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Periodikoen lenengo orrietan ez dira
azaltzen ia letra aundiekin irak'eri dagozkion gauzak. Ala ere zalaparta aundirik
ateratzen ez duan burruka bat badabill
aspalditik Irakeko lurretan. Guk ez ditugu
aditzen zalaparta oiek, periodikoak ez
dizkigutelako gogora erazitzen, bañan ala
ere lurralde aietan naiko iskanbilla ateratzen dute. Burruka ori Irak'eko arabetarren eta kurdoen artean dago. Eta naiz
oraiñ artean kurdo oiek Irak-eko nagusiekin gudan egon, badute naiko indar.
Oraiñ Iraken agintzen dutenak Kassem
bota al izateko kurdoen laguntza bear
izandu zuten, bestela etzuten lortuko. Jakiña, laguntza orregatik oraingo agintariak kurdoen eske askoei baietzkoa eman
zien, bañan bildur dira kurdoenak itzak
bakarrik ez ote ziran, edo.
Kurdoak aspaldiko erri zaar batekoak
dira. Guk istoria istudiatzerakoan ikasi
genituan Pertsi aldeko medo aien ondorenguak dirala uste dute. Oso lege zaar
zaleak dira. Mahomatarrak dira bañan ez
arabeak. Turkiaren mendean egon ziran
munduko lenen guda bukatu arte, bañan
beti beren nortasuna gordeaz. Oraiñ bizi
diran lurrak Turkia, Syria, Iran, Errusia
ta Iraken artean zatituak daude. XIX'gn
gizaldiaren bukaeran iritxi zitzaizkien
aberzaletasunaren aideak, eta orregatik
1918'gn, turkoak Frantziak eta Inglaterrak menperatu zituztenean kurdoak euren askatasuna proklamatu zuten Bañan
gutxi iraun zuan estadu berri onek. Londresko asmoetarako ez bait zan komeni
estadu ori. Orregatik, turkoak eta Iraken
zeuden inglesak eta Syrian zeuden frantsesak menperatu zituzten. Ala ere Iraken
kontra amaika aldiz armetan altxa dira.
Altxatze oietan askotan parte artitutakoa
Mollah Mostapha Barazani da, oraingo
Irakeko kurdoen gidaria. Oraingoz ez dute pentsatzen segituan estadu guzti oietako kurdoekin estadu bat sortu ditekenik,
ori geroago, oraingoz Irakekoak autonomi
osoa bakarrik nai dute. Oraingo Irakeko
agintariek aginduta daukate autonomi
orregatik zerbait egingo dutela, bañan
autonomi ori nolakoa dan erabakitzerakoan sortzen dira eziñ-konponketak. Kurdoak euren unibersidadea, euren ejerzitua
ta petroleorakin irabazten diran diruen
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erdia nai dute, ta Bagdadeko nagusiek ez
dute orrelakorik ezer aditu nai. Izan ere
arabetarren batasun naia ta aberzaletasun
bero-beroa kurdoen aberzaletasun beroarekin eziñ iñola ere batu.
Erdi aroan araben artean arrazak baño indar aundiagoa zuan erlijiuak bañan
gaurko egunean arraza da lenago ta gero erlijiua. Orregatik erdi eroan kurdoak,
naiz arabeak ez izan, mahometarrak ziralako, araben eginkizunetan beti batean
ibilli ziran. Saladino, kruzadoen etsai famatu ura, kurdoa zan. Bañan oraiñ ez da
orrelakorik gertatzen. Arabeak euren artean dauden minori guztiak eziñ dituzte
eman. Bañan or daude kurdoak euren
nortasuna eutsi naiean armetan. Beren
ejertzituaren izena Pesch Merga da ta
euskeraz «eriotzari arpegi ematen diotenak» esan nai du.

