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KoMKAR 5. Kurultavı 14- 15 Mayıs 

günleri arasında Düsseldorf kentinde ya

pıldı. Kürdistanlı işçiterin yığın örgütü 

KOMKAR'ın disiplinli ve kararlı mücadele 

anlayışına uygun bir hava içerisinde ge

çen Kurultay; örgütümüzün her yönden 

önemli ölçüde mesafe aldığının, gerek 

ulusal ve gerekse ulustararası planda sesi

ni duyurabilecek güce eriştiğinin somut 

bir kanıtı oldu. 

Kurultay, coşkulu bir hava içerisinde 

başladı. Genel Başkanın Kongreyi açması 

ve divanın oluşturulmasından sonra dün

yadaki devrimci mücadelede ve bu arada 

ülkemiz Kürdistan'ın özgürlüğü uğruna 

..,rilen kavgada hayatlarını kaybeden şe

Jtler için saygı duruşunda bulunuldu. 

Ardından gündem gereği çalışmalara de

vam edildi ve konuşmasını yapmak üzere 

KOMKAR Genel Başkanı söz aldı. 

Genel başkan, Kürtçe ve Almanca dil

lerinde yaptığı konuşmada; dünyada, Or

tadoğu bölgesinde ve Kürdistan'da olup 

biten çeşitli olaylar üzerinde durdu. Em

peryalist saldırganlığın vardığı boyutlar, 

barışın korunması, halkların emperyaliz

me, sömürgeciliğe ve yerel gericiliğe kar

şı yürüttükleri mücadele, Türkiye'de faşist 

cuntanın estirdiği vahşi terör ile Kürt hal

kının, ülkesinin her parçasında ve değişik ' 
biç im lerde sürdürdüğü özgürlük kavgasının 

bir değerlendirmesini yaptı.· Kapitalist ül

kelerde ve bu arada F.Aimanya'da ortaya 

çıkan ekonomik krizin sorumluluğunun 

-·:ıbancı işçilere yüktenilmeye çalışıldığı-

., silahlanmaya büyük kaynaklar ayrılır

_!<en işçilerin sosyal ve ekonomik hakları

nın kısıtlanmaya devam edildiğini vurgu

lıyan KOMKAR Genel Başkanı, KOM

KAR 'ın ilerici, barışsever ·ve demokratik 

güçlerin tüm dünyada savaş kışkırtıcılığı

na, ırkçı ve faşist baskılara, sömürgecili

ğe karşı yürüttükleri mücadelenin içeri

sinde yer aldığını, bu çabasını bundan 

böyle de sürdüreclğini belirtti. 

Uaha sonra Kurultay'a katılan konuk

lardan bazıları; Demokra~ik Sosyalistle~ 
Başkanı Manfred COPPIK, SPO'Ii Klaus 

Thüssing, Yeşilter Partısı acıına J urgen 

GOCHT, Alman Komunist Partisi Merkez 

Komitesi üyesi Heinz BLUMENTAL ile 

Yeşiller Partisi Milletvekili ve parti gurup 

sözciisü Petra KELL Y konuştular. 

Konuşmacılar, Türkiye ve Türkiye Kür

distanı'nda faşist cuntanın estirdiği terö

re, Kürt halkının genel olarak karşı karşı

ya bulunduğu sorunlara, Almanya'da bu-
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lunan Kürdistanlı ve diğer yabancı işçile

rin yaşadığı güçlüklere, barış konusuna 

değinditer ve emekçi halkımız ile O'nun 

bir parçası olan KOM KAR 'la dayanışma

larını dile getirdiler. 

Kürdistanlı· örgütlerden i ran Kürdistan 

Demokrat Partisi ile Kürdistan Yurtsever 

Birliği (Yekıti)'nin temsilcileri de birer 

konuşma yaparak Kürdistan'ın durumu ve 

yürütülen mücadele konusunda görüşlerini 

açıkladılar. 

Kurultaya çok sayıda örgüt ve 

kişiden de mesaj gelmişti. Zaman darlığı 

nedeniyle bunların ancak bazıları okuna

bildi. Bu arada uluslararası nitetikteki ku

ruluşlarla, diğer uluslardan örgütlerin me

sajları okunurken Almanca olarak atılan 

"Yaşasın Enternasyonal Dayanışma" slo

ganı salonu çınlatıyordu. Kürdistanlı ör

gütlerden Türkiye Kürdistanı Sosyalist 

Partisi (TKSP) Gener Sekreteri Kemal 

SURKAY'ın gönderdiği mesaj ise delege 

ve izleyiciler tarafından uzun süre ayakta 

ve coşkulu bir şekilde alkışlandı, "Bıji 

PSKT", "Bıji Azadiya Kurdıstan" slogan

larıyla karşılandı. 

14 Mayıs cumartesi gecesi bir kültür ve 

eğlence prograrnı düzenlendi. Kürt halk 

oyunları, müziği sergitendi ve sömürgeci

lerin kültürümüzü kendilerine maletme ve

ya ortadan kaldırma çabaları teşhir edildi. 

~ece, rengarenk giysileri, halaytarı, türkü

leri ve govendleriy le hem bir kültürel şen

lik ve hem de sömürgeci haskılara karşı 

bir mücadele platformuna dönüştü. 

'Kurultay'ın son gününde KOMKAR 

Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırla

nan çalışma raporu okundu. Oelegeler, ra

por üzerinde görüşlerini açıkladılar, çalış

malardaki başarılı ve başarısızlıkları açık 

şekilde dile getirdiler, önerilerde bulundu- . 

lar. Kurultay delegelerinin tümü, daha 

güçlü bir KOMKAR yaratmak, O'nun 

omuziadığı görevlerin daha etkin bir bi

çimde yerine getirilmesini sağ' 1mak ka

rarlı lığına sahip olduklarını gösterdiler. 

Yeni yönetim organlarının seçilmesi

nin ardından Kurultay, baştadığı gibi bü

yük bir coşku ve sevinç içerisinde sona 

erdi. 

daha· başarılı bir eylem biçiminde sona 

erdirmiş bulunuyor. 

Kurultay, ne türde olursa olsun mÜCf

delenin başarıya ulaşahilmesi için örgüt

lenmenin zorunlu olduğunu bir kez daha 

ortaya koydu. Günümüzde örgütsüz insan

ların toplumsal sorunların üstesinden gel

meleri, onları aşmaları olanaksızdır. Güçlü 

bir örgütlenme ise her şeyden önce aynı 

çatı altında birleşmiş olan insanların tü

münün ortak çaba harcamaları, güçlükle

re ve olumsuzluklara kararlıca karşı çık

maları, yılgınlık göstermemeleri ile müm

kün olabilir. 
. Buna bağlı olarak yabancı ülkelerde 

bulunan işçilerimiz, halkımızın kölelik 

zincirlerini parçalamak için yürüttüğü 

kavgaya destek sağlamak, sömürüye ve 

baskıya karşı diğer uluslardan sınıf kar

deşleriyle birlikte sürdürdükleri çabayı 

zaferle sonuçlandırabilmek için daha sıkı 

biçimde örgütlenmelidirler. Bir kitle ör

gütü olan KOMKAR'ın çatısı altında ke

netlenmek, O'nu daha da başarılı kılmak 

bu bakımdan hepimiz için bir görevdir. 

Bu amaç doğrultusunda tüm ıjicümüzü 

seferber edelim, çabalarımızı yoğunlaş

tıralım. 

Yaşasın KOMKAR. 
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Komcıvina Federasyona Komelen Karkeren Kurdıstan lı Elmaoya 

Federal (KOMKAR) dı 14- lS'e Golane lı bajare Düsseldorf'e pek hat. 
Dı Komcıvine da jı Parti ya He şi na Petra KELL Y, serok e Parti ya 

Sosyallsten Demoqratik ya Elmaoya Manfred COPPIK, jı SPD'ye Klaus 
THüSSING, Seroke Federasyona Komelen Kurdıstan lı Swed, beşdar
bm u axıftın. 
Kongra Federasyona Koroelen Karke

ren Kurdıstan lı Elmanya Federal (KOM
KAR) ya 5'a, dı 14-15'e GulanE> da lı ha
jan~ Dusseldorfe pe k hat. 

Dı Kongca 5'a da, bı navE> KomPI u 
Koınitan gPlek nuner beşdar bun. Koııgra 
2 roj ajot. :--JunPr, nav wi 2 roje da lı ser 
kar u baren sala bori axıftın, bir u baweri
yen xwe lı ser raporten siyasi u darayi di
yarkırın. Rex ne u pe ş neyaren xwe ani n, 
ku jı bo sala nu KOMKAR kare xwe hin 
baştır bımeşine. 

Rasti ji, ew Kongre diyar kır, ku tevge
ra gele me ye bındest u ewladen wi ye lı 
derveyi welat da dıjin, gihandiye dereceke 
heri bılınd. Mırov dıkare beje, ku karker, 
xwendekar u ronakbiren ku lı nav KOM
KAR da mılen xwe dane hevdu, hezen 
xwe kırıne ye k, be gu man nav şereke be 
westan dane. Ew karen wane be westan, 
bir u baweriyen wane siyasi her rojeke 
serkeve. Mılete me ji azad be. Ew kar wılo 
bımeşe, her serketın ya me ye. 

Bı wi kongre ra tev, KOMKAR kete sa
la 5'a. 4 salen dıjwar para hişt. 4 sal bere, 
hin komel u komite.n ku hin bajaren El
manya Federal pe k hatıbun, gihiştın h ev 
u xima KOMKAR danin. KOMKAR ava
kırın. 

Sazbuna xwe da KOMKAR, du nuqte 
heri gırıng dani bU peşiya xwe: 

1-Karker, xwendekar u ronakbiren 
Kurdıstane, ku lı Elmanya Federal dıjin, 
lı nav refen xwe da bıcıvine u pırsen wan 
va mıjul be. 

2-Jı derveyi welat, pıştgıriya tevgera 
nzgarixwaza netewi a gele Kurd bıke. 

Dı' nav van şerten dıjwar da rasti ji 
~0~1KAR kareke be westan ajot. Roj bı 
roj denge xwe xurt kır. Xwe çar aliye ci
hane da da naskırın. İro jı Amerika Yek
buyi bıgıre heyani Avu straliya, jı Yew
nanistane h eya Su u di Arahistane weşa
nen KOMKAR dıghije xwenpevanan u 
xwendevan jı kar u baren KOMKAR'e 
agahdan n. 

Merteba ku KOMKAR iro gihiştiye, ne 
kare rojek an ji du rojan e. Ev kara, jı de
meke dırej domdıke te. Xurtbuna KOM
KAR tırs u xof dıxe dıle dıjmınen me. 
Serfıraziya KOMKAR şahi dıxe dıle dos
ten me. 

Hewşa ku kongre çe bu, hetani devi tı
je mevan u endamen komelan blın. Du ala 
Kurdıstane ber deriy~ hewşe da hatıblı 
dardakırın. Nezika sedi mevan jı parti, 
rexıstın u komelan dı kongre da beşdar 
but'. SeroHı KOMK;\R hı naYe l{oıııit? 

Revabırına Gışti ya KOMKAR'e mevan, 
nuner u endaman sılav kır. 

Gor rebaz u destUra KOMKAR, jı bo 
berdewamkırına Komcıvine (kongre) di
van hat hılbıjartın. Dema ku divan cihe 
xwe gırt, jı bo biranina şehiden Kurdıs
tane u ci hane ra deqek rawestandın pE> k 
hat. Divan bPrnaıne Komcıvine xwend u 
ray en nunPra xıst. (:or xala l'ıernaıne, se
roke KOl\lKAR bı du zımana (Kurdi u 
Elınaııi) dest bı axaftına xwe kır. 

Seroke KOMKAR axaftına xwe da be
tıri lı ser rewşa ci hane, rojhılata navin, 
Ku rdıstan u rewşa k arkeren Kurdıstane, 
ku lı dervayi welat dıjin rawestiya. 

Dawiya axaftına seroke KOMKAR, xa
la du w emin, axaftına me h va nan de st pe. 
kır. Despeke da bı nave Sosyalisten De
moqratik ya Elmanya Manfred COPPiK 
axıft. 

COPPİK axaftına xwe da wusa got: 
"Demeke dıreje ku ez, bı KOMKAR va 
tevayi kar dıkım. Dema ku ez endame 
SPD'e bUm, bı xurti dıji alikariya huku
meta Elman jı bo Cunta leşkeri a Tırkiye 
derketım. Wi deme da, pır mebiısen SPD 
biriıbaweriya mm da nebiın. Le iro, em 
dıbinın ku SPD ket muhalefete iı jı ber ve 
yeke dıji alikariya hukumeta Elman der
dıkeve.'' 

Lı gel wi COPPİK dı nav axaftına 
xwe da, lı ser Tırkiye, Kurdıstana Tırki
ye, karker u starvanen (millteciyen) Kurd 
lı Elmanya dıjin, rawestiya. Banga hPmu 
demoqraten Elman kır, ku denge xwe dıji 
cunta faşist bılın<l kın u jı hukuınPta El
man bıxwazın ku alikariya xwe jı <·unt~· 

Tırkiye hıkşine. 

Paşe, seroke Komela Biyaniyan h Hf 
sen, Detlef LÜDERWALDT, axıft. AXı.. 
tma xwe da wusa got: "Dı kare navnetewi 
da riıreşiya leşkeren Tırk bıdın xuyakırın. 
Be sebr iı be westan teda iı ziılmen Jeşke
ran, ku lı ser gele Kurd iı Tırk dıkın bıdın 
ber çavan. Lı ser wan tesirek bıkın. 

"Karkeren biyani, ku h E lmanya dıjin, 
pewiste dıji hukma paşveriı mılen xwe bı· 
d ın hev iı tev kar b ık ın." 

Dı Komcıvine da bı nave Partiya Ko
munist a Elınan (DKP), jı Komita Nav-

/ ~ 

pa va pışgıriY~ X'V~ ~-·· ~ 
~!~: t:i:::;~~~.,~6ıı A.ınt 
~"----------~ 
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:tF:IRAZ:I PEK HAT 
bendi Hains BLUMENTALL axıft. Wi be
tıri lı ser aşıti rawestiya. 

Bı nave Partiya Heşinan (Die Gn1ne), 
endame Komita navbendi, meliıs Jı1rgen 
GOCHT axıft. Gocht axıftına xwe da, lı 
ser diroka Kurdıstane, rewşa Kurden El
manya dıjin, rewşa Kurdıstane ı1 Tırkiye 
rawestiya ı1 got: ·''Cunta xwinrej Kurdi 
axaftıne, xwendıne, fıkırandıne u Kurd 
bı1ne qedexe kıriye. Rejima Xumeyni, 
xwişk u bırayen me dı Kermanşahe da dı
kuje. Rejima Iraq, naxwaze ku neteweye 
Kurd bıji. Bıngeha wan te da, eşkence, 

zindanan fı kuştınan ewe, ku heyiyen ge
le Kurd talan bıkın. 

"Bıji tekoşina gele Kurd, dıji imperya
lizme jı bo azadiya netewi fı cıwaki." 

Peye heşinan, jı SPD Klaus Thusing 
dest bı axaftına xwe kır. THÜSİNG lı ser 

Küıucmna me,. çeJ!dııriya ku i'Qj bı 
J'Oi zed~d~*jt bo ~atiye talukek 
mezın tb!l~bme. Cikkırma t'Qket~n 
•t~ih Elmıuıya Fetlerili ö çend aew~ 
~n dut U: clh ktnna '~heıtn ı.ez•• 
h Rojhdata Navin da wi pırse baş dıde 
XUyakil'ın. 

Dı demıt h(lk:ma leşkeri if faşist dil 
jJ. ))ô .Wafıtan meyda~n nu hat ava· 
~~~. l!:v Y'f.kl.lt ·WJi ~~en sosyalist 
a tevgent htflllrlxweta netewt ye Roj
Wat-. Wavinı $UiqJl8te, 

pevendiyen hukumeta E lman lı gel huku
meta Tırk, politika biyaniyan rawestiya fı 
got: "Dewleten ku bı NATO va gıredayi
ne, lı ser mafen mırovatiye pır deng dı

kın. Le bele behsa mafen mırovim ku bın 
teda fı eşkencen hukma Tırkiye dane, na
kın ... 

"Alikariya ku hukumeta Elman bı na
ve alikariya eskeri dıde Tırkiye ne raste. 
Ev pera, pere xwine ne.'' 

Bı nave PDK-İran, heval Dr. Said axıft. 
Wi axaftına xwe wusa ajot: "100 hezar 
betır leşkere Xumeyni fı pasdaran eriş 
anin ser Kurdıstan. Ev çar mehen bori da, 
erişen wan be hempa dom dıke. Le hele, 
hiç kes nıkare şere me ye azadiye bıde 
rawestandın. '' 

Paşe seroke Partiya He şi na, Petra 
KELLYaxıft. We durfıdırejhserpeven
diyen devleten NATO sekıni lı wılo got: 

"Par ji mm dıxwast, ku lı Kongra 
KOJ\IKAR'~· da bec;;:l.;•• hıın. Te nır nıı'{a

bın nekaıi bumg bıbdama. F:>: ·· <:'ndarne 

Komisyona Parlamento ye 'derve me. Ez 
hım lı Komisyone da, hım ji Parlamento
ye da daxwaz fı pe şneyaren KO M KAR 
damezrinım. Rewşa gele Kurd dı parla
mentoye da bıdım ber çavan. 

"Meydanen teyeran ku lı Kurdıstane 

da nu çedıkın fı leşkeren lez ku çend ba
jaren Kurdıstane da ci dıkın, gor daxwa
zen NATO fı Amerika Yekbfıyi ye. 

"Pırsa aşitiye iro lı cihane da pırseke 
heri gıring e. Pewiste ku pır mırov dıji 

çekdariye denge xwe bılınd bıke ... " 
Bı nave Yekıtiya :--.<ıştımani Kurdıstan 

Komite Avrupa, hevalek axıft. Wi wılo 

ajot: "Hewşa kongre da şiarek zelıqan
dıne: 'Welatparezen Kurdıstan Yekbın' 
em ji gel wi ne. Dıjmınen mılete Kurd, 
destpeke heta iro lı gel hev dıji me yek
bfı ne. Pewiste hezen Kurdıstani yen peş
ven1, demoqrat ji yekbın. 

"Hezen peşverlı ye Iraqi pewiste nav
beyna xwe da eniyek pekbinin. Hezen 
Kurdıstani pewiste, ku kijan perçe da tev
gera xwe dımeşin m, pe şverfıyen wi perçe 
va hezen xwe bıkın yek. 

KQmavina me, b Elıwınya Federal 
dği ilticayen Kurd, Tuk u y~n dın kJ. 
nnen beheq, ku bı heqe ınırovan ya 
oebe$ıbinôı protesto dıke. Yen ku jı 
her baweri u tekoşina xwe eunta keti 
~. daxwazen wan ben qebUI kırın u 
kesen ku eunta cbxwaze, nedın dest. 

Komc:ıvma me, xeı.ta dı vi ali da 
lı ser rrulea xwe barek cbıane. 

''Partiyen ku dıji rejima Saddam şereki 
çekdari dajon, pewiste ku dıjayetiya nav-

beyna xwe şeweyeki aşıti halbıkın. Ber 
wi yeki em, peşneyara Partiya Sosyalist a 
Kurdıstana Tırkiye (PSKT) cih da dıbi
nın. Pıştgırtiya wi kari dıkın ... " 

Paşe seroke Komelen Yewnanistan, bı 
na ve Yekıtiya Karkere n Fas (Marako ), bı 
na ve Xorten Sosyalist ya Elman fı seroke 



Federasyona Koroelen Kurd lı Swed axıf
tın. 

Lı gel wan mevanan, hin parti, rexıstın 
u komel ji jı bo pirozkırına kongre mesa
jen xwe rekınbün. W ek Partiya Sosyalist a 
Kurdıstana Tırkiye (PSKT), Partiya De
moqrate Kurden Suriye perçe Awrupa/ 
ClGERXWİN, Partiya Komunista Iraq, 
Federasyona Sendikaten Cihane, Konseya 
Netewi ya Afrika, Yekıtiya Sendikaten 
Mıeliman lı Dıne (ı:fSE) u hwd. 

Dema ku mesaja sekretere Gışti ya 
PSKT, Kemal BURKAY hat xwendıne; 
nuner, mehvan u endaman bı tevayi rabün 
ser piyan, çepık lexıstın u demeke dırej 
şi aren "Bıji Parti ya Sosyalist a Kurdıstana 
Tırkiye", "Bıji Azadiya Kurdıstan", 
"Bımre Cuntaya Faşist" avetın. Kare 
kongre ya roja ewlin, paşe hılbıjartına 
Komisyona Bıryaran u Komisyona Gu
hartına Re baze dawi bu. 

ŞEV A ÇANDİ LI KONGRE 

Roja yekemin a Komcıvine-, evitre seet 
dora heyşta bemama çandi destpekır. 
Dengbej u reqasen KOMKAR 'e şal-şepı

ken netewi kışandıbun ser xwe u cüre-cure 
llstık ü kılamen welet peşkeşi me van ünü
neran kınn, helbest xwendın. Hemü nüne-

ran, me van ü hevalan bı hevra desten xwe 
lı h ev dıxıstın. Berbı dawiya ş eve dengbe
ja denge xwe ziz ü zelal kırın, govend dı
rej bü dı salone da hılnehat. Gi bı hevra 
dıqiryan "Bıji KOMKAR". 

Roja duwemin da Kongre jı xala ma
yin, ye 3'ya destpekır. Sekretere Gışti 

raporta karubar xwend. Hevale berpırsi

yare beşe darayi (mali) X}Vendına raporta 
darayi kır. Dawiya herdu rap •• heva- . 
len nüner soz gırtın. Rexne ü eyaren 
xwe anin. 

Dawiya rexne u pe şneyaran, seroke 
KOMKAR bersiva hevalan da u jı bo peş
neyaren wan, spasi w an kır. Ser wi şeveyi 
Komcıvine bemama roje ternam kır u he
valen nu jı bo karen dema nu hatın hılbı-
jartın. · 

Rasti ji, Kongra 5'an ji bı serfırazi pek 
hat. Le bele kar u baren nu peşiya heva
len KOMıtAR sekınine. 

T.KSP.NiN MESAJI 
KOMKAR 5. KONGRESINE 

Değerli arkadaŞlar, 

5. Kongrenizin toplandığı şu sarada Kürdistan'~ halkımızın kurtuluş mücadele

si çetin bir dönemden geçiyor. Irak ve Iran Kürdistanı'nda sıcak mücadele yürüten 

vurtsever örgütler arasında ciddi ve olumsuz çatışmalar verahyor. Yurtseverlik adı

na yola çık... .. bdLI gu~ler. Jb~ınanı tiiı- yana bırakıp, veya düşmanla birlikte kurtu

luş güçlerine saldırıyorlar. 

Türkiye'de faşist cuntanm zorbalığı kimi çevrelerde ydgmlığa, dağmıkhğa, 

umutsuzluğa yol açtı. Bu olumsuz bir durumdur. 

Ama bu güç dönem aşılacakttr ve bunu aşabilecek güçler Kürdistan ve Türkiye 

toplumunda vardtr. Bunun için ise, öncelikle bugünkü somut durumu ve zafere 

gö~n yolu iyi kavramak ve herşeyden önce ilkedeki emekçi yığmlara güven

mektir. Kiirütan halkının kurtuluşu, temelde, Kürt işçi ve köylülerinin bilinç ve 

örgütlenme düzeyine ve çabalaru,a bağlıdtr. 

Ş urası sevindiricidir ki, emekçi kitlelerin mücadele içindeki rolleri günden gme 

artıyor. Halkımız politik bakımdan giderek olgunlaşıyor. Bugünkü olumSIIzluklar 

geçici karakterdedir ve mutlaka aşılacakttr. Iç ve dış gerici güçlerin saldmiarını 

bOşa çıkartınayı ve kimi yı]gm çevrelerin yaydığı umutsuzluğu yenıneyi bDeceğiz. 
O halde bugün, Kürdistanlı sosyalistlerin denenmiş, sınavdan geçmiş doğru po

litikasına dört elle sanlmak daha da önem taşıyor. Kürdistan emekçi yığınlarını bi

linçlendirme ve örgütleme çabalaruıa daha da hız vermeliyiz. Yurtsever güçlerin 

·birliği yolunda daha da çok çaba göstermeliyiz. Faşist Çunta'ya ve emperyalizme 

karşı, özgürlük ve demokrMi için en geniş güçlerin birliği yolundaki çabalanmızı 

yoğunlaşttrmalıyız. 

Halkımızın biran once özgürliıge kavuşması, acıların son bulması ve ülkemizde 

yeni bir hayatm kurulması buna bağlıdır. Yannın büyük zaferi, bugün gösterilen 

küçüklü-büyüklü. sabtrb ca balann. alınterinin üzerinde yükselecektir. 

.lı..ıuuıııuuııı işçııenn yun UJfınoatu en güçlü, yığmsal ve mücadeleci örgütü olan 

KOMKAR'm, gerek Kürt halkmm üzerindeki ağır sömürüye ve zulme karşı yürüttü

ğü mücadele, gerek işçilerimizin örgütlenmesi ve eğitimi ve halkımızın dili ve kiiltü

riiniin gelişmesi için gösterdiği çabalar son derece değerlidir. KOMKAR işçi smıfı

mızın ilerici, tarihi rolüne yakışan bir eylem yürütmektedir. Onun saflanm daha da 

güçlendirmek, pekiştirrnek bugün devrimci ve yurtsever bir görevdir. 

Bu onurlu mücadelede görev alan tüm sosyalist, yurtsever emekçi ve aydınlara 

en içten selamlar .. 
KOMKAR'ın 5. Kongresine başanlar dilerim. 

Kemal BURKA Y 
Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi 

Genel Sekreteri 

Bıji KÖMKAR. 
(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı · KONUŞMACI LAR, MESAJLAR, KATilANLAR... ı. 
f.. 5.Kurultaya Temsilci Göndererek Izleyen Örgütler f.. 
'i Federasyonu Başkanı -- İsveç Kürdistan İşçi Derne~i ve Roja 'i 

§ Manfred Coppik, Demokratik Sosyalistler Başkanı - Petra Nu Delegasyonu- Norveç Kürdistan Demokratik İşçi Deme- ~ 
§ Kelly, Yeşiller Partisi Milletvekili ve Sözcüsü- Klaus Thüsing ği Delegasyonu - Danimarka özgürlük Yolu Sempatizam § 
§ SPD Parlamento Grup Başkanı - Heinz Blomenthal , DKP Kürdistanlı İşçiler Delegasyonu. § 
f.. , (Alman Komünist Partisi Merkez Komitesi iiyesi ve Türkiyeli Örgu··tıer: f.. 

ı Düsseldorf il Sekreteri) - Detlef Lüderwald, Hessen Yabancı K 
'i Hemşehriler Girişimi Başkanı - Dr. Said, İran Kürdistan TKP(B) F.Almanya örgütti - TKP-İşçinin Sesi - THKP-C 'i 

§ Demokrat Partisi Temsilcisi - PUK Kürdistan Yurtseverler (Acilciler) F.Almanya Sekreteryası- FİDEF- Gerçek-Avru- § 
§ Birliği Temsilcisi - Suriye Komünist Partisi Temsilcisi - pa Dayanışma Komitesi - DİB-F AK - İşçi Gerçe~i - § 
f.. Manuel Romano, lFA Uluslararası Yabancı İşçi Dernekleri KKDK-Federasyon --EMEK Gazetesi- TKEP-Almanya Ta- § 
'i Foromu Başkanı- Yeşiller NRW Başkanı- K.Pappas-OEK- raftarları -- Proleter Dayanışma- Info-TüRK- AKSA. § 
§ Yunan Demekleri Birli~i Başkanı - Mohamed, Fas İşçi Bir- 5. Kurultaya Mesaj Gönderen Örgütler: ı 
§ liği Başkanı - Tihomir Zager, SJD Die Falken, Almanya Sos-
§ · yalist Gençliği örgütü Temsilcisi - Dagmar Abramowski,DJD TKSP Genel Sekreteri Kemal B ur kay -Irak Komünist Partisi 

§ Genç Demokratlar Temsilcisi -Manuel Romano, İspanyol F.Ahnanya örgütü -- WGB-Dünya Sendikalar Federasyonu- § 
§ Aile Birli~i Başkanı - S. İnce, İsveç Kürdistan Demekleri (Devam ı 1 O. Sayfada) § 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 




