
GLI LAN 
BIJİ YEKE GULANE 

Gele me roja navneteweyi ya yekitl, tekoşln Cı 
piştgiriya gelen karker Cı xebatkaran l e Gulane 
di pevajoyeke taybetl u diroki de plroz dike. Ji 
ber ku gele Kurdistana Başfu di ware şikestan
dina zinciren bindestl u kolonyallzme de kes u 
fırsendeke diroki bi dest xistiye. Başure Kurdis
tane berbanga azadiye dijl. Gele me li her çar 
perçeyen Kurdistane azadiya Başure Kurdistane 
u le Gulane bi ruheki şoreşgerl u coşeke mezin 
bi hevre piroz dike. 

Le Gulane di eyne deme de, sembola tekoşlna 
li dijl kolonyallzme, bindestiya neteweyi u ni
jadperestiye ye. Di roja iro de, ve dinamika hen 
mezin ruhe le Gulane dide jiyandin. Ji ber ve 
yeke, azadbuyina Başure Kurdistane di seri de ji 
bo gele Kurdistane, le herweha ji bo tekoşina 
hemu gelen hererne u dinye jl bidestxistineke 
geleki mezin e. Ruxandina rejima dlktatoren 

Seddam bi awaki giştl j i bo gelen Iraq e u bi 
taybetl j i bo gele Kurd asoyen nu vedike. 

Be gı1man mirov şer naxawaze. Eger mirov 
neçar nemine, tu gel meldariya şer nake. Di şer
an de yen ku her! eş u zerare dibine çina karker 
u kedkar in. Di şere Iraqe de j'i d'isa ev beşe ci
vate zerar u eşa heri mezin d'itin. Berpirsiyare vi 
~eri, di seri de karbidestiya Seddam, Emer'ika u 
Ingilistan jl di nav de dewleten emperyalist
kapitalist in. Gele Başure Kurdistane demek dur 
Cı direj li diji rejlma Seddam ya kolonya11st şer 
kir u gelekbedelen mezin da. Gele Başure Kur
distane lro berhemen ve xebat O teşonina xwe 
dide hevdu. Gele me ji nakoki O valahi vi şeri 
hinek destketiyen nu bi dest xist. Mare keseki 
tuneyc ku bi nave şoreşgerl u ant1-emperyal'izme 
teoriyen komployen nu biafirine o siclariye texe 
ser ve xebat Q tekoşlna bi zahmet ya rewa. 
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Bi munasebeta roja yeklti u tilkoşine ya 
navneteweyl 1 e Gulane, di seri yen Turkiye, em 
gazi hernil bezen peşverfı u demokrat yen navçe 
u dinye dikin ku helwesteke rast u durust bigrin; 
piştgiriya azadiya gele Kurd bilin. Ev di eyne 
deme de wezlfeyeke bingeh~n ya rube 
enternasyonalist ya le Gulane ye. 

Di pevajoya şere Iraqe de, ji ber fobiya 
kurdi, nijadperesten Turkiye careka din clzme
yen bi xwln yen şer xistin lingen xwe u şiiren 
xwe ji kalanan kişandin u ketin ser riya sefera 
Kurdistane. Le ji ber helwest u rawestandina bi 

· mmet ya bezen welatparez yen Başfire Kurdis
tane, hewesa dewleta Tirkiye ya ilhaka petrola 
Kerkük u Musile careka din di qirika wan de 
ma. Turkiye di dlroka xwe ya nezlk de, tu cari 
weha beçare il tene nemaye. Ev ne hew ji bo 
gele Kurd, herweha ji bo çina karker u kedkaren 
Turkiyeye jl serketineke giring e. Helwesta kur
dan ya bi biryar, peşl li ber maceraperestiyeke 
nu ya dewleta Turkiyeye girt. Le wezlfeya esası 
ya li dijl peşketina nljadperesti, şerxwazl il 
dijmina-tiya gelan dikeve ser milen çina karker, 
kedkar, şoreşger, demokrat, aştlxwaz u hawiren 

mirovperwer yen Turkiye. Dive ew Ii welare 
xwe li dijmin bigerin u li ser v1 xakl vi 
bixenikine. Dive be zanin ku di bingebe dijberi, 
nljadperesti, zilm, zordarl u kedxwarine de, 
dllgirtina gele Kurd heye. Eger em bixwazin bi 
rast! rube şoreşgeri ye I e Gulane :re m bi kin, 
dive di seri de ya gele Kurd em mecbilrin mil 
bidin tekoşina azadi il serxwebilna gelan. 

Bi munasebeta 1 e Gulane em careka din 
gazi çina karker, gelen kedkar u bezen şoreşger 
il demokrat yen Turkiyeye dikin il diyar dikin 
ku dijmine beri mezin di hundur de ye. Rejlma 
kolonyallst ya Kemalist bedefa me ya hevbeş e. 
Weke rejlroa Seddam, heta ev rejlma xwlnrej ya 
Kemalist neye rilxandin; ne azadiyek bi rast!, ne 
aştı il demokrasi tete u ne jl zilm u zordarl u 
kedxwari ji hole radibe. 

Herweha em gazi şoreşger u dernoktaten 
turk, kurd u hernil neteweyen din dikin ku em bi 
hevre ve roja bi mane, le Gulana 2003an, di 
desteki de sembola azadiya neteweyl meşala 
Newroze u di deste din ji alaya le Gulane ya 
ked u enternasyonallzme piroz bikin. 

Biji le Gulane! 
Biji yekitiya gel an! 

Biji tekoşina azadiye ya gele Başfire Kurdistane! 

REXISTINA SOSYALİST YA DEMOKRATİK YA KURDISTANE 
(RSDK) 

KOMİTEYA BIREVEBIR 

A A 

JIBO SERKETINE YEKETIY A KURDAN PEWIST E! 

Şere ku YD Emerlqa u Bir'lıanya li dijl 
Saddam dest pekirin ne şere kurdan e. Ew şer ne 
jibo xelaslya kurdan, ne ji jibo demokrasiye te 
kirin. Ew şer jibo kontrola petrola Kurdistane u 
lraqe; her wiha jibo kontrola askeri u siyasi ya 
mintiqe dest pe kiriye. Li aliye din ew dewleren 
ku li dijl şer in (wek Fransa u Rusya) ne jibo 
xi!ra kurdan u ne jl jibo demokrasiye li dijl şer 
derdikevin.Ne xer! Ew jl jibo ku kontrola xwe 
li ser petrole u mintiqe wenda negin li dij in. 

W eki her mirovekl sosyalist ez ji li dijl şer 
im. U ez li hember şere ku li dijl yek wek 
Saddam (ku qatile sedxazar kes e) re kirin cihe 

xwe nagrim il tevl protesta wl ji nabim. Ew 
sosyalist (l koministen ku li dijl şer in (bi taybefı 
ji sosyalisten Turkiye) di esli xwe da li diji YDE 
ne li diji şer in. Eger ne vergani bil, ewe sifte li 
dijl şere ku Saddam bi Irane ra heşt sala kir u bil 
sewema küstina mllyonek insan derketana u de 
ew protesto bikrana. Herwiha ewe li diji şere ku 
Saddam si sala li hemher kurdan dike dergetna u 
we li dijl qat11ama Helebçe protesten geş pek 
hanina u mina lro bi sedbezaran li koça 
bimeşiyana. U mixabin, ew ji van kirinen hov 
ra be deng man. Dlsa ew ji erisen ku dewleta 
Tirk li dijl me kurdan dike, bedeng mane u bej! 
bedengin. Nave ve tewre duriltl ye. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kurdistana başik ew heşte ı1 penc(85) sala 
jibo azadiye bi dewleta Iraqe re di şer da ye. 
Arınanca kurdan ku rejima Saddam helweşe u li 
cihe we dewletek federal ı1 demokratik be 
çekirin. Civinen ku 2002 li Landone u 2003 li 
Selherline çebün, da ew arınanca him 
muhalafeta Iraqe qebul kir, him ji YD Emeriqa 
u Britanya. Yani pişti. helwaşandina Saddam, di 
ava kirina dewletek nu li Iraqe Komera Federal 
Ya Kurdistana Iraqeye k ji ew dewleten federal 
bü. Di ve babete da stratejiya Kurdistana başik 
u yen YDE u Britanya bün yek. 

Di rewşek werga da dive kurdan çi bikra? 
yan ewe li dij şer derketana, yan ji de tekoşlna 
jibo azadi u xelasiye ku si sal bere li diji 
Saddam dest pe kiribu berdewam bikirna. Reki 
din tünebu li ber wan. 

Hezen sosyalist, korninisı u sosyal demkoral 
uwd ji kurdan dixwastin ku ew li dij şer an ji be
teref bimlnin. Tawereki ani jibo me kurdan xwe 
küştin bü. Jiber ku di praktike da dihate we ma
xne em piştgiriya Saddam dikin. Ev ji ixaneteke 
heri mezin bU jibo me kurdan. Li aliye din kur
dan re ji dewleta Tirk ra vedikir ku ew ben Kur
distane dabigirtaya. Jiber ku YDE u Britanya be 
pişt kiriya kurdan de be şik tifaq bi dewleta Tirk 
ra çebikrana u şerten tirkan ku dixastin ikdidara 
Kurdistana başfuji bini da ji orte rakinde qebUI 
bikirna. Dewleta Tirk de erişi ser kurdan bikra u 
ew azadiya ku pişti şere körfeze ketibı1 deste me 
de bihata helwesandin. E w ji pelciqandina rexis
ıina kurdi bu li başike welat. Be gürnan ye tesi
reki negativ li ser rexİstina netewi ya parçen din 
ji bikra. Herwiha li Iraqe di orgenize kirina reji
mek nu da de kurd nebüna xudi deng. Alternali
va herl rast tekaşma xelasiya milete kurd ku beri 
si sali li diji Saddam dest pekiri, dive dom bikra. 

Em ji dizanin ku YDE u Britanya ne jibo 
xelasiya kurdan bi Saddam ra şer dikin. Le Kurd 
j i bo xelasiya dikarin j i rewşe istifade bi kin. 
Xelasi u azadiya kurdan gavekjibo demokrasiya 
gelen rojhelata navln e. Eger ew bi alikariya 
YDE hatiye qezenc kirin ji vergani ye. 

Him beri şer him j i pişti şer partiyen kurden 
başur li hemher YDE hewildana xwe wek 
aliyeki serbixwe danln. Seroke KOP M. Barzani 
payiza çunı li Therane li ser pirseka 
rojnemavaneki, ani zirnan ku kurd wek quwetek 
serbixwe tevi vi şeri dibin. U dlsa pişti şer, him 
M. Barzani, him ji seroke YNK C. Talabani di 
şiroven xwe yen j i bo peşeroj e diyar kirin. ı1 anın 
zirnan ku dive Iraq ji ali iraq!yan va be idare 
kirin u dive YDE li Iraqe u Kurdistane zede 
nemine. Eger ew birninin de likevin rewşa 
dagirkeriye. Her du seroken kurdan bi yek dengl 

diyar kirin ku dive dewleta Iraqe federal u 
dernoktatık be. Her wiha, wan li hemher tehdit u 

proveqasiyonen dewleta Tirk ji lawteki baş u 
xudi prensip şani dan. Ew tawir, bu sebeb ku 
dewleta Tirk neweri eriş bibe ser Kurdistane. 

Em kurd u bi taybeti ji kurden sosyalist 
binin bira xwe ku siyaset iro be dost u heval 
naçe ser!. Jibo serketine pewisti bi dost u 
hevalan heye. Mileteki wek milete kurd ku 
hatiye bindest kirin dosten wi gelen navnetewi 
u rexistenen çep u sosyalist in. Le mixabin pir 
caran van hezana alikarl u piştkiriya xwe ji 
kurdan ra sedi sed nişan nedane. Her çiqes ew bi 
devki bejin di praktlke da li diji we tişt hatine 
kirin. Nurnurren ve gelek in. Di vi şeri da ji em 
dibinin dema ew li diji şer derdikevin ku ne bi 
dile wan be ji ew dibin şirike Saddam. Em şahid 
dibin ku di van protesto u xwepeşandanan da 
j i bo azadi ı1 xelasiya kurdan ye k daxwazi ji neye 
kirin. Ew hatine ji birkirin. Jiber ve ji ez dibejim 
çi mixabin tu cari dosten kurda yen bi dil u can 
çenebüne. Dosten ku hene il hebüne li ser 
stratejiya manfeete xwe piştkiriya kurdan kirine. 

İro ji verga ye. YDE jibo manfeete xwe bi 
kurdan ra tifaqe dike. Le ev bi xwe ra imkanan 
j! çedike ji bo me. Mimkune ev yek hibe azadi u 
xelasiya başike Kurdistane. Serketina we di des
ten me kurdan da ye. Dive si(30) milyon kurd 
wek yek dengi, be şert u be gill u gazine pişt
girlya Kurdistana başik bikin u li xwedi derke
vin. Dive em zanibin imkana ku iro ketiye des
ten me tu cari neket!ye. Dive em bi hemüimka
nen xwe bi bir ı1 baweren xwe ew qezencen ku 
bi xwinen şehidan bi dest me ketine biparezin. 

Berpirsiyariya me ya yekem em hewl bidin 
ku yeketiya di mayna partiyen Kurdistana basik 
da çebı1ye ben paraztin. Heqi kesi tüne ku 
mayna kurdan xera bike. Rexnen ku em li wan 
bikin dive xizmeti yeket!ya wan bike. Ne ku em 
piştkiriya alik! bikin ı1 ali din ji pis bikin. Di 
rewşek wek iro da ev xerab!ya heri mezine jibo 
kurdan e. Ji bira mekin ku dema kurd yekbüne 
wan gaven mezin ı1 serketi avetine. Le dema ew 
rie yek büne qezencen deh salan bi careke ra 
xera kirine. Rewşa kurdan xesas e, dujmenen 
me gelek in; il li hev!ya qelsiyek me ne. Dive 
em bi van zanabünan gavan bavejin. 

Ez bawer nakim ku YDE ye bixwaze civatek 
wekhevi-demokratik li Kurdistane ü Iraqe ava 
bike. Ji xwe ev yek ne aranınaca wan e ji. Em 
hemü dizanin ew jibo çi li wir in. Le, em kurd 
dikarin ji ve rewşe istifade bikin ı1 civateki 
wekhev u demokrat çebikin. Ji xwe be civateki 
wekhevi çekirina civatek demokratik ji biya min 
zehmet e. 
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Li aliye din hinek daxwaziyen me ji ji 
partiyen Kurdistana başilr hene. 

I. Di ve YNK ü KDP li ser paraztin ü hebüna 
Ko mera Federal ya Kurdistana lraqe w ek ye k 
can, yek deng ü yek hez bin. Jibo serketine 
yeketi pewist e! 

2. Di ve herrlu parti ü hezen din li Kurdistana 
başilr li gor prensiben ku ve dawiye li ser yekltl 
hate çekirin, yek parlement, yek hukumet ü yek 
serokwezire Kurdistane be helbijartin. Dive 
rexisıina leşkeri j i paruyan be qetandin u 
rexistineklleşkeri ye serbixwe, le bi hukumeta ü 
pariemerrta Kurdistane va giredayi be çekirin. 
Yani dive leşker, polis ü paraztin ya kurdi ü 
Kurdistani be, ne giredayi partiyen siyasi be. 

3. Di ve e w baj ar u gonden ku j i leşkeren 
Saddam hatine azad kirin ji runiştivanen wan 
qorumen revebir ben· çekirin. Di van qorurnan 
da dive kurd, ereb, turkmen ü suryani ben tems11 

kirin. Herwiha dive kurden ku Saddam jimalu 
waren wan bi zore bargirin dani disa vekerin ser 
varen xwe u dive dewleta Federal ji wan ra 
alikar be. Le dive ew nebe sewama ereben ku 
Saddam ew anm ser cih ü waren kurdan bi zore 
ji wir ben derkirin. Dive jibo wan ji cih li 
Kurdistane hebe. Dive arınanca me avakirina 
Kurdistanek wekhevi, pirrengm ü pirdengin be. 

Jibo ve ji ew yeklti u hevkarlya herdu parti, 
YNK u KDP ku li ser bingeha avakirina 
Kurdistanek Federal hatine cem hev dive dom 
hibe ü geş hibe. 

5.Dive KDP ü YNK di şer da bi ala 
Kurdistane bimeşiyana, ne bi ala partiyen xwe. 
Ew kemasiyekl mezin e. Işareten ku em didin 
dinyaye dive işareten ku em kurd neteweyek in 
u ala me ji yek e. Me dixwast ku h Kerkuke, h 
Mosule, li Erbile ü li Silimanye bes ala rengin li 
bircan be dardagirin. Bi heviyen wan roj an. 

Nisan 20031 Vakkas CELIK 

DI QRİZA IRAQ DE REWŞA KURDISTAN 

J i ali Emrika ve avakirina "Sazilmana C1lıane 
ya Nu" berdewam dike. Loma Emrika hernil plan 
u programe enşa lraq'e arnade kiriye. Le ji bo ku 
erişi Iraqe bike, destUra Yekltiya Netewan, aH
karl u hevkariya dewleta Tirk ü Opozisyona lra
qe, ji xwe re gring dibine. İro di na va opozisyone 
de ji heza di ware siyasi u leşkeri ya heri birexis
tini gele Kurd e. Le ji bo Emrika Saddam bixe, 
petrola Milsil ü Kerkilke texe bin kontrole, li 
hererne istlkrare saz bike, allkarl ü hevkarlya 
Kurdan gringtirin e. Le hevkariya Emrika ya bi 
Kurdan re, dewleta Tirk zehf aciz dike. Le dew
leta Tirk ü Emrika ji hevalbenden hev yen penci 
sale ne.Di ve rewşe de di navbena Tirk ü Kurdan 
de we helwesta Emrika çi be; an dive helwesta 
Kilrdan çi be ku destkevtl ıl mare xwe biparez e? 

Gele Kurd beri bi 80 sali fersenda rizgariye 
wenda kir. Ger gele Kurd, di ware netewi, siyasi 
ıl leşkeri de bi rexistin ba ü yekitlya xwe saz 
kiriba, di Konferansa Lozane de mare w1 binpe 
nedibü, nedihat parçekinn ü nedibil metingeha 
çar dewleten ku ew bixwe di bin dagiriya emper
yalistan de bün. Pişti 80 sali, gele Kurd, li rojhe
hıre Kurdistane, !ro disa ew fersenda ku ya we 
rizgar hibe, yan ji we bindest biınlne bi dest xis
tiye. Le !ro ew tişte ku me dilgeş u şa dike, Gele 

Kurd di ware siyasi, abori u leşkeri bi rexisıini 
ye; hevkari ıl yekitiya xwe ya netewi saz kiriye. 

Pişti şere kendave ü raperina gele Kurd u 
parasıina Heza Mirkut, gele Kurd bijartinen de
mokratik pek ani ü parlmenta xwe sazkir. Di der
bare gele Kurd u Kurdistane de, edi Parlamenta 
Kurdistintane biryar dida: bi gelek biryaran re 
biryara Kurdistanek Federal jl da. Ev rewşa her 
ku çü neyaren gele Kurd, yani dewleren 
metinkar xist hundir xofa ku l<.urd bibin dewlet ü 
sibehe alikariya birayen xwe yen di bin desten 
wan bikin.Her çendin dewleten dagirker yen her
erne, ew xistin bin gemaroye, deri li wan girlin u 
riya xwarin u bazirganiye li her wan birin, ajan ü 
sabotor bera pexila wan dan, behejmar suikast ü 
sabotaj dan kirin, ji bo berhevdana gele Kurd 
hernil imkane xwe bi kar anm, le disa ji nikani
biln xweparastin, xweidarekirin ü demokrasiya 
gele Kurd xira bikin: Ev duwanzdeh sal in ku 
gele Kurd bi awakl demokratik xwe idare dike. 

Ji şere kendave de arınanca Ernrı"'ka, dawi li 
desthelatıya Saddam bme u hererne rexe bin 
kontrola xwe. Le peşi pirsgireka ku ke li şüna 
Saddam bike desthelat derket hole. Loma 
demeke opozisyona lraqe ji bo desthalatiye 
bigire deste xwe arnade kir. 

Xalit Usoi 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BİR DEVRİN KAPANIŞI 

Saddam' ın devtilişi ardından Irak'ta gözlem
lenen kaos ve anarşi ortamı, çok özel bir dwuın 
ve ilk olarak karşılaşılan bir olaymış gibi, 
özellikle de uluslararası medya tarafından kam
uoyuna yansıtılırken, olayın ne kadar objektif bir 
biçimde değerlendirildiği ise, ayrı bir tartışma ko
nusu olarak gündeinimizi işgal ediyor. Ne yazık 
ki, olayın baş müsebbibinin Kürtler olduğu Türk 
·basınında işlenirken, küçük harflerle de olsa kimi 
sol çevreler de bu propagandaya alet oluyorlar. 

Burada Irak'ta yaşanan bu kaos ortamının 
neden ve niçinlerini biraz açalım. 

Kaos ve anarşi ortamı durup dururken oluşmaz. 
Dünyanın başka birçok yöresinde gördüğümüz 
gibi, devlet yönetiminin sarsıldığı veya yıktidığı 
yerlerde, özellikle de baskıcı yönetinilerde daha 
sık rastlanılan yağma, talan ve çapulun en 
azından belli bir dönem "yeni bir irade 
yaratılıncaya kadar" hayat bulduğu yaşanılan bir 
gerçekliktir. Bu dwuın, sosyalist sistemin 
yıkılışında, Balkan ülkelerinde, keza ekonomik 
problenılerle boğuşan Latin Amerika ülkelerinde, 
siyasi, etnik ve dini problemierin yaşandığı 
Afrika ve Asya'da çok canlı bir biçimde yaşandı. 
Medya dünyayı öyle bir küçültmüş ki, dünyanın 
neresinde yaşanırsa yaşansın, bu tür olaylar 
anında film şeridi gibi, ama canlı yayın olarak 
gözlerimizin önüne seriliyor. 
Yaşanan bu olaylan çıplak gözle izleyip 

yorunılamak varken, nedense bazı kesimler olay
lan farklılaştıran gözlüklerle izleyip algıladıklan 
biçimlerde yorumlamayı maharet ve irfan sayı
yorlar. Bu kesinderden özellikle sistemin savunu
culannı, devletin yüce çıkarlannı savunanları ve 
"bölünme korkusu" yaşayanları anlamak pekala 
mümkün. Ancak, sistemle problemler yaşayan
Iann sistenıle aynılaşan çözüm yollarını zorlama
lan, pek anlaşılır görünmüyor. Şunu anlayabilse
ler: Korku ve kaygıların devamı, baskı, zulüm ve 
sömürgeci sistemin yaşıyor olmasındandır. Bu 
sistem bir bütün olarak çökertilmezse dahi, siste
min yaralar alması veya zincir olarak adiandıniır
sa bir halkasının kopnıası, korkulann bir derece 
aşağı çekilmesiyle özdeştir. Kuşkusuz bu durum 
olayların daha net izlenmesine de kaynak 
oluşturur. 

Türk medyası ikinci Körfez Savaşı boyunca 
"savaş kıırşıtı" bir tavır sergiledi. Tırnak içine 
aldığım savaş karşıtlığını biraz tartışmakta fayda 
var. Bu durumun bir kaç boyutta 
değerlendirilmesi gerekiyor. 

Rifat Sefali 
öncelikle savaş karşıtlığının bir bütünsellik 

içerisinde ele alınması gerekir. Bu bölgede uzun 
yıllardır bir savaş yürütülüyor. Bu savaşta Kürt 
halkı bir çok kez soykınmlar yaşadı. Doğal 
olarak bu savaşı süreçle örtüştürürsek, hem 
birilerine haksızlık edilmemiş olur, hem de 
Kürtlerden çok farklı beklentiler biraz 
törpülenıniş olur. Doğru olan da budur. Yoksa 
Kürtler savaşı isteıniyor!ar, onlar uzun yıllardır 
baskı, zulüm, işkence, ilhak, işgal, sömürü ve 
soykınına uğrayan bir toplumdur. Bu durumdan 
kurtuluşun tek yolu olarak kendilerine dayatılan 
savaşı yürütüyorlar. Kürtler, bugün Irak'a savaş 
açan kesimin istem ve çabası sonucu ülkelerinin 
parçalı sömürge bir konuma getirildiğini de çok 
iyi biliyorlar. Ve savaş karşıtlarını bu süreç 
içerisinde yanında görmek istemesi kadar doğal 
ne olabilirdi ki. Ama çok garip bir şeyler oluyor. 
Türkiye'de herkes, Kürtleri Saddam ile aynı 
kulvarda, Kürtlerin hedefini küçülten kesime 
kıırşı bu koşullarda savaşmasını istiyorlar. Kendi 
ulusunun ve ülkesinin çıkarlarını ön plana 
alanlar, Kürtlere, kendi ulusal çıkarlannı gözetme 
ve korumayı lüks sayıyor!ar. Bu düşüncenin sol 
adına hareket eden kesimlerde de hakim olması, 
doğal olarak Kürtleri daha çok yaralıyor. 
Savaş kıırşıtlannın, savaşın 21. gününden sonra 

nasıl çark ettiklerine bakılırsa, Basra'daki kaos 
ortamını tartışmak, biraz yersiz kalır diye 
düşünmek abartı olmasa gerek. Basındaki kaosu 
tartışmak daha ivedilik arzediyor. Çünıle savaş 
kıırşıtlan, bir kısmı büyük bir kısmı da küçük 
harflerle "keşke ikinci tezkereyi çıkarsaydık ve 
Irak'taki yeniden yapılanma ve oluşturulacak 
iradede söz sahibi olsaydık" demeye başladılar. 
Savaşa uç noktada karşı çıkan muhalefet partileri 
ise "Kuzey Irak'a girmek ıçın zaman 
kaybetmemek gerekir. Zaten orada idik. Daha 
güçlü bir şekilde orada olalım" derken, Kuzey 
Irak'a girmenin savaş gerekçesi veya işgal ve 
ilhak ile özdeş olmadığını savunabilecek birileri 
çıkabilecek mi? Öyle görünüyorki Türkiye'deki 
savaş karşıtlannın, bu savaş karşıtlığı, kafalannda 
şekillendirdikleri Misak-i Milli sınırlanyla 
sınırlıdır. Sorun gı:lip Misak-i Milli sınırianna 
dayanınca akım sular duruyor, savaş kıırşıtlığıda 
bitiyor. Sağcısı-solcusu, muhafazakar-liherali 
hemen bütünleşebiliyorlar. 

Türk basınını en fazla etkileyen ise Kerkük ve 
Musul'da yaşanan talan ve yağina olayları olunca 
işin hinliği de kendiliğinden ortaya çıkınış 
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weha dirold ye. Dive hezen 
Başüre Kurdistane, di rewşeke 
weha zehmet da xwe ten! his 
nekin, bi cesaret bin ı1 bizanibin 
ku 30 milyon Kurd digel wan in. 
Dive be xüyakirin ku heta nfiha 
hewildanen hezen welatperwer 
yen Başüre Kurdistane, şerefa 
neteweyl ya gele Kurd bilind 
kirine fı heyecanek dane we. Bi 
tayben hewildan ı1 agahdariyen 
seroke PDK-1 Birez Mesud 
Barzani ciye pesindayln ı11:ffixa
re ye ku mexseden dewleta Tirk 
di qirika wan da hişt. Gele Kurd 
ta dawiye de digel ve hewildana 
neteweyl be. Protestoyen bi mil
yanan insan li Başüre Kurdis
tane, li ser axen Kurdistane ku 
di bin dagirkerlya İ:rane, Tirkiye 
fı Suriye da ye, li metrepolen 
van welatan fı li Ewrı1paye, li 
Emerika ı1 Australyaye bilind
büna dengen berxwedane ı1 pro
testoyan nlşana vi tişti ye. Kurd, 

pişti trajediya Halepçe ı1 Xelice 
careke din ala serbildana nete
weyi bilind dikin. Ji part! ı1 
rexisıinen siyasi ra vatini dikeve 
da ku van hewildanan, serhilda
nen neteweyl bi pilan ı1 bi 
program bikin hewldanen 
navendi yen parasıine ı1 bin ji 
wan xurttir ı1 çalaktir bikin. 

Her weha gele Kurd di bin van 
mercan da amadekifina New
roza 2003'yi p!roz dike. Bi hevi
ya ku Newroza 2003 hibe "Ba
hara Kurd" ya nu, em hangi 
hemfı hezen welatperwer dikin 
da ku Başüre Kurdistane bipare
zin. Em şehlden Halepçeye bi 
bir tillin fı cejna neteweyl 
Newroze piroz dikin. 

Di vi warl da, pewist e di bin 
peşengiya Platforma Neteweyl 
ya Baküre Kurdistane (PNK) da 
Platforına Kurdili Ewrı1paye ku 
ji hezen ronakbir, demokratik ı1 
siyasi pek ten, dive he çalaktir 
planen hewildanan çekin ı1 
piştgiriya xwe bi birayen xwe 
yen Başür ra pekbinin. PNK 
dive digel hezen perçeyen din, 
ev serbildana neteweyi ya gele 
Kurd di nav hı1nandina yekitiye, 
hevkarlye fı tekoşine da çalaktir 
bike ı1 jibo vi tişti çi ji dest were 
dive bi cih bine. 

16 Adar 2003 

REXISTINA SOSYALİST YA 

DEMOKRATİK YA 
KURDIST~ 

(RSDK) 

KOMİTEYA BIREVEBIR 

oluyor. Şimdi sormak istiyorum: Kerkük ve 
Musul'da yağma yapanların alınlarında "peş

merge" veya "Kürt" mü yazıyordu da yağma 
olayı onlan bu kadar derinden etkiledi. Talana 
uğrayanlann Kürt olduklarını neden görmezlikten 
geliyorsunuz. 

Türk devletinin üst düzey yöneticileri de aklın 
sınırlannı zorlayarak Kürdistan'a müdahaleye 
zemin ararken, Türkmen olayını nufusa vurarak, 
"bölgede 3 milyon Turkmen yaşıyor, bunların 

can gfjvenliğinden Türkiye sorumludur" diye
biliyorlar. Şimdi düşünüyorumda "obj ektiflik"te 
sırayı kimseye kapiırmayan Türk medya ve siyasi 
çevreleri az buçuk bölgeye ilişkin coğrafi 

bilgileri kurcalasalar, Irak nüfusunun 24 milyon 
civannda olduğunu görürler. Şii ve Sünni Arap
lardan sonra en büyük nüfusu Kürtler teşkil 

ediyor. Kürtlerin nüfusu 5 milyon civarındadır. 
Bütün araştırmacıların verilerine göre de bütün 
Irak'ta Türkmen azınlığın nüfusunun üçyüz ile 
üçyüzyirrnibin arası seyrettiği yönündedir. 
Nüfusa ilişkin açıklamayı yapmamdan kasıt, 

nüfus üzerinde oynamak değil, yağma ve !alanda 
kimlerin haksızlığa uğradığının somutlaşmasını 
istememden dolayıdır. Sonuç olarak hem Kürtler, 
hem Türkmenler ve hem de Araplar bu !alandan 
nasibini aldılar. Bu olumsuzlukların sorumlulu
ğunu bir tek etnik gruba yüklemek realist bir 
yaklaşım olmayacağı gibi, dürüstlük olarak da 
ad edilemez. 

Tek etnik kökene tekabül eden bölgelerde ve 
ülkelerde dahi siyasi iradenin etkisi kınlınca bu 
türden çapulculuklara rastlandığına yıikanda 

değinmiştik. Basra ve Bağdat'ta da bu tür olaylar 
yaşandı. Siyasi irade ve otorite sağlanıncaya 

kadar da bu tür olayların bölgede yaşanacağı bir 
gerçekliktir. Umudumuz bir an önce siyasi 
iradenin oluştıırulması ve otorite boşluğunun 

ortadan kaldırlıp istikrarın hakim kılınmasıdır. 
Ancak bu durum dezinforınasyonun ve 
sansasyonel haberlerin önüne gecer. 

Sonuç olarak: Kürtler dostlanndan ve 
müttefiklerinden dostane bit yaklaşım bekliyor. 
Buna hakları da vardır. Kürtlerin bir kısmı uzun 
yıllar dostluk adına ulusal çıkarlarını ihmal 
ettiler. Varılan aşamada çok önemli bir süreç 
yaşanıyor. Keza bu süreç Kürtlere tarihi tirsatlar 
yaratmıştır. Bu fırsatlan kullanmak Kürt halkının 
hakkı ve onun özgül iradesine bağlıdır. Özellikle 
dostlarımızdan bu hakkımızın tesciline ve 
irademizin tecellisine saygılı olmalarını 

bekliyoruz. Bir çok dünya halkı bu yolla 
iradelerini yansıtıp ulusal sonmlarını ya çözdüler 
ya da çözüme ilişkin yolu açtılar. 

Hiç bir tarihsel dönemde Kürtler için ulusal 
ve uluslararası şartlar bu denli olgıınlaşrnamıştı. 
Dolayısıyla Kürtler bu şansı en iyi biçimde 
kullanmak istiyorlar. 

Nisan 2003 
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çekirin, li ser vı esası bawen"ye 
Jı hezen hempeyman bistlnin. 
Lihevhatina di navbeyna hezen 
Başfire Kurdistane ı1 muxalefeta 
netewey1 ya İraqe di vi wari da 
xwedl giringlyeke stratejik e. Le 
pırs, bi muxalefeta İraqe ra 
lihevhatin ter nake. Di politika 
DYE da ku ji terefan yek e, jibo 
peşeroja İraqe cilı ı1 rola Kurdan 
de çi hibe, ev giring e. Baweriya 
ku DYE dide Kurdan çiye, ji ber 
ku ew Başfire Kurdistane wek 
eniya şer ı1 di vi şeri da Kurdan 
wek "mutefik" dibinin, ev giring 
e. Pirsa esası ku Kurd binirxinin 
ev e. Heta iro DYE Kurdan wek 
qerteke hazarkirine xebitandiye. 
Rola DYE di tekçı1na 1975'an 
da ji mejuye her kurdeki fahın
ker nelıatlye jibirkirin. Banga 
serbildane ya Bave George Bush 
ku di şere Xelice da jibo Kurdan 
ı1 Şlıyan kiribı1 ı1 pişti we 
traj edlya ku bati bU sere Kur dan, 
hin nebatiye jiblrkirin. DYE, 
dewleteke emperyalist e ku her 
dem li gori menfeeten xwe 
ketiye nav hewildanan. DYE, vi 
şeri ne jibo Kurdan ı1 gelen 
İraqe yen bindest ı1 ne ji jibo bi 
gotine azadi, demokrasi, aşti u 
istikrara Rojhelatanavin dixwa
ze. Di rastiye da ev şere petrole 
ye. DYE, vı şen jibo qeimkirina 
bi destxistina petrolen Rojhe
latanavin u li gori menfeeten 
xwe yen stratejik ji nı1 ve şikil 
bide hereme. Şere İraqe, tene 
helqeya destpekirina avakirina 
politikaya nu ya DYE ye. Ev 
pilan gelek fireh e u li gori 
stratejiya eskeri, siyasi ı1 abori, 
pirrali ye. Pişti şer ciye Kurdan 
di nav İraqeke nu da, de li gori 
vi politikaye be tespitkirin. Her 
welıa di şer da u pişti şer, Kurd 
dikarin destkeftinen nı1 yen 
giring bi destxin u dikarin de st
keftinen nı1ha ji wenda bikin. 
Kurd pewist e politikaya xwe, 
strateji u tektiken şer li ser ve 
rastiye ava bikin, li gori guhertin 
ı1 rewşa nu xwe arnade bikin. 

İro jibo Başfire Kurdistane 
tehlı1keya heri mezin ji dewleta 
Tirk ya kolanyalist te. Dewleta 

Tirk Jl roja avabı1ne vır ve 
pol1tika xwe li ser inkar, 
helandin (asiınilasyon) u 
qirkirina gele Kurd çekiriye u 
hemı1 bizaven neteweyl bi 
qetliaman pelçiqandiye. Tenl 
Baküre Kurdistane nekiriye 
hedef; ew di kij an perçe da dibe 
bila hibe, hemu Kurd kiriye 
hedef. Dewleta Tirk dixwaze ji 
rewşa şer feydeye bigre ı1 

Başfire Kurdistane ji dagir bike. 
Petrolen Musul-Kerkı1ke ji mej 
ve hede:len dagirkeriya dewleta 
Tirk zede dike. O ve amanca 
xwe ya qirej li çaven 20 milyon! 
Kurden ku di nav sinaren wan 
da dijin dinere ı1 dibeje, jibo ve 
ye k e pirr vekiri te hdldan dike. 
Politika dewleta Tirk nı1ha li ser 
Başfire Kurdistane gurr dibe. E w 
bi her awayi ketiye bin bandrola 
DYE u axen dewleta xwe peş
keşi wan kiriye. Hukumata Tirk 
li hemher van tiştan tene ji DYE 
tiştek dixwaze, baweri jibo Ba
şfire Kurdistane. Daxwazen wan 
yen abori u yen din paşe ten. 

Dewleta Tirk bi hemı1 
dezgehen xwe ve, partiyen 
siyasi yen Tirk, parlamana Tirk, 
çapemeniya (masmedya) Tirk, 
raya gişti ı1 hwd. bi yek devki 
Başfire Kurdistane J ı xwe ra 
xetereke mezin u bedefa eriş
kirine dibinin. Bi çi bulıayi dibe 
mal bila hibe, ew dixwazin dest
keftiyen Kurden we perçeyl ji 
hole rakin. Hedefa hewildanen 
aştiye ku di raya gişti ya Tirk da 
çebı1ye ji bi rasti ji biJi rawes
tandina şer ve zedetir rawestan
dina destxistinen Kurdan e. 
Dewleta Tirk di eyne wexte da 
van hewildanen li hemberi DYE 
ye wek qerteke hazarkirine bi 
kartine. Ew biryara (teskereya) 
ku de destilre bidaya leşkeren 
biyani da ku bikaribin li Tirkiye 
cih bikin li Parlanıana Tirkiye 
hat redkirin ji di encama 
pol1t1kaya we hazarkirine da bı1. 
Kes li hemberi roadeya duwmin 
ya teskereye nebü ku ew destilre 
dida da ku leşkeren Tirkiye 
derkeve dervay e welat ( mexsed 
mudaxcieya Başüre Kurdistane 

bı1). Ji xwe dema ew bixwazin 
dikarin biryareke welıa her tim 
bidin. Heta pewistiya biryareke 
weha ji tune ye. Ordiya Tirk ji 
xwe ji nı1ha ve bi hemı1 giraniya 
xwe ve li hererne ciwar buye. Ji 
bili çend ronakblren ku rastiye 
dibinin, bi goline ji van hewil
danen aştiye tu dengeke cidi li 
hemberi dewlete demakeve. 
Yen ku lro jibo aştiye derketine 
kuçe u kolanan, li hemberi şere 
qirej ya dew !eta Tir k li k e dere 
bı1n ku 15 sal ev şer li hemberi 
Kurd hat domandine, bi bezaran 
gunden Kurd j i xeriteye xirab 
bı1n, neziki 5 milyani Kurd ji ser 
axa xwe bı1n, bi bezaran insan 
hatin kuşlin ı1 coxrafya Kurdis
tane hat xirabkirin? Sederne 
nermayi nişandana dewlete li 
hemberi bi goline heW:ildanen 
aştiye vekiri ye. Di ve navbeyne 
da bin derdoren Kurd ku bi aktif 
di nav van heW:ildanan da cilı 
sitandin ji dive be nirxandin. Ev 
derdoren ku sond xwarine da ku 
"parastina Misaki-Milli" u "ye
kltlya dewlet ı1 mil et ji hev cuda 
nabe" u ketine bin emre dewle
te, edi tişten wan yen zede ku j i 
gele Kurd ra bibejin nemaye. 
Beguman li cihane ji her kesi 
zedetir pewistiya gele kurd jibo 
aştiye heye. Le gele Kurd ı1 
rexisıinen we yen demokrat\'k u 
neteweyi aştiyeke sexte na, aştl
yeke adil u bi şeref dixwazin. 
Aştlyeke bi şeref u adil ji li ser 
hlme demokrasiye, wekhevi ı1 

azadiye mimkuo e. 

Ji her çar perçeyen Kurdistane 
gele Kurd ı1 hezen we yen 
welatperwer dive hemu !işten 
xwe yen cuda li aliyek hibelin ı1 
di ve pevajoya diroki da dest
xistinen li Başüre Kurdistane 
hiparezin ı1 pewist e di seri da li 
hemberi dewleta Tirk u mudaxe
leyen ku j i derve werin, rawes
tin. Dive gele Kurd hemu hezen 
xwe jibo vı tişti seferber bike. 
Ev, jibo her Kurdeke welatper
wer ı1 bi namus, valiniye ewelin 
e. Ji Mahabade ta Hewlere, ji 
Diyarbekre ta Qamişloye her 
Kurdek li hemberi vatiniyeke 

. 
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" " 1\. A " JI RAY AGIŞTI YA CIHAN E U GELE KURD RA 

Dema gele Kurd plrozkirina destkeftineke her! gmng ya xopan ı1 histiren çavan e. Di Newroze arnade dike, li hererne ı1 d'iroka netewey'i ya gele Kurd e. rastiye da ev şer ne şere Kurdan li Kurdistane geşbun'lyen giring Li Başfire Kurdistane bi emell e. Kurd ne sederne şer e, ne ji çedibin. Hez irlyen Dewleten Kurd bfıne wek dewleteke xwedlye qeweteke weha ye ku vi Yekitlya Emr'ika (DYE) bo şere netewey'i. Gele Kurd O hezen we şer! bide rawestandine. Di esase İraqe bi lez didome . Heziriyen yen demokratik li her çar xwe da ev şer di navbeyna hezen leşkerl ji gelek enlyan, her weha emperyalist O kolonyallsten ji Tirk!ye O ji Kurdistane, te hererne da ye ku menfeet ı1 maneya ku ji nuha pe ve bi cmell hukGmdariye dike hedef. Le şer destpekirlye. weha be j! encamen şer u şer Kurdistan di nav şere germ u bixwe ji hemuyan zedetir Kurdan van geşbuniyan da ye. Gele Kurd eleqeder dike. Her weha qonaxa di rewşeke xwe ye nazik ya ku e m te da ne, di seri da hezen diroki da dijl. Cejna Netewey'l ya welatperwer yen Başfire gele Kurd Newroz O huyeren Kurdistane, gele Kurd u hezen girmg yen meha Adare ku di we yen demokratik u neteweyl, diroka gele Kurd da çebGne, di helwesta wan ya li hemberi şer bin germahlya van geşbuylnan da c1ye gir'ing'iyeke diroki ye. Dive derhas dibin. Kurd, ve rewşa nu ku derte hole Korniteya Birevebir ya RSDK ı1 herberiyen hene je feydeye nirxandina ve pevajoye kir u bistlnin O li gorl feydeyen xwe biryar da ku bi minasebeta yen dlrokl O neteweyi clye xwe Newroze ji raya giştl ya clhane Cı bist'inin u hewil bidin xwe. ji gele me rabide xCıyakirin da ku . Helbet Kurd, kirinen Saddame di rewşeke weha nazik da ku şer V- dest bi xw'in u hukma Baas ya nei ik dibe, jibo parastina welat Cı kolonyalist ku li ser gelen İraqe neteweye me, ji gele me ra ı1 bGye wek makineyeke qirkirine, hezen wan yen welatperwer ra ..._ ____________ __, j i b 'ir nekir'iye. Daxwaza her vatinl ı1 berpirslyarlyen ku dive parçeyan xwedltlye li van Kurdeki ye ku hilweşandina vi ben şCıne, destnişan kir. destkeftinen diroki dike, jibo hukme xw'inxwar ya zilme ku li Destpekirina şikestina helqeyen peşeroje heviyek dibine Cı jibo hemberi Kurdan qirkirinen gişti kolonyallzme li BaşCıre parastina we ger pewist be arnade pekanlye, bibme. Le pirsa esasi, Kurdistane vir ve careke din ev ye ku bedelen mezin bide. Pirs, piştl hilweşandina ve rejime, bGye navenda berxwedana ne ten! pirsa Başüre Kurdistane yane piştl şer de li iraqe çi hibe, neteweyl. GeşbCıy!nen şer Cı pi ştl ye, pirseke hernCı Kurdan e ku avakirincke çawa çebibe ı1 di nav şer ne tene jibo beşa başCır, her buye dozeke netewey'i. ve avakirine da c'iye Kurdan de çi weha bi encamen erın'i Cı neh'inl Pirsa İraqe Cı nezlkbuylna şer bibe, ev pirs e. Jibo Kurdan pirsa ve jibo heınCı Kurdistane ı1 gele bi mehan e di rojeva heınCı cihane li hemberi rejima İraqe bedela Kurd dibe pevajoyeke dlrokl ku da buyc pirseke yekeınin . Li şerkirine de çi bibe. qedera gele me tay'in bike. Ji ber cihane, EwrCıpaye Cı Ger Kurd naxwazin pişti şer li ve yeke ye ku iro li her çar Rojhelatanav'in li gori şer Cı dijl ser sifreya diplomasiye bibin perçeyen Kurdistanedile gele me şer bez c'iyen xwe dist'inin. xwarina guran, dive hesaben xwe jibo BaşCıre Kurdistane ledixe. Hezirlyen şer yen DYE Cı baş bik:in, ders ji dlroka xwe ya Belarn pişt'i ji penc1 sali hevalbenden wan jibo İraqe edi nCı bistinin, li ser esase menfeeten zedetir e ku tekaşina demokratik hatiye qonaxeke weha ku peş'i le netewey'i polltikayeke bi eqil ya netewey'i ya direj ku bi sitiren naye girtin. Bi gotine hezen bidomlnin. Bi hindikayi parastina çavan, bi xopan Cı bi xwln hatiye aşfıxwaz ji di nav da, herkes li ji nuxteya destkeftinen hey! ve gurr kirin, gele Kurd 1 I sal e ku gori menfeeten xwe li şer hereket bik:in. Le di nav İraqeke li ser axa xwe azad Cı serbest dijl. diniherin. Weke RSDK bere jl pirrdeng'i Cı demokratik de dest ji Di seri da Parlarnan Cı HukCımat, me gotibı1: Bi rasti gele Kurd li hedefa Kurdistaneke federall ku her çiqas'i di çerçeweya heremi hemberi şer e. Gele Kurd bi xwe Musul fı Kerkuk ji di nav sinare da be j'i avakirina dezgehen ji herkesibetir bi salan c di jiyana we da be, bernedin. Tifaq Cı demokratik ı1 netewey'i, xwc da dizane ku şer xwin e, pewend'i dive li gor'i we be 
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