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Her ölüm bir yaşamdır 
Her damla kan 
Yarınlara bir armağandir 
Çünkü geceyle beslenh· şafak 
Zulüm bileyler kavgamızı 
Halkım onları yaşatacak 

Kemal BURKA Y 



Rüpel 2 Denge KOMAR 

. K~~distan işçi Derneği (KOMKAR Fransa), başkanlarının Apocu katliier tarafından katledilmesi üzerine bir 
bıldırı yayınladı. Bildiriyi aynen yayınlıyoruz. 

BU KAVGADA HER DÜŞEN BiR SANCAK OLACAK 
Kürdistan ve Türkiyeli ,işçiler; 
Yurtsever ve demokrat insanlar! 
Kürt halkının düşmanları bir can daha aldı. Derneği-

mizin başkanı, yiğ.it, fe.~akar, bilinçli bir devrimci, Hü
seyin Ali AKAGUNDUZ, Paris'te, sömürgeci-faşist 
rejimin bir ajan provakatörünün eliyle, cadde ortasında 
sırtından kahpece kurşunlanarak şehit edildi. 

Hüseyin Yoldaş 1960 yılında Dersim'in Mazgirt ilçe
si Lödek köyünde dünyaya geldi. 9 çocuklu emekçi bir 
Kürt ailesinin 2. çocuğudur. Elazığ ve Bingöl'de liseyi 
okudu. Daha sonra, 1973 yılından beri Fransa'da işçi 
olarak çalışan babasının yanına geldi, Paris'te ekono
mi bilimi dalında üniversite öğretimine başladı. Bir yan
dan da, uyanık bir genç olarak politik mücadeleye atıldı, 
halkının kurtuluş mücadelesine yurt dışından omuz 
verdi. 

Fransa'da işçilerimizin örgütlenmesi için fedakarca 
çalıştı. Zamanının büyük bölümünü alan bu yoğun ça
lışma nedeniyle üniversite öğrenimini sürdürmek güç
leşti; o da tercihini yaparak öğrenimini bıraktı ve kendini 
tümüyle devrimci çalışmaya verdi. 

Hüseyin Ali, 1983 yılından bu yana Paris'teki Kürdis
tan Işçi Derneği'nin (KOMKAR-Fransa) başkanlığını yap
makta idi. Yüksek bilinç düzeyi, güçlü devrimci inancı, 
sonsuz özverisi, çalışkanlılığı ve kararlılığıyla Kürt hal
kının kurtuluşu uğrundaki mücadelede etkin bir rol üst
lendi. Fransa'da Kürt sorununun ilerici çevrelerde 
tanıtılması ve halkımızın mücadelesine bu ülkede da
yanışma ve desteğin yükselmesi için başarılı çalışma
lar yaptı. 

DKHD delegasyonu içinde, 1985 Mayıs ayında Prag'
da yapılan uluslararası gençlik örgütleri toplantısına, yi
ne aynı yılın Temmuz ayında Moskova'da toplanan 12. 
Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne katıldı. Her iki
sinde de DHKD adına konuşma yaptı, Kürt gençliğinin 
ve halkının sorunlarını dile getirdi. 

Onun bu etkin ve örnek mücadelesi, sömürgeci fa
şist rejimin yanısıra, onun maşalarının, Apocu ajan pro
vakatörlerin de gözüne battı. Yoketmeyi amaçladıkları 
devrimcilerin başına onu koydular. 

ipleri halkımızın düşmanlarının elinde olan Apocu ci
nayet örgütü, Hüseyin Ali Yoldaş'ı ve ailesini gerek te
lefonla, gerek dolaylı yollardan birçok kez tehdit etti. 

Henüz uzun yıllar halkımızın kurtuluş mücadelesine 
emek verebilecek bu genç devrimci, 16 Haziran günü 
saat 14.30 da, dernekten tek başına ayrıldıktan az son
ra, 500 metre kadar ilerde; Strasburg Bulvan üzerinde
ki Şato de Metro durağı yakınında, bir ajan provakatörün 
eliyle, sırtından kahpece kurşunlanarak yaşamını yitir
di ve aramızdan ayrıldı. Katilin sıktığı kurşunlarla iki 
Fransız kadın da yaralandı. 

Gün ortasında, Paris'in kalabalık bir caddesinde iş
lenen bu cinayetin katili henüz yakalanmadı. Ama so
rumlu bizce ve kamuoyunca bellidir. Bu şerefsizce 
saldırının sorumlusu da yıllardır Avrupa'nın şu ya da bu 
ülkesinde dernek basan, kundaklayan, devrimci ve yurt
sever kişilere saldıran, onları öldüren, yaralayan, bu işi 
temel politika haline getiren Apocu çetedir. Dün Enver 
Ata'yı, Zülfü Gök'ü, Çetin Güngör'ü Kürşat Timuroğ
lu'nu, Bülent Yaman'ı, Mustafa Tangüner'i, Resul'u, 
Mahmut Bilgili'yi ve daha nice devrimci ve yurtsever in
sanı, son olarak da yiğit devrimci Ramazan Adıgüzel'i 
katleden aynı çetedir. 

Ama sorumlu elbette yalnızca o değil. Bu terör ve ci
nayet dalgasının baş sorumlusu sömürgeci faşist Türk 

d~vletidir. Apocu çete onun ürünüdür. Perde gerisinde 
MIT var, "Terörle Mücadele Dairesi" adlı terör örgütü 
var. 

Faşist diktatörlüğün ajanları Apocu hareket içinde su
yun başını tutmuş, kilit noktalara sızmışlardır. Son iki
üç yıl içinde, Alman polisinineğittiği "Terörle Mücade
le Timleri"nden onlarcası Batı Avrupa'ya aktarıldı. Bun
lar Apocu harekete sızdırıldılar. Şimdi birer "PKK"Iı ve 
"ERNK" mensubu olarak iş başındalar, eylem 
içindeler .. 

Yurtseverler, devrimciler, 
Demokrat insanlar, 
Emekçi Kürt ve Türk halkı! 
Yalnız örgütümüz KOMKAR,yalnızca şu veya bu dev

rimci, yurtsever ve demokratik kuruluş değil; yurt dışın
daki tüm demokratik örgütler ve politik mülteciler açık 
bir tehdit, saldırı ve provakasyonla karşı karşıyadırlar. 

Tehlikenin boyutlarını ve ciddiyetini artık kavramanın 
ve ona uygun etkin, önleyici bir tutum almanın zamanı 
geldi de geçiyor. Sömürgeci faşist rejim, yurt dışındaki 
demokratik muhalefeti ezmek, dağıtmak istiyor. Amaç 
budur. O, bu işte, Batı ülkelerindeki gerici hükümetler 
ve güçlerle işbirliği içindedir. Bu saldırı çok yönlü bir pla
nın sonucudur. 

Bu nedenle eylemler durmayacak. Eğer önü alınmaz
sa, eğer bu konuda Kürdistanlı ve Türkiyeli devrimci ve 
demokratik güçler arasında bir uyum ve ortak çaba ol
mazsa, sözkonusu provakasyon planı boşa çıkarılamaz. 
Eğer önü alınmazsa, kimse onun hedefi olmaktan kur
tulamaz. 

Biz, tüm yurtsever ve demokrat örgüt ve kişileri so
rumlu davranmaya, bu alçakça provakasyona, düşma
nın ve maşalarının saldırılarına karşı aktif tutum almaya 
çağırıyoruz. 

Faşist rejimin ve maşalarının, Apocu ajan provaka
törlerin saldırı ve cinayetlerine dur diyelim. 

Ortaya çıktığı günden bu yana tüm devrimci ve yurt
sever örgütleri düşmandan sayan, onlara saldırıyı temel 
bir politika haline getiren, ve onları dağıtıp yok etmeyi 
amaçlayan Apocu hareketin, düşmanın bir paravan ör
gütü olduğu ortadadır. O, yurtseverlik kılıfına bürünmüş 
bir cinayet çetesidir .. Yurt içinde ve dışında, ta başın
dan beri bu kirli işte kullanıldı, halkımıza ve onun dev
rimci yurtsever güçlerine karşı bir provakasyon aracı 
yapıldı. 

Yurtsever ve demokrat insanlar, PKK'yı iyi tanıyın. O, 
düşmanın beşinci koludur. Onu ajan ve provakatörler 
idare ediyor. 
Düşman bu terörle, bu baskı ve cinayetlerle çalışma

mızı önlemeye çalışıyor. O, yıllardır KOMKAR'ın ve di
ğer demokratik örgütlerin çalışmalarından büyük 
rahatsızlık ve öfke duyuyor. O, Newrozları, diğer kültü
rel çalışmalarımızı, halkımızla dayanışmayı önlemeye 
uğraşıyor. 

Ama düşman ve maşaları boşuna heveslenmesinler. 
Hüseyin Ali'nin yeri boş kalmayacak, O'nun uğruna sa
vaştığı amaçlar için kavga durmayacak. 

~ir gider bin geliriz! 
Ozgürlük uğrunda düşenler ölümsüzdür; bu kavga

da her düşen bir sancak olacak! 
Kahrolsun sömürgeci faşist diktatörlük ve maşaları! 
Kürt halkının kurtuluş mücadelesi zafere kadar 

sürecek! 
Özgürlük, demokrasi, barış mücadelesi durmayacak! 

21.6.1987 
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Köln Kürdistan İşçi Derneği 
Folklor Ekibi 

Dünya Folklor ve Koro 
Festivali'ne Katıldı 

Köln Kürdistan İşçi Derneği Fo/klor Ekibi, 29-31 Mayıs 1987 tarih
leri arasında Limburg da düzenlenen "Dünya Folklor ve Koro Festi
vali "ne katıldı. 

Fesriva/e 32 ülkeden toplam 8 bin 400 kişi programda yer aldılar. 
Köln Fo/klor Ekibi, festival süresince 5 kez sahneye çıkarak, Kürdis
tan 'ın çeşitli yörelerinden o_vunlar sergi/edi. Her seferinde oyunların 
ortava çıkışı ve anlamı, Almanca ve İngilizce olarak izle_vicilere sunul
du. Kürdistan Fo/klor Ekibi, şehir idareci/erinin, festival yöneticileri
nin, diğer ülkelerden gelen ekip/erin ve izleyicilerin ilgisini sürekli 
üzerinde topladı. Televizyon sürekli olarak çekim yaptı; Hessen Tele
vizyonu, fo/klor ekibi sahnede iken, naklen _va_vın }'aptı. 

Uluslararası nitelikte olan bu festival e, Türkiye 'den de bir ekip da
vet edilmişti. Kürdistan adına da bir ekibin katılması, sömürgeci güç
leri burada da tedirgin etti. Çeşitli kanallardan Kürdistan Fo/klor 
Ekibi 'nin festival e katılımını engellemek için çaba sarfeden sömürgeci
faşist güçler, bunu başaramayınca, kendileri fesriva/e katılmadılar. 
Sömürgeci-faşist rejim ve onun F. Afmanya 'daki dostlarının tüm en
gelleme/erine rağmen "ALA RENGIN" dalga/andı, Kürt halk oyun
ları, diğer halkların o_vunlarının yanında yerini aldı. 

Köln: GENÇLİK KQ.M{_TESİ 
ÇALIŞMALARI SURUYOR (Roia cıwanJ 

Haziran 1986'da kurulan ve 3 ki
şiden oluşan Köln Gençlik Komite
si çalışmalarını sürdürüyor. 

Çalışma programımızda şunlar 
bulunuyor: 

a) Yabancı gençlerin, özellikle 
Kürt gençlerinin sosyal, kültürel, ya
sal ve eğitim sorunlarının çözümün
de yardımcı olmak; 

b)Kürt gençlerinin Alman gençle
ri gibi eşit haklara kavuşması için 
çaba göstermek; 

c) Yabancılar yasasının demokra
tikleştirilmesi ve F. Almanya'da ya
bancıların yaşam koşullarının insan
cıllaştırılması için Alman ve diğer ya
bancı gençlik örgütleriyle birlikte 
mücadele yürütmek; yabancı düş
manlığına ve neo-Nazi örgütlere kar
şı mücadele etmek; 

d) Kürt halkının ulusal-demokratik 
mücadelesiyle dayanışma içinde 
olmak; 

e) Barış, demokrasi ve sosyal ka
zanımlar için mücadele etmek. 

Eksikliklerimizle birlikte bu amaç-

lar uğruna şimdiye kadar yaptığımız 
bazı çalışmalar şunlardır: 
- Eğitim çalışmaları (Kürdistan ta
rihi, Kürdistan ve Türkiyeli gençle
rin sorunları, F. Almanya'ya yabancı 
işgücü akını, Bedelli askerlik). 
- Kürdistanlı gençlerin sorunlarını 
konu edinen Almanca ve Türkçe bir 
pano hazırladık. Panoda işlenen ko
nulardan bazıları şunlardır: 
* Bedelli askerlik, 
* Yabancı düşmanlığı, 
* Eğitim sorunu, 
* iltica hakkı vs. 

Panomuz, 1987 Newroz eylemle
rinde ve Fachhochschule de sergi
lendi ve büyük bir ilgi t.opladı. 

Komitemiz Kürdistan Işçi Dernek
leri'ne bağlı gençlik komiteleri ile bir 
diyaloga geçmek istiyor. Böylelikle 
deney alış-verişinde bulunarak, ça
lışmalarımızı daha verimli kılabiliriz. 

Yazışmalar için: .. . 
Gençlik Komitesi, c/o KOLN KID 
Robertstr. 5-7, 5 Köln 91 

Rüpel3 

"KÜRT SOSYAL 
~AN,ŞMANLARI 

YETIŞTIRME KURSU" 
Deutsche Rotes Kreuz ( Alman Kı

zılhaç Örgütü), 4-9 Mayıs 1987 tarih
leri arasında "Kürt Sosyal Danış
manları Yetiştirme Kursu" düzenle
di. Kursa 8 arkadaşımızla birlikte top
lam ll kişi katıldı. Kurs süresince şu 
konular işlendi: 

-BSHG. Almanya Sosyal Yardım 
Kanunu: 

- Yabancılar İçin Sosyal Yardım: 
- İlticacılar İçin Sosyal Yardım: 
- İltica Yasası: 
- Oturma Hakkı: 
- Vatandaşlık Hakkı. 

Pratikte karşılaşılan Lorluklar üzerın
de de durularak. konular dah~ı. da ge
nişletildi. 

Son günde yapılan değerlendirme top
lantısında. kursun çok başarılı olduğu 
tüm katılanlar tarafından vurgulandı. 
Yine aynı toplantıda Deutsche Rotcs 
Kreuz yetkilisi. Kürtlerin F. Almanya'
daki genel durumuna değinerek: Kürt
lerle birlikte çalışmaya hazır oldukla
rını. bu kursun da bu anlamda bir ba
samak olduğunu ve sonbaharda aynı ki
şiler için ikinci bir kursun yapılacağını 
da belirtti. 

BARAN 

Wuppertal: YABANCI 
DQŞ~A~L~.GINI P~QTEŞTO 
YURUYUŞU ve MITINGI 
Mayıs ayında yabancılara yönelik sal

dırılar Wuppertal ve çevresinde alabil
diğine tırmandı. Bu saldırıların birinde 
yabancıların oturduğu bina ateşe veril
miş ve çıkan yangın sonucu 3 kişi ha-
yatlarını kaybetmişlerdi. . 

. Aralarında Wuppertal Kürdistan Işçi 
Derneği'nin de bulunduğu 33 Alman ve 
yabancı demek, insiyatif ve grup, olay
lara yönelik ortak bir bildiri çıkardılar. 
Örgütler, Wuppertal ve çevresinde otu
ran yabancılara yönelik saldırıların dö
kümünü yaptıkları bildiride, yabancı 
düşmanlığını protesto ettiler; Alman ve 
yabancıları düzenledikleri yürüyüş ve 
mitinge katılmaya çağırdılar. 

30.5.1987 günü yapılan yürüyüş ve 
mitinge yüzlerce Alman ve yabancı ka
tıldı. Yürüyüş boyunca yabancı düş
manlığını yeren sloganlar atıldı. Yürü
yüş sonrasında yapılan rnitingde Türk
çe ve Almanca yapılan konuşmalarda 
yabancı düşmanlığının kaynaklandığı 
nedenler anlatıldı. Tüm yabancı ve Al
man demokratik örgütlerinin yabancı 
düşmanlığı ve neo-Nazilere karşı birlik 
ve dayanışma içinde bulunmaları gere
ği dile getirildi. 

Bıjar 
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Danimarka'li Sosyolog ve Dilbilimcisi: 

TOVE SKUTNABB KANGAS ÜZERiNE • ro hat 
B ugün yurt dışında yaşamakta olan Kürt çocuklarının 

birçok değişik eğitsel sorunu vardır. Bu sorunlara, 
çeşitli ekonomik, siyasal ve toplumsal baskıları da ek
leyince, birçok çocuğun problemler yumağı içinde kıv
randığını görmekteyiz. 

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Kürt çocukla
rının karşılaşmış oldukları sorunlardan biri de, on

ların dilsel sorunlarıdır. Kendi ana dilleri olan Kürtçe et
rafında şekillenen sorunlar, üikede öğrenmek zorunda 
kaldıkları Türkçe, Farsça, Arapça gibi ikinci bir dilin var
lığı, bu dillere ilişkin zorluklar, gelmiş oldukla~ı devlet
lerde öğrenmeye başladıkları diller, (örneğin lsveçce, 
Danimarkaca ve uluslararası dillerden Fransızca, Ingi
lizce, Almanca birisini öğrenme isteği veya zorunlulu
ğu gibi) çok yönlü bir eğitim ortamından geçen Kürt 
çocuklarının önlerine bir dizi zorluk çıkarmaktadır. Av
rupa'daki Kürt çocuklarının bu düzeydeki sorunlarına 
ilişkin olarak bugün çeşitli ülkelerde birçok bilimsel ça
lışmanın yapıldığını görmekteyiz. Kürt çocuklarının dil
sel sorunları üzerine eğilen araştırmacılardan birisi de 
Danimarka'lı sosyolog ve dilbilimci Tove Skutnabb 
Kangas dır. 

Ç alışmalarını Danimarka'da yürüten Tove Skutnabb, 
şimdiye değin birçok ülkede düzenlenen çeşitli kon

feransiara katılmış, bu düzeyde oluşturulan farklı çalış
ma grupları içersinde yer almış ve aynı zamanda 
uluslararası Dilsel-insancıl Haklar Çalışma Grubu'nun 
kurucularından da birisidir. 

B irçok dil bilen araştırmacı, çalışmalarını özellikle ya
bancı işçi çocuklarının iki dillilik veya çok dillilik so

runları üzerine yoğunlaştırdı. 1981 yılında yayınlanan 
"ikidillilik" araştırmasından sonra çeşitli eserleri ba 

Kül'tlel'e Yönelik Dilsel Zulü:m 

sılmış olan Skutnabb, son olarak kocası Robert Phillip
son ile birlikte 1986 yılında bir doktora çalışması yaptı. 
Araştırmacının şimdiye kadar yayınlanmış eserleri şun
lardır: 

- Tvaspyakighet, Malmö, 1981, 368 s. 
- God, bedre dansk? Om indvandrerborns integra-
tion Danmark, Kopenhagen, 261 s. (Birgitte Rahbek 
Petersen ile birlikte) 
- Bilingualism or not- the education of minorities, 
Clevedon, 1984, 378 s. 
- Minoritet Sprak och rasism, Malmö 1986, 214 s. 
- Lingicism Rules in Education, 1-111, Roskilde, 1986, 
687 s. (Robert Phillipson ile birlikte, doktora tezi) 

T üm araştırmalarında yeri geldikçe Türkiye ve Alman
ya'daki Kürt çocukları üzerindeki baskıları dile geti

ren araştırmacı, Kürt çocuklarının dilsel sorunlarına bü·· 
yük bir ilgi duymuştur. Son yıllarda bu alanda bir 
araştırma içine giren Skutnabb, şimdi çalışmalarını Da
nimarka'da yürütmektedir. 

1
, sveç'te Fince konuşan kitlenin dilsel ve bazı diğer eğit

sel sorunları üzerine araştırmalar yapan sosyolog ve 
dilbilimcisi, bu alanda isveç'te yaşamakta olan Finliler 
arasında bazı saha çalışmaları yapmaktadır. Yalnız is
kandinavya ülkelerinde değil, çeşitli ülkelerde çalışma
ları ile tanınan Skutnabb'ın F. Almanya'daki Kürt ço
cuklarının dilsel sorunlarına ilişkin yeni bir çalışmasını 
isveçceden Türkçeye çevirerek, bu alandaki literatürü 
zenginleştirip, okuyucuya tanıtmak istedik. Dilbilimci, bu 
incelemesinde ırkçılığın niteliklerine dilsel ırkçılık şek
linde yeni bir boyut kazandırıyor. 

A raştırmacının, F. Almanya'daki Kürt çocuklarına ana 
dilde ders doğrultusunda başlatılan tartışmalara bu 

incelemesiyle bir ışık tutacağı kanısındayız. 

YENi TiP BiR IRKÇILIK eTove Skutnabh Kangas 

ırkçıliğın biyolojik biçimi, 
toplumun olanaklarını ırk 
ve den rengine göre ta
nımlanan gruplar için, eşit 
olmayan bir biçimde dağı
tıp paylaştırmaktır. Köleli
ği yasallaştırmak için ırk
çığılın bu biçimi gerekli gö
rüldü. Şimdi ırkçılığın da
ha ince tanımları geliştiril
di: Etnicism ve Lingui
cism. Bunlar şöyle açıkla
nabilin ir; kendi etnik kö
kenleri ve dillerine göre ta
nımlanan gruplar arasında 
maddi ve manevi kaynak
ların eşit olmayan bir bi
çimde dağılılmasını yasal
laştırmak için kullanılan 

yapı ve ideolojilerdir. 
Kürtler, Türkiye Kürdis

tanı'nda ve F. Almanya'da 
hem biyolojik ırkçılık, hem 
de etnik-dilselırkçılık (etni
cism/linguicism) baskıları
na maruz kalmaktadırlar. 

Kürdistan'daki baskı daha 
açık ve daha kanlıdır.F. Al
manya' da ise bu baskı da
ha ince ve gizli bir biçimde 
sürmektedir. Bu nedenle 
onu teşhir etmek, onunla 
mücadele etmek daha 
güçtür Bazı durumlarda 
F. Almanya'da Kürtlere 
yönelik Alman ırkçılığı, 
r::ı·ıno" Afrika ırkçılığından 

daha kötüdür. F. Almanya 
hergün Kürt çocuklarının 
dilsel insani haklarını 

ayaklar altına almaktadır. 
Çocukların dilsel insani 

haklarına ilişkin dekleras
yanda şöyle denilmekte
dir: 
1) Her çocuk kendisini 
olumlu bir biçimde asıl 
anadiliyle veya anadille-

riyle özdeşleştirmek 
hakkına sahip olmalıdır. 
Kendi kimliğinin başka
ları tarafından kabul edil
mesi ve buna saygı gös
terilmesi hakkını kendin 
de bulmalıdır. 
2) Her çocuk kendi asıl 
anadilini veya anadilleri
ni öğrenmek hakkına sa
hip olmalıdır. 
3) Her çocuk resmi du
rumlarda, istediği zaman 
kendi asıl anadilini veya 
dillerini kullanma hakkı
na sahip olmalıdır. 

Anadil kavramı çeşitli 
şekillerde tanımlanabilinir: 
KAYNAK açısından (insa
nın ilk.öğrendiği dil); YE
TERLILIK açısından 
(insanın en iyi kullandığı 
dil); iŞLEV açısından (in
s~nın.ençok kullandığı dil); 
KIMLIK açısından (insanın 
kendisini onunla bir tutup, 
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özdeşleştirdiği dil). 

Hem yeterlilik, hem de 
işlevsel tanımlar oldukça 
ilkel tanımlardır. Her iki ta
nım da, birçok toplumda, 
dilsel baskılar, ideolojiler 
nedeniyle insanların resmi 
durumlarda, örneğin okul
da kendi asıl anadilini kul
lanma, öğrenme müsade
sini engellemektedir. On
lar asıl anadili, dilselırkçı
lığın bir sonucu olan özel
liklere göre tanımlarlar. 
Dilsel-insani haklar açısın
dan bilincin yüksek bir ifa
desi olan tanım, kaynak ve 
kimlik açısından tanımla
rın bir bileşimi olan tanım
dır. Anadil, insanın ilk 
öğrendiği ve kendisini 
onunla bir kılıp, özdeşleş
tirdiği dildir. 

F. Almanya'da çoğunlu
ğu oluşturan Alman ço
cukları için mevcut haklar 
yukarıda değinilen dekla
rasyanda oldukça açıktır. 
Onlar, kendilerini Alman
ca ile özdeşleştirip, evde 
ve toplum içinde onu öğ
renebilirler. Aynı şekilde 
Alman çocukları bu dili 
tüm resmi ilişkilerde kulla 
nabilirler. 

F. Almanya'daki Kürt 
çocukları dilsel insani hak
lardan yoksundurlar. Kürt 
çocukları resmi ilişkilerde 
ve ortamlarda, örneğin 
okulda bu dili kullanamaz
lar. Onların Kürtçayi tam 
olarak öğrenme olanakla
rı da yoktur. Kürtçenin 
okulda bir eğitim dili ola
rak kullanılabilme şansı da 
yoktur. Bu durum, kuram
sal ırkçılığın ve dilsel bas
kıların bir ifadesidir. Toplu
mun hem soyut kurumları 
(örneğin yasalar), hem de
somut kurumları (örneğin 
okul) ırkçı bir biçimde işle
mektedir ve azınlığın ço
cuklarıyla onların dilleri bu 
ayrımcılığa h~def olmakta
dırlar. Bir Kürt çocuğunun 
kendi asıl anadiliyle kendi
sini bir tutması olanaksız
dır. Çocuklar bundan 
utanç duymaya zorlan
makta, kendilerini Türkçe 
veya Almanca ile özdeş
leştirmektedirler. Bu, ırkçı
lığın kültürel ve dilsel bir 
anlatımıdır. Kültürel kavra
yış açısından davranışlar, 
kurallar, değerler ve dü
şünceler, bir toplumun 
kendisini anlıyabilme fikri-

nin bir kesitini oluştururlar. 
Aynı şekilde diğer insan
lar, gruplar ve ülkeler, on
ların kültürleri ve dilleri 
üzerine bir kavrayış geliş
tirirler. Kendi grubunu 
(onun kültürünü, dilini) en 
iyisi olarak gören, diğerle
rini daha kötü bir gözle ele 
alan anlayış, çoğu kez ya 
buyük, köklü bir ayrımcılık 
(segregation), ya da azın
lıklar için asimilasyona yö
nelik güçlü bir zorlamayı 
beraberinde getirir. Bu iki 
durumda azınlıklara men
sup çocuklar (örneğin Kürt 
çocukları) kendi kökenle 
rinden, dillerinden, kültür· 
ve ana-babalarından utan
maya zorlanmakta, Alman 
olmaya özenmektedir
ler.Böylece çocuklara yö
nelik sömürgeleştirilmiş 
bir bilinç geliştirilir. 

F. Almanya kendi eğitim 
politikasını Kürtler ve 
Türklere karşı birleştirme 
çabaları içersine giriyor. 
Hem zorla ayrımcılık poli
tikası (örneğin Bayarn'de
ki Türkçe konuşulan sınıf
lar), hem de zorla asimi
lasyona tabi tutulan Al
man "Regel Sınıflar"daki 
Kürt ve Türk çocuklarının 
durumu bu politikaya birer 
örnektir.Her iki tip sınıfla
rın dilsel amacı ya çocuk
ları tekdilliliğe sürükle
mek, ya da güçlü bir tek 
dil egemenliği sürdürmek
tir. Bayarn'de bulunan 
Türk sınıfları ve "Regel Sı
nıflar" da konuşulan Al
manca gibi.. Bunlardan 
hiçbirisinin iki veya üç dil
lilil< gibi bir amacı yoktur. 
Bu, Almanya'daki bir Kürt 
çocuğ·u için, en doğal 
amaçlardan biri olması ge
rekirdi. Bayarn'deki sınıf
ların toplumsal amacı, 
Alman toplumu tarafından 
yapılan bir ayrımcılığı (seg
regation), kendi ülkelerine 
zorla geri dönüş olanağı
nı dile getirir. Çocuklar 
Türkiye'ye gönderilmek 
üzere hazır tutulurlar. 
"Regel Sınıflar"ın toplum
sal amacı özümlemedir. 
Bu, şunu içermektedir; 
ekonomik açıdan güçsüz, 
zayıf olan Kürt ana-baba
ların gücünden yeniden 
yararlanmak ve F. Alman
ya'da sömürgeleştirilmiş 
bir bilinç yaratmak. 

Böylece F.Aimanya'da 

ayrımcılık şeklindeki açık
katı ırkçılık (Bayern'deki 
sınıflar), G. Afrika'da ol
duğu gibi veya daha yu
muşak, az görülebilen 
(ama aynı derecede etkili) 
ırkçılık "Regel Sınıflar" ör
neğinde olduğu gibi, ırkçı
lığın asimilasyoncu biçimi 
vasıtasıyla kendi konumu
nu tümüyle korumuş oldu. 
Ama Bayarn'deki sınıflar 
en azından hiç olmazsa 
teoride Türkçe ko
nuşan çocuklara paçaları
nı kurtarmak için bir şans 
tanımaktadır. Buna karşı
lı.k her iki tip sınıf biçimi 
Kürt çocukları açısından 
ırkçı bir karakter taşımak
tadır. Kürt çocukları, Al
man ve Türk çocuklarının 
kendi ülkelerinde sahip ol
dukları dilsel, insancıl hak
lardan tamamen yoksun-

Riipel5 
durlar. Tüm yukarıda de
ğindiğimiz olaylar, kendi
sini uygar kabul eden 
Avrupa'da careyan ediyor. 
F. Almanya ve Türkiye'de
ki Kürtler üzerinde var 
olan ırkçı baskılar arasın
da temelde hiçbir ayrım 
yoktur. Tek ayrım Türki
ye'deki baskıların katı ve 
sert oluşu nedeniyle, daha 
kolay farkedilir olmasıdır. 

F. Almanya'daki eğitim 
sistemi Türklerin yüzyıllar 
boyunca başedemediği 
şeyin hakkından gelebilir. 
yani Kürt halkının direnişi
ni kırabilir. Ne zaman ki, 
bir halk dilini, kültürünü, 
yitirince, o halktan geride 
ne kalabilir. Kıyımların ve 
zulmün başedemediği 
mücadeleyi uygar F. Al
manya, okulları vasıtasıy
la kırmak istiyor. 

Danimarka Parlamentosu'ndan 

ÇAliRI 
Saddam diktatörlüğünun Irak Kürdistanı'nın kurtarılmış 

bölgelerine kimyasal silahlar kullanarak saldırması üzerine, 
aralarında TKSP Danimarka örgütünün de bulunduğu, Türki
ye ve Irak Kürdistanı'ndan 10 örgütün oluşturduğu "Kürdis· 
tan Dayanışma Komitesi"nin girişimi üzerine, Danimarka 
Parlamentosu'nda bulunan 4 parti ortak bir çağrı yayınladı· 
lar. Çağrı metni şöyle: 

Kürdistan Dayanışma Komitesi'nden edindiğimiz bil
gilere göre, Irak'taki çeşitli Kürt köyleri, Irak devle
tince saldırıya uğramış bulunmaktadır. Bu saldırılar 
esnasında, kimyasal silahlar ve çeşitli zehirli gaz kul
lanılmıştır. 

Kürt halkına karşı bu türden silahların kullanılması
nı şiddetle kınıyor ve Irak hükümetinden derhal bu si
lahların kullanılmasını durdurmasını talep ediyoruz. 
Aynı zamanda, Irak hükümetinin Kürt halkını Ürdün 

sınırına sürgün etmesini de protesto ediyoruz. Kürt ör
gütlerinden edindiğimiz bilgilere göre, I 976 yılından 
beri toplam 1500 köyden 500 bin Kürt zorla sürgün edil
miştir. 

Danimarka Dışişleri Bakanı'nı, Irak hükümetine baş
vurup Kürt halkına karşı zehirli gaz ve diğer kimyasal 
silahların kullanmasını durdurmaya çağırıyoruz. Ve Da
nimarka hükümetini bu konuda üyesi olduğu uluslara
rası organlarda etkinliğini göstermeye çağırıyoruz. 

Sosyal Demokratlar adına: 
(Chr. Kelm-Hansen) 
Sosyalist Halk Partisi adına: 
(Pelle Voigt) 
Radikal Sol adına: 
(Arne Stinus) 
Sol Sosyalistler adına: 
(Keld Albrechtsen) 
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Komka .. 9. Ku .. ultayı: 

COŞKU, BiRLiK ve DAYANIŞMA 
Apocu ajan-provokatörlerce katledilen, KOMKAR Ge

nel Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hoca'nın anısına atfedi
len KOMKAR 9. Kurultayı, "Nükleer silahlardan 
arındırılmış bir dünya", "Kürt ulusuna kendi kade
rini tayin hakkı-sürgün ve yoketme uygulamalarına 
son", "Türkiye ve Kürdistan halklarıyla dayanışma", 
"F. Almanya'daki Kürtlerin ulusal varlıkları resmen 
tanınmalı, eşit haklar verilmeli", Yabancılara yerel 
seçim hakkı" ve "35 saatlik çalışma haftası" şiarları 
altında, 20-21 Haziran 1987 tarihleri arasında F. Alman
ya'nın Düsseldorf kentinde toplandı. Kurultay'a SOO'ün 
üzerinde konuk, örgüt temsilcisi ve kitle katıldı. 

Kurultay, KOMKAR Genel Başkanı'nın Kürtçe, Türk
çe ve Almanca yaptığı açış konuşmasıyla başladı. Di
van üyelikleri için yapılan seçimlerden sonra, GYK ta
rafından hazırlanan 47 sayfalık Çalışma Raporu okun
du. Çalışma Raporu'nun Kürtçe ve Almanca olarak ha
zırlanan kısa bir özeti konuklara verildi. 

Raporda, bir yıl içinde F. Almanya ve Batıberlin'de 
yaşayan Kürtlerin ulusal varlıklarının resmen tanınma
sı. demokratik ve sosyal haklarının verilmesi, Türkiye 
ve Kürdistan halklarıyla dayanışma, Newroz kutlama
ları ve Newroza yönelik saldırılar, GYK üyesi Ali Hoca'
nın katledilmesi, yayın, eğitim ve kültür alanındaki 
yapılan çalışmalar yer alıyordu. 
Çalışma raporunda yapılan başarılı çalışmaların ya

nısıra, örgütsel çalışmada karşılaşılan güçlükler ve ek
sikliklerle, bunları aşmak ve gidermek için bazı tesbit
ler de yeralmıştı. 

Kurultayda alınan kararlar doğrultusunda; 
* Dortmund ve Batıberlin'de Kürtçe yayın yapan rad

yo redaksiyanlarına birer telgrat çekildi, yapılan Kürtçe 
yayından dolayı memnuniyet dile getirildi. Sömürgeci 
rejimin yayınlara yönelik saldırılarına karşı kendileri ile 
dayanışma içinde olduğu belirtildi. 

* Apocu ajan provaka
törlerce katledilen 
KOMKAR-Fransa Başkanı 
Hüseyin Ali Akadündüz'
ün ailesine ve KOMKAR
Fransa'ya birer başsağlığı 
telgratı. çekildi. 

*Şili Içişleri Bakanlığına 
bir telgrat çekilerek, faşist 
rejim taratından idam edi
len 12 anti-taşistin idam 
edilmesi protesto edildi. 

Uluslararası Dayamşma 

Onlarca örgütün temsil
ci veya mesaj gönderdiği 
kurultayda, DGB Köln Şu
besi ve GEW Köln Şube 
Başkanı Rheinhard Hoc
ker, GAL-Yeşil Alternatif 
Liste-Hamburg Yönetim 
Kurulu adına Hamide Scheer, SPD Federal Parlamen
to Grubu adına Milletvekili Michael Müller, Kölner 
Appell adına Peter Löwisch, Irak-KOP adına T. Ekra
wi, Şili Komünist Partisi adına Ivan Ljubotic, OEK
Yunan Cemiyetler Birliği adına Vissario Klissarios, 
TKSP Genel Sekreteri Kemal Burkay, DKP adına He
inz Lang, Kürdistan Yurtseverler Birliği adına A.Şe
rit, Die Falken- Sosyalist Alman Gençliği adına 

Gaby Köster, Fas işçiler Birliği adına H. Muhammed 
ve SPD'Ii Klaus Thüsing birer konuşma yaparak, Kürt 
halkının mücadelesi ve KOMKAR'ın yanında oldukları
nı belirttiler. 

TKSP Genel Sekreteri Kemal Burkay, büyük bir ilgi 
ile izlenen konuşmasında, son dönemlerde PKK'nın 
KOMKAR'a ve TKSP'ye yör:ıelik saldırılarına değindi. 
PKK'nın yaptıklarıyla Türk MIT'inin planlarını uyguladı
ğını dile getirdi. 

Kürdistanli Parti ve Örgüt Temsilcilerinin· 
Katıldığı Panel 

Kurultayın ilk günü akşamı, TKSP, Irak-KOP ve Kür
distan Yurtseverler Birliği temsilcilerinin katıldığı bir pa
nel düzenlendi. Örgüt temsilcileri Kürdistan ve bölge
deki son gelişmelere ilişkin kısa ve öz olarak partileri
nin görüşlerini dile getirdikten sonra, izleyicilerden ge
len sorulara cevap verdiler. Samimi ve canlı bir hava 
içinde geçen panelde izleyiciler, bizzat örgüt temsilci
lerinin ağzından gelişmelerden haberdar oldular. 

Kongre Kararları 
KOMKAR 9. Kurultayı'nda "Barış için Mücadele! 

Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Mücadeleleriyle Dayanış
ma", "Federal Almanya ve Batıberlin'deki Kürtler 
Ulusal Azınlık olarak Tanınmalıdır!", "Yabancılara 
Eşit Sosyal, Hukuksal ve Politik Haklar Tanınmalı
dır!", "Herkese iş!,,Den:ıokratik ve Sosyal Hakları
mızın Geliştirilmesi Için Ileri!, "Kürt Ulusuna Kendi 
Kaderini Tayin Hakkı!" ve "Türkiye ve Kürdistan 
Halklarıyla Dayanışma!" başlıkları altındaki karar ta
sarıları delegelerin alkışiarı altında oybirliği ile kabul 
edildi. 

GYK çalışma raporu ve tüzük değişikliği ile ilgili öne-

rilertartışıldıktan sonra oybirliği ile kabul Yö
netim organları için yapılan seçimlerden sonra, Kurul
tay, yapılan kapanış konuşmasıyla sona erdi. 

Tüm saldırı ve provakasyonlara rağmen KOMKAR bü
yük bir coşku içinde 9. Kurultayını başarıyla tamamla
dı. Delegeler, yiğit KOMKAR üyeleri 9. Kurultayda alınan 
kararları hayata geçirmek için daha şimdiden kolları sı
vadılar bile ... 
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TKSP Genel Sekreteri Kemal Burkay'ın Yaptığı Konuşmadan ... 
Değerli arkadaşlar, 
Yüzlerce, binlerce Kürdistanlı 

emekçimizin, öğrencinin, aydının ça
lışmaları, deney ve etkinlik bakımın
dan böylesine saygınlıkla karştianan 
bir örgüt yarattı. Bu, halkımız için kı
vanç verici bir şeydir. KOMKAR, bu 
gelişmeyi çok yönlü mücadelesiyle, 
doğru bir politika izleyerek sağladı. 
KOMKAR, halkımızın kültürünü tanı
tıp gelişmesi, ağır ulusal sömürü ve 
zulmün teşhiri, halkımızın ulusal kur
tuluş mücadelesinin yurt dışında la" 
nıtılması ve bu mücadeleye dostlar 
kazanılması için yıllardır önemli ça
lışmalar yapıyor. Size yönelik son ay
larda yoğunlaşan saldırının nedeni 
de budur. 

( ... ) 
Türkiye'deki faşist rejim, yurt dı

şındaki demokrasi güçlerine karşı 

saldırıyı bizzat resmi güçleriyle yü
rütemez. Kendi askerini, komando
sunu, polis örgütünü, resmi ünifor-

masıyla Avrupa'ya gönderemez. Fa
şist rejim, bugün PKK adlı örgütü, bir 
cinayet çetesi haline gelmiş olan bu 
grubu, bu işte bir maşa olarak kul
lanmaktadır. 

MiT'in bizzat PKK'nın kuruluşun
da parmağı var. Biz bu teşhisi koy
duğumuz zaman, olayların iç yüzünü 
bilmeyen, soruna iyi niyetle yaklaşan 
kimi insanlar, dediklerimizi örgütsel 
rekabete bağladılar. Oysa biz, mü
cadelemiz boyunca hiç kimseye 
rastgele provokatör sıfatını yakıştır
madık. Hiç kimseye rastgele ve baş
kalarının çok kolay yaptıkları gibi, 
ajan demedik. Ama bu örgüt için ta 
başından beri dedik ve bugün de 
diyoruz. 

( ... ) 
Onlar bu saldırılarla kitleler, kad

rolar arasında korku yaratmak, ör
gütlerimizi çalışamaz duruma getir
mek istiyorlar. Newrozlara yönelik 
saldırılarla bunu amaçlamışlardı. 

DKP ADlNA 
YAPILAN KONUŞMA 

Sevgili arkadaşlar. meslektaş
lar ve yoldaşlar, 

Alman Komünist Partisi Yö
netim Kurulu adına size ve 9. 
Kongrenize kalpten dayanışmacı 
selamlarımızı iletirim. 

Sizinle birlikte Ramazan Adı
güzeri anıyoruz. 

O. kendini Kürt halkının yurt
severleri diye maskeleyen ve 
kendilerine "Kürdistan İşçi 
Partisi·' adını verenler tarafın
dan haince katledildi. 

Bu ne biçim işçi partisidir ki, 
üye ve yandaşları alçakça saldı
rı ve kundaklamalara girişiyor, 
cinayet işliyor. 

Hayır! Bu işçi partisi olamaz. 

rar veren provokatörlerdir. 
DKP olarak bu entrikaları en 

sert şekilde kınıyoruz. F. Al
manya devlet teşkilatından bu 
insanların terörist eylemlerine 
bir son verilmesini ve katillerin 
cezalandırılmasını talep ediyo
ruz. 

Sevgili arkadaşlar ve yol
daşlar. 

Kürt halkı ve F. Almanya'da
ki örgütünüze büyük saygı ve 
dayanışmacı bağlılıkla; barış, 

özgürlük ve demokrasi miıcade
lenizde yanınızda olduğumuzu 
belirti riz. 

Ama tutmadı. Kitleler Newrozlara sa
hip çıktılar. Kadrolar kenetlendiler. 
Ve kendileri kitlelerin gözünde daha 
da itibarlarını yitirdiler, deşifre oldu
lar. Bu kez ne yapıyorlar? Bunun da 
verdiği hırçınlıkla kadrolara, nitelikli 
insanlara, yıllar boyu güç bela yetiş
miş, halkımızın kurtuluş mücadele
sinde şeçkin değerler olan insanlara 
yöneliyorlar. Böylece sanıyorlar ki 
çalışmalarımızı önleyebilecekler. Sa
nıyorlar ki bizi sindirebilecekler. 

Bu çok ilkel bir terörist mantığıdır. 
Bu ilkel bir katil mantığıdır. Bu, bir 
siyasi hareketin mantığı olamaz. Bir 
siyasi hareketi hiç kimse bu yöntem
lerle yolundan alıkoyamaz, çalışma
larını önleyemez. 

( ... ) 
Bu mücadeleden zaferle çıkmanın 

yolu daha da kenetlenmektir. Saldı
rıyı püskürtrnek için daha da inanç
la, kararlılıkla, özveriyle mücadele 
edeceğiz. 

Bunlar özünde emperyalist güç
lerin adi yardakçılarıdır. Bunlar 
işçi sınıfına ve emekçi halka za-

Tarihi deneyimler bize göste
riyor ki. bireysel terör. işçi sı
nıfına ve demnlcratlara zarar 
verir. O, yalnızca sömüren sını-

(Devaml 15. sayfada) Yeşilleriıı Mesajı 
Grüne-GAL Hamburg Yönetim 

Kurulu Adına Yapılan Konuşma 
Değerli arkadaşlar, 
Grüne-GAL Hamburg Yönetim Kurulu adına 9. Kurul

tayı'nızı selamlıyorum. 
Bugün Kürt halkı, Kürdistan'ın tüm parçalarında ege

men ve ezen güçler tarafından tarihte olduğu gibi, toplum
sal varlığı başta olmak üzere, yaşamın tüm kesimlerinde 
yok edilme, asimile edilme tehditiyle karşı karşıyadır. 

Bunun son örneğini TC' nin son zamanlarda yaptıkların
da görebiliriz: TC devleti, bir yandan Kürdistan 'ın Türkiye 
parçasında gündeme getirdiği, zoraki göç toplu köyler pro
jesi ve köy koruyucuları uygulamaları ile kendi baskıcı, şo
ven .. asimilasyoncu politikasını sürdürürken, diğer taraftan 
da lsrailvari yayılmacı ve katliamcı politikası sonucunda 

tDevam1 15. sayfada) 

Se ı gtli arkadaşlar, 
Çok .ı-ön/ii saldmlarla karşt karştya bulunduğunuz bu dö

nemde, sizinle stkt dayantşma içinde olduğumuzu belirtiriz. 
PKK alçakça cinayet ıoe saldmlarmt özellikle size yönelt

miş bulunuyor. Kendisinden politik olarak .farklı diişiinen in
san/an öldiirmere kalktşan bir örgütün, demokratik örgiitlenn 
mücadelesi içtnde reri roktur. Ktrimınal evlemleriv/e bu ha
reket, bir biitiin olarak ·K iirt ulusal kurtuluŞ miicad~lesıne za
rar ı·ermektedir. Bundan sadece Tiirk sömiirgedgiiçlen'yarar 
sağltyor.Bu. aynt zamanda Işişleri Bakant Zimmermann gi
bilenne, am m gözetmeden tiim demokratık Kiirt örgütlerine 
karşt harekete geçmek için koz ven~vor. 

Biz. Alman hiikiimetintn Tiirk askeri re;imiyle birlıkte, F 
Almanı·a 'daki demokrattk K iirt ıoe Tiirk örgütlerine karşt gi
rişimlenni en sert şektlde protesto edt~voruz. 

Federal hiikiimertn bu planlan ancak Kiirt halkmın, Anka
ra, Bağdat ve Tahran rejimlerine karşı verdiği ulusal kurtu

(Devaml 15. sayfada) 
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SPD Meclis Grubu Ad1na 
Yapilan Konuşma 

Ben iki konuya değinmek istiyorum: 
Birinci konu; PKK'nın saldırıları artık sessiz geçiştirilmeme

lidir. Bu saldırılara bir son verilmeli, demokratik güçler, bu sal
dırılara sert bir şekilde karşı koymalıdır. 

Diğer yandan son dönemlerde aşırı sağ güçler,-FAP gibi
güçleniyorlar. Biz, sizin tüm neo-Nazi grupların yasaklanması 
yönündeki isteminizi destekliyoruz. Bu istem, aynı zamanda 
SPD'nin de istemidir. 

ikinci konu: 9. Kurultayınızın başarılı geçmesini dilerken, 
Kürt halkının ulusal kurtuluş ve Türkiye'ye yönelik demokrasi 
mücadelesinde sizinle dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz. 

Michael Mü/ler 
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ŞILI K P ADlNA YAPILAN KONUŞMA 
Değerli arkadaşlar, 
Fı:ıderal Almanya Kürdis

tan Işçi Dernekleri Federas
yonu'nun 9. Kongresi'ne en 
içten duygularımla Şili Komü
nist Partisi'nin selamlarını ge-
tiriyorum. · 

Davetinizle ülkem hakkın
da birkaç söz söyleme imka
nı verdiğiniz için size teşek
kür ederim. 

Şili halkı, 14 seneden beri 
Pinochet faşizminin zulmü al
tında yaşamaktadır. Bu dikta
törlük halkımıza sadece 
korku ve yoksulluk getirdi. 
Ancak Şili halkı, ilk günden 
itibaren faşist rejime karşı 
mücadeleye girişti. 30 bin 
yurtsever demokrasi uğruna 
verilen mücadelede hayatını 
yitirdi. Şu anda Pinochet te
rörist rejimini tam yerleştir
meye çalışıyor. Bu rejimin 
destekçisi başta ABD emper
yalizmi olmak üzere, dünya
daki tüm gerici güçlerdir. 

Bu rejim, dünya kamuoyu
nu faşizmin demokrasiyi haz
medebileceğine inandırmaya 
çalışıyor. Bu, elbette yalnıştır. 
Faşizm halkların düşmanıdır. 

Halklar onu ortadan kaldır
mak için hertürlü araca baş
vurmalıdır. 

( ... ) 
Dünya halkları bize daya

nışmanın en iyisini ve en güç
lüsünü gösterdiler. Bize ya
pılan tüm yardım ve dayanış
malara teşekkür ediyoruz. 
Biz, biliyoruz ki dayanışma, 
yalnız almakla olmaz; onu, 
başkalarına göstermek de 
gerekiyor. Bu nedenle Kong
renize gelmiş bulunuyor ve 
mücadelenizle dayanışma 
içinde olduğumuzu vurgulu
yoruz. Bizim düşmanlarımız, 
problemlerimiz ve amaçları
mız birdir. 

Bu Kongre önünde Kürdis
tan ve Türkiye halklarıyla da
yanışma içinde olduğumuzu 
dile getiriyoruz. 

Yaşasın dünya barışı! 
Yaşasın Şili, Türkiye ve 

Kürdistan halklarının .dostlu
ğu! 
Yaşasın uluslararası da

yanışma! 
Tüm gücümüz ve haklılığı

mızia VENCEREMOS! 
Bıji KOMKAR! 

Fise'nin Mesajı 
Uluslararası Öğretmen Sendikalan Birliği (FiSE) Genel Sek

reterliği olarak, 26 milyon üyemiz adına 9~ Kongrenizi se
la~lar, Kongrenizin başarılı geçmesini dileriz. 

Orgütünüzün uğruna mücadele ettiği "Atom/ardan allndi
lllmiş bir dünya", "silahsizianma", "seçim hakki", "tam 
ücretle 35 saatlik ça/1şma haftasi" ve "kendi kaderini ta
yin etme" istemleriyle dayanışma içinde olduğumuzu belirt
mek isteriz. Sürgün ve yoketmeye karşı verdiğiniz 
mücadelenin yanı sıra, F. Almanya'daki Kürtler için eşit hak
lar talebinizi de destekliyoruz. 

Şimdiye kadar yürüttüğünüz başarılı çalışmalardan dola
yı sizi kutlar, bundan sonra da yanınızda olduğumuzu bil· 
menizi isteriz. 

Dostça selamıarımızla 
Dan/el Retureau Genel Sekreter 

Denge KOMKAR 

KYB ADlNA 
YAPILAN KONUŞMA 

Arkadaşlar, 
Kürdistan Yurtseverler Birliği adına, davetinize teşek

. kür eder, Kongre vasilesiyle aranızda bulunmaktan do
layı duyduğumuz sevinci belirtmek isteriz. 

Buradan sizleri, KOMKAR'ın kuruluşundan bugüne 
kadar başarılı çalışmalarınızdan dolayı kutluyoruz. 

Sizin çok yönlü çalışmalarınız önemli sonuçlar doğur
du; yurt dışındaki emekçi ve aydınların birlikte çalışma
larında önemli katkılarınız oldu. Karşılaştığınız tüm 
güçlüklere rağmen sizlere yeni başarılar diliyoruz. 

Son aylarda KOMKAR ve diğer örgütlerin üyelerine, 
yoldaşlarımıza yönelik suikastleri büyük üzüntü ve acıyla 
öğrendik. Burada bu konudaki tavrımızı vurgulamak is
tiyoruz: Yurt dışında veya yurt içinde yurtsever ve de
mokratlara yönelik şiddete dayalı hiçbir saldırı haklı 
gösterilemez. Aksine saldırılar, Kürt Kurtuluş Hareke
ti'ne büyük zararlar verir. Terör, rejimin amaçlarına hiz
met eder. Biz, bu saldırıları red ve mahkum ediyoruz. 

Bu adice olayları yaratanlara çağrımız, bu tavırların
dan tümüyle vazgeçmeleri, bunun yerine barışçıl görüş
melerde bulunmalarıdır. 

Biz Kürdistan Yurtseverler Birliği, bu bağlamda, tüm 
Kürt parti ve örgütlerinin birlikte çalışmaları ve yakın
laşmaları için, Türkiye Kürdistanı'nda bu yönde ilerie
melerin sağlanması için, elimizden geleni yapacağız. 
Savaş kardeşlerinin, kendi aralarında kanlı çekişme
lere girmesine izin vermeyeceğiz. 

(Devamt 15. Sayfada) 

DFLP'NİN MESAJI 
Filistinin Kurtuluşu için De

mokratik Cephe taraftatları ola
rak, dostane davetinize 
teşekkür eder, kongreye katı
lanları kalpten selamlarız. 

Değerli mücadele yoldaşları, 
KOMKAR'Iı yoldaşlarımız sa

dece kongrelerle değil, aynı za
manda Türkiye'deki egemeniere 
karşı Kürt halkının mücadelesi~ 
ni savunmayla tanınıyor. 

Siz aynı zamanda 1982 Hazi
ran ayında Lübnan'da israil Iş
gaiciierine karşı Filistinlilerle 
birlikte kanları dökülen enter
nasyonalcilersiniz. 

Biz, bölgede tüm ilerici güç
lerin birlikteliğiyle emperyalist 
güçlerin planlarının boşa çıka
cağı inancındayız. Halkların 
kendi kaderini tayin etme günü, 
verdikleri mücadeleyle yakın
laşıyor. 

Emperyalist güçler, özellikle 
ABD emperyalizmi ve yandaşla
rı, bundan sonra da bölgedeki 
barışsever, ilerici ve ulusal kur
tuluş güçlerini tasfiye etmeye 
çalışacaktır. 

Demokratik Cephe, KOMKAR 
ve diğer dünya ilerici güçleri, Vi-

etnam, Angola ve Küba örnek
lerinden olduğu gibi emperyalist 
güçlere iyi bir ders verecek
lerdir. 

Değerli Yoldaşlar, 
Biz bir ay önce Cezayir'de 

anti-emperyalist bir program te
melinde ulusal birliğmizi sağla
dık. Kürt yoldaşlarımızın ulusal 
birlik doğrultusundaki çabaları
na başarılar dileriz. 

Bölgedeki zor şartları ancak 
anti-emperyalist program teme
linde oluşturulan birliklerle de
ğiştirebiliriz. 

Kongrenizin başarılı geçmesi 
dileğiyle 
.-Yaşasın KOMKAR ve DFLP 

arasındaki sıkı ilişkler, 
-Halkların kaderini tayin etme 

hakkı, 
-Yaşasın Kürt halkının kendi 

kaderini tayin hakkı için müca
delesi, 

-Yaşasın Filistin halkının ka
derini tayin etme mücadelesi ve 
PLO önderliğinde bağımsız bir 
devlet kurması, 

-Kürt halkı kazanacaktır, 
-Yaşasın enternasyonal da-

yanışma. 



Denge KUMKAR 

KONGRE'DE 
ÇEKiLEN TELGAFLAR 
AKAGÜNDÜZ AiLESiNE 
Ve KOMKAR-Fransa'ya, 

Genel yönetim Kurulu üyemiz Ali 
Hoca'nın anısına atfettiğimiz 9. Ku
rultayımızın toplantığı şu günlerde, 
Apocu ajan-provokatörler, 16 Hazi
ran 1987'de, Paris'te KOMKAR
Fransa Başkanı Hüseyin Ali Aka
gündüz'ü alçakça katlettiler. 

KOMKAR 9. Kurultayı'na katılan 
500'ü aşkın delege ve konuk, halkı
mızın özgürlük mücadelesinde ajan
provokatörlerin planlı saldırısı sonu
cu yaşamını yitiren Hüseyin Ali Aka
gündüz arkadaşımızın ailesine, 
KOMKAR-Fransa'ya baş sağlığı di
ler, alçakça saldırı ve provokasyon
lara karşı yanlarında olduğumuzu 
vurgular. 

Anısını yaşatacağız. 

ŞiLi iÇiŞJ.ERi 
BAKANLIGINA 

Ministro Del Interior 
Edificio Postales 
Santiago/CHILE 

El Noveno Congreso de la Federacion 
de las Organizaciones obreras de Kur
distan en la RFA, repudia asesinato 12 
patriotas. 

* * * 
Federal Almanya Kürdistan İşçi Der-

nekleri Federasyonu 9. Kurultayı, 12 
yurtseverin öldürülmesini protesto 
eder .. 

Dortmund ve Batiberlin 
Rad_yolar1 Kürtçe 

Yay1n Redaksiyonrar1na 
KOMKAR 9. Kurultayı, Dortmund 

ve Batıberlin Radyolarının Kürdis
tanlı emekçilere yönelik yayına baş
lamasını coşkuyla selamlar, bu 
çalışmalarından dolayı tüm radyo
evi çalışanlarını yürekten kutlar. 
F. Almanya'daki kürtlerin kendi ana
dillerinde radyo yayınına sahip ol
maları, en doğal haklarıdır. Bu 
nedenle, başta Türk Konsolosluğu 
olmak üzere, gerici-faşist Türk der
nekleri ve çevrelerinin, Kürtçe yayı
nı engelleme çabalarını sert bir 
şekilde protesto ediyor, KOMKAR 9. 
Kurultayı'na katılan 500'ü aşkın de
lege ve konuk adına bu saldırıların 
boşa çıkarılması yönündeki müca
delenizde yanınızda olduğumuzu 
belirtiriz. 

Riipe19 

KOMKAR 9. KURULTAYI 
KONUŞMAClLAR 

* DGB Köln Şubesi ve GEW Köln Şu
be Başkanı Rheinhard Hocker 
* G AL-Yeşiller Alternatif Liste
Hamburg Yönetim Kurulu adına Ha
mide Scheer * SPD Federal Parlamtn
to Grubu adına milletvekili Mich~el 
Müller * Kölner Appell adına Peter 
Löwisch * KDP-Iraq adına T. Ekrawi 
* Şili Komünist Partisi adına Ivan Lju
botic * OEK- Yunan Cemiyetler Bir
liği adına Vissario Klissarios * TKSP 
Genel Sekreteri Kemal Burkay * DKP 
adına Heinz Lang * Kürdistan Yurt
severler Birliği adına A. Şarif * Die 
Faiken-Sosyalist Alman Gençliği adı
na Gaby Köster * Fas İşçiler Birliği 
adına H. Mohamed * Klaus Thüsing, 
SPD. 

Kurultaya Katilan Örgüt 
Temsilcileri 

* T. Ekrawi, Nuri KDP-Iraq, * A. Şa
rif KYB, * Kemal Burkay TKSP Ge
nel Sekreteri, * Heinz Lang DKP, 
* Ivan Ljubituc Şili Komünist Partisi, 
* Hamide Scheer GAL Yönetim Kuru
lu a., Wilfried Nodes Die Grünen
Düsseldorf, Gritta Rösing Die Grünen 
im Kölner Rathaus, Die Grünen Kre
isverband und Fraktion im Rathaus
Düsseldorf, Suriye Komünist Partisi, 
Rheinhard Hocker DGB ve GEW Köln 
adına, Peter Löwisch, Rudiger Ben
ninghaus Kölner Appell, * Angelika 
Triebeneck GEW Köln, Frank Pharuo 
SDAJ-BV, * Gaby Köster SDJ-Die Fal
ken, * R. Baran GEW Berlin,* G. ilet
miş DAB, * Marokkanischer Arbeiter 
Bund * OEK-Verband Griechischer Ge
meinden in d.BRD u. WB, * Drothee 
Reine Kölner Flüchtlingsrat, * N. Şa
hin SPD Auslaenderkreis Duisburg, * 
Klaus Jeuchart GfbV, * Ognian Eseki
ev von der Botschaft d. VR Bulgarien, 
*GÖÇMEN,* KKDK * TKKKÖ-F. 
Almanya Sem. * Birlik Yolu, * Fİ
DEF, * Yekıtiya Demokraten Kurdis
tan, Komela Demokrata Kurden 
Avusturalya, * Heidelberg Kürdistan 
Gençlik Komitesi, * İsviçre
KOMKAR, * Danimarka-KOMKAR, 
* İsveç-KOMKAR, * Fransa
KOMKAR, * Hollan~a Kürt İşçiler 
Birliği * Avusturya Ozgürlük Yolu 
Taraftarları, * BARAN Sanatçı, * Hü
seyin Erdem, Lektor Uni-Köln, * Emi
ne Erdem, ,WDR, * Mahmut Baksi, 
Yazar,gazeteci, * Şero, Radio 
Dortmund. 

Mesaj Gönderen Örgüt ve Kişiler 

* Yeşiller Federal Parlamento Grubu, 
* Yeşiller Partisi Yönetim kurulu, 
* Yeşil-Alternatif Liste GAL Hamburg, 
* Şili Komünist partisi, * Alternatif 

Liste-Berlin, * DKP-Aiman Komünist 
Partisi, * FDP-Hür Demokrat Parti, 
* GABL-Yeşil Alternatif Vatandaşlar 
Listesi-Hannover, * Yeşiller Partisi
Hannover, * FİSE, Dünya Öğretmenler 
Sendikası, * DGB ve GEW Köln Şube
si, * TÖB-DER~ * Halkın Fedayileri
Çoğunluk ~FAS Işçiler Birliği, * SDAJ
Sosyalist Alman Işçi Gençliği, * SDJ
Die Falken, Sosyalist Alman Gençliği, 
* DFLP-Filistin Demokratik Cephe F. 
Almanya Sem., * İspanyol Sosyal ve 
Kültürel Demekleri Birliği-NRW, *De
mokratik Hukukçular Derneği, * lAF 
Yabancı Erkeklerle Evli Kadınlar Der
neği, * ASK-Asya, Afrika ve Latiname
rika Halklarıyla Anti-Emperyalist 
Dayanışma Komitesi, * BUKO, *Tut
zİng Protestan Akade!llisi, *Hessen Ya
bancı Hemşehriler Insiyatifi, * DAB 
Yabancı Kültür Dernekleri Çatı Örgütü
Bremen, * Wuppertal Enternasyonal 
Kültür Derneği, * WİR * GtbV-Tehdit 
Altındaki Halkları Koruma Örgütü, 
* Kölner Appell, * DKP-Eslingen, 
* Die Grünen-Eslingen. 

Türkiye ve Kürdistanli Örgütler 

* TKSP, * KDP-Iraq, * KYB, * KDP
İran, KKDK, * KSSE, * Tekoşer, 
* Gerçek-ADK, * FİDEF *Birlik Yo
lu, * KOMKAR-Fransa, * KOMKAR 
-İsviçre, * KOMKAR-İsveç, * KOM
KAR-Danimarka, * Hollanda Kürt İş
çiler Birliği, *Avusturya Özgürlük Yolu 
Sem. *Yunanistan Özgürlük Yolu Sem. 
* Federasyon~. Koruelen Kurdısta~ lı 
Swed, * TKKO-F. Alm.Sem. *GüÇ
MEN, BTİB, *ilerici Süryaniler Birli
ği-İsveç, * Komela Demokrat a Kurden 
Avusturalya 

Kişiler 

*Klaus Thüsing,SPD, * Erika Treuz
Yeşiller Federal Milletvekili, * Ellen 
Olms-Yeşiller Federal Milletvekili, 
*Ruth Zutt SPD-Federal Milletvekili, 
* Gerald Haefner-Yeşiller Federal Mil
letvekili, * Gerd Wartenberg-SPD Fe
deral Milletvekili, *Jürgen Schaufuss 
SPD-NRW milletvekili, * Jannis Sakal
riou-SPD Avrupa Parlamentosu Millet
vekili, * Petra Kelly-Yeşiller Fed. Mill., 
* Renate Schmidt-SPD Fed. Mill., 
* Jürgen Roth-Gazeteci,yazar * A. Koll
bach, E. Mika, L. Müller (Avukat), 
*Kemal Daysal-DİSK Yürütme Kurulu 
Üyesi, * Şıvan u Gulıstan-Sanatçı, * R. 
Gur, Avusturalya, * Yorgo Baca-Yu
nanistan, * Halil Rafız-Suriye *Margot 
Künzel-DPG Ulm, * Doris Künzel -
DKP Konstanz, * Renate Bichlmaier
Landshut Kadınlar Merkezi * Fırat 
Ceweri-Yazar, * Manfred Coppik
Avukat, * Bakü'den bir grup Kürt öğ
renci* Rodi Keleş-Yunanistan,* Prof. 
Dr. Klaus Liebe Harkort *Prof. Wolf
gang Richter * Nihat Behram-Şair 
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Komcıvina 9'an ya ROMKAR 

YEKITi, PIŞTGIRi ii SERFIRAZi 
Komcıvina KOMKARe ya 9'an ku, bı biranina Heval 

Eli Xoce hatıbO bı navkırın, dı bın dırOşmen "Bo dın
yayek be çeken nukleer", "mafe çarenusi bo nete
we Kurd - nefi kırın a jı orte rakırın be sekınandın'', 
"pıştgıri bı gelen Tırkiye u Kurdıstane ve", "mafe 
wekhevi bo KurdenElmanya Federal", "mafe hılbı
jartıne bo biyaniyan" O ''dı hefte da 35 saet kar" dı 
20-21 Hezirane da lı bajare Dusseldorfe cıviya. Jı SOO' i 
betır mevan, nOneren rexıstınan O delege dı komcıvine 
da beşdar bOn. . 

Komcıvin, bı axıftına seroke KOMKAR bızımane Kur
di, Elmani O Tırkive dest bı xebate kır. Pışti hılbıjartına 
diwan, rapora Komita Bırevebırına Gışti a KOMKAR ku 
47 rOpelan pek hatıbO, hat xwendın. Komita Bırevebıri 
rapora kar bı kurti wergerandı bO zımane Kurdi O Elma
ni O peşkeşi mevan O nOnaran kır. 

Dı rapora da xebata KOMKAR ye sala buhuri cih gır
tı bO. Her usa kemasiyen KOMKAR O peşnıyaren bo sa
fikırına wan ji dı rapore da cih gırtı bO. 

Komcıvin bıryar da ku, peyama pıştgıri bo redaksiya
na Radyo Dortmund O Beriina Rojava ku bı zımane kurdi 
bername dıweşinın, be şandın. Dı gel ve jı bo Vezire 
Hundıri ya Şili, bona bı dardakırma 12 kesen peşverO 
jı aliye rejima faşist, peyame protesteye hat şandın. Her 
usa peyama serxweşiye bo malbata Huseyin Ali, sero
ka KOMKAR-Franse ku, bı deste PKK hat kuştın, hat 
şandın. 

Pıştgıriya Navnetewi 
Bı dehan nuneren rexıstınan Kurd, Tırk, Elman O ne

teweyen dın, bı şandına peyarn O beşdarbOna xwe ve 
pıştgıriya xwe nişan dan. 

Dı Komcıvine da Rheinhard Hocker (Seroke DGB Lı
qe Koln O GEW Lıqe Koln), Hamide Scheer (Bı nave 
Komita Bırevebıre GAL-Hamburg), Micheal Müller (Bı 
nave koma mebusen SPD lı parlamentoya federal), Pe
ter Löwisch (Bı nave Kölner Appel!), T. Ekrawi (Bı na-

AXIFTINA NUNERE 
PDK·IRAO 

Jı bo Komcıvina 9an a KOMKAR. 
Xweşk u bırayen xweştevi. 
Hevalen heja! 
Bı nave Parti Demokrati Kurdıs-

tan/Iraq bı germi serfırazi ı} serkeftına 
komcıvina we dıxwazın. Hevidarın ku 
cıvaten we bı bıryaren gırıng derbaz bı
bınjı bona xurtkırına kar u bare we. Em 
bı bawerın ku rek ı} pekbuna xebata her 
rekxısteneka welatperwera Kurd bı qa
zanca tevgera azadixwaza gele Kurd 
derbaz dıbe, lewa em pıştgıri dıkın u bı 
dıl u bawer yekıtiye dıxwazın, hevkari 
ı} tevkari, diyalog ı} nezık kırına biru
bawer, ditın u ve kulina baştın n şe w e
ye xebate lı ser reka mafe-çarenuse 

ve PDK-Iraq), ivan Ljubotic ( Bı nave Partiya Komunist 
a Şili),Vissario Klissaros (OEK), Kemal Burkay (Sek
retere Gışti ya Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye), 
Heinz Lang (Bı nave DKP), A. Şerif (Bı nave YNK), 
Gabyy Koster (Bı nave Die Falken), H. Mehemed (Bı 
nave yekıtiya karkeren Fas) O Klaus Thussing (SPD), 
axıftın. 

Sakretere Gışti ya Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tır
kiye Kemal Burkay, dı axıftına xwe da lı ser erişen PKK 
sekıni O got ku, PKK bı van erişan ve planen MiT ci bı 
ci tine. 

Panel Bo Rewşa Kurdıstan 
Dı Komcıvine da bı beşdarbOna nuneren PDK-Iraq, 

YNK O PSKT roja yekemin evare panelek pek hat. Nu
neren partiyan, peşta ditınen xwe lı ser rewşa kurdıs
tan O xebata gele Kurd gotın. Paşe ji bersiva pırsan dan. 
Pırs, betıri lı ser erişen PKK en mehen dawi o hevkari 
O hevxebata navbeyna hezen welatparez hat kırın. Nu
neren se partiyan ji, kefxweşiya xwe bı beşdarbOna xwe 
dı panelek usa da eşkere kırın. 

Bıryaren Komcıvine 

Komcıvina 9'an ya KOMKARe, dı bın wan serdara da 
bıryaran gırt: "Xebat bo aşıti, pıştgıri bı xebata rız
gariya netewi a cıvaki", "Dıve Kurden lı Elmanya Fe
deral u Beriina Rojava dıjin, bı resmi ben naskırın", 
"Dıve mafen wekhevi yen cıvaki, huquqi a siyasi bo 
biyaniyan ben nasin", "Kar bo herkesi, berbı peş
tabırına mafen me yen demokrati, ictimai", "mafe 
çarenusi bo gele kurd" O Pıştgıri bı gelen Tırkiye u 
kurdıstan ve". 
Paş dan O stendıne lı ser peşnıyaren gorina esasna

meye KOMKAR O rapora Komita Bırevebırına Gışti ya 
KOMKAR, bı dengdayini terrıami v~ hatın qebul kırın. 
Organen nu hatın hılbıjartın. U Komcıvina 9'an ya KOM
KARe bı sertırazi dawi hat 

mıllete me ye bırindar u welate per-~~~~~~~~~::::.:::....::.::.:.::::..:::::::.:.::....::.~:.::::.::~~~~~~~~~ 
çekıri. l"" 
Dıve ku em lı dervey welat denge na

lina gele xwe u rastiya xebata wi bı 
emanet bıgehinın xelk u organisasion u 

cihen pewist, le dıve ku em gelek bı kôri 
u durbini kar u bare xwe bıkın, jı ber 
ku ne her karek me dıgehine we arrnan-

ce ı} dıjmın bı tı1ji ı1 jiri propagendeya 
xwe ya reş belav dıke ı1 deng ı1 behsen 
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MES.AJA 
PDK-IRAN 

Hevalen heja, 
Em jı bo Komcivina 9 an, we bı 

dıl a can piroz dıkm ujı wera serfi
razi dıxwazm. 

Bir u baweriya me ewe ku, bırya
ren Komcıvina we wek salen buhuri 
xızmeta tekoşina gele me bıkın. 

Rexıstına we bı cehd u astem te
koşina gele me, ya merxasi, jı ra ye 
gelemperi ra peşkeş dıke u KOM
KAR, bo mafen gele Kurd, yen xwe
zayi u serbesti xebateki be westan 
pek tine. . 

Gele me lı Kurdıstana Iran dı bın 
merc·en dıjwar da dıji rejima dikta
tari şer dıke. Ev şer ku, bi peşengi
ya PKD-İran pekte, bı heq e. Ber ku 
gele Kurd jı her ali ve pıştgıriya ve 
ş ere dıke' bı mal a cane xwe tev lı 
şer dıbe, alikari dıke. 

Hemu erişen mehen dawi dıji en
dam a rexıstina we komployeki me
zın e u armanca xwe perçıqandma 
tekoşina gele me ye. Hezen emper
yalist jı bo qedexekmna rexıstmen 
Kurd, yen demoqratik hewceye se
deman ın. Tevgeren terorist van qo
zan dıdın desten wan. Em erişen dı
ji rexıstına we mehkum dıkın a dı
zanın ev erişanan tene dıjmıne gele 
me kefxweş dıkın. Bo peşi gırtın u 
sekınandına van buyeran, hevkari
va hemu hezen demoqrat, bı taybeti 
hevkariya rexıstmen Kurd pewist e. 

Em disa Komcıvina we ra serfirazi 
dıxwazın. 

PDK-Iraq 

gele me u şorışa wi ya piroz tem u tari 
dıke. 

Hevalen heja! 
Mıllet u welate me dı qunaxeke ge

lek nazık u dıjwardaye. Rejima Saddam 
Huseyn u desgahet wi yen faşist, her tış
te lı dest te b ıkar tinın jı bo weran kırın 
u talan kırma welate me, gund u waret 
me. Derbeder kırın, surgun kırın, kuş
tın u zindan kırma xelke Kurdıstane bu
ye programe rojane. Seddam kerb u 
qehra dıle xwe bı bombayen kimyayi dı
rejinıt ser gundan, bı sedan zan1k, jın 
u kal ten kuştın u bırindar kırın. Lı ser 
van buyinen dıltezin Seruke Partiya me 
hevale tekoşer Masud Barzani dı 5. Ni
sane de deng u gazi u hawara gele Kur
ctıstane bı lı nd u bel av kır. Her w e j i 
CUD u PUK u hezen di yen şorışe. 

Gele me xwe daye ber sere man ü ne-
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MESAJA ALTERNATiFE LiSTE 
(Ev mesaj bı Kurdi hatıbü rekırın. Em ji dıweşinın) 

Hevalen heja, 
Dı wexteki ku hıkumeta Tırkiye dıxwa
ze lı Kurdıstan nezıke 50 000 Kurd jı 
234 gunde Dersıme ü 80 000 Kurd jı 
275 gunde Ezircane sırgun bıke ü lı si
nore Kurdıstana İran-Iraq bı dehan gund 
lı wareki gır topbıke. Dı wexteki ku bı 
hezaran Kurd dı gırtigehe Tırkiye de ten 
IMan ü perçıqandın u mıllete Kurd wek 
mıllet te inkarkırın, manevraya NATO 
"Aurora-Express 87" bı 4 000 leşkere 
hılbıjare (Eingreifstruppen), 1000 jı Al
manya Federal, lı kurdıstan beşdarın ü 
militarizma xwe lı ser gele Kurd di
yarkırın. 

Dı wexteki ku bı sedhezaran Kurd lı 
Kurdıstana Iraq roj bı roj hatın mefıkı
rın ü Kurdıstan te talankırın. Dı eyni qat 
de lı navbera 16 u 22 ye Nisane 1987 
gaze jari (Sengaf u Tabun) -ku bı ari
kariya fırıneki Almanya Federal, fırma 
Kolb, lı Iraq te çekırın- Kurdıstana Iraq 
lı mıntıqa Erbil, Suleymaniye, Qeredag 

mane. Peşmergen qehreman deste xwe 
daye gel ü lüleya tıfenga vekıtive aras
teye sınge dıjmın dıkın u bı qehremani 
u qurbani şere azadiye germtır ü geştır 
dı kın. 
Peymanadı navbera KDP ü PUK dı

le gel pır şadkır ü morala wi zedekır ü 
büye pengaveka bıngehi jı bo berfıreh
kırına CUD da ku hemü hezen oposos
yona Iraqe yen nıştımani, netewi ü is
lami cihe xwe tede bıgrın ü leze bı he
rıfandına rejima Seddam bıkın ü dıma
hiye bı cenga wi ya weranker_ binın jı 
bo berjewindiya gelen Iraq ü Irane, bı 
gışti ü gazanca gele Kurd bı taybeti. 

jı teref teyare Iraq hate gulebarankırın. 
30 kes hatın kuştın u nezıke 450 kes bı
rindarbün. 

Lı Kurdıstana İran jı zulm ü zordes
tiya hıkumeta cumhuriye İslami lı ser 
gele Kurd roj bı roj zededıbe. 

Dı eyni qat de em siyaseta Almanya 
Federal lı ser ınılleten bındest en Roj
helata Navin, wek berdewamiya siya
seta derwa Wilhelm II u 3. Re i ch 
dıbinın u lı dıje ve siyaseti mucadele
dıkın. 

Lı ali dın ji gele Kurd e lı Almanya 
Federal, ku lı vır kardıkın u dıjin wek 
ınılleteki serbıxwe, jı teref hı kumete Al
manya nayen nazkırın u mafe wane de
mokratik nayedan. 

Em dı vi wexte zorda Komcıvina we 
ye 9 emin pirozdıkın, hemkariya xwe 
bo xebata we jı bo azadiya gele Kurd 
u mafe demokratik lı Almanya Federal 
peşkeşdıkın. 

(GA) Komita Bırevebırın e Gışti 

Xurtkırına rebaza pekhatına nıştıma
ni Kurdıstani, her ü arınaneeka bınge
hiya Partiya meye, ku bı damezırandına 
CUD destpekır ü bı pekhatına mejuyi 
dı navbera KDP ü PUK xemıli, her we
ha ji dı ve rebaze de kongıra pıştgıriya 
gele Iraqe dı ve sale de, re jı bo yekıti
ya tevgera netewi ü azadixwaza Kurd 
bı taybeti ü jı bo tevgera nıştımani Ira
ge bı gışti vekır ü xweş!ar. Dewr ü ro
la hevale me ye nemır Idris Barzani dı 
ve rebazecte qet jı bir nakın,ev rebaze 
Seruke Partiya meye Masüd Barzani ü 
Mekteba Siyasi, bıngeh ü camawere 
KDP. 
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Ali Hoca'nın Apocu ajan-provokatöı1erce katledilmesinden 
sonra, KOMKAR'a çok sayıda parti, örgüt ve kişi baş sağlığı 

Danimarka Komünist 
Partisi'nin Mesajı 
Değerli Yoldaşlar, 
KOMKAR Genel Yönetim Kurulu üyesi Rama

zan Adıgüzel'in alçakça katledilmesinden dolayı 
acınızı paylaştığımızı bildiren selamlarımızı yol
luyoruz. · 

Zor ve tehlikeli şartlarda haklı savaşımınızı ge
rek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yürütü
yorsunuz. 

Biz sizin ülkenizde Kürt halkının ve tüm Türki
ye halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesi için 
yürüttüğünüz mücadelenizi destekliyoruz. 

Biz sizin politik mücadele hedeflerinize ulaşma
daki çalışmalarınızda böylesine saldırılara uğra
madan ve katiedilmeden yürütmenizi dileriz. 

Bu mesajımızia Ramazan Adıgüzel için düzen
lediğiniz anma toplantısına Danimarka'daki Ko
münistler olarak katıldığımızı ifade ederiz. 

Yaşasın enternasyonal Dayanışma 
Danimarka Komünist Partisi 
Dayanışma Komitesi 
Annemarie Jorgensen 

Daaiaaal'ka Koaaüaist 
Geaçliği 

Değerli Yoldaş/ar, 
Danimarka Komünist Gençliği adına, yoldaş 

Ramazan Adıgüzel'in kalleş ve vahşice katledil
mesinden dolayı içten duygulanmızla başsağlığı 
dilerim. 
İnancımız odur ki, onun için yapılacak en iyi 

şey, onun özgür ve bağımsız bir Kürdistan için yü
rüttüğü şanlı mücadeleyi sürdürmektir. 

Yoldaşca selamlanmla 
Danimarka Komünist Gençliği 
Mogens F.Mogensen 

GEW BERLiN'İN MESAJI 
Değerli arkadaşlar, 
KOMKAR Genel yönetim 

Kurulu Üyesi ve aktif sendi
kacı bir arkadaş olan Rama
zan Adıgüzel'in :3:5.1987 
tarihinde H~nnover'de katle
dildiğini büyük bir üzüntüyle 
öğrendik. 

Politik nedenli saldırılar her 
zaman demokratik hak ve öz
gürlüklerin düşmaniarına ya
rar. Bu olay da, Kürtleri hak
larından alıkoyanların ve 
Türkiye'deki anti demokratik 
hükümetin işine yarar. Ayrıca 
yabancıların zor kullanması, 

yabancı düşmanlığının art
masını gündeme getirir. 

Ramazan arkadaşın kal
leşçe katiedilmesini nefretle 
kınıyor, size ve herşeyden 
önce ailesine başsağlığı di
leklerimizi sunuyoruz. 

Alman arkadaşların geniş 
bir dayanışmasının, böyle bir 
olayın bir daha tekrarlanma
masına katkıda bulunacağını 
ümit ediyoruz. 

Dayanışmacı selamlarımız
la. 

Boris Fahlbusch 
1. Başkan 

Denge KOMKAR 

mesajı göndererek, bu alçakça saldırıyı protesto ettiler. Me· 
sajlardan bazılarını yayınlıyoruz. 

FiSE'NiN MESAJI 
Ramazan Adıgüzel'in 

alçakça katiedilmesini de
rin bir üzüntüyle duyduk. 
Dünyanın 82 ülkesinde 

1 34 örgütün yer aldığı 25 
milyon öğretmen ve eği
tim görevlisi adına dürüst 
ve kararlı bir demokrata 
yönelik bu adi cinayeti şid-

detle kınar, olayın açığa 
çıkarılarak katilin cezalan
dırılmasını talep ediyoruz. 

Acınızı paylaşır, sizinle 
sıkı dayanışma içinde ol
duğumuzu belirtiriz. 

Daniel Retureau 
Genel Sekreter 

TOB·DER'iN MESAJI 
KOMKAR Genel Baş

kanliğina, 
Yalniz Kürt Halk1n1n 

değil, ayn1 zamanda 
Türkiye demokratik öğ
retmen hareketinin ka· 
rarll savaşç1s1, arkada· 
ş1m1z Ramazan Ad1gü-

zel'in mentur bir cinaye
te kurban gitmesi karŞI· 
s1nda derin ac1 duydum. 

Tüm meslektaşiarim 
ad1na başsağliği dilekle
rimi iletirim. 
G~ltekin Gazioğlu 
TOB-DER Genel Başkani 

GERÇEK-ADK'NIN 
MESAJI 

Değerli Arkadaşlar. 
Gerçek Avrupa Komitesi. KOMKAR Genel Yönetim 

Kurulu üyesi Ramazan Adıgüzel'in (Ali Hoca) 3.5.1987 
günü Hannaver'de pusuya düşürülerek katledilmesinden 
duyduğu derin üzüntüyü dile getirir, tüm KOMKAR üye
lerine. Ali Hoca'nın ailesi ve dostlarına, tüm yurtsever, 
ilerici ve sosyalist insanlara başsağlığı diler. 

Örgütümüz, KOMKAR'ın düzenlediği Newroz gece
lerine Apocular tarafından başlatılan silahlı saldırıların 
bir sonucu olarak gelişen bu katlİarnı şiddetle kınarken, 
yurtdışındaki Kürt işçi ve öğrencilerinin demokratik hak
ları için mücadele eden KOMKAR 'ın derin acısını pay
laşır ve onun yanında olduğunu belirtir. 

Özellikle Kürt halkının haklı davasının Türkiye'de ve 
uluslararası planda yoğun sempati ve destek bulduğu bir 
döneme denk düşen bu saldırılar, açıktır ki, provokas
yon peşinde koşan, Kürt halkına gösterilen haklı deste
ğİn sönümlendirilmesini isteyen ve ~~nun olanaklarını 
yaratmak için fırsat kollayan Evren-Ozal diktatörlüğü
nün işini kolaylaştırmakta, onun Kürt halkı üzerindeki 
baskı ve zulmünü şiddetlendirrnek için bahane yarat
maktadır. 

Ne ki ulusal-demokratik hakları ve özgürlüğü için mü
cadele eden Kürt halkı, nasıl geçmişte ve günümüzdeki 
sürgün ve katharnlara karşı yiğitçe direnmesini bildiy
se, sözümona ilericilik ve devrimcilik adına yapılan bu 
provokasyon ve saldınları da boşa çıkartmasını bilecektir. 

Örgütümüz, KOMKAR'ın bu provokasyon ve saldırı
lar karşısında yılgınlığa düşmeden gösterdiği soğukkan
lı tutumu takdirle karşıladığını belirtirken, şahsınızda tüm 
Kürt halkına bir kere daha başsağlığı dil er. 
Gerçek Avrupa Dayanışma Komitesi 
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GAL'1n Bas1n Aç1klamas1: 
11PKK'n1n kulland1ğ1 

bu yöntem, faşist/erinkinden 
ay1rt edilemez 

Apocuların F.Aimanya ve 
diğer Avrupa ülkelerinde 
başta örgütümüz KOMKAR 
olmak üzere, diğer ilerici ve 
demokratik örgütlere karşı 
estirdiği terör, çeşitli de· 
mokratik örgüt ve kişinin 
tepkisine yol açtı. 

Bunlardan birisi de, Yeşil· 
A~.t~.rnatif-Liste Hamburg ör· 
gutu oldu. GAL bu konuda bir 
basın açıklaması çıkardı. 
Açıklamayı özet olarak su· 
nuyoruz: 

"iç güvenlikten" sorum
lu F.Aiman makamlan 
(Hamburg dahil), PKK'nm 
işlediği cinayetleri ve ya
rattiği terörü politik amaç
lan için kullamyor. '' 

''Zimmermann çoktan 
beri göçmen örgütlerin ka
patJ/masmJ planlamakta
dJr. Böylece F.Aiman hü
kümeti Türkiye'nin acil is
temi olan "bölücü eylem
lenn (Kürt örgütlerinin 
çalişmasi kastediliyor D. K) 
yasaklanmasm1 yerine ge
tirmiş olacaktir. Federal 
Alman makamlan çok iyi 
bilmekte/er ki, 1984 yilm
dan beri Avrupa' da işle
nen cinayetierin ve estiri
len terörün nedeni, bura
da yaşwan göçmen ve 
mülteci/erin "yasalara 
saygiii olmayiş/an ", po/i
sm deyişiyle baz1 göçmen 
örgütlerin "aş m" veya 
"bölücü" olmasmdan de
ğildir. Sistemli terörü poli
tik bir araç haline getiren 
tek örgüt PKK d1r. PKK, 
kendisini ve yan örgütü 
ERNK'y1 Kürt halkmm 
"tek meşru temsilcisi" 
olarak kabul ettirmek, di
ğer Kürt örgütlerini "ka
ra.f!llk güçler" ve "faşist 
Turk sömürgecilerinin 
uşaklan" olarak görmesi
dir. Tek meşru örgüt oldu
ğunu kabul ettirmek için 
PKK, bilinçli olarak kaba 
kuvvete baş vurmaktad1r. 
Bu amaçla PKK yalmz ci
nayet işlemekle kalmwor, 
baski, sa/dm ve tehdit yön
temiyleAvrupa'da yaşwan 

Kürtlerin en demokratik 
haklanm (örgütlenme, top
lanti, düşünce özgürlüğü) 
engellemeye çaiJŞJyor. 

PKK'nm baş vurduğu 
bu yöntem, faşist/erin kul
landiği yöntemden ayJrte
dilemez. Edindiğimiz de
neyimlere polisin tutumu 
da uyuyor: olaylardan ya
rarlanarak, zamam geldi
ğinde sağ ve solu birlikte 
vurma hesaplan yapiii
yor. '' 
Açıklamada bazı grup

ların tüm cinayetlere rağ
men PKK'yı desteklediği 
vurgulanarak şöyle deni
yor: 

"Baz1 gruplar bilinçli 
olarak PKK'mn tutumunu 
örtbas etmeye ça/JşJyorlar. 
Mesela kendilerine 'Ham
burg Kürt ha/kmm dostla
n' diyen bir grup, 19.5.87 
tarihli T AZ'a yazdiklan bir 
okuyucu mektubunda şöy
le d1yor: 'nedeni belli 
olmayan bir şekilde katle
dilen Ramazan Adigüzel'
In üstünde silah vard1.' 
Kürşat Timuroğlu 'nun kat
ledilmesinden bu yana 
PKK'nm propagandasm1 
yapan bu grup, devamli 
ölüm tehditleri savuran bu 
örgütün yaym organianna 
yaz1 yazworlar. Yine bu 
grup 20.6.84'den beri 
PKK taratmdan Avrupa'da 
9 kişinin öldürüldüğünü 

ço.k !Yi bilmesine rağmen, 
MIT m Avrupa'daki eylem
lerini, gerekçe göstererek, 
~KK nm bu cinayetlerini 
ortmeye çaiJŞJyOr. Biz da
ha ö:,ıce yaptiğimiz tespit
te şoyle demiştik: 

"PKK'nm. yaratt1ğ1 bu 
ortamdan MIT'in yararlan
maya çaiJşmasJ mümkün
dür. Kendi yaym organla
nnda yazdiklan gibi, bu ci
nayetler PKK'nm politik 
çizgisine ve yöneticilerinin 
istemine uygundur. istih
barat teşkilatmm prova
kasyonundan ve faşist te
rörden farkli olmayan 'ce
zalandirma eylemleri' nin 
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GÜN GELECEK 
Gün gelecek biz halkımızla kucak-kucak 
~iz halkımızla halka-halka, öbek-öbek ' 
Iç-içe, gönül-gönüle yürüyeceğiz ' 
~ir ~maca doğru, ~ amaç ta: 
Ozgur ve demokratık Kürdistan 
Belk~ Fe~eral Kürdistan Halk Cumhuriyeti 
Belkı Bagımsız Demokratik Kürdistan olacak 
Ama ne olursa olsun, her şartta 
Kürdistan emekçileri özgür olacak 
K~rd!stan feodalitesi ve işbirlikçi hainlere 
Kurdıstan mezar olacak 
O günlerin arifesini düşünüyorum 
Yüzlerce sarıklı, şalvarlı, saqlı 
Kiminin iki omuzu fişeklikli 
Kiminin yandan şörjörlü 
Kiminde keleşnikof 
Kiminde elbık, kiminde bırno 
Uçaksavar, takarov 
Havandan, roketatara kadar ... 
Bunlar halkımızın oyuncakları olacak 
Dağlardan, ovalardan, bölük-bölük 
Peşmerge akacak, Depeye, suka 
Çewliye, Diyarbekire ve her yere 
Işte o zaman son sözümüz söylenecek 
Dökülen kanlarımız 
Özgürlüğün ağacına can verecek 
Biz de sosyalist bir dünyada 
Ağası, paşası, hizmetçisi ve patronu 
91mayan ülkemizde 
Ozgür yaşayacağız ... 

(Ali Hoca'nın anısına, yazdığı bir şiirini 
yayınlıyoruz) 

tek sorumlusu PKK'dlr." 
Yazıda devamla şöyle 

denmektedir: 
"PKK 'sol' bir hareket 

midir? Kurulduğundan be
ri Kürt halkim barbarca 
baski altmda tutan T. c. 
h~kümetlerine karş1 PKK 
SJ~ahiJ mücadele verdiği 
IÇin bir 'ulusal kurtuluş' 
hareketi midir? Biz bu dü-

şüncede değiliz. PKK'nm 
kendi d1şmdaki örgüt/ere 
ve kendisini eleştireniere 
k<:rş1 kullandiği metod, fa
Şist/erin kullandiği metod
la_rm ayms1d1r. Eğer başka 
cmayetleri engelleme ko
nusunda ümit/i olmasak 
bile, insanlik düşmam bu 
politikaya karş1 mücadele 
yürütme/iyiz. " 
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SPD'Ii Klaus Thüsing'in 
Konuşmasindan 

Sevgili yoldaşlar, 
Ben buraya gelmemi hem kendim is

tedim, hem de son dönemde terörist 
PKK'lı katillerin KOMKAR'a yönelik ar
tan saldırılarından dolayı bir görev ola
rak gördüm. Şunu belirtmek isterim ki, 
artan saldırılara ve bazı arkadaşlarınızın 
adlarının hala ölüm listelerinde bulun
masına rağmen, provokasyona gelme
meniz ve soğukkanlılığınızı kaybetme
menizden dolayı sizleri takdir ediyorum. 
Sizler provokasyona gelmediniz, bun
dan sonra da gelmemelisiniz. 

( ... ) 
Bu saldırılarla ne amaçlanıyor? 
Amaç, kaba kuvvetle cevap verilme-

si için provoke etmek ve böylece devlet 
organlarının KOMKAR'a yönelebilmesi
ne olanak yaratmaktır. Biz bu yöntemi 
öteden beri biliyoruz. KOMKAR'a yöne
len terör saldırıları biliniyor. Katillerin 
kimler olduğu biliniyor. Ama tüm bunla
ra rağmen bu terör örgütüne ve katille
re dokunulmuyor. 

Soruyorum neden acaba? Anayasa
yı Koruma Örgütü ve polis önlem alabi
lecek durumda olduğu halde, neden bu 
PKK'lı provokatör ve katilter mahkeme 
önüne çıkarılıp, gereken cezalar ve
rilmiyor? 

Bana göre,PKK'yı Anayasayı Koruma 
Örgütü'nün adamları yönlendiriyor ve bu 
nedenle canice saldırılara göz yumulu
yor. Peki hangi amaçla göz yum uluyor? 
Sizin de zora başvurarak kendinizi sa
vunmanız için .. işte ondan sonra zora 
başvuran tüm yabancılara karşı önlem 

almayı rahatça gündeme getirebilecek
lerini umuyorlar. 

Yani F. Almanya'daki yabancıların po
litik çalışmaları kısıtlanmak ve yasaklan
mak isteniyor. Bana göre izlenen 
politikanın hedefi, yabancıların politik ça
lışmaları ve örgütlerini vurmaktır .. 

( ... ) 
Elbette daha başka şeyler de var. 

Eğer KOMKAR yasaklanırsa, kim Türk
iye'deki Türk ve Kürtlerin demokratik 
haklarını savunacak? Kim Türkiye Kür
distanı'ndaki duruma ve Kürt halkının 
sorunlarına dikkatleri çekecek? Kim şu 
günlerde yapılan ve Federal Ordu'nun 
katıldığı büyük NATO manevrası hakkın
da açıklama yapacak? Yüzyıllardır öz
gürlüğü için mücadele eden ve en ufak 
bir hak istemi bile zorla bastırılan bu halk 
hakkında kamuoyunu bilgilendirecek ... 

Birkez daha NRW'den bahsetmek is
terim. Birkaç gün önce faşist Türkeş bu 
ülkeye geldi. Bu inanılınayacak birşey .. 
Bu kişi F. Almanya'ya giremez. O, ara
nan kişiler listesindedir. O, polis ve ana
yasayı koruma örgütü tarafından 
yakalanmalıydı. NRW yetkilileri bunun 
nasıl olduğunu açıklamalıdırlar. Bir taraf
tan sizlere açık tehdit savurup saldırılır
ken, Türkiye'den gelen bir faşist burada 
konuşma yapıyor. 

( ... ) 
Son olarak birşey belirtmek isterim. 

Haklı mücadelenizi sürdürün, provakas
yona gelmeyin. Yasal ve demokratik şe
kilde koruyun kendinizi. Mücadeleyi biz 
kazanacağız. Cesaretinizi kaybetmeyin. 

"Avrupa'da Politik Cinayetler" 
GAUGRÜNE, DKP Hamburg Böl

ge Yönetim Kurulu, KOMKAR
Hamburg, KKDK-Hamburg, Göç
men, Atif (toplantıdan bir gün önce 
imzasını çekti), KPD, Uluslararası Af 
Örgüt-St.Georg'un çağrısı üzer.ine 
25.6.1987 tarihinde Hamburg Uni
versitesi'nde "Avrupa'da Politik 
Cinayetler" konulu bilgilendirme ve 
tartışma toplantısı yapıldı. Toplantı
ya 200'ün üzerinde bir kitle katıldı. 

Toplantıyı düzenleyenler,Apocu
ların 1984 yılından bu yana, özellik
le de 1987 Şubat'ından sonra tır
mandırdıkları cinayet ve saldırılar 
üzerine bilgi verdikten sonra, bu ka
til şebekesinin eylemleri ile polis 
güçleri arasındaki bağı ve alınması 
gereken tavrı belirttiler. 

Toplantıyı izleyenierin de katıldı
ğı tartışmalarda, Apocular ve onları 
koruyan polisin tavrı sert bir biçim~ 
de mahküm edildi. 

Toplantıya katılan Filistinli bir yurt
sever, "Salt Batı Avrupa kamuoyu 

değil, özellikle de Kürt halkı Apo
culara gerekli dersi verecek asıl 
güçtür. Örneğin Ebu Nidal da, Fi
listin halkının tutarlı tavrı karşısın
da halk düşmanı pol.itikasını de
ğiştirmek zorunda kaldı." diyerek 
tartışmalara katıldı. 

Toplantıyı düzenleyen örgütler, 
Almanca olarak 4 sayfalık bir bildiri 
çıkardılar. Bildiri yoğun bir şekilde 
dağıtıldı. izin dönemi olmasına rağ
men, kitle katılımı iyi oldu.Bildiride, 
Apocuların işledikleri cinayetierin kı
sa bir dökümü yapıldıktan sonra, 
Hamburg polisinin Apocuların bu ci
nayetlerinden fayda gördükleri be
lirtiliyor. Ayrıca Apocuların kullandığı 
yöntemlerin faşistlerin yöntemlerinin 
aynısı olduğu de belirtiliyor. 

Faşist rejimin yapamadıklarını, 
PKK'nın yapmaya çalıştığı ve Cun
ta ile F. Alman yetkililerinin bunu gü
lerek seyrettikleri de bildiride belir
tiliyor. 

ş iv AR/Hamburg 

Denge KOMKAR 

• 
YEŞILLER 

• 
MECLIS 

GRUBUNUN 
MESAJI 

Kongreye katılanlara! 
Değerli bay ve bayanlar. 
Sevgili arkadaşlar, 
Yeşiller Meclis Grubu olarak, 3 

Mayıs 1987 tarihinde Hannaver'de 
katledilen Ali Hoca 'nın anısına at
fettiğiniz 9. Kongrenize ve Kongre
ye katılanlara kalpten dayanışmacı 
selamlarımızı iletiriz. 

Yeşiller Meclis Grubu olarak, 
KOMKAR'ın atomlardan arındırıl
mış bir dünya, Batı ve Doğu'daki 
konvansiyonel silahların yok edil
mesi yönündeki taleplerini destekli
yoruz. Biz, haftalık çalışma 
süresinin tam ücret karşılığı 35 saa
te indirilmesinin yanı sıra, göçmen 
işçilere yerel seçim, yabancılara eşit 
sosyal ve hukuki haklar tanınması
nı da istiyoruz. 

Kürt halkının varlığı, kendi kade
rini tayin hakkı dahil, tanınmalıdır. 
Ba talep, Irak ve İran Kürdistanı'
nın yanı sıra, Suriye ve Türkiye 
Kürdistanı için de geçerlidir. Bu ül
keler şimdiye kadar Kürt halkının 
tarihini ve kültürünü zorla baskı al
tında tutuyor, varlığını inkar ediyor
lar. 
Dayanışmacı selamlarımızia 9. 

Kongreye ve KOMKAR'ın bundan 
sonraki çalışmalarına başarılar 

dileriz. 
Meclis Grubu adına 
Erike Trendz 

KOMJIN'm ÇAGRISI 
Apocu aian provokatörler Ali Hoca'dan 

sonra 16 Haziran 1987 qünü Paris'ta Hüse
yin Ali Akaqündüz'ü de katlettiler. 

Biz Kürdistanlı Kadınlar olarak, her tür
den terör ve provokasyon evlemlerini kını
yor ve bunu yapan ceteve karsı netretimizi 
dile qetirivoruz. 

Kürdistanlı Kadınlar olarak. deiierli arka
dasımız Ali Hoca'nın esi ve üc cocuiiu icin 
bir vardım kampanyası acmıs bulunuyoruz. 
Ramazan arkadasın esi ve üc cocuiiu Han
nover'de mülteci olarak vasamaktadırlar. 
Arkadaslarımızın, dostlarımızın actıiiımız bu 
kampanvava katkıda bulunacaklarına ina
nıyoruz. 

-Kahrolsun aian-provokatörler! 
- Kahrolsun halkımızın düsmanları! 

KOMJIN 
GABL, Stichwort: EMINE 
Postqiro Hannaver /BRO 
Konto Nr: 83036 - 309 



Denge KOMKAR 

DKP ADlNA ... 
(Baştaraji 1 sayfada) 

fın yararınadır. İster Türkiye ve 
Türkiye Kürdistanı'nda olsun, 
isterse F. Almanya' da bireysel 
terör -hangi biçimiyle olursa 
olsun- hakim sınıflar ve hükü
metlerince demokratların üzeri
ne yürümek için bahane olarak 
kullanılıyor. KOMKAR'ın Mü
nih Newroz'una yapılan saldırı 
bunu, iyice gözler önüne serdi. 

( ... ) 
Sevgili yoldaşlar, 
Sizi temin ederim ki, bundan 

böyle de bu tür yöntemlere kar
şı açık tavır takınacağız. Sınır

sız dayanışmaınızia yanınızda 

olacağız. 

( ... ) 

Sevgili arkadaşlar, yoldaşlar, 
Geçtiğimiz haftalar ve aylar 

içinde en temel sorun olan savaş 
veya barış üzerine tartışmaları, 
hep birlikte izledik. 

Çifte sıfır çözüm herkesin di
linde. Bilindiği gibi Sovyetler 
Birliği'nin atom füzelerinin kar
şılıklı kontrol altında sökülmesi 
ve hurdaya. çıkanlması yönünde
ki somut önerisi, tüm dünyaca 
selamlandı. Yalnızca CDU ve 
CSU satlanndaki kışkırtıcılar is
tisna olarak kaldılar. Ve bunlar 
hiç değişmeyen kötü oyunlarını 
birkez daha sergiiemiş oldular. 
Onlar hala atom silahlarıyla do
natılmış Büyük Almanya'yı düş
lüyorlar. Açıkça belirttikleri gibi 

GRÜNE GAL ADlNA ... 
(Baştaraji 7 saıfiıda) 

Irak Kürdistanı'nda Kürt halkına ve örgütlerine karşı sal
dırılarını dünyanın gözü önünde apaçık devam ettir
mektedir. 

Açıktır ki, bunlar, sadece TC devletinin çıkarları açısın
dan değil, Batı bloku ve NATO'nun bölgedeki politik çı
karları açısından da gündeme getirilmiştir. 

Bugün Irak Kürdistanı'nda sürmekte olan Kürt halkının 
ulusal kurtuluş mücadelesine karşı en barbar ve insanlık 
dışı yöntemleri kullanan Saddam rejimi, yüzbinleri kapsa
yan zoraki göç uygulamalarında başarılı olamayınca, kim
yasal silahlar kullanarak bütün canlıları imhaya yönel
miştir. Bunun dışında Kürdistan'ın diğer kesimlerinde de 
bu tür politikalar sürekli gündemdedir. 

Yaşadığımız ülke F. Almanya'da ise, yabancılar yasası 
bizi politik haklarımızdan yoksun kılmıştır. Tüm politik ve 
sosyal karar organlarında yer alamadığımız müddetçe (bu
nun anlamı genel seçme ve seçilme hakkına sahip olma
dığımız müddetçe) demokratik olduğunu iddia eden bu 
devleti, bizler demokratik olarak kabul edemeyiz. 

Bugün kendisini sosyalist ve Kürdistan'ın ulusal kurtu
luş savaşını sürdüğünü iddia eden PKK adlı örgüt, öteden
beri ve bugünkü izlediği politik ve pratik çizgi olarak hiç 
de, amacına uygun düşmeyen bir durumdadır. Bunun en 
açık kanıtı, bulunduğu alanlardaki pratik uygulamaları ile 
Kürt halkının genel ulusal, toplumsal kurtuluşunu kendi
sinde gören ve kendisi ile izah eden mantığıdır. Bu man
tık, her çeşit sorunun çözümünde, eksenine şiddeti 

koymaktadır. 

Böyle bir mantığı politik çizgi haline getiren ve kendi gi
bi olmayanı, düşünmeyeni ve kendisi dışında hiç kimse
ye yaşam hakkı tanımayan bir anlayışla, gerçek bağım
sızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi veren güçle
rin arasına bir ayrım çizgisinin çekilmesi gerekli ve önem
li olduğuna inanıyoruz. Çünkü daha fazla Kürşatları, 

Ramazanları, Semirleri, Hüseyin Alileri kurban vermek is
temiyoruz. 

Bizler Grüne-GAL Hamburg partililer olarak, enternas
yonal politik çizgimiz doğrultusunda, Kürt halkının ve tüm 
demokratik güçlerin maruz bırakıldığı çağdışı baskıyı ve 
bütün bir ulusu yok etmeye yönelik politikaları lanetliyo
ruz. Ve Kürt halkına en doğal hakkı olan kendi kaderini 
kendisinin tayin etmesi hakkını sonuna kadar destekiiyo
ruz ve yanındayız. Ve ayrıca F. Almanya'da yaşayan Kürt
lerin ulusal varlığını kabul ettirme mücadelesini 
destekliyoruz, yanında yer alıyoru<.. 

Kurultayın başarılı geçmesi dileğiyle, hepinizı dostça se
lamlarım. 

nükleer silahlardan arındırılmış 
bir Avrupa'dan ürküyorlar, 
atom silahları olmayan bir Av
rupa'dan korkuya kapılıyorlar. 

Ama silahsızlanmayı engelle
yenler kendi kendilerini izole et
tiler. NATO ortakları bile, ba
rışsever güçlerin baskısı karşı
sında geri adım atmak ve çifte 
sıfır çözümüne evet demek zo
runda kaldılar. 
Şimdi ise, Bonn ve Münih 'te

ki füze savunucuları yeni-yeni 
bahaneler uydunnaya çalışıyor
lar. Onlar, 72 Persching IA fü
zelerine yer bulmaya çalışarak, 
atom bombasını kullabilmenin 
olanaklarını yaratmaya çalışı
yorlar. Ama onlar da bu son ba
rış hareketinin baskıları karşı
sında geri adım atmak zorunda 
kalacaklar. 

İstatistikler, F. Almanya'da
ki insanların yüzde 92'si
nin nükleer silahsızlanmadan ya
na olduğunu gösteriyor. Bir haf
ta önce Bonn' da yapılan 

görkemli yürüyüş ve miting bu-
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nun açık bir ifadesidir. 
Kısa süre öneeye kadar im

kansız gibi görünen, atom silah
larından arındırılmış bir dünya, 
bugün olanaklıdır. 

(".) 

Bonn 'daki yuruyuşte birkez 
daha açıkça görüldü ki, yaban
cı arkadaşlar ve onların demok
ratik örgütleri yerlerini kararlıca 
alıyorlar. Benim açımdan bu, 
olağan olmakla birlikte, sizleri 
bu kararlığınızdan dolayı kutla
mak ve teşekkür etmek istiyo
rum. 
Teşekkür etmek istiyorum. 

Çünkü siz de bizim gibi barışa 
ilgi duyuyor ve mücadele edi
yorsunuz. 

Bu anlayışla 9. kurultayınızın 
başarılı geçmesini diler, bundan 
sonraki çalışmalarınızda da ba
şarılar dilerim. 

Barış, demokrasi ve tüm 
emekçilere sosyal güvence için 
ileri! 
Yaşasın uluslararası dayanış

ma' 

YEŞiLLER MYK'IN MESAJI ... 
(Baparaji 1 sa,ıfada) 

luş mücadelesiyle ilgili güçlü bir kamuoyu çalışmasi yapmalda 
boşa ç1kanlabılir. Bu doğrultuda sizinle çalışmaya haz1r ol
duğumuzu belirtmek isteriz. 

Zamandan ötürü Kongrenize katılamad1ğımız için üzgünüz. 
9. Kongrenize başanlar di/erken, belirli adımlarm at!laca
ğma olan inanamız1 vemlivoruz. 

* Özgür bir Kürdistan ~~in, 
*Demokratik Kürt örgütleri için F Alman va 'da özgür po-

litik çalişma, · 
* PKK katillerine karş1 kararli önlemler ve 
*Demokrat Kürt ve Almanlarm birlikte çalişması için ... 

YEŞILLER MERKEZ YÖNETIM KURULU adına: 
Jürgen Maier 

KYB ADlNA ... (Baştaraji 8. Sa,ıjada) 

Sizin şimdiye dek süren akılcı ve bilinçli tavnnızın, bu kri
zin aşılmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

peğerli arkadaşlar, 
Ozel/ikle tüm Kürt partılerinin ve özgürlük savaşçılarının is

tikrarlı birlikleri, ulusal uzlaşmanın sağlanması sonucunda, bu
gün, Irak Kürdistanı'nda önemli gelişmeler izlenmektedir. 

Kürt özgürlük savaşçılarının askeri alandaki büyük başarı
lan, halk yığınlannın giderek artan direnişi, Irak terör rejimini 
yeni ve kritik bir duruma sokmuştur. Öyle ki, O'nun yaptıklan 
düşünülmesi bile mümkün olmayan bir terörle eşdeğerdedir. 

Irak'ta iktidan elinde tutan katillerin sürdürdüğü terör ve in
sanlık dışı uygulamalara onlarca örnek gösterilebilir. Terör re
jimi, bu yılın Nisan ayından itibaren Kürt köylerindeki binlerce 
savunmasızinsana karşı, kimyasal silahlar (zehir/i gaz/ar) kul
lanmaya başladı. Bunun sonucunda çoğu sivil olan onlarca 
insan yaşamını yitirdi, 400'ün üzerinde yaralı var. 
.. D~ğer yandan, te_:ör r~jimi, halkla özgürlük savaşçılarının 
ılışkısını kesmek, koylerı Arap/aştırmak için halkı zorla sürgü
ne gönderme eylemlerine hız verdi. 

Ulusal varlığımızı korumak ve diğer halklar gibi özgür ve 
onurlu yaşamak için savaşacağımtzı birkez daha belirtiriz. 

Değerli arkadaşlar, 

KOMKAR'ın Kongresi'ne birkez daha başanlar diliyoruz. 
Yaşasın Kürtlerin haklt savaşı! 
Yaşasın uluslararası dayanışma! 
Yaşasın KOMKAR! 



Nıvisa Re1neza11 Adtgiize/ (Eli Xoce): 

''Jı gele Kurd daxwaza mın ev e ku, rastiye 
tım ·bı cameri tl be westan eşkere bıke,, 

P1şti şehidbiina Heval Remezan, hevalan d1 ma- ii tekoşina xwe d1ke, her usa ji, weki his ii texmin 
la wi da rasti mviseke hatm ku Heval Remezan b1 d1ke ku, d1jmm _ii xulamen wi eriş bimne ser. 
deste xwe mvisand1 bii ii wek name j1 heval ii ho- Name dlfej Bu. Em, çend beşen we b1 kurti dl· 
glfan ra h1şt1 bii. Ew d1 ve name da behsa jiyan weşmm. 

· 'Wexta ez lı lise bum lı Iraqe tevge- dafık dan in ku m ın bıkujın, m ın xwe je 
ra Barzani peşta çu bu. Ez xorteki ge- xılas kır. Care ji bombe avetıne mala 
Iek dindar bum. Le agıre welatparezi me. 
kete dıle ının (ı wi agıri heya iro bı xur- Dema eskeriye. bo hışyarkırına xe-
ti dımeşinım. batkaren Kurd (ı Tırk xebıtim. Lı leş-

Onala I 97 I da. dı dema cunta faşi keriye xebat (ı propagandeya şoreşgeri 
da lı Edene hatım gırtın u gelek teda lı gelek zor e. Le me pek ani. Lı Etimes
Iedan dit. Seroke polezjı ının xwest ku gute xorten Kurd (ı Tırk ve yeke baş 
dı na\ xwendekaran da bo wan bıxebı- dızanın . 
tım u caslısiya wan bı kım. Got. 'eger Pışti hatına hukma faşi, sala I 980, lı 
tu \i kar i b ıki erne lı karxana Bossaye Bi ngo le tevi hevalan ez ji derketim çi
jı te ra kar bıbinı:ı .. We deme bettal ye. Dı we deme da gele caran lı ının ge

·hunı . Pır caran du rojanda care nan dıx- riyan.Rojeki bo kareki çum bajer (ı 
w ar . Le m ın ev pisi qeblıl nekır. Bo na ha tım gırtın. 9 roj eza u tedayek m ez ın 
zıktcriyc namus u şerefa şoreşgeriye fı- lı ının kırın. Bı cop u lı feleqe lı ının 
da nekır. D her usa ji. ının ev yek xe- xıstın. Bı lıngen xwasi lı ser şuşen şı
her da hevalan. kesti meşandın. Elatrik dane laşe m ın. 

Lı Bingole dı avakırma rexıstınii ma- Le ının xwe jı mırıne ra hazır kır. Got 
mosteyan da m ın ci gırt. Bo hışyarkı- 'sıren xwe ji tevlı xwe bıbım çetır e'. 
rın u rezkırma sedan kes xebıtim.Bo ve Mın agıre azadiye, şan u şerefa şoreş
yckc ez jı wezife hatını dlırxıstın u gele geriye lı erde nexıst. Ewana tu tışt jı de
canın ketını hepse. Rojeki ez jı hepse ve ının negırt. Mecbur man nivmıri ez 

ldcrketi bum. le bere çlım komela ma- berdam . 
1 nıo~tcyan. Dı we roje da faşist u pole- Pışti berdan€:. bı daxwaza Partiye der
zan eri~ anine ser komele. Me bere wan bazi Kurdıstana İrane bum. Lı we xe
da u zora wan bır. Bana ve yeke disa bıtandına gelek silaharı hin bum. Tevi 
hatını gırtın u cardın. beyi ku mala xwe şere germ bum. Tevi peşmerge bı ka 
bıbinım. d isa çunı hepse . ren siyasi ji mıjlıl bum. M ın jı wan in-

Dı hepse da faşistarı dıxwest gırtiyen sanan hezkır (ı wan ji jı ının. Lı Sama
dın bıkın dıjmıne me. Jı bo me dıgotın Bradost. Enzel. Şıno. Negedeh, Meha
·evana kafır ın. de lı bav nasnakın .. · bat. Piranşar.Serdeşt gele dost (ı heval 
Mın quran gırt dest xwe u xwend. Ü naskır. Gele nav lı ının kırın . Dıgotın 
mınjı wan ra got ku 'dıve merıven din- Melle Eli', 'E/iye Kom11:nist', 'Eiiye 

ı dar ji welatparez bın .. Edi bir lı bawe- Şofor' ... Lı Kurdıstana Iran se salan 
riya wan guhari. guh nedan faşistarı (ı mam. 
bune doste me. M ın dı kar da tım bare gıran gırte pışt 

Dı sala ı 978 da Enstituya mamoste- xwe. M ın xwest tım lı peşiye bıçım . Dı 
tiye lı Bingole dı dest faşistarı bu. Me kare şoreşgeri lı rexıstınİ da tucar du
şeş hevale Riya Azadi tayina xwe der- dıli (ı sısti nişan neda. Bo van tıştan pes
xıste wır u demeki kurt da ew der jı fa- ne xwe nadım. Le dıxwazım. pışti 
şistan paqıj kır u kı re qeleheke ınırına ının. heval dı ve re da her bıme-
şoreşgeran. ' ş ın. 

Lı Bingole faşistarı se caran jı m ın ra Heya i ro deste ının neket xwina we-

latparezan. Ez dıji şer (ı pevçunan ım 
dı nav welatparezan da. 

Çı heye ku. dı ve dawiye da bende 
Apociyan ketiye deste ajan prowakato
ran. Sazlımana zordest a Tırkiye dıxwa
ze Kurdan berde hevdu u xwin bırıje. 
Rojnarneo Tırkiye, ajansen dewleten 
iınperyali , radyoyen wek BBC nav u 
denge Apociyan belav dıkın. propagan
deyeki mezın jı bo wan dı~ın. Dıxwa
zın tevgera netewi ya Kurd bıkın 
geliyeki şaş (ı bıxenıqinın. 

Şere Apociyan bo ke ye? Bı vi awayi 
jı Kurdıstane ra xızmet nabe. Ew dıj
ınınahiya şoreşgeren KurduTırk dıkın. 
Ev kare Ewren (ı Ozal e, ya monopo
lan e. PKK heya kenge xızmeta wan 
dıke? 

İra Apoci derxıstıne peş me. Le em 
naxwazın şere wan bıkın. Ev şer bı ke
ri dıjınınen gele Kurd te. Ez ne dıxv.a 
zıın Apociyeki bıkujım (ı ne ji Apociyek 
ının bıkuje. Em bo rızgariya Kurdısta 
ne (ı sosyalizme şer dıkın. 

Le Apoci bı pırani nezan ın. wek nıı 
ride şexan ın. Şex çı dıbeje bav.eriyc 
xwe pe tinın. Seroken wan rexıstın u ke
sen şoreşger (ı welatparez wek dıjmın 
nişan dıdın (ı ew ji usa bawer dıkın . 
Mın gele caran got (ı cardın dıbejını . 

Arınanca me nzgarkırına welate me ye . 
Eger bı deste xulameki dıjmın bem ku~
tın, yan ji yeki jı wan bıkujım. jı gek 
Kurd daxwaza ının ev e ku. rastiye tım 
bı cameri (ı be westan eşkere bıke. 

Bı m re prowakatori! 
Bırakuji edi bes e! 
Ki ku dıji ve xırabiye dernakeve ne 

welatparez e' 
Eger xwina me bırıje. bıla dıjmın bı

rıjine' 

Bıji Kurdıstana azad u demokrat! 
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