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Xwendevanen Heja!
Kovarame DEMOKRAT bijimara 8 mfnjiyana
weşana xwe didomfne. Di demen dawfn a di van
rojan de guhartinen ku di cfhana me de pek ten, disa
analiz u fenerinen hezen Kurdan puç u hiç dihelin.
Kurd u hezen Kurdan ji van guhartinan be par
dimfnin. Beşeki zede ji ev hezen Kurdan tu caran
naxwazin ev guhartinan bibfnin. Bi gor bir abaweriya me ev guhartinen hane ne bes tene di xizmeta
mafen mirovayatf de ne, her wehajf ev guhartinen
hane pekhatin u peşveçuna Demokratf ye li tevaya
cfhana me de. li bana vf yekf, me hejmara 8 temin
jf bi nivisoken li ser guhartinan dagirt a cihen
taybetf ji bana nivfsoken hevalen heja mina S.
Sfwanij, Ş. B. Sorekli u L. Cengfn da. Bi vf hawayf
Kovarame DEMOKRAT,ji bana pekhatina guhartinan vazlfa xwe ya demokratiye bi cih tfne.
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Heval A. DiKiLi, demeki direje ku bi nivfsoken
xwe li ser rewşa roşinbfren Kurdan radiweste. Di ve
hejmare de jf, li ser çawabuna roşinbfren Kurdan
lekolfna hevalA. DiKiLi amadeye xwendina we ye.

Di demen derbazbuyf de gelek Kurdu hezen Kurdan li ser hilweşana şoreşa ll ye flone analfzen
xwe dan diyarkirin. Di analfzen xwe de, ji bana
xatire "Sovyeta Mezin" rastiya Kurdu Kurdistane
kirin bin lingen xwe. Bi xebata hevalekf heja, em
politika Yekftiya Sovyet li ser Kurdan (1970-1975)
peşkeşe we dikin.
Kovarame DEMOKRAT ne bes tene kovare ke
Rezani u Polftfkfye, herwehajf kovareke çandiye jf.
Revale heja TOR!, di ware zimane de bi sernivfsoka
Babeten zirnan xebata xwe ya zanistiye peşkeşe
xwendina we dike.

"DEMOKRAT"
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''SEROKEN MODERN''

Serokayati çiye ji ki re serok te gotin ?

ur

"Netewa Kurd be xwediye,
Her kes ku xwe xwdf useroke milete Kurd dide nasfn
biçarenusa Netewa Kurd dileyfze .. "
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v rastiya hane gelek caran
ji sere Netewa Kurd derbaz
buye. Bi rasti ji Gele be
xwedi ye. Ku xwedi hebe,
Gele Kurd bi welatpareziya xwe amedeye hilgirtina bare tevgera rizgarixwaza Kurd Cı Kurdistane ye. Ango,
di ve ev rastiya hane ji aliye her keseki
were ditin Cı zani, ku milete me ye
perişan Cı belengaz amadeye rabun Cı
serhildane ye. Dlrok bi xwe jiMalıide
va rastiya hane ye. Baştirin nimune
beri demeki kwirt li Nisebin, Cizir,
Silopi, Farqin, Di yarbekir Cı B atmane
de hate ditin. Ku em seyra diroka
derbaz b uyi jii b iki n, her usa em de baş
bibinin ku qehreman Cı pehlewaniya
Gele me ye hejar tim Cı tim xwe daye
xwiyani kirin. Le iro??
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R. W.AMEDI

dawin, ji ber ku ez dixwazim bala
xwendewanan bikşinim ser salen
1960-1 97 5. Di dir oka Kurdistane de
Milete Kurd ten e care k yekiti ya N etewl ditl ye. Ew ji di bin serokatiya
seroke nemir BARZANi de ketiye jiyana Kurdistan. Ji Me habat ta Kars ji
Kars ta Qamişlo ji Qamişlo ta Kerkuk
tevaya Netewa Kurd di bin serokatiya
BARZANi de gihiştibun yekitiyek
qenc. Le sed heyfu mixabin nokeriya
intelektuelen Kurd bu sedema heri
giring ji bona hilweşana ev yekitiya
xweş Cı delal.

w

B ele, çi dibe iro li Kurdistana me ya
perçe perçe? Ki Cı kijan hez
ji bona şexsperesti Cı partiperestiya
xwe dikevin du v pewendiyen tari, ki Cı
kijan hez Cı Tevger dikarİn di pirsa
Kurdi de bi ri ya rast Cı dirist serokatiya
ev mileta perişan Cı belengaz bike?
Gelo ev 15 salen dawin de çi qewimi
(ı ji ber be serokatiyek çi hat sere
Milete Kurd? Ez dibejim 15 salen
perişan Cı

Em vegerin ser bersivdana pirsen
xwe; Pişti sala 1975 gelek Rexistin,
hez, bir Cı bawer Cı "Serok" derketin
hole. Derketina Rexistin, h ez Cı parti Cı
bir Cı baweran gelek normale Cı her
wisa pewistiya demokrat! ye. Le
derketina gelek "Serokan" bendek
metirse di beramber tevgera rizgarixwaza Kurdistane de. Gava mirov ev
"serokana tlne ber çaven xwe, rasten
Helbestek Mamoste Cegerxwin te bira
mirov; "Kurd bune perçe perçe li her
deri, her Eşirek sed Keri!" Ger mirov
va gotina hane politize b ike, we deme
Tabloyek din dikeve ber çaven me.
Ango, Kurd bune perçe perçe li her
deri, her "serokek" carna 1 keri carna
10 keri! .. Mirov dikare bi asan! beje

Mamoste C. Nebez

ku ev "Seroken" modern" Cı "Peşketi"
nikarin bi bin xudan 100 kesiji. E w he
gelekli dawiya serok Eşiran de mane.
gava ev "Seroken "Modern" ji bo na
sazbuna yekitiyek an hevgirtinek ten
ba hev, li hemu xalan digihen hev, le
di xaleki de gotubejen dur lı direj
dikin. Yani, de ki bibe serok .. Ew
kesen şexsperest ji bo na he vi ya serokati ya xwe gelek caran hemu mafen
Tevgera rizgarixwaza Netewa Kurd
digirin bin Lingen xwe. Ji bona heviyen serokati ya xwe keviran davejin
berlingen welatparez Cı xebatkaran. Ji
bona heviyen xwe en gen (ı gen!, gemartirin pewendiyan saz dikin. Kar Cı
xebata welatparezanji her ali ve sabote dikin. Ji ber ku kar Cı xebata welatparezi ne ji bo na se ro kati, le e w xebata berz Cı balaji bona peşketin Cı serketina Netewa Kurd bi xwe ye. Bi kwirti
gava ev "seroken "modern" bibin
serok Cı hemu tişt di bin serokatiya
wan de bimeşe, we deme bi gor wan
hemu tişt "rast" Cı "diriste". Le gava
ew ne bun serok an nikaribin bibin
serok, we deme hemu tişt "şaşe", (ı çi
ji deste wan be ji bona sabotekirina
xebata welatparezan de bikin. Sed heyf
Cı mixabin, ku ev "serok" li hemu
doren Kurdistane Cı bi taybeti li dervey w eJat tiji ne. Mejiye w ana wisa bi
heviyen şexsperestl Cı serokati hatiye

3

dagirtin ku e w, perişani ı1 belengaziya
milete Kurd nema dikarİn bibinin.
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Bersiva va pirsa hane gelek roniye!
E w seroken ku ji nuha ve re li miroven
xwe digrin ı1 binekan ji wan dikujin,
ku bibin serok dewlet, we deme de
mina Stalin ı1 Çawuşesko re li hezan,
bir ı1 baweran bigrin, ı1 tevayan bi
darve bikin!

ak

ur

tizan an endamek xwe bighene ı1 di
ware zanistiye de xwe peşbixe, we
deme "serok" de wi endami ji Rexistİn durbixe.Hinek ji ev "serokan"
endamen nugihayi didin ber guan ı1
dikujin ji. Ji ber ku yek en dam ne be ku
mina "serok" zana b ibe. Bi vi awayi bi
bezaran şoreşger ı1 welatparezen
winda ı1 pasive bun.
Em dikarİn ji ev serokan re bej in
seroken diktator. Serokatiya xwe bi
dare zore dimeşinin. Rexnegiran davejin zindanan. Ev seroken ku ji nuha
ve rexnegiran dinava xwe de nahelin
ı1 wana pasive dikinan davejin zin danan, gel o ku e w bibin xwedi desthelat
ango serok dewlet, de çi binin ser ew
mirovan e w mirov ku bi şeweyek din
difikrin, ı1 politika xwe bi ren geki din
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Le bira "Seroken Modern" tevaya
rexİstinan baş bizanibin, çawa ku
milete Kurd di diroka xwe de seroken
mina Şex Seid, Qadi Mihemed ı1
Barzani derxistiye, de nuhaji bikaribe
seroken rast ı1 dirist derexe. O bira
disa hemu kes baş bizane, ku gele
Kurd de serokan ne ji Awrupa an ji
kolanen welaten serdestan de, le ew
de reberen xwe ji axa Kurdistan ı1 di
nava xwe de derexe.
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Ku xwedi hebe Kurd evin
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Be lekolin ı1 analizen dur ı1 direj mirov dikare ji ew kesan re bej e serok ı1
reber, en ku di nava Gelexe de, ji bo na
gihiştinamafen Netewi ı1 civaki de di
peşiya hemu kesan de, cihe xwe digrin .. Ji e w kes an re serok ı1 Reber ten
gotin, en ku derd ı1 kulen milete xwe
ji xwe re dikin pişk ı1 par ı1 di nava
perişaniya mileten xwe de, ji bona
çarekirina pirsen civaki ı1 Netewayi
de girantirin bar ı1 kar gidrin ser mil en
xwe. Le "seroken" me bi taybeti "seroken" ku li Kurdistanabakur derdikevin, ew xwe bi Meweyek din dibinin, kar ı1 baren xwe bi gor zanistiya
xwe tayin dikin. Bi gor wana di Tevgera Kurdi de mirove heri zanatir ev
bi xwe ne. Di her wari de zanabuniya
wan heye ı1 kesek din nabe ı1 nikare
mina w an bizane. Ji Diplomasi bigrin,
ta kar ı1 bare kultur! ji kultur bigrin ta
karen leşkeri, ji leşkeri bigrin, ta rojnamevani, di hemu wari de "Serok"
tene dizane. Ew xwe mina miroven
normal nabinin. E w xwe di ser ınİro
van de dibinin. Ji ber ku miroven
normal mina "Serokan" nizanin, le
"Serok" hemu tiştan dizanin. Ji dervey zanebun ı1 gotinen wan tu zaneGa1 ~ı.
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Jİ KfRE
SEROK TE GOTİN?

hıııı Cı c>otiııcl.: r~ı't ıılııc.

.· '~

rg

DEMOKRAT =========== =========== =========== =========== ==

•

••

ku

rd

i.o

E KARŞI
KURT MESE LESIN
•
•
SOVY ET POLI TIKA SI
1970-1975

Üniversi
rizona Devlet
tesi' nin yayınladığı "Soviet
Union 1 Union Sovyetique'
nin. V: 6, pt: 1 (1979)
sayısında, Noward m. Hansel (Monterey, calif,USA) imzasıyla ve monterey Institute ofForeign Studies adına
yayınlanan yazı tam metin olarak

.a

aşağıdadır:

KÜRT MESELESINE

w
w

KARŞISOVYET POLITIKA-

SI: 1970 -1975

Sovyet liderleri

sık sık

ayrılıkçıların merkezi otoritelere karşı

verdikleri ulusal self-determinasyon
mücadeleleri ile yüz yüze gelirler.
SSCB ile merkezi hükümetin
ilişkilerinin gergin olduğu sıralarda
ayrılıkçı hareketin varlığı Sovyetler
için bir güçlük yaratmıyordu. Gerçekten böyle anlarda Kremlin,
isyancıları merkezi hükümete karşı
bir manivela gibi kullanmak üzere
desteklemenin kendisinin yararına
olacağı kanısındadır. Mamafin Mos-

w

kova merkezi hükümetle dostluk
ilişkilerini sürdürmeye çalıştığında bir
açmaz su yüzüne çıkar. Böyle anlarda
Kremlin, çatışmada kendi taraflarına
çekmek üzere hem merkezi hükümetin, hem de ayrılıkçıların baskısı altına
girer.
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Yeni dizi ile eski Sovyet yönetiminin Kürt politikasını
belgesel olarak veren bir çalışmayı sunuyoruz.

Moskova, sonuçta hareket muvaffak
olduğunda yeni bir Sovyet peyki
oluşacağını farz ederek, ayrılıkçılara
SSCB yardımına derinden bağlı olacakları şekilde yardım edebilir. Bununla birlikte böyle bir strateji yi ihtimalki daha ziyade merkezi hükümet
anti-Sovyet bir pozisyon aldığında
uygular. Bundan başka, eğerisyancılar
başarılı olduğunda bir Sovyet uydusu
inşa edilirse, Moskova 'nın çok
'Kremlin 'in dış
kaçındığı,
genişlemedir' idtemeli
politikasının
diaları doğrulanmış olur. Bu koşullar
altında Moskova bölgedeki bazı
komşu ülkelerden ayrılıkçı akıma
düşmanlık eden hükümeti ima etmeden, bunu onların güvenliği ve ülke
bütünlüğü için birtehdit teşkil ettiğini
um malıdır.

Moskova 'ya ayrılıkçı merkeziere
verdiren bir diğer faktör, hareketi birliği ve kremlin 'e onun
eylemlerine nüfuz edeceği hissini verdirmesidir. Dahası kremlin liderleri
isyan boyunca ve tasarlanan
bağımsızlıktan sonra harekete vermeleri gereken yardıma kapasitelerinin
yeterliliğini de görmek ister . Bir
sonuncu değerlendirme; Moskova,
merkezi hükümetin isyancılara inatla
meydan okuyacağım hesaplayacaktır.
Sonuçta, Sovyetler; Merkezi hükümetin, SSCB 'nin düşmanı olan ve
Moskova 'nın politikası tarafından
tehdit edilen bölgenin diğer devletlerini de ayrılıkçıları ezmek için kendi
gayretine yardım etmelerinin çaresine bakacağını düşün ür. Bu, Sovyetler
yardım kararı

Birliğinin düşmanlarının umdukları

Sovyetlerin yeni uydusuna
vücutu inşa ettirir. Bu tabii ki
ayrılıkçı hareketin muvaffakiyeti
sonrasını da kapsar. Gerçekten SSCB,
bir başka devletin içişlerine böylesine
pervasızca karışmanın, hele müdahale kendisine hiç bir avantaj
(şeyi),

bitişik

sağlamazken,

hatalı

olduğunu

kanıtlarıyla anlamıştır.

.............................................. 5

kanısındadır.

aşağısından başlangıçta sakınmıştır.

yıl

1958 'den itibaren SSCB değişik
derecelerde olmak üzere Kürtler'e
bağımsızlık talepleri için yardım etti.
Sovyetler kabul ediyorlardı ki, böyle
bir yardım, Batı 'nınm SSCB 'nin
güney sınırındaki cephesinin altını
kazacaktı. Özellikle 1958 devriminden sonra sağlanan yardım, İlıtilalcı
hükümete karşı Kürtler' i Moskova 'nın
elinde bir manivela haline getirecekti.
Sovyet Liderleri birçok vesilelerle
(ırak liderlerine) gösterdiler ki, Kürt
meselesinin kabul edilmemesi, Sovyetlerle dostluklarının ilerlemesinin

w
w

w

Kürtler'in otonomi problemi
Moskova için bir diğer can sıkıcı

6

altını kazımaktaydı

1961-1 966 arası, Kuzey bölgesi
devam eden savaşa sahneydi. 19 Haziran 1966 (29 Haziran gerçek
tarihtir-NE) bir ateşkes (bu resmen
ilan
edilmedi-NE),
Kürt
çatışması 'nda barışçı çözümü emniyete alan 12 Nokta programı temelinde yürürlüğe girdi. Program, Kürt
Ulusal Hakları 'nı "Irak anavata 'nın
birliği" çerçevesinde vermeyi kabul
etti. Kürtçe, Kürt Bölgesinde resmi
dil olurken, kürtler de hükümette
temsil imkanına kavuşuyordu. Buna
rağmen Kuzey Irak 'ta tansiyon
yüksekliğini korumaya devam etti.
Gerçi düzenli çatışmalar geniş ölçüde
durmuştu ama,tesadüfe bağlı hadiseler olagelmekteydi. Söylendiğine
göre, iki taraf da problemierin
devamından dolayı birbirini suçluyordu. Öte yandan Sovyet gözlemcileri;
"Kürt Liderleri 'nin, Bağdat' ı 1966

ku

Kürtler, engebeli dağların
halkı olarak 10 milyon nüfuslu ve
kendi öz dillerine sahiptirler. Onlar;
Sovyet Ermenistanı, Türkiye,İran,
Suriye ve Irak tarafından paylaşılmış
bir alanda yaşıyorlar. Sadece Irak'ta
Kürtler kendi kimlikleri ile yaşamaya
davam ettiler. Bundan dolayı Kürt
Ulusal Hareketi Kuzey Irakdağlarında
merkezileşti (2).

iv
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noktaydı.

.a

boyunca Irak'ın
Sovyet Liderleri 'ni güç seçimlere zorladı. Mesela,
hemen 1958 ihtilalinden sonra Irak'taki pro-Nasırist Kuvvetler, kasım ve
Irak komünistleri 'nin saldırısına
uğradı. Neticede Sovyetler Mısır'la
ilşkilerine zarar vereceğini bile bile
sonuneniara yardım etti. Daha sonra
Kasım Irak komünist Partisi 'ne karşı
harekete geçince Moskova tekrar güç
bir seçimle karşı karşıya idi. O anda
Irak Hükümeti ile dostluklarını bozmamak için, Sovyet Liderleri komünistleri terketmeyi seçtiler (1).
Son yirmi üç

içişlerinin karmaşıklığı
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B unun yerineKremlin bir vurgun elde
etmek için yapmacık bir endişeli gözlemci tavır takınarak tarafiara barışçı
çözüm tavsiye eder. Bu strateji en
sonunda Sovyet tarafını antagonistler
arasında arabulucu olarak ihtilafa müdahale etmeye götürür. Eğer başarırsa
bu strateji ile hem merkezi hükümetten uzaklaşmamış, hem de ihtilalcıları
terketmemiş olur. Onun yerine SSCB
iki tarafi ada, yani hem hareket le hem
de merkezi hükümetle dostluğunu sürdürür. Cidden Sovyet lider leri, kendi
öz avantajları bakımından bir tarafı
diğerine karşı kullanabilirler. Bu
yaklaşım yardımıyla, ayrılıkçı hareket ve merkezi hükümet arasında
uzlaşma sağlamaya çalışmak problem
için en güç yoldur.

i.o

Geleneksel olarak Moskova, bu
durumda taraf tutmaktan en

Sovyetliderleri sık sık
mt!rke:zi otorite~
lere karşı verdikleri ulusalselfdeterminasyon mücadeleleri
ileyüz yüze gelirler. SSCB ile
merkezi
hükümetin
ili§kilerinin gergin olduğu
sıralarda .ayrılıkçı. hareketin
varlığı. Sovyetler için bir güçlük yaratmıyordu. Gerçekten
böyle anlarda Kremlin,
isyancıları merkezi hükümete
karşı bir manivela gibi kullanmak üzere desteklemenin kendisinin yararına olacağı
ayrılıkçıların

tisi olmak üzere IKP ve KDP ile de
yakın ilişkilerini sürdürme umudundaydı. Bununla birlikte; a) Kürtler'le
merkezi hükümet'in ilişkilerinin tedrici buzulması, b) yukarda adları
geçen Irak partileri arsındaki kop1eks
ilişkiler, Sovyetler'in durumunu
karmaşıklaştırıyordu. En sonunda
Sovyet Liderliği, Irak iç sahasında
mücadele eden bütün güçlerle aynı
anda candan bir ilişkiyi sürdürmenin
mümkün olmadığının farkına vardı.
Ne zaman ki taraf seçimi artık ertelenemeyecek noktaya geldi, Sovyet
Liderleri en fazla avantajın ve en az
mahsurun bulunduğu tarafı seçtiler.
Bunu yaparken, kendi yardımlarında
mahru tarafa karşı da açık kapı politikası güttüler. Moskova neticede kabul etti ki "bir galibi olmayan" durum, kendilerinin kaybının en az olacağı durumdur.

rd

Buna mukabil Kremlin isyancıları
kendi yazgıları ile başbaşa b ırakab ilir.
Bu, apaçıktır ki SSCB 'nin merkezi
hükümet'le dostluk ilişkilerini sürdürmesine
ızın
verdiği
gibi,"genişleme siyaseti güdüyor"
ithamlarını da önler. Sovyet Liderleri, bölücüleri ezmeleri için Merkezi
Hükümete sağladıkları politik ve
materyal yardımının SSCB ile dostluk ilişkilerini geliştirmek için o ülkede arzu uyandırdığını örnekleri ile
gördüler. Tabii ki bunu yapmakla
SSCB sadece gelecekte ayrılıkçı hareketi kullanma imkanını kaybetmiyor, fakat aynı zamanda Ulusal Kurtuluş ve Halkın kendi kaderini tayin
hakkını(savunmayı) da terketmiş
oluyor.

(3).

Bu incelemenin amacı, SSCB 'nin
1970-1975 yılları arasında Kürt sorunu 'na bakışını sorgulamaktır. Buna
cevap şekillendiren gerçek kremlin'in hem Irak hükümeti ile, hem de
aynı şekilde Kürtler'le iyi ilişkilerini
sürdürme arzusudur. Aynı şekilde
Moskova, Irak 'ın bii yük partileri olan,
başta yönetimi elinde tutan Baas par-

anlaşmasını başarısızlığa uğratarak

'askeri bir çözüm'

eınpoze

etmeye
diye kaydediyorlardı. Bağdat ise kendi açısından
Kürtler'i " 'uzlaşmaz ve 'savaş
kışkırtıcılığı' " ile suçluyorlardı.
Kısaca Sovyet Basını 'na göre "iki
taraflı güvensizlik hala çok güçlüydü" (4)

çalışınakla suçladılar"

Neticede Moskova, Temmuz
1968 'de iktidara gelen yeni Baas
Hükümeti 'ni KürtMeselesi 'ne barışçı
bir çüzüm imkanı aradığı için övdü.

(9).
Direnen Kürt sorunu, bir ulusal cephe' nin oluşturulmasına çok ciddi bir
engeldi. Sovyet yazarları, KDP'nin
içinde yeralmadığı bir ulusal cephenin gerçekçi olmadığını iddia ediyor-

Gelenekselolarak Moskova, bu
durumda taraf tutmaktan en
aşağısından

başlangıçta

sakınmışttr.

Bunun yerine
Kretrılin birvurgunelde etmek
için yapmacık bir endişeli göz~
lerncitavır taktnarak t(ll'f1jlara
barışçı çözüm tavsiye eder. Bu
strateji en sununda Sovyet

.a

w
w
w

KDP "Kürtlerle Araplar arsında

işbirliğini güçlendirecek olan"Irak 'ın

i.o

rg

en büyük politik partilerinden biri karekterindedir. Dahası, Baas Partisi,
Irak'ta komünistler'in yardımıyla
iktidarını güçlendirmedİğİ gibi Kürt
Demokratlarına da aldırınazsa - ki
onlar kendi öz ulusal haklarının
kazanılması için mücadele ediyor iktidarı sağlamlaşmaz, kürtlerle
Arapların eşitliğine dayalı birleşik bir
Irak kurulamaz (I 0).
Kısaca 1970'lerin başında Kremlin isteklerini şöyle açıklıyordu: a)
Kürt Meselesi 'nin çözümü, Kürtler'in ve Bağdat'ın müşterek istekleri
doğrultusunda olmalı, b) SSCB 'nin
ilişkilerini sürdürdüğü partilerin
iştirak edeceği bir koalisyon hükümeti oluşturulmalı..
-II-

rd

anlaşılması gereğini savunuyorlardı

rs

Sovyet yazarları, "Irak'lı
Kömünistler'in korkulu rüyası olan
anti - Kömünizmin iktidar partisinde
hala canlı olduğunu" gözlemliyorlardı. Bu hal, söylendiğine göre asker
kesimde sürüyordu. Böyle iken, Nisan. 1970'de "bazı kişiler" e atfedilen, IKP'yi tasarlanan cephenin
dışında tutma yolunda söylentiler
dolaşıyordu. Aynı şekilde, 197l'in
başlarında Sovyet basınında, Irak'ta
Komünistlere işkence edildiğine dair
yazılar yeraldı. Iki komünist ey lerncinin Bağdat Hapishanesi'nde
öldürüldüğü söylentisi ve komünistlerin tevkifatının devam etmesi üzerine Moskova, bu olaylar isbatlıyor ki
"Irak'ta gericiler silahlarını
bırakmamışlardır", onlar, onlar anti
-emperyalistlerin birliğini sabote
ediyorlar (7) diyordu.
Zamanla, mamafih Sovyet yorumcuları, etkin IKP'yi tecrit etmeye
teşebbüs etmenin gerçekçi olmadığını
önemle bellirtiler. Gerçekten onlar,
Baas iktidarının sağlarnlaşmasının
"fedakarca anti - emperyalist ve anti

lardı.
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[hereafier CDSP], 23, No. 33 (197I}, I8.
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Broadcast injiırmation service [hereafter FBJS] No. 20,
29 jan. 1970, pp. A 7-8; Nikolayeva, "Iraq: Arabs and
Kurds"; I.Be/iaev and E Primakov, "Iraq: A Difficult
Boundary Crossed", P, s April1970, p, 4. FBIS. No.68,
8Aprili970, A 22. 25, E Primakov, "Iraq Faces important Decisions, "Ihid. 29 jan./970, p. 4. CDSP. 22, No. 4
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6. Beliaev and Primakov, "Iraq: A Difficult Boundary Crossed"; R. Petrov, "Iraq on the Path of Changes,"
ibid, I4 july. I97I, p. 4. FBIS, No. 138, 19 july 1971, B 9-

ku

Sovyet analistleri, Irak Hükümeti 'nin göğüslerneye çalıştığı bir diğer
kritik mesele, KDP ile IKP'yı içerecekolan "bütün ilerici ve anti -emperyalist örgütleri" birleştirecek olan "bir
ulusal cephe" nin kurulması için de
çalışıyorlardı (6).

reaksiyonist" bir karekterde olan IKP
ile ilişki dışında mümkün olmadığını
iddia ediyorlardı. Böylece onlar; Irak
komünistlerini tecrit etmeyi amaçlayan herhangi bir teşebbüsün, Irak'ta
şu anda oluşan yeni "güçlerin saf tutması" na aldırmadığını ve bunun
Irak'ın "ilerici gelişmesi" ne katkıda
bulunmadığını kabul ediyorlardı (8).
Temmuz . 1971 'den itibaren
Moskova, Baasitler'in IKP'nin pozisyonuna, eskiden "halkçı güçler" in
birliği denilen teşebbüsde olduğu gibi
saygı gösterdiklerini keydetti.
Söylendiğine göre Irak Hükümeti,
hapishanelerdeki komünistleri
çıkaracak bir kararname yayınlamıştı.
Kendi açılarından Iraklı Komünistler, eski düşmanlıkların kaldırılması
konusundaki samimyetlerini gösteriyor ve Iraktaki devrimci güçler
arasındaki işbirliğinin öneminin
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Yeni rejim, "emperyalizm ile siyonizmin
Yakındoğu 'daki
saldırganlığına karşı ülkenin birliğinin
ve ihtilalin (baasist-NB) geleceğinin
Kürt Meselesi 'nin çözümüne bağlı
olduğuna halk kitlelerinin kanaat
getirdiğini" teorik olarak tesbit etti.
Eylül 1968 'de yeni hükümet "Kürt ve
Araplara Irak Devleti 'nin çatısı altında
eşitlik" getiren yeni Geçici Anayasa 'yı ilan etti. Dahası, Baas Hükümeti, süleymaniye'de bir Kürt Üniversitesi 'nin kurulmasını emretti. 1970'in
başında, Baas, 1966 anlaşmasını yeniden tasdik ve "Kuzeydeki olaylara
iştirak eden herkese genel af ilan" etti.
Sonuçta 1969 sonu ve 1970 başında
Moskova,Irak Hükümeti ile Kürt
Liderleri arasındaki bir diyaloğu haber
verdi.
Böylece
Sovyet
Y orumcularının deyimi ile "iki taraftanda sağlıklı elemanlar, Kürt Problemi 'nin halk için bu yapıcı adımların
atılmasının gerekliliğine tamamen
inanmışlardı" (5).

tarafınıantagonistler arasında

arabulucu ol(l1'ak ilıtilafa mü"'
dahale etineye ·gütüriir.. Eğef.
başarırsa bu strateji ile·. hem
tiıl!tkezi
hükümetten
uzaklaşmamış,
hem de
llıtilalcıları terket11lemiJ•• olur.
Onunyerine SSCB iki tatajla:..
dii, jaiıi •hem karekter fe hem
de merkezi hüküm1tile
do~tlu'ğunıt sürdürür. ~/dtletı
Şt!vyet liderl~'1' kendi öz ~van·
tajiarı.• bf!,kımından · bir··. tar:afl·
diğerine {mrşı kull~iıa/Jflif{er ·

l/.
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jane I972, B 9-13.
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DEMOKRAT================================================
Di roJiı 21.4. 1990 derojname~
vane Hürriyet li gel Heval Me·
sudBARZANi hevpeyvfnekpekant. Em va hevpeyfva hane
pl§ke§fwe xwendevanan dikin.

MESUD BARZANI

rd

Heval M. B. Ji sala 1961 ve Iraq e li
beramber me şer ferz kiriye, u ta nuha
şere wan berdewame li diji me. Me
daxwaza dewletek serbixwe ne kiriye, daxwaza me Demokrat! bona
İraqe u otonomi ya rast ji bona Kurdistane ye, ango arınanca me ne bes te ne
mafen Gele Kurde, Le her weha ji
mafe rizgariya hemu Gele İraqe ye.
Le bele eve ne arınanca me ya dawi
ye, ji ber ku bi gor ditina me perçekirina Kurdistane parçekirinek neheq e

w

w
w
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Heval M.B. Partiya me di roja
16Tebax 1946 an de hatiye damezrandin, ku di we roje de ez bi xwe ji

u milete Kurd ji mina tevaya mileten
cihane mafe serxwebune heye ... Armanca me ya paşeroje ewe ku Gele
Kurd bigihe heviyen xwe. Le di ve
gave de em dibinin ku Otonomi destkeftineke başe, ji bona Kurdistana
lraqe. Le weke min da xwiyani kirin
mafe serxwebuniji bona tevaya Netewa Kurd mafek te bii ye di paşeroje de.
Ne mimkine ku bi kuştin u bi kar
anina çeken klmyawi u bi derbederkirine Doza Kurd were bi dawi kirin.
Piştibi karaninaçeken kimyawlrewşa
me niha şere eni ye nakin, le Peşmerge
li hem u deran hene, mina ku min got
me rewşa xebata xwe guhart. Ji aliye
rejime ve tu guhartinen leşkeri an
aburi ne b un e. He buna hezen leşkerlli
Kurdistan he jl berdewame .. Aburiya
rejime hatiye terxankirin ji bona bi
hezkirina hezen çekdar u peşxistina

ku

Hürriyet: li kenge ve hun şere rejfma Iraqe dikin? Gelo annanca we
pekanina Dewletek Kurdiye? rewşa
we li gel rejfma Iraq e nuha çawaye?

rs

Heval M.B. Ez di roja 16 Tebax
1946 an de li Mahabat ji dayik bume
dema pekhatina Koruara Mahabad
e.Ez ne çume tu Danişgehan, min
xwendina bilind ne kiriye. Ji berrewşa
şoreşe min ne karl xwendina xwe bidominim. Le bele min di nava şoreşe
de, di ware zanistiye de xwe gihandiye.
Hürriyet: K!nga Partiya we hate
damezrandin? Gelo pişt! koçkirina
BARZANI tu bu yi seroke Partiye?

hatime dine. Li kongra 9 an de ku di
sala 1979 an de pek hatibu u ez weka
seroke Part! hatim hilbijartin.
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Hürriyet: Kak Me sud BARZANI em
hev!darin ku hun ji me re bej in, hun
k!nga Ct li ku ji day!k bune Ct we çi
xwendin bi daw! aniye?
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.. Milete Kurd ji mina tevaya mileten cihane
mafe serxwebune heye ... Armanca me ya
paşeroje ewe ku Gele Kurd bigihe heviyen
xwe ..
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hunere (senat) leşkerl .. Nuha ji 2
Feyleqen leşkerl 1 ı1 5 li Kurdistan e
ne. Rejlma İraqe 4000 Gund
hilweşandine ı1 xelken wan mina girriyan bi dare zore avetine ordlgehan
be xwendingeh be nexweşxane, be
derman, be av Cı be şerten jiyane.
Jiyana wan ordi'gehan nexweştirinji
yane ı1 rejima lraqe wisa dizana ku bi
vi awayi de doza kurdl çareserbike.
Le ev birkirina hane şaşe G em re
nadin, ku em bi politika asiıniasyon
werin Erebkirin, Tirkkirin an ji Fariskirine. Em kurdin ı1 di ıninin Kurd ı1 ta
dawiya jiyana xwe wisa dimlnin, Le
em xwe mina bira diblninji bona wan
netewan ı1 baweriya me ji ji bona
biratiya Gelan heye.
Em şer naxwazin, ger şewazek
(metod) aşltiyane ji bona çareserkirina pirsa Kurdl hebe em de pe gelek
kerfxweş bibin, le ku pirsa me were
piştguhxistin em de şoreş Cı xebata
xwe bidomlnin ta ku em bighen mafen xwe. Nuha em daxwaza otonomiya rast dikin, dive kiryaren derbederkirine Cı Erebkirine werin bi dawikirin, di ve Demokrat! belav bibe, hilbijartinen azad bene çekirin, di ve Gele
Kurd bikaribe w an kes an hilbijere, e w
kes ku bi gor daxwaza Gele Kurd bi
xwe ne, di ve ew familyen Ereban ku
anlne Kurdistan, vegerin waren xwe
ye kevin, ı1 her wisa ji ew Kurden
derbeder bikaribin ve gerin cih Cı w are
xwe li Kurdistane. Em Netewayek
xudan mafen rewa ye ne,G ta ku ev
çe nda bi cih be eme xebata xwe bidominin.

Seroke Parti Demokrati Kurdistan heval Mesud BARZANi

.a
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ew vegerin ı1 xwe bidin dest rejima
İraqe, eva hane mirina wana ye. Em
wisa di binin, ku ev kesana ketine ber
çeken klmyawl pe dive bi şeweyek
miravayeti dan us tandin li gel wan be
kirin. Çimkl, ger Tirkiye danustandina penaberan bi başi bike eva hane bi
başi vedigere, le ku bi xirabi danustandin b ike, ev çenda de bi xirabl vegere.

w

Hürriyet: Pewendiyen we li gel mfrftiya (hikumeta) Tirkiye çawa ne, Ct
hunji m!r!tiya Tirkiye çi dixwazin?

w

w

Hev. M.B. Me tu pewendl bi tev
mlritiya Tirkiye nlne. Daxwaza me
eve, ku Tirkiye beramber Kurdan
siyasete k rast bi karbine. Di ve e w rast
bibin Cı ji rast! dernekevin.Li ser rewşa
penaberan dive bi şeweyek mirovatl
bide bistine. Dive em bejin ku em sipase wan dikinji bo wergirtina penaberan ji ber sedemen mirovanl. Le
bele dan ı1 standina wan li beramber
penaberan ta nuha nexweşe Cı rewşa
wan xirabe bi taybetl li Muş, ku mina
Girtiya ne. Daxwaza me ji Tirkiye eve
ku wan penaberan weka mevan biblne, ji ber ku dive ew sibe vegerin.
Di ve zorlekirin li ser w an hillne çinku
dibe ku ev zorlekirin wan neçarke ku

Hürriyet: PKK ş ere dewlete d ike, Ct
daxwazadewletekserbixwedike. Gelo
dftina w e li ser ve çe nde çiye?
Hev.M.B. Ev meseleye 2 aliyen wl
hene, yekemin tişt eve, ku em desten
xwe direj nakin di kar ı1 bare na va Tirkiye. Duyemin, me baweri bi xebata
Gele Kurd li wir hey e, bi wi awayl ku
Gele Kurd di ve. Gele Kurd, li wir ji 1O
ta 12 milyona ye ı1 mafen xwe enrewa
lıene, Cı pewiste Tirkiye ltirafe bi mafe
Gele Kurd bike. Ez mina Kurdeki xudan sempati me ji bo na Gele Kurd li
Tirkiye. da ku armancen xwe bi cilı
bine. Mesele ne bi PKK ve giredayl
ye, le be le pirs pirsa Gele Kurd bi xwe

ye Cı gava belısa xebata wl Geli te
kirin, an jl belısa PKK te kirinmesel e
giredayl ye bi Gele Kurd ve, ı1 mafe
me nine ku em biryar li ser kar ı1 baren
w an bistlnin. Gele Kurd li Kurdistan a
Tirkiye daxwaza xwe di yar dike Cı e w
bi xwe biryara rewşa xwe digire.

Hürriyet: Li ser lebur!na ( efukirin)
Seddam penaber naxwazin vegerin,
Ge lo d!tina we li ser ve çe nde çiye?
H ev. M. B. Eve ne, yekemln care ku
Saddam leburlne derdixe. Ew kesen
ku dizanin ku ji penabergeha Muşe
diçe penabergelıekl lıej xiraptir de
çawa biçe Cı çawa baweri bi leburina
Seddaml bike. Di ve Seddam bixwe ji
Gele Kurd daxwaza leburlne bike,
çimku gunelıen wl re nadin ku ew
leburine derexe. Ew gunelıkare dive
ew bi xweji Gele kurd daxwaza leburi'nebike ... D

Tebfnf: Ev hevpey!va he ji aliye
Liqe 6 yaPDK-Iraq hatiye wergerandin bo zimane Kurd! Ct dubare hatiye
çapkirin Ct belavkirin.
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Ama iki parazİt takımınında birleştiği
şey, hükmettikleri insanlara kanun
tanımayan bir zulüm ve sömürü
uygulamalarıydı. Bu iktidarlar şimdi
kendilerini yavaş yavaş güvencesiz
hisetmeye başladılar. Eskiden "Yeni
bir dünya kurulur, biz de oradaki
yerimizi alırız" diyebilen diktatörlerin şimdi bu manevra alanları
alabildiğine sınırlanacağa benziyor.

Resmi partilerin ikinci korkulan,
stabilizasyondan sonrasıdır. Acaba
Moskova yeni bir fetva merkezi mi
olacak, yoksa gerçekten her parti ve
Ülke kendi yolunu mu çizecek? Bu
yolu çizerken, hareketin evrensel karekterinden ötürü sınırlı bağımlılık olmayacak mı? Bu bağımlılığın şekli

Ortadoğu

bu süreçten etkilenmeye
Bu ülkelerde kendilerini yenileme aşamasına girişin
sancılarını çeken korninİst partileri
ise özeleştiriye benzer şeyler söylüyorlar ama yetersiz. Olayda'ki
yetersizliği teşvik eden başlıca etkenler, kanımıza göre Moskova'nın stabilize olup olmayacağı yönündeki
kuşkuları ile stabilizasyondan
sonrasının ne olacağı konusundaki
bulanıklıktan ileri geliyor. Bilindiği
gibi Ortadoğudaki komünist partileri
kalın çizgileri ile ikiye ayrılıyorlar;
"resmi" partiler ve 1968 kuşağı partihazırlanıyor gibidir.

w

nasıl olacak? gibi ardı arkası gelmeyen sorular bu partilerin yöneticilerinin beyninde birbirini izliyor.

Komünist Partileri şimdiye kadar
çok kolay bir yol izliyorlardı. Önce,
Moskova' da seyirci si oldukları bir
iktidar kavgası cereyan ederdi.
Arkasından bir klik yönetimi ele
geçirip tarihe karıştırdıkları rakipleri
aleyhine verip veriştiriyorlardı. Sonra bu partiler de Kremlin'nin yeni
hakimleri lehine devreye girdilermi,
süreç tamamlanmış olurdu. Mesela,
devrimi yapan ekibin ileri gelen isimleriyle Stalin arasındaki mücadeleyi
alalım. Kamanev, Zinoviev, Bukharin, Trotsky vs. 1924'ten - I 936 ya
kadar tasfiye edilirken, bırakın dünya
demokratlarını, tutucuları dahi Trotsky aleyhine bir şeyler söyleme lüzumunu hi seder duruma getirecek kadar
antipropaganda yapılmıştı. Trotskistler, dünyanın lanetlileri gibi dolaşır
durumdaydılar. Bu kez Stalin öldükten sonra sekreterliği ele geçiren
Krutschov, bir-iki yıl içinde onun tüm
heykellerini kırdı kendisini lanetli ilan
etti. Tabii o güne kadar Stalin'i
putlaştıran resmi komünist partileri'de kısa sürede duruma adepte olmayı
bildiler. Hatta Moskova ile ayrılığa
düşen Çin Komünist Partisi bile,
"Stalin yüzde - bilmem ne - kadar
hatalıdır" gibi sosyal tartışmalara
matematiği de sokacak şekilde "ayrı
düşünen" bir muhalefet formülü
geliştirmek lüzumunu hisetti. Brejnev'in iktidarı ele geçirmesi, Krutschov'un tüm süksesini yoketti. Yönetimde artık göğsünün bir tarafı
madalya kalabalığından dolayı görünmez olan biri vardı ve bu defa da onun

ku

T

ler.. Gerek önemli dış destekleriyle,
gerekse kitleselleşme eğilimleriyle
resmi partiler, Komünist Partisi olarak kabul görüyorken, ikinciler Devrimci Marksist-Leninist Hareketler
diye anılıyorlar. Moskova' daki "Perestroyka Hareketi" stabilize olursa, o
doğrultudasöylediklerini güvenle söyleyebilecekler ve "afaroz" olmak gibi
bir tehlike de kalmayacak. Ama Sovyetler Birliğinde ordu için de ve
bürohaside önemli bir yer tutan tutucular geri dönederse bu partiler kendilerini havada hisedecekler.
"Resmi parti" olmahüviyetlerini kaybedebilecek ve ileri atılabilecek Devrimci Marksist-Leninist Hareketler'den herhangi biri kendilerinin yerini
alabilecektir.
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ürkiye'de Birikim Dergisi'
nin, dünyada Luis Altkus
ser gibilerin yer aldığı
Neo - Marksist adı verilen
akımın 1970 li yılların ortasından itibaren geliştirdikleri bir tezin bir nevi
hayata geçmiş şekli olan glasnost,
Korninİst Partisi iktidarlı devletlerle
sınırlı kalmayacağa benziyor. Şimdi
tüm totaliter ve yarı totaliter rejimler
tehdit altındadırlar. Bu rejimler iki
kutuplu dünyada uyduruk tezlerin
arkasına
saklanarak
ayakta
durabilmişlerdi. Kimisi "kapitalist
olmayan yol" dayım demiş SSCB'yi
sömürmüş kimisi anti-domino bir kale
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ORTADOGU'DA
GLASNOST

AcabaMoskovayeni
birfetva merkezi mi
olacak, yoksa gerçekten her parti ve
Ülke kendi yolunu
mu çizecek?
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anlamayanlardır.

gösteren Komünist partirerinin veya
Komünist partisi olma iddiasındaki
yapılanmaların üyelerine büyük görevler düşüyor. Bu üyeler eğer yenilenmeyi hazmetmişlerse, partilerinin
tepesine çökmüş olan bürokratikmerkeziyetçileri alaşağı etmelidirler!
Geçmişin suyunu içen, Stalinizmin
aşırı merkeziyetçi hamuru ile yoğrulan
bu yaranın "diktatör" adayları, Markzime inanan kadroların düşündükleri
"halk demokrasileri" ni kurma
uğraşından çok uzak kişilerdirler. Partilere yeni devrimci bir ruh getirmek
gibi zor bir işi başarmak için mücadele edeceğine, partisini terkedenin
hatalı davrandığı ortadadır. Eğer bütün mücadele yolları kapanmışsa ve
Perestroyka imkansızlaşmışsa, o
zaman bu yapılaryerle bir edilir, üstüne yenisi inşa edilir. Yeni köşede
bucakta "efendi örgütlenmesi"
suçlamasında bulunmak insana
haklılık kazandırmaz. Bu partiler,

Geçmişi

Kürdistan'ın şartlarının gerektirdiği

mücadele

ku

sorgulamayanlar,bu sorgulamalardan
doğru sonuç çıkaramayanlar perestroyka ihtilali'nin vardığı seviyeyi
anlayamazlar. Anlamalıyız ki; Günümüz dünyasında Gorbaçovizm (evet
bu bir- izmdir!); milli mesele gibi,
çoğulculuk gibi konumlarda Gorbaçov'u da aşamanın eşiğini

alanlarının

şekillerini,

manevra

darlığına

rağmen

geliştirme şansına

faaliyet

sahiptirler. Bunu
yapmakla Ortadoğu' da stabilizasyon'u önlerine hedef olarak koyan tüm
dünya güç odaklarına karşı onurlu bir
başkaidırıyı başlatmış olacakları tabiidir. Biliyoruz ki, Kürdistan' da stabilizasyon. ebedi kölelik ve asimila-

Bu kez Stalin öldükten sonra sekreterliği ele geçiren Krutschov, bir-iki yıl içinde onun
tüm heykellerini kırdı kendisini lanetli ilan etti.

Brejnev 'in iktidarı ele geçirme si, Krutschov 'un tüm
süksesini yoketti. Yönetirnde
artık göğsünün bir tarafı
madalya kalabalığından dolayı
görünmez olan biri vardı

zorlamaktadır.

Bu noktada;

Ortadoğuda

w

w
w
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Ama yönetimi ele geçiren Gorbaçov değişik bir liderdi. Yerleşmiş olan
yapıların temellerine vuruyordu.
Marksizme adeta bir rönesans getiröyle
ve
iddiasındaydı
me
yapıyordu.Mao'nun yaptığı gibi
"Karargahı bombalayın" diyordu.
Gösterdiği hedefler dolaysızdı. Buna
yanın asrı bulan "Sosyalist" devlet
yapıları da dahildi. Ona ayak uydurmaya çalışan komünist partilerinin
yöneticileri birtürlü ayaktaduramıyor,
ortalık yıkılan putların gümbürtüsünden geçilmeyecek duruma gelmiş
bulunuyordu. Fikri ve siyasal
gelişmenin erdiği seviyeyi eski bürokratik merkeziyetçi yapılarla tutturmak imkansızlaşmıştır artık. Kürdistan' da komünist veya Marksist Leninist öncülüklü kitle partisi olma
iddiasındaki yapılanmalar tüm dikkatleriyle dünyadaki "Perestroyka
hareketi" ni takip ederlerken
gelişmelere ayak uydurmamanın
sancısını çekiyorlar. "Ben Stalin
usta'ya inanıyordum" gibi, "beni
başkası aldattı" anlamına çekilebilecek sözümona "Yenilenme" denemeleri çok ilkel bir kurnazhktır. Eğer
seni Stalin aldatabilmiş se, Gorbaçov'-

da aldatabilir demektir. Sakın bunu
düz mantık muhasebesi olarak sunacak şekilde basitliklere düşmeyin.
Çünkü "aldatılma" bilgisizliğin; bilmemenin bir fonksiyonudur. Bilgilenme yerine yeni birini dinleme ve
bu kez ona inanma kolaycılığını seçmek, bu defa onun yanılgılarını
paylaşınakla aynı anlama gelir. Sosyalist Ülkelerde atılan adımların çok
önemli olduğunu söylemek bir yoldur. Bu adımların, geçmişteki yanlış
adımların tedavisinde önemli rol
oyuayacağını söylemekte aynı şekil
de yine bir yoldur. Kürt
Başkaldırıianna karşı 3.Enternasyonal' de alınan kararların sorumlusu
olarak TKP'yi dövmeye devem etmekte bir yoldur. Ama biliyoruz ki
bu, bilimsel olmaktan çok uzak bir
seçimdir. Bu seçimi yapanlar hala
yıktığım
neyi
Gorbaçov' un

iv
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söyledikleri kanun sayılıyordu. Resmi komünist partileri bu duruma da
adapte olmuşlardı.

Stalin

düşüncesini

mutlaklaştırmak için Kamanev, Zinoviev, Bukharin ve
Trotsky gibilerini ölümle
cezalandırdı.
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Ama yönetimi ele geçiren Gorbaçov değişik bir liderdi. Yerleşmiş
olan yapıların temellerine vuruyordu. Marksizme adeta bir rönesans getirme iddiasındaydı ve öyle yapıyordu.Mao 'nun yaptığı
gibi "Karargahı bombalayın" diyordu.

açıklamada

bulundu. 28.ı2.ı989 da
bu açıklamada, çok ince diplomatik bir dille, Türkiye'nin stratejik askeri konumunun kendileri için
tarihe karışmakta olduğunu ifade
ediyordu. Türkiye bundan sonraABD
ile ekonomik ilişki yönünden partner
olmak
ıçın
gayret
göstermeliydi.Sağlanacak
bu
yaptığı

gelişmişlik, karşılıklı yardımıaşmayı

edebilirdi.

rg

teşvik

getirdi" diyecek kadar ilerlemiş olan
endişesini ifede etme lüzumunu hissediyordu. Bunun için "milli birlik ve
beraberlik içinde olunması gerektiği"
ni söyleyen Özal'a karşılık, muhalefet lideri Söleyman Demirel' den gelecekti. Demirel, Romanya Devlet
Başkanı' nın ailesiyle birlikte kurduğu
düzenin
"hanedan"
olarak
nitelendiğini ve benzer düzenin Türkiye' de "özal hanedanı" diye
anıldığından hareket ediyordu. Romanya' daki yıkılı ş ın halk tarafından
Türki ye' de de tekrarlanacağını, hem
de mecliste ifade edince kıyamet
koptu. Ama taş yerini bulmuştu. "iktidar hastalıkları" nın, artık halkın
kullandığı zor ile tedavi edilebileceği
gerçegının
hayata
geçmeye
başlamasının Ortadoğuda çarpıcı etkiler yapacağının tek bellirtisi tabiiki
bunlar değildi. ABD'nin Ankara
Büyükelçisi Abramovtz'de devreye
girmişti. Abramovitz, Türkler'insağı
ve soluyla ne kadar milliyetçi bir şart
lanma içinde bulunduklarını da hesaba katarak gazetecilere dikkatli bir

rs

syonla eş anlamlıdır. Yine biliyoruz
ki, eğer bir kader tayin edilecekse
bunun bir değer ifade etmesi için onu
biz tayin etmeliyiz! Kapalı kapıların
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ABD senatosunda 24.10. 1989
daki "tehdit altındaki halk: Kürtler"
konulu tartışma ve Ermeni karar
tasarısı gibi gelişmelerle soğuklaşan
ilişkilerde Türkler' in manavra
alanlarının daraldığını hisettiren ABD
büyükelçisinin sözlerini, Türkler' e
dayatılan Avrupa Topluluğu, ı993'e
kadar kendi iç problemleri ile meşgul
olacaklarını bunun için Türklerin
Ortak Pazar'a giriş müracaatlarının
askıda olduğunu, bu arada Türk
Hükümeti'nin ekonomiye vereceği
çeki düzenin yanında Kıbrıs o layında,
Ege'de ve Kürtler konusunda tatmin
edici adımlar atacağını beklediklerini
kaydediyorlardı. Velhasıl Ankara
Hakimleri için ya değişim sürecine
girme, ya da bunaltıcı bir yalnızlığın
karanlığında devleşen ekonomik problemierin altında ezilme seçenekleri
söz konusu olabilecektir. Tabii hemen ekleyelim; süreçte bir tıkanıklık
olmaması kaydıyla bu böyle olacaktır.
Bunun için Türkiye Başbakanı 31. ı 2.
ı 989 günü verdiği demeçte Türk Ceza
Kanunundaki l4ı-l42 ve ı63'üncü
maddelerin ı 990 yılı içinde ya tamamen kaldırılacağını veya en

arkasında yapılan pazarlıkların

w
w
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gerektirdiği rolleri yüklenmek için
gönüllü olmak, yarına verilecek olan
hesabı kabartmaktan başka sonuç
vermez. Selin önüne set çekebilirsin.
O sel devam edecekse senin setin
yetersiz kalacaktır. Ama eğer kaynak
kuruyacaksa, zaten tartışacak bir şey
kalmayacaktır.

TÜRK HÜKÜMET
CEPHES İ

Komünist partileri böylesine bir
eskiden şu blokun veya bu blokun bölgedeki kaleleri durumundaki devletlerde de endişeli
bir bekleyiş hüküm sürmeye başladı.
Doğu Avrupa' da yıkılan her taş,
Ortadoğu'nun kuytu bir köşesinde
umulmadık yankılara yolaçıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Turdut Özal
3 ı. ı 2 ı 989 günü yaptığı açıklamada;
"Perestroyka dünyaya istikrarsızlık

w

keşmekeşi yaşarken,

aşağısından geniş değişikliklere
uğratılacağını söylüyordu. Bu adımlar

ilkti ve

bunları

Türk

ırkçılığı

şartlanmış h ğı içindeki Ankara Hakim-

leri süreç içinde çeşitlendireceğe
benzerler. Ama iş Kürtler' e gelince
angarın kapacağını unutmasın kimse!
Nitekim Batı Avrupa Birliği Asamble' sinin, Türkler' in bütün çabalarına
rağmen kabul ettikleri "Kürt Ulusal
Hakları" konulu karar oldukça netti.
Kemalistler'in "milli birlik ve beraberlik içinde" karar tasarısını engellemek için yaptıkları bütün manavralar
boşunaydı. Dikkat çekici husus, Türklerin gönderdikleri altı gözlemci milletvekilinin çoğunluğunun Kürt
olmasıydı. Bunlara verilen görev Kürt

konusu oldu. Birincisi; İranda'ki İsla
mi İhtiıal' in getirdiği dini radikalizm,
ikincisi; Perestroyka'nın getirdiği
yumuşama.

i.o
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İran devrimi, hem batı'nın ekonomik sistemiyle uzlaşmacı bir islami
sistem geliştiren Suudi Arabistan'ın
liderlik yaptığı pasifizme, hem de
Sovyetler Birliği'ne yaslanmaya
çalışan "Kapitalist olmayan Yol" u
devrim
islami
tutturanlara
anlayışındakiradikal bircevaptı. Hizbut-Tahrir ve vakıflar eliyle kendi
uzlaşmacı İslami anlayışını, İran' daki Ayetullah'lar devrimi'nin radikal
bir şekilde mark e etmesi körfez Şeyh
lerini, kral ve emaretlerini kabuslar
görmeye itti. Artık hem sundilerin
geniş sermayeleriyle desteklenen
yayılınacı örgütleri, hem de Kaddafi'nin 'radikal' "Yeşil kitabı" elinde
kalacağa benziyordu. Bu aşamada
imdada yetişen İran-Irak savaşı oldu.
Doğrusu bu savaş, radikali ve tutucusuyla Arap rejimleri için bir kurtuluş
sayıldı. Kimisi açık memnuniyetini,
kimisi gizli sevincini acemice saklamayaçalışırken savaş Arap dünyasına
100 Milyar dolara mal oluverdi! Ama
bu her şeyi kaybetmekten daha iyi idi.
Bu arada İran radikalizminden ürken
diğer islam ülkeleri de tedbirler almayı unutmuyorlardı. Yılların Kemalisti Türkiye Cumhuriyeti- hem de
ordusunun eliyle- rejime biraz suudi
suyu karıştırırken, Pakistan islami bir
devlete dönüştüğünü ilan etmişti.

rd

1973 İsrail - Arap savaşı radikal
Ulusal hakları lehinde çıkabilecek olan
karar tasarısını engellemekti. En
cephede bir çözülme getirdiyse de
büyükgayreti ise "Sosyal-Demokrat"
beraberinde demokratikleşmeyi geHalkçı Partisi milletvekili Kürt, Hiktirmedi. Krallarla emir' !erin danışma
met çetin göstermekteydi. Çetin
meclisleri de sembolik niteliklerini
"Kürtler' e özerklik talep eden bu karar
korudular. Mısır'ın 1977'de Camp
tasarısı, Türkiye'nin içişlerine
David anlaşmasından sonra Arap
kanşmakla aynı anlama gelir" derDünyasından tecrit olması, onu ABD
ken, BatıAvrupa Birliği Pariementeriçin en fazla ilgiye mazkar ülke konbu
ama
getirdi
leri ; "bir halk gurubunun tehlikede
umuna
olması, meseleyi iç mesele olmaktan
demokratikleşme demek değildi.
çıkarır ve tüm insanlığı ilgilendirir
hale getirir" cevabını bir tukat gibi , . . - - - - - - - - - - - - - - yetiştiriyorlardı. Doğrusu, Kürt'ün
haini suyun akış yönünü bile hesaplayamaz duruma düşebiliyor ve neden
Kürdistan 'da komünist
böyle bir toplantıya ekseriyeti Kürt
olan bir heyetin günderildiğini bile
veya Marksist - Leninist
hesaplayamaz duruma getiriyordu.
ön.cülüklü kitle partisi
Yeterki ona "Başçavuş 'oğlum' desin!" Görüldüğü gibi Kemalistler'in
iddiasındaki
olma
eski manevra alanları oldukça daryapılanmalar tüm dikkatalmış durumdadır. Bunun yakında
"Avrupa Güvenlik ve işbirliği" plat- .leriyle dünyadaki "Pereformuna yansıması da sürpriz
hareketi" ni takip

başkası aldattı" anlamına··

çekilebilecek sözümona
"Yenilenme" denemeleri
· :çok ilk~l bir kurnazlıktır.
Stalin
seni
Eğer
aldatabilrnişse, Gorba• ·
çov 'da aldatabilir demek.tiı;. .

.a

rs

Genel olarak Arap ülkelerinde bir
demokrasi geleneği yoktur. Tarih
Sahnesi' ne ikinci çıkışlarının başladığı
20. yüzyılın başlarından beri
çoğunluğu mutlakiyetçi kralların
yönetiminde olan bu ülkelerdeki
cumhuriyetçi değişimler, hep
ordularının bir gece sabaha karşı harekete geçişi ile sağlanmışsa da cnntalar bir türlü vaadettikleri hedefleri
hayata geçirmeye yanaşmıyorlardı.
Demokratikleşme hep raflardaydı.

ku

PRESTROYKA'NIN ARAP
ÜLKELERINE ETKISI

stroyka
ederle.rken gelişmelere
ayak uydurmamanın
sancısını çekiyorlar. ''Ben
usta 'ya
Stalin
·inanıyordum'' gibi, "beni
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olmayacaktır.
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w
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1970'li yılların başında kalın çizgileriyle iki gurup Arap ülkesi vardı:
a. Radikaller, b. Tutucular. Radikal
takım; Irak, Suriye, Mısır, Güney
Yemen, Sudan, Libya ve Cezayir iken,
Tutucular; Ürdün, Suudi Arabistan,
Kuzey Yemen, Körfez ülkeleri, Tunus, Moritanya ve Fas'tan ibaretti.
Kendine özgü bir demokrasisi olan
Lübnan bu sınıflandırmanın dışında
idi. Tutucu olsun, Radikal olsun hiç
bir Arap Yönetimi, herhangi bir konuda halka danışmazdı. Bunların bazen göstermelik bir meclisleri olur ve
burada "antiemperyalist", "gerici"
kararlar alarak tatmin olurlardı.
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Sosyalist Arap Birliği (Partisi) nin
üçe bölünerek sandığa gitmesi de göstermelikti. Çönkü geniş bir borç yükü
altında inleyen Mısır ekonomisinin
iktidardaki mimarlan, hala her nedense yüzde 70 gibi inandırılması güç
bir oy oranı tutturuyorlar. Arap
dünyasından tecritin kalktığı bu gün
bile ..
AMA ....
Ama Arap Devletleri'ndeki bu
sürece iki önemli dış müdahale söz

DERKEN ...
Derken Perestroyka teori olmaktan çıkıp pratiğe dönüşüverdi. Sovyetler Birliği'nde milli mesele, yılların
zincirinden boşalarak eylemli bir
aktiviteye doğru yol alırken Doğu
Avrupa'nın evet efendirnci veya
dikbaşlı diktatörleri bir bir yıkılınaya
başladı. Değişim o kadar hızlı oldu ki
dünyada istikrarı tehdit eden boyutlara ulaştı, iki kutuplu dünyada buzlar
eri di. Her kes yeni sentezlerin beklentisi içinde. Gerilim ve endişe bütün
değerleri alt üst edeceğe benzer.
NATO ve Varşova paktları kendi
varlıklarını sorgulamaya başladılar.
COME CON yeni gelişmelerin
ışığında fesih aşamasına geldi. Her an
geri dönüş mümkünse de bazı noktalarda artık eskinin yaşaması imkansız

vensizlik ortaınının katkısı büyüktür.

gibi görünüyor. Bölgesel sorunlarda
sıcak mücadelenin yerini bazı noktalarda görüşme masaları aldı. Her
şeyden önemlisi; diktatörlerin-renkleri ne olursa olsun-kamp değiştirme
şantajlarının geçersiz kalması artık an
meselesidir.

da süreç karşısında

Demokratikleşmede sıranın artık Arap

ülkelerine geldiğini yazarken, eskiden olsaydı kesinlikle afaroz edilirdi.
Kuveyt'te yayınlanan AL - Siyasa
gazetesinin yazarı Ahmed Jaralla
kaynakların bölgesel savaşlara ve siJahlanmaya akıtıldığından yakınıyor.

SONUÇ

bitmiş

olan

Mısır' ın Arap dünyasından tecriti, Su-

kapıların

yapılan

arkasında

pazarlıkların

gerektirdiği rqlleri yüklen-

mek için gönüllü olmak,
yarına verilecek olan he-.
· sabı kabartmaktan başka
sonuç vermez. Selin önü. ne set çekebilirsin. O sel
devam edecekse senin setin yetersiz kalacaktır. Ama
eğer kaynak kuruyaca'k.:.
sa, zaten tartışacak bir şey

w

w
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riye'nin de 28. 12. 1989'da diplomatik ilişki kurması ile sona erdi. Böylece, Libya ve Suriye tarafından makasa alınan Mısır rejimi "beraat " etmiş
oluyordu. ABD'den yediği dayaklarla kahramanlaşan Libya'lı Kaddafi'- ··kalmayacaktır.
nin Kahire'yi ziyareti, Arap
dünyasında artık "yiğitlik" taslama
döneminin sona erdiğinin işaretiydi.
Jaralla, yönetimlerin yarattığı sansür
Bunu Suriye'nin takip etmesi, hiç
ağının aydınlanmayı engellediğini de
umulmayan bir yerden ses getirdi;
durmadı.
geri
eklemekten
Türkiye' de arapların kenetlenınesi
lı bir
Mısır'
destekleyen
yukarıdekileri
endişeye yol açıyordu. BBC'nin
geçiş
demokrasiye
yazar
iddiasına göre, Türk Yetkilileri, Sukaçınılmazdır diyor. Aldatmacanın
riye'nin bu yolu seçmekle kendileridaha uzun süremeyeceğini belirten
ne karşı göçlendiği kanısındalar.
diktatörlerin yıkılışının gümyazar,
Yetkilileri,
Böylece Türk Dışişleri
dersler çıkarılmasını
bürtülerinden
şekilde
bir
ilişkilerin daha dikkatli
bir Mısırlı, mustafa
Diğer
öneriyor.
belirlersürdürülmesinden yana tavır
ülkelerinde halkın
Arap
ise
Ahmad
edecek
ken "kriz politakası"nı tahrik
yola çıkıyor. Yöaşağılanmasından
çalışıyor.
davranışları engellerneye
hiçe sayma
halkı
günetimlerin
Bunda Perestroyka'nın yarattığı

w
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Biliyoruz Id, Kürdistan'da stabilizasyoll, ebedi kö- ·
lelik ve asimilasyonla eş
anlamlıdır.· Yine biliyoruz
ki, eğer bir kader tayin
edilecekse bununbirdeğer
ifade etmesi için onu biz
tayin etmeliyiz! Kapalı

Görüldüğü gibi Arap ülkelerinde
bir kıpırdanma var. Bazı diktatörler
nerede tutunabilirim hesabı içindeler.
Köktenci gurupları engellernek için
aldatıcı reformları gündeme getiri yarlar. Ama iki köktenci akım da gün
geçtikçe güç kazanıyor. Her şeye
rağmen, gerek uluslararası hava ve
gerekse destek yönünden çoğulcu demokrat radikallerin İslami radikallerden daha fazla şansa sahip olduklarını
söyleyebiliriz. Bu bakırndan Iraklı
Diktatör Saddam Hüseyin, Ürdünlü
mutlakiyetçi Kral Hüseyin ve Suudi
Kralı Fahd'ın yöneldikleri oyun harika. Saddam geçen balıarda birdenbire
demokrasiye döndüklerini ilan ediverdi ve çok partinin katılacağı seçimlerin güzün yapılacağını belirtti.
Mesaj içe yönelikti ve tabiiki demokrasi istemlerini saptırmaya
çalışıyordu. Suudiler ise bir nevi ve
ilginç danışma meclisi toplayıp nasıl
bir seçim yapacaklarını, halka
uyandırılmayacakları nasıl haklar
verebileceklerini araştırıyorlar. Hüseyin ise partileri sokmadığı seçimler
yaptırdı ama İslam radikallerinin zaferini engelleyemedi. Yakında
Mağribden Maşriq' e tüm Arap aleminde bu radikal islam veya çoğulcu
değişiklikler
demokratik
gündemieşe bilecektir.
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Zaten hemen hemen

yazarları

rg

Arap

boş durmuyorlar. Yusuf İdraki;

Işte bu Perestroyka pandemisi'nin
Arap iktidarlarını atiarnası çok zor
gibi görünüyor. Buzların çözüldüğü,
manavra alanlarının kısıtladığı bir
dünyada iç proplemleri baskılarla çözümleme imkanı ancak çok kuvvetli
sermayeli ülkelere nasip olabilir. O da
bir süre için. Arap Devletleri arasında
bu katagoriye sadece petrol zengini
devletler girmektedir. Ama onları da
kara kara düşündüren bir süreci
yaşamaktadır dünya.

International Herald Tribune gazetesine göre, uzun süreden beri ilk
defaRomanya 'daki iktidardeğişikliği
Arap basınında Interarap haberleri
geçerek manşete oturdu. Bu anlamlı
bir sıçramadır. Çünkü Arap
Milliyetçiliği ninnileri ile büyüyen ve
dünyanın gündemini belirlemeye pek
hevesli son nesil Arap Liderleri ile
yazarları, kendilerinin hazırladıkları
gündernin dışındaki bazı olayların
akışının tüm Arap dünyasının hayatını
da etkilemek üzere olduğunu görmeye
başlamış bulunuyorlar.

edindiklerini, onları
için aşırı bir baskı
uyguladıklarını belirten yazar örnek
olarak Suriye, Libya ve /rak'ı
veriyor.Buralarda kurulan polis devletlerinin, diktatörlükleri sürdürmek
için adam öldürme, ortalıktan kaybetme, sorgusuz yıllar süren tutuklama
dahil her şeyi yaptıkları ortadadır
diyor.
alışkanlıkları

kişiliksizleştirmek

O zaman Kürt örgütleri kendilerini ilgilendiren devletlerde ileri atılıp
sistemi daıngalayabilirlerse bir fırsat
daha kaçırılmamış olur. Aksi taktirde
"ara çözüm" bir dahaki "Prag Baharı"
na kalabilir. O da mümkünse!
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Aydınların yeri üzerin e

Üretimi sevmez, üretileni kullanır.
Tüketicidir. Hazır tüketimin iflasla
karşıkarşıya kalacağı da biliniyor.
Üç Aydın Tipi: a-Türk Aydını: Bu
tip hakkında bilgi edinmek isteyenler,
Arap kökenli olduğunu tahmin ettiğim
"Türk" aydını Yalçın Küçük'ün
"Aydın Üzerine Tezler" isimli beş
ciltten oluşan eserine başvurabilirler.
Zengin tip ve teoremlerle doludur. Bu
tip aydın benim eleştirimin gündemi
dışında. Yalnız şunu söylemek istiyorum: Daha dernoktatİk daha özgür bir
tip olmasını arzuluyorum. Kendi
devletinin yaptırımlarına, ulusal baskı
ve eşitsizliğe daha bir tavır alması ve
bu tavrı geniş kesimlere yayması onu
daha da özgür kılacaktır.
aa- Kürt Aydını: Bir dönem çok
ileri Kürt Aydınları olmuştu.
1950-1980 bu durum biraz geriledi.
Kürt Aydını kendi kendine ulusuna
düşman olmaya başladı. Inkarcı bir
tipti. Güney Kürdistan' da o zamanlar
bu üç tip Aydın vardı. Bizde yoktu.
1980 sonrası ve özellikle Ulusal Kurtuluş Mücadelesi' nin Dersim haraketinden 46 yıl sonra Kuzey Kürdistan'da tekrar gündeme gelmesi aydın tiplerini hızla ayrışmaya soktu. Kürt
Aydın tipi kendini tekrar bulmaya
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Ara Aydın Kürtçe bilse bile
Türkçe konuşur. Yüksekdüzeyde üretimler ancak Tükçe ile
olur. Kendi kültürsüzlüğünü,
yetersizliğini Kürt diline ve kültürüne yükler. Kürt dili ve
edebiyatını sadece Türkiye'nın
dar sınırlarında görür. Doğu ve
Güney Kürdista'da dev
gelişmeleri görmez, göremez.

.o

gruplara ayırmak
sür
dürülmesidir. Ben aydın
ları gruplardan çok ulusal ve uluslararası gruplara ve ilişkilere ayırmak istiyorum.
Türkiye'de TürkAydını var. Kürdistan'da da Kürt Aydını. İki ülkenin
özgün konumu üçüncü bir tip aydın
ortaya çıkarıyor: Ara Aydın.
Kürdistan'ın sömürge konumu arada
yalpalayan tip oluşturmaya elverişli.
Ara Aydın' ı ülkelerimiz özgün
şartlarında şöyle tanımlayabiliriz; ön
bir bilgi: Türk Ara Aydını iki ülke
aydın ilişkilerinde yoktur. Bu lilişki
sadece Kürt Ara Aydını' nı
oluşturuyor. Ara Aydın, kararsız, eli
hem yardanhem serden olmayan aydın
tipidir. Ve bu tip aydın Kürdistan'a
özgüdür. Başka şartlarda başka ülkelere de uygulamak belki mümkün.
Ara Aydın konumu itibariyle
karmakarışık, bulanık bir yerdedir.
Kafa yapısı bozuka "saz" tipini andırır.
Her elden ayrı bir sesle bir aheng
oluşturma sevdasındadır. Peki kim bu
ara aydın? Arada duran veya arayan
aydındır. Yani bunu özgünleştirirsek:
Kürt olduğu iddiasında bulunan ve
Türk de olabilecak tip. Kürdistan'ın
özgün şartlarını, genel ideolojik
kalıplara sokmaya çalışan insan tipi.
Hiç bir güce sahip olmaksızın kağıt
üzerinde devletleri yerle bir eden,
yüksek düzeyde toplumlar ve devletler yaratan tip. Kendi ulus ve toplum
gerçeğine yabancı ve kapalı, ülkesi
ulusal kurtuluşuna uzak ve kendisi
dışında yapılan işlere düşman bir tip.
Ara aydının içine daha önce
kullanılmış "Kürt Sol Sosyetesi" ve
"Kürtler' de Kürt Sol Sosyeteliği"
kavramları da dahildir. Ara Aydın
aynı zamanda "Efendi Aydın" tipidir.
Ulusunu kurtarmak için yıllardır çabaladığı halde yüksek düzeylerde ulusolası alışkanlıkların
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lararası teorik nimetleri sunduğu halde ülkesi insanları onu hala
anlamamakta. "basit bir ulusal kurtuluş" u bile hala gerçekleştirememekte,
kendi devletini kuramamakta. Aya!
bir
burjuva
devleti
bile
oluşturamamakta. Ara Aydın genellikle "nihilist" aydındır.Kendisi dışında
ulusunun dev bir gelişimi olsa bile
inkar eder, görmemezlikten gelir. Ara
Aydın Kürtçe bilse bile Türkçe
konuşur. Yüksek düzeyde üretimler
ancak Tükçe ile olur. Kendi
kültürsüzlüğünü, yetersizliğini Kürt
diline ve kültürüne yükler. Yaşar Kemal' i hep eleştirir ve kendisi de Türkçe yazar, Kürtçe yazan yüzlerce Kürt
yazarını okumaz, hor görür. Oysa bu
yazarların bulundukları duzey ve
şartlarla kıyaslarsa Yaşar Kemal gibilerini geride bıraktıklarını görür. Kürt
dili ve edebiyatını sadece Türki ye' nın
dar sınırlarında görür. Doğu ve Güney Kürdista' da dev gelişmeleri görmez, göremez. Ara Aydın ruhunu
özgürleştirmeye çabalamaz, hep tutsak ve başkalarına bağımlı gelişmeye
çalışır. Özgür düşünce kendi gücüyle
hareket etme ona mümkün olmayan
uzaklıkta durur. Özgür olmayı
düşünmez. Sakız otunu çiğneyerek
sakız yapıldığını düşünmez, b asite kaçar, çiğnenmiş sakızları tekrar tekrar
çiğner, çürüyünceye kadar çiğner.
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başladı.

Türk devletinin Kürdistan' da
girmesi bu ayrışmayı daha da

savaşa

netleştirdi.

aaa- Ara Aydın: Yukarıda biraz
anlatmaya çalıştım. Bu tip aydınların
son dönem iki kesimden birine
yaslandıkları görülüyor. Bu aydın kesİmının
ne Kürdistan ulusal
kurtuluşuna ne de Türkiye'deki devrimci demokratik gelişime katkısı
vardır. İkisinin de ayakbağı bir tiptir.
Azalması ve sönüp gitmesi her iki
kesime de hayır getirecektir. Kuruyup bitecektir. c::::::::=J
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nüjen ü çeken nü birijine (bi encama kijane rewşa abori e he xirabtir b ibe), yan ji şertine Yekitiya
Dewleten Emerika Yekbüyi bipejirine. Yek ji van şertan "demokratikirina" welaten Ewropa
Rohilat e, bi encama kij ane di salen
tey en de pekan erola h ezenNATO
u W ARŞO nemine. Bi baweriya
min reya duwem bı1, ku Gorbaşov
ü piştgirten wi baştir ditin. Ji ber
ku amanca ve ni visare ne hürleniherina ve pirse bi xwe ye, a nuha
gotineke firehtir pewist nake.
Gel o van guhartinen li jor c1h
girtini me, Kurdan, çawa eleqeder
dikin? Gelo erne bikaribin ji van
fere dersine nü bi bin? Çiqa heyf e,
ku bersi va pir sa du wem bi kurtina
ye. Dlroka gele Kurd xuya dike,
ku ew zü-zü ji büyeren diroke fe ri
dersan nabe. H indek partiyen Kurd
ji nuha ve dest pekirine pişt reçika
nü ya sistema welaten komonist
bigirin, hinen din he li ber dahol ü
zurneya termen klasik yen wek
"bı1rciwazi, empiryalizm, kapitalizm ü proleterya" di dilane dene;
he politikacihane li gor rewşa destpeka sedsale analiz dikine.
Merov him digiri, him dikene,
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üyeren di nive duwem
ye sala 1989 an de li we
laten Ewropaya Rohilat
clh girtini hime siyaseta
sedsala 20 an ji bini ve hejandin.
Van guhartinan ne tene karbidesten welaten kornonist rı1reş derxistin ü beşeki me zin ji propagandaya wan derewin xuya kirin, le
her weha bün sedema şikestina
morala piştgirten sistema kornonist li tevahiya cihane. Sedemen
ve guhartine pirr in, le du sedemen
heri giring ev in: a) nerazibı1na
pirraniya hemwelatiyen van welatanji karbidesten xwe ü b) rewşa
ekonomi ya xirab li van welatan.
Pewist e neye ji bir kirin, ku beyi
daxwaz ü piştgirtina Yekitiya
Sovyet cihgirtina van guhartinan
e di rojen iroj de ne pekan büye.
Kürleniherina ve mersele gotareke dür ü drej dixwaze, le merov
dikare bi kurti wisa bi bej e: Qe ne
dür e, ku Y ekitiya De w le ten
Emerika ü Yekitiya Sovyet li ser
van pirsan, dü gotübejan gihijtibin encameke wisa.
N ay e veşartin, ku yek ji sedemen xirabiya rewşa abarili Yekltiya Sovyet xerckirina draven pirr
li çeken leşkeri ye. Ji salan ü vir de
ye, ku Yekitiya Sovyet hewl dideye tev Yekitiya Dewleten
Emerika bigihe peymaneke bislnorkirina peşvebirin ü firehkirina
çeken leşkeri. Li dü ku sereke
Emerika ye bere, Reagan, biryara
peşvebirina çeken ezmen ü yen
"LASER" kire pratike, li peş
Yekitiya Sovyet du re hebün : yan
betir pere li peşvebirina teknika
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Kurd Q guhartin

demahin gotaren Kurdin e dixwene, yen ku xuya ye he di we baweriye de ne, ku karkeren cihane,
yen Ewropa ü Emerika Bakur te
de, di sindifü merbendan de koleti ya kapitalizme dikine. Xuya ye,
ku ev cameren me naxwazin bipejirinin, ku ev karkeran in, yen ku
karbidesten van welatan tinin ser
karbidestiye. Li mile din, ev zanayen me, xuya ye napejirinin, ku
hema-hema hemi karkeren welaten Ewropa kornonist li dij karbidestiya welaten xwe ne, ku pirraniya wan alen neteweyen xwe, ne
yen sor, rakirine.
Weki pirraniya Kurden li
Ewropa ü welaten kapitalist yen
din !roj fer bı1ne, jiyana bi şeweye
ke "bı1rciwazi" ne jiyaneke xirab e
.Gelek proleteren duhu, ne tene
wlskiya impiryalizme vedixwin,
cixareyen kapitalizme dikeşinin,
trimbelen burciwaziya mezin dajon, le dema ferzend dikeve dest
hinan, ew karkİran jl dikin ber kar
ü dikarİnmafen wan ji bixwin, ...
Le he ji wek komonisteki destpeka sedsale diaxivin ü dinivlslnin.
Gel o ev kesen wisa e arnade bin di
germa Herrane de roje 8 seetan
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bikin, heke wan helen bu dewletan de giredayi ı1 ne leta Çine de i roj tune. Çin ji wek
Kurdistaneke serbixwe ber mirina giredayi eleqedar dike. Di rewşa welaten din dixwaze tişten xwe
xwe çekirin, le gelo ew ji dixwa- i roj de, ne dewletek, ne ji hejmere- bifiroşe u pewendiyen xwe tev
zin bi karten sor endame klQben ke bi sinor ji kesan dikarin ve welaten Rohilata N avin baştir bike.
nemaze bin u li ser hesabe karki- sisteme kontrol bikin. Di hindir ve
Welaten wek kuba, Albanya, ... :
ran wiskiya kapitalistan vex- sisteme de her şirket u dezgeh u Pekan e van welatan alikariyeke
w in, ... ?! Em werin ser pirsa ye- hezen din dixwazin tişten xwe diziye bi sinor bidin rexistinene
kem: Gelo ev guhartinan me ele- bifiroşin, dikarİn li dij hevudin ji Kurd, le ew ji bo suda Xwe e nikagedar dikin? Di rojeniroj de gu- kar b ik in. Di ve sisteme de ye jlr Cı ribin alikariyeke rek Cı pek bo
hartinen mezin li beşeki cihane xasuk u jehati bi ser dikeve. Hel- Kurdan peşkeş bikin. Li mile din,
hemi neteweyan, heke bixwazin, bete, zarokekji dizane, ku firotina dostaniyeke kur tev welatine wisa
yan na, eleqedar dikin. Bi taybeti çekan bo şer li welatine cih bigire e bo Kurdan ne bey! zirar be,ji ber
,wek geleki bindest, guhertinen li tişteki xirab e, le pewist e were ku neyaren van welatan di hem!
cihana kornonist cih girtini me bo pejirandin, ku ji yen çe kan difiroşin kampan de pirr in.
du sedeman eleqedar dikin. a) betir, dewleten çekan dikirin u bi
Partiyen Komonfst yen li welabı1yere di çend salen borin de li
wan şere hevudin dikin tawanbar ten ne-komonis t: Bi şeweyeke
Kurdistane cih girtini u bi karha- in. Heke karbidesten welatine paş gelemper hema-hema hemi partinina çeken klmyawi tev encamen vemayl ne nezan ı1 sternkar Cı yen kornonist yen li van welatan
xwe yen tiji betar xuya kirin, ku bi bextreş bin, kapitalizm nikare bi bi ke mas i di teoriye de pişt tekoşina
kemasi du nifşen neteweya Kurd hukme zore çekan bifiroşe wan. Kurdan digirin, le mixabin, hejbi sloganen vala hatin xapandin. Ji Pewlst e em bipejirinin, ku pirra- mara mezin ya van partiyan bi
salan u vir de ye, ku herkes jimedi niya xelke welaten kapitalist ev xwe birçiye alikariye ne. Welatiwe baweriye de b Cı, wel aten so- sistema, sedem çi dibin bila ew ne wek İtalya ne te de, li welatine
syalist bi sereketiya
din, wek Alemanya Roa
Yekitiya Sovyete ti
va, welaten Emerika
caran nehelin ku gele
Weki" pirraniya Kurden li Ewropa
Bakuru Australya, tev
Kurd bi çeken weran
karkirina bi partiyen
uwelaten kapi"tallst yen din i"roj fer
kirine were qirkirin.
komonls re dikare parti
bune,jiya na bi şeweyeke "burciwazi""
Sedema ve xapandine
yen mezin yen li ser
partiyen Kurdan bi
nejiyane ke xirab e.Gelek proletere n
karbidestiye wek sem
xwe bun; her we ha
patlzan bo mafen Kur
duhu, ne tene wi"zkiya impiryali zme
partiyen kornonist yen
dan dur bihele.
vedixwin , cixareye n kapi"tallzme
RohilataNavin; b) heke
Yekftiva Sovyet Ct Ewro
Kurd xwe negihinin ra
dikeşi"nin, trimbele n burciwaz iya
va Rohilat: Di salen ne
deya serxwebuneke idzik de bo tekaşina gele
mezin dajon, le de ma ferzend dikeve
yolojike netewl; ew e
Kurd
heviya alikariyeke
de st hinan, ew karkiran ji" dikin her
nikaribin di sedsala temezin ji hela welaten
kar u dikarin mafen wan ji" bixwin, ...
de ji azad u serbixwe
Ewropa Rohilat de tune.
biji n.
Yekitiya Sovyet pekane
Kapitalizm u komonizma iroj bin, qebı1l kirine. Çawa ku ne ji ku bihele nuneren çendpartiyan
nema yen destpeka sedsala 20 an mafe wan e"kevneperestiya" xwe wek bere di festivalan de beşdar
in. Kapitallzma iroj, li bevajiya bifiroşine şoreşgeren me, herwe- bi bin. Herweha pekan e, ku alikabaweriyakomonisten duhu e, yeke ha ne ji mafe şoreşgeren me ye,
ku riyeke bi dizi u bi reya welateki
bi hez e. femkirina ev sistema kom- "şoreşgeriya" xwe li ser wan feriz din bo partine were peşkeş kirin,
pleks ne tişteki hesan e, bitaybeti bikin!
le ev alikari ya ji e pirr bi sin or be
bo gelekipaşvehiştiu ne azad wek
u heke biçe e kemtir bibe.
İroj bi kemasi çar haliyen
gele Kurd. Kapltalizma !roj, her- komonizme hene:
Ji ber ku em di dem u dewrana
weha li bervajiya baweriya kom"GLASNOS
T" de dijlne. Ez e
Çin: Beyi ku em şeweya komonisten klasik, ber bi liberallzme onizma li Çine te bikaranin analiz bersiveke li gor ev dem Cı dewrana
çuye u dihere, le tev ve ji sisteme- bikin, merov dikare bibeje, ku nu bidim. NA!!! Heke em bi ev
ke ezo ye Cı suda xwe dipareze. Li komonizma Çine yeke netewl
ye, şeweye xwe ya duhu u iroj
mil e din kapitalizma iroj nedikare ku li gor baweriya beşe bi hez
ye tebikoşin hevi bo me niye; em e
bi dewleteke ve, yan bi çend xwe- sereketiya partiya Kornonist te nikaribin Kurdistane bigihinin
dlsermiyan ve were giredan. Ev birevebirin. Bo Kurdan heviya serxwebune, u heke mafine bi de st
sistem bi milyona dezgeh, şirket u alikariyeke rek u pekji hela dew- gele Kurd kevin, ew e betir bi
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alikariya rexisıinen mafen mera- ke ku hemi taqeİı1 kanibuna gele bikin, gel feri xwendina zimane
van ı1 hukmatine bin. Xwebeja ve Kurd bikaribe bo azadi ı1 serxwe- Kurdi bikin, gel feri prensipen nu
ne ew e, ku di nav Kurdan de bı1ne texe kar, idyolojiyeke ku bikin . Gel feri hevudin hezkirine
bikaribe neyartiye ji nav Kurdan bikin, gel feri heza hevgirtina
tekoşeren dilpak nine, ne ji ew e,
ku berpirsiyaren partiyen Kurdan rake, idyolojiyeke kurdistan!, ku netewi bikin.
ne meroven çak ı1 welatparez in. daxwaza hevgirtin ı1 tevkarkirina
Di eyni deme de pewist e li
Na! Xwebeja gotinen lijor berher hemibeşen netewaya Kurd bo xwe dervaye Kurdistane tekoşin bidobike amanc, idyolojiyeke li ser mine. Tekoşineke reallst. Pewist e
tişti ew e, ku guhartin bo me di vet.
Guhartineke pirr mezin, guharti- himen sosyalist, le sosyalisteke hevalti ı1 dostaniyaji welat ı1 rexineke ku e bi salan bajo, bo nifşeki merovin, sosyalizmeke li gor şert stinan, çiqa hindik be ji, paş ve
ı1 daxwazen gele Kurd, idyolojiniştimanperwer were hole ku bineye vegerandin. Çiqa welateki
karibe realizma si yaseta dune fem yeke, ku li gor kijane nema edi wek Fransa bo mesleheta xwe
bike, ku bikaribe ı1 bizanibe bo xapandin ı1 doçiketi edi pekan be. çekan bifroşe İraqe jl, di vet em bi
Ji ber ku tekoşina netewi ya hemi şeweyan hewl bidin, ku
suda neteweya Kurd li gor şerten
Kurdan di ve sedsale de her demji hevaltiye tev hukmateke wisa
nı1 yen siyasi bixebite. Emiroj di
dema kompiyı1ter ı1 satelitan de jor ve dest pekiri ye, ne ji bini ve, deyenin,ji ber ku em ihtiyace wan
dijine. Her roj guhartin cih digi- ev bara car din dikeve ser milen in, ne ew yen me. Gaveke ber bi
rin. Her roj bi hezaran rojname, parti, rexistin, niştimanperwer ı1 peş ji yeke ber bi paş çetir e. Ma
kovar ı1 pirtük teyen weşandin; niviskaren Kurd. Ev yeka beyi çima miroveki wek Dr. Bemard
rojeke beyi guhartin derbas nabe. fedekari, beyi cesareteke mezin, Kuochner dikare bibeje, ku doPewist e Kurd ji di ve gihartine de beyi xwerexnekirineke ji him de stiya tev Kurdan ji ne hesan e?!!
xwedan parbin. Serdar ı1 niviskar nikare pekan be. Ev guhertin e ne Kesen me dikarİn bi şev ı1 roj rexhesan be, ne ji dikare di roj ı1 neya wi bikin ı1 wi riswa bikin, le
ı1 zanayen me divet xwe bezatir
b iki n.
di vet em tebigihen ka
Wek em dizanin,
mebesta Kuochner bi
pirraniya gele Kurd
ve gotine çi ye, divet
]i salan u vir de ye, ku herkes ji me
nizane bi zimanexwe
em wi fehm bikin,
bixwene. Hejmareke
heke em rast dixwazin
di we baweriye de bu, Welaten some zin nizane bi ti zibigihinin tekoşina
sude
bi sereketiya Yekftiya
syalist
manan bixwene. Ew
xwe. Me maf niye, em
Sovyete ti caran nehelin ku gele
hejmara biçukya ku
ji welatan re bibejin:
di siyasete de aktive,
ya me rast e. Yan h un e
Kurd bi çeken weran kiri ne were
ta radeyeke mezin di
ji sedi sed bibin dost,
qirkirin. Sedema ve xapandine
bin bandora partiyen
yan hı1n wisa ı1 wisa ne.
partiyen Kurdan bi xwe bu n; her
Kurd de baweri ı1 zaHelbete bo me ya ne
nebı1na xwe peş ve
we ha partiyen komonfst yen Rohirast e, helbete em dizadibe. Heke partiyen
nİn ku neyaren me hov
lata Navfn;
me xwe li gor şerten
in, helbete ji mafe me
cihane nikarbin bidin
ye em daxwaza serxwedin
guhertin, nifşeki
meheke de cih bigire, le wek ava bı1na welate xwe bikin, le pewist e
ji e wenda bibe.
bo jiyane, bo me pewist e. Pewist em girani ya xwe ji xwe biran ekin.
Di vet çi bibe, çi nebe? Kurden e em li dereke dest pe bikin, di vet iroj çerxa fe leke li dij me di kar de
bi siyasete mijı1l, niviskar, rojna- em re li demagojistan edi bi birin ı1 ye, iroj em yen muhtaci allkariye
me, kovar ı1 partiyen Kurdan ji wan daxwaza hişyarbı1ne bikin. ne, iroj em yen keti ne. Pewist e
pewiste tekoşina Kurdan ya sed- Destpek e gelieki dijwar be. Gel- Kurd hemi fersenden ku bikaribin
sale texin mezine. Pewist e bi lek parti ı1 kes e li dij guhartineke wan rakin ser linganji dest berneşeweyeke vekiri, bi cesaret ı1 beyi
wisa derkevin, ji ber ku e w xwe di din. Dema Kurd di welate xwe de
tirs gotı1bej li ser rasti ı1 şaştiyen rewşa iroj de rehet dibinin; ji ber serbixe ı1 azad bün, we deme id yosalen borin werin kirin ı1 nivlsan- ku ew naxwazin xwe şaş ı1 xeşim loj i dikare were guhertin, şerten
din. Pewist e ev demagojiya bidin nasin, le dem dereng e bo dan üstandina tev welatan ji dikakomonizma klasik ji hole rabe. me, gele Kurd bi hemi şeweyan rİn werin guhertin; we deme dem
idyolojiyeke hatiye paşvexistin. Pewist e parti, ı1 dewraneke nu dikare were.
e
Pewist
niştimanperweriye nı1, li gor şer
Nedizanim heke ev nivisara
rexistin ı1 niviskaren Kurd bi cesaten Kurd ı1 Kurdistane were hole, reteke mezin xwe texin xizmeta min e were weşandin; nedizanim
idyolojiyeke KURD, idyolojiye- ve guhertine ı1 ji gel de dest pe heke were weşandin, ew e çenden
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meyen gotaren min qedexe dikiri n
bi xwe gotaren bi wan xwebejan
dikin nav rupelen xwe! Pewist e
em jl bikaribin guhertinan her
cihgirtina wan li cihane biblnin,
yan bi kemasi xwe tev cihane bi din
guhertin, heke na, em e wek her
dem bi salan li du clhane bin.
Gotina dawin: Li ser mile parti
ı1 rexİstinen Kurdistane berpirsiyarike mezin e, ku ew gaven

damezrandina eniyeke netewiye
li gor idyolojiyeke realiste netewi
bavejin, yan na, heınl betaren di
s alen tey en de w erin sere gele Kurd
e tekevine rüpeleke dlroke, ku te
de ne tene şeweyen karbidestine
sitemkar di derheqe bu yeren trajik
de e werin rexnekirin, le herweha
xeşimti ı1 paşdemayina rexistin Ci
berpirsiyaren gele Kurd.
Sydney: 101 1 1 1990
L___
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din ji min dilsar bike, nedizanim
heke suda we he be yan na, le di vabu ez we binivlslnim. W ek niviskarekl Kurd min ew pewlst dlt. Di
salen heşteyide gelek nivisaren
min di rojname Ci kovaren Kurdi
de ne dihatin weşandin. Min ew
gotaran di pirtükeke bi nave EM Ü
PIRSAME de bi xwe weşandin Q
dora 100 pirtük li heval ı1 hogiran
belav kirin. İroj ew kovar ı1 rojna-

---------------------
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Dünyada neler oluyor
ve bizler -2-

enel olarak bakıldığında
dünyada gerçekleşen ve
büyük bir hızla devam eden
köklü değişikliklerin, Kürdisdan ulusal sorunu açısından belirli
etkileryaptığını söylemek yanılgı olur.
Ülkemiz stratejik olarak güç ve sistemlerin cirit attığı bölgede olmasına
rağmen üzerindeki geniş enformasyon
karanlık ağının halen yırtılamadığı bir
süreci yaşıyor. Milli problemierin
dünyada kamuoyunda en fazla
tartışıldığı bugünkü durumda, Kürdistan istisna özelliğini koruyor. Ne
insanlarımızın kimyasal silahiara
hedef alınması, ne milyonlarca Kürdün yerlerinden yurtlarından zorunlu
göçleretabii tutulup sürgün edilmesi,
ne akıtılan kanlar, ne topraklarımızda
uygulanan sömürgeci - ırkçı devlet
terörü, ne de 12- yaşlarında ki
çocuklarımızın katledilmeri, idam
cezalarına çarptırılmaları ... Dünyayı

w

w

w
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harekete geçirmesini bir tarafa
bırakalım, kitle iletişim araçları
tarafından bile ciddiye alınmaması Kürdistan'ın nasıl bir şeytan üçgeni
arasına sıkıştırıldığının gözönündeki
örnekleri. Bütün bunlar ulusal hareketimize yeni görevler, ağır sorumluluklar yüklemektedir. Dünya eski
dünya değildir. Bir zamanlar beslenilen ümitlerin boş bir hayal ürünü olmaktan başka hiçbir şey getirmedikleri artık ortadadır. 1980 sonlarının
getirdiği yenilikçi hava bir tesbitin ne
kadar yerinde olduğunu bir kez daha
kanıtladı. Ulusal ve ekomomik
çıkarların birçok kez, hatta genellikle
-yalnız teoride konuşulan oysa pratiği
olmayan ideolojik bazı düşünlerin
üzerinde olduğu açıkça görüldü.
Özellikle Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi buna son bir- iki yılda onlarca
kez tanık oldu. Halepçe jenosidi,
Ağustus katliamları, Kuzey Kürdistan' da milletimizin başkaldırıları ve
orada Tütk sömürgeci devleti
tarafından uygulamaya konulan SS-/

rs
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Sed gotfn go rf kirineke bibi Gotina peşiyan
(Yüz teorf bir pratiğe bedel değildir.)
Kürt atasözü

sansür ve sürgün 1413 no'lu kararname -"dostlarımız" olarak nitelendiren dünya devrimci güçlerinin kılını
bile kıpırdatmadı. Tabii bu beraberinde birçok soruyu gündeme getirdi.
Fakat herşeyden önce kalıpsal olarak
savunulan bazı görüşlerin doğrulardan
ne kadar uzak olduğu yaşamda kendisini ispatladı.
İçinde geçtiğimiz süreç
değerlendiriliğinde kurtuluş mucadelemize yönelik sessizlik ve ilgisizliğin
suçunun yalnız dış dünyaya
bağlanması, doğaldır ki büyük bir
haksızlık olacaktır. Kürdistan ulusal
hareketi dünyada oluşan olgulardan
gerilerde seyretmektedir. Oysa ki bu
durum tarihimizde de onlarca kez
yaşanmıştır. Genel politik ortama olan
sonra,
yıllar
uyuşmazlığımız,
görmemize
yanlışları
yaptığımız
neden olmuştur. Uyguladığımız pratikle eşleşmeyen metod ve taktikler
bizlere çok, çok pahalıya mal
olmuştur. Artık kendimizi modern
-politik bir düzeye yatiştirmenin

ayrı

Halkımızın
parçalarında

gösterdiği direnişçi- etkinliklerinden

Günümüzün
gerektirdiği siyasi olgunlukla şekil
lendirmelidir kendisini politik hareketler! Bundan da çok önemlisi üzerinde bulunan umutsuzluk bulutlarını
dağıtmalıdır. Halkımızın vardığı ve
etkin aktivitetleri ile ispatladığı

bile geride

kalınmıştır.

bilinçliliğini

direnişçi

bu gücü devrime
kanalize edeceğine, millet- mücadele sinhronunu kenetleyeceğine - bu
gibi temel problemler üzerine
durulacağına, başka sorularla uğraşılıp
işin basitine kaçırılmamalıdır. Mihayil Gorbaçov' a yol öğreticiliği yapmak isteyenler, halkların istemlerini
-ulusal egoizm olarak adlandıranlar,
ayaklarını yere basmalıdır. Milletimizin büyük dostu, Sosyolog dr. lsmail Beşikçi buna benzer sorunlar
üzerinde durduğu son kitabında ve
yaptığı birçok tespitlerde "entellektüelerimizin" eksikliğinin sınıf bilinci değil, milli bilinç olduğunu vurguluyor.lşte bu aydınlarımız milli bilince varmanın daha doğrusu pratiğine
kavuşmanın üzerinde de biraz
başlarını yorıualılar. Kürdistan gerçeği
gözlerimizin önündedir, bu ülkenin
kurtuluşu için yola çıkılmışsa
herşeyden Nusaybin 'linin, Cizre 'linin, Diyarbakır'lının, Tatvan'lının
istemlerine yanıt verilmelidir.
Kuşku götürmez bir gerçektir ki
onbinler
ülkemizde
bugün
karşı
zulme
sömürgeciliğe,
başkaldırıyor iseler bunda herşeyden
önce siyasi mücadelenin koyduğu
temel, ana rol oynamıştır. 1965'lerde
kuzey Kürdistan' da yeniden örgütlenmeyi yaşama geçirip, Dersim katliamı sonrası yaydırılan karanlık perdeyi yırtıp, aydınlıkları getirecek
yolun ilk taşlarını koyan Faik Bucak,
Said Elçi gibi ulusal onurlarımızla,
yandaşlarının başlattıkları mücadelenin birdevamıdır-bugünler. Fakat burada vurgulanmak istenen Kürdistan
ulusal kurtuluş hareketinde yer alanpolitik harekettlerin öncülüklü rollerine sahip çıkmasıdır. Ülkemizde,
ulusumuzun kendi direnişçi ruhuyla,
sömürgeci devletlere karşı kaldırdığı
başkaldırı yı "destek! iyoruz!" değil, örgütlüyoruz! Öncülüğünü ediyoruz!

mekanizmasına karşı. Aydınlık

yarınlara bir'armağandır

çünkü geceyle beslenir şafak
bjlkım:önu unutmayacak''··
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örgütleyeceğine,

· · uHer ölüm bir yaşamdır
her damla kan

rg

artık.

Kürdistan'ın

.o

kalmamıştır

yerine getirmesidir.
Kürdistan' dan umut rüzgarları
eserken, umutsuzluk içinde olmak en büyük eksikliktir.
Bir türk gazetecisi, Türkiymetropol
e'nin
merkezi-ls tanbul' da,
karşılaştığı S-yaşındaki bir kürd
kızının o'na öyle bir soru
yönelttiğini yazıyor-" Amca, siz
nerelisiniz? (dev Jet kastedilerek
L.C)" Bu sual basın görevlisini
şaşkına çeviriyor "Nereli olacak, Tükiye'liyim, ya sen
değilmisin?". Küçük kızın cevabı kısa ve net oluyor.
"Hayır!Kürdistan'lıyım ben."
8- Yaşındaki Kürd çocukları
Cizre'de,
Nusaybin'de,
Silopi'de, Lice'de,
Sil van' da ... başkaldırı eylemlerinde zafer işaretleri yaparak yüaskeri
Türk
rüdüler,
gerekliğini

di

daha fazla geç
yine "o günler
bir fırsattı, kaçırdı!" diyecek
bile tahammül
özelleştirilere
zamanı gelmiştir,

kalınmamalıdır. Yarın

umut gösterilerinin
sanki müjdeleriydi, küçüklerimiz. İşte, öyle bir dönemi
yaşıyoruz. Bir zamanlar objektivitetin (ülkemizdeki devrim
şartlarının bütün yönleri) gelişip,
olgunlaşmasını bekleyen subjektivite (politik örgötler) bugün tersi bir konumla karşı

yarınların

karşıyadır.

Kürdistan' ın kurtuluşu için
yola çıkan politik hareketler yükledikleri ağır sorumluluğun
niteliğine uygun alternativleri
bulmalı ve artık yaşama geçirmelidir. Cesaretle, özveriyle ve
demokratik bir çerçeve içerisinde hedefine varmasının temel
görevlerini üstlenmeli ve artık
bu aşamayı geçmeninde
yollarını aramalıdır. Sorunlara
gözle
bir
gerçekçi
bakılmalıdır-Dünya temsili
güce sahip olmayan mücadelevermeye
destek
mıze
yanaşmayacaktır. Bu ülkemiz
içinde de geçerlidir. Ulusumuz
bütün katmanlarıyla-siyasi hareketin birlikteli çabalarının beklentisindedir. Dünya eski dünya değildir. Kürdistan' da eski
Kürdistan olmamalıdır.
Gelecek sayıda
modern-politik düzey neleri getemel
rektirmektedir ,
fakat nasıl
kuyolmuştur,
geliştirilmeli gibi alternativ
öneriler-üzerind e durulacaktır.
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xwe hatine işkere kirin. ı 2 kes ji hatin bi
dest girtin, ji eva 12
kes an 3 birindaren giran, ku ew birindaran
piştre hatin berdankirin. Di eve cenge de, be
goman destkevtinen
Peşmergan
weki
keleşinfof, naricuk,
çeken sivik; girinof u
gwilen xwe ve ji çebun. Dest xweşen ve
Mefreza tekel ya
Peşmergen diler u çeleng bi sax u silarneti u
serketi be ziyanen jiyani vegeryan bo bingehen xwe.
Ev ji mere u ji te-

.a

i roja 20 li ser
2ı meha 6.
Rezeka tekel
ya Parti Demokrat! Kurdistan ku
ji heremen Kerkuk, Qeledize, u Çemçema
pekhati bu. Berişek bi
rek u pek avetin ser 3
sengeren (binik) rejimaxwinmij-xwinxwar
ya iraq, li heremen
Rez ge, girdermekan bi
yek care mirov u çeperen wan tepeser u weran kirin.Di eve herişa
piroz de 29 leşkeren
faşiste iraq hatin
kuştin, ji vana ı 9 kes
bi gora nasnameyen
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Hezen Peşmerge yen P D K Ii
Kurdistana jerin berişek birin
ser leşkeren rejima xwinmij; 29
kes kôştin, 12 kes girtin!

vaya cihane re didite
xwiyani kirin ku Gele
me di Kurdistana jerin
de bi tevi bi karanina
çeken kimyawi ji, le
bele bona arınanca ku
danaye peşya xwe di
cenge serfiraziye de
domdare. Ev herişen
hene bi gotina Seroke
Parti Demorrati Kurdistan heval Mesud
BARZANi, tine ber
çavan ku, di ve sale de
tekoşera çekdari bi
hemi awaye h ezen çekdar dom de bikin. Ji 88
te u hirde ye ku çaven
hemu welatparez-welatperwer-rexistin u

h ezen Kurdi di Kurdistan (Başur) de mabun.
Ku pişti bi karanina
çeken Heyame Nujen
en kimyawi di hererne
de, de rewşa hezen
çekdar çawabe. Eve
baştirin nimune ye ku,
Gele me, ye bi vin u
evina welatparezi u
kulilka dile me hezen
Peşmerge yen dilovan
umida serkevtina me,
bi reberiya Parti Demokrat! Kurdistan bizava tevgera rizgarixwaza Netewaye Kurdistan bi hemi cangoriya xwe te bi domandin.
L____ _ _ _ __ j

IZAZAKil

yib) Ayera pey, vaten qay bi
zirnon kirdi k e neşe n "he w1"
binus, biwon o "qalon hewlo" (demagoji) b ik. Sem ed
ayera, nuştiş o wendiş zirnon
Kirdi sey diyalekton Kurmonci o taybeti Zazaki zaf
peynid mend.
Senig ver 10-15 seron
nuştiş diyalekt Kurmonci'
destpekerd ena gomiz teber
welatid diyalekt zazaki yeno
nuştiş. Ena yew goma hewla
gi orueya eştiş. En 5-7 seron
miyonid diyalekt zazakiz
hewl kewt verni. Pewisto
he ma gomen he w ler bere
eştiş. Semed min ena mesela
nüştiş Zazaki zaf yew mesela plla. Ma wayir diyalekt
zazaki, nuştiş o wendiş heto
ena go m zaf ihmal kerd. Semed ihmal kerdişiz proplem
newe vejyay meydon. Mesela çend gej gejonra kewtayey
vejyay meydon, vonig "ma
Kird niy ma Zazay ". Ez von
suc ma wendon o welatparezon Kirdon itya kem niyo.
Eger ma nüştiş o wendiş diyalekt xwi ihmal bik se, aw

waxt vejyayiş en gejon normalo. Semed ayera ez sey
yew welatparez Kirdon
wazifey xwi on ca, o dest bi
nüştiş zazaki ken. Ez dekewn
miyon ay imbazon, ay imbazig ver 5-7 seronra dest bi
nüştiş zazaki kerd. Ez von
qay ma ere nemend. Eger ma
ser zirnon xwi xebata xwi bik
se, aw waxt ay gejonir meydon nemonena. Aw waxt
çikes neşenog vajo zazaki
Kirdi niya.
Ayera pey, ez hewl zonog
nuştiş o wendiş zazaki ena
hil ason niyo. Her yew Kird o
Welatparezig biwaz zazaki
binus, ver veron bi aw hawa
destpeken, aw hawag May,
Pi o dewijon xwira bonderbiy. (musyaw) Yoni ke şen
vajig ver veron zazakiya
dewon yena nüştiş. La yew
wext yeno, gi Zazakiya pero
dewon o cayon yen nüştiş o
tira pey yew formül nuştiş
vejyen meydon. Aw waxt
proplem nüştiş o wendiş
Zazaki nemonen.
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Bi Zazaki
Nftştiş o Wen diş

w
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af hewl yen mi
vir waxtog Kur
distona bakurid
kurmond semed
nuştiş omeb destpekerdiş,
kem kes şenayn diyalekt kurmonci binus o biwon. Merdim şen vaj en 10-15 ser
peyinid kurmonci' miyon
wendon Kirdonid cay xwi
girot. Ez newazeno vajo
diyalekt Kirdon, kurmond
yon Zazaki en seron peyinid
tene ome w nuştiş, ger ma seyr
dirokaxwi bik, mahewl veynenig Kurmonci' yon Zazaki
rewna omew nuştiş. La aw
waxtog ra Kird ma biy
"Komonist" o "Sosyalist"
zirnon Kirdi binra xwi vira
kerd. Yin bi zirnon Tirkon
dest bi demogoji o felsefekerdiş kerd.En Kird ma gi
xwira vaten "Komonist" yon
"Sosyallst" fikir xwi bi zimon Tirki vila kerden. Yin
ideoloji, fikir o pero çiy xwi
Tirkonra bonderbib. (musya-
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Reziman tevayiya reziken rastaxaftin u rastnivisandina zirnan e. Ev rezikji zirnan bixwe diaferin. Ne
ko reziken rezimani ji aliye kesina ten danin u zirnan li wan rezikan tene siwarkirin. Kes an rexistin
bitene li wan rezikan dikolin u wana derdixine hole.
BABET : BERNAV (edat) u RASTNİViSANDİNA BERNAVE.N BİNGERiN .
Danasin : Wuşeyen bemavi bixweser ti ramani naderenin. Bi tene ramanen wuşeyen ko di hevokan de
tene ber an pişt wana, dizelilenin.
Texliten bemava : Du texliten bemaven bingehin hene:
A ) Bemaven peşin : (ji), (li), (bi), (di).
B) Bemaven dawini: (de/da), (re/ra), (ve/wa).
Bikaranina naven bingehin :
ı ) Bemaven (ji), (li).
Ev bemav hale nave ko di hevoke de te ber an paş wana diderin.
Herweki : Navemiri agire hinave min
Her roj ji nu ve nujen.
Va di sa re li ber me girti
Şev tari, roj li linge me herbili.
Layi ko li nişeyen roj bati raberkirin bemaven (ji) u (li) hale nave peş xwe de di yar dikin.
2) Bemaven (bi), (di).
Ev bemav di erkine tevel tene bikaranin. Herweki :
a) bi.
ı ) Bemava (bi) bi lekera fermanı ra te bikaranin. Di ve bikaranine de (bi) bi lekere ra te nivisandin. Di
ve
rewşe de di du awayi de ye.
a) Di lekeren resen (asli) de te sere lekere. Herweki:
awaye fermanı :
masdar :
bibaza
hazin
bibuwere.
bu w artin
biafere.
aferandin
b) Di lekeren yekbuyi de, di naviya lekere te bikaranin. Herweki:
awaye fermanı :
masdar :
serbixe
serxistin
ziravbike
ziravkirin
peşxistin

peşbixe

Awarte : ji lekeren Kurdi en rakişayi (türemiş)
ı) Lekeren kakişayi en k oma yekemin.
awaye fermani :
masdar :
daçike
daçikin
rakişin
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rakişe

peşgira

ferman! a (bi) nasitenin. Herweki:
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daweşe

hilkişandin

hilkişe

.o

daweşandin

rg

hile ne
hilanin
vemale
vemalln
2) Lekeren rakişayi yen koma duyemin.
awaye fermanı :
masdar :
daxe
daxistin
hilgire
hilgirtin
raxe
raxistin
vemire
vemirtin
wergire
wergirtin
3) Lekeren rakişayi yen koma seyem.
awaye fermanı :
masdar :
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ragihe
ragihandin
vemale
vemalandin
La yi ko di ni şe yen jor de hati raberkirin peşgira (da) hatiye pe ş lekeren çikin, xistin, weşandin,
peşgira (ra) hatiye peş lekeren kişin, xistin, hilandin, peşgira (hil) hatiye peş lekeren ani'n, girtin,
kişandin, peşgira (ve) hatiye peş lekeren malln, mirtin ô peşgira (wer) hatiye peş lekera girti, bi wan
lekeran ve zeliqi'ne, bi sitandina wan peşgiran ew leker ramaneo xwe guhartine, rakişine lekerine din.
2) Bemava (bi) erka bihevreyiye diden
Di ve re w şe de di hevoke (cümle) bixweser te bikaranin. Herweki :
- Çend heval bi min re hatine komele.
3) Bemava (bi) di demalekere ya be de te bikaranin.
Di ve rewşe de bemava (bi) bi lekere ve dizeliqi. Herweki :
- Eze pertukeke te bişeyenim.
4) Bemava (bi) di demalekere ya çi'roka dema buhuriyi nezik de te bikaranin.
Di ve rewşe de bemava 8bi) bilekere ve dizeliqi. Herweki:
- Mine beri nôha bigotana.
5) Bemava (bi) di dema lekere ya buhun yi' nezik alıekini de te bikaranin.
Di ve rewşe de bemava (bi) bilekere ve dizeliqi'. herweki:
- Pişti ko ez bireviyame, kes li wir nedime.
6) Bemava (bi) di raweya lekere yalıekini dete bikaranin.
Di ve rewşe de bemava (bi) bi lekere ve dizeliqi'. herweki' :
- Hege ez bi kevim, xwe bidine ber min.
7) Bemava (bi) di erka peşgira guherber de te bikaranin.
Di erka guherbere de (bi) te peş nava. Bi wan navan ve dizeliqi.
Bi sitandina (bi) nav texli't ô ramaneo xwe diguherenin. Ji nava rangderi'n (sifat) radikeşenin. Herweki

w

1) çek, dar, re.
2) biçek, bidar, bire.

w

Layi ko te ditin wôşeyen (çek), (dar), ô (re) di texlite nav, wôşeyen (biçek), (bidar) ô (bire) seba ko
rôçiken (özellik) xwe raber dikin, di texllte rengdenn de ne.
di.
Bemava (di) di hevoke de ramana tedeyiye diden.
Di ve rewşe de (di) de hevoke de bixweser te bikarani'n. Herweki:
- Ez di re de liqayi keseki nebôm.
Bemava (di) di de ma le kere ya nôha de te bikaranin.
Di ve rewşe de bemava (di) bilekere ve dizeliqi. Herweki:
- Ez ve pertuke nô dixwenim.
Di demalekere ya çiroka dema nôha de te bikaranin. Herweki :
- Min ev pertuk dixwend.
Bemave dayini (de/da), (re/ra) ô (ve/va) ramaneo tedeyiye, hevreyi'ye, wedeyiye bi wuşeyen ko ten
paş wana ra didine derin. Ev bemav di her rawşe de, di hevoke de, di dawineya wuşeyen din de bix
weser tene bikaranln. Di benda me yi jor de ev bemav di gelek hevokan de hatine bikaranin. Pewane
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ger ev bemav ji nivlsare bene çavderkirin.

b)

w

1)

2)

3)
B)
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(Gotina Bapfren Kurd)

Simko
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bl ku gava çeken kimyawi bi kar bine
ji çarnikale "cihane çi deng" herambere wi naye peş. Li miledin da ji ı1 bi
te vi ve ji sala 1984 an ı1 hirde, gund ı1
bajaren Kurdistan (başur) da barandin bi nepelm birnben kimyawl, ne
bes ev tine jl bi, ser veda ji bi taybeti
sala 1987 an de , disa çend heremen
başure Kurdistan bi birnben fosfor!
birnhebaran kiribu. Di ewan bimbe
barandinen çeken kimyawl de, bu
sedema bi hezaran şehld kirina Kurd
li Kurdistan. Ü bi hezaran mal en wan
navça weran ı1 hilweşand, "girse" ya
be guneh zar, jin, pir ketin kolana ı1 be
mefer ı1 bezarhiştin. Di eve pevajoke
de serbare seyem, 16 Adaresala 1988
an de xwinxwar, devilxwin ı1 efleqe
faşist, bi hez, hirç ı1 hovltiya xwe bi
çekenkimyawiyenheyame nujen HALEPÇE ı1 derdora wi wekl reze ku
bikeve ber teyroken nisane jehr le
werand. Di eve pevajoke de ji, avetina
jelıra kimya wl de 5000 hezar zar, jin,
pir qetil kirin. Pişti ve bi demek kurt
de heyiva tebaxe dema rawestandina
cenge di navbera iraq-İran; bi gor
Seddam ı1 des te ka xwe dawllnandina
Kurdan eve çeti ri n tişte di wi dem! de
bi hezaran dlsa miroven be guneh
hatin şehit kirin ı1 bi sed hezaran jl ji
cihe xwe hat bi dorxistin, ı1 derbederkirin .. gond ı1 bajaren e w an hereman
jl hate şawitandin ı1 werankirin, çı1lki
rin. Le, ne Seddam ı1 ne jl desteka wi
ı1 ne ji metingehkaren ciranen wi
nikarin, bi dawi inandİna Gele Kurd
blne.Wijijiyana berxwedan ı1 Kurdewariya wi bide sar ı1 sekinandin. Em
bere xwe bidin awiren geleri ya navnetewi: -"Cihan" be deng ı1 be guh ı1
zirnan maylbun?!" Vekirin dema ket
delive xweye arınane ı1 kiryare qey
dixwazit hinda bike"? Seddam ji eve
dellve berjewendl girt ı1 bi dil ı1 daxwaza xwe, çawa bi xwaze; zarok, jin,
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w

w
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Ewe role nemirovi dileyize ji "çartikan" ne ku herse yen mayln ji wl
cidane yek ji ji iraq e. Serkeşe şoreşa
bi bir ı1 bawera nijadperest ı1 faşist
Seddam Hu sayin e. Ev herçar welatan
ki, ji çi mili ve bo bi da wianina ci vaka
Kurd bi çi rengi-çawa de ri hen vi Geli
ji bin erde, kore ı1 he wl bine he tani iro
tiştek ji metoden xwe nehiştin ku bi
kar neinayin ..
Lebele Gele Kurd, ne li ber van
kiryaran di tewehet ı1 ne ji ji dest ji
tekoşina berxwedanaxwe ya bi rumet
di hele ı1 ne jl diraweste. Le ez dixwazim li vedere bala xwe bi di m ser iraq;
gelikişkere ye li meydane, li peş çave
cihane çi tet sere Gele Kurd .. ? Rezani
ya navnetewi bi gor ve çawa dimeşe?
Ka gelo, amadekaren tevgera rizgarlxwazen Kurd, en xwe reber an ji
rezan dixwazin bidin diyarkirin ı1
danin; Parti ı1 rexİstinen Kurdistan
çi ye? De bi karibindi mafe van babetan de çibikin? Derınane ekdestiye
incexji Kurdperestiye betin ı1 dermane birina me bi xwe eve ye. Baştirln
çek ı1 heztirin gav ji yekitiye tiştek
nine. X we di w are peywendiyi de
çawa rexistvanl tevl doza xwe ya bi
mafbiden erekirin? Di ware peywendiyen navnetewi ı1 dlplomati de de,
bikaribin bi birati ruyen hevdo li ser
yek mase, Arınanca Gele xwe bi gihen?
Serkirdariya Şoreşa etleqe BAAS,
metingelıkar ı1 faşist iraq, her weha
serkeşe Gelkuştina Kurdistan
ye xwlnxwar ı1 xwinmij ı1 xwlnrij
Seddam, wek te zanin merxen sergermiya çediket. Meydana cenge ji
Welaten Rojhilat ı1 hin din re di xwine, di xwaze .. ! Ere here w ek peşiye
me Kurdan ji goti: Kitik ne li male
nave mişki avdila ya. Ere karbidesta
iraq piştraste ji ew rojen borin?! Çi
bixwaze dike ı1 w eki kiriye ji, di zanl-

di

ek ku te zanin karbide
sta iraq, karbidesteki ni
jadperest ı1 xwinxwar,
faşisteki mezin e be din ı1
lman ne. Di ev an heyiven da wi li Rojhilata navln, "kelek" bi fir ı1 firek
ketiye jiyana rojane de. Ha iro, ha
sibehi serde bifirehetin. Ev kelandin;
ji mileke wek gelik caran ku tevnen
nemiroviti, raçandinen fen ı1 fiten tari
şunşupi ya xwe di dominen ı1 li ser
singa welate me ye eve çendi-çed
salin ku di nava xwine de dinale,
bazaren hilweşandine dike ... Ji bo na
ramana xwey nijadperest, berjewendiya heremi ı1 welatiyi li deste xwe
dike,u bi desten gen ı1 gemargirtl hej
pitir li ser heremen Kurdistan bi pltnasl Gelkujtine di domine.Ji bo kurati ya
jiyana wi welatl, Gelkuştİn bo Seddam cejne uji bo na rezani ya "navnetewl" ji seyre ...
Bi ser ve de ji u li mil e din da ji iraq,
ı1 revebere w e ye faşi~t xwe wek Seroke seransere hemi welaten Ereban
dixwaze bide "erekirin" , (bi bist
hezaran misilmanen Kurd yen be
guneh qetil kiribu- cihan be deg ı1
pejin ma lewma). Ji bo peş bere biveyekl, anji sedema İsrail parastina xwe
her, çend beje jlle, bi taybeti ev dibe
encama tar ı1 markirina Kurdistan bi
xwe ye. Dema mirov hlr li ve rewşe
meze biket, bala xwe bi de ser ji keskere di ve biyani neet dltin ku bi taybetl
rexİstinen Kurd .. ! (Cihan hat guhartin, raman jl ji serneketina xwey hundirl, ez di ewe bawere de me sibe
cihan bi hilweşe jl hej Kurd razayl
ne.) Be goman ı1 goman tede nlne ku
ev dema destgirtin dive ı1 pewlste.
Nexwe ew kiryar ı1 bazaren bihakirine di bin sedemen hilweşndin a me zin
cardi, dibe pişka Kurd ı1 Kurdistan
-Rojhilata navln bi evetişte ve giredayi ye.
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"Hevalo ez hineka nas dikim, ku ez wana peş neyare te jf dikim"
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xwe di peşbere min de bide ceribandin? Fermon aha meydan, heji ji
welaten ewropa çeken giran bo Seddam ii des te ka wi di çe ... Bo nimone;
Li İngiltere karxana ku polayi çedike
ii derdixe ew dehaşa luliyen topan ji
bona Seddam biç it ji le bi gor hinek
astengan, ji nava re day e zivirandin ii
ev asteng İsrail bi xwe buye, ku ew
dezgeh neçit ber deste sitemkar ii
dalı be, Jikesen boyin encame rekirina
ev topane dikuje.
Çapdera nijadperest, karbidesta
metingeh ii faşist i Tirk, weki her
cariken caran ku bibin sebeba hej
weran u talakirin a Kurdistan bi tevi
cirane xwe ye wek wi xwinxwar u
xwinrij disan dikin ... wek dikitin ji.
Seddam, di cihana welaten Ereban de
xwe dixwaze mina serok bide ere
kirin-bingeh a heri mezin dayi leyiztin be goman Gelkujtin nen heremen
Kurdistan nin (başur). Serkariye bike
u bi meşina xwe, di evi kiraside dibine
u didite diyarkirin. Ew meydana, ku
wi dixwest ne bi yaniye ji me re; çimki
çeken heyamin yen Nujen nen kimyawi bi kef ii daxwaza xwe li Kurdistan
(başu) kar anibu. Bi de h hezaran kuşti
u birindar, derbeder u tar u mar kiribu.
Di eve pevajoke de u bi tevi ve ji ji
"cihane"? bi taybeti tu welatan denge
xwe der neanin bo Seddam (ii ber
berjewendiya xwe u welaten xwe).
Seddam u desteka xwe ne ewqa mer u
cengvan nin, di heyiva Tebaxe de
gava (pişti ceng rawesta)bi her heza
xwe ve heriş aveti ser herema Bahdi-
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pir ii dewar ii dalıben kivi ii kedi bi
dest (i gotina xwe be, imani jelıra
kimyawi bi kartine. Nişxwe ew de
meydanebi xwine ii welaten Rojhilat
(i hindi bide çavtirsandi kirin! Le ger
wi demi weki ku li jor ji daye xweya
kirin, gava çeken kimyawi deynadi li
ser sere miroven Kurd werandi, ji
herema navnetewi, ji komisyona
yekitiya Gelan, anjiji UNESCO ii an
ji ji tu rexistine demokrat ii aşti xwaz
dengek bi rastin bi derketana ii ew
çavtirsandi bikiran iro, ev sergrmi ya
heye ji nedikir. Bi gor niiçeyen bi yani ji ku dayin xuya kirin, te zanin ku
di deste iraq e de çeken kimyawi yen
ku bikare welaten Rojhilata navin
çavtirsandi biket heye. E cihan dixwaze bijile çawa? Ekli ekibi çepuçiran bo xweş jiyana xwe siwar ~ibin ii
li mile diji "mafen miroran li filan
welati" nine, bi kartinin. Bi rasti di
evan derbaran de yen ku hej bingeha
mirovati li konaxen navnetewi çawa
bi bo kare xwe kartinin tenegihayi be
goman Kurdin? (dezgehen kimyawi
be vebir redikin bo iraq), çi ji evi
dezgehe çeken kimyawi dike?
Gelkuştinen bilind yen bi tirs ii werankari li baştire Kurdistan tine bi cih.
Kes ii cihan ji van boyeran neguhle
buyi ten? Di mile din da ji ek miven
xwe yen bisporen kimya tegeheşti ii
karkirina lekdana wi, redike karxana
kimyawi dertexe li rex Bexda (1988)
Dema ev ho le bi domine ji xwe nerazibuna cihane de wek daxwaz ii viyana wibe.Seddem , Gel o ma hinek hene

nan u bi Tank, Top, bombeavej mina
rojaman u nemane bibu. Le Peşmerge
yendiler li himherevan Çeken nujen
u giran, weka şeran bi berxwedan
mina çi ya girani ya xo danin erde-diji
van xwesteken ku dawi bine Kudran.
Le çi mixabin be imane efleq u desteka xwe ve bi çeke kimyawi
karani-serket in bi vi awayi incex dibe
digot. Ev ji bo encama bi hezaran
kuşti u ji cih derçuyin.
Ew luliyen topan ku bi çuwana
iraq, girani ya luliye 40 ton ii ya tope ji
100 ton + ı 40 ton. Avetina berken ku
kimyawi pe baveje durçiiyin 565 km
ye. Di eve pevajoke de çapdera nijadperest i Tirk di bexda li ser luliya
topan tu guftuguh nehat kirin digot, le
ne go çima ruye xwinrije honerhaval
ye tirk je dilteng bu ye? as tengen nerekirina luliyan bu. Di evan raburiyan
de, ji bal hinek welatan ku iraq heçku
li gir fitiliye! dixweyet. Bi lez u beze
Seddam dane diyarkirin ku di cihane
de "mirove bi ve", Kovarek li Emerika
derdikeve; U.S. news and world
Report Saddam, bi milyara dolar çeken
kimyawi kiriye, dinava ı Osalan de 50
milyar dolar bi buney ew çeken biyolojik di, herema navnetewayi de dora
kirina yekem standiye wi dibe. Bi gor
ditina min ev tişt gelik giringin u ten
diyarkin,ji xwe seri de ji em dibejin di
Gelkuştina Kurdistan de serbestiya
ve dewlete ji, des te rezani ya navnetewi u welaten xodan peşesazi (endostri) çebun. '-------'
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