Daxuyanî

Açıklama

Li ser vegera welatî

Ülkeye dönüş ile ilgili

Piştî hatina cuntaya faşîst ya eskerî ya 12ê Îlona 1980ê li Tirkîyeyê, wekî hezaran
têkoşerên doza Kurd û Kurdistanê ez jî mecbûr mam ku xebat û têkoşîna xwe ya
rizgarîya neteweyî, azadî û demokrasîyê li derveyî welat bidomînim.

12 Eylül 1980 askeri faşist cuntası sonrasında, Kürdistan ulusal kurtuluş, özgürlük
ve demokrasi mücadelemi binlerce Kürt ve Kürdistanlı dava insanı gibi yurtdışında
sürdürmek zorunda kaldım.

Di qonaxa îro da bizava rizgarîya neteweyî ya Kurdistanê bi têkoşîn û
berxwedaneke dûrî teheyyulê destkevtên giring qazanc kirine û îro bi pêşengîya
serokê PKK-KCKê birêz Ocalan di navbeyna PKK-KCK û dewlet û hukûmeta
Tirkîyeyê da muzakereyên giring yên çareserîyê têne kirin ku yêk ji hedefên van
muzakereyan jî zêdekirin û mayîndekirina destkevtan e. Ji alîyê terefan ve
serkevtina van muzakereyan şik tê da nîne ku bi balansên hêza polîtîk û
pozisyonan ve yêkser girêdayîye. Ji ber vê rastîyê û hemû ihtimalan yêkîtîya Kurd
û Kurdistanîyan pêdivîyeke jîyanî ye.

Gelinen aşamada Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi tahayyülün ötesinde bir
savaşım ve direnişle önemli kazanımlar elde etti ve bugün PKK-KCK lideri sayın
Öcalan’ın baş müzakereci olarak yönettiği PKK-KCK ve TC devleti-hükümeti
arasında kazanımları arttırıcı ve kalıcılaştırmayı hedefleyen çözüme yönelik önemli
görüşmeler yapılıyor. Bu müzakere sürecinin taraflar bakımından başarısı hiç
kuşkusuz politik güç dengeleri ve pozisyonlarla doğrudan ilgilidir. Bu gerçek
bilinerek ve her ihtimal gözetilerek Kürtlerin ve Kürdistanlıların birliği yaşamsaldır.

Bi vê armancê, daku têkoşîna xwe ya li derveyî welatî li Kurdistan û Tirkîyeyê di
platforma demokratîk da bidomînim û hem di warê piştevanîya prosesa
muzakereyan da, hem jî di çarçoveya giştî da mil bidime xebat û têkoşîna azadî,
demokrasî û yêkîtîya dînamîkên neteweyî yên Kurdistanê, piştî 34 salên mişextîyê,
ji îro pê ve vegeryame Kurdistanê û Tirkîyeyê.
Bi bîrînana şehîdên 14ê Tîrmehê û hemû şehîdên Kurdistanê, min xwast xelkê
xwe, hevalên xwe yên dozê û dostên xwe ji vegera xwe digel rêz û silavên germ
agahdar bikim.
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Bu amaçla, sürgündeki mücadeleyi Kürdistan’da ve Türkiye’de demokratik
platformda devam ettirmek ve bu müzakere sürecine ve en genelinde özgürlük ve
demokrasi savaşımına, Kürdistan ulusal dinamiklerinin birliğine katkıda bulunmak
ve güç vermek için, 34 yıllık sürgünden sonra, bugün itibariyle Kürdistan’a ve
Türkiye’ye gelmiş bulunuyorum.
14 Temmuz ve tüm Kürdistan şehitlerini anarak, halkıma, dava arkadaşlarıma,
dostlarıma sıcak selam ve saygılarımla duyurmak istedim.
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