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  . لة..... بةشي يةكةم
  

هصنانة سةر هصنانة سةر .. .. ئيسماعيل بصشكضي ئيسماعيل بصشكضي : : نووسييننووسيين... ... ةيت لةخؤرهةآليت نصوةأاستدا ةيت لةخؤرهةآليت نصوةأاستدا لَلَتصرؤري دةوتصرؤري دةو
  زاطرؤس زةردةشيتزاطرؤس زةردةشيت) ) سؤراينسؤراين((زاراوةي كرماجني خواروو زاراوةي كرماجني خواروو 

  
لة دامودةزگا نثو نةتةوةييةكاين وةك رثكخراوي  

سةي ئةوروپي، پارلةماين نةتةوةيةكگرتوةكان، كؤن
 ئةمانة لة ،ميداالسراسي ئي و كؤنفناتؤئةورپي، 

. سازدةكةنتريؤريزم  الن لة دژيپكؤبوونةواكانياندا، 
هةروةها لة ناو پةرلةمان و دةزگاي راگةياندين هةموو 

بةآلم . وآلتثكدا، دةربارةي بابةيت تريؤريزم دةدوثن
ئةو . هةرگيز لةبارةي تريؤري دةوصةتةوة نادوثن

 نثودةوصةتييةوة پسپؤذانةي كة لةبارةي تثرؤريزمي
ةذ هةميشة لةم. لثكؤصينةوة و لثتوثژينةوة دةكةن

ئةمةش شتثكي . كردووةتثرؤري دةوصةتةوة بثدةنگيان 
  كة خواستثياردة و بابةيت تثرؤري دةوصةت،تةنيا مةبةستيش لةو بثدةنگيية ئةوةية، كة د. سةرجنراكثشة

  . شارنةوةيدةوصةتة ب
تثرؤري دةوصةيت و دياردةكاين خؤي لة خؤيدا بووين . ةيدا بثتتثرؤر رووداوثك نيية كة لة خؤيةوة پ

  .  تثرؤري دةوصةتةثيتپةيوةنديةكي دايلةكتيكة، هةرئةوةش تايبةمتةند
وةكو دةزانني ئةم دةوصةتانة زؤر . يةيا، ئثراق، ئيسرائيل و سوريا ئثران، تورك:ونةي ئةو دةوصةتانة من

  . ثننهد، بثسصةمينةوة و دوصي بةكاري چةكي كؤكوژيدةبنة خاوةينبةشثوةيةكي بةربآلو بةئاساين 
. ثننهةد، دژي تةضگةذي نةتةوةيي بةكار و خاصثكي بنةذةيت، تثرؤر وةك ئامرازثكي پؤصةتيكئةم دةوصةتانة

 پيالنةكاين دةوصةت پوچبكةنةوة، ، بةم تثرؤري دةوصةتيية بگرنرثگابثگومان نةتةوةي بندةستيش، بؤ ئةوةي 
  . ؤپاراسنت دةگرنةبةررثگاي بةرگري و خ
بةتايبةيت دژي گةيل كورد و داخوازية . گةيل هةژار و دواخراو.  تةنيا دژي گةيل داگريكراوةتثرؤري دةوصةيت

ئةم دةوصةتانة هةميشة لةهةوصي ئةوةدان گةيل كورد، لةناو سستثمي . نكرايت و نةتةوةييةكاين بةكاريدثندميؤ
 كة ئثمةش لة نزيكةوة دةزانني. ثگومان ئةمةش راستيةكي بثخةوشةكؤلؤنياليزمي نثودةوصةتيدا ثصنةوة، ب

لةم نوسينةدا لةسةر تثرؤري دةوصةيت، . ، لة خاصة بنةرةتيةكاين پرؤسثسي تثرؤردايةدياردةي تثرؤري دةوصةيت
  . هةندثك ئاماژةو رامان دةكةين

  
  !... كوشتين ئةبدولرةمحان قامسلؤ و هةضاصةكاين

ئةبولرةمحاين قامسلؤ و هةضاصةكاين . ا سةرؤكي پاريت دميؤكرايت كوردستان ـ ئثران د1989. 07. 13لة رؤري 
وة بة ئةجنام ) ئيتالعات (اليةن ئةندامي رثكخستين نةهثين ئثرانوةكو دةركةوت كوشتنيان لة. وژرانلة ضثنا ك

دميؤكرايت كوردستان ـ رووداوةكة بةكوريت ئاوابوو، لة نثواين سةراين دةوصةيت ئثران و پاريت . گةيةندارابوو
 دوور لة ئاگاداري  لةبارةي ئؤتؤنؤميةوة،ئثران، چةند جارثك لةناو ئثراندا دانيشنت و گفتوگؤي نةهثين

بؤ گفتوگؤ و چاوپثكةوتين دوايي، بريارياندا، لة شاري ضثنا . هةردوو الدا دروستبووة ، لة نثوانرؤژنامةكان
دولرةمحان قامسلؤ و  ئةب، ئةنداماين دةستةي ئثرانةكثك لةلة كايت دانيشنت و گفتوگؤكةدا، ي. كؤبنةوة

لة ژثر پةردةي ) ئيتالحات (دوواي رووداين ئةم رووداوة، ئاشكرابوو، كة سيخوذةكاين. تثرؤردةكاتهةضاصةكاين 
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 نةيانتواين نةمسا،) ئؤتريش (دوواي ئةم رووداوة پؤليسي. دبلؤماتةوة، بةشداري گفتوگؤي ئوتؤنؤميةكة بوون

 بة بةصگةوة تاونةكةيان ان دواي تاوانةكة گريان،كوژاوپي. شتثك لةگةص ئةم كؤمةصكوژي و پياوكوژانةدا بكةنهيچ 
النةي كة لةبةستة بةكارهثنرابوو، كةوتة دةسيت پؤليس، ئةو گوئةو چةكةي كة بؤ ئةوم. ةر ساخبؤوةلةس

لةاليةكي .  كة لةدةسيت پؤليسداية، بةو چةكة تةقثنراون دةركةوتئةبدولرةمحان و هةضاصةكاين پثكوژرابوو،
چوونيةكي لةپةيضةكاين ندي ئثرانيدا، گةلثك ناكؤكي و نا لةگةص شاشةوة لةكايت لثكؤصينةوةي پؤليس،تري

ئةو ناكؤكي و يةكنةگرتنةوةية . بكوژةدا، كة چةكةكةي بةكارهثنابوو، هةبوو! .. ئةمان و پةيضةكاين ئةو دبلؤماتة
 ل 1990 ساصي 9، 6رؤژنامةي دةنگ ژمارة . ( پياوكوژي دةستنيشان دةكرد كثثةلة قسةكانيياندا، بة ئاساين

22 ( .  
) !.. دبلؤماتةوة (دةكرا، بة پيالنثكي داذثژراو چةند سيخوذثك بة ناويدةمةدا كة گفتوگؤ لةسةر ئؤتؤنؤمي لةو 

.  تثرؤري دةوصةتييةئةم كوشتنة نيشانة و بةصگةي. ن كوشتو سةرؤكي تةضگةري سياسي نةتةوةيابةكارهثنران 
 لة پؤلةتيكي نثونةتةوةيدا هثزثكي ديار و  ئةوة دةسةملثنثت كة تثرؤري دةوصةيتكةلثكؤصينةوةي رووداوة

  . كاريگةرة
، رژمثي دةستگريكران كاتثك كة بكوژاين بةناو ديپلؤمات، لةاليةن پؤليسي ضثناوة بة هةموو بةصگةيةكي تاوانةوة 

لةو ياداشتنامةيةدا داوا لة . دا دةوصةيت نةمسا، ياداشتنامةيةكي بةاري دةرةوةئثران لة رثگاي شالياري كاروب
هةروةها لة . ئازاد بكرثندةبثت  ،ةو دبلؤماتة ئثرانيانة كة دةستگريكراونئ كرابوو، دةوصةيت نةمسا

 دةگرن و داباصوثزخانةي نةمسالة تاران  كاتة ئةو،نة ئازاد نةكرثناياداشتنامةكةدا هاتبوو، ئةگةر بثت و ئةو
شة ئاشكراية داخوازيةكةي ئثراين گةياندة ئةم هةذة. دةگريثنكاربةدةستاين باصوثزخانةكةش وةك بارمتة 

 ئازادكران  گريابوون، بةبث لثپرسينةوة، بةهةموو بةصگةيةكي تةواوةوةناوة لةاليةن پؤليسي ضثبكوژان كة. ئامانج
 سةرؤكي پاريت دميؤكريت بةجمؤرة دؤسةي. ثنةوةثران بگةذ ئ بؤهثصن،رياري پؤليس رثگةدران كة نةمسا جو بة ب

ئةم پياوكوژانة لةكايت گةذاننةوةيان بؤ تاران، وةك .  ـ ئثران و هةضاصةكاين پثچرايةوة و داخراكوردستان
  . پاصةوان پثشوازيان لثكرا

  . ئثمة بةتةواوي رووبةرووي تثرؤرين، ئةو تثرؤرةش تثرؤري دةوصةتة
ئةمةش لة . ، تثرؤري دةوصةيت بةكاردثنثتگةيل كوردثوةيةكي بةرفراوان دژي ان بةشركؤماري ئيسالمي ئث

كاتثك كة لة پةيوةنديية نثونةتةوةييةكان ورددةبينةوة، دةبينني گةلثك . پةيوةندية نثونةتةوةييةكاندا ديارة
تووةكان، كؤنسةي رثكخراوي نةتةوةيةكگر: بؤ منوونة. رؤر و پثشگرتن لة تثرؤر مؤردةكةنپةميان لة دژي تث

.  پةرلةماين ئةوروپي، هةروةها ناتؤش، ئةم دامودةزگايانة گةلثك بريار لةو بارةيةوة دةردةكةن،ئةوروپي
 ، دةبثت،نة دةبثت دةوصةتان لةدژي تثرؤر راوةسنت، بؤ دامركاندنةوةي تثرؤرمابةپثي ناوةذؤكي ئةو پةمياننا

بةآلم وةكو . ستان ملكةچ نةبنداخوازي تثرؤبؤ كيش بةهيچ جؤرث. هةموو ئامادةييةكي پثويست خبةنةكار
لةدةموساتثكي كورتدا، بةبث ئةم تثرؤرة .  رووبةرووي ئثمة بؤتةوةلةسةرةوة ئاماژةم بؤكرد، تثرؤري دةوصةيت

  . بة ئاماجني خؤي دةگات بةئاساين گرفت،
دا، ديبلؤماتةكانتان لة ، ئثمةش لة دةمثكي زؤر كورتؤماتةكاين ئثمة ئازاد و بةرنةدةنئةگةر ئثوة دبل”

  ”. باصوثزخانةي نةمسا لة تاران دةسبةسةر و بارمتة دةكةين
لثرةوة ياساورثسا . شتثكي رووكةش و بثناوةذؤكة. لة ياساورثساي نثونةتةوةيي گةذثنئيتر لثرةوة 
) باصوثزخانة (و) باصوثز(، )ديبلؤمات ( مينا رثزگرتن لة مايف،ن و پةيوةنديية نثونةتةوةييةكايننثونةتةوةييةكا

  . ساين و زوو، مةبةسيت خؤي دةپثكثتكةواتا تثرؤري دةوصةت گةلثك بة . هةر بوونيپي نيية
لةاليةكي ترةوة هةرةشة لة .  كؤماري ئيسالمي بة شثوةيةكي فيزيكي دژةكاين خؤي بةتثرؤري دةوصةت لةناودةبات

، سزاي تاوانةكةيان بدرايةپياوكوژةكاين ئثران ئةگةر . اليةنثكي تردةكات، دةخوازثت پياوكوژةكاين ئازاد بكرثت
. كرا بةكاردةهثناةوصةتييان بة شثوةيةكي ديار و ئاشتثك بةسةريان ثنراية، ئةوكاتة ئثران تثرؤري ديان ش

  . ئائةمةية كة بةسةر سياسةتدا زاصدةبثت
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پاريت  (كيسةرؤثك بؤ ناونيشاين ـ) نامةبؤمب (،لة سويد) ضثستةرؤس ( دا لة شاري1990. 09. 06لة 
) ئيفةت قآزي (بة تةقينةوةي بؤمباكة هاوسةري ئةمريي قازي. نثردرا) مريي قازيئة) (سةربةخؤي كوردستان

پاشان دةركةوت كة مةبةسيت ئةو . بوو) قازي مهةمةد) (سةرةككؤماري كوردي مةهاباد (كچي) ئيفةد قازي. (كوژرا
الين  پيكو دةركةوت ئةو كارة پاوكوژييةوة. بووة) قازيئةمري ) (پاريت سةربةخؤيي كوردستان (هثرشة سةرؤكي

  . ـي ئثران ئةجنامدراوة) ئيتالحات (رثكخراوي نةهثين
  . ) 5 ل 19990. 07. 26 ،84كوردستان پرثس، ژمارة  (

  . هةموو ئةمانة ئةوة دةردةخةن كة ئثران تثرؤري دةوصةيت بة شثوةيةكي بةربآلو بةكاردةهثنثت
 دا لةهةمان چورچثوةدا دابنثت و 1979ش لة ساصي اردين دبلؤماتةكاين ئةمريك دةبثت مرؤض، بارمتةك

. آلو بكاتص سياسةيت ئةنيت ئيمپرياليزم تثكةلةهةمانكاتدا نابثت، مرؤض تثرؤري دةوصةيت لةگة. هةصسةنگثنثت
   .، دوو بؤچوون و تثگةيشتين بةجثنئةم ئةنيت ئةمةريكا و ئةنيت ئيمپرياليزمة لةاليةكي تريشةوة

وونثكي گةلثك نگة و بؤچا ئةنيت ئيمپرياليزمدا رو، لة ئةنيت ئةمريكا و هةصوثسيت كؤماري ئيسالمي ئثران
 سةركوتكردين ئةو گةلة ين مايف دميؤكرايت و نةتةوةييان،چةوساندنةوةي گةيل بندةست، پثشثلكرد. ناراستة

 ئيمپرياليزمدا دةچثتة خانةي سياسةيت ئثران بة شثوةيةكي هاوبةش لةگةص دةوصةيت. ئةنيت ئيمپرياليزم نيية
هةر لةسةر هةمان هثصي سياسي ئيمپرياليزم و كؤلؤنياليزم، بة دةوصةتاين ئيمپرياليزم و . ئيمپرياليزمةوة

  . بثدةكاتنةتةوي كورد جثبةجچةوساندنةوة دژي . كؤلؤنياليزمةوة گرثدراو و هاوكارة
  .... لة باشووري كورستان گةلكوژي كوردان

ةكي كؤكوژي بةكاردثنثت  و چة بة تثرؤري دةوصةتةتيةوة خةريكةةميش كة ه، نثوذاست دةوصةتثكةآليتلة خؤره
  .  لة پالين يةكةمداية، دژي گةيل كورد لة ئثراقداتثرؤري دةوصةيت. ئثراقة

، ، دةوچةيت ئثراق چةكي كيميايي بةكارهاين لة باژثذي هةصةجبة، دا لة باشووري كوردستان1988 لة مارسي 
نزيكةي دة هةزاريش زامداربوون، . ة پتر لة پثنج هةزار كورد، لة منداص، ژن، پريةژن و پريةپياو كؤمةصكوژكرانك

دةوصةيت ئثراقي كؤلؤنيال و رژمثي سةدامي . جثهثشتةناچاري دةربةدةر و زثدي خؤيان بةسةدان هةزاريش ب
يل كورد ةندنةوة و سزايةك لة دژي گةرةگةزپةرست و فاشيست، چةكي كيميايي و تثرؤري دةوصةيت وةك تؤصةس

لةگةص ئةوةشدا سةددام هوسةين، ئةوة چاكدةزانثت، كة گةلكوژي و تثرؤري دةوصةيت لة دژي . هثنابةكار
 ئثراق لةگةص ئةوةشدا دةوصةيت. بةآلم بةكاريشيان دثنثت. ايف مرؤض و پرةنسيپي نثودةوصةتييةياساورثسا و م

  . رؤر بريارنامةي نةتةوةيةكگرتوةكاين مؤركردووةكة دژي تث يةكثكة لةو دةوصةتانةي
نةتةوةي كورد كة خةبات و تثكؤشان لة پثناوي ناموسي نةتةوةيدا دةكات، دةوصةيت ئثراق بة كورد 

  ”. تثرؤريست”:دةبثژثت
دةوصةتاين وةك وآلتةيةكگرتوةكاين ئةمةريكا، يةكثيت كؤمارةكاين سؤضيةيت سؤسياليست، ئةصمانيا، فرانسا، 

ئةم دةوصةتانة ئةو جؤرة چةكانة بة دةوصةيت ئثراق دةدةن و بنكةي تثرؤري دةوصةيت بؤ . تد... تالياو ئي
  . رةوة دةدوثنا لةبيئةو دةوصةتانة لة پةمياننامةكانياندا پثش لة تثرؤر دةگرن و زؤريش. ئامادةدةكةن

.  داد نيية،يف مرؤض و يةكساين، تةنيا رثزگرتن لة ماكة پةيوةندي نثونةتةوةيي دياريدةكات) فؤرمثك (شتثك
، بةآلم لةالي ئةو وآلتانةي كة كانة نثونةتةوةييةـة) نؤرم (بگريثت خاصثكي بنكةيية،ئةوةي كة دةبثت لةبةرچاو 

  . هؤكاري دروستبووين تثرؤري دةوصةتني ،خؤ يان ناراستةوخؤدثكيان راستةو هثن،لةسةرةوة ناوم بردون
 كة دژي گةيل كورد دةيكات ، دةنوقثنن تثرؤرة چاوي خؤيان بةرامبةر ئةوانهةستكرد، دةوصةت سةددام كة ئةوةي 

 دا دواي راگةياندن و راوةستاين شةذي ئثراق و ئثران، چةكي 1988جارثكي تر لة مانگي ئاگوسيت . و بثدةنگن
ين ئةجمارةش تثرؤري دةوصةيت وةك ئامرازي سزاي تؤصةسةند. كيميايي بة شثوةيةكي بةرفراوان بةكارهاين

لة  بةسةدان هةزار كورد. و بلدؤزةر پثنج هةزار گوندي كوردي وثران و خاپووركرد بة بؤمبا.  خستةكارتوندوتيژ
كارةي  دةوصةت ئةم.  ناچاركران لة ئؤردوگاي زؤرةملث و كامپي بةتةلبةند دةورةدراودا بژينزثدي خؤيان دةركران،

  . وةك پؤلةتيكي ستراتيژي و گرنگ لةدژي كورد بةكارهاين
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  !.... كثشةي كةنداو و رووداوي بارمتةكان
داگريكردنةكة  پاش.  دا كةوتة سةر زاران1990 ـي ئاگوسيت 2كاتثك داگريكردين كوثت لةاليةن ئثراقةوة لة 

تا ئةوكاتةش بةآلم . اودثذ و بآلوكردةوةاندا وثنةي سةدداميان بة هثتلةر نميدياي خؤرئاوا لة رؤژنامةك
ي كؤلؤنيال ، ئثراق كة سةرؤكي رةگةزپةرست و فاشييية، لةسةر ئةو تاوان و كؤمةصكوژ،رؤژنامةكاين خؤرئاوا

  . پاش داگريكردنةكةي كوثت. نوقاندبوو، چاوي خؤيان بةرامبةر بة گةيل كوردي بثتاوان كردبووي
  ”.  سةدداممان بيين ئيتر ئثمة رووي راسيت”: گوتيان

ئةمة يةكثك لةو . و دةستبةسةركران ةاليةن ئثراكةوة، بارمتةرووداوي بيانيةكان لةكايت شةذي كةنداودا، كةل
. دةدوان لثيئةوروپا و وآلتاين تردا ئةمريكا، ئثراق، نثوان ئثراق،ووداوانة بوو، كة لةبابةتة گرژ و سةرةكي و ر
 و ، پثش هةموو شتثك، ئثمة بارمتة ئةوروپيئةگةر ئثوة هثرش بكةنة سةر وآليت ئثمة”:دةوصةيت ئثراق دةيگوت
لةبةر ئةوة ئةم بارمتة، ئةمةريكي و ئةوروپيانة بة ديبلؤمات و ژن  ”. ، يان دةبثت بكوژرثنئةمةريكيةكان دةكوژين

  . و منداصةوة گوثزرانةوة ئةو شوثنانةي كة ئةگةري هثرشي ئةمةريكيان لةسةر بوو
. وداوثكي دزثو و نامؤيةدا، رونبثگومان رووداوي بة بارمتةگرتن، لةياساورثسا و پةيوةندة نثونةتةوةيةكا

بؤ ئةوةي كة ئةم . رووبةرووي دةبنةوةبةتوندي  لةهةمانكاتيشدا. ناسرثتمرؤض دةبةكارثكي كثويانة و دژي 
ة بةآلم لةگةص ئةوةشدا لة خؤرهةآليت نثويندا، ل. و پالين دارثژراوي بؤ دادةنثن بةرنامةرووداوانة روونةداتةوة، 

  .  بةكاردثنندةنرخثنن و يةتيكي پؤصرمتةكردين مرؤض، وةك كاري، بادةوصةتةكاين ئثران و ئثراقدا
، لةبةرامبةر بارمتة و دةوصةتاين خؤرئاوا، لة ئاست تثرؤر و بةكؤمةصكوژي كوردا خؤيان كةذ و بثدةنگدةكةن

 ئثراق انةشة سةري خؤيان بؤ داخوازيةكاينلةو. دةستبةسةراگرتين مرؤضةكاين خؤشياندا، ناتوانن هيچبكةن
رسيت ئثراقي ، چاويان بة سةرؤكي فاشي و رةگةرزپةثكةوتنثكي دوو الييبةر. ثنن و بةناچاري دؤش دامثنندانةو

ئةم دةوصةتانة كة ئةم . دةكةن، كة هاونيشتيمانيية بارمتةكراوةكانيان ئازادبكاتكؤلؤنيال دةكةوثت و داوا
 ةن، كة بةرنامةي دژي تثرؤريانئةم دةوصةتانن كة دژي تثرؤري نثودةوصةتني، انيشدةكةن، هةر ئةوسازشة

 پةمياين بةم داوايانةوة.  تثرؤردا نةكرثت داوادةكةن كة لةهيچ هةلومةرجثكدا سازش لةگةص،داذشتووة
نة پثش هةموو كةسثك، ئةم پةمياناماهةر ئةم وآلتانةش، . نثونةتةوةيي پثشنياز و سةرؤكايةيت دةكةن

كاتثكيش كة رووبةرووي تثرؤري . مؤردةكةن و داوا لة دةوصةتاين تريشدةكةن، كة ئةم پةمياننامانة مؤربكةن
  . ناتوانن هيچ كارثك بكةن و دةستةوةستان دةمثننةوة. دةوصةيت وةك ئثراق و ئثران دةبنةوة

ةماين ئةوروپي، ناتؤ، ئةوروپي، پةرلدامودةزگا نثونةتةوةييةكاين وةك نةتةوة يةكگرتووةكان، كؤنسةي 
ئةمانة . يةكثيت ئةوروپاي خؤرئاوا و كؤنفرانسي ئيسالمي، خراپ لة تثرؤري دةوصةيت گةيشتون و تثدةگةن

كة لةدژي تثرؤري  ،بةآلم تةضگةذثك، بزوتنةوةيةك. تثبگةنرثكخستين تثرؤري دةوصةيت نابينن و ناشيانةوثت 
بثگومان هةندثك . دةكةن، وةك تثرؤريزم تثيان دةذوانن خةباتانيةكساين و ناموسي خؤيدةوصةيت بؤ مايف 

ئةم كؤمةص و : كو گومتةو. ك و هةندثك، دةوصةيت تريش هاوكاري اليةنثكي تر دةكاتثدةوصةت هاوكاري اليةن
رثكخسنت و ئةم . ن هاوكاري پؤصةتيكي، يان ماصي دةكرث، لةاليةن هةندثك دةوصةتةوةانةبزوتنةوة و رثكخستن

  . بةيان، رثكخسنت و تةضگةري نةتةوةينيتةضگةرانة زؤر
ثرؤري دةوصةت ئةو دامودةزگايانةي كة لة تثرؤري دةوصةيت ناگةن و هةصوثستةي لةسةر ناكةن و لة دژي ت

ئةم . و لةدژي كاردةكةن ”ثرؤريستت”: ئةم دةوصةتانة بةو هثزة نةتةوةيي ورزگارخيوازانة دةبثژنبةدةنگنايةن،
  . ستنت و لةجثي خؤيدا ننيهةصوثست و بةرئةجنامانة نار

 
  !.. پةيوةندي ئيسرائيل و فةلةستيين

ئيسرائيل . نابثت مرؤض ئيسرائيل لةياد بكات. كاتثك لةبارةي تثرؤري دةوصةتييةوة لة خؤرهةآليت ناوين دةدوثني
ة شثوو  بةدةوصةيت ئثران، ئثراق، توركيا،ئةو تثرؤرةي . تثرؤري دةوصةيت دژي فةلةستينيةكان بةكاردثنثت

 دةوصةتيةي ئثسرائيل، ةاو ئةو تثرؤر گةلثك مةزن و زؤرترة لةچ دژي نةتةوةي كورد، بةكاريدثنن،ةبةربآلو
لةهةص تثرؤري ئةو  ،تثرؤري ئيسرائيل گةلثك بچوكتر و ديارة. تيدثنبةكار بةرامبةر بة فةلةستينيةكان
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كة پتر لة پثنج . صةجبة لة يادبكاتمرؤض نابثت هةرگيز بةكؤمةصكوژي هة. بةراورد ناكرثتدةوصةتانةي تردا، 
تةنانةت دامودةزگا نثو نةتةوةييةكان، وةك رثكخراوي . ، الو و پري كوژرانهةزار ژن، منداص

نةتةوةيةگرتووةكان، كؤنسةي ئةوروپي، پةرلةماين ئةوروپي، ناتؤ، يةكثيت ئةوروپاي خؤرئاوا و كؤنفرانسي 
ويةكةوة بؤ وبةپثچةوانةوة، لةهةموو ر. كرد و هيچيشيان نةكردنةو تاوان و جينؤسايدةيان، پرؤتثستئيسالمي ئة

يةكثيت . پياوثكي مرؤضكوژي ديكتاتؤري فاشي رةگةزپةرسيت وةك سةددام هوسةين، بوونة هثزثكي ياريدةدةر
 ئةجناميدا، هاوكاريةكي  كةلة هةصةجبة  لةسةر بةكؤمةصكوژيةكةي سةددامكؤمارةكاين سؤضيةيت سؤسيالست،

  . تة سةرمايةدارةكاين كردزين دةوصةمة
راديؤ و : بؤ منونةئةو تاوان وجينؤسايدة لة لةتةلةفيزيون، راديؤ و رؤژنامةكاين خؤرئاوادا، جثگايان نةبوو، 

ئةگةر . ، لةگةص ئيسرائيلدا بةم جؤرة بووي فةلةستينيةكانلةكايت شةذ. تةلةفيزثؤن و رژنامة توركيةكان
تةيان ةسةر ئةو كوژراوة دةدوان و هةصوثس ميديا بة شثوةيةكي بةربآلو لفةلةستينيةك بكوژراية، هةموو دةزگاي

 كوژران، وآلتة ة ئارةب لةاليةن هثزي ئاسايشي ئيسرائيلةواين خؤنيشاندةر21 دا 1982لة ئؤكتؤبةري . دةكرد
سيت ئارةبيةكان، ئيسالمييةكان، وآلتاين تري ئةوروپي و دامودةزگا نثونةتةوةييةكان، هةرهةموويان هةصوث

  . رؤژانة ميدياي جيهاين لةسةر ئةو رووداو و بابةتة دةدوان. توندوتيژيان نيشاندا
دةبثت مرؤض ئةوةش لة برينةكات، كة سورياش جاروبار بةشثوةيةكي بةرفراون و سةخت، تثرؤري دةوصةيت 

)  موسصمانبراياين ( لة دژيتثرؤري دةوصةيت) حةما ( باژثذي دا لة1982لة ساصي : نةوبؤ من. بةكاردثنثت
  . بةكارهاين ئةمة منونةيةكي هةرة ديار و ئاشكراية

 
  !.. تثرؤري دةوصةيت لة باكووري كوردستان

  . تنثثوتيژ، بةكاردثوةيةكي بةرفراوان و توندمبةر بة كورد، تثرؤري دةوصةيت بة شهةميشة توركيا بةرا
 بة كةلوپةيل ناوماصةكانةوة ،ةكات و خانووةكانيان دةروخثنثنندة كوردستاندا گوندي كوردان خاپورل

ثژرثن و ذدةمةين وةك پةنري، زةيتون، رؤن، شةكر، دةرخوا. تد.. وةك دؤشةك لثفة و: منونةبؤ . دةسوتثنرثن
ئةم . دارستان و زةوي و خةلةوخةرمان و بةروبوون، دةسوتثنرثن. مةذوماآلتيان دةكوژرثن. تثكةصوپثكةص دةكرثن

. ة، ئةجنامدةدرثنثژراوداذ يالن و پذؤگراميپبة  ،تيژ، بة تثرؤري دةوصةيتكارانة بة پؤصةتيكي تثرؤري تونگو
 كة گونديةكان لة ، ئةوةيةمةبةست و ئاماجني دةوصةت. نةوةي سامناك دةبيةكگةيل كورد رووبةرووي دةستدرثژ

.  بنبشجا ئةم گونديانة ناخوازنن بة  ئةوةيلةبةر.  دوور خبةنةوة و ناوچةكانيان پثچؤصبكةنزثديانخاك و 
 ئاوارةو دةربةدةر  روو لةزؤربوونة،كورد بة تثرؤري دةوصةت، ئةوةي گةرياللةبةر. ئةمانة لةبةرةي گةريالدان

  . دةكرثن
  .  بة پؤصةتيكثكي بنكةيي،دةوصةيت كردووةتثرؤري دةوصةيت تورك پثكهاتةي 

  ”. گةل زةرياية و گةريالش ماسي”:هةية دةصثت) ماو ( وتةيةكي
وةنديةكي ة بةرةوپشچوونةي گةريال، كة پةي گةص پثكةوة تثدةكؤشن، رثگا گرتن لكة گةريال وبةصث لةكاتثكدا 
دةوصةيت تورك كة گوندي كوردان دةسوتثنثت و كورد . بة گةلةوة گرثداوة، خةونوخةياصة بةهثز و تؤكمةي

سوتثنثت، كة هاوكاري بةجمؤرة دةوصةت ئةم گوندانة دة. رةهةندة دةكات، گةرةكيانة گةريال بة بثكةس ثصنةوة
  . دةوصةت بةوجؤرة سزايان دةدات. گةريال لة دژي دةوصةيت رةگةزپةرست و كؤلؤنياليست دةكةن

دةوصةيت تورك بةو بريار و تاوانانةي كة لة كوردستاندا جثبةجثيان دةكات، دةيةوثت، لة هةردوو گةيل تورك و 
) MIT (بةشثك لة پثكهاتةي سيخوذي ميت دةوصةيت تورك چاپةمةين وةك: نةوبؤ من. كوردي بشارثتةوة

دؤنكي  (مرؤضة هاوكارةكانيش لةو بارةيةوة دةبثت،. ئثستا چاپةمةين تورك هاومةبةستثكي پؤليسة. بةكاردثنثت
  . سةد لة كوردستاندا ئاواية لة سةداةئةم كارةسات. ي دةسيت لةشكربنيت پؤليس و گورزـي دةس) وتش

 خؤيان كة لة كوردستاندا پيادةي ةيتورك، لةسةر ئةو تاوانانةي كة دةوص ت تةلةفيزثؤن، رادثؤ، رؤژنامةكاين
دةبثت مرؤض زانكؤكاين دةوصةيت تورك لة . صيشي لةسةر نانووسن و بآلوناكةنةوةادةكةن، جچووكترين هةو

  . بارةي پثگةياندن و پةروةردةكردنةوة، بةهةمان شثوة هةصسةنگثنثت
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كةچي چاپةمةين تورك، ئةو كؤچةزؤرةملثية، دةشثوثنن و بة . دةوصةتةكؤچكردين كوردان لةبةرهةمي تثرؤري 
 ئةو خثزانانة، بة دصخوازي خؤيان لة ”:پذوپاگةندةي ئةوة دةكةن و دةبثژن. شتثكي ئاسايي ناودثري دةكةن

يان دةدا و ئامثزي دلؤضاين و سؤزي بؤ ) دراو (دةوصةتيش يارمةيت. !... شار كؤچيانكردووةة بؤ گوندةو
  . ، گةيل تورك چةواشة بكةن چاپةمةنيةكاين تورك بةو جؤرة دةيانةوثت”. ونةتةوةكردو

  ). 1990 ـي نؤضةمبةري 6رؤژنامةي ميللةت (:نةبؤ منو 
  لةهةمانكاتدا بة تثرؤري دةوصةيت، گوندةكانيان خاپوور و سوتثنراون وئةو ماصباتة كوردانةبثگومان 

 ئةوچاپةمةين دةوصةيت توركي كؤلؤنيال، بة وةستايانة . كةنثصن و كؤچب، كة زثدي خؤيان جثهناچاركراون
ناوةند و بوونثكي هةرة گرنگي رةگةزپةرسيت لة كوردستاندا، چاپةمةين تورك . دةشارنةوةراستيانة 

  . كؤلؤنياليزمي توركة
ري لة كؤتايي ئؤكتؤبة.  كورديشةوةتؤتة، شثوةي پةروةردةكردين زارؤكاينخس تثرؤري دةوصةيت تورك دةسيت

ين  منداآلكردينبؤ پةروةردةكة  و هةوصدان و كؤششكردنانة،ئة. لة كامپي كوردان) كزصتةپة. ( دا لة كؤسةر1990
 وانةيان تثدا دةخوثند، ،ئةو چادرانةي كة منداآلين كورد. كورد هةبوو، لةاليةن پؤليسي توركةوة ياساخكران
ئايا تثرؤري دةوصةيت لةمة . ندا گرتك و پثنووسةكاوو پةرتولةاليةن پؤليسةوة پثچرانةوة و دةستان بةسةر هةم

  . ؟!.... بؤگةنتر هةية
داري كؤنسةي مايف منداآلين جيهاين بةش) توركت ئؤزال (رةكؤماري توركيا،ئةوي سةيرة لة هةمان رؤژدا، سة

نةتةوةي ”:لة ئاخافتنةكةيدا گويت) ئؤزال. (كة لةاليةن رثكخراوي نثونةتةوةيةكگرتؤكانةوة، رثكخرابوو. كرد
دةوصةيت توركيا تاكة دةوصةيت جيهانة كة رؤژثكيان  ”. تورك گةلثك منداصيان خؤشدةوثت و رثزيان لثدةگرن

  . ـةوة سازكردووة) جةژين دياري زارؤكان (بةناوي
چاوي لةبةر، ، بةكاريدثننئةو تثرؤرةي بةرامبةر بة منداآلين كورد،  ئةوةيةةسيت دةوصةتةكة ديار و مةبئةوةي 
 لة ،كي كيميايي و كيميايي بارانكوردانةي كة لةبةر بةكارهثناين چةلةاليةكةوة ئةو زارؤكة .  بشارنةوةجيهاين

دةبةن، لةاليةن ، ژيان بةسةرئثستا لة ژثر چادردا لة رةوشثكي زؤر نالةباردا.  هةصهاتونتانباشووري كوردس
  . كرثتاساخدةن دةكرثت و خوثندن و نووسينيان يتوركةوة ژيانيان لثهةراسا

لة ئاخافتين خؤيدا، لة رثكخراوي نةتةوةيةكگرتوةكان، پذوپاگةندةدةكا و ) ئؤزال (لة اليةكي تريشةوة
رؤژي دياري  (كة، يةبة تةنيا دةوصةيت ئثمة..... ئثمة گةلثك منداصمان خؤشدةوثت و رثزيان دةگرين”:دةبثژثت
اوي منداآلين كورد، ئازار و ئةچكةجنةي تةماتيك، لةبةرچيسسكةچي لةمالشةوة بة  ”. سازدةكات) منداآلن

  چةندان شثوةي جؤربةجؤر و ترسناك،دةوصةيت تورك.  باپري، خوشك و باركانيان دةدةن،باوك، دايك،
لةمالشةوة جةژنة پريؤزة، لة منداآلين ئةمريكا، . مرؤضي كورد و منداآلين كورد دةداتئةشكةجنة و ئازاري 

 ، بولگار، مةجةر، چيك و سلؤضاكياپاين، ئاراب، فارس، هند، رووسفرانسي، ئاصمان، سويدي، س ئينگليز،
مةبةسيت دةوصةيت . ئةمة پؤصةتيكي دووروويانة و رياكاري و درؤية. ئةمة شتثكي راستودروست نيية. دةكات

لةاليةكي تريشةوة بةكارهثناين زارؤكاين . تورك، شاردنةوةي رةگةزپةرسيت و كؤلؤنياليزةكردين كوردستانة
 ةرؤكيلةهةمانكاتيشدا، ئةو گةالنة لة ناو. ي دةوصةيت توركپؤصةتيك ةك ئامرازثك بؤ دةستةبةركردينة، وجيهان

 بؤ  توركدةوصةيت.  و دژي نةوةسنت دةوصويت تورك، ئاگادارنةبنةيئةم پؤصةتيكة ساختة و دوورووةي
  . دنة بؤ ئةو بريارانةكرئاماجني دةوصةتيش پشتگريي. هةية سةركةوتين بريارةكاين پثويسيت بة پشتگريي

پارتةكان و رژمث و تةنانةت . ئةمذؤ كوردستان بة ياساي داپصؤسني، سانسؤر و دةربةدةركردن، بةذثوةدةبرثت
پةرلةماين توركيش، لةسةر ئةو بةذثوةبردنةي كوردستان بثدةنگن، خاوةين هةصوثستثك يان، تاكة وتةيةك و 

  . اوان و زؤرلثكردن و ئةچكةجنةدان بةكاردةهثنرثنسةپاندن و بةياساكردين ت. دةستپثشكاريةك نني
 كؤتايي بة ”:جارثك لة چاوپثكةوتنثكدا بؤ چاپةمةنييةكان دةصثت) كچؤگوصهاير كؤزا) (وايل رةوشي تاصوكة (

Pkkئةوة دةگةيةنثت، ) وايل رةوشي تاصوكة ( ئةم وتانةي”. ش كؤتايي ژيان و خةبايت دواييانة مه ، ئه  هاتووه
 بةهةموو كةسثك بثژثت، كة ئةو پؤصةتيك و چةوساندنةوة و زؤرةملثي و داپصؤسينة، هةميشة پةرةي كة دةيةوثت

 پثواژةي  وته  کهPKKبثگومان لةم ساآلنةي دوايدا . مبثنثت لة خةباتدا بةردةوام PKK پثدةدرثت، تا ئةو دةمةي
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گةريالي . وايرؤژ، بةرفراون تردةبثتئةم پرؤسثسي بةرةو پثشچوونة، رؤژد. پثشكةوتنثكي مةزن و باآلدةستييةوة
  .  ئةو پةيوةنديةي كة بةگةيل كوردةوة هةيةيت رؤژدوايرؤژ خورت و بةهثزتر دةبثت،كورد

  .  وةك ئةو وتةيةي ماو دةصثت
ثژةكاين ني و توردستاندا بوونةتة ماسي و لةهةموو چ گةريالي كورد لة زةرياي كو،گوماين تثدانيية و راستة

 تايبةتيشدا، كة دةوصةيت تورك خؤي بةرثوةي دةبات، گةريالكاين  سةردةمي شةذيلة. وونگةيل كورد پثكهات
PKKدا، لةژثر 1990. 09. 30لة راپؤرتثكي خؤيدا، لة ) ئامةد (كؤمةصةي مايف ورؤضي.  لة تاونةكاين بثبةرين 
ةوثت هةبووين فيزيكي دةوصةيت تورك دةي”:لةم راپؤرتةدا، بةذاشكاوي دةصثن) رثتكهةرمثي بؤتان چؤصدة (ناوي

لةبةر ئةوةشة كة زؤرجار كؤمةصكوژي لةناو كوردا . گةيل كورد، كة پشتگريي دةوصةت ناكات لةناو بةرثت
لة دةمثكي بةآلم راسيت ئةو تاوانانة . وة PKKدةكات و دةيةوثت تاواين ئةو كؤمةصكوژييانة خبةنة ئةستؤيبةرپا

ةو ئ. لة راستييةوة دوورن) هايز كؤزاكچؤگؤل) (وايل رةوشي تاصوكة ( هةر بؤية پةيضةكاين”. كةمدا ئاشكرا دةبثت
 رايگشتيش دةخةصةتثنثت، ئةو وتانةي وايل وا پثويستدةكات كة  دةوصةت وگةل و واليية بةو وتة ناراستانة،

  . كار بة شثوةيةكي بةرفراوانتر خبرثنة بةگورتر ووايل دةخوازثت، تثرؤري دةوصةت. توابصث
  . ي كةنداو تثرؤري دةوصةيت لة كوردستاندا فراونتربووة بةرووداين كثشة

 
  !.... ئةجنام

تثرؤري  ،ئةو دةوصةتانة، ن و دوواخراوة دةوصةتان دژي گةيل داگريكراو و چةوساو،ايت ناوراستادلة خؤرهةآل
  . دةوصةيت بةشثوةيةكي توندوتيژ بةكاردثنن

 ةيتيژير دةنوثنن، بةبةراورد لةگةص ئةو تثرؤر و توندونن، بچوكت كة بةكاريدث، ئيسرائيل و ئةمريكائةو تثرؤرةي
ئةو تثرؤرةي كة كؤلؤنياليزمي تورك، فارس، ئارةب لة . ةوصةتاين توركيا، ئثران و ئثراق، كة بةكاريدثنند

 ئةم دةوصةتانة بة لةبةر ئةوةي. كاتئةوة بكوردستاندا دةيكةن بة تايبةيت تورك، دةوصةيت ئيمپرياليزم ناتوانثت 
 پؤصةتيك و ئابووريةوة، بة هةموو هثزثكيانةوة سستثمي بة ،سةربازي، ئايدؤلؤژيكي هاوبةشي چاال

بةصكو  ئةمة پرسثكي چةندايةيت نيية،. كوردستان دةپارثزن و كورد دةچةوسثننةوة كردين نثونةتةوييكؤلؤنيليزة
) نيزمؤيمپرياليزم و زايئ (كاين تورك، ئارةب و فارس باسيمةنيةپةماركسيةكان و چة. پرسثكي چؤنايةتيية

دةكةن بةم شتةيان دةيانةوثت كة رةگةزپةرسيت و كؤلؤنيياليزمي تورك، ئارةب و فارس و داخوازي بة 
  .  ئةو دةوصةتة كؤلؤنياليزمانة بشارنةوة و بچوك تثيان بذوانن،ئيمپرياليزم بووين

 ،يةنيدااراسنت و ئازادي و يةكسا لة پثناوي خؤپ كة و گةيل كورد،رؤري دةوصةت و مايف گةيل ژثردةستبا تث
كة تثرؤري دةوصةتة، لة ) تثرؤر (پؤصةتيكي. و وشةي رةنگاورةنگ  نةبثتة پةيضي ناو بازاذ،لةگةص گةالين تردا

كةوتين ئةو جؤرة رو سة بؤشةناوةذؤك   ئةوة لةبةرچاو نةگريثت،ةآليت نثويندا، ئةگةر بة راستوذةوانخؤره
بةآلم مايف نةتةوةيي و دميؤكرايت لةاليةن گةيل . گيز، بةئةجنام ناگاتة، هةرگيزاوهةركو پؤصةتي كردار

  . هةر دةسثنرثت  و، سةردةكةوثتژثردةستةوة
  زاگرؤس زةردةشيت 

26 .04 .05  
  . ستؤكهؤصم ـ سويد
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