkenın. Dı vi şere da ziyane 
dıjmın nebatiye zanin. 
serdeşt: Dı 29. Nisane 2986'an da 
serbazek bı xwe hat teslime peş
meııan bu. 

Mercen aboneti : 6 mehi 10 DM, sali 20 DM. 
Abone şartlan: 6 aylık 10 DM, yalhk 20 DM. 
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