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خوێنەرانــی خۆشەویســت ژمــارەی تایبەتــی ٣٧ی »زەنانــی شــەرق« ئــەم جــارە بــە 

ــن.  ــتانی دەکەی ــراوە و پێشکەش ــادە ک ــتان« ئام ــۆی شۆڕشــی کوردس ــاوی »ژیلەم ن

ــە  ــارە ب ــەم ج ــراوە. ئ ــاپ ک ــی چ ــی فارس ــە زمان ــوەکان ب ــارە پێش ــتا ئەژم ــا ئێس ت

ــی  ــی مانگ ــەر هاتن ــە ب ــان ل ــی تایبەمت ــۆرانی ئەژمارێک ــوردی، زاراوەێ س ــی ک زمان

نیســان و لــە دایــک بوونــی ڕێبــەر ئاپــۆ لــەم مانگەدایــە، بــۆ ئێــوەێ بەڕێــز ئامــادە 

کــردوە. ویســتامن چیرۆکــی تێکۆشــین و شۆڕشــی کوردســتان کــە بــە پێشــەنگایەتی 

ڕیبــەر ئاپــۆ بەڕێــوە دەچێــت، هەروەهــا کۆســپ و ئەســتەمەکانی بەردەمــی 

ــەوە. ــۆ بگێڕین ــەم »ژیلەمــۆ شۆڕشــی کوردســتان« وە ب ــە ڕێ ئ ــەم شۆڕشــەتان، ب ئ

ــی  ــۆ کــە ڕۆژان ــەر ئاپ ــی ڕیب ــە دایــک بوون ــەم ئەژمــارەدا شــوێنی ل ــی ئ ــە درێژائ ل

منداڵیشــی تێــدا تێپەڕانــد و ئــەو ناکۆکیانــەێ کــە کاریگــەری لــە ســەر ژیانــی کــرد 

و شــێوەێ بــە لێگەڕیــن و تێکۆشــانی داوە، بۆمــان ڕوونــر دەبێــت. لــە »ژیلەمــۆدا 

ــۆ  ــەر ئاپ ــەدان و وەفــادار ماینــی ڕێب ــە گــەڵ چۆنیەتــی الن شۆڕشــی کوردســتان« ل

لــە خەێاڵەکانــی منداڵــی و ناکۆکیەکانــی ئاشــنا دەبیــن. لــە بــەر فراوانــی و قوواڵئــی 

بابەتــەکان، شــێوەێ لێکۆڵینەوەمــان بــە بنەمــا گرتوە و دابەشــی ١٠ بەشــامن کردوە.

خۆیــە. پێشــووی  بەشــی  تەواوکــەری  و  بــەردەوام  هەربەشــێک 

بەشــی یــەک؛ لــە ســەر ژیانــەوەێ گەلێکــە. لــه و بــه شــه دا باســی ئەمــە دەکرێــت 

کــە چــۆن پــاش دوائیــن ڕاپەڕینــی کــوردان، کــورد و کۆردســتان تەنیــا بــوو بــە ناوێک 

و لــە ســەر چیمەنتــۆێ مەزارێــک لــە ســەر چیــاێ ئاگریــدا نــوورسا. کــوردان باوڕیــان 

بــە ئــەم قســە کــە » کوردســتانی خەیاڵتان لێــرە نێژراوە« و ئێــدی وازیان لــە ڕاپەڕین 

لــە بەرانبــەر دەوڵەتــی تورکیــەوە هێنــا. لــە وەهــا کاتێکــدا بــوو کــە جەوانــان بــە 

پێشــەنگایەتی ڕێبــەر ئاپــۆ، لــە دەوری یــەک کۆبونــەوە و بــە وشــەێ » کوردســتان 

ــد. ــان نوان ــو جیه ــە هەم ــان ب ــوی ی ــی ن ــینی مێژویەک ــی نوس ــتە« چۆنیەت بندەس

لــە بــە شــی دووەمــدا لێگەڕینــی ئــازادی دەخرێتــە بــەر باســەوە. لــە درێژائــی ئــەم 

ــە.  ــه نرخــر نی ــازادی ب ــە ســەربەخۆئی و ئ ــچ شــتێک ل ــە هی ــن ک بەشــەدا دەبینی

ــەک  ــی یەکەمینی ــەری گروپ ــەو ٦ کەســەێ پێکهێن ــی خۆڕاگــری ئ چیرۆکــی چۆنیەت

لــە ســەرنج ڕاکێشــرین بەشــەکانە. باســی ڕیبــواری شۆڕشــی کردســتاندەکەین کــە 



چــۆن دەســتی پێکــرد. لــە ئــەم بەشــەدا دەزانیــن کــە  ئــەم تێکۆشــینە چــۆن گــەورە بــو 

ــە  ــن ک ــد. دەبینی ــی نوان ــەوەێ گەلێک ــی بوژان ــەکان و چیرۆک ــن لوتک ــتە بەرزتری و گەیش

چــۆن تــۆی شۆڕشــی کوردســتان لــە پرسۆســەوە بــەرەو کۆبانــێ چەقــەرەێ دا و هەڵچــوو. 

بەشــی ســێهەم بانگــەوازی ئاشــتەوائیە. لێــرەدا ڕۆغمــی تــەواوی هێــرش و پیالنگێڕیەکانــی 

تێکربدنــی گەلــی کــورد تەقــاالێ چارەســەری کێشــەێ کــورد بــە ڕێــگاێ ئاشــتیەوە دەدرێت. 

ــەێ  ــەو ڕاپەرینان ــی، و ئ ــی ڕۆم، دۆژەحــی نایرۆب ــری، ڕۆژان ــی پیالنگێ ــەوەێ چۆنیەت ــۆ ئ ب

باســەوە.  بــەر  پێنــج و شــەش  دەخەینــە  لــە بەشــی چــوار،   بــون  کــە دروســت 

ــی  ــە ناوبردن ــۆ ل ــەر ب ــی داگیرک ــە دەوڵەتان ــێوەکارانەێ ک ــەو ڕێ و ش ــانەدا ئ ــەم بەش ل

ــە  ــی ل ــایان دەکات و هەوڵ ــۆن حاش ــەوە، چ ــدو بوونەت ــوێ زین ــە ن ــەر ل ــە س ــک ک گەلێ

نــاو بردنیــان دەدات. لێــرەدا دەزانیــن بــۆ ئــەوەێ شۆڕشــی کوردســتان لــە ناوبــەرن 

ــدی  ــە دەور دەڕێســن. ئێ ــری ل ــی پێنگ\ی ــرن و تەون ــج دەگ ــە ئامان ــۆ ب ــەر ئاپ چــۆن ڕێب

دەزانیــن کــە لــە بەرانبــەری هەمــو ئەمانــەدا گەلــی کــورد لــە چ ئاســتێکدا ڕادەپەڕێــت. 

بەشــی حــەوت، هەشــت و نــۆ، تــاو و تــوێ لــە ســەر سیســتەمی ئیمرالــی، بانگەوازیەکانــی 

ڕێبــەر ئاپــۆ بــۆ ئاشــتی و ئێعــالن کردنــی کۆنفێدراڵیســمی دێمۆکراتیــک و قۆناخــی نــوێ 

ــە  ــە )کژار(کــە ل ــە ئاکامــی ئــەم لێکۆڵینەوەی ــە شۆڕشــی کوردســتاندا شــڕۆڤە دەکات.  ل ل

ژیلەمــۆدا کۆبوەتــەوە و ئێســتا لــە بــەر دەســتی ئێوەدایــە، دیــار دەبێــت کــە لــە دۆخــی 

ئێســتاێ ڕۆژهەڵتــی ناوینــدا ئــەم شؤڕشــە چەنــدە ســەرکوتوانە تــا ئەمــڕۆ هاتــوە. گەلــی 

کــورد بــە فکــر و ڕامانــی ڕێبــەر ئاپــۆ بــوو بــە گەلێکــی فیدائــی و توانــی بــە تێگەیشــتنی 

ــە  ــە پۆلۆتیکــی دەســەاڵتداران ل ــە ک ــن نی ــە ئێســی مومکی ــە ئاســتێک ک ڕێکخســن، بگات

ــوە دەڕوات،  ــە ڕێ ــە کوردســتاندا ب ــە ل ــەو شۆڕشــەێ ک ــڕوات. ئ ــوە ب ــوردان، بەڕێ ســەر ک

کوردســتان بــەرەو قۆناخێکــی نــوی دەبــات. زۆر دەمێکــە کــە مێــژوی ســەراوژێر چونــی 

کــوردان، ســەراو بــن بــوە و گەلــی کــورد بــەرەو بەرزایەکانــی ژیانــی بەنــرخ و شــەرەفەوە 

ــەورە  ــێکی گ ــەوەێ شۆڕش ــۆ ئ ــە ب ــدا ئامادەی ــڕەوەی خۆی ــەم ڕێ ــورد ل ــی ک دەڕوات. گەل

پێــک بێنێــت هــەر جــۆرە نرخێکــی شــایان پێشــکەش بــکات. بۆیــە ئەمڕۆکــە گەلــی کــورد 

ــە.  ــی ئازادی ــەوە دەڵێــت؛ کات کات ــەک دەنگی ــە ی ــزی و ب ــەک ڕی ــگاێ ی ــوە ســەر ڕێ کەوت

 



ــە کــە ئەگــەر  ــژووی کوردســتان دا رۆژگەلێکــی وەهــا گرنــگ و قۆناغ گەلێکــی وەهــا هەســتیار هەن ــە مێ ل

ئــەو رۆژانەمــان بــە شــێوەیەکی جیــاواز ژیــان کردبــا گەلــی کــورد هەنووکــە لــە دوخێکــی جیــاواز 

دا دەبــوو. وەک گەلــی کــورد لــە مێشــکی هەموومــان دا رووداوگەلێکــی بەوێنــەی ســێدارە، قڕکــردن، 

خەیانــەت و قارەمانێتــی هەیە.هــەوڵ دەدەیــن لــەم  مێــژووی کۆمەڵکوژییــەک کــە دەیانهەوێــت وەکــووو 

چارەنووســێک بەســەر کــوردان دا بیســەپێنن و هەروەهــا کورتــە چیرۆکێکــی شۆڕشــی کوردســتان کــە 

ــز  ــدا هەرگی ــەم پێناوەش ــت، ل ــە بگۆڕێ ــەم چارەنووس ــت ئ ــەنگایەتی دەکات و دەیهەوێ ــۆ پێش ــەر ئاپ رێب

ــە ڕوو: ــەم چارەنووســەدایە؛ بخەین ــی ئ ــی گۆڕین ــە هەوڵدان ــرد و ل ــی خــۆی نەک ــە خەیاڵەکان ــی ل خەیانەت

ــەر  ــک رێب ــوێ دەکات. کاتێ ــە زایینێکــی ن ــداری ل ــووە و میوان ــی لەســەر خــۆی هەڵگرت کوردســتان لەعنەت

ــۆ  ــەر ئاپ ــە رێب ــەی ک ــەو شۆڕش ــتیپێکرد. ئ ــتان دەس ــی کوردس ــوو، شۆڕش ــارا لەدایکب ــدی ئام ــە گون ــۆ ل ئاپ



۴

لــە مێــژووی کوردســتان دا رۆژگەلێکــی وەهــا گرنــگ و قۆناغ گەلێکــی وەهــا هەســتیار هەنــە کــە ئەگــەر ئــەو رۆژانەمــان 

بــە شــێوەیەکی جیــاواز ژیــان کردبــا گەلــی کــورد هەنووکــە لــە دوخێکــی جیــاواز دا دەبــوو. وەک گەلــی کــورد لــە مێشــکی 

ــەم بەڵگــە  ــن ل ــی هەیە.هــەوڵ دەدەی ــەت و قارەمانێت ــەی ســێدارە، قڕکــردن، خەیان هەموومــان دا رووداوگەلێکــی بەوێن

فیلمــەدا مێــژووی کۆمەڵکوژییــەک کــە دەیانهەوێــت وەکــووو چارەنووســێک بەســەر کــوردان دا بیســەپێنن و هەروەهــا 

کورتــە چیرۆکێکــی شۆڕشــی کوردســتان کــە رێبــەر ئاپــۆ پێشــەنگایەتی دەکات و دەیهەوێت ئــەم چارەنووســە بگۆڕێت، لەم 

پێناوەشــدا هەرگیــز خەیانەتــی لــە خەیاڵەکانــی خــۆی نەکــرد و لــە هەوڵدانــی گۆڕینــی ئــەم چارەنووســەدایە؛ بخەینە ڕوو:

کوردســتان لەعنەتــی لەســەر خــۆی هەڵگرتــووە و میوانــداری لــە زایینێکــی نــوێ دەکات. کاتێــک رێبــەر ئاپــۆ 

ــی،  ــە رێبــەر ئاپــۆ ئەندازیاریەت ــەی ک ــەو شۆڕش ــتیپێکرد. ئ ــی کوردســتان دەس ــوو، شۆڕش ــارا لەدایکب ــدی ئام ــە گون ل

بناغــەوە دەگۆڕێــت و دەســتکەوتی گــەورە بەدەســت دەهێنێــت. لەبەرئــەوەی هــەوڵ دەدرا  لــە  گەلــی کــورد 

دەوڵەتــی  کــە  هۆکارێکــن  کــورد،  نــاو  گۆڕانکاریەکانــی  بەمــە  لەبەرانبــەر  بســڕدرێتەوە.  مێــژوودا  لــە  کــورد 

ئامانــج. ئاپــۆ بکەنــە  لــە کۆتایــی ســەدەی ٢٠دا رێبــەر  نێودەوڵەتیــەکان برســن و  تــورک و هێــزە  داگیرکــەری 

بێگۆمــان هەندێــک  بووەتــەوە،  لەناوچــوون  مەترســی  ڕووبــەڕووی  جــار  زۆر  کوردســتان  مێــژووی  چــی  ئەگــەر 

دەســتپێکردنیش کــە مێژوویــان گۆڕیــوە هــەن. جۆگرافیــای کوردســتان کــە قۆناغــی هەســتیاری بڕیــوە، لەعنەتــی 

ــەر  ــی رێب ــەش لەدایکبوون ــەو زایینان ــک ل ــوێ دەکات. یەکێ ــی ن ــە زایینێک ــداری ل ــووە و میوان ــۆی هەڵگرت ــەر خ لەس

ــە  ــورد ب ــی ک ــۆ گەل ــتیپێکرد، ب ــۆ دەس ــەر ئاپ ــی رێب ــە لەدایکبوون ــە ب ــەش ک ــەم قۆناغ ــوردە. ئ ــی ک ــەری گەل ــۆ ڕێب ئاپ

واتــای ســەردەمێکی نــوێ دێــت. ئەمــڕۆ لــە کەســایەتی رێبــەر ئاپــۆدا پێشــکەوتنی وا ڕوویانــداوە کــە دەتوانێــت 

چوارچێــوەی  لــە  تەنهــا  بــە  گۆڕانکاریــەکان  کات  تێپەڕبوونــی  بــە  بگۆڕێــت،  تــەواوی  بــە  کوردســتان  مێــژووی 

جۆگرافیــای کوردســتاندا نامێننــەوە، لــە هەرێمەکــە الپەڕەیەکــی نــوێ دەکرێتــەوە و لــە جیهانــدا بــاو دەبێتــەوە.

قۆناغــی بــەر لــە لەدایکبوونــی رێبــەر ئاپــۆ یەکێــک لــە تاریکریــن قۆناغەکانــی کوردســتان و گەلــی کــورد بــوو. 

لەگــەڵ دامەزراندنــی کۆمــاری تورکیــا پالنــی ڕەتکردنــەوە و لەناوبــردن لەبەرانبــەر کــورد داڕێــژرا. ڕاپەرینەکانــی 

چارێــک  لــە  شۆڕشــی  تــورک  دەوڵەتــی  بۆیــەش  ســەرکوتکران.  دەرســیم  و  ئاگــری  ســەعید،  شــێخ  کۆچگــری، 

مێــژوو  لەقەڵەمــدا.  کــوردان‹  ٢٩مینــی  ›ڕاپەرینــی  وەک  ئاپــۆ  رێبــەر  ســەرۆکایەتی  بــە  ٢٠دا  ســەدەی  کۆتایــی 

ــە. ــای هەی ــر وات ــیکی زیات ــی کالس ــە ڕاپەرینێک ــردووە ل ــای ک ــۆ بەرپ ــەر ئاپ ــەی رێب ــەو شۆڕش ــە ئ ــی ک ــش بین و جیهانی

بــوو؟  چــۆن  ئاپــۆ  رێبــەر  گەنجێتــی  و  منداڵــی  ســەردەمی  ئایــا 

تەمەنــی منداڵــی  لــە  لەدایکبــووە،  ئامــارای خەلفەتــی ڕوحــا  لــە گونــدی  نیســانی ١٩٤٩  کــە ٤ی  ئاپــۆ  رێبــەر 

خۆیــدا  منداڵــی  لــە  خۆیــدا  ڕاپەرینــی  هەڵوێســتی  لــە  بــوو.  ڕاســتیەکان  بــەدوای  گــەڕان  ســەرقاڵی  خۆیــدا 

کاتێــک  هەمــوو  بــوو،  بچــووک  تەمەنــی  ئــەوەی  لەگــەڵ  دەورووبەرەکــەی.  ســەرنجی  جێــگای  بووەتــە 

لــە بەرانبــەر  لــە رسوشــت و ژیــان ئەنجــام بەدەســت بهێنێــت و ژیــان بناســێت. ڕاپەریــن  هەوڵــی دەدا کــە 

بــکات. کۆمەڵــگا  و  سیســتم  دواکەوتووەکانــی  لــەدژی  راپەریــن  تریشــەوە  الیەکــەی  لــە  خانەوادەکــەی، 

لــە منداڵیــدا هەڵوێســتە جیاوازەکــەی وایکــرد کــە ئەنجامــی جیــاواز بەدەســت بهێنێــت، لــە مێشــکیدا بیــری کوردســتان 

ــی  ــە بەش ــک دەچێت ــاڵی ١٩٧١ کاتێ ــە س ــۆ ل ــەر ئاپ ــی رێب ــی ژیان ــی دووەم ــوو. قۆناغ ــت ب ــدا درووس ــر داگیرکاری لەژێ

ــەوەی  ــە کۆبوون ــت، ل ــەردەوام دەبێ ــتیەکاندا ب ــەدوای ڕاس ــەڕان ب ــااڵنەدا گ ــەو س ــتپێدەکات. ل ــتەنبوڵ دەس ــای ئەس یاس

ــە‹ دەکات. ــتان داگیرکەرخانەیەک ــزی ›کوردس ــە تێ ــاس ل ــگێردا )DDKD( دا ب ــی شۆڕش ــووری ڕۆژهەاڵت ــی کەلت ئۆجاخ

ئەنقــەرە ســاڵەکانی 

دەوڵەتێکــی  پایتەختــی  لــە  دەکاتــەوە.  نــوێ  بەســەرهاتی  بــۆ  ڕێــگای  ئاپــۆ  رێبــەر  بــۆ  ئەنقــەرە  ســاڵەکانی 

سیاســی،  بەشــی  و  زانکــۆ  لــە  خوێنــدن  ســاڵەکانی  دانــا.  کوردســتانی  ئــازادی  تێکۆشــانی  بناغــەی  داگیرکــەر، 

تێکۆشــان  فراوانکردنــی  هــزری  کوردســتان،  ڕووخانــی  لــە  ڕێگریکــردن  کــوردی،  کۆمەڵــگای  ئازادکردنــی  بــۆ 

ــەوەی  ــت. لەبەرئ ــت و دەســتکەوتی گــەورە بەدەســت دەهێنێ ــە بناغــەوە دەگۆڕێ ــی کــورد ل ــی، گەل ئەندازیاریەت

ــە  ــن ک ــورد، هۆکارێک ــاو ک ــی ن ــە گۆڕانکاریەکان ــەر بەم ــڕدرێتەوە. لەبەرانب ــژوودا بس ــە مێ ــورد ل ــەوڵ دەدرا ک ه

دەوڵەتــی داگیرکــەری تــورک و هێــزە نێودەوڵەتیــەکان برســن و لــە کۆتایــی ســەدەی ٢٠دا رێبــەر ئاپــۆ بکەنــە ئامانج.

ــک  ــان هەندێ ــەوە، بێگۆم ــوون بووەت ــی لەناوچ ــەڕووی مەترس ــار ڕووب ــتان زۆر ج ــژووی کوردس ــی مێ ــەر چ ئەگ

ــوە، لەعنەتــی  ــای کوردســتان کــە قۆناغــی هەســتیاری بڕی ــان گۆڕیــوە هــەن. جۆگرافی دەســتپێکردنیش کــە مێژووی

لەســەر خــۆی هەڵگرتــووە و میوانــداری لــە زایینێکــی نــوێ دەکات. یەکێــک لــەو زایینانــەش لەدایکبوونــی رێبــەر 

ئاپــۆ ڕێبــەری گەلــی کــوردە. ئــەم قۆناغــەش کــە بــە لەدایکبوونــی رێبــەر ئاپــۆ دەســتیپێکرد، بــۆ گەلــی کــورد بــە 

ــە کەســایەتی رێبــەر ئاپــۆدا پێشــکەوتنی وا ڕوویانــداوە کــە دەتوانێــت  ــای ســەردەمێکی نــوێ دێــت. ئەمــڕۆ ل وات

مێــژووی کوردســتان بــە تــەواوی بگۆڕێــت، بــە تێپەڕبوونــی کات گۆڕانکاریــەکان بــە تەنهــا لــە چوارچێــوەی 

جۆگرافیــای کوردســتاندا نامێننــەوە، لــە هەرێمەکــە الپەڕەیەکــی نــوێ دەکرێتــەوە و لــە جیهانــدا بــاو دەبێتــەوە.

ــوو.  ــی کــورد ب ــی کوردســتان و گەل ــن قۆناغەکان ــە تاریکری ــک ل ــۆ یەکێ ــەر ئاپ ــی رێب ــە لەدایکبوون ــەر ل قۆناغــی ب

ــی  ــژرا. ڕاپەرینەکان ــورد داڕێ ــەر ک ــردن لەبەرانب ــەوە و لەناوب ــی ڕەتکردن ــا پالن ــاری تورکی ــی کۆم ــەڵ دامەزراندن لەگ

کۆچگــری، شــێخ ســەعید، ئاگــری و دەرســیم ســەرکوتکران. بۆیــەش دەوڵەتــی تــورک شۆڕشــی لــە چارێــک 

ــژوو و  ــدا. مێ ــوردان‹ لەقەڵەم ــی ک ــی ٢٩مین ــۆ وەک ›ڕاپەرین ــەر ئاپ ــەرۆکایەتی رێب ــە س ــەدەی ٢٠دا ب ــی س کۆتای

جیهانیــش بینــی کــە ئــەو شۆڕشــەی رێبــەر ئاپــۆ بەرپــای کــردووە لــە ڕاپەرینێکــی کالســیکی زیاتــر واتــای هەیــە.

ئایا سەردەمی منداڵی و گەنجێتی رێبەر ئاپۆ چۆن بوو؟ 
ــی  ــی منداڵ ــە تەمەن ــووە، ل ــا لەدایکب ــی ڕوح ــارای خەلفەت ــدی ئام ــە گون ــانی ١٩٤٩ ل ــە ٤ی نیس ــۆ ک ــەر ئاپ رێب

خۆیــدا ســەرقاڵی گــەڕان بــەدوای ڕاســتیەکان بــوو. لــە هەڵوێســتی ڕاپەرینــی خۆیــدا لــە منداڵــی خۆیــدا 

کاتێــک  هەمــوو  بــوو،  بچــووک  تەمەنــی  ئــەوەی  لەگــەڵ  دەورووبەرەکــەی.  ســەرنجی  جێــگای  بووەتــە 

ــەر  ــە بەرانب ــن ل ــێت. ڕاپەری ــان بناس ــت و ژی ــت بهێنێ ــام بەدەس ــان ئەنج ــت و ژی ــە رسوش ــە ل ــی دەدا ک هەوڵ

بــکات. کۆمەڵــگا  و  سیســتم  دواکەوتووەکانــی  لــەدژی  راپەریــن  تریشــەوە  الیەکــەی  لــە  خانەوادەکــەی، 

لــە منداڵیــدا هەڵوێســتە جیاوازەکــەی وایکــرد کــە ئەنجامــی جیــاواز بەدەســت بهێنێت، لە مێشــکیدا بیری کوردســتان 

لەژێــر داگیرکاریــدا درووســت بــوو. قۆناغــی دووەمــی ژیانــی رێبــەر ئاپــۆ لــە ســاڵی ١٩٧١ کاتێــک دەچێتــە بەشــی 

یاســای ئەســتەنبوڵ دەســتپێدەکات. لــەو ســااڵنەدا گــەڕان بــەدوای ڕاســتیەکاندا بــەردەوام دەبێــت، لــە کۆبوونــەوەی 

ئۆجاخــی کەلتــووری ڕۆژهەاڵتــی شۆڕشــگێردا )DDKD( دا بــاس لــە تێــزی ›کوردســتان داگیرکەرخانەیەکــە‹ دەکات.

ساڵەکانی ئەنقەرە
ســاڵەکانی ئەنقــەرە بــۆ رێبــەر ئاپــۆ ڕێــگای بــۆ بەســەرهاتی نــوێ دەکاتــەوە. لــە پایتەختــی دەوڵەتێکــی 

داگیرکــەر، بناغــەی تێکۆشــانی ئــازادی کوردســتانی دانــا. ســاڵەکانی خوێنــدن لــە زانکــۆ و بەشــی سیاســی، 

بــۆ ئازادکردنــی کۆمەڵــگای کــوردی، ڕێگریکــردن لــە ڕووخانــی کوردســتان، هــزری فراوانکردنــی تێکۆشــان 

ســااڵنەدا  لــەو  کــرد.  درووســت  ئــەودا  هــزری  لەســەر  کاریگەریــان  سۆســیالیزمدا،  ڕووناکــی  رێگــەی  لــە 

ــوو. ــراوان ب ــا ف ــە تورکی ــان ل ــر چای ــش و ماهی ــز گەزمی ــەنگایەتی دەنی ــە پێش ــا ب ــگێری تورکی ــەوەی شۆڕش بزووتن

ــەر  ــە لەس ــەو کۆمەڵکوژی ــتنی ئ ــوژران. دوای بیس ــزل دەررە ک ــە ک ــی ل ــان و هاوڕێکان ــر چای ــااڵنەدا ماهی ــەو س ل

پێشــنیازی رێبــەر ئاپــۆ لــە زانکــۆ، پۆلــەکان بایکۆتکــران. لــەو چاالکیــەدا کــە ٧ی نیســانی ١٩٧٢ ئەنجامــدرا 

ــە ٢٣  ــران. ل ــاک ڕەوانەک ــی مام ــۆ زیندان ــدکاران ب ــی دەســتگیرکران و خوێن ــە هاوڕێکان ــەک ل ــۆ و ژمارەی ــەر ئاپ رێب

ــردەوە. ــدا ک ــە ژیانی ــی ل ــری نوێ ــۆ قۆناغێکی ت ــگای ب ــەوەش ڕێ ــەوە و ئ ــدا مای ــە زیندان ــگ ل ــدا ٦ مان ــاڵی خۆی س
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ژیــان لــە زیندانــی ماماکــدا هــزری رێبــەر ئاپــۆی فراوانــر کــرد. ئیــدی ئــەو دەوڵەتــەی بــاش ناســیبوو کــە لەبەرانبــەری 

ــت،  ــی بکرێ ــەت چ ــەکانی دەوڵ ــەر هێرش ــتە لەبەرانب ــە پێویس ــیارانەی ک ــەو پرس ــەر ئ ــۆ لەس ــەر ئاپ ــتایەوە. رێب دەوەس

تێکۆشــانێکی چــۆن بەڕێــوە بربێــت، دوای ئــەوەی لــە زانکــۆ دێتــە دەرەوە، ئێــدی واڵمــی زۆر پرســیاری دەســتکەوتبوو. 

رێبــەر ئاپــۆ هــزری خــۆی لەبــارەی ئــازادی گەلــی کــورد بــە هاوڕێکانــی دەڵێــت و ڕازیــان دەکات. لــەو قۆناغــەدا دوو 

ــەو. ــۆ ئ ــی شــۆڕش ب ــە هاوڕێ ــوون ب ــەو دوو کەســەش ب ــی کارەر. ئ ــر و حەق ــال پی ــورک دەناســێت. کەم شۆڕشــگێری ت

دەبێتــە  ماوەیەکــی  دوای  دەبــن،  ڕازی  ئاپــۆ  رێبــەر  بیروبۆچوونەکانــی  بــە  هاوڕێکانــی  کەمــدا  ماوەیەکــی  لــە 

ــەم دەدەن،  ــتی‹ لەقەڵ ــی رسوش ــە وەک ›قۆناغێک ــەو قۆناغ ــاس ئ ــر و مێژوون ــک چاودێ ــەی. هەندێ ــەنگی گروپەک پێش

لــە ســەرەتادا لەنــاو گروپەکــەدا رێبــەر ئاپــۆ بناغــەی هەمــوو شــتێک ئامــادە دەکات. بــە پێشــەنگایەتی ئــەو 

لــە ســاڵی ١٩٧٣ گروپەکــە لــە بەنــداوی چووبووکــی ئەنقــەرە کۆدەبێتــەوە، دوای کۆبوونــەوەکان لــە توزلوچاییــر 

پێدەهێنێــت. کۆتایــی  ئاســتیش  بەرزتریــن  بزووتنەوەکــە  بڕیــارە  بــەو  دەدرێــت.  گروپەکــە  بڕیــاری  دیکمــەن  و 

›درووستکردنی شانەکانی هەنگ‹
کۆمەڵــەی خوێنــدی بــااڵی دیموکراتــی ئەنقــەرە )ADYOD( کــە یەکێــک لــە ڕێکخســتنە دیموکراتــەکان لەژێــر چەتــری 

زانکۆدایــە، لــە ســاڵی ١٩٧٥ بــە پێشــنیازی رێبــەر ئاپــۆ دامەزرێــرا. دامەزراندنــی ADYOD بــۆ ›ســەردەمی گروپەکــە‹ی 

بزوتنــەوەی ئــازادی کــورد، یەکێــک لــە قۆناغــە گرنگــەکان بــوو. ژمــارەی ئــەو گروپانــەی کــە لەســەر ADYOD خۆیــان 

ڕێکدەخســتەوە ڕۆژ بــە ڕۆژ زیــادی دەکــرد.

ــن  ــرد. گرنگری ــەش ک ــان داب ــدا کاری ــاو خۆیان ــر لەن ــارسا، دوات ــی‹ ن ــۆ وەک ›ئاپۆی ــەر ئاپ ــاوی رێب ــە بەهــۆی ن ــەو گروپ ئ

بــە  خوێنــدکاران  و  گروپەکــە  ئەندامانــی  بۆیــەش  بــوو.  بزووتنەوەکــە  ئایدۆلــۆژی  جێگیرکردنــی  گروپەکــە  کاری 

ســەرۆکایەتی مەزلــۆم دۆغــان دەچنــە کتێبخانەکانــی دەوڵــەت، لــە ئەرشــیف و کتێبەکانــدا لێکۆلینــەوە لەســەر 

لــە  ســاڵ  دوای چەندیــن  دامەزرێنــەرەکان  لــە  یەکێــک  قەیتــان  عەلــی حەیــدەر  دەکــەن.  کوردســتان  مێــژووی 

کتێبەکەیــدا دەڵێــت کــە مەزلــۆم دۆغــان و هەندێــک لــە هەڤااڵنــی زانیاریەکانــی نــاو ئــەو بەڵگــە و کتێبانەیــان 

بــە ئەندامانــی گروپەکــە دەگەیانــد. ڕێبــەر ئاپــۆش ســەنتیزی بــۆ زۆربــەی زانیاریــەکان دەکــرد و بــەو شــێوەیە 

ــرد. ــت ک ــی درووس ــانەی هەنگ ــانەی وەک ش ــێوەیە ش ــەم ش ــۆ ب ــەر ئاپ ــرا. ڕێب ــاری ک ــە دی ــای بزووتنەوەک ئایدۆلۆژی

ئیدی کات کاتی گەڕانەوە بۆ کوردستان بوو
ــە  ــە ل ــدی تیرەک ــتان. ئی ــردە کوردس ــان ک ــەکان ڕووی ــی نەخشــەرێگاکە، ئاپۆیی ــە و ئامادەکردن ــی گروپەک ــە دامەزراندن ب

ــەر  ــتبووە س ــان خس ــی زۆری ــتان بارێک ــەرەو کوردس ــتی ب ــە گەش ــوو. ب ــتان هاتب ــی کوردس ــوو و کات ــەوان دەرچووب ک

شــانیان و هەمووشــیان لەنــاو یەکریدابــوون. بۆیــەش لێکۆلینــەوەی نــاو کتێبــەکان کۆتایــی پێهاتبــوو و کاتــی ڕژانــە نــاو 

گۆڕەپانــەکان بــوو. چوونــی کوردســتان بــۆ ناســینی کۆمەڵــگای کوردســتان، ئــەو پارتــەی کــە درووســت دادەمەزرێرێــت 

و ئــەو شۆڕشــەی کــە بەرپــا دەکرێــت ›خەباتێکــی قــوڕس‹ بــوو، دواتــر بــۆ رێکخســتنی گەنجــان، گونــد، کرێــکار، ژنــان و 

ــوو. ــان هەڵکردب هەمــوو گــەل دەســت و زەندی

ــوان ســاڵەکانی ١٩٧٤  ــان نەدەگەیشــتە ١٠ کەســیش لەنێ ــۆ کــە ژمارەی ــەر ئاپ ــە ســەرۆکایەتی رێب ــی گروپەکــە ب ئەندامان

ــە  ــل بایــک دەچێت ــۆک، جەمی ــح و دوات دیل ــە ئێل ــەوە. حەقــی کارەر ســەرەتا دەچێت ــە کوردســتان باوبوون – ١٩٧٦ دا ل

ڕوحــا، عەلــی حەیــدەر قەیتــان دەچێتــە دەرســیم، دوران کالــکان دەچێتــە ئامــەد، محەمــەد خەیــری دورمــوش دەچێتــە 

چەولیــگ. رێبــەر ئاپۆیــش لــە دیلــۆک تــا دەرســیم، لــە خارپێــت تــا مێردیــن لــەو هێڵــەدا کار دەکات. گەنجانــی ئاپۆیــی 

لــەدژی دەوڵەتــی داگیرکــەر خۆیــان ڕێــک دەخــەن و لــەدژی ئــەو الیەنانــەی کــە دەیانــوت لــە کوردســتان جێــگا بــۆ ئێمــە 

نییــە، تێکۆشــانیان کــرد. لەگــەڵ ئــەو هەمــوو شــتەش رێبــەر ئاپــۆ و هەڤااڵنــی بەپێــی نەخشــەڕێگا و پالنەکانــی خۆیــان 
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جوواڵنــەوە و شۆڕشــێکیان بــە وەســتایانە بەرپاکــرد کــە لــە کوردســتان رێگایەکــی نوێیــان درووســت کــرد.

گروپەکەیان یەکەمین هاوڕێی لە دەست دەدات 
لــە جۆگرافیــای فراوانــدا باســی ئــەوان دەکــرا. هیــچ کەســێک نەمابــوو کــە ئاپۆیــەکان نەناســێت. کاتێــک رێبــەر ئاپــۆ 

و هەڤااڵنــی بــەو ئەندازەیــە نــارسان، دەوڵەتــی تــورک و گروپــە ســیخوڕەکان بــۆ دژایەتــی دەســتیان بــە جووڵــە کــرد. 

حەقــی کارەر کــە یەکێــک لــە پێشــەنگەکانی گروپەکــە بــوو کاتێــک لــە دیلــۆک کاری ڕێکخســتنی دەکــرد لــە ١٨ی 

ئایــاری ١٩٧٧ لــە الیــەن ئەندامێکــی گروپــی ئەســتێرەی ســوورەوە شــەهید کــرا.

شــەهیدبوونی حەقــی کارەر کاریگەریەکــی زۆری لەســەر رێبــەر ئاپــۆ درووســت کــرد. شــەهیدکردنی حەقــی کارەر 

وەک هێــرش لــەدژی گروپەکــە لەقەڵەمــدرا. لێــرەدا یەکێــک لــە تایبەمتەندیــەکان کــە رێبــەر ئاپــۆ دەکاتــە ڕێبــەر؛ 

دەبیرێــت. لــە قوڕســرین ســەردەمدا، کاتێــک دەرگاکان دادەخرێــن، دۆزینــەوەی ڕێگایــەک و ڕووناک کردنــی تاریکی 

ــە  ــکات، ل ــی کارەر ب ــی حەق ــە بیرەوەریەکان ــداری ل ــەوەی خاوەن ــۆ ئ ــۆ ب ــەر ئاپ ــۆ بوو.رێب ــەر ئاپ ــدی رێب تایبەمتەن

دیلــۆک بەرنامــەی پارتەکــە ئامــادە دەکات.  کاتێــک ســەرقاڵی ڕێکخســن بــوو، ڕێکخســتنی بەرخۆدانــی چەکداریــش 

لــەدژی هێرشــەکانی دەوڵــەت درووســت بــوو. ئاپۆییــەکان حســابیان لــە بکوژەکانــی حەقــی کارەر دەپرســی. ئــەو 

ــتێندرێتەوە‹. ــان دەس ــاڕوات و مســۆگەر تۆڵەی ــڕۆ ن ــە فی ــان ب ــی هەڤااڵنی ــە      ›خوێن هەڵوێســتە پیشــانی دەدا ک

لە دوای ئەم رووداوە پەکەکە دەکەوێتە نێو الپەڕەکانی مێژوووە 

کاتێک پەکەکە دەکەوێتە ناو مێژوودا
ــدی فیســی ناوچــەی  ــە گون ــە ٢٧ی ترشینــی دووەمــی ١٩٧٨ ل ــەکان، ل ــی پارتێکــی ئاپۆیی ــاری دامەزراندن دوای بری

ــاوی  ــە کۆبوونەوەکــەدا پارتێــک بەن ــەک ئەنجــام دەدرێــت. ل ــە بەشــداری ٢٢ کــەس کۆبوونەوەی لیجــەی ئامــەد ب

پارتــی کرێکارانــی کوردســتان دامەزرێــرا. لــە هەمــان کاتــدا ئــەوە یەکەمیــن کۆنگــرەی پارتەکــە بــوو. ٦ مانــگ دوای 

درووســتکردنی پارتەکــە لــە ناوەڕاســتی ســاڵی ١٩٧٩ دا لــە ســێوەرەک لــەدژی ســیخوڕەکان بەرخــۆدان بەڕێوەبــرا و 

دامەزراندنــی پارتەکــە ڕاگەیەنــرا.

لەگــەڵ دامەزراندنــی پەکەکــە گەلــی کــورد کەوتــە قۆناغێکــی نوێــدا. لــە کوردســتان زۆر ڕاپەریــن ســەرکوتکرابوون، 

کۆتایــی ســاڵی ١٩٣٠ تــا ١٩٦٠ وەکــووو ›بێدەنگــی وەک مــردن‹ لەقەڵەمــدرا. بەپێــی بۆچوونــی دەوڵەتــی داگیرکــەر 

ئیــدی چیمەنتۆیــان کــردووە ســەر دۆزی کوردســتان و گەلــی کــورد لــە مێــژوودا دەرهێرابــوو. لەگــەڵ دامەزراندنــی 

پەکەکــە، داواکاری داگیرکــەران لــە قوڕگیانــدا مایــەوە.

ــە  ــت ب ــۆ دەس ــەر ئاپ ــەنگایەتی رێب ــە پێش ــران ب ــەرگ قەدەغەک ــوور و جلوب ــنامە، کەلت ــە ناس ــەردەمەدا ک ــەو س ل

ــدەوە.  ــۆی خوڵقان ــۆی، خ ــی خ ــە خۆڵەمێش ــورد ل ــی ک ــە گەل ــات ک ــەوە ه ــای ئ ــە وات ــەوەش ب ــرا، ئ ــێک ک شۆڕش

ــرد،  ــەرکوت ک ــوومان س ــی پێش ــۆن ٢٨ ڕاپەرین ــوت:«وەک چ ــورک دەیان ــی ت ــی دەوڵەت ــەوەش بەڕێوەبەران لەبەرئ

ڕاپەرینــی ٢٩ـــیەمینیش ســەرکوت دەکەیــن«. بــەاڵم رێبــەر ئاپــۆ و هاوڕێکانــی، هەنــگاو بــە هەنــگاو شانســی گەلیان 

ــەوە. ــارە بکات ــژوو خــۆی دووب ــەدا مێ ــان ن دەگــۆڕی و ڕێگای

›کۆچی هاوینی ١٩٧٩‹
 دەوڵەتــی تــورک بــۆ الوازکــردن و بچووککردنــەوەی تێکۆشــانی ئــازادی کوردســتان هەمــوو جــۆرە پــالن و هێرشــێکی 

تاقی کــردەوە. مانگێــک بەســەر دامەزراندنــی پارتەکــەدا تێپــەڕ نەببــوو، لــە ڕۆژانــی کۆتایــی ســاڵی ١٩٧٨ لــە مــاڕاش 

کۆمەڵکوژیەکــی ئەنجامــدا، ئــەو منونەیەش پیشــانیدا کە دەوڵەت و هێزە فاشیســتەکان دەتوانن زوڵمێکی چۆن بکەن.
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بــە راگەیاندنــی دامەزراندنــی پەکەکــە لەســەر هێڵــی حیلــوان و ســێوەرەک لــە زۆر ناونــد بەرخۆدانــی گــەورە 

کوردســتان  خاکــی  لەســەر  دەنــارسان،  کوردســتان‹  ›شۆڕشــگێرانی  وەک  پەکەکەییــەکان  گروپــە  دەدرا.  ئەجــام 

بــە  دەســتی  و  کردبــوو  جووڵــە  بــە  دەســتی  تورکیــش  دەوڵەتــی  دەچێــرا.  شــۆڕش  تــۆوی  نەکێڵدرابــوو،  کــە 

ئۆپەڕاســیۆنی دەســتگیرکردن کــرد و لــە ژمارەیــەک شــاری باکــووری کوردســتان دۆخــی نائاســایی ڕاگەیاندبــوو.

ــەنگاندبوو،  ــاش هەڵس ــەی ب ــی ١٩٨٠ دەڕووی، دۆخەک ــای ١٢ی ئەیلول ــەرەو کودەت ــە ب ــەدا ک ــەو قۆناغ ــۆ ل ــەر ئاپ رێب

بڕیارێکــی بەپەلــەی دا، وەک زۆر ســەرکردەی تــر کۆچــی هەڵبــژارد، لــە ٢ی ئابــی ١٩٧٩ کاتێــک لــە رسوجـــەوە 

بــەرەوە کۆبانــی واتــە ئــەو بــەری ســنورەوە ڕۆی، لــە تێکۆشــاندا ســەردەمێک کۆتایــی پێهاتبــوو. ئــەو گەشــتە 

چەنــد کاتژمێرییــەی ســەر ســنوووری، ڕۆژئــاوا و ســوریا و لوبنــان، دەرگای ٢٠ ســاڵی لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 

ــوت: ــرد و دەی ــت دەک ــی ناوەڕاس ــەرەوە ڕۆژهەاڵت ــردن ب ــۆ کۆچک ــەی ب ــی بریارەک ــی باس ــۆ دوای ــەر ئاپ ــردەوە. رێب ک

»مــن دەمــوت دوو رێــگا هەیــە – ئــەو کاتــە لــە ڕوحــا بــووم، هەوڵــم دەدا بڕیارەکــەم لــەوێ بــدەم، یــان رێگایــەک لــە 

باشــوورەوە بــەرەوە ڕۆژهەاڵتــی ناویــن دەچێــت یانیــش لــە باکــوور لــە دەرســیم رێــگای چیایــە بــەرەوە بۆتــان دەڕوات. 

ــە  ــوو ک ــادە کردب ــەد کاراســونگور ئام ــاڵ محەم ــۆ هەڤ ــەدا تەعلیامتێکــامن ب ــەو کات ــردەوە. ل ــگای شــاخ ک ــە رێ ــرم ل بی

نزیکــەی الپەڕەیــەک دەبــوو‹ ئەگــەر ئێمــە بڵێیــن، لــە شــاخەکان شــەڕی گەریالیەتــی تاقی بکەینــەوە، جگــە لــەوە، زۆر 

زەحمــەت دەبێــت کــە بزووتنەوەکــە لەســەر پــێ مبێنێتــەوە‹ لەســەر ئــەو بناغەیــە ویســتامن هەنگاوێکــی تــر بنێیــن. 

ســەرەتا بەرخۆدانــی ســێوەرەک، دواتریــش لــە هەندێــک هەرێــم بەرخۆدانــی بەهێــز ئەنجامــدران. دواتــر مــن وتــم 

›یــان ئــەم جێگایــە یــان ئــەو جێگایــە‹ و دوای قۆناغێکــی درێــژ بڕیارمانــدا و ڕوومــان کــردە ڕۆژهەاڵتــی 

ناوەڕاست.

لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ســەرەکیرتین ئەرکــان، تێکنەچــوون و لەناونەچوونــی بزووتنەوەکــە بــوو. 

بۆئــەوەی دۆزی نەتەوەیــی لــە کوردســتان بــە مرۆڤایەتــی رابگەیێنیــن و وابکەیــن کــە قبووڵــی بکــەن، 

پێویســت بــوو تێکۆشــانێکی شۆڕشــگێری چەکــداری بەڕێــوە ببەیــن. بــۆ ئەنجامدانــی ئــەوەش هیــچ 

کاتێــک دوودڵ نەبوویــن. لەبــەر ئــەوە کــە بــە فاشــیزمی ١٢ی ئەیلــول بڕیــار درابــوو کــە نەتەوەکەمــان 

لەنــاو تاریکــی مێــژوودا بشــاردرێتەوە.«

رێبەر ئاپۆ بۆ پاراســتنی ئاسایشــی کادرەکانی پەکەکە، لە دەرەوەی واڵت گۆرەپانێکی درووســت کرد، دەرفەتی فراوانکردنی 

پارتەکــەی فەراهــەم کــرد، ڕووی کردبووە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت. دوای ســاڵێک لەو بڕیارە لە تورکیا و باکووری کوردســتان 

لــە ١٢ی ئەیلولــی ١٩٨٠ ڕژێمی کودەتای ســەربازی ڕاگەیەنــرا. جۆگرافیا گەورەکە ببووە دۆزەخ، پێشــبینییەکەی رێبەر ئاپۆ 

ڕاســت دەرچــوو. بــە کردنــەوەی دەرگاکانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، کۆمەڵێک کادری پەکەکــە خۆیان لەو ئاگرە پاراســت.

بەرخۆدان لە بارودۆخێکی سەختدا
ئــەو کودەتایــەی کــە کوردیــان وەک نەبــوو دەبینــی کــە وەک مۆتەکەیــەک لەســەر کوردســتان خــۆی جێگیــر کردبــوو، لــە 

هەمــوو جێگایــەک باوببــۆوە. گەورەتریــن دڕەندەیــی لــە ئامــەد ئەنجامــدەدرا. پێویســتە بوترێــت کــە دوو لەســەر ســێی 

کادرەکانــی پەکەکــە دەســتگیرکرابوون. کودەتاچیــەکان دڕندەییەکیــان ئەنجامــدا کە منونــەی لە جیهاندا نەبیــراوە، هەوڵی 

تەســلیمکردنی بەڕێوەبــەر، کادر و الیەنگرانــی پەکەکــە بــە هەمــوو شــێوەیەک ئەنجامــدرا. دەوڵەتــی تــورک دەیویســت 

لــە ڕێگــەی کادرەکانــی پەکەکــە کــە لــە زینداندابــوون، پەکەکــە تەســلیم بــکات، بــەو شــێوەیەش هیــوای گــەل بشــکێنێت 

و لــە ناویببــات. کادرە پێشــەنگەکانیش ئــاگاداری ئــەو هەواڵنــە بــوون، لــە بەرانبــەر فاشــیزم وەســتانەوە کــە لــە مێــژوودا 
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۷٨

منونەیەکــی بەو شــێوەیە نەبیــراوە. کادرەکانی پەکەکە لە بارودۆخێکی ســەختدا، هەژموونی داگیرکەریان تێکشــکاند.

لــەو ســەردەمەدا کاتێــک لــە زیندانــی ئامــەددا شــەڕی مــان و نەمــان بەڕێوەدەبــرا، رێبــەر ئاپــۆ لــە ســوریا و لوبنــان 

وەک ئــەوەی بــە دەرزی تاشــە بــەرد هەڵکەنێــت، هەوڵیــدا بــۆ بزووتنەوەکەی هــەل بڕەخســێنێت. دوای هەوڵی قوڵ 

لــە لوبنــان لــە کەمپــی شۆڕشــگێڕانی فەڕەنســا بڕیــاری دەســتپێکردنی پــەروەردەی ســەربازی و خەباتــی ئایدۆلۆژیدا. 

وێڕای ئەم بڕیارەش بڕیاری گەڕانەوە بۆ واڵتیان دا

بڕیاری گەڕانەوە بۆ واڵت
لەنێــوان ســاڵەکانی ١٩٨٠ و ١٩٨٢ لەگــەڵ هەمــوو ســەختیەکانیش، رێبــەر ئاپــۆ بــە پێشــبینییەکانی پەکەکــەی هــەم 

لــە ڕووی ســەربازی و هــەم لــە ڕووی ئایدۆلۆژیــەوە بەهێــز کــرد. لــە کۆنگــرەی دووەمــی پەکەکــەدا کــە لــە ســاڵی 

١٩٨٢ ســازکرا بڕیــاری گەڕانــەوە بــۆ واڵت درا. بــەو ئامانجــەش دەســت بــە کار و خەبــات کــرا. تــا ســاڵەکانی ١٩٨٤ 

ــتان  ــە کوردس ــۆ واڵت، ل ــەوە ب ــاری گەڕان ــە بڕی ــتان. ب ــردە کوردس ــان ک ــە ڕووی ــی پەکەک ــێکی زۆری کادرەکان بەش

دەســت بــە ســەردەمێکی دوور و درێــژ دەکــرا.

ــە  ــی شــەڕڤانەکانی پەکەک ــەی چەکەکان ــە لول ــن ل ــەی یەکەمی ــی شــەمزینان گول ــە دهێ ــە ١٥ی تەباخــی ١٩٨٤ ل ل

تەقێــرا و لــە مێــژووی شۆڕشــی کوردســتاندا الپەڕەیەکــی نــوێ کرایــەوە. هەتــا ئــەو کاتــە یەکینەکانــی پرۆپاگانــدەی 

چەکــداری ١٤ی تەمــووز کــە نــاوی خــۆی لــە بەرخۆدانــی ڕۆژووی مردنــی کادرەکانــی پێشــەنگی پەکەکــە وەرگرتبــوو 

چاالکییــان دەکــرد، بــەاڵم بــە تەقاندنــی یەکەمــی گولــە لــە ١٥ی تەباخــدا ناویــان بــۆ هێزەکانــی ڕزگاری کوردســتان 

گــۆڕا. پەکەکــە بــە پێشــەنگایەتی رێبــەر ئاپــۆ بــە تەقاندنــی یەکــەم گولــە بــە جیهانــی ڕاگەیانــد کــە دەســتی بــە 

تێکۆشــانی ڕزگاری نەتەوەیــی کوردســتان کــردووە.

ئــەم تێکۆشــانە بێگۆمــان زیاتــر کۆمەڵــگای کــوردی دەگۆڕێــت، بــە هێڵــی ئــازادی ژنــان لــە ڕووی سیاســی، ســەربازی 

و کۆمەاڵیەتــی زۆر دەســتکەوتی گــەورە بــۆ گەلــی کــورد فەراهــەم دەکات. لەبەرئــەوەی رێبــەر ئاپــۆ لــە ســەرەتاوە 

ــۆ  ــەر ئاپ ــە هــزری رێب ــرد ک ــر ئاشــکرای ک ــژوو جارێکی ــت«. مێ ــازاد نابێ ــگا ئ ــت، کۆمەل ــازاد نەبێ ــا ژن ئ دەیوت،«ت

ڕاســت بــوو. ژنانــی کــورد کاتێــک لــە هەژموونــی پیاوســاالری جیابوونــەوە، ئــازاد بــوون. کۆمەڵــگای کوردیــش ئــازاد 

بــوو. دوڵەتــی داگیرکــەری تــورک و زلهێزەکانــی جیهــان کــە هــاوکاری دەکــەن بەهــۆی گۆڕانکاریــەکان کــە لەنــاو 

ــە  ــان کــردە ئامانــج. گەلــی کوردیــش ل ــە چارێکــی کۆتایــی ســەدەی ٢٠ دا ڕێبەرئاپۆی کــورددا ڕوودەدەن ترســان، ل

ــان درووســت کــرد.  ــە ئاگــر دیواری ــۆ بــە دروشــمی ›ئێــوە ناتوانــن ڕۆژی ئێمــە تاریــک بکــەن‹ ل دەوری رێبــەر ئاپ

ئــەوەش خــۆری کــورد بــوو کــە لــە ئامــارا هەڵهــات و نەدەبــوو کــە کــورد بــێ خــۆر مبێنێتــەوە.

٨



رێبــواری رێبــەر ئاپــۆ لــە گونــدی ئامــارا دەســتی پێ کردبــوو و هەنــگاو بــە هەنــگاو رووەو رۆژهەاڵتــی 

ــوو.  ــو تێکۆشــانێکی دژوارداب ــە نێ ــی ناوەڕاســت دا ل ــە خۆڕهەاڵت ــۆ ل ــەر ئاپ ــرت رێب ــڕی. ئی ناوەڕاســت مــەودای دەب

لــە نێــو تێکۆشــانی ئازادیــش دا زۆر جــاران رووبــەڕووی رەشــکردن و پاکتــاوکاری دەبــۆوە.  هەمــوو هەوڵــەکان بــۆ 

رەشــکردن و ناشــیرینکردن و پاکتاوکــردن بەرفــراوان کــران. یەکــەم گەشەســەندنەکانی ›ســەرەتا‹ لــە چوارچێــوەی 

ــەکان  ــوە هەمــوو هەوڵ ــێ لەوێ ــدا، بەڵ ــە ســاڵی ١٩٨6دا‹ رووی ــۆ ل ــەر ئاپ ــەدژی رێب ــی ل ــی نێوەنەتەوەی ›پیالنگێڕی

بــۆ رەشــکردن و ناشــیرینکردن و پاکتاوکــردن بەرفــراوان کــرا. دەبــو لــە عوســان ســەبری تاوەکــوو مــەال 

ــەوە.  ــەری هــەر بەشــێک مبایایەت ــە وەک رێب ــدا ســەربکەوتایە، ک ــە گۆڕەپانێکــی بەرفراوان ــی و ل ــای متۆق عەبدوڵ

ــەندنی  ــە رووی گەشەس ــگا ب ــەدا رێ ــتان و ناوچەک ــە کوردس ــی ١٩٨4ل ــی ١5ی تەباخ ــاڵ دواى هەڵمەت ــد س چەن

ئــەو  بێــت.  بــوو  قۆنــاغ  قورســرتین  ئاپــۆ  رێبــەر  و  پەکەکــە  بــۆ  ئــەوە  رەنگــە  کرایــەوە،  دا  رادیــکاڵ 

گولـــلەیەى لــە ١5ی تەبــاخ دا تەقێــرا لەالیەکــەوە دەوڵەتــە داگیرکــەرەکان و هێــزە نۆکەرەکانــی ترســاند، 

لــە الیەکــی تریشــەوە لــە ئاســتی نێونەتەوەیــدا و بــە پشــتیوانی واڵتانــی رۆژئاوایــی لــە دژی پەکەکــە و 

ــەى  ــە پارچ ــە ل ــات، ک ــدا نەدەه ــری کەس ــە بی ــەوەى ب ــەر ئ ــرا. لەب ــەدا ن ــە دوگم ــت ب ــەى دەس رێبەرایەتییەک

ــتپێبکات. ــەل دەس ــەڕی گ ــوو، ش ــەر ب ــی ١٩٨٠ی لەس ــەرکوتکارییەکەى ١٢ی ئەیلول ــە س ــتان، ک ــووری کوردس باک

ــاخ شــۆک بــوو بــوو،؛ ئــەوە بــوو رێکخــراوی پەیانــی ئەتڵەســی  ــە ١5ی تەب یەکــەم کاری دەوڵەتــی تــورک، کــە ل

باکــوور )ناتــۆ( بخاتــە کار. ئــەو چاوپێکەوتنانــەى، کــە بــە ناوەندێتــی ناتــۆ لــە مانگەکانــی کۆتایــی ســاڵی ١٩٨4دا بــۆ 

ســەرکوتکردنی راپەڕینــی چەکــداری کــوردان ئەنجامدرابــوون، لــە نیــوەی ســاڵی ١٩٨5دا هەندێــک بڕیاریــان دابــوو. 

ئــەو بڕیارانــەش رێبــەر ئاپــۆ و پەکەکــە بــە ســەرۆکایەتی ئەویــان کردبــووە ئامانــج. باشــە، لــەو کاتــەدا لــە بــەرەی 

پەکەکــەدا چــی رووی دەدا؟ پەکەکــە کــە لــە ٢١ی ئایــاری ١٩٨5دا دامەزراندنــی بــەرەی رزگاری گەلــی کوردســتان 

ــۆ  ــە مســوڵانەوە ب ــکاران تاوەکــوو رۆشــنبیران، ل ــە کرێ ــان، ل ــەوە تاوەکــوو ژن ــە گەنجان ــد، ل )ئەڕنەکــە(ی راگەیان



ــە رێکخســن  ــی کۆمەڵگــەى کوردســتان ب ــەش و جومگەکان ــەی ›مــن هــەم، کــە هەمــوو ب ــە وت ــەوی ب ــزدی و عەل ئێ

دەکــەم‹ و بــەو شــێوەیە خــۆی خســتبووە گۆڕەپانەکــە. ئەندازیــاری ئــەو خەباتــەش بێگومــان رێبــەر ئاپــۆ بــوو. ١5 

ســاڵ لــە دوای ١٩٨5لــە مێــژووی نزیکــی کوردانــدا ئــەوە تۆمارکــرا، کــە ئەڕنەکــە بــە چ ئــەرک و رۆڵێــک هەســتاوە.

 ناتۆ پیالنی کرد و بەڕێوەی برد
دوای دامەزراندنــی ئەڕنەکــە قۆناغــی بــەرەو هاوینــی ١٩٨5 دەســتیپێکرد، مانگــی تەممــووز تێپــەڕی و دوران کاڵــکان 

ئەندامــی کۆمیتــەى بەڕێوەبــەری پەکەکــە دۆخەکــەى بەمشــێوەیە بــۆ رۆژنامــەى ئۆزگــور پۆلیتیــکا شــیکار کردبــوو:

ــی  ــە بەپێ ــدران، گوای ــرەن ئەنجام ــان ئەڤ ــی کەنع ــە فەرماندەی ــتەوخۆ ب ــزی ١٩٨4دا راس ــە پایی ــە ل ــانە ک ــەو هێرش ب

ئــەو حســابەى خۆیــان کردبوویــان ٣ بــۆ 5 کەســی ›رێگــر و یاخیــن‹ و هــەوڵ دەدەن بــە خێرایــی لــە ناویــان ببــەن، 

ــە  ــە کاروان ــالکان ل ــدا. گەری ــەربازیی ئەنجام ــی س ــەى 6٠ چاالک ــدا نزیک ــە ٣ مانگ ــال ل ــەوە گەری ــە پێچەوان ــەاڵم ب ب

ســەربازییەکەى خــودی کەنعــان ئەڤرەنیشــیان دا، کــە هاتبــوو بــۆ شــەمزینان و دەگەڕایــەوە، پاســەوانەکانی 

کەنعــان ئەڤــرەن کــوژران. ســوپای تــورک لــە بەرامبــەر ئــەو چەنــد گەریالیــەدا ســەرکەوتوو نەبــوو. لەبــەر ئــەوەش 

ــۆ  ــەمینی نات ــی 5ـ ــۆ. خواســتی خاڵ ــا کێشــەى پەکەکــەی خســتە بەردەســتی نات ــە ١٩٨5دا دەوڵەتــی کۆمــاری تورکی ل

چــاالک بکرێــت. ئــەو خاڵــە ئەوەیــە ›ئەگــەر هێرشــێک بکرێتــە ســەر ئەندامێکــى ناتــۆ، ئــەوە بــە هێرشــکردنە ســەر 

ــە ســەر ئەندامانــی  ــان، کــە هێرشــی کراوەت ــەو ئەندامەی ــۆ پاراســتنی ئ ــەوەش ب ــەر ئ ــر دەزانرێــت، لەب ــی ت ئەندامان

تریــش دەســت بــە شــەڕ دەکــەن، پشــتیوانی لــەو ئەندامەیــان دەکــەن، کــە هێرشــی کراوەتــە ســەر و دەیپارێــزن.‹

ــەوە  ــەر ئ ــۆ لەس ــە کار. نات ــە بخات ــە دژی پەکەک ــە ل ــەو خاڵ ــە ئ ــرد، ک ــۆ ک ــە نات ــا داوای ل ــاری تورکی ــی کۆم دەوڵەت

کۆبووییــەوە و قبووڵــی کــرد. دوای ١٩٨5 شــەڕ لــە دژی پەکەکــە لــە هەمــوو روویەکــەوە لەالیــەن ناتــۆوە پالنــی بــۆ 

دانــرا و رێکخــرا و بەڕێوەبــرا. هەمــوو ئــەو شــتانەى کــە دەوڵەتــی کۆمــاری تورکیــا کردوویەتــی لــە بەرزرتریــن ئاســتدا 

لەالیــەن ناتــۆوە قبووڵکــراوە. دەوڵەتــی کۆمــاری تورکیــا کەوتــە دۆخێکــەوە، کــە بەبــێ ئــەوەى ئــەوان قبووڵــی بکــەن، 

نەیدەتوانــی یــەک جوڵــە بــکات. هەمــوو قۆناغەکانــی شــەڕی تایبەت بــە بەردەوامی ســپارد بــە ناتۆ و جێبەجێــی کرد«.  

کەمپەینی رەشکردن لە دژی رێبەر ئاپۆ
ــۆ ناتــۆ  ــە دژی تێکۆشــانی پەکەکــە لەســەری رێککەوتبــوون ســەرچاوە قوڵەکــەى ب ــە، کــە ل ــەو رووداوان ســەرەتای ئ

ــە  ــۆالف پاڵم ــدا. ئ ــوید رووی ــی س ــتۆکهۆملی پایتەخت ــاری س ــە ش ــوباتی ١٩٨6دا ل ــە ٢٨ی ش ــش ل ــەوە، ئەوی دەگەڕێت

ســەرۆک وەزیرانــی ســوید کــە لــە پێــش هەموانــەوە دۆســتی گەلــی کــورد و دۆســتی گەالنــی چەوســاوە بــوو، کاتێــک 

لــە ســینەما هاتــە دەرەوە تیــرۆر کــرا. هــەر بــە دوای کوشــتنی پاڵمــەدا لــە دژی پەکەکــە و لــە کەســایەتی پەکەکــەدا 

ــە هــاوکاری  ــج و ب ــە ئامان ــۆ کرای ــەر ئاپ ــان خســتەکار. رێب ــی جاڵجاڵۆکەیانی ــا تەون ــە ئەوروپ ــورد ل ــی ک ــە دژی گەل ل

ــی  ــە فەرمان ــی پەکەک ــۆ و بەڕێوەبەران ــەر ئاپ ــە رێب ــش، ک ــە پێ ــان دای ــوید و ئەڵانیای ــای س ــورک، میدی ــی ت میدیاکان

کوشــتنی پاڵمەیــان دەرکــردووە و بــەو شــێوەیە دەســتیان بــە بەڕێوەبردنــی کەمپەینــی رەشــکردن و ناشــیرینکردن کــرد. 

ــنبیر  ــە رۆش ــان ب ــە خۆی ــە، ک ــەو الیەنان ــە و ئ ــەو کات ــی ئ ــە کوردییەکان ــراو و حیزب ــن و رێکخ ــە رێکخس ــک ل زۆرێ

دەزانــی، کەمپەیــن و هەڵمەتــی رەشــکردنەکەیان زیاتــر و خۆشــرت دەکــرد. ئــەو ئۆپراســیۆنانەى لــە دژی هاوواڵتیانــی 

کــورد لــە ســوید دەســتیپێکرد، دوای ماوەیەکیــش لــە ئەڵانیــا دەســتیپێکرد و لــە ١5ی ئایــاری ١٩٨6دا ئــەو 

کوردســتانیانە، کــە خواســتبوویان لــە دویســبورگی ئەڵانیــا نــەورۆز پیــرۆز بکەیــن یــەک بــە یــەک دەســتگیر کــران. 

ــژەری  ــە ›پالنداڕێ ــە ب ــۆ، ک ــەر ئاپ ــوو؛ رێب ــوو شــەقامەکانی شــارەکەى گرتب ــە هەم ــا، ک ــرەى پۆلیســی ئەڵانی ــە گوێ ب

ســەرەکی‹ کوشــتنی پاڵمــە راگەیاندرابــوو، بەشــداریی ئــەو نــەورۆزە دەکات و وتــە پێشکەشــی ئامادەبــوان دەکات. 

ئەوانــەى ئــەو زانیارییــە بــێ بنەمایەیــان دابــوو بــە دەوڵەتــی ئەڵانیــا، ئــەو رێکخــراو و حیزبــە کوردییانــە 
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ــتەجێکردبوو. ــوید نیش ــە س ــان ل ــوو و خۆی ــان گرتب ــۆ یەکی ــەر ئاپ ــە و رێب ــی پەکەک ــەر دژایەتیکردن ــە لەس ــوون، ک ب

ــە قورســرتین هەلومەرجــی کوردســتاندا  ــەوە ل ــە، لەالیەک ــە پێشــەنگایەتی پەکەک ــازادی ب ــەوە تێکۆشــانی ئ ــەر ئ لەب

تێکۆشــانێکی بــێ هاوتــای گەریالیــی دەســتپێکردبوو و لەالیەکــی تــرەوە تاوەکــوو دەهــات ئــەو جەمــاوەرەی، 

ــوو. هــەر کەســێک حــەز و خۆشەویســتی  ــرت دەب ــە دوای رۆژ بەرفراوان ــووە رۆژ ل ــۆی کردب ــە دەوری خــۆی ک ــە ل ک

ــی  ــرد و رەگ ــەرەى دەک ــدا چەک ــە دڵی ــۆ ل ــەر ئاپ ــۆ رێب ــە، خۆشەویســتیش ب ــدا هەبووای ــە دڵی ــۆ دۆزی کوردســتان ل ب

ــە  ــە پەکەک ــان ل ــاند، رووی ــەکان‹ دەناس ــە کوردیی ــە ›حیزب ــان ب ــەى خۆی ــەری ئەوان ــاوەر و دەورووب ــا. جەم دادەکوت

دەکــرد. لــە بــەرەی دژبــەردا گرنگرتیــن هــۆکاری رق و توڕەیــی لــە دژی رێبــەر ئاپــۆ بــۆ ئــەوە دەگەڕایــەوە. 

بــە گوێــرەى ئەوانــە ›رۆڵەیەکــی )منداڵێکــی( گــەل چــۆن دەبێتــە رێبــەری گەلێــک‹، بــەاڵم رێبــەر ئاپــۆ لــەو 

ــەو  ــک ل ــە یەکێ ــۆ منون ــدەوە. ب ــوردی دەبوژان ــی ک ــەوە و جیلەکان ــوو ن ــدی تێکشــکاوی هەم ــوا و ئومێ ســااڵنەدا هی

ــۆ. ــەر ئاپ ــی رێب ــتە نزیکەکان ــە دۆس ــک ل ــووە یەکێ ــە ب ــەو ژیانەوەی ــە دوای ئ ــوو، ک ــانەش عوســان ســەبری ب کەس

›ئاپۆییەکان دەڕۆن بۆ شەڕ، ئێوەش دەڕۆن بۆ ئەوروپا‹
رۆشــنبیری کــورد عوســان ســەبری، کــە لــە راپەڕینــی شــێخ ســەعیدی پیرانــەوە تاوەکــوو ریزەکانــی پارتــی 

بــوو،  بــوو  بارزانــی بەشــداری راپەڕینــەکان  بــە ســەرۆکایەتی مــەال مســتەفا   )PDK( دیموکراتــی کوردســتان

خــەون و خەیاڵــی شــکابوو، شــاهیدی بەرخودانــی خۆبــوون، ئاگــری و دێرســیم بــوو، ئــەو کەســانەی لەســەر 

لــە شــام  بــوون و  ئەندامــان و بەڕێوەبەرانــی حیزبــەکان  بــوون، رۆشــنبیران،  بــۆ ئەوروپــا  رێــگای رۆیشــن 

و  ئەوروپــا  بــۆ  دەچــن  »ئێــوە  دەوتــن  پێــی  ١٩٨٠کانــدا  ناوەڕاســتی  لــە  و  دەکــرد  ماڵەکەیــان  ســەردانی 

ئاپۆییــەکان دەگەڕێنــەوە بــۆ واڵت، ســەیر بکــەن پێتــان دەڵێــم، ئــەوان ســەردەکەون و ئێــوە تێکدەشــێکێن«.

عوســان ســەبری لــەو ســااڵنەدا کــە زۆر ســەردانی رێبــەر ئاپــۆی دەکــرد دەیــوت »ئێــوە خەونــی ئێمەتــان 

ــان  ــوە«. بێگوم ــاناز نەزانی ــەوەر و ش ــە بەخت ــۆم ب ــدە خ ــی خۆمــدا ئەوەن ــەردەمێکی ژیان ــە هیــچ س ــا، ل بەدیهێن

ــرد و  ــۆەوە دەک ــەر ئاپ ــە رێب ــانازییان ب ــتانییەکان ش ــێ کوردس ــە دراوس ــک ل ــوو، زۆرێ ــەبری نەب ــان س ــا عوس تەنه

ــتان  ــی کوردس ــە ناودارەکان ــک لەالیەن ــەدەی ٢٠دا یەکێ ــوەى س ــە نی ــە ل ــە، ک ــک لەوان ــوون.  یەکێ ــۆش ب ــی دڵخ پێ

ــاوا  ــۆ رۆژئ ــەوە رۆیشــتبوو ب ــی تورک ــارەکانی دەوڵەت ــە بەهــۆی گوش ــی ک ــوو. متۆق ــی ب ــای متۆق ــەال عەبدوڵ ــوو، م ب

ــە  ــوو و پشــتیوانی و داکۆکــی لێدەکــرد، ب ــۆ ب ــەر ئاپ ــەالی رێب ــە بەردەوامــی ل ــی کــرد، ب و ســاڵی ١٩٩٢ کۆچــی دوای

تێپەڕبوونــی کات پەیوەندییەکــى زۆر بەهێــز لــە نێوانیانــدا درووســتبوو. تەنانــەت رێبــەر ئاپــۆ بەهــۆی ئــەوەى مــەال 

عەبدوڵــا زۆر پیــر بــوو بــوو، یارمــەی دەدا، کــە دەســتنوێژ بگرێــت و بــە دەســتی خــۆی بەرماڵــی بــۆ رادەخســت.

بێگومــان ئەوانــەى ســەردانی رێبــەر ئاپۆیــان دەکــرد و پەیوەندییەکــى بەهێزیــان لەگەڵیــدا درووســت دەکرد، 

ــە  ــر ل ــەرکردە و پەیامنێ ــد، س ــنبیر، هونەرمەن ــەدان رۆش ــااڵنی ١٩٨٠ س ــتی س ــوون. دوای ناوەڕاس ــە نەب ــا ئەوان تەنه

رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ســەردانی رێبــەر ئاپۆیــان دەکــرد. خــواردن درووســتکردنی رێبــەر ئاپــۆ، تەنانــەت رۆیشــن 

و گەڕانــی بــە ئۆتۆمبێلەکانــی ئــەوان کــە لەگەڵیانــدا دەڕۆیشــت، نزیکایەتــی و رەفتــاری ئەوەنــدە خاکییانــە 

ئەگــەر خۆیــان لــە رێبەرێکیــان نەدیبایــە و دیســیپلینی جەنگاوەرێکــی پەکەکەیــان لــە نزیکــەوە بــە چــاوی خۆیــان 

نەبینیایــە، رەنگــە بڕوایــان نەکردایــە، بــەاڵم ئیــدی بــە تــەواوی ئــەوە بــۆ هەموویــان روون بووبوویــەوە و بــوو بــووە 

گێڕانــەوە هاوبەشــەکانی هەموویــان. رێبــەر ئاپــۆ لــەو کاتــە کورتــەدا لــە مێــژووی کوردســتاندا ســەردەمێکی نوێــی 

دەســتپێکرد. بەپێچەوانــەى رێبەرانــی پێشــووتری کــورد، لەگــەڵ ســوننە، عەلــەوی، ئێــزدی، دەوڵەمەنــد، هــەژار، ژن، 

ــوو.  ــوان ب ــەری هەم ــوو و رێب ــدا ب ــی و رۆژئاوای ــووری، رۆژهەاڵت ــووری، باک ــکار، باش ــنبیر، کرێ ــدی، رۆش ــاو، گون پی
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یەک لە دوای یەک وەاڵمدانەوەی پیالنگێڕی ١٩٨6...
ــەوەى  ــی بزووتن ــرتین قۆناغەکان ــە قورس ــک ل ــە یەکێ ــاڵی ١٩٨6، ک ــۆ س ــەوە ب ــانەوە بگەڕێین ــە دیس ــەر ئێم ئەگ

گەلەکۆمەیەکــی  و  تەریکخســن  و  رەشــکردن  کەمپەینــی  رۆژانــەدا  لــەو  بــوو،  ئاپــۆ  رێبــەر  و  پەکەکــە 

دەســتی پێکردبوو و گەیەندرابــووە بەرزتریــن ئاســت، لــە ٢٨ی ئایــاری ١٩٨6 دا  مەعســوم کۆرکــاز نــارساو 

ــەو  ــەر ئ ــە بەرامب ــە ل ــوو. بزووتنەوەک ــی ١5ی تەباخــی ١٩٨4 شــەهید ب ــدەى هەڵمەت ــد فەرمان ــاڵ عەگی ــە هەڤ ب

ــەوە.  ــی دای ــن وەاڵم ــی ١٩٨6دا گەورەتری ــی یەکەم ــی ترشین ــە مانگ ــرەى ٣ ل ــتنی کۆنگ ــە رێکخس ــاییەدا ب بۆش

لــە کۆنگــرەدا بەهــۆی تێکۆشــان لــە دژی هــەوڵ و رێگرییەکانــی هێڵــی پاکتــاوکار لــە نــاو پەکەکــەدا، گەورەتریــن 

ــدە  ــی فەرمان ــە فەرماندەی ــە ب ــی، ک ــەوەدا شــەڕی گەریالی ــاو ئ ــە پێن ــەوەش و ل ــەر ئ ئەزمــون بەدەســتهاتبوو، لەب

عەگیــد دەســتیپێکردبوو، گەورەتــر بکرێــت؛ هێــزی رزگاری کوردســتان )HRK( لــە وەرچەرخانێکــی گــەورەدا 

ــەکان و  ــی ناوچ ــە بەپێ ــار درا، ک ــەدا بڕی ــەو کۆنگرەی ــەر ل ــورد )ARGK(. ه ــی ک ــی رزگاری گەل ــە ئارتەش ــرا ب ک

ئەیالەتــەکان، رێکخســن بــۆ شــەڕی گەریالیــی بکرێــت. رێبــەر ئاپــۆ بــە کۆنگــرەى ســێیەم رەخنەکــردن و رەخنــە 

ــتپێکردبوو. ــایەتی‹ دەس ــی کەس ــاوی ›پرس ــە ن ــی ب ــە رێچکەیەک ــردەوە، ک ــرت ک ــەدا قوڵ ــاو پەکەک ــی لەن لەخۆگرتن

ئــەوەى  بــۆ  کــرا.  دەســتەبەر  کــورد  ئــازادی  تێکۆشــانی  بــۆ  مێژوویــی  گەشەســەندنێکی تری  ١٩٨6دا  لــە 

پــەروەردەی ئایدۆلــۆژی و ســەربازی گەریــال زیاتــر پرۆفیشــنااڵنەتر بێــت لــە دۆڵــی بوقــاع مەڵبەندێکــی 

پەروەردەیــی بــە نــاوی ئەکادیمیــای مەعســوم کۆرکــاز بونیاتــرا. لــەو ئەکادیمیایــەدا تاوەکــوو ســاڵی ١٩٩٢ 

هــەم دەیــان فەرمانــدەی گەریــال و هــەم ســەدان شــەڕڤان پەروەردەکــران و پێگەیانــدران، هــەم رێبــەر 

بــۆ  لــەوێ لەگــەڵ جەمــاوەری گــەل دا چاوپێکەوتــن و کۆبوونــەوەی رێکدەخســت،  بــۆ یەکەمجــار  ئاپــۆ 

ــەو 6 ســاڵەدا  ــاز ل ــای مەعســوم کۆرک ــرا. ئەکادیمی ــۆ‹ پێشــنیاز ک ــژی ســەرۆک ئاپ ــی دروشــمی ›ب یەکەمجــار وتن

نــەک تەنهــا لــە ناوچەکــەدا، بەڵکــو بــوو بــووە ناوەنــدی تامەزرۆیــی میدیــا و چاپەمەنییەکانــی جیهانیــش. 

ــە ســەرەتای  ــە راســتیدا هــەر ل ــۆ. ل ــەر ئاپ ــگای رێب ــە ســەر رێ ــەورە دەهاتن ــەو ســااڵنەدا زۆر جــار مەترســی گ ل

ئایــاری ١٩٧٨دا دوای  لــە ١٨ی  ئامانجــی گولـــلەکان.  ئاپــۆ کرابــووە  بزووتنەوەکــەوە رێبــەر  دەســتپێکردنی 

کوژرانــی یەکێــک لــە کادێــرە پێشــەنگەکانی بزووتنەوەکــە، بــە نــاوی خەلیــل چاڤگیــون لــە حیلــوان، بــۆ 

ئــەو بەرخودانــە کــە دەبوایــە دەســتی پێبکردایە و بــە رێکخســن بکرایــە، رێبــەر ئاپــۆ رۆیشــت بــۆ روحــا، 

لــە  دەســتڕێژ  و  ســەری  دەڕۆیشــت، هێرشــکرایە  بــەرەو هۆشــین  ئۆتۆمبێــل  بــە  حیلوانــەوە  لــە  کاتێــک 

ئۆتۆمبێلەکــەى رێبــەر ئاپــۆ کــرا، بــە شانســێک و بەبــێ ئــەوەى برینــدار ببێــت لــەو هێرشــە رزگاری بــوو.

ــاز و  ــوم کۆرک ــای مەعس ــە ئاکادیمی ــۆ ل ــەر ئاپ ــی رێب ــی خەبات ــە گۆڕەپان ــی ١٩٩٠ دا ل ــی دووەم ــە ٢5ی کانوون ل

ــەن  ــۆ لەالی ــەر ئاپ ــی رێب ــی منداڵ ــزە هاوڕێ ــە حەم ــارساو ب ــدال ن ــەن بین ــەربازیدا، حەس ــی س ــی راهێنان ــە کات ل

شــاهین بالیــچ نــارساو بــە تۆپــاڵ مەتینــەوە کــوژرا. رێبــەر ئاپــۆ بــە بەرفراوانــی شــیکاری بــۆ ئــەو دۆخــە 

ــد.  ــەڕی راگەیان ــدا ش ــاو حیزب ــە ن ــەگ« ل ــوداڵ و دەرەب ــی فیئ ــواوی یاخی ــەی سەرلێش ــە دژی »چەت ــردووە و ل ک

ــن(،  ــاڵ مەتی ــچ )تۆپ ــاهین بالی ــی(، ش ــاکیک )زەک ــەمدین س ــۆ ش ــۆ ب ــەر ئاپ ــە رێب ــە« ک ــوار چەت ــەى »چ پێناس

ــاو پەکەکــەدا  ــەوەى هۆشــمەندی لەن ــۆ ئ ــا، ب ــەکار هێن ــا )کــۆر جەمــال( و جەمیــل ئیشــک )هۆگــر( ب خەلیــل کای

ــی: ــە وت ــە قەیراناویی ــەو قۆناغ ــەر ئ ــۆ لەس ــەر ئاپ ــرا. رێب ــە رێکخ ــی ٢ی پەکەک ــە، کۆنفرانس ــوان ببوای ــاک و ج پ

»لەســەرەتای ســااڵنی ١٩٩٠ـــەوە دەنگــی زۆربــووی هەنگاوەکانــی پیالنگێڕیــی ناوخۆیــی و دەرەکــی دەیــوت ›مــن 

ــە  ــن، ب ــە« دەزان ــی »بزووتنەوەک ــە خاوەن ــان ب ــەى خۆی ــە ئەوان ــی ١٩٩٠دا گوای ــی دووەم ــە ٢5ی کانوون ــم‹. ل دێ

رێککــەوت بــە گولـــلەیەک حەســەن بینــدال هاوڕێــی منداڵــی منیــان کوشــت، رووداوێــک بــوو، کــە زۆر راز و نهێنی 

لــە هەنــاوی خۆیــدا هەڵگرتبــوو. ئــەو پیالنگێڕییــە بــەو شــێوەیە بوو، ســاری بــاران، محەمەد شــەنەر و شــاهین بالیچ 

لــە بەڕێوەبــەری کامپەکــەدا بــوون و ئەگــەری ئــەوە زۆر بــوو، کــە ئــەو پیالنگێڕییــە لەالیــەن ئەوانــەوە دانرابێــت. 
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ــدا ئۆپراســیۆنی  ــە ماوەیەکــی کورت ــۆ کــرد، دەبوایــە ل دوای ماوەیــەک کــە مــن رووداوەکــەم وردکــردەوە و شــیکاریم ب

پاکتاوکردنــی منیــش تــەواو بکرایــە. دوو ســیخوڕی فەرمــی، کــە ئەرکیــان پاکتاوکردنــی مــن بــوو، لــەو رۆژانــەدا لــە ســتار 

ــە جــەم  ــەوان بەرگــری ل ــە ئ ــەو مانای ــار دەکــرام – ب ــوو مــن تاوانب ــەوان ب ــەى لەســەر ئ ــەو تاوان ــەر ئ ــە بەرامب تیڤــی ل

ئەرســەڤەر بکــەن – مــن بوومەتــە شــاهیدی ئــەو قســانەیان.‹ بــەاڵم ئەگــەر مــن ســەرنەکەومتایە، ئــەوان لە ئیمەیــان دەدا 

و دەشــیانتوانی مبکــوژن، بــەاڵم دەیانخواســت مــن بــە زیندوویــی بگــرن‹. دانپیادانانێکــی لــەو شــێوەیە هەبــوو و ئــەوەش 

دانپیادانانــی بــاو بــوو. ئــەوە الیەنــی راستیشــی تێیــادا بــوو. لەگــەڵ ئــەو چەتانــەدا کــە لــە نــاو پەکەکــەدا لە گەشــەکردندا 

ــتایەتە  ــیان بخس ــی رێکخستنیش ــەوەى کۆنرتۆڵ ــۆ ئ ــەاڵم ب ــدەن، ب ــام ب ــەو کارە ئەنج ــی ئ ــانی دەیانتوان ــە ئاس ــوون ب ب

دەســتی خۆیــان، دەبوایــە مــن زینــدوو بومایــە. دوای ئــەوەى رێکخســن بــە تــەواوی دەکەوتــە دەســتی چەتــەکان ئیــدی 

پاکتاوکردنــی مــن ئاســان دەبــوو بۆیــان، ئــەوە ســرتاتیژی کارەکەیــان بــوو. بــۆ ئەوەش هەمــوو کادێــرە درووســت و پاک و 

چــاک و دڵســۆزەکان، کــە بــە مەترســییان دەزانیــن بــۆ خۆیــان بــە شــێوەی رووداوی لەنــاکاو و نەخــوازراو دەیانکوشــن«.

ــرەی  ــە، کۆنگ ــەو کۆنگرەی ــەدا ئ ــی دیک ــە مانایەک ــخت. ل ــوی رێکس ــرەی 4ی خ ــە کۆنگ ــی ١٩٩٠ پەکەک ــی کۆتای رۆژان

کۆبوونــەوە بــوو لــە دەوری رێبــەر ئاپــۆ. هەروەهــا کۆنگــرەی 4 دوای کۆنگــرەى یەکەمــی پەکەکــە، کۆنگرەیــەک بــوو، 

ــاوی »راپۆرتــی  ــە ن ــە کوردســتان رێکخــرا. رێبــەر ئاپــۆ راســتەوخۆ بەشــداریی کۆنگــرە نەبــوو، بــەاڵم خەباتێــک ب کــە ل

ــە کۆنگــرە. ــوو ب ــادا شــیکارکرابوو، داب ــی تێی ــە و جیهان ــە گەشەســەندنەکانی کوردســتان و ناوچەک سیاســی« ک

ــە شــەڕی گەریالیــی ژمارەیەکــی  ــرا، ب ــر، ئامــەد هەژێ ــی نســێبین، جزی ــە راپەڕینەکان ــە ســااڵنی ١٩٩٠دا کوردســتان ب ل

زۆر بنکــەى ســەربازیی دەوڵەتــی تــورک لەســەر نەخشــە ســڕانەوە. هەروەهــا ســەردەمی سیاســەتی یاســایی و فەرمــی 

کــورد دەســتی پێکردبوو. رێبــەر ئاپــۆ لــە نــاو ئــەو گەشەســەندنانەدا و بەهــۆی ئەوانــەوە، هــەم لــە نــاوەوە و هــەم لــە 

دەرەوە زیاتــر کرایــە ئامانــج.

لــە نیــوەی ســەرەتای ســااڵنی١٩٩٠دا، کــە لــە کوردســتاندا شــەڕ گەشــەى ســەندبوو رێبــەر ئاپــۆ ٢ ئاگربەســتی راگەیانــد. 

دەســتی ئاشــتی، کــە کــورد درێــژی کردبــوو، نــەک تەنهــا لە هــەوا مایــەوە، بەڵکو دەوڵەتــی تورک دەســتی بــە کۆمەڵکوژی 

نــوێ کــرد. هەڵوەشــاندنەوەى دیــواری بەرلیــن لــە کۆتایــی رۆژانــی ١٩٨٩ کاریگەرییەکــەى بــۆ واڵتانــی بلۆکــی رۆژهەاڵت 

وەک ›پولــی دۆمینــە‹ بــوو. بــە هەڵوەشــاندنەوەى بلۆکــی یەکێتــی ســۆڤیەت، نەخشــەى سیاســی ئەوروپــا گــۆڕدرا، لــە 

باکــووری کوردســتان بــای ئــازادی هەڵیکردبــوو و کاریگــەری خــۆی لــە راپەڕینەکاندا نیشــادا و لە باشــووری کوردســتانیش 

کاریگــەری لــە راپەڕیــن کــرد؛ بــەاڵم سیســتمی نوێی جیهــان، گەالنی بــە ورە و ئیــرادەی ئــازاد و پێشــەنگەکانیانەوە قبووڵ 

نەدەکــرد. رێبــەر ئاپــۆ پێشــبینی گۆڕانــکاری و رووداوەکانــی لە جیهــان و ناوچەکەدا کردبــوو، بۆیە هەمــوو وزەی خۆی لە 

نیــوەی ســااڵنی ١٩٩٠ دا بــۆ چارەســەری کێشــەى کــورد بە رێگــەى دیالــۆگ و رێککەوتنی یەکێتــی نێوان کورد خســتەگەڕ.

رێبــەر ئاپــۆ لــە هەنــگاوی یەکەمــدا لــە 4ی کانوونی دووەمــی ١٩٩١ لەگەڵ جــەالل تاڵەبانی ســکرتێری یەکێتی نیشــتانی 

کوردســتان )YNK( چاوپێکەوتنیــان ئەنجامــدا. رێبــەر ئاپــۆ پێــش ئــەوەش لەگــەڵ مەســعود بارزانــی ســەرۆکی پارتــی 

دیموکراتــی کوردســتان )PDK( دانیشــتبوو، رۆژەڤــی یەکەمــی گفتوگۆکانــی درووســتکردنی هاوپەیانــی نەتەوەیــی هێزە 

کوردییەکان بوو. تاڵەبانی، کە وەک یەکێک لە دۆســتە نزیکەکانی رێبەر ئاپۆ باســی لێدەکرا لەو چاوپێکەوتنەدا وەها دوا:

ــەکان  ــوو کێش ــەر هەم ــۆ لەس ــن و گفتوگ ــراوە بی ــرتدا ک ــەر یەک ــە بەرامب ــی ل ــە تەواوەت ــەوەى ب ــۆ ئ ــن ب ــە لێرەی »ئێم

مێــژوو  لــە  ئێمــە  دەکەیــن.  پەکەکــەوە  تێکۆشــانی  بــە  شــانازی  ئێــراق  کوردســتانی  بــەرەی  ئێمــەی  بکەیــن. 

دیالــۆگ  ئەوەنــدە  بێــت،  بــاش  چەنــد  پەیوەندییەکانیــان  نەتەوەیــی  رزگاری  هێزەکانــی  فێربوویــن:  وانەیــەک 

تەندرووســتانە  ڕادەیــەش  بــەو  و  دێــت  بــەدی  کــورد  نەتەوەیــی  تێکۆشــانی  بــۆ  تەندرووســت  و هاوپەیانــی 

دەگات«.  تێکۆشــان  بــە  زیــان  رادەیــە  بــەو  بــدەن،  یەکــرت  لــە  چەنــد  کــورد  هێزەکانــی  دەکات.  گەشــە 
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رێبەر ئاپۆ لەو چاوپێکەوتنەدا بەم قسانە نیشانەى بۆ مێژوو بەجێهێشت: 

»ئێمــە ١٠ ســاڵ لــەوە پێــش دەمانخواســت، کــە لەگــەڵ حیزبــە کوردییەکانــی باشــووردا پەیوەنــدی 

درووســت بکەیــن و لــە یەکــرت نزیــک بینــەوە. زۆر هــۆکار نەیهێشــت حیزبەکانــی باشــوور و باکــوور 

ــە دواوەش  ــتا ب ــە ئێس ــتاوین. ل ــەوە راوەس ــەر ئ ــار لەس ــە زۆر ج ــەن. ئێم ــی رێ بک ــە یەکگرتووی ب

دەبێــت ئێمــە لەســەر ئــەوە راوەســتین، کــە دەتوانیــن لەســەری رێبکەویــن«.

ــە گرنگــی و  ــی کــورد و زۆر ب ــەدا ســەرەنجی خستەســەر قورســی و ســەختی یەکێت ــەو چاوپێکەوتن ــۆ ل ــەر ئاپ رێب

هەســتیارییەوە هەنــگاوی بــۆ نزیکبوونــەوە نــا، چونکــە ئــەو مەترســییانەى لــە رێــگادا بــوون خســتبوونییەڕوو. ئــەو 

پێشــبینییەی رێبــەر ئاپــۆ نــەک زۆر درەنــگ، بەڵکــو دوای ســاڵێک هاتــەدی. لــە پێــش هەمووانــەوە دەوڵەتــی تــورک 

و هێــزە ناوچەیــی و جیهانییــەکان بــۆ چاوترســاندنی بونیاتنانــی فیدڕاڵــی لــە باشــووری کوردســتان، دەیانخواســت 

ــوو.  ــەردەرگا ب ــە ب ــتان ل ــژووی کوردس ــک«ی مێ ــی تاری ــەن. »رۆژان ــەڕ بک ــە ش ــە دژی پەکەک ــی ل ــی و یەکێت پارت

پەرلەمانــی باشــووری کوردســتان لــە یەکــەم دانیشــتنیدا لــە ٢ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٢ لــە هەولێــر، ٢ بڕیــاری 

دەرکــرد. بڕیــارەکان چۆنییەتــی پەیوەنــدی فیدڕاڵــی لەگــەڵ رژێمــی ناوەنــدی بەغــدا و شــەڕ لــە دژی پەکەکــە بــوو.

ــە  ــی پەکەک ــە دژی گەریالکان ــورک ل ــەڵ ســوپای ت ــی باشــووری کوردســتان لەگ ــە، هێزەکان ــە دوای بڕیارەک هــەر ل

شــەڕیان دەســتپێکرد. ئامانجــی شــەڕەکە ئەوەبــوو، کــە گەریالکانــی کوردســتان لــە ناوچەکانــی حەفتانیــن، زاپ و 

ــرت دەڕۆیشــن  ــورد شان بەشــانی یەک ــژووی ک ــی مێ ــە درێژای ــە ب ــەت و بەرخــۆدان، ک ــن. خیان خواکــورک دەرپەڕێن

لێــرەش خــۆی دەرخســتبوویەوە. ٢4ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٢ گوڵنــاز کاراتــاش نــارساو بــە بێریتــان، کــە تاوەکــوو 

ــتان  ــی کوردس ــی دیموکرات ــی پارت ــتی هێزەکان ــۆی رادەس ــەوەى خ ــری ئ ــە ب ــوو، ل ــەڕی کردب ــلە ش ــن گولـ دوایی

ــە خــوارەوە و خــۆی رادەســت نەکــرد  ــەرز هەڵدای ــکات خــۆی لەســەر تاشــە بەردێکــی زۆر گــەورە و ب )PDK( ب

و شــەهید بــوو. ئــەو چاالکییــە خاڵــی وەرچەرخانــی قۆناغەکــە بــوو، کــە پێــی دەوتــرا »شــەڕی ١٩٩٢ی باشــوور«.

دوای هێرشــە 45 رۆژییــە هاوبەشــەکەی دەوڵەتــی تــورک و هێزەکانــی باشــوور بــۆ ســەر پەکەکــە، پەکەکــە لەگــەڵ 

هێزەکانــی باشــوور رێککــەوت. تورگــوت ئــۆزال ســەرۆک کۆمــاری ئــەو کاتــی تورکیــاش بۆ چارەســەری کێشــەى کورد 

داوای لــە تاڵەبانــی کــرد ناوبژیوانــی بــکات. لــەو رۆژانــەدا لــە نێــوان ئــۆزال و رێبــەر ئاپــۆدا بــە ناوبژیوانــی تاڵەبانــی 

ترافیکــی گۆڕینــەوەى پەیــام هەبــوو، لــەو قۆناغــەدا لــە پشــتی پــەردە لــە ئەنقــەرە لەبــارەى ئاشــتییەوە قســە دەکرا. 

هەروەها ســولەیان دەمیرەڵ ســەرۆک وەزیرانی ئەو کاتی تورکیا یەکەم هەڵوێســتی خۆی بەمشــێوەیە خســتەڕوو: 

ــە نــاکات. ئــەوەى خوێــن  »ئــەوەى خوێــن دەڕژێنێــت دەوڵــەت لەگەڵیانــدا ســەودا و مامەڵ

دەڕژێنێــت دەوڵــەت نییــە. هێشــتا درەنــگ نییــە، بــا ئــەوان خۆیــان رادەســت بکــەن. خۆیــان 

رادەســتی یاســا و دادمەنــدی بکــەن«.
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ســەرباری ئــەوەى لــە ئەنقــەرە دەنگــی جیــاواز دەهــات، بــەاڵم رێبــەر ئاپۆ بــۆ ئاشــتی هەنگاوێکــی مێژوویی 

ــی  ــەردەم کەناڵەکان ــان چــووە ب ــە لوبن ــاس ل ــار ئەلی ــارۆچکەى ب ــە ش ــاری ١٩٩٣ ل ــە ١٩ی ئای هاوێشــت، ل

جیهــان و رێبــەر ئاپــۆ لــەو کۆنفرانســە رۆژنامەوانییــەدا رایگەیانــد، لــە ٢١ی ئایــار تاوەکــوو ١٥ی نیســانی 

١٩٩٣ ئاگربەســت رادەگەیەنــن. دەوڵەتــی تــورک لــەو کاتــەدا لــە بەرامبــەر دەســتی ئاشــتی رێبــەر ئاپــۆدا 

هەنــگاوی نەدەنــا، ١٥ی نیســان رۆژی کۆتایــی ئاگربەســتەکە نزیــک بوویــەوە، ئــۆزال دیســانەوە تاڵەبانــی 

بانگهێشــت کرد بــۆ ئەنقــەرە. داوای ســەرۆک کۆمــاری تورکیــا ئــەوە بــوو، کــە ئاگربەســت درێــژ بکرێتــەوە.

رێبــەر ئاپــۆ  لــە ١٦ی نیســانی ١٩٩٣دا دیســانەوە چوویــەوە بــەدەم کەناڵەکانــی راگەیانــدن، بــەاڵم ئەمجــارە 

جــەالل تاڵەبانــی ســکرتێری گشــتی یەکێتیــی نیشــتامنی کوردســتان )YNK(، کەمــال بورقای ســەرۆکی گشــتی 

پارتــی سۆسیالیســتی کوردســتان )PSD( و ئەحمــەد تــورک سیاســەمتەداری کــوردی لەگــەڵ بــوون. هێشــتا ٢٤ 

کاتژمێــر بەســەر درێژکردنــەوەى ئاگربەســتەکەدا تێنەپەڕی بــوو، کــە لــە ١٧ی نیســانی ١٩٩٣ دا ئاژانســەکانی 

هــەواڵ، هەواڵــی ›تورگــوت ئــۆزال کۆچی دوایی کرد‹یــان باوکردەوە. بە گیان لەدەســتدانی ئــۆزال، کە بەپێی 

راگەیانــدراوی فەرمیــی دەوڵەتــی تــورک بەهــۆی جەڵتــەى دڵــەوە گیانــی لەدەســتدابوو، هــەم لــە مێــژووی 

نزیکــی دەوڵەتــی تــورک دا و هــەم لــە مێــژووی بزووتنــەوەى ئــازادی کوردســتاندا الپەڕەیەکى نوێــی کرایەوە.

لە ئەنقەرە تیمی شەڕ لەسەر کارن
دوای کۆچــی دوایــی ئــۆزال دەوڵەتــی تــورک بە خێرایی دەســتی گــۆڕی. لــە ٢٥ی ئایاری ١٩٩٣ بــە فەرماندەی 

شــەمدین ســاکیک ٣٣ ســەرباز لەســەر رێــگای چەولیــک – خارپێــت کــوژران. رێبــەر ئاپــۆ لەبــارەى گیــان 

ــی ئاگربەســت  ــۆ تێکدان ــە ب ــد، ئەوان ــەو ٣٣ ســەربازە رایگەیان ــی ئ ــۆزال و رووداوی کوژران لەدەســتدانی ئ

بــوون و بــە کارێکــی تێکدەرانــە بــۆ دەســتپێکردنەوە و گەشــانەوەى شــەڕ لێکدایــەوە. هــەر لــەو رۆژانــەدا 

ســولەیامن دەمیــرەڵ ســەرۆک کۆمــاری تورکیــا، تانســو چیللــەر ســەرۆک وەزیــران، محەمــەد ئاغــار بەرپرســی 

ئاســایش و دۆغــان گــورەش ســەرۆک ئەرکانــی ســوپای تــورک بــوون و لــە ســێواس ٣٣ رۆشــنبیر بــە زیندویــی 

ســوتێران. رێبــەر ئاپــۆ ئامادەکارییەکانــی تیمــی نوێــی شــەڕی لــە ئەنقــەرە بینــی، کــە دەســتبەکاربوون و 

٨ی حوزەیرانــی ١٩٩٣ رایگەیانــد، کۆتایــی بــە ئاگربەســت دەهێنــن. دەســتی ئاشــتی کــە رێبــەر ئاپــۆ درێــژی 

کردبــوو - لــە قۆناغــی ئاگربەســتدا و لــە دوای ئــەوەش- ببیــرا کــە تەنهــا لــە هــەوادا ماوەتــەوە. هەروەهــا 

دەوڵەتــی تــورک لــە کوردســتان هەمــوو جۆرەکانــی شــەڕ و ســراتیژیای کاولکــردن و خاپورکردنی خســتەگەڕ.

بەتێپەڕبوونــی کات بــەرەو ســاڵی ١٩٩٥ ئەو ســوپایەی تورک، کە دەیخواســت شــەڕ قورســر بــکات هێزەکانی 

پەدەکەشــی دایــە بەرخــۆی و بــە نــاوی جیاجیــا هێرشــیان کــردە ســەر ســەنگەرەکانی گەریــال لــە باشــووری 

ــدی  ــی بەرژەوەن ــددا و بەپێ ــی ئیرلەن ــی پایتەخت ــاری دوبلین ــە ش ــووزی ١٩٩٥ ل ــە ١١ی تەمم ــتان. ل کوردس

بەریتانیــا – ئەمریــکا و تورکیــا، رێککەوتنێــک لەگــەڵ هێزەکانــی باشــووری کوردســتان واژۆ کــرا. یەکێــک لــە 

ئامانجەکانــی ئــەو رێککەوتنــە پاکتاوکردنــی بزووتنــەوەى ئــازادی کــورد بــە پێشــەنگایەتی پەکەکە بــوو، هەر 

خــۆی دوای ئــەوە نێــوان هێزەکانــی پەدەکــە و گەریالکانــی پەکەکــە شــەڕێک بــۆ مــاوەى ٣ مانــگ روویــدا.

پێشــهاتەکانی ســاڵی ١٩٩٥ بــەوەوە ســنووردار نەبــوو. لــە کاتێکــدا تورکیــا لــە ٢٤ی کانوونــی یەکــەم دا خــۆی 

بــۆ هەڵبژاردنــی گشــتی ئامــادە دەکــرد، بەرپرســانی دەوڵەتــی تــورک لــە رێگــەى هەندێــک ناوبژیوانانــەوە 

داوای ئاگربەســتیان لەرێبــەر ئاپــۆ کرد. دوای شــەڕی قورســی ٢ ســاڵ،رێبەر ئاپــۆ بۆ کردنــەوەى دەرگا بەڕووی 

ــی ئاســامنی  ــە بەرنامەیەکــى کەناڵ ــە ١٥ی کانوونــی یەکەمــی ١٩٩٥دا بەشــداریی ل پرۆســەیەکی نــوێ دا ل

ــتان  ــووری کوردس ــا و باک ــە تورکی ــژاردن ل ــەاڵم دوای هەڵب ــد، ب ــتی راگەیان ــرد و ئاگربەس ــی دا ک ــەد تیڤ م
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ــوو. ــتارێکی داناب ــی کوش ــتەکە پالن ــە ئاگربەس ــک ب ــەرە وەک وەاڵمێ ــی ئەنق ــاڵی ١٩٩٦دا رژێم ــەرەتای س ــە س و ل

لــە ١٦ی کانوونــی دووەمــی ١٩٩٦ لــە ناوچــەى ئەلکێــی پارێــزگای رشنــەخ پاســێک گولـــلەباران کــرا و دوای ئــەوەش 

ــەوە ســەرۆک  ــک دوای ئ ــوژران و رێ ــورد ک ــی ک ــی مەدەن ــەو رووداوەدا ١١ هاوواڵت ــوتێندرا. ل ــەردرا و س ــری تێب ئاگ

ــەاڵم  ــە، ب ــە ئەســتۆی پەکەک ــەو رووداوە بخات ــی دا ئ ــردەوە و هەوڵ ــورک رایگەیاندراوێکــى باوک ــی ســوپای ت ئەرکان

)JÎTEM( دوای ماوەیەکــى کــورت ئــەوە دەرکــەوت، کــە دەزگای هەواڵگــرى جەندرمــە و بەرەنگاربوونــەوەى تیــرۆر

ی دەوڵەتــی تــورک ئــەو تاوانــەى ئەنجامــداوە، کــە ژیتەمــى دەوڵەتــی تــورک مەکینــەى کوشــن و تیــرۆر و کوشــتار 

بــوو لــە کوردســتاندا. وەاڵمدانــەوەى دەوڵەتــی تــورک بــە ئاگربەســتەکە هــەر بــەوەوە ســنووردار نەکــرا، لەالیەکــەوە 

ــی  ــک ماڵ ــە نزی ــاری ١٩٩٦ ل ــە ٦ی ئای ــرەوە ل ــرا، لەالیەکــی ت ــە کوردســتان شــەڕ قورســر دەک ــە زســتانی ١٩٩٦دا ل ل

رێبــەر ئاپــۆ لــە شــام )دیمەشــق( ئۆتۆمبێلێکــی بۆمبڕێژکــراو بــە یــەک تــۆن تەقەمەنــی جــۆری C٤ـــەوە تەقێرایــەوە.

رێبــەر ئاپــۆ لــەو تیــرۆرەی تانســو چیللــەر ســەرۆک وەزیرانــی ئــەو کاتــی دەوڵەتــی تــورک و تیمەکــەى رزگاری بــوو. 

ــەو دۆخــەی هەڵســەنگاند: ــوو و بەمشــێوەیە ئ ــی ئاســامنی مــەد تیڤــی ب ــەو شــەوە بەشــداری کەناڵ ــۆ ئ ــەر ئاپ رێب

»ئێمــە دەڵێیــن، ئاشــتی و برایەتــی. دەڵێیــن، بــا شــەڕ راوەســتێت، بەاڵم لــە بەرامبەر ئــەوەدا بۆمبــامن بــۆ دادەنرێت«.

دوای ماوەیــەک دیســانەوە بــە ناوبژیوانــی هەندێــک الیــەن لــە نێــوان حکومەتــی تــورک و رێبــەر ئاپــۆ پەیــام ئاڵوگــۆڕ 

ــن  ــەرۆکایەتی نەجمەدی ــە س ــورک ب ــی ت ــۆ و حکومەت ــەر ئاپ ــان رێب ــی نێوانی ــە دیالۆگەکان ــەدا ل ــەو ماوەی ــرا. ل دەک

ئەربــەکان، کــە هاوینــی ١٩٩٦ تاوەکــوو ناوەڕاســتی ١٩٩٧ لەســەر دەســەاڵتی تورکیــا بــوو و لــە کودەتای ٢٨ی شــوبات 

ــۆ نیشــاندانی نیازپاکــی  ــوو. پەکەکــە ب ــە ئامانجــی چارەســەری هەندێــک پێشــکەوتن روویداب ــرا، ب ــە ســەر کار الب ل

گروپێــک ســەربازی تــورک، کــە لەالیــەن گەریــالوە دیلکرابــوون بــە بەرچــاوی رای گشــتییەوە لــە زاپ ئــازادی کــردن.

ســەرباری ئــەوەش هێــزە نێونەتەوەییــەکان کــە پەیوەندییــان لەگــەڵ هێــزە قــووڵ و شــارەوەکانی دەوڵەتــی 

تورکــدا هەیــە، پێداگربــوون لەســەر ئــەوەى کــە پیالنگێڕییــەک لــە دژی رێبــەر ئاپــۆ ئەنجــام بــدەن. لــە ٩ی 

ــە  ــکا ل ــۆن ســەرۆکی ئەمری ــل کلینت ــان و بی ــی یون ــوان کۆســتاس ســیمیتیس ســەرۆک وەزیران ــە نێ نیســانی ١٩٩٦دا ل

کۆشــکی ســپی چاوپێکەوتنێکــی نهێنــی و شــاراوە ئەنجامــدرا. ســیمیتیس لــەو چاوپێکەوتنــەدا ئــەوەى قبووڵکردبــوو 

ــکات. ــکا ب ــەتەکانی ئەمری ــە سیاس ــتیوانی ل ــە پش ــوو ک ــی داب ــکات، بەڵێن ــاوکاری ب ــۆ ه ــەر ئاپ ــی رێب ــۆ پاکتاوکردن ب

دیالۆگ لەگەڵ ئەربەکان و دانانی بەردی یەکەمی پیالنگێڕییەکە
یونــان ئــەوەى قبووڵکــرد بەشــداری لــە پیالنگێڕییەکــەدا بــکات، هەوڵــی دەدا رێبــەر ئاپــۆ لــە دژی دەوڵەتــی تورکیــا 

بــەکار بهێنێــت، لــە بابەتــی قوبــرس و دوورگەکانــی ئەگــەدا دەیخواســت بــاج لــە تورکیــا وەربگرێــت و تورکیــا سازشــی 

بــۆ بــکات. رێبــەر ئاپــۆ لەبــارەى ئەوەیکــە لــەو کاتــەدا بــەردی یەکەمــی پیالنگێڕییەکە چــۆن دانــرا، لــە بەرگرینامەکەى 

خــۆی لــە ســاڵی ٢٠٠٣دا بــۆ دادگای ســزا قورســەکانی ئەســینای یونــان، کە رێبــەر ئاپــۆی تێیــادا دادگایی دەکــرا، وتبوی: 

»هێــزە هەژموونگــەرا و بااڵدەســتەکاىن سیســتمی کاپیتالیســتی بەریتانیــا و ئەمریــکا، کــە هــەوڵ دەدەن سەردەســت 

ــردىن  ــە و بەڕێوەب ــەوت و کۆمەڵگ ــر زەوی، ن ــەر زەوی و ژێ ــەرچاوەکاىن س ــدی و س ــوو دەوڵەمەن ــەر هەم ــن بەس ب

رۆژهــەاڵىت ناوەڕاســتدا؛ هــەر دەوڵەتێــک، کۆمەڵگەیــەک، رێکخســن و کەســایەتییەک هــاوکار و یارمەتیــدەری 

ــان  ــاز و شــێوازی کاری خۆی ــەوە وەک رێب ــژە ئ ــە مێ ــاوی دەکــەن. ل ــەن و پاکت ــاوی دەب ــە ن ــەو سیاســەتە نەبێــت ل ئ

بــەکار دەهێنــن. ئێمــە هــەر لــە ســەرەتادا پێداگریــامن لەســەر هێڵــی ســەربەخۆبوون و ئازادی پارێــزی بــۆ 

ــە. ــاوکاری و پیالنگێڕیی ــەتە پاکت ــەو سیاس ــی ئ ــە ئامانج ــە بووین ــە ئێم ــرد، بۆی ــت دەک ــەاڵىت ناوەڕاس ــەالىن رۆژه گ

ــان و  ــۆ الم ــارد ب ــان ن ــی خۆی ــەر و پەیامهێن ــکا نوێن ــا و ئەمری ــن، بەریتانی ــام بووی ــە ش ــە ل ــەى هێشــتا ئێم ــەو کات ئ

وتیــان، دەبێــت ئێمــە بەپێــى سیاســەتەکاىن ئــەوان لــە رۆژهــەاڵىت ناوەڕاســتدا بجوڵێینــەوە، ئەگــەر نــا ئێمــە پاکتــاوت 

ــەربەخۆبوون و  ــی س ــە هێڵ ــت ل ــە دەس ــن، ئێم ــم وت ــردەوە. پێ ــاوکاری رەتک ــۆ ه ــنیازەکەیانم ب ــن پێش ــن. م دەکەی

ــەاڵ  ــی ب ــت تووش ــرد، خۆت ــت ک ــۆ چی ــم: › ت ــی وت ــات و پێ ــی ه ــر تاڵەبان ــن. دوات ــەالن هەڵناگری ــزی گ ئازادی پارێ
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کــرد!‹ و خواســتی مــن ســەرلەنوێ بــە بڕیارەکەمــدا بچمــەوە. هەوڵیــدا قەناعەتــم پــێ بــکات بــۆ ئــەوەى هــاوکاری 

ئــەو هێزانــە بکــەم، بــەاڵم مــن پێشــنیازەکەم قبــووڵ نەکــرد و وتم:‹مــن مرۆڤێکــى خــاوەن پێــوەر و بوهــام، هیڵــی 

مــن بــۆ گەالنــە. مــن شــەڕڤانێکى ئازادیــم، کــە نوێنەرایــەى یوتۆپیــای یەکســانی وئازادیــى هــەزاران ســاڵەى گــەالن 

دەکــەم. مــن نابــم بــە شــەڕڤانی کــەس‹. لەبــەر ئــەوە بڕیاریانــدا مــن پاکتــاو بکــەن. حســابی ئەوەیــان دەکــرد، کــە 

ئاخــۆ بــە پاکتاوکــردىن مــن پەکەکــە بــێ ســەر و بــێ پێشــەنگ دەمێنێتــەوە و لەبــەر یــەک هەڵدەوەشــێتەوە یــان نــا؟

بڕیــاری پاکتاوکــردن پێــش ١٩٩٨ درابــوو، بڕیارێــک بــوو، کــە لەالیــەن ئەمریــکا – بەریتانیــا – ئیرسائیلـــەوە درابــوو. 

ــە  ــگاو ب ــۆ هەن ــۆی نات ــتی گالدی ــە دەس ــوو، ب ــاکان ب ــە یاس ــەدەر ل ــایی و ب ــی نایاس ــە بڕیارێک ــەوە بڕیارەک ــەر ئ لەب

لــەو کاتــەدا  بــواری جێبەجێکردنــەوە. ئۆپراســیۆنی گالدیۆیــش لێکچــووی ئەوەیــە، هــەر  هەنــگاو دەخرایــە 

ئۆپراســیۆنەکە بــۆ ئــەوەش بــوو، کــە زۆر زیاتــر تورکیــای بــە خۆیانــەوە ببەســتنەوە و وابەســتەى خۆیانــی بکــەن«.

بەپێــی بۆچوونــی رێبــەر ئاپــۆ هەوڵکانــی ئاگربەســت و کردنــەوەی ڕێگای دیالــۆگ لە الیــەن فەرماندەیی گشــتی تورک 

یاریــەک بــوو. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەش نەیویســت ببێتە ئەو الیەنەی کە ئاگربەســتەکە پێشــێل دەکات. رێبەر ئاپۆ لەســەر 

داوای فەرماندەیــی گشــتی تــورک کۆتایــی مانگی ئابی ١٩٩٨ ئاگربەســتی ڕاگەیاند کە لە ١ی ئەیلولــەوە جێبەجێ دەکرا. 

لــە کاتێکــدا کــە پیالنگێــڕی نێونەتەوەیــی دەســتیپێکرد، رێبــەر ئاپــۆ ئــاگاداری ئــەوە دەبــوو کــە ئاگربەســت یارییەکــە.

پاڕتــی تورگــوت ئــۆزاڵ ANAP بــە ســەرۆکوەزیری مەســعود یڵــامز، لــە ٣٩ی حوزەیرانــی ١٩٩٨دا حکومەتــی نوێــی 

ــەش  ــکات. بۆی ــۆگ ب ــۆ دیال ــەر ئاپ ــوو کــە لەگــەڵ رێب ــوێ ئەوەب ــی ن ــرا. کاری یەکەمــی حکومەت ــی پێکهێ هاوپەیامن

ــوان ئەنقــەرە – بروکســەل و دیمەشــق کــە  ــە کار کــرد. دوای دانوســتانەکان نێ نێوەندگیــرەکان یەکســەر دەســتیان ب

ئــەو کاتــە رێبــەر ئاپــۆ لــە شــام بــوو، لــە هەفتــەی ســەرەتای مانگــی تەمــووزدا لــە مــەد تیڤــی بەرنامەیــەک ئامادەکــرا 

ــە بەرپرســە تورکــەکان چــاوەڕێ دەکــرا، نەبیــرا. لــە  کــە الیەنــەکان بــە تەلەفــون بەشــداریان کــرد. بــەاڵم ئــەوەی ل

جێگــەی ئــەو نــاوی ئاژانســێک بەکارهێــرا و بــەو نــاوە فاکســێک بــۆ ســتۆدیۆی پەخشــی ڕاســتەوخۆی مــەد تیڤــی 

نێــردرا. لــە فاکســەکەدا دەوترێت:«بــۆ چارەســەری ئــەم کێشــەیە پێویســتە رێبــەر ئاپــۆ لــەو جێگایــەی کــە لێــی جێگیر 

بــووە بچێتــە دەرەوە.« ئــەو فاکســە لەســەر شاشــەی مــەد تیڤــی باوکرایــەوە. رێبــەر ئاپــۆ واڵمــی دایــەوە و وتــی: 

» ئەگــەر ئەنقــەرە بــۆ چارەســەری ئیرادەیەکــی بەهێــز پیشــان بــدات، ئێمــە دەتوانیــن ئــەم کێشــەیە 

نەهێڵیــن. ئــەم شــوێنەی کــە ئێمــە تێیایــدا جێگیــر بوویــن پێویســتە نەکرێتــە کێشــەیەکی دیپلۆماســی 

و پێویســتە فشــار لەســەر ئــەم جێگایــە درووســت نەکرێــت.« 

ــەو  ــانەی ئ ــەش نیش ــردراوە. پەیامەک ــەوە نێ ــتی تورک ــی گش ــەن فەرماندەی ــەکە لەالی ــە فاکس ــوو ک ــکرا ب ــر ئاش دوات

ڕووداوانــە بــوون کــە دواتــر ڕوویانــدا. فەرماندەیــی گشــتی تــورک لــە ئابــی ١٩٩٨دا یەکســەر دەســتی بــە جووڵــە کــرد 

ــا  ــە پەرلەمانــی ئەوروپ ــا و ل ــە تورکی ــگای مەدەنــی، ڕۆشــنبیرەکان ل و داوای ئاگربەســتی کــرد. ڕێکخراوەکانــی کۆمەڵ

ــەوە. ــۆ چارەســەری بکات ــگا ب ــی هەنگاوێکــن کــە رێ ــەن پەکەکەشــەوە چاوەڕێ ــە الی ــان باوکــردەوە کــە ل بانگەوازی

٢١ی ئابــی ١٩٩٨ لــە پەیامەکــەی ئەنقــەرەدا ئامــاژە بەوەکرا:«گەمــارۆی ســەر راگەیانــدن هەڵگیــراوە« و باســی ئەوەکرا 

کــە میدیــای تورکیــش دەتوانێــت بەشــداری لــە کۆنفڕانســی ڕاگەیانــدن لەبارەی ئاگربەســت ببێــت. ئێــوارەی ٢٩ی ئابی 

١٩٩٨ بە پێشکەشــکاری گونەی ئاســان لەســەر شاشــەی مەد تیڤی بەرنامەیەک ئامادە کرا و زۆر ڕۆژنامەنووســی کورد 

و میدیــای تــورک و جیهــان بەشــداریان کــرد. رێبــەر ئاپــۆ لــە ڕێگــەی تەلەفونەوە بەشــداری لــە بەرنامەکەدا کــرد و ئەو 

قســانەی کــرد کــە هەموو کەســێک چاوەڕێــی دەکرد. هەندێک بەشــی سەرنجڕاکێشــی  قســەکانی ڕێبەر ئاپــۆ ئەمانەن:

ــگای  ــە رێ ــە ل ــتی ک ــۆ ئاش ــرۆز ب ــەوازی پی ــەی بانگ ــە بۆن ــەکی ب ــدن! پێش ــی ڕاگەیان ــژای دەزگاکان ــی هێ »نوێنەران

مــەد تیڤــی دەکرێــت، بەهــۆی ئامادەبوونتــان سپاســتان دەکــەن. چاوەڕوانــی کۆنســەی پەرلەمانــی ئەوروپــا 

ــە  ــتیار ل ــی هەس ــک الیەن ــی هەندێ ــە و لێدوان ــا قس ــی، هەروەه ــەری سیاس ــی چارەس ــی بارودۆخ ــۆ ئامادەکردن ب
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ــم: ئەگــەر شــەڕەکە  ــە ئێمــە بەخشــیوە. مــن یەکســەر دەڵێ ــزی ب ــی پەکەکــە، هێ ــارەی چاوەڕوانییەکان ــا لەب تورکی

بەهــۆی ناکۆکیەکــی گرنگــەوە نەبێــت، بەهــۆی کێشــەیەکی گرنگــەوە نەبێــت، ئــەو کاتــە شــێتبوونە. بــە تایبەتــی 

ــە  ــیدارەی ک ــە مەترس ــەو بابەت ــە. ئ ــدا نیی ــی مرۆڤ ــاو پەیوەندیەکان ــێویەک لەن ــچ ش ــە هی ــژی ب ــرۆر و توندوتی تی

هەڕەشــەمان لێــدەکات ئەوەیــە کــە بووینەتــە قوربانــی توندوتیژیەکــی ســەدان ســاڵە و دەگاتــە ئاســتی قڕکــردن.

دەتوانــم بڵێــم هەڵنانــی هەنگاوێکــی بــەم شــێوەیە لەالیــەن ئێمــەوە بــۆ ئێمــە جێــگای خۆشــحاڵییە. لــە 

ــە نیســانی ١٩٩٣دا هەوڵامنــدا کــە دەســت بــە قۆناغێــک بکەیــن کــە کەمیــش بێــت  ســەردەمی بەڕێــز ئۆزاڵــدا ل

ــتینە  ــت، گەیش ــر دەبێ ــە قوڕس ــا ک ــە تورکی ــۆ ل ــی دەرەوە و ناوخ ــی بارودۆخ ــن. بەپێ ــت بکەی ــەک درووس هیوای

ــت. ــتنەکەمان، دەبێ ــژکاری ڕێکخس ــە ڕاوێ ــێوەم ب ــان ش ــە هەم ــک ب ــتپێکردنی قۆناغێ ــە دەس ــەی ک ــەو ئەنجام ئ

ــول  ــی ١ی ئەیل ــتی جیهان ــۆ ئاش ــزەکان ب ــی هێ ــی حەرسەت ــەوەی واڵم ــۆ ئ ــە و ب ــۆ قۆناغەک ــک ب وەک هەنگاوێ

کــە  ئەیلولــەوە  لــە ١ی  تورکیــا،  لــە  بەهێــز  ڕای گشــتی  و  ئەوروپــا  پەرلەمانــی  بڕیــاری  بداتــەوە، واڵمــی 

بدەنــەوە  واڵمــامن  پێویســتە  هێــزەکان  وابەســتەی  کــورت  یــان  درێــژ  دیارینەکــراوە،  بەردەوامــی  کاتــی 

بــۆ  گونجــاو  سیاســی  بارودۆخــی  خوڵقاندنــی  بــۆ  تایبەتــی  بــە  دەیســەپێنین.  ئێمــە  مەرجێــک  وەک  کــە 

مــن  دەکرێــت،  داوا  ئێمــە  لــە  کــە  ســەرەتایی  هەنــگاوی  هاویشــتنی  بــۆ  کێشــەکان،  چارەســەرکردنی 

کــردووە. ئاگربەســت  بــە  دەســتامن  لێکبدرێتــەوە،  یەکالیەنــە  وەک  ئەگــەر  یــان  یەکالیەنــە  دەڵێــن 

ئەگــەر هەندێکــی تــر شــیبکەینەوە: ئاگربەســتەکەمان ئەگــەر لــە پراکتیکیــدا ببێتــە خــاوەن واتایــەک، دەتوانێت دوو 

هەفتــە بێــت، مانگێــک بێــت، بەپێــی خواســتی ئێمــە بێــت، هــەم بــۆ کەشــوهەوای هەڵبــژاردن، هــەم بــۆ پرســی 

ــورک  ــی ســوپای ت ــی نوێ ــەوەی لەســەر ئاســتی فەرماندەی ــۆردن کــە گفتوگــۆی لەســەر دەکــرێ، هەروەهــا بۆئ لێب

هەڵســەنگاندنێکی نوێــی دۆخەکــە بکرێــت، بــۆ ئــەوەی دۆخــە ئاڵۆزەکە لە ڕێــگای دیموکراســیەوە چارەســە بکرێت، 

بــۆ ئــەوەی شــەڕی شــاراوە کــە لــە ڕاســتیدا بووەتــە هــۆکاری زۆردەســتیەکی زۆر کۆتایــی ببێــت، لەبەرئــەوە دەزانین 

دۆخەکــە بــە کەڵکــی تورکیــا نایــەت و بــە پێچەوانــەوە زیانــی هەیــە، بە راســتامن بینــی کــە ئاگربەســت رابگەیەنین.

ــت  ــە دەمانەوێ ــدووە. ئێم ــاوی خوڵقان ــی گونج ــر دۆخێک ــاڵی ١٩٩٣وە زیات ــە س ــۆ و دەرەوە، ل ــی ناوخ بارودۆخ

لەبەرانبــەر ئێــوە هەســتیار بیــن. بــڕوام وایــە ئــەوە واڵمێکــە بــۆ چاوەڕوانییەکانــی ڕای گشــتی لــە دەرەوە و ناوخــۆ. 

ئەگــەر لەدژمــان ئۆپەڕاســیۆن ئەنجــام نەدرێــن، بە تایبەتی دەســت بــە قۆناغی لەناوبــردن لە رێگەی ئۆپەڕاســیۆنەوە 

لــەدژی گەریــال نەکرێــت، ئێمــە گەریالکامنــان کۆنتــڕۆڵ دەکەیــن، گەریالکامنــان هێــرش ئەنجــام نــادەن. دووبــارەی 

ــراوان  ــر ف ــۆ تێکۆشــانی سیاســی زیات ــوار ب ــەوەی ب ــۆ ئ ــر ئاســایی ببێــت، ب ــەوەی دۆخەکــە زیات ــۆ ئ دەکەمــەوە: ب

ببێــت، لــە الیــەن ئێمــەەوە هیــچ چاالکیەکــی توندوتیــژی ئەنجــام نادرێــت. ڕێــگا بــەو جــۆرە هەنگاوانــە نادرێــت. 

مــن بــڕوام وایــە کــە لەنــاو ئێمــەدا هیــچ کەســێک هەوڵــی تێکــدەری نــادات. بــە تایبەتــی بــڕوام وانییــە کــە وەک 

ــە. ــان هەی ــەر هێزەکامن ــەاڵمتان لەس ــەوە دەس ــەم الیەن ــە ل ــت. ئێم ــت ببێ ــک درووس ــی ١٩٩٣ دۆخێ تێکدەریەکان

ــگاوە  ــەم هەن ــی ئ ــی نزیک ــێوەیەکی تاکتیک ــە ش ــدارەکان ب ــزە پەیوەندی ــتە هێ ــە پێویس ــن ک ــە ڕایدەگەیەنی ئێم

نەبــن، پێویســتە وەک تاکتیکێکــی ڕۆژانــە نەیبینــن، ئێمــە هیــچ نیازێکــی بــەو شــێوەیەمان نییــە. بەتەنهــا ئەگــەر 

گەرەنتــی هەبێــت، ئێمــە دەتوانیــن ئــەم هەنــگاوە وەک هەڵوێســتێکی ڕاســت تــا کۆتایــی ببینیــن. بەتەنهــا 

ــک  ــوو کاتێ ــن وەک هەم ــە دەبین ــەو کات ــن، ئ ــە ببەخش ــا متامن ــت، ب ــادە بکرێ ــی ئام ــی ئەرێن ــتە بوارێک پێویس

ــن.  ــووڵ ناکەی ــر قب ــتێکی ت ــە ش ــا. ئێم ــی تورکی ــری و دیموکراس ــۆ ڕووناکبی ــن ب ــن هێزی ــە بەهێزتری ــم، ئێم دەڵێ

ــەکانەوە،  ــەی بانگەش ــە پێچەوان ــین. ب ــری و دیموکراس ــزی ڕووناکبی ــورد هێ ــی ک ــۆ گەل ــدا ب ــە هەمانکات ــە ل ئێم

ئێمــە هەوڵــی نانــەوەی جیــاوازی و دووبەرەکــی نادەیــن، پێویســتە بــە ڕاســتی هەڵســەنگاندن بــۆ ئەمــە 

بکرێــت. ئــەو ڕێگایانــەی کــە پشــت بــە توندوتیــژی دەبەســن پێویســتە تاقی نەکرێنــەوە. ئەگــەر پێداگیــری 

بکــەن، ئێمــە لــە هەمــوو کاتێــک زیاتــر دەرفەمتــان هەیــە کــە توندوتیــژی فــراوان بکەیــن. خــۆی توندوتیــژی لــە 

ــە. ــەو ڕێگایان ــەر ئ ــە س ــایی نەخرێت ــتنەهێراوە. پێویســتە قوڕس ــش بەدەس ــچ ئەنجامێکی ــتدایە، هی ــن ئاس بەرزتری
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ــە  ــە ئەنقــەرە دەنگــی جیــاواز دەهــات، بــەاڵم رێبــەر ئاپــۆ بــۆ ئاشــتی هەنگاوێکــی مێژوویــی هاوێشــت، ل ســەرباری ئــەوەى ل

١٩ی ئایــاری ١٩٩٣ لــە شــارۆچکەى بــار ئەلیــاس لــە لوبنــان چــووە بــەردەم کەناڵەکانــی جیهــان و رێبــەر ئاپــۆ لــەو کۆنفرانســە 

رۆژنامەوانییــەدا رایگەیانــد، لــە ٢١ی ئایــار تاوەکــوو ١٥ی نیســانی ١٩٩٣ ئاگربەســت رادەگەیەنــن. دەوڵەتــی تــورک لــەو کاتــەدا 

لــە بەرامبــەر دەســتی ئاشــتی رێبــەر ئاپــۆدا هەنــگاوی نەدەنــا، ١٥ی نیســان رۆژی کۆتایــی ئاگربەســتەکە نزیــک بوویــەوە، ئــۆزال 

دیســانەوە تاڵەبانــی بانگهێشــت کرد بــۆ ئەنقــەرە. داوای ســەرۆک کۆمــاری تورکیــا ئــەوە بــوو، کــە ئاگربەســت درێــژ بکرێتــەوە.

ــە ١٦ی نیســانی ١٩٩٣دا دیســانەوە چوویــەوە بــەدەم کەناڵەکانــی راگەیانــدن، بــەاڵم ئەمجــارە جــەالل تاڵەبانــی  ــۆ  ل رێبــەر ئاپ

ــتان  ــی سۆسیالیســتی کوردس ــای ســەرۆکی گشــتی پارت ــال بورق ــتان )YNK(، کەم ــی نیشــتامنی کوردس ســکرتێری گشــتی یەکێتی

ــەوەى ئاگربەســتەکەدا  ــر بەســەر درێژکردن ــوون. هێشــتا ٢٤ کاتژمێ ــەڵ ب ــورک سیاســەمتەداری کــوردی لەگ )PSD( و ئەحمــەد ت

تێنەپەڕی بــوو، کــە لــە ١٧ی نیســانی ١٩٩٣ دا ئاژانســەکانی هــەواڵ، هەواڵــی ›تورگــوت ئــۆزال کۆچــی دوایــی کرد‹یــان باوکــردەوە. 

بــە گیــان لەدەســتدانی ئــۆزال، کــە بەپێــی راگەیانــدراوی فەرمیــی دەوڵەتــی تــورک بەهــۆی جەڵتــەى دڵــەوە گیانــی لەدەســتدابوو، 

هــەم لــە مێــژووی نزیکــی دەوڵەتــی تــورک دا و هــەم لــە مێــژووی بزووتنــەوەى ئــازادی کوردســتاندا الپەڕەیەکــى نوێــی کرایــەوە.

لە ئەنقەرە تیمی شەڕ لەسەر کارن
ــەمدین  ــدەی ش ــە فەرمان ــاری ١٩٩٣ ب ــە ٢٥ی ئای ــۆڕی. ل ــتی گ ــی دەس ــە خێرای ــورک ب ــی ت ــۆزال دەوڵەت ــی ئ ــی دوای دوای کۆچ

ســاکیک ٣٣ ســەرباز لەســەر رێــگای چەولیــک – خارپێــت کــوژران. رێبــەر ئاپــۆ لەبــارەى گیــان لەدەســتدانی ئــۆزال و 

رووداوی کوژرانــی ئــەو ٣٣ ســەربازە رایگەیانــد، ئەوانــە بــۆ تێکدانــی ئاگربەســت بــوون و بــە کارێکــی تێکدەرانــە بــۆ 

دەســتپێکردنەوە و گەشــانەوەى شــەڕ لێکدایــەوە. هــەر لــەو رۆژانــەدا ســولەیامن دەمیــرەڵ ســەرۆک کۆمــاری تورکیــا، 

ــورک  ــوپای ت ــی س ــەرۆک ئەرکان ــورەش س ــان گ ــایش و دۆغ ــی ئاس ــار بەرپرس ــەد ئاغ ــران، محەم ــەرۆک وەزی ــەر س ــو چیلل تانس

ــەرە  ــە ئەنق ــەڕی ل ــی ش ــی نوێ ــی تیم ــۆ ئامادەکارییەکان ــەر ئاپ ــوتێران. رێب ــی س ــە زیندوی ــنبیر ب ــێواس ٣٣ رۆش ــە س ــوون و ل ب

بینــی، کــە دەســتبەکاربوون و ٨ی حوزەیرانــی ١٩٩٣ رایگەیانــد، کۆتایــی بــە ئاگربەســت دەهێنــن. دەســتی ئاشــتی کــە 

رێبــەر ئاپــۆ درێــژی کردبــوو - لــە قۆناغــی ئاگربەســتدا و لــە دوای ئــەوەش- ببیــرا کــە تەنهــا لــە هــەوادا ماوەتــەوە. 

هەروەهــا دەوڵەتــی تــورک لــە کوردســتان هەمــوو جۆرەکانــی شــەڕ و ســراتیژیای کاولکــردن و خاپورکردنــی خســتەگەڕ.

بەتێپەڕبوونــی کات بــەرەو ســاڵی ١٩٩٥ ئــەو ســوپایەی تــورک، کــە دەیخواســت شــەڕ قورســر بــکات هێزەکانــی پەدەکەشــی دایــە 

بەرخــۆی و بــە نــاوی جیاجیــا هێرشــیان کــردە ســەر ســەنگەرەکانی گەریــال لــە باشــووری کوردســتان. لــە ١١ی تەممــووزی ١٩٩٥ 

لــە شــاری دوبلینــی پایتەختــی ئیرلەنــددا و بەپێــی بەرژەوەنــدی بەریتانیــا – ئەمریــکا و تورکیــا، رێککەوتنێــک لەگــەڵ هێزەکانــی 

باشــووری کوردســتان واژۆ کــرا. یەکێــک لــە ئامانجەکانــی ئــەو رێککەوتنــە پاکتاوکردنــی بزووتنەوەى ئــازادی کورد بە پێشــەنگایەتی 

پەکەکــە بــوو، هــەر خــۆی دوای ئــەوە نێــوان هێزەکانــی پەدەکــە و گەریالکانــی پەکەکــە شــەڕێک بــۆ مــاوەى ٣ مانــگ روویــدا.

ــا لــە ٢٤ی کانوونــی یەکــەم دا خــۆی بــۆ هەڵبژاردنــی  ــە کاتێکــدا تورکی پێشــهاتەکانی ســاڵی ١٩٩٥ بــەوەوە ســنووردار نەبــوو. ل

گشــتی ئامــادە دەکــرد، بەرپرســانی دەوڵەتــی تــورک لــە رێگــەى هەندێــک ناوبژیوانانــەوە داوای ئاگربەســتیان لەرێبــەر ئاپــۆ کــرد. 

دوای شــەڕی قورســی ٢ ســاڵ،رێبەر ئاپــۆ بــۆ کردنــەوەى دەرگا بــەڕووی پرۆســەیەکی نــوێ دا لــە ١٥ی کانوونــی یەکەمــی ١٩٩٥دا 

بەشــداریی لــە بەرنامەیەکــى کەناڵــی ئاســامنی مــەد تیڤــی دا کــرد و ئاگربەســتی راگەیانــد، بــەاڵم دوای هەڵبــژاردن لــە تورکیــا و 

باکــووری کوردســتان و لــە ســەرەتای ســاڵی ١٩٩٦دا رژێمــی ئەنقــەرە وەک وەاڵمێــک بــە ئاگربەســتەکە پالنــی کوشــتارێکی دانابوو.

لــە ١٦ی کانوونــی دووەمــی ١٩٩٦ لــە ناوچــەى ئەلکێی پارێزگای رشنەخ پاســێک گولـــلەباران کــرا و دوای ئەوەش ئاگــری تێبەردرا و 

ســوتێندرا. لــەو رووداوەدا ١١ هاوواڵتــی مەدەنی کورد کوژران و رێک دوای ئەوە ســەرۆک ئەرکانی ســوپای تــورک رایگەیاندراوێکى 

باوکــردەوە و هەوڵــی دا ئــەو رووداوە بخاتــە ئەســتۆی پەکەکــە، بــەاڵم دوای ماوەیەکــى کــورت ئــەوە دەرکــەوت، کــە دەزگای 

هەواڵگــرى جەندرمــە و بەرەنگاربوونــەوەى تیــرۆر )JÎTEM(ی دەوڵەتــی تــورک ئــەو تاوانــەى ئەنجامــداوە، کــە ژیتەمــى دەوڵەتی 

تــورک مەکینــەى کوشــن و تیــرۆر و کوشــتار بــوو لــە کوردســتاندا. وەاڵمدانــەوەى دەوڵەتــی تــورک بــە ئاگربەســتەکە هــەر بــەوەوە 

ســنووردار نەکــرا، لەالیەکــەوە لــە زســتانی ١٩٩٦دا لــە کوردســتان شــەڕ قورســر دەکــرا، لەالیەکــی تــرەوە لــە ٦ی ئایــاری ١٩٩٦ لــە 

نزیــک ماڵــی رێبــەر ئاپــۆ لــە شــام )دیمەشــق( ئۆتۆمبێلێکــی بۆمبڕێژکــراو بــە یــەک تــۆن تەقەمەنــی جــۆری C٤ـــەوە تەقێرایــەوە.

لــە جیهانیــش دەبیرێــت کــە زۆرتــر داوا دەکرێــت، کێشــەکان بــێ توندوتیــژی چارەســەر بکرێــت. کێشــەی 

ــەرەوە  ــە ب ــەم بناغەی ــەر ئ ــتین لەس ــەی فەڵەس ــدا، کێش ــەی ئیرلەن ــام کێش ــەی کۆلۆمبی ــیا، کێش ــە ڕووس ــان ل چیچ

شــێوەیە  بــەم  هەیــە. هەولدانێکــی  ســەردەمە  جــۆرە  بــەم  زیاتــر  تورکیــا  پێویســتی  دەڕوون.  چارەســەری 

لــە تورکیــا بــە ڕاســتی تاکــە ڕێــگای ئارامــی تورکیایــە. لەبەرانبــەر ڕای گشــتیامن، بــە تایبەتــی ڕای گشــتی 

ــێ  ــا شانســامن بدەن ــم: ب ــەن دەڵێ ــەن و ڕزگاری بک ــەم کێشــەیە بک ــت بەشــداری ل ــەی دەیانەوێ ــووان ئەوان هەم

ــەک  ــا چ ئەندازەی ــە ت ــن ک ــانی دەدەی ــە پیش ــن! ئێم ــان بدەی ــان پیش ــووی خۆم ــتی یەکگرت ــەش هەڵوێس ــە ئێم ک

وەک  تەئکیــدی  بــە  ئەمــەش  درووســتکەرین!  ڕادەیــەک  چ  تــا  گــەالن  دیموکراســی  بــۆ  درووســتکەرین، 

ــت  ــی دەمەوێ ــە کورت ــن. ب ــان دەدەی ــە نیش ــە ئەم ــت  و ئێم ــت لەقەڵەمدەدرێ ــگای ڕاس ــەرەو ڕێ ــک ب هەنگاوێ

قســەکانم لەســەر ئــەم بناغەیــە کۆتایــی پێبهێنــم. ئەگــەر پرســی ئەندامانــی بەڕێــزی ڕاگەیانــدن هەبــن، 

خۆشــحاڵ دەبــم کــە واڵمیــان بدەمــەوە. جارێکیــر سپاســتان دەکــە کــە گوێتــان لــە ئێمــە گــرت و ســاو و ڕێــز.«

دەنگــی  جیهانــدا  میدیاکانــی  لــە  ڕۆژێــک  لــەدوای  کــە  ئاگربەســت  بــۆ  ئاپــۆ  رێبــەر  بانگــەوازی  دوای 

تــورک  ئەرکانــی  ســەرۆکایەتی  بەرپرســانی  ڕۆژە  ئــەو  ئەنقــەرە.  ســەر  چوونــە  ســەرنجەکان  دایــەوە، 

ئــەوەش  کوژرابــوو.  کوردســتاندا  شــەڕی  لــە  کــە  کــرد  ســەربازێکدا  تەرمــی  مەراســیمی  لــە  بەشــداریان 

وەک‹  ســەربازەکەی  تەرمــی  مەراســیمی  تــورک  ڕاگەیاندنــی  لەقەلەمــدرا.  ئاپــۆ  رێبــەر  بــۆ  واڵمێــک  وەک 

لێــرەن،  › مەحمەدچیکــەکان  دروشــمی وەک  مەراســیمەکەدا  لــە  لەقەڵەمــدا.  ئاپــۆ‹  لــەدژی  هەوڵوێســتێک 

دوا: وەهــا  تــورک  ســەرۆکوەزیری  یڵــامز  مەســعود  مەراســیمەکە  دوای  وترانــەوە.  یــە؟«  کــوێ  لــە  ئاپــۆ 

»ئەگــەر بزانــن کــە شــەڕ لــەدژی دەوڵەتــی تــورک بێچارەییــە و بــۆ خۆڕادەســتکردنی هەنگاوێــک بنێــن، 

مــن ئەمــە وەک شــتێکی ئەرێنــی دەبینیــم. بــەالم ئەگــەر هــەول بــدەن لــە پالتفۆرمــی سیاســەتی ئەوروپــا 

ــن.  ــەب نایبینی ــک وەک موخات ــچ کاتێ ــە هی ــە. ئێم ــەوە بێئەنجام ــکات، ئ ــاری ب ــەک و ی ــاوەن پێگەی ــە خ ــە ببێت ک

ــەردەوام بێــت.« ــا ب ــەوە نەرماییەکــە و ب ــەاڵم ئەگــەر بڵێت:‹مــن بێچــارەم، دەمەوێــت خــۆم ڕادەســت بکــەم‹ ئ ب

بولەنــت ئەجەویــت یاریــدەدەری ســەرۆکوەزیریش لــە هەمانکاتــدا وتــی:« ئێمــە کێشــەکانی واڵتەکەمــان 

کــرد  ئاگربەســتەکە  لــە  پشــتگیری  کــە  الیــەن  تاکــە  هەڵناســەنگێنین.«  جیــاوازکاری  ڕێکخســتنێکی  بــە 

»بــۆ  وتــی:  و  باوکــردەوە  ڕاگەیەنراوێکــی  ڕۆژە  ئــەو   HADEP گشــتی  ناوەنــدی  بــوو.   HADEP

کۆتاییهێنــان بــە شــەڕی ١٥ ســاڵە، بــۆ چارەســەری لــە ڕێگــەی دیموکراســی بــۆ کێشــەی کــورد دەرفەتێــک 

کێشــە  هەمانکاتــدا  لــە  نابــن.  چارەســەر  توندوتیــژی  بــە  کۆمەاڵیەتیــەکان  کێشــە  بــووە.  درووســت 

ــە.  ــی هەی ــری دیموکراس ــە بوێ ــا ب ــتی تورکی ــن. پێویس ــش ناچ ــژی لەناوی ــەی توندوتی ــە ڕێگ ــەکان ل کۆمەاڵیەتیی

بکــەن.« پرۆســەکە  لــە  پشــتگیری  تورکیــان  لــە  ئەوانــەی  و  دەوێ  خــۆش  تورکیایــان  ئەوانــەی  پێویســتە 

فشار لەسەر ئیدارەی دیمەشق
مەســعود یڵــامز لــە هەفتــەی ســەرەتای مانگــی ئەیلــول دەســتی بــە گەشــتکردنی بــۆ ئــۆردن، ئیرسائیــل و فەڵەســتین 

ــتین  ــە فەڵەس ــتانەکانی ل ــەی دانوس ــە میان ــول ل ــامز ٨ی ئەیل ــوو. یڵ ــۆ هەب ــەر ئاپ ــدا دۆخــی رێب ــە ڕۆژەڤی ــرد. ل ک

ــی  ــن دوژمنایەت ــوە گەورەتری ــرد و وتی:«ئێ ــە ک ــتی رەخن ــی ناوەڕاس ــتی ڕۆژهەاڵت ــە گش ــوریادا ک ــە س ــاژەی ب ئام

ــکرا  ــر ئاش ــوو. دوات ــە نراب ــکات، هەنگاوەک ــت ب ــق درووس ــدارەی دیمەش ــەر ئی ــار لەس ــەوەی فش ــۆ ئ ــەن.« ب دەک

ــدا رێککەوتنێکــی نهێنــی  ــا و ئیرسائیل ــوان ئــوردن، تورکی ــەل ئەڤیڤــدا لەنێ ــۆ ت ــە ســەردانی یڵــامز ب دەبــوون کــە ل

ئەنجامــدراوە. بــۆ ڕێککەوتنەکــە هەروەهــا ســەمیع باتکــی ســەرۆکی هەواڵگــری ئوردنیــش ســەردانی تــەل 

ئەڤیڤــی کردبــووە. هەواڵگــری ئیرسائیــل و ئــۆردن کــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســن، لەبــارەی رێبــەر ئاپــۆ لــە ســوریا 

ــەری  ــش لەبەرانب ــی تورکی ــەرە دەدا، دەوڵەت ــە ئەنق ــان ب ــتان زانیاری ــووری کوردس ــە باش ــە ل ــی پەکەک و هێزەکان

گۆڕەپانــی ئاســامنی خــۆی بــۆ پەروەردەکــردن بــۆ هــەردوو واڵتەکــە دەکــردەوە. میدیاکانــی ئیرسائیــل ئــەو کاتــە 
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ــە  ــە ئەنقــەرە دەنگــی جیــاواز دەهــات، بــەاڵم رێبــەر ئاپــۆ بــۆ ئاشــتی هەنگاوێکــی مێژوویــی هاوێشــت، ل ســەرباری ئــەوەى ل

١٩ی ئایــاری ١٩٩٣ لــە شــارۆچکەى بــار ئەلیــاس لــە لوبنــان چــووە بــەردەم کەناڵەکانــی جیهــان و رێبــەر ئاپــۆ لــەو کۆنفرانســە 

رۆژنامەوانییــەدا رایگەیانــد، لــە ٢١ی ئایــار تاوەکــوو ١٥ی نیســانی ١٩٩٣ ئاگربەســت رادەگەیەنــن. دەوڵەتــی تــورک لــەو کاتــەدا 

لــە بەرامبــەر دەســتی ئاشــتی رێبــەر ئاپــۆدا هەنــگاوی نەدەنــا، ١٥ی نیســان رۆژی کۆتایــی ئاگربەســتەکە نزیــک بوویــەوە، ئــۆزال 

دیســانەوە تاڵەبانــی بانگهێشــت کرد بــۆ ئەنقــەرە. داوای ســەرۆک کۆمــاری تورکیــا ئــەوە بــوو، کــە ئاگربەســت درێــژ بکرێتــەوە.

ــە ١٦ی نیســانی ١٩٩٣دا دیســانەوە چوویــەوە بــەدەم کەناڵەکانــی راگەیانــدن، بــەاڵم ئەمجــارە جــەالل تاڵەبانــی  ــۆ  ل رێبــەر ئاپ

ــتان  ــی سۆسیالیســتی کوردس ــای ســەرۆکی گشــتی پارت ــال بورق ــتان )YNK(، کەم ــی نیشــتامنی کوردس ســکرتێری گشــتی یەکێتی

ــەوەى ئاگربەســتەکەدا  ــر بەســەر درێژکردن ــوون. هێشــتا ٢٤ کاتژمێ ــەڵ ب ــورک سیاســەمتەداری کــوردی لەگ )PSD( و ئەحمــەد ت

تێنەپەڕی بــوو، کــە لــە ١٧ی نیســانی ١٩٩٣ دا ئاژانســەکانی هــەواڵ، هەواڵــی 'تورگــوت ئــۆزال کۆچــی دوایــی کرد'یــان باوکــردەوە. 

بــە گیــان لەدەســتدانی ئــۆزال، کــە بەپێــی راگەیانــدراوی فەرمیــی دەوڵەتــی تــورک بەهــۆی جەڵتــەى دڵــەوە گیانــی لەدەســتدابوو، 

هــەم لــە مێــژووی نزیکــی دەوڵەتــی تــورک دا و هــەم لــە مێــژووی بزووتنــەوەى ئــازادی کوردســتاندا الپەڕەیەکــى نوێــی کرایــەوە

.

لە ئەنقەرە تیمی شەڕ لەسەر کارن
ــەمدین  ــدەی ش ــە فەرمان ــاری ١٩٩٣ ب ــە ٢٥ی ئای ــۆڕی. ل ــتی گ ــی دەس ــە خێرای ــورک ب ــی ت ــۆزال دەوڵەت ــی ئ ــی دوای دوای کۆچ

ســاکیک ٣٣ ســەرباز لەســەر رێــگای چەولیــک – خارپێــت کــوژران. رێبــەر ئاپــۆ لەبــارەى گیــان لەدەســتدانی ئــۆزال و 

رووداوی کوژرانــی ئــەو ٣٣ ســەربازە رایگەیانــد، ئەوانــە بــۆ تێکدانــی ئاگربەســت بــوون و بــە کارێکــی تێکدەرانــە بــۆ 

دەســتپێکردنەوە و گەشــانەوەى شــەڕ لێکدایــەوە. هــەر لــەو رۆژانــەدا ســولەیامن دەمیــرەڵ ســەرۆک کۆمــاری تورکیــا، 

ــورک  ــوپای ت ــی س ــەرۆک ئەرکان ــورەش س ــان گ ــایش و دۆغ ــی ئاس ــار بەرپرس ــەد ئاغ ــران، محەم ــەرۆک وەزی ــەر س ــو چیلل تانس

ــەرە  ــە ئەنق ــەڕی ل ــی ش ــی نوێ ــی تیم ــۆ ئامادەکارییەکان ــەر ئاپ ــوتێران. رێب ــی س ــە زیندوی ــنبیر ب ــێواس ٣٣ رۆش ــە س ــوون و ل ب

بینــی، کــە دەســتبەکاربوون و ٨ی حوزەیرانــی ١٩٩٣ رایگەیانــد، کۆتایــی بــە ئاگربەســت دەهێنــن. دەســتی ئاشــتی کــە 

رێبــەر ئاپــۆ درێــژی کردبــوو - لــە قۆناغــی ئاگربەســتدا و لــە دوای ئــەوەش- ببیــرا کــە تەنهــا لــە هــەوادا ماوەتــەوە. 

هەروەهــا دەوڵەتــی تــورک لــە کوردســتان هەمــوو جۆرەکانــی شــەڕ و ســراتیژیای کاولکــردن و خاپورکردنــی خســتەگەڕ.

بەتێپەڕبوونــی کات بــەرەو ســاڵی ١٩٩٥ ئــەو ســوپایەی تــورک، کــە دەیخواســت شــەڕ قورســر بــکات هێزەکانــی پەدەکەشــی دایــە 

بەرخــۆی و بــە نــاوی جیاجیــا هێرشــیان کــردە ســەر ســەنگەرەکانی گەریــال لــە باشــووری کوردســتان. لــە ١١ی تەممــووزی ١٩٩٥ 

لــە شــاری دوبلینــی پایتەختــی ئیرلەنــددا و بەپێــی بەرژەوەنــدی بەریتانیــا – ئەمریــکا و تورکیــا، رێککەوتنێــک لەگــەڵ هێزەکانــی 

باشــووری کوردســتان واژۆ کــرا. یەکێــک لــە ئامانجەکانــی ئــەو رێککەوتنــە پاکتاوکردنــی بزووتنەوەى ئــازادی کورد بە پێشــەنگایەتی 

پەکەکــە بــوو، هــەر خــۆی دوای ئــەوە نێــوان هێزەکانــی پەدەکــە و گەریالکانــی پەکەکــە شــەڕێک بــۆ مــاوەى ٣ مانــگ روویــدا.

ــا لــە ٢٤ی کانوونــی یەکــەم دا خــۆی بــۆ هەڵبژاردنــی  ــە کاتێکــدا تورکی پێشــهاتەکانی ســاڵی ١٩٩٥ بــەوەوە ســنووردار نەبــوو. ل

گشــتی ئامــادە دەکــرد، بەرپرســانی دەوڵەتــی تــورک لــە رێگــەى هەندێــک ناوبژیوانانــەوە داوای ئاگربەســتیان لەرێبــەر ئاپــۆ کــرد. 

دوای شــەڕی قورســی ٢ ســاڵ،رێبەر ئاپــۆ بــۆ کردنــەوەى دەرگا بــەڕووی پرۆســەیەکی نــوێ دا لــە ١٥ی کانوونــی یەکەمــی ١٩٩٥دا 

بەشــداریی لــە بەرنامەیەکــى کەناڵــی ئاســامنی مــەد تیڤــی دا کــرد و ئاگربەســتی راگەیانــد، بــەاڵم دوای هەڵبــژاردن لــە تورکیــا و 

باکــووری کوردســتان و لــە ســەرەتای ســاڵی ١٩٩٦دا رژێمــی ئەنقــەرە وەک وەاڵمێــک بــە ئاگربەســتەکە پالنــی کوشــتارێکی دانابوو.

لــە ١٦ی کانوونــی دووەمــی ١٩٩٦ لــە ناوچــەى ئەلکێی پارێزگای رشنەخ پاســێک گولـــلەباران کــرا و دوای ئەوەش ئاگــری تێبەردرا و 

ســوتێندرا. لــەو رووداوەدا ١١ هاوواڵتــی مەدەنی کورد کوژران و رێک دوای ئەوە ســەرۆک ئەرکانی ســوپای تــورک رایگەیاندراوێکى 

باوکــردەوە و هەوڵــی دا ئــەو رووداوە بخاتــە ئەســتۆی پەکەکــە، بــەاڵم دوای ماوەیەکــى کــورت ئــەوە دەرکــەوت، کــە دەزگای 

هەواڵگــرى جەندرمــە و بەرەنگاربوونــەوەى تیــرۆر )JÎTEM(ی دەوڵەتــی تــورک ئــەو تاوانــەى ئەنجامــداوە، کــە ژیتەمــى دەوڵەتی 

تــورک مەکینــەى کوشــن و تیــرۆر و کوشــتار بــوو لــە کوردســتاندا. وەاڵمدانــەوەى دەوڵەتــی تــورک بــە ئاگربەســتەکە هــەر بــەوەوە 

ســنووردار نەکــرا، لەالیەکــەوە لــە زســتانی ١٩٩٦دا لــە کوردســتان شــەڕ قورســر دەکــرا، لەالیەکــی تــرەوە لــە ٦ی ئایــاری ١٩٩٦ لــە 

نزیــک ماڵــی رێبــەر ئاپــۆ لــە شــام )دیمەشــق( ئۆتۆمبێلێکــی بۆمبڕێژکــراو بــە یــەک تــۆن تەقەمەنــی جــۆری C٤ـــەوە تەقێرایــەوە.

ــوریا دەکات. ــراق و س ــە عێ ــە ل ــی پەکەک ــری جموجووڵ ــتکرد چاودێ ــی دەس ــی مانگ ــە ڕێ ــاد ل ــە موس ــد ک ڕایانگەیان

ڕووداوە مەترسیدارەکانی ١6 و ١٧ی ئەیلول
ــتی  ــی گش ــە فەرماندەی ــۆگ ب ــڕەوی دیال ــەوەی ڕێ ــتەکە و کردن ــی ئاگربەس ــۆ، هەوڵەکان ــەر ئاپ ــی ڕێب ــی بۆچوون بەپێ

ــەی کــە ئاگربەســتەکە پێشــێل  ــەو الیەن ــە ئ ــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا نەیدەویســت ببێت ــوو، ب ــەک ب ــور، یاریی ســوپای ی

بــکات. لــە ١٤ی ئەیلولــی ١٩٩٨ فەرماندەیــی گشــتی تــورک پەیامێکــی بــۆ پەکەکــە نــارد. لــەو پەیامەکــەدا 

ئاتــەش  ئاتیــال  چوونــی  هێنــاوە.«  دانوســتانەکان  بــە  کۆتاییــامن  تــر  دۆخێکــی  ڕەخســاندنی  ڕاگەیەنرا:«تــا 

فەرمانــدەی هێــزە زەمینییەکانــی تــورک بــۆ ناوچــەی رەیحانلــی هاتــای لــە ١٦ی ئەیلولــی ١٩٩٨ ئــەو ڕووداوە 

ــی  ــە بەڕێوەبەرایەت ــەی ل ــوریا و هەڕەش ــنووری س ــەر س ــووە س ــەش چ ــۆڕی. ئات ــەکەی گ ــڕەوی پڕۆس ــە ڕێ ــوو ک ب

ســوریا بــە ســەرۆکایەتی حافــز ئەســەد کــرد و وتی:«ســەبرمان نەمــاوە، بــا کۆتایــی بــە ســەبرمان نەهێنــن.«

دوای ڕۆژێــک لــە ١٧ی ئەیلولــدا لــە واشــنگتۆنی پایتەختــی ئەمریــکا ڕووداوێکــی تــری ســەیر ڕوویــدا. بــۆ ڕێککەوتنــی 

پەدەکــە و یەنەکــە کــە چەندیــن ســاڵ بــوو شــەڕی یەکریــان دەکــرد، کۆبوونــەوەکان لــە دوبلیــن و ئەنقــەرە کــە تورکیــا 

و بەریتانیــاش لەناودابــوون، بــە میوانــداری واشــنتۆن کــران. ئیــدارەی ئــەو کاتــەی ئەمریــکا پرۆتۆکۆلێکــی ئامــادە کــرد 

و بارزانــی و تاڵەبانــی واژۆیــان کــرد و ڕایانگەیانــد کــە ڕێککەوتــوون.

دەســتی  بــوو،  ریککەوتنەکــە  مەراســیمی  بەشــداری  ئەمریــکا  دەرەوەی  وەزیــری  ئالربایــت  مادالیــن 

کــە  بــوو  ئــەوە  رێککەوتبــوون  لەســەری  کــە  خاڵــەکان  لــە  یەکێــک  بەرزکــردەوە.  تاڵەبانــی  و  بارزانــی 

ئاپــۆ  رێبــەر  بــە  پەیامیــان  ڕووداوە  دوو  بــەو  دەربکرێــن.  کوردســتان  باشــووری  لــە  پەکەکــە  هێزەکانــی 

پیالنگێــڕی  بــۆ  شــیوەیە  بــەو  مبێننــەوە.  جێگایــەک  هیــچ  لــە  ناتوانــن  ئێــوە  کــە  دا  کــورد  گەریالکانــی  و 

کرابــوون. ئامادەکاریــەکان  دەرەوەدا  و  ناوخــۆ  لــە  دەســتیپێکرد،  یەکــەم  ترشینــی  ٩ی  کــە  نێودەوڵەتــی 
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بەر لە ٩ی ترشینی یەکەم دەســتیان کرد بە فشــارەکانیان. لەگەڵ هەڕەشــەکانی تورکیا، ناتۆش هێزێکی ســەربازی 

ئامــادە کردبــوو و دەســتی بــە مانۆڕی ســەربازی کردبوو. میرس و ئێران فشــاریان بۆ ســوریا هێنابوو، ســوریاش بە 

دوای رێگایەکــدا دەگــەڕا. رێبــەر ئاپــۆ هەوڵیــدا رێگایەک بگرێتەبەر، کە لە ســەدا ١ی رێــگای دەرچوونی هەبوو.

رژێمــی ئەنقــەرە بــەر لــە ٩ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨، هەڕەشــە و فشــارەکانی بــۆ ســەر شــام زیــاد کردبــوو و 

لــە رێگــەی نوێنەرەکانییــەوە بــۆ هاوکاریکردنــی، پەیامێکــی ئاشــکرای بــۆ دەنــارد. رێبــەر ئاپــۆ لــە بــارەی ئــەو 

هەواڵنــەی پالنگێڕەکانــەوە دەیــوت »هەوڵــی پالنێــک کــە لــە ســەدا ٩٩ رێــگای دەرچوونــی نییــە.«

لــەو رۆژانــەدا نــەک تەنهــا ئەنقــەرە، لــە پایتەختــی هەمــوو واڵتانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت جموجوڵێکــی زۆر 

هەبــوو. هەندێــک لــە واڵتــان رازیبوونــی خۆیــان دەربڕیبــوو، هەندێکیــان ئاشــکرایان کردبــوو کــە ئەگــەر شــەڕ 

رووبــدات، پشــتیوانی لــە تورکیــا یــان لــە ســوریا دەکــەن. بــەر لــە ٩ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨ کرۆنۆلــۆژی ئــەو 

رۆژانــە بــەم شــێوەیە بــوو:

٣٠ی ئەیلولــی ١٩٩٨: بــە ســەرۆکایەتی ســلێامن دەمیــرەل ســەرۆک کۆماری تورکیــا دەســتەی ئەمنــی 
نشــتیامنی )MGK( کۆبــووەوە. کۆبوونەوەکــە ٦ کاتژمێــر و ١٠ خولەکــی خایانــد و تەنهــا یــەک بابــەت 

لەســەر مێزەکــە بــوو بــۆ گۆتوبێژکــردن، ئەویــش؛ تێکۆشــانی دژی رێبــەر ئاپــۆ و پەکەکــە بــوو. هێنــدەی لــە 

راگەیاندنەکانــدا باســی لێــوە دەکــرا، فشــارە دیپلۆماســیەکانی ســەر ســوریا بێئەنجــام بــوون و گۆتوبێــژ لەســەر 

ــوو. ــگا ســەربازیەکان کراب رێ

١ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨: مــرۆڤ دەتوانێــت لــە یەکــەم قســەی نــاو پەرلەمــان کــە دەمیــرەل کــردی، 
لــەو بڕیــارەی لــە دەســتەی ئەمنــی نشــتیامنی)MGK(دا درابــوو، تێبــگات. دەمیــرەل بــە ئاشــکرا هەڕەشــەی 

لــە شــام دەکــرد و دەیــوت، 

»لەگــەڵ هەمــوو هۆشــداری و هەنگاوەکامنــان بــۆ ئاشــتی، بــەاڵم ســوریا واز لە هەڵوێســتەکەی 

ناهێنێــت و ئێمــە جارێکــی تــر بــە جیهــان رادەگەیێنیــن کــە ئیــدی وا ســەبرمان کۆتایــی دێــت.«

ــا، کلیــس و دیلــۆک لەســەر ســنووری  ٢ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨: ســوپای تــورک لەســەر هێڵــی ئانتاڵی
لــە  زیــاد کــرد. حوســەین کڤریک ئۆغلــو ســەرۆک ئەرکانی تورکیــا  ئامادەکارییــە ســەربازیەکانی  ســوریا 

لێدوانێکــدا بــۆ رۆژنامەنووســان رایگەیانــد، لــە دژی ســوریا جەنگێــک لــە ئارادایــە کــە تــا ئێســتا رانەگەیێــراوە.      

ــاو  ــە ن ــەرە و شــامدا کەســێک هات ــوان ئەنق ــی نێ ــە ســەروبەندی قەیران ــی ١٩٩٨: ل ــی یەکەم ٣ی ترشین
گۆڕەپانەکــەوە کــە کــەس چاوەڕوانــی ئــەوەی نەدەکــرد. حوســنی موبــارەک ســەرۆک کۆماری میــرس بــۆ 

ــەد  ــک فەه ــەڵ مەلی ــارەک لەگ ــعودیە. موب ــووە س ــوریا، چ ــا و س ــوان تورکی ــەی نێ ــی ئاڵۆزیەک گۆتوبێژکردن

کۆبــووەوە و وتی:«دەبێــت ئێمــە کۆتایــی بــەم ئاڵۆزیــە بهێنیــن و کۆنتڕۆڵــی بکەیــن. بۆیــە مــن ئامــادەم لــە 

ــدەم.« ــام ب ــن ئەنج ــام چاوپێکەوت ــەرە و ش ئەنق

4ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨: دواتــر موبــارەک ســەردانی شــامی کــرد و بــۆ مــاوەی دوو کاتژمێــر لەگــەڵ 
ــی  ــە دەزگاکان ــدات ب ــچ لێدوانێــک ب ــەوەی هی ــێ ئ ــە ب ــووەوە و ب ــز ئەســەد ســەرۆک کۆماری ســوریا کۆب حاف

ــۆ  ــەوە و وتی:«ب ــوریا مای ــە س ــرس ل ــری دەرەوەی می ــا وەزی ــر موس ــووە. ئەمی ــوریا دەرچ ــە س ــدن، ل راگەیان

ــەر.« ــۆگ بگیرێتەب ــگای دیال ــن رێ ــەوڵ دەدەی ــە ه ــەکە، ئێم ــەرکردنی کێش چارەس

5ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨: موبــارەک کــە دەیویســت لــەو ئاڵۆزیــەدا رۆڵــی نێوەندگیــری ببینێــت، چــوو 
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ــۆ  ــا وتی:«ب ــەرۆکوەزیرانی تورکی ــامز س ــوو، مەســعود یل ــەرە دانەبەزیب ــە ئەنق ــتا ل ــارەک هێش ــەرە. موب ــۆ ئەنق ب

ئــەوەی دادگایــی بکرێــن، داواکاریــن لــە ســوریا، ئۆجــاالن و تیرۆرســتانی ترمان رادەســت بکــەن.« بــەرەو ئێــوارە 

هــەر یــەک لــە مەســعود یلــامز و ئەجەویتــی جێگــری ســەرۆک وەزیران و ئیســامئیل جــەم وەزیــری دەرەوە بــۆ 

گوتوبێژکردنــی بارودۆخەکــە کۆبوونــەوە.

6ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨: دەمیــرەل و موبــارەک کۆبوونــەوە. دەمیــرەل دۆســیەی ›ســوریا دەبێــت 
ــەک  ــام، هەرچیی ــە ئەنج ــەن ب ــان نەگ ــەر چاوەڕوانییەکامن ــی:« ئەگ ــرد و وت ــارەک ک ــتی مورب ــکات‹ی رادەس چیب

پێویســت بێــت دەیکەیــن. ئێــوە خۆتــان باشــر دەزانــن کــە ئــەوەی پێویســتە بکرێــت، چییــە.« موبــارەک هەمــان 

رۆژ بــۆ تەلەفیزیۆنــی میــرس قســەی کــرد و وتی:«بــۆ ئــەوەی ســوریا و تورکیــا کێشــەکانی نێــوان خۆیــان چارەســەر 

ــد پێشــنیازێکامن پێشــکەش بــەوان کــردووە.« ــەر، چەن بکــەن و رێگــەی دیالــۆگ بگرنەب

٧ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨: کەشــتیەکی ئەمریکــی کــە هەڵگــری مووشــەکی توماهاوکــی بــوو، گەیشــتنە 
ــە  ــکا ل ــارەگای ئەمری ــە ب ــەربازی ل ــی و س ــەی جەنگ ــن فڕۆک ــان رۆژ چەندی ــپی. هەم ــای س ــی دەری کەناراوەکان

ــک نیشــتنەوە. ئەنجەرلی

٨ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨: نــۆرەی ئێــران بــوو بــۆ نێوەندگیــری نێــوان ئەنقــەرە و شــام. کەمــال خــەرازی 
وەزیــری دەرەوەی ئێــران یەکــەم جــار چــووو بــۆ شــام و دواتریــش چــوو بــۆ ئەنقــەرە. بــە پێــی راگەیاندنەکانــی 

تورکیــا، دەمیــرەل بــە خــەرازی وتووە:«پشــتیوانی لــە ســوریا نەکــەن، ئەگــەر نــا ئێــوەش زەرەر دەکــەن.«

ئامادەکاری سەربازی و مانۆری سەربازیی ناتۆ
لــەو ســەروبەندەدا، لــە نێــوان ئەنقــەرە و شــام ئــەم شــتانە روویانــدا، لــە دەریــای ســپیش رووداوێکــی 

 Dynamîc‘ ســەرنجڕاکێش روویــدا. لــە ٣ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨، ١١ واڵتــی ئەنــدام لــە ناتــۆدا لــە ژێــر نــاوی

Mix ٩٨’ نزیــک لــە ســنووری ســوریا لــە ئەســکەندەرون دەســتیان بــە مانۆرێکــی ســەربازی کــرد. ٢٥٠٠ 

ــە پێــی وتــەی چەندیــن  ــر کرابــوون. ب ــە ئەســکەندەرون جێگی ــکا ل ســەربازی هێــزی دەریایــی و زەمینــی ئەمری

چاودێــر، لــە ســوریا شــەڕێک دەســتی پێدەکــرد و ناتــۆش لەنــاو ئــەو شــەڕەدا جێــی دەگــرت. رێبــەر ئاپــۆ لــەو 

جموجوڵــە تێگەیشــت و لــە ٩ی ترشینــی یەکەمــدا لــە ســوریا دەردەچــوو. ســەیر لــەوەدا بــوو کــە ئــەو مانــۆرە 

ــانەوە.  ــکەندەرون دەکش ــە ئەس ــکاش ل ــەربازەکانی ئەمری ــات و س ــی پێدەه ــدا کۆتای ــی یەکەم ــە ١٥ی ترشین ل

بانگەوازی، ›تاوانی کوشتنی پاملە ئاشکرا بکەن‹
رێبــەر ئاپۆبــە رێــگای ئاســامنی لە شــام دەرچــوو و بۆ مــاوەی هەفتەیەک هیچ زانیاریــەک لەبارەیەوە نەبــوو. رێبەر 

ئاپــۆ لــە ١٥ی ترشینــی یەکەمــدا بە تەلەفۆن بەشــداری لە بەرنامەیەکــی تەلەفیزیۆنی مەد تیڤی دا کــرد. رێبەر ئاپۆ 

لــە ســەرەتای قســەکانیدا وتی:«بــەر لــە هەمــوو شــتێک، بــۆ گەلەکەمان و هەمــوو واڵتانــی موســلامن و مرۆڤایەتی 

پێشــکەوتووخواز، لــە کەســایەتی ئێمــەدا، لەســەر گەالنــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت پالنگێریــەک ســەپێرابوو. ئــەم 

پالنگێریــە کــە نیوەچڵــە مایــەوە، ســەرکەوتوو نەبــوو.« رێبــەر ئاپــۆ دواتــر ئاشــکرای دەکــرد کــە ئامانج لەمــە چییە؟

رێبــەر ئاپــۆ پالنگێریــی ٩ی ترشینــی یەکەمــی دەبەســتەوە بــەو پالنــەی دژی بزوتنــەوەی ئــازادی کــورد بەڕێــوە 

چــوو کــە دوای ســاڵی ١٩٨٦ کاتێــک ئۆلــف پاملــە ســەرۆکوەزیرانی ســوێد کوژرابــوو و ئەمەشــی ئاشــکرا دەکــرد: 

ــۆ  ــورد؛ کاری گالدی ــوو ک ــی هەم ــکردن و نارشینکردن ــش رەش ــوو، دواتری ــت کراب ــە مەبەس ــە ب ــە ک ــەم تاوان »ئ

بــوو. بــۆ منونــە وتیــان ›بڕیارەکــە لــە الی ئاپــۆوە هاتــووە‹ مــن زۆر حــەزم دەکــرد بزانــم ئــەو فەرمانــە 
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ــبەینێ  ــوو، ›س ــێتەی داناب ــەم مانش ــەت ئ ــەی حوری ــدا رۆژنام ــەم رۆژانەش ــۆن ل ــەروەک چ ــووە. ه ــوە هات لەکوێ

ــوون و رووی  ــەکان الدەچ ــا دەمامەک ــکرا کراب ــەر ئاش ــرا. ئەگ ــکرا نەک ــەاڵم ئاش ــن‹ ب ــکرا دەکەی ــە ئاش ــەم فەرمان ئ

ناوخۆیــی پالنگێریەکــەش ئاشــکرا دەبــوو. داواکارم لــە بینــەران و گــەل و رۆژنامەنووســان و رۆشــنبیران، بــە 

هۆشــیارانە رووداوەکــەی پاملــە بــراورد بکــەن. هەمــان پالنگێــری ئێســتا لــەدژی ئێمــە بەڕێــوە دەچێــت. 

پالنــی لەناوبردنــی پاملــە رووداوێکــی گرنگــە و تــا ئێســتا ئاشــکرا نەبــووە، هێنــدە کــە ئاشــکرا ناکرێــت.« 

ئەو شوێنەی منی لێم، بوردومان دەکرا
ــت،  ــوو ئاشــکرا بکرێ ــۆداوای کردب ــەر ئاپ ــە رێب ــە، ک ــی کوشــن پامل ــە تاوان ــوو ک ــاڵ ئاشــکرا دەب ــن س دوای چەندی

هیــچ پەیوەندیەکــی بــە پەکەکــەوە نییــە. لــە مانگــی حوزەیرانــی ٢٠٢٠ دا داواکاری گشــتی ســوید رایگەیانــد کــە 

ســتیگ ئەنگســرۆن تاوانبــاری کوشــتنی پاملــە لــە ســاڵی ٢٠٠٠دا مــردووە و لــە بــارەی ئــەو پرســە ›پەکەکــە هیــچ 

ــە.«  ــەم شــێوەیە شــتێکی بێبنەمای ــی ب ــە‹ دەیوت:«درووســتکردنی پەیوەندیەک ــەو رووداوەوە نیی ــی ب پەیوەندییەک

رێبــەر ئاپــۆ لــە قســەکانیدا بــەم شــێوەیە باســی لــە وردەکاری ئــەو شــتانە دەکــرد کــە لــە ٩ی ترشینــی یەکەمیــدا 

روویانــداوە:

ــە  ــەڕە، فڕۆک ــەم ش ــتپێکردنی ئ ــۆ دەس ــن. ب ــامن بووی ــە ئاس ــە ل ــڕایەوە، ئێم ــەد س ــی م ــەو رۆژەی تەلەفیزیۆن » ئ

جەنگییــەکان و ئامادەکردنــی کەشــتی و موشــەکەکانی نــاو کەشــتیەکانی نــاو دەریــای ســپی، هەموویــان بــۆ مــن 

ــە کوێــم؟ ــە چ کاتێکــدا ل ــا کــە مــن ل ــان ئاشــکرا کردب ــوون. دەبێــت ئەوەی ب

ــە دەرەوە.  ــەدەم نایەت ــر هیــچ قســەیەک تریان ل ــە‹ و لەمــە زیات ــە کوێی ــۆ ل ــا ســەرنج بدەیــن، دەڵێــن ›ئاپ ئێســتا ب

رۆژنامەنووســان لــە مانشــێتەکاندا وتیــان، ›یــان ئاپــۆ یان شــەڕ‹. ئەمە راســت بــوو. هەموو شــتێک لە من ئاســی ببوو. 

شــەڕەکە دەســتی پێدەکــرد، بــەاڵم ئــەو پیــاوە لە کوێ بــوو؟ ســووریەکان شــڵەژاون، دەڵێن:«ئێمەش نازانیــن لە کوێن‹ 

پێیــان دەڵێــن ›نــا، دەبێــت بیدۆزیتــەوە‹. ســوریا دەڵێت:‹کامتــان بــدەرێ‹، دەڵێــت ›نــا، کاتــت پێنادەیــن‹. کۆتایــی بــە 

کاتەکە هات. ئیدی چەقۆ گەیشــتە ســەر ئێســقان. گومان لە بڕیاردانی شــەڕدا نییە، بەاڵم زۆر گرنگە کە من لە کوێم.

لــە ٩ی ترشینــی یەکەمــدا بوردومــان دەکــرا. بــۆ ئــەوەی ئەم بڕیــارەش جێبەجــێ بکرێت، پێویســتی بە شــوێن و کات 

هەیــە. ســەرنج بخەنــە ســەر هەوڵەکانــی ئــەو رۆژە. مەســعود یلــامز وتــی: ›کۆتایــی پێهات، ئەمــە دوایین هۆشــداری 

بــوو‹. بڕیــاری شــەڕ دراوە، هەمــوو کەســێک ئەمــە دەزانێــت. لــە پەرلەمانیــش بــە یەکدەنگــی ئــەم بڕیارەیــان قبووڵ 

کــرد. بــەاڵم بــە رێکــەوت، بــۆ دەستنیشــانکردنی ئــەو کات و شــوێنەی ئێمــەی لێیدەبیــن، بــە بــڕوای مــن لــە مــاوەی 

ســێ رۆژدا کارێــک هەبــوو کــە دەبێــت بیکــەن. ئەمــە پێویســتی بــە روونکردنــەوە هەیــە. بەڕاســتی بــە هەندێــک 

لــە دۆســتەکامنان وتبــوو، لــەم کاتژمێــرەدا لــە فــالن شــوێن دەبیــن. مــن ناتوانــم بڵێــم گومانیــان لێدەکــەم، بــەاڵم 

لێکۆڵینــەوەی لێدەکەیــن، دەبوایــا لــەو کاتژمێــرەدا بەڵێنێکیــان جێبەجــێ کردبــا. ئــەو بەڵێنەیــان جێبەجــێ نەکــرد و 

وتیــان: ›ئێــوە بۆچــی دەڵێــن لــەو کاتژمێــرەدا ئــەو شــتە جێبەجــێ بکرێــت؟ لێــرەدا بۆنــی پالنگێــری دێــت‹ و مــن 

قبووڵــم نەکــرد. ئــەم بارودۆخــە رێــگای بــۆ گوتووبێژێکــی دوو کاتژمێــری کــردەوە. لــە ســەدا ســەد چاوەڕوانییەکــی 

بــەم شــێوەیە لــە ئــارادا نەبــوو. ئــەو شــتانە ســاڵی پاریــش هاتنــە ســەر رێگامــان. لــە گوتوبێژێکــی بــەم شــێوەیەدا، 

ئێمــەش شــڵەژاین. ومتان:‹ئەگــەر وایــە ئێــوەش ئاگاتــان لــە یاریەکــە هەیە‹. ئێــوە بۆچی کامتان بەســەردا دەســەپێنن؟ 

لەگەڵیشــیدا شــتێک کــە پێچەوانەیــە دەســەپێنن. هــەم کاتەکــەی، هــەم پێچەوانەکــەی. ئەمــە بێگومــان پالنگێرییەکە 

لــە دژی ئێمــە.‹ لــەم گوتووبێــژەدا، کــە دەمانــوت قبووڵــامن نییــە، ئێمــەش شــوێن و کاتەکامنــان بــەو پێیــەی خۆمــان 

لێــی تێدەگەیــن و چاوەڕیــی دەکەیــن، جێبەجێــامن کــرد. ئەمــە شــانس یــان رێکــەوت یانیــش هەڵبژاردەیــەک بــوو. 

ئــەو کات و ســاتەی کــە بــە نیــاز بــوون بــە مووشــەک هێــرش بکــەن وەکــوو ئــەوان دەرنەچوو، شــوێنیش ئەو شــوێنە 
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نەبــوو کــە چاوەڕێــی بــوون. ئــەوان دوو شــوێنیان هەڵبژاردبــوو، کاتێــک ئــەو دوو شــوێنە نەبــوو، ئــەو شــوێنەی ئێمــە 

بــۆی دەڕۆیــن، پالنەکەیــان بەڕێــوە نەچــوو. دەتوانــم بە ئاشــکرا ئەمە بڵێــم کە ئەگەر کات و ســاتەکە بە پێــی دڵخوازی 

ئــەوان بوایــا، لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت شــەڕێکی نوێــی ناوچەیــی دەســتی پێدەکــرد. وەکــوو پەرتوکــی Glancyی 

›ئــەو چاالکیانــەی رێــگا بــۆ شــەڕ دەکەنــەوە‹ ئــەو شــوێنەی ئێمــەی لێبوویــن، ئــەوان دەیانــوت، گوایــا ســوریایە، ئــەو 

شــوێنەیان بوردومــان دەکــرد. بــۆ بوردومانکردنــی ئامانجــە ئابوورییــەکان، لــە رۆژنامەکانــدا زۆر شــتیان نووســیبوو. 

دەڵێــم گوایــە بــە پێــی ئــەم نووســینانەیان، هەمــوو ئامانجــە ئابوورییەکانــی ســوریا و کۆشــکی ســەرۆک وەزیرانیش 

دابنێــن.«   شمشــێرەکەیان  نایانەوێــت  و  لێهەڵکێشــاوە  شــووریان  نیوەچڵــە،  ئۆپڕاســیۆنێکی  دەکــرا.  بوردومــان 

پالنی )B(ی پالنگێریەکە ئینتەرپول بوو
رێبــەر ئاپــۆ رایدەگەیانــد، بەهــۆی ئــەوەی شــوێنەکەی ئاشــکرا نەکرابــوو، مووشــەکیان نەهاوێشــت و لــە قســەکانیدا 

دەیوت:«ئێســتا دیســان تاقــی دەکەنــەوە، بڕیاریــان داوە.« ئــەو هێزانــەی لــە ٩ی ترشینــی یەکەمــدا پالنگێرییەکەیــان 

ئامــادە کردبــوو، بیریــان لــە چوونــە دەرەوە لــە ســوریا کردبــوو و لــە بــارەی رێبــەر ئاپــۆەوە بــە شــێوەی ›بەپەلــە‹ 

لــە نــاو ئینتەرپولــدا بڕیــاری گرتنیــان دابــوو. ١٠ رۆژ دوای دەســتپێکردنی پالنگێرییەکــەوە لــە ١٩ی ترشینــی 

ــی: ــوو و وت ــەد تیڤــی ب ــی م ــۆن بەشــداری بەرنامەیەکــی تەلەفیزیۆن ــگای تەلەف ــە رێ ــۆ ب ــەر ئاپ یەکەمــی ١٩٩٨ رێب

»بۆچــی لــە ٩ی ترشینــی یەکەمــدا بڕیــاری گرتنــی ›بەپەلــە‹ درابــوو؟ بۆچــی رۆژێکــی تــر نەبــوو؟ ئەمــە 

ــە  ــە بچێت ــەو کەس ــاو کراوەتەوە:‹ئ ــوێنێک ب ــوو ش ــە هەم ــە ل ــە. ئەم ــە نێودەوڵەتیی ــە پالنگێرییەک ــەملێنێت ک دەیس

ــە. ــە، ئەمەی ــی نیی ــگای دەرچوون ــەدا ٩٩ رێ ــە س ــم ل ــی دەڵێ ــن پێ ــەی م ــەو پالن ــت‹. ئ ــک، رادەگیرێ ــەر واڵتێ ه

لــە دەریــای ســپیەوە تــا ســنوورەکانی ســوریا، مووشــەک جێگیــر کــران. ١٠ هــەزار ســەرباز لــە زاخــۆ جێگــر کــران. 

خایینەکانــی PDK، لــە هەرێمــی گارا دەســتیان بــە هێــرش کــرد. رێوشــوێنێکی وەهایــان گرتەبــەر، ئەمانــە هەموویــان 

بەڵگــەن. لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی راگەیاندنێکــی ســووریان بــاو کــردەوە، گوایــا ئێمــە بچیــن بــۆ هــەر واڵتێــک، 

لــەو واڵتــە دەســتگیرمان دەکــەن. باشــە، دەتوانیــن بچیــن بــۆ کوێــی دونیــا؟ بــۆ رزگاربــوون لــەوان، مــرۆڤ دەبێــت 

ــت.« ــی رزگار ببێ ــت لێ ــرۆڤ ناتوانێ ــە م ــژراوە ک ــێوازێک داڕێ ــە ش ــە ب ــامن. پالنگێریەک ــایی ئاس ــۆ بۆش ــت ب بچێ

رێبەر ئاپۆ لە قسەکانیدا باس لە رزگاربوونیشی دەکات و دەڵێت: 
»بێگومــان هەمــوو شــتەکانیش وەکــوو پالنەکانیــان نییــە. هەرچەنــد تەکنیکیــان بەهێــز بێــت، بــەاڵم ئەگــەر مــرۆڤ 

ــرە  ــن لێ ــەو شــتەی م ــت. ئ ــی دەبێ ــی رزگاربوون ــت، رێگایەک ــەری رێوشــوێن نەهێنێ ــە گرتنەب ــت و واز ل ــاگادار بێ ئ

ــا  ــن. گوای ــەردەوام دەکەی ــز ب ــە شــێوەیەکی بەهێ ــن و تێکۆشــامنان ب ــە ژیاندای ــە، ئێمــە ل ــە ک ــم، ئەوەی ــم بڵێ دەتوان

بــە نیــازن هەمــوو بودجەکەیــان بــەکار بهێنــن و دەســتگیرم بکــەن. گەالنــی تورکیایــان رازی کــردووە و تــا ئێســتاش 

ــووە.«  ــان نەب ــدا بوونی ــی یامیامانەکان ــە کات ــە ل ــیرەتەکان و ن ــا عەش ــە بنەم ــە ل ــە ن ــن. ئەم ــدا دەگەڕێ ــە دوای من ب

پەردەی دووەمی ٩ی ترشینی یەکەم 
رێبــەر ئاپــۆ ناچــار بــوو ٩ی تەرشینــی یەکەمــی ١٩٩٨ لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بڕواتــە دەرەوە و وتی:«لــەم ســاتە 

ــت«. ــەردەوام دەبێ ــم ب ــردن و کۆنرۆڵکردن ــکاوە چاودێریک ــۆ و ئەمری ــەن نات ــم لەالی ــوێ بچ ــۆ ک ــن ب ــە دواوە م ب

پارێزنامەیــدا، کــە پێشکەشــی دادگای ســزا قورســەکانی ئەســینای کــرد، کــە  لــەو  ئاپــۆ ســاڵی ٢٠٠٣  رێبــەر 

رێبــەر ئاپــۆی تێیــادا دادگایــی دەکــرا بــە نــاوی )پارێزنامــەى ئەســینا بــۆ ئەندامانــی دەســتەى دادوەریــی 
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خســتووەتەڕوو: ئاشــکرا  شــێوەیەکى  بــە  شــتێکی  هەمــوو  ئەســینا(  تێکەڵــی  ســوێندخواردووی  دادگای  و 

ــا  ــۆ ئەوروپ ــینا و ب ــۆ ئەس ــتنی ب ــاری رۆیش ــەر بڕی ــەکان لەس ــتییەکان و کاریگەریی ــۆکارە گش ــەڵ ه ــاوکات لەگ »ه

ــی  ــووی راگەیاندن ــرى پیش ــاس وەزی ــتاس بادوڤ ــەى کۆس ــن و پەیامنەک ــە بەڵێ ــوو ب ــەری ب ــەى کاریگ ــی: بڕیارەک وت

یونــان و پەرلەمانتــاری ›PASOK‹ )حیــزىب سۆســیال دیموکراتــی یونانــە بــە نــاوی بزووتنــەوەى پــان هلەنیــک 

و لــە یونــان پێــى دەوترێــت پــوزک( و لــە درێــژەدا رایگەیانــدووە: »بادوڤــاس رۆژی ٦ی ترشینــى یەکەمــی 

پەرلەمانتــاری   ١٠٩ رایگەیانــد،  کایــا  ئایفــەر  شــایەتی  بــە  لەگەڵمــدا  چاوپێکەوتنەکــەی  لــە  شــام  لــە   ١٩٩٨

پەرلەمــاىن یونــان تۆیــان بانگهیشــت کــردووە بــۆ یونــان و وىت: حکومــەىت یونانیــش پشــتیواىن لــە چوونەکــەى 

تــۆ دەکات بــۆ ئەســینا. وتیشــی: ئــەو گەڕایــەوە بــۆ واڵتەکــەى خــۆی تاوەکــوو دەســتبکات بــە ئامــادەکاری 

بــۆ چوونەکــەى مــن. بەڵێنــى دا کــە لــە فڕۆکەخانــەى ئەســینا بــە دەممــەوە بێــت و پێشــوازیم لــێ بــکات.

لەســەر ئــەو بنەمایــە، رۆژی ٩ی ترشینــى یەکەمــی ١٩٩٨ لــە فڕۆکەخانــەى شــامەوە بــە فڕۆکەیەکــی هێڵــی 

هێللینکۆنــی  نێودەوڵەتــی  فڕۆکەخانــەى  لــە  فڕۆکەکــە  کاتێــک  کــرد.  ئەســینا  لــە  رووی  ســووریا  ئاســامىن 

ئەســینا نیشــتەوە، بادوڤــاس کــە خــۆی بانگهێشــتی کــردم و بەڵێنــى دابــوو، کــە هەمــوو شــتێکی ئامــادە 

ئێمــە  نەهاتبــوو.  و  دیارنەبــوو  بــکات،  لــێ  پێشــوازیم  و  فڕۆکەخانــە  بــۆ  بێــت  دابــوو  بەڵێنــی  و  کــردووە 

ــااڵى دەزگاى  ــێکى ب ــس و بەرپرس ــاڤاس کالینیدی ــان س ــۆ الم ــات ب ــەوەى ه ــەاڵم ئ ــن، ب ــاس بووی ــى بادوڤ چاوەڕێ

ــە  ــە فڕۆکەخانەک ــە ل ــک ئێم ــەم و کاتێ ــی یەک ــە ٩ی ترشین ــس. ل ــتاڤار ئاکاکی ــاوی س ــە ن ــوو ب ــان ب ــری یون هەواڵگ

ــکات  ــەوە ب ــە بادوڤاس ــدی ب ــەوە پەیوەن ــەى تەلەفون ــە رێگ ــدا ل ــوو، زۆر هەوڵی ــەڵ ب ــام لەگ ــەر کای ــن ئایف بووی

ــچ  ــم هی ــن ناتوان ــاس وىت: »م ــدا بادوڤ ــە ئەنجام ــت. ل ــەى بێ ــە و لەســەر بەڵێنەک ــۆ فڕۆکەخانەک ــت ب ــووو بێ تاوەک

بکــەم و کارێکیــش نییــە، کــە ئەنجامــی بــدەم، لەگــەڵ ســەرۆک وەزیــران لــە کۆبوونــەوەدام« و نەهــات...

ــەى  ــە رێگ ــا ل ــان، بەریتانی ــەی یون ــە تەڵ ــە دەرەوە و بکەوم ــوریا بێم ــە س ــن ل ــەوەى م ــۆ ئ ــوو، ب ــکرا ب ــر ئاش دوات

بادوڤاســەوە دەســتبەکار بــوو بــوو. بانگهێشــتەکەى بادوڤــاس، کــە بــۆ خــۆی لەالیــەن بەریتانییەکانــەوە پــەروەردە 

ــۆ  ــە دواوە مــن ب ــەو ســاتە ب ــوو. ل ــا – ســیمیتس ب ــکا – بەریتانی ــگاوی پیالنگێڕییەکــەى ئەمری ــوو، یەکــەم هەن کراب

ــردم. ــان دەک ــری و کۆنرۆڵی ــڕ چاودێ ــێوەیەکى زۆر چڕوپ ــکاوە بەش ــۆ و ئەمری ــەن نات ــوێ بڕۆیشــتبام، لەالی ــەر ک ه

ــرە  ــوارە لێ ــی ئێ ــر پێنج ــوو کاتژمێ ــڕۆ تاوەک ــەر ئەم ــت ه ــم، دەبێ ــان وت ــەورەوە پێی ــەیەکی گ ــرس و هەڕەش ــە ت ب

بڕۆیــت، ئەگەرنــا بــە زۆر دەرت دەکەیــن. هەڵوێســتێکی بەوجۆرەیــان بەرامبــەرم نوانــد. نــە چاوەڕێــى ئــەو 

دۆخــەم دەکــرد و نــە بۆیشــی ئامــادە بــووم. چــوار بــۆ پێنــج کاتژمێــر لــە بەشــی ترانزێتــی فڕۆکەخانەکــەدا 

ئێمــە  نوێنــەری  ماهیــر واڵت  بــە  نــارساو  ئوچــار  نومــان  لەالیــەن  بانگهێشــت نامە  ئــەوەی  دواى  راگیرایــن. 

لــە رووســیا ئامــادە کــرا و لــە رێگــەى فاکســەوە نێــردرا، ســتاڤار ئاکاکیــس وتــی: لــە باڵیۆزخانــەى رووســیا 

بەخێرایــى  زۆر  یونــان  دەرەوەى  وەزارەىت  دەدات.  ئەنجــام  ڤیزەکــە  کاروبــاری  و  هەیــە  نــارساوی  و  دۆســت 

ــۆ مۆســکۆ«. ــرد ب ــی ب ــەم( من ــی یەک ــەر – ترشین ــەو رۆژە )٩ی ئۆکتۆب ــرد و هــەر ئ ــادە ک ــەىت ئام ــى تایب فڕۆکەیەک

کاتێــک رێبــەر ئاپــۆ گەیشــتە مۆســکۆ یەکێــک لــەو کەســانە، کــە هــات بــۆ پێشــوازیکردنی ڤالدیمیــر ژیرۆنۆڤســکی 

بــوو، کــە ژیرۆنۆڤســکی لــەو کاتــەدا جێگــری ســەرۆکی دومــا )پەرلەمانــی رووســیا( بــوو. رێبــەر ئاپــۆ یەکــەم شــەو 

ــەدا ›داوای  ــەو نێوان ــەدا. ل ــە چیایەک ــک ل ــۆ ماڵێ ــرد ب ــەوی ب ــەوە ئ ــوو و لەوێش ــوان ب ــکی می ــی ژیرۆنۆڤس ــە ماڵ ل

پەنابــەری سیاســی‹ پێشکەشــی بەرپرســانی ئەمنــی رووســیا و ئــەو کەســانە کــرد، بەرپرســیاری دابینکردنــی 

ــە مافێکــی  ــەری سیاســی‹ ک ــی پەناب ــە رووســیاش ›ماف ــدا، ل ــان رووی ــە یون ــەوەى ل ــەاڵم وەک ئ ــوون، ب ئاسایشــی ب

ــرا. ــووڵ نەدەک ــۆ پەســەند و قب ــەر ئاپ ــۆ رێب ــەکان، ب ــاف نێونەتەوەیی ــە م ــیا و مافێکیشــە ل ــی روس ــایی دەوڵەت یاس

مامەڵەى چەپەڵی نێوان مۆسکۆ – ئەنقەرە
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ــە  ــە ل ــورک، ک ــی ت ــەرۆک وەزیران ــامز س ــعود یڵ ــیا، مەس ــۆ رووس ــت ب ــۆ رۆیش ــەر ئاپ ــە رێب ــدا، ک ــە رۆژی دووەم ل

ــی  ــە وەاڵم ــامز ل ــرد و یڵ ــەى ک ــدا قس ــی تورک ــەڵ رۆژنامەوان ــەدا لەگ ــە فڕۆک ــە ل ــۆ مەلەتیی ــوو ب ــاوە دەچ ئانتالی

پرســیاری: »دەبێــت ئاپــۆ چــوو بێــت بــۆ کــوێ؟« وتی:«دەبێــت رۆیشــتبێت بــۆ رووســیا، ئەرمینیــا و لوبنــان، بــەاڵم 

لــەو بڕوایــەدا نیــم رووســیا ئاپــۆ قبــووڵ بــکات«. لــە راســتیدا لــە ١١ی ترشینــی یەکــەم بــە دواوە زانیــاری هەواڵگــری 

و ســیخوڕی لەســەر وێســتگەکان و رێگاکانــی رێبــەر ئاپــۆ بــە رێکوپێکــی بــە ئەنقــەرە رادەگەیەنــدرا، بــەاڵم دەوڵەتــی 

تــورک نەیخواســت ســەرنجەکان بخاتــە ســەر رووســیا، چونکــە مامەڵــە و ســەودایەکی چەپــەڵ و قێــزەون لــە پشــت 

ــە ئەنجــام نەگەیشــتبوو. دەرگاکانــەوە دەســتیپێکردبوو و هێشــتا ب

کاتێــک مامەڵەکــە بەردەوامبــوو، بەرپرســانی دەوڵەتی تورک بوونی رێبەر ئاپۆیان لە رووســیادا لــە رۆژی ١٩ی ترشینی 

یەکەمــدا بــۆ رای گشــتی ئاشــکرا کــرد. لــەو کاتــەدا محەمــەد عەلــی ئیرتــەم چەلیــک یاریــدەدەری راوێــژکاری وەزیری 

دەرەوەى تورکیــا رۆیشــت بــۆ مۆســکۆ و نامــەى مەســعود یڵــامز ســەرۆک وەزیرانــی رادەســتی یەڤگینــی پیرۆماکۆڤــی 

ســەرۆک وەزیرانــی رووســیا کــرد. لــە نامەکــەدا بــۆ رادەســتکردنی رێبــەر ئاپــۆ پێشــنیازی ســەودا و مامەڵــەى ئابــووری 

لەالیەن تورکیاوە بۆ رووســیا خرابووە روو. لە کاتی ئەو مامەڵەیەدا رێبەر ئاپۆ داوای ›پەنابەری سیاســی‹ لە دۆما کرد.  

لــەو نێوانــەدا و لــە ٢٩ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨دا بــۆ پیرۆزبایی کردنــی ٧٥هەمیــن ســاڵیادی دامەزراندنــی کۆمــاری 

تورکیــا ســەرنجەکان چووبوونــە ســەر ئەنقــەرە. یەکێــک لــەو کەســانە کــە بانگهێشــتکرا بــۆ ئەنقــەرە ئیگــۆر ئیڤانــۆڤ 

وەزیــری دەرەوەی رووســیا بــوو، کــە نامــەى پریامکــۆڤ ســەرۆک وەزیرانــی رووســیای بــۆ مەســعود یڵــامز ســەرۆک 

ــەن.  ــیا دەردەک ــە رووس ــۆ ل ــەر ئاپ ــووی: رێب ــدا وتب ــە نامەکەی ــۆڤ ل ــوو. پریامک ــدا ب ــە جانتاکەی ــورک ل ــی ت وەزیران

یڵــامز نامەکــەى پشتڕاســتکردەوە و وتــی: »ئــەو وەاڵمــەی، کــە چاوەڕێــی بوویــن لــە رووســیاوە پێــامن گەیشــت«. 

گــەورە جەنــەڕاڵ کڤــرک ئۆغڵــو ســەرۆک ئەرکانــی گشــتی تــورک هەمــان رۆژ بــۆ راگەیاندنــەکان قســەى 

کــرد و بــەم قســانە ســەرنجەکانی راکێشــایە ســەر مامەڵــە قێــزەون و چەپەڵەکەیــان لەگــەڵ رووســیا و وتــی: 

»ئەگــەر رووســیا ژیــر بێــت ئــەوە پشــتیوانی لــە ئۆجــاالن ناکــەن. لــەوێ ســەرمایەگوزارییەکی ١٠ 

ملیــار دۆالریــان هەیــە. ئەوروپــا بەهــۆی قەیرانــی ئابوورییــەوە خــۆی لــە رووســیا دووردەخاتەوە، 

ــە  ــەو پەیوەندیی ــت ئ ــە دەمانەوێ ــیا، ئێم ــە رووس ــان ل ــەر کارەکامن ــن لەس ــە بەردەوامی ــەاڵم ئێم ب

بەهێزتــر بێــت«.

ئەمریکا رایگەیاند ›نابێت هیچ واڵتێک مافی پەنابەریی پێ بدات‹

ــای  ــوو، دۆم ــک دا ب ــتانی دیپلۆماتی ــە دانوس ــۆڤ ل ــەى پریامک ــەڵ ئیدارەک ــورک لەگ ــی ت ــە دەوڵەت ــەدا ک ــەو رۆژان ل

رووســیا داواکــەی رێبــەر ئاپــۆی بــۆ پەنابــەری سیاســی خســتە بەرنامــەی کاری خۆیــەوە و لــە ٤ی ترشینــی 

ــێ  ــی بەڵ ــە ٢٩٨ دەنگ ــرد. ب ــکرا ک ــۆەوە ئاش ــەر ئاپ ــەى رێب ــەو داوای ــارەى ئ ــۆی لەب ــاری خ ــی ١٩٩٨دا بڕی دووەم

ــووڵ  ــۆ قب ــەر ئاپ ــی رێب ــە کــۆی دەنــگ مافــی پەنابەری ــردا ب ــە مانایەکــی ت ــەک دەنگــی ســپی دا، ل ــەر ی ــە بەرامب ل

کرابــوو، بــەاڵم ئەمجــارە هەندێــک هێــزی تــری نێونەتەوەیــى بەشــداری پرۆســەى تەنگاوکردنــی مۆســکۆیان کردبــوو. 

لــە  ١٩٩٨دا  دووەمــی  ترشینــی  ٥ی  لــە  ئەمریــکا  دەرەوەى  وەزارەتــی  وتەبێــژی  رۆبیــن  جەیمــس 

بــە  پەنابــەری  مافــی  بڕیاریــداوە  »دۆمــا  پرســیاری  لەبــارەى  رۆژانەییــدا  رۆژنامەوانــی  کۆنفرانســێکى 

وتــی: واڵمــدا  لــە  رۆبیــن  چییە؟«جەیمــس  لەوبارەیــەوە  ئەمریــکا  هەڵوێســتی  بــدات،  پەکەکــە  ســەرۆکی 

ــە رێکخســتنێکی تیــرۆر ناســاندووە.  »مادلێیــن ئۆڵربایــت وەزیــری دەرەوەی ئەمریــکا پەکەکــەى ب

ئێمــە داوامــان لــە حکومەتــی رووســیا کــردووە، کــە لێکۆڵینــەوە بــکات تاوەکــووو بزانێــت ئۆجــاالن 
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لــە رووســیایە یــان نــا؟ بــە خێرایــی دەری بــکات یــان بــۆ رادەســتکردنی هەنــگاوی پێویســت بنێــت«.

ــە  ــک ل ــتی هەندێ ــەر بانگهێش ــەرنجی خستەس ــدا س ــان لێدوانی ــە هەم ــکا ل ــەى ئەمری ــەو بەرپرس ئ

ــی: ــۆ و وت ــەر ئاپ ــۆ رێب ــان ب ــی یون پەرلەمانتاران
واڵتێــک«. هیــچ  دەکەمــەوە،  دووبــارەی  بــدات.  تیرۆریســتێک  بــە  پەرنابــەری  مافــی  واڵتێــک  هیــچ  »نابێــت 

ئیــدی دۆخەکــە روون بــوو بــووە. ئیــدی بەرپرســان و بەڕێوەبەریــی واشــنگتۆن-یش لــە کاردان. هــەر خــۆی رێبــەر ئاپــۆ لە 

١٩ی ترشینــی دووەمــی ١٩٩٨دا کاتێــک لــە رێگــەى تەلەفونــەوە بەشــداری بەرنامــەى مــەد تیڤی بــوو رایگەیاندبــوو، ئەوە 

بــە رێککــەوت نییــە، کــە پیالنگێڕییەکــە لە دژی لــە ٩ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨ەوە دەســتیپێکردووە و لەوبارەیــەوە وتی: 

ــەم رۆژی  ــی یەک ــت. ٩ی ترشین ــگ بێ ــەکان گرن ــۆ ئەمریکیی ــت ب ــە، دەبێ ــەیر هەی ــری س ــتێکی ت »ش

کوشــتنی گیڤارایــە. سەرنجڕاکێشــە، کــە هەمــان ئــەو رۆژە هەڵبژێــردراوە. لــەو بڕوایــەدام هەندێکیــش 

ــە یــەک«. ــەدا بکــەن ب ــەو شۆڕشــگێڕە گەورەی ــادی ئ ــەوە دەیانەوێــت ئێمــە لەگــەڵ ی ــەر ئ لەب

چاوەڕێی رێز لەوانە نەبوو، کە سۆڤیەتیان فرۆشتبوو
ئــەو بەرســەرهاتە لــە رووســیا مــاوەى ٣٣ رۆژ بــەردەوام بــوو. رێبــەر ئاپــۆ دواتــر لــە پارێزنامەکەیــدا بــۆ دادگای ئەســینا 

لەبــارەی کردنــە دەرەوەى لەالیــەن بەرپرســان و بەڕێوەبەرانــی دەوڵەتــی رووســیاوە بەمشــێوەیە هەڵســەنگاندن دەکات: 

»پریامکــۆڤ بڕیارەکــەى دۆمــای قبــووڵ نەکــرد، لــەو نێوانــەدا قەیرانــی ئابــووری رووســیا رۆڵێکــی گرنگــی هەبــوو. هــەر 

خــۆی رووســیا لــە نــاو قەیرانــی داڕمــان و لەبەریەک هەڵوەشــان و داتەپین دا بــوو، کە دوای رئال سۆســیالیزم لە ســۆڤیەت 

روویدابــوو. پریامکــۆڤ ســەرۆک وەزیرانــی رووســیا و بۆریــس یەڵتســین ســەرۆک کۆمــاری رووســیا یــەک لــە خیانەتــەکارە 

گەورەکانــی رئــال سۆســیالیزم بــوون. بەرژەوەنــدی ئابــووری و هەواڵگــری و ســیخوڕی شــاراوە – قێــزەون پەیوەنــدی بــەو 

دۆخــەوە هەبــوو و دۆخــی مــن چەنــد ســراتیژیکیش بــوو، بــەاڵم لــەالی ئــەوان مــن بــۆ فرۆشــن لەبار بــووم. نەدەبــوو من 

چــاوەڕێ بومایــە ئــەو کەســانە، کــە سیســتمی گەورەی ســۆڤیەتیان فرۆشــتووە رێــز و حورمەت لــە بەهاکانی ئــازادی بگرن. 

مۆســکۆ، کــە یەکێکــە لەناوەنــدە بژاردەکانــی شارســتانییەتی ســەرمایەداری، گەمــەی نامەردانــەی خــۆی لــە دژی 

سۆســیالیزم گێــڕا، لــە کێشــەى منیشــدا بــە شــێوەیەک، کــە زیاتــر بــاو و شــێوەیەکى روون نەبــوو، بەبــێ ئــەوەى بــە خۆیــدا 

ــۆ  ــدا ب ــەر ١ پەرلەمان ــە بەرامب ــار ل ــاری ٢٩٨ پەرلەمانت ــاری دەکــرد. بڕی ــکات گەمــە و ی ــە خــۆی ب بشــکێتەوە و شــەرم ل

قبووڵ کردنــی مافــی پەنابــەری سیاســی مــن لەالیــەن پریامکۆڤــەوە هیــچ مانایەکــی نەبــوو و هەڵوێســتێکی بــەدەر لــە 

هەمــوو یاســا و مافــەکان لــە دژی ئــەو بڕیــارە لەخــۆی نیشــاندا. دەیانخواســت لــە نــاو ئــەو قۆناغــەدا بــە زۆر مــن بەســەر 

ــادا ببــەن بــۆ قوبــرس. بەرپرســێکی هەواڵگــری رووســیا بــە نــاوی هیبــا چیلــی، کــە ئــەو کاتــە لەگەڵــم  ئاســامنی تورکی

ــۆ ئــەوێ‹. ئــەوە ئۆپراســیۆنی لەناوبردنــی  ــۆ ئامــادە کــردووە و ئێــوە دەڕۆن ب ــۆ ت دەمایــەوە وتــی: ›ئێمــە قوبرســامن ب

ــە  ــە ل ــە فڕۆکەک ــە، ک ــەری ئەوەی ــە ئەگ ــت، ب ــادا دەبێ ــەو گەشــتە بەســەر ئاســامنی تورکی ــک بیســتم، ئ ــوو. کاتێ ــن ب م

ئاســامنی تورکیــا بکرێتــە ئامانــج و تێکبشــکێرێت، یــان لــە ئەنقــەرە بینێشــێننەوە، مــن ئــەو رێگایــەم قبــووڵ نەکــرد«.
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٣٠

ڕۆژەکانی ڕۆما و ڕۆڵی ئەڵانیا 
لــە   ١٩٩٨ ی  دووەم  ترشینــی  ١٢ی  کــە  دەکــرد  ئاپــۆی  رێبــەر  چاوەڕێــی  ســەخت  ڕۆژی   ٦٦

دەکــرد. دیــاری  ئەڵامنیــای  ڕۆڵــی  ڕۆمــا  قۆناغــی  ڕەنگــی  چووبــوو.  ڕۆمــا  بــەرەوە  مۆســکۆوە 

فڕۆکەیەکی ڕووسیا لە ١٢ی ترشینی دووەم ی ١٩٩٨ کاتژمێر ٢٢:٠٠ لە فڕۆکەخانەی Leonardo da Vinciی ڕۆما 

نیشــتەوە. رێبــەر ئاپــۆ، دوای یونــان جــاری دووەم بــوو کــە دەچێتــە واڵتێکی ئەندامی ناتــۆ و یەکێتــی ئەوروپا. ئەو 

دۆخــەش بــۆ ئــەوەی تێکۆشــانی چەندین ســاڵەی بــە جیهانــی ڕۆژئــاوا ڕابگەیەنێــت، دەرفەتێکی گەورە بــوو، بەاڵم 

هــاوکاری دەوڵەتــی تــورک لەگــەڵ واڵتانــی ڕۆژئــاوا و ڕەنگــی ›یەکــەم بــارەگای‹ ناتــۆ ئــەو دەرفەتەی لەنــاو دەبرد.

بــە هــاوکاری دۆســتانی  پارتــی کۆمۆنیســت کــە خــۆی نوێکردبــووەوە و  لــە رێگــەی  ئاپــۆ کــە  رێبــەر 

کــورد و دوو پەرلەمــان گەیشــتە ڕۆمــا، دوای ئــەوەی لــە فڕۆکەکــە دابــەزی، پاســپۆڕتەکەی لــە گیرفانیــدا 

پەنابــەری  مافــی  داوای  دەمەوێــت  ئۆجاالنــم،  وتی:«مــن  و  ئیتاڵیــادا  پۆلیســی  پیشــانی  و  دەرهێنــا 

سیاســی لــە واڵتەکەتــان بکــەم.« لــە جێگــەی ئــەوەی لێکۆلینــەوە لــە داواکاری مافــی پەنابــەری رێبــەر 

دەســتگیرکردنی  بڕیــاری  پێشــر  ســاڵ  چەنــد  ئەڵامنیــا  لەبەرئــەوەی  کــرد،  دەســتگیریان  بکــەن،  ئاپــۆ 

دەســتگیرکراوە. کــە  ڕاگەیەنــرا  ئەڵامنیــا  بــە  کاتژمێرێــک هەواڵەکــە  دوای چەنــد  دابــوو.  ئاپــۆی  رێبــەر 

ــەوەی  ــەی لێکۆلین ــدڕاڵ و یەک ــرسوی فی ــی کارل ــی دووەم ی ١٩٩٨، دادوەری هەرێم ــەو ١٣ی ترشین ــان ش هەم

ژمــارە ٣ کــە ئیشــکگری شــەو بــوو، دۆســیەکەیان لەنــاو ڕەفەکانــدا دەرهێنــا کــە لەمێــژ بــوو لەنــاو ڕەفەکانــدا 

هەڵگیرابــوو و دەســتیان بــە کاری گەڕاندنــەوەی رێبــەر ئاپــۆ بــۆ تورکیــا کــرد. گەشــەدانەکانی وابەســتەی ئــەو 

جووڵەیــە، بناغەیەکــی گرنگــی شــێوەی پیالنگێڕیەکەیــان ئاشــکرا دەکــرد. خاڵێکــی تــری سەرنجڕاکێشــیش ئــەوە 



ــوو. بیلیجــان  ــا ب ــە ئەڵامنی ــەدا ل ــورک لەوکات ــی ت ــەری گشــتی ئاسایشــی دەوڵەت ــی بلیجــان بەڕێوەب ــە نەجات ــوو ک ب

ــوو،  ــوو و شــاندێکی لەگــەڵ ب ــە Wiesbaden ب ــاوە بانگهێشــتکرابوو و ل ــەری پۆلیســی ئەڵامنی ــەن بەڕێوەب کــە لەالی

لەگــەڵ دەزگای هــاوکاری دادی نێودەوڵەتــی و دەزگای گەڕانــی کەســی، کاری پــەروەردەی هــاوکاری هەبــوو.

ئەڵانیا بە فەرمی بە تورکیای ڕاگەیاند
لــە هەمــان رۆژدا کاتێــک پــەروەردە بــەردەوام بــوو بەرپرســێکی هەواڵگــری ئاڵامنیــا زانیــاری دەســتگیرکردنی 

رێبــەر ئاپــۆی بــە بلیجــان دا. بلیجانیــش لــە لێدوانێکــی راگەیاندنــی دا وەهــا باســی لــە رووداوەکــە کــرد:

ــە  ــا دەســتگیرکراوە و ئێســتاش ل ــە ڕۆم ــو و وتی:‹ل ــی هات ــرد. بەرپرســێکی ئەڵامن ــان دەک ــۆوری پرۆڤام »ســەیری مان

نەخۆشــخانەیە، بــەاڵم نازانیــن کام نەخۆشــخانەیە، هــەوڵ دەدەیــن بزانیــن کام نەخۆشــخانەیە‹. منیــش پرســیارم کــرد 

ــچ زانیاریەکــامن  ــەوە هی ــەو بارەی ــی:‹ ل ــەوە و وت ــە؟‹ ئەویــش واڵمــی دای ــان نەخۆشــیەکی هەی ــدارە ی ــم:‹ برین و وت

نییــە. دوای دەســتگیرکردن پێدەچێــت بــۆ پشــکنین بــۆ نەخۆشــخانە برابێــت. ئێمــەش لێــرەوە چاودێــری دەکەیــن‹.«

رێبــەر ئاپــۆ هەمــان ڕۆژ بەهــۆی نەخۆشــی دڵــەوە بــۆ نەخۆشــخانەی ســەربازی Cello شــارەکە گواســرایەوە، 

دواتــر بەهــۆی پاراســتنی ئاسایشــی، بــۆ نەخۆشــخانەی Palestrina کــە ٤٠ کیلۆمەتــر لــە ڕۆمــا دوورە گواســرایەوە. 

ئــەو ڕۆژانــەی کــە رێبــەر ئاپــۆ لــە نەخۆشــخانەدا بــوو، پایتەختەکانــی ئەوروپــا دەســتیان بــە جموجــووڵ 

لــەو  باوکــردەوە.  هەواڵیــان  ڕۆمایــە«  لــە  )ئۆجــاالن(  کــورد  »لیــدەری  مانشــێتی  بــە  ڕۆژنامــەکان  کردبــوو، 

ــی  ــە ١٤ی ترشین ــروپ ل ــەم گ ــۆن یەک ــەر وەک چ ــرد، ه ــا ک ــە ڕۆم ــان ل ــا ڕووی ــتانیانی ئەوروپ ــدەدا کوردس نێوەن

ــوو. ــاندان کردب ــە خۆپیش ــتیان ب ــوو دەس ــۆی تێداب ــەر ئاپ ــە رێب ــخانەیەی ک ــەو نەخۆش ــەردەم ئ ــی ١٩٩٨ لەب دووەم

یەکەم لێدوانی ڕۆما: ئارام بن
رێبەر ئاپۆ ئەو ڕۆژە لە رێگەی MED TV قسەی کرد و وتی:

»بــە ئــاگاداری حکومەتــی ئیتاڵیا لە ئیتاڵیام. من لە هەســتیاری گەلەکەمان تێدەگەم، بەاڵم لە ئێســتادا شــیکردنەوەیەکی 

باش یان خراپ، ڕاســت نابێت. بۆ شــیکردنەوە و هەڵســەنگاندن هێشــتا زووە. بۆ ئەوەی بە ناســنامەی سیاســی خۆم لە 

ئیتاڵیا مبێنمەوە، دەســت بە کارکردن کراوە. من داوا لە گەلەکەمان دەکەم کە چاودێری ڕووداوەکان بکەن و ئارام بن.«

ــی  ــتەی حکومەت ــن کات ئاڕاس ــە زوودتری ــە ب ــەوە ک ــۆ گەڕاندن ــەرەی ب ــی ئەنق ــا داواکاری ڕژێم ــان ڕۆژ ئیتاڵی هەم

بــەالم  باشــە،  کــردەوە.  ڕەت  هەیــە«  لەســێدارەدان  یاســای  تورکیــا  »لــە  ئــەوەی  بەهــۆی  کردبــوو،  ڕۆمــای 

ــان  ــە ڕۆمایەی ــۆ ل ــەر ئاپ ــێتی رێب ــرد و مانش ــیاریان دەک ــان پرس ــاش هەم ــی ئەڵامنی ــرد؟ میدیاکان ــی ک ــا چ ئەڵامنی

بــۆ  کردبــوو،  ئامــادە  گەڕاندنــەوەی  داواکاری  دووەم  ترشینــی  ١٣ی  کــە  فیــدڕاڵ  داواکاری  دەکــردەوە.  بــاو 

جێبەجــێ کردنــی بڕیارەکــە، دۆســیەکەی بــۆ دادگای فیدڕاڵــی ڕەوانــە کــرد. ١٦ی ترشینــی دووەمیــش ئۆتــۆ 

شــیلی وەزیــری ناوخــۆی ئەڵامنیــاش وەک ڕەشــەبا خــۆی گەیانــدە ڕۆمــا و لەگــەڵ رۆســا رۆسســۆ لێرڤۆلینــۆ 

وەزیــری ناوخــۆی ئیتاڵیــا کۆبــووە و پرســی کۆبوونەوەکەشــیان، چۆنییەتــی گەڕاندنــەوەی رێبــەر ئاپــۆ بــوو.

الیەنەکــی دەوڵەتــی ئەڵــامن داوایــان دەکرد کە رێبــەر ئاپۆ لە ئەڵامنیا دادگایــی بکرێت. یەکێک لەو سیاســەمتەدارانەش 

ئۆتــۆ شــیلی ئەندامــی سۆســیال دیموکراتــەکان بــوو. ئۆتــۆ شــیلی پارێــزەری ئەندامانــی فراکســیۆنی ســوپای ســووری 

ئەڵامنیــا )RAF(ی دەکــرد کــە لــە ناوەڕاســتی ســاڵەکانی ١٩٧٠وە دادگایــی دەکــران. شــیلی دواتــر بــووە یەکێــک لــە 

پارێــزەرە سەرســەختەکانی دەولــەت. شــیلی ســاڵی ١٩٩٦ لــە ڕیپۆرتاژێکــدا کــە ڕۆژنامــەی Zeit لەگەڵــی ئەنجامی دابوو 

وتبــووی، پێویســتە ئەڵامنیــا لەبــارەی رێبــەر ئاپــۆەوە بڕیــاری دەســتگیرکردنێکی نێودەوڵەتــی بــدات و وتی:«ئەگــەر 

ــوو. ــا کردب ــی ئەڵامنی ــە کوردان ــەی ل ــرد« و هەڕەش ــەرەوژێر دەک ــام س ــە، ئەڵامنی ــدا بووای ــتی من ــە دەس ــە ل بڕیارەک

شــیلی لەنێــوان ســاڵەکانی ١٩٩٨ – ٢٠٠٥ دا کــە وەزیــری ناوخــۆ بــوو، سیاســەتی کریمینالیزاســیۆنی ئەڵامنیــا لەســەر 
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کــورد زیــادی کردبــوو، ژمارەیەکــی زۆر لــە دەزگا کوردیــەکان داخرابــوون. شــیلی هێشــتا یەکــەم مانگــی دانیشــتنی 

لەســەر کورســی وەزیــری تــەواو نەببــوو، بــەدوای رێبــەر ئاپــۆ دەگــەڕا.

هەروەهــا جیمــس رۆبیــن وەزیــری دەرەوەی ئەمریــکاش کــە لــە قۆناغەکانــی پیالنگێــڕی دژی رێبــەر ئاپــۆ هەنــگاوی 

گــەورەی نابــوو و هەوڵــی دەدا شــێوەی پیالنگێڕیەکــە دیــاری بــکات، ئــەو ڕۆژەی کــە شــیلی وەزیــری ئەڵامیــا لــە 

ڕۆمــا بــوو، ١٦ی ترشینــی دووەم ی ١٩٩٨ ئــەم لێدوانەیــدا: 

»ئێمــە دەســتگیرکردنی ئۆجــاالن رێبــەری پەکەکــە، لــە تێکۆشــانی دژی تیــرۆردا لــە جیهــان، وەک 

هەنگاوێکــی گرنــگ دەبینیــن. ئێمــە بــە خۆشــحاڵیەوە پێشــوازی لــە هەڵوێســتی حکومەتــی 

ئەڵانیــا دەکەیــن. بڕوامــان وایــە کــە پێویســتە ئۆجــاالن بگەڕێرێتــەوە و دادگایــی بکرێــت. ئێمــە 

ــەن.« ــەوە کار بک ــەوە پێک ــەم پرس ــارەی ئ ــا لەب ــا و ئیتاڵی ــا، تورکی ــت، ئەڵانی دەمانەوێ

بڕیارەکەی ئەڵانیا کە جێبەجێنەکرا
ئەمریــکا بــە ســەرۆکایەتی بیــل کڵینتــۆن بــە شــێوەیەک بــە ئەڵامنیــا، تورکیــا و ئیتاڵیــای دەوت:«ئــەم پرســە 

لەنــاو خۆتانــدا بــە شــێوەیەکی گونجــاو چارەســەر بکــەن.« کۆشــکەکانی ڕۆمــا بــە ئەندازەیــەک قەڵەبالــغ 

الیــەک چاوپێکەوتنــەکان  لــە  نەبــوون.  دۆخــەدا  لــەو  کاتێــک  هیــچ  نزیکــدا  مێژوویەکــی  لــە  کــە  ببــوون 

رێبــەر  پەنابــەری  مافــی  داواکاری  ناوخــۆ  تــرەوە وەزارەتــی  لــە الیەکــی  ئەنجــام دەدران،  ئەڵامنیــا  لەگــەڵ 

وتــی:  گرنگیــدا. ســەرۆک وەزیر  لێدوانێکــی  ئیتاڵیــا  دالێــام ســەرۆکوەزیری  ماســیمۆ  تاوتــوێ دەکــرد.  ئاپــۆی 

ئەگــەر پەکەکــە لــە توندوتیــژی دوور بکەوێتــەوە، ئــەوان داواکاری پەنابــەری رێبــەر ئاپــۆ پەســەند دەکــەن.

لێدوانەکــەی ماســیمۆ دالێــام وەک بۆمبێــک لــە ئەنقــەرە تەقییــەوە، ســەرەتا لــە شــارە گەورەکانــی تورکیــا 

ــۆ  ــە، داواکاری ب ــران. سەرەنجڕاکێش ــۆت ک ــی بایک ــی تورک ــتیپێکرد و کەلوپەل ــتەکان دەس ــاندانی نەژادپەرس خۆپیش

بایکــۆت لــە الیــەن یەکێتــی ژوورەکان و بوورســەی تورکیــا و ژووری بازرگانــی ئەســتەنبوڵەوە ڕاگەیەنــدرا. هەمــان ڕۆژ 

وەک ئــەوەی دوکمەکــە داگیرابێــت، لــە زۆر شــار لــەدژی کــوردان هێرشــی نەژادپەرســتی ئەنجامــدران. ســەرەتا هێرش 

لەبەرانبــەر گروپێــک ئەنجامــدرا کــە لــە ناوچــەی تەقســیمی ئەســتەنبوڵ بــۆ رێبــەر ئاپــۆ چاالکیــان ئەنجامدابــوو.

ــی  ــەوەی یەکێت ــە کۆبوون ــداریکردن ل ــتی بەش ــە مەبەس ــورک ب ــری ت ــری بەرگ ــەزگین وەزی ــمەت س ــەو ڕۆژە عیس ئ

ئەوروپــای ڕۆژئــاوا ســەردانی ڕۆمــای کردبــوو. کاری ســەرەکی ســەزگین ئــەوە بــوو کــە لەگــەڵ رۆدۆڵــف 

شــارپینگ وەزیــری بەرگــری ئەڵامنیــا کۆببێتــەوە. لێدوانەکانــی ســەرەتای کۆبوونــەوەی وەزیرانــی ئەوروپــا، 

بنێــرن  بــۆ تورکیــا  ئاشــکرا دەکــرد. Joschka Fischer وەزیــری دەرەوەی ئەڵامنیــا وتــی:«  قۆناغــی دواتــری 

و نەینێــرن بــۆ الی ئێمــە.« ئێریــک دریــک وەزیــری دەرەوەی بەلجیــکاش وتی:«ئێمــە نامانەوێــت کــە لــە 

ــاوێ.« ــان ن ــەی ترم ــە کێش ــە، ئێم ــان هەی ــەی زۆری ــورک کێش ــورد و ت ــان ک ــە واڵتەکەم ــەوە، ل ــان مبێنێت واڵتەکەم

ــۆی نەدەویســت.  ــەر ئاپ ــەروەری و ئازادیەکــەی خــۆی هەڵدەکێشــا، ڕێب ــە دیموکراســی، دادپ ــا کــە خــۆی ب ئەوروپ

حکومەتــی دیموکراتەکانــی سۆســیال – ســەوزی ئەڵامنیــا ڕێــک لــە ناوەنــدی ڕووداوەکاندا جــێ خۆی گرتبــوو. دادگای 

فیدڕاڵــی ئەڵامنیــا لــە ١٩ی ترشینــی دووەمی ١٩٩٨ لێکۆلینەوەی لەســەر دۆســیەکە کــرد کە داواکاری فیــدڕاڵ ئامادەی 

ــەوەی  ــەوەش نوێکردن ــای دەرکــرد. ئ ــۆ تورکی ــۆ ب ــەر ئاپ ــەوەی رێب ــاری دەســتگیرکردن و گەڕاندن ــر بڕی ــوو دوات کردب

بڕیــاری دەســتگیرکردنی رێبــەر ئاپــۆ بــوو کــە یەکەمجــار ئەڵامنیــا لــە ١٢ی کانونــی دووەمــی ١٩٩٠دا دەریکردبــوو.

لــە بڕیــارە نوێکــەدا کــە لــە ســاڵی ١٩٩٣دا ڕاگەیەنرابــوو، رێبــەر ئاپــۆ بەرپرســی توندوتیژیەکان لــە خۆپیشــاندانەکانی 

دوای ڕاگەیاندنــی قەدەغــەی پەکەکــە و چاالکیەکانــی ئۆتۆبــان لــە ١٩٩٥دا دەبیــرا. ئێــدی نــەک بەهۆی گوایــە تاوانی 

ــرد. ــا دەک ــە ئیتاڵی ــەری ڕێکخراوێکــی تیرۆریســتی‹ دوای ڕادەســتکردنەوەی ل ــی ›بەڕێوەب ــە تۆمەت کوشــن بەڵکــو ب
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بڕیارە ڕاستەکە لە ١٩٩6 درابوو
پاراســتنی  تەشــکیالتی  بــە  ســەر  بیانــی‹  ڕادیکاڵــی  ›ڕێکخســتنەکانی  دەزگای  ســەرۆکی   Klaus Grunewald

دەســتووری ئەڵامنیــا ٢٢ی کانونــی دووەمــی ١٩٩٥ و دواتریــش لــە ناوەڕاســتی ســاڵی ١٩٩٦ لەگــەڵ هایریــچ 

ئــەو کات دەســەاڵتداربوو  لومێــر ســیناتوری پێشــووی ناوخــۆی ویالیەتــی بەرلیــن و پەرلەمانتــاری CDU کــە 

لەگــەڵ رێبــەر ئاپــۆ کۆببوونــەوە و ئالۆزیەکانــی نێــوان پەکەکــە و ئەڵامنیایــان › بەخۆشــی‹ چارەســەر کردبــوو. 

ئێــدی  واڵتەکەیــان  لــە  کــە  بەوەکردبــوو  ئامــاژەی  ڕاگەیەنراوێکــدا  لــە  فیــدڕاڵ  داواکاری  ١٩٩٨دا  ســاڵێ  لــە 

کریمیناڵــەکان‹  ›ڕووداوە  تیــرۆر  ڕێکخســتنی  جێگــەی  لــە  و  نییــە  پەکەکــە‹  ›دۆزی  نــاوی  بــە  دادگاییکردنێــک 

ــی  ــاڵی ٢٠١٠ وەزارەت ــوو و س ــەش ب ــا ڕووک ــە تەنی ــۆڕی، ب ــی نەدەگ ــارەش ڕاســتی دادگاییکردن ــەو بڕی ــرا. ئ بەکاردەهێ

ــرد. ــوە دەب ــرۆر‹ بەڕێ ــی تی ــوەی ›ڕێکخســتنی بیان ــە چوارچێ ــی ل ــی کوردەکان ــوڕی و دادگاییکردن ــارەی گ ــەو بڕی داد ئ

بــە  ١٩٩٦ـــەوە   –  ١٩٩٥ چاوپێکەوتنەکانــی  لــە  کــورد،  ئــازادی  بزوتنــەوەی  و  ئەڵامنیــا  نێــوان  پەیوەندیەکانــی 

هاوســەنگی بەرێوەدەچــوون، تــا ئــەو ڕۆژەی رێبــەر ئاپــۆ گەیشــتە ڕۆمــا. ئەڵامنیــا دوو ڕێگــەی لــە بەردەمــدا 

بــوو، دادوەری ئەڵامنیــا داوای ڕێبــەر ئاپــۆی دەکــرد، بــەاڵم حکومــەت کاروبارەکانــی بــە قوڕســی بەڕێوەدەبــرد. 

ــا دەکــرد کــە وەزارەتــی داد بــوو. ــا بــۆ ئەڵامنی ــە ئیتاڵی ــا کــە داوای ناردنــی رێبــەر ئاپــۆی ل بڕیارەکــەی دادگای ئەڵامنی

دالێــام  کــرد.  بۆنــی  ســەردانی  دووەم  ترشینــی  ٢٧ی  ئیتاڵیــا  ســەرۆک وەزیری  دالێــام  ماســیمۆ  کاتــەدا  لــەو 

لــە فشــاری  و  ببێــت  بــاری ســەر شــانی ســووک  و  بــکات  قبــووڵ  ئاپــۆ  رێبــەر  ئەڵامنیــا  کــە  بــوو  هیــوادار 

باڵەخانــەی  نزیــک  لــە  دۆستەکانیشــیان  و  کوردســتانی  هــەزار   ٥٠ نزیکــەی  ببێــت.  ڕزگار  ئەمریــکا  و  تــورک 

نییــە.« تەنیــا  بــە  ئاپــۆ  »رێبــەر  دەگــوت:  ئەوروپایــان  واڵتانــی  بــە  و  کۆببوونــەوە  بــۆن  ســەرۆک وەزیری 

ئەندامــی  کــە  رشۆدر  گێرهــارد  لەگــەڵ  دالێــام  ماســیمۆ  ســەرۆکوەزیر  کاتژمێــری  دوو  کۆبوونەوەیەکــی  دوای 

زۆری  و  ئەنجامــدا  ڕۆژنامەنووســی  کۆنفڕانســێکی  بــوو   )SPD( ئەڵامنیــا  دیموکراتــی  سۆســیال  پارتــی 

نــاوێ.« رشۆدر وتــی: ئێمــە ئۆجاالمنــان  بیانــوو و وتــی:«  لــە واڵتەکــەی کــردە  دانیشــتووانی کــورد و تورکــی 

»بۆئــەوەی کێشــەی کــورد بــە چارەســەریەکی نێودەوڵەتیــدا تێپەڕێــت، وەزارەتەکانــی دەرەوەی ئیتاڵیــا 

و ئەڵانیــا کۆدەبنــەوە و بــۆ چارەســەری پرســەکە بەرنامەیــەک ئامــادە دەکــەن. ئۆجاالنیــش پێویســتە 

لــە دادگای ئەوروپــا دادگایــی بکرێــت«

دواتــر رشۆدر خــۆی لــە پرســەکە کشــاندەوە. ئــەو هەوڵــەی کــە رشۆدر باســی کــرد  کــە پرســی کــورد چارەســەر ببێــت و 

رێبــەر ئاپــۆ لــە ئەوروپــا دادگایــی بکرێــت هیــچ کاتێــک نەهاتــەدی.

لــە هەمــان کۆنفڕانســی ڕۆژنامەنووســیدا ســەرۆکوەزیری ئیتاڵیــا دالێــام وتی:«لەبەرئەوەی لــە واڵتەکەمان هیــچ تاوانێکی 

ــەریەکی  ــی چارەس ــارەی دادگاییکردنیش ــوادارم لەب ــاکات. هی ــار ن ــەدژی تۆم ــکااڵیەک ل ــچ س ــردووە، دادوەری هی نەک

نێودەوڵەتــی بدۆزرێتــەوە.«

ــی  ــی ســەخت چاوەڕێ ــا هێشــتەوە، ڕۆژان ــە تەنی ــای ب ــی ئەڵامنی ــە دەوڵەت ــا ک دوای ئاشــکراکردنی هەڵوێســتی ئەڵامنی

ــەر ئاپــۆی دەکــرد. رێب

بڕیارەکە رێبەر ئاپۆی تووشی شۆک نەکرد
رێبــەر ئاپــۆ لــە ڕیپۆرتاژێکــدا لەگــەڵ گۆڤاری ســتیرن کە لــە ١٥ی کانونــی دووەمی ســاڵی ١٩٩٩دا دەرچوو کە پرســیارەکە 

بــەم شــێوەیە بــوو »ئەڵامنیــا گەڕاندنــەوەی ئێــوەی قبــووڵ کــرد، ئێــوە تووشــی شــۆک نەبــوون؟« وەهــا واڵمــی دایــەوە:
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ــەر  ــەوەی ئەگ ــو لەبەرئ ــکات، بەڵک ــی ب ــۆ دادگای ــت ئاپ ــەوەی نایەوێ ــەر ئ ــەک لەب ــردم، ن ــۆکی نەک ــی ش ــا تووش »ن

ــە  ــە ڕاســتیدا بناغــەی دادگایی کردنەک ــان. ل ــووە زی ــا دەب ــە دەڤەرێکــی ئەڵامنی ــوو، ل ــی پرســەکە قــوڕس ب دادگایی کردن

نییــە، بناغــەی یاســایی ئــەو بڕیــارە نییــە. ئــەوە بــۆ مــن هنێــک ســەیرە و هەڵەیــە. ئەڵامنیــا بەرپرســی ئــەو دۆخەیــە. 

ئەڵامنیــا پرســەکەی بــۆ ئیتاڵیــا بەجــێ هێشــت، ئیاڵیــاش بینــی کــە هێــزی چارەســەری نییــە و پرســەکە قوڕســر دەبێــت، 

ــا  ــتێت. ئەڵامنی ــخەری هەس ــە دەستپێش ــت ب ــەوە نەیویس ــە ڕووی پراکتیکی ــا و ل ــەی بەکارهێن ــی دادوەریەک ــە قوڕس ب

بۆچــی نایەوێــت ئــەم چەنــدە قوڕســبوونی پرســەکە و بەشــی خــۆی تێــدا بهێلێتــەوە؟ لــە ڕاســتیدا گرنگــر، بۆ چارەســەری 

ئەرێنــی، لــە ڕاســتیدا بــۆ ئــەوەی کــە کێشــەکە بــە خۆشــی چارەســەر ببێــت بۆچــی لەگــەڵ ئێمــەدا دانانیشــێت؟ وەک 

ئــەوە زۆر قــوڕس بێــت و هاتووتــە ئاســتێک کــە وەک هەڕەشــەیەک لــە یاســا و دیموکراســی ئەڵامنیــا دادەنێــت، بۆچی لە 

دیالــۆگ هەڵدێــت، بۆچــی بــە قەدەغــەی پەکەکــە، پرســەکە دوادەخــات؟ نەرێنیبــوون و ناحەقبوونــی ئەڵامنیــا لێرەدایــە.

ــۆ چارەســەریەکی  ــە ڕووی سیاســیەوە ب ــا. ل ــە تورکی ــری ســەربازی دەدات ــووردی، ئامی ــی، ئاب هەمــوو جــۆرە هاوکاریەک

بچووکیــش هیــچ فشــارێک درووســت نــاکات. هەمــوو کاتێــک پەکەکــە دەچەوســێنێتەوە. بە کورتــی هیــچ بەهایەکی ئەو 

لێدوانانــەی کــە دەدرێــن نییــە و مــن بەمــە بــڕوا ناکــەم کــە بیەوێــت بەرپرســیارییەکی جــددی بگرێتــە ئەســتوی خــۆی. 

ــا نەیدەتوانــی  ــۆ ئێــرە وەک دەرفەتێــک بەکارنەدەهێــرا، ئەڵامنی ئەگــەر داواکاریەکــی بــەو شــێوەیە هەبێــت، هاتنــم ب

پێشــەنگایەتی بــکات کــە کێشــە درووســت نەبێــت و نەیتوانــی لەســەر ئاســتی ئەوروپــا پێشــەنگایەتی قۆناغێکی سیاســی 

بــکات. ئــەم هێــزەی ئەڵامنیــا هەیە، دەیتوانی ســەری لەبەرانبــەر فشــارەکانی تورکیــا دانەنەوێنێت، بــەاڵم تاقینەکردەوە.«

رۆژەکانی مانەوە لە رۆما و چوونەدەرەوە بە ناچاری 
ــەک  ــە بازنەی ــوو ب ــۆدا ب ــەر ئاپ ــە دەوری رێب ــادا ب ــی رۆم ــە بەش ــەدا، ل ــاوەی ٦٦ رۆژی پالنگێریەک ــە م ــورد ل ــی ک گەل

ــتە  ــکی دەخس ــۆ تیش ــەر ئاپ ــەهیدیدا. رێب ــن ش ــەن‹ چەندی ــک بک ــێ تاری ــان ل ــن رۆژم ــوە ناتوان ــمی ›ئێ ــە دروش و ب

ــا  ــاوان تەماش ــووو ت ــن وەک ــی م ــووم، لەناونەچوون ــاو نەچ ــن لەن ــە م ــە. چونک ــپۆرتم نیی ــن پاس ــەوەی: » م ــەر ئ س

دەکرێــت.« ئــەو کاتــەی رێبــەر ئاپــۆ لــە ئیتالیــا بــوو، رووی هەمــوو کوردێــک لــەو واڵتــە بــوو. لــە ئەوروپــاوە 

کــورد و دۆســتانیان دەچــوون بــۆ ئیتالیــا و بــۆ ئــەوەی بــە تەنیــا نەمێنێتــەوە، دەچــوون بــۆ نەخۆشــخانەیەک 

 .’Piazza Kurdistan‘ کــە ئــەوی لێبــوو. بڕیــار بــوو نــاوی ئــەو گۆڕەپانــە بگۆڕێــت بــۆ Cello لــە گۆڕەپانــی

گــەل، بەیانــی هەمــوو رۆژێــک دەچــووە بــەردەم ئــەو نەخۆشــخانەیە و دەیانــوت ›رۆژ بــاش ســەرۆکێ مــن‹.

ــگێران و  ــی شۆڕش ــە دڵ ــەورەی ل ــی گ ــوو، تووڕەییەک ــتی پێکردب ــەوە دەس ــی یەکەم ــە ٩ی ترشین ــە ل ــە ک ــەو پالنگێری ئ

واڵتپارێزانــدا درووســت کردبــوو، بــە تایبــەت لــە نــاو بەندیخانەکانــی تورکیــا و باکــوری کوردســتان و چەندیــن ناوەنــدی 

تــر لــە سەرتاســەری جیهــان، گەلــی کــورد دەیــوت ›ئێــوە ناتوانــن رۆژمــان لــێ تاریــک بکــەن‹ و ئاگریــان لــە جەســتەی 

خۆیــان بــەردەدا. یەکــەم کــەس کــە لــە ٩ی ترشینــدا وەکــوو بازنەیــەک بــە دەوری رێبــەر ئاپــۆدا ئاگــری لــە جەســتەی 

خــۆی بــەردا، محەمــەد خالیــد ئــۆرال بــوو لــە بەندیخانــەی مــەرەش. ئــەو شۆڕشــگێرە کــوردە کــە لــە ســاڵی ١٩٧١ لــە 

ناوچــەی مەحســەرتێی مێردیــن لــە دایــک بــوو و تەمەنــی منداڵــی لــە چوکورجــە بەڕێکــرد، لــە تەمەنــی الویــدا کاتێــک 

خــۆی ئامــادە کردبــوو بەشــداری ریزەکانــی گەریــالدا بــکات، لــە الیــەن دەوڵەتــی تورکــەوە بــە دیــل گیرابــوو.

محەمەد خالید ئۆرال نامەیەکی بۆ رێبەر ئاپۆ نووسیبوو. لە نامەکەیدا وتبووی: 

»بێگومــان ئــەم چاالکیــەی مــن نابێتــە هــۆی وەســتانی دەوڵەتــی تــورک، بــەاڵم ئــەوان لــەوە بــە باشــی 

ــدان.  ــە زین ــدەکات ب ــان لێ ــەم جیهانەی ــی کــورد ئ ــت، گەل ــە ئەگــەر شــتێکتان بەســەر بێ تێدەگــەن ک

چونکــە ئەگــەر ئەمــڕۆ لــە جیهــان باســی ئیمــە دەکریــت، ئــەوا لــە ســایەی رەنــج و هەوڵــە گەورەکانــی 

ئێوەدایــە.«
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مــوردا کایــا لــە ١٨ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨دا لــە بەندیخانــەی بارتــن و محمــد گوڵیــش لــە ١٩ی ترشینــی یەکەمــی 

ــە بەندیخانــەی ئاماســیا چاالکــی خۆســووتاندنیان ئەنجامــدا. ئــەو کاتــەی رێبــەر ئاپــۆ لــە رۆمــا بــوو، نــەک  ١٩٩٨ دا ل

تەنهــا کادیرانــی پەکەکــە، بەڵکــو گەنــج و پیــر و واڵتپارێزانــی کوردیــش چاالکــی خۆســووتاندنیان ئەنجــام دەدا.

بانگەوازی ئەوەی »خۆتان نەسووتێنن«
  ئــەو کاتــەی رێبــەر ئاپــۆ لــە رۆمــا لــە ژێــر چاودێریــدا بــوو، هــەر یــەک لــە شۆڕشــگێرانی پەکەکەیــی، رەمــزی ئاککــوژ 

)ژێهــات( و ئەحمــەد یلــدرم )تایهــان( لــە ١٧ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨ دا لــە مۆســکۆی پایتەخــی روســیا لــە بــەردەم 

ــەردا و  ــتەیان ب ــە جەس ــان ل ــۆ‹ ئاگری ــەرۆک ئاپ ــژی س ــمی ›ب ــە دروش ــارددا، ب ــێکی س ــە کەش ــە ل ــەو واڵت ــی ئ پەرلەمان

ــەو  ــتی ل ــۆ دەس ــەر ئاپ ــەاڵم رێب ــوون، ب ــدا ب ــە زیادبوون ــە رۆژ ل ــووتاندن رۆژ ب ــی خۆس ــووتاند. چاالکیەکان ــان س خۆی

ــوو: ــار کراب ــەدا دی ــە لێدوان ــردەوەو ل ــاو ک ــی ب ــدا لێدوانێک ــی دووهەم ــە ١٩ی ترشین ــۆ ل ــەر ئاپ ــە وەردا. رێب چاالکیان

بارودۆخەکــە  ئاشــکرابوونی  تــا  بێگومــان  ئێمــە خراوەتــەڕوو،  بــۆ  مەزنــەی  پشــتیوانییە  و  وابەســتەبوون  »ئــەو 

ــە.  ــازاد و قــەدەری نەتەوەکەمان ــە، بەڵکــو دواڕۆژی ئ ــە کەســایەتی ئێمــەدا نیی ــەردەوام دەبێــت. چونکــە کێشــەکە ل ب

لــە  بووەتــەوە،  تیــرۆر  رووبــەرووی  کــە  گەلێــک  وەکــووو  و  دەبێــت  بــەردەوام  بێوەســتان  بــە  تێکۆشــامنان 

دەکات. ئاســتەنگامن  کــە  چاالکیانــەی  ئــەو  نــاو  ناکەوینــە  خۆڕاگریەکامنانــدا  لــە  تێدەکۆشــین.  تیــرۆر  دژی 

لــەم رۆژانــەدا چاالکیەکانــی خۆســووتاندن بەردەوامــن، دواییــن جاریــش لــە بەندیخانــەکان ٨ کــەس، لــە روســیا ٢ کــەس، 

لــە ئەملانیــا کەســێک و لــە رۆمــاش هەڤاڵێکــی هێژامــان خــۆی ســووتاند. بــە بۆنــەی ئــەم چاالکیانــەوە، مــن جارێکــی 

تــر جەخــت دەکەمــەوە کــە دەبێــت چاالکیەکانــی خۆســووتاندن کــە دەبنــە هــۆی گیانلەدەســتدان، کۆتاییــان پێبێــت. 

مــن ئــەم وابەســتەبوون و قارەمانێتیــە بەرز دەنرخێنم، بەاڵم دەبێت ئەو کەســانەی وابەســتەی ئێمەن، بە هیچ شــێوەیەک 

چاالکــی خۆســووتاندن ئەنجــام نەدەن، داواکارم کۆتاییهاتنی ئەم چاالکیانە وەکــووو فەرمانێک ببیرێت. من لە زۆر رووەوە 

باشــیش بــم، بــەاڵم بڕیــارداری ئێــوە جۆشــێکی تــرم پێدەبەخشــێت و مزگێنــی نزیکبوونــەوەی ئازادیــامن دەداتــێ. لەســەر 

ئــەم بنەمایــە هیــوادارم کۆتایــی بــە چاالکــی کۆتاییهێنــان بــە ژیــان بێت و ســاو و خۆشەویســتیم بــۆ هەمووتــان دەنێرم.« 

چاوەڕوانی کۆنفڕانسی نەتەوەیی یان دادگاییکردن
  لەگــەڵ ئــەم بانگەوازییــەی رێبــەر ئاپــۆ، لــە مێــژووی تێکۆشــانی ئــازادی کوردســتاندا چاالکــی خۆســووتاندن 

لــە ژێــر دروشــمی ›ئێــوە ناتوانــن رۆژمــان لــێ تاریــک بکــەن‹ بــەردەوام دەبــوون. کــورد بــۆ مســۆگەرکردنی 

گۆڕەپانــەکان  و  شــەقام  ســەر  لــە  بکرێــت  قبــووڵ  ئیتاڵیــا  لــە  ئــەوەی  بــۆ  و  رێبەرەکەیــان  گیانــی  ئاسایشــی 

تــا  ســلێامنی  لــە  ســتوکهومل،  تــا  بەرلیــن  لــە  ئەســینا،  تــا  ئەمســردام  لــە  لەنــدەن،  تــا  رۆمــا  لــە  بــوون. 

دەچــوون.  بەڕێــوە  خــواردن  لــە  مانگرتــن  چاالکــی  و  خۆپێشــاندان  پایتەخــت  و  شــار  چەندیــن  لــە  تــاران 

قسەکانی رۆما
ــن و  ــتی ببی ــی ئاش ــازی قۆناغ ــت دەرب ــدا وتی:«دەمانەوێ ــن لێدوانی ــە یەکەمی ــا، ل ــووە ئیتاڵی ــک چ ــۆ کاتێ ــەر ئاپ رێب

چارەســەریەکی سیاســی بــۆ ئــەم پرســە زۆر پێویســتە.«رێبەر ئاپــۆ لــە ١٢ی ترشینــی دووهەمــی ١٩٩٨ و رۆژانــی دوایــی، 

بــۆ چارەســەری دۆزی کــورد، بــە باوکردنــەوەی بانگەوازییــە مێژوویەکانــی چەندیــن لێدوانــی بــاو کردەوە. ئەم قســانەی 

دواتــر لــە ژێــر نــاوی ›قســەکانی رۆمــا‹ بــوون بــە پەرتــووک. ئــەم قســانەی رێبــەر ئاپــۆ نــەک تەنهــا لــە تەلەفیزیۆنــی 

مــەد و رۆژنامــەی یەنــی ئۆزگــور پۆلیتیــکادا جێیــان گــرت، بەڵکــو لــە چەندیــن ناوەنــدی میدیایــی جیهانیشــدا وەکــوو 

ــا. ــە ئەوروپ ــی رۆژ ل ــن بابەت ــووە گەرمری ــۆ دەب ــەر ئاپ ــەوە. هــەر قســە و راپۆرتیکــی رێب ــاو کران ــۆرت ب هــەواڵ و راپ
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لــە دواییــن رۆژەکانــی ســاڵی ١٩٩٨دا ئاژانســی رویتــەرز ریپۆرتاژێکــی تایبەتــی رێبــەر ئاپــۆی بــاو کــردەوە. لــە 

ریپۆرتاژەکــەدا رێبــەر ئاپــۆ دەیــوت:

ــە  ــا دەگات ــرە ت ــاوە بگ ــە نەمس ــم. ل ــی بکرێ ــەن دادگای ــد و بێالی ــی دادمەن ــە واڵتێک ــادەم ل ــن ئام »م

واڵتانــی ئەوروپــا. هەندێــک دەڵێــن هۆلەنــدا، هەندێــک دەڵێــن ئیســپانیا. ئەمانــە بــۆ مــن لــە پالنــی 

ــدان.« دووهەم

لــەو ســەروبەندەدا بــە مەبەســتی ئەنجامدانــی لێکۆڵینــەوە لــە تاوانەکانــی شــەڕ لــە کوردســتان و کردنــەوەی 

واڵتانــی  پایتەختــی  لــە  ئاپــۆ،  رێبــەر  بارودۆخــی  یەکالیی کردنــەوەی  و  کــورد  دۆزی  بــۆ  چارەســەری  دەرگای 

دەســەاڵتی  دەکــرا.  نیودەوڵەتــی  دادگاییەکــی  یــان  کۆنفڕانــس  ئەنجامدانــی  بــۆ  ئامــادەکاری  ئەوروپــا 

جووڵــە. کەوتــەوە  و  هاتــەوە  دیســان  پالنگێڕییەکــە،  بــە  ببەخشــێت  ›ســیامیەک‹  ئــەوەی  بــۆ  ئەمریــکاش 

سەرۆکی ئەمریکاش کەوتە جووڵە
ــۆ  ــەر ئاپ ــەوەی رێب ــۆ ئ ــی دووهەمــی ١٩٩٨دا ب ــی ٢١ی ترشین ــکا لەرێکەوت ــر دەرەوەی ئەمری ــن ئۆلربایــت وەزی مادلێی

لــە هیــچ واڵتێــک قبــووڵ نەکرێــت و رێگــە بــە دادگایــی ئــەو نەدرێــت، کەســێکی بــە نــاوی ســروب تالبــۆت وەکــووو 

نوێنــەری تایبەتــی خــۆی نــارد بــۆ رۆمــا. دەســەاڵتی رۆمــا بــە هــۆی فشــارەکانی ئەمریــکا هەوڵیــدا رێبــەر ئاپــۆ بنێرێت بۆ 

لیبیــا. لــە ٢٧ی کانونــی یەکەمــی ئــەو ســاڵەدا ســەرۆکوەزیرانی ئــەو کاتــەی ئەملانیــا وتبــووی، »ئێمــە ئۆجاالمنــان ناوێت.«

ماســیمۆ دالێــام ســەرۆکوەزیرانی ئــەو کاتــەی ئیتالیــا ســاڵی ٢٠٠٣ لــە راپۆرتێکــدا رایگەیاندبــوو، کۆشــکی ســپی کەوتبــووە 

جموجــوڵ و دەیــوت:

ــل  ــن. بی ــدا دەگەڕای ــە دوای رێگەچارەیەک ــەش ب ــن، ئێم ــۆ دەهێنای ــاری ب ــەردەوام فش ــاش ب »تورکی

ــە. تەلەفۆنــی بــۆ مــن کــرد. وتــی،‹  کلینتــون ســەرۆکی ئــەو کاتــەی ئەمریــکاش کەوتبــووە جووڵ

ــە، پێشــووتریش کەســێک  ــە ئەمــە مەحاڵ ــد ک ــم راگەیان ــش پێ ــا‹. منی ــۆ تورکی ــەوە ب تیرۆرســتە، بینێرن

ــوو،  ــکا داوای رادەســتکردنەوەی کردب ــە ســزای لەســێدارەدانی بەســەردا ســەپێرابوو، ئەمری ــوو ک هەب

ــرد.« ــان نەک ــە قبووڵ ــەاڵم ئێم ب

›من لەناویش بچم، ئێوە سەرکەوتن‹
ســەرۆکوەزیرانی  دالێــام  حکومەتەکــەی  ســەر  بــۆ  زلهێــزەکان  فشــاری  کــە  دەبینــی  ئــەوەی  ئاپــۆ  رێبــەر 

یەکــەم  ترشینــی  ٩ی  کۆتایــی  وەکــوو  روویانــدەدا  کــە  رووداوانــەش  ئــەو  و  کــردووە  زیــادی  ئیتاڵیــا 

کــرد: دەستنیشــانی  لێدوانێکــدا  لــە   ١٩٩٨ یەکەمــی  کانونــی  ٢٥ی  لــە  ئاپــۆ  رێبــەر  دەیبینــی. 

ــووم  ــەدا ب ــە فڕۆک ــتا ل ــن هێش ــەو رۆژە م ــڕایەوە. ئ ــەد س ــی م ــدا تەلەفیزیون ــی یەکەم ــەی ٩ی کانون ــە پالنگێرییەک »ل

ــە ٩ی  ــژراوە. ل ــالن بۆداڕێ ــتێک پ ــی ئاس ــا چ ــەم کارە ت ــە ئ ــکرا دەکات ک ــەوە ئاش ــڕینەوەیە ئ ــەم س ــڕایەوە. ئ ــە س ک

کانونــی یەکەمــدا ئینتەرپــول بڕیــاری گەڕانیــدا بــە دوای منــدا. لــە یــەک رۆژدا ئــەو ئاگاداریەیــان بــۆ هەمــوو جیهــان 

ــن. ــە بەس ــەم بەڵگان ــە، ئ ــن لەم ــۆ تێگەیش ــکرا دەکات. ب ــە ئاش ــە ئێم ــەر ب ــان بەرامب ــی جیه ــەش دووڕووی ــارد، ئەم ن

ئــەو بارودۆخــەی پریامکــۆڤ تێیکــەوت، هەروەهــا هەڵوێســتەکەی ســیمیتیس، ئــەوە ئاشــکرا دەکات کــە ئــەم کارە لــە 

ناوەندێکــەوە بەڕێــوە دەبرێــت. لەوانەیە دالێام بە هۆی کەســایەتە دیمۆکراتەکەیەوە ویســتوویەتی چەنــد هەنگاوێک بۆ 
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دواوە بنێــت، بــەاڵم ئاشــکرا بوو کــە دەیەوێت بێدەنگ بکرێت. ئەوەی کە دەکرێت لەگەڵ هەڵوێســتی من، پەیوەندییەکی 

گرنگــی هەیــە. ئەمــە ســەرنجی زۆرێک لە رۆژنامەنووســانی بــە الی خۆیاندا راکێشــاوە. بۆچی رێگای بــۆ دەنگدانەوەیەکی 

ــە. ــرۆری پشــت ئەوەوەی ــارەی تی ــە ب ــەم رووداوە ل ــی. ئ ــتی دەبارێ ــی ئاش ــوو بۆمبێک ــۆ وەک ــن ت ــردەوە؟ دەڵێ ــا ک وەه

لــە الیەکی تریشــەوە ئــەو مووشــەک و بۆمبانــە، دەبارێــن و بەردەوامیــش دەبــن. ئــەم هەنگاوەمــان بــۆ ئاشــتی، 

ئەوروپــا دەخەینــەڕوو.  بــۆ  مەبەســتەمان  ئــەم  کــە  ئەوەیــە  گرنگیەکــەی  النیکــەم  بــوو.  گونجــاو  هەنگاوێکــی 

ئەمــە  دەبارێنێــت،  مرۆڤەکانــدا  بەســەر  مووشــەک  دەکــەم‹  چارەســەری  ســاڵ  ســەری  ›دوای  دەڵێــت:  ئەملانیــا 

ئەنجــام بدرێــت.  بڕیارێکــی ســەربەرزانەوە  بــە  ئەمــە  بــە ســەری ســاڵەوە هەیــە؟ دەبێــت  پەیوەندییەکــی  چ 

ــتی  ــی ئاش ــۆ بەدیهاتن ــە ب ــم لەوانەی ــن مبێن ــەر م ــەدات. ئەگ ــک ن ــتە تێ ــەو ئاس ــا ئ ــەنگییەکە ت ــرۆڤ هاوس ــت م دەبێ

ببــم بــە هاوکارێــک. بۆیــە دەمویســت لــە ئەوروپــا مبێنــم، هەندێــک لــە دۆستەکانیشــامن ئەمەیــان دەویســت.

مــن ســوورم لەســەر بەدیهاتنــی ئاشــتی. ئاشــتی واتــادارە. ئەمــە الی هەمــوو کەســێک بوونــی هەیــە کــە ئاشــتی واتــادارە 

و هەوڵێکیــش هەیــە بــۆ بەدیهاتنــی. لــە تورکیــا رەگەزپەرەســتی پــەرەی ســەندووە، فەلســەفەی یامیامتــی کەوتووەتــە 

ــتی زەق  ــەرزدا رەگەزپەرەس ــتێکی ب ــە ئاس ــا ل ــە تورکی ــەڕخوازە. ل ــانی ش ــی کەس ــەش ترس ــۆکاری ئەم ــەوە. ه فەرمییەت

دەکرێتــەوە. هــۆکاری ئەمــەش ترســی جەهەنەمــی نــاو تورکیایــە. هەندێــک کــەس دەیانەوێــت لــە تاریکیــدا کارەکانیــان 

ئەنجــام بــدەن. تورکیــا چەتــەی شــەڕە، ئەمــە بــە ئاشــکرا دەیــکات و هیــچ کارێکــی تریــان نییــە؛ بیکــەن. دەبێــت تورکیــا 

ئەمــە بــاش بزانێــت. بــەم بۆنەیــەوە دەمەوێــت بــە گەلــی کــورد بڵێــم: ئەگــەر مــن لەناویــش بچــم، ئێــوە ســەرکەوتن. 

بــەاڵم بــۆ ئــەوەی ئــەم ســەرکەوتنە بگەیێننــە واقــع، دەبێــت تۆزێــک عاقــل بــن، دەبێت بتوانــن بــە درووســتی کار بکەن.«

رێگای بۆ سەرەتایەکی نوێ دەکردەوە
لەگــەڵ ئــەم هەڵوێســتانەی رێبــەر ئاپــۆ، هێــزە گلۆبالــەکان کــە پالنگێڕییەکەیــان ئامــادە کردبــووە، نەیاندەویســت واز لــە 

ئامانجەکەیــان بهێنــن. لــەو ســەروبەندەدا رێبــەر ئاپۆ لــە ماڵی کەســێکی بێالیەن بە نــاوی ›ڤیلەتا کۆلور ئۆکــرو‹ دەمایەوە. 

خانووەکــە لــە کۆاڵنــی ›Via Del Male‹ لــە نێــوان ›Ostia‹ و ›Casaltalocco‹ ٢٠ کیلۆمەتر لە شــاری رۆمــا دوور بوو. ئەو 

کەســانەی ســەردانی ماڵەکەیــان دەکــرد یــان دەهاتنــە دەرەوە بــە هۆشــیارانە کۆنتــڕۆڵ دەکــران و هێزەکانــی پۆلیســیش 

دەوری ئــەو کۆاڵنەیــان گرتبــوو کــە خاووەکــەی لێیــە، هەروەهــا لەســەر خانووەکانــی دەوروبــەری نیشانشــکێن جێگیــر 

کرابــوون. رێبــەر ئاپــۆ لــە نــاو ماڵیــش ئێلەگــی گوللەنەبــڕی لەبــەر دەکــرد. چونکــە ماوەیــەک ئیتاڵیــا ناوەندی گالدیــۆ بوو.

ــا  ــان بەتەنی ــا ئەوی ــی ئەوروپ ــە واڵتان ــا( ک ــەرۆک وەزیرانی ئیتاڵی ــام )س ــەی دالێ ــی حکومەتەک ــۆی تەنگەتاوبوون ــە ه   ب

هێشــتبووەوە و ئــەو فشــارە دەروونیانــەش کــە لــە رۆژەکانــی ســەرەتای ســاڵی نوێــدا بەرجەســتە ببــوون، ســەرەتایەکی 

نوێــی بەســەر رێبــەر ئاپــۆدا دەســەپاند. رێبــەر ئاپــۆ دواتر بەم شــێوەیە باســی لــە هەڵوێســتەکەی حکومەتی رۆمــا دەکرد:

»هەڵوێســتی ماســیمو دالێــام ســەرۆک وەزیرانی ئــەو کاتــەی ئیتاڵیــا، هەڵوێســتێکی راســت بــوو، بــەاڵم تێرکــەر نەبــوو. 

گەرەنتــی سیاســی بــە تەواوەتــی نەدابــوو. بارودۆخــی ئێمــەی رەوانــەی الیەنەکانــی دادگا کــرد. بۆیــە مــن زۆر تــووڕە 

بــووم. بڕیــارم دابــوو کــە لــە یەکــەم دەرفەتــدا ئیتاڵیــا بەجێبێڵــم. دالێــام لــە دواییــن لێدوانیــدا رایگەیاندبــوو، تــا کــەی 

ــە بەرچــاو.«  ــێ دەهات ــەزۆرە مڵ ــۆ مــن وەکــوو هەڵوێســتێکی ب ــەاڵم ئەمــە ب ــا مبێنمــەوە، ب ــە ئیتاڵی ــم ل مبەوێــت دەتوان

ئیتاڵیــاش بێئەنجــام  بــۆ هەڵبژاردنــی واڵتێکی تــر، هــەم هەوڵــە دیپلۆماســییەکانی کــورد و هــەم هەوڵەکانــی    

بــە  یەکــە  نەرویــج  و  باشــوور  ئەفریقــای  چیــک،  کۆمــاری  یونــان،  نەمســا،  فیلەنــدا،  فەرەنســا،  دەمانــەوە. 

و  ئەملانیــا  »ئەگــەر  وتبوویــان:  فیلەنــدا  بەرپرســانی  ناوێــت.  ئاپۆیــان  رێبــەر  ئــەوان  کــە  رایاندەگەیانــد  یەکــە 

فەرەنســا قبووڵیــان بێــت، ئۆجــاالن دەتوانێــت بێــت بــۆ واڵتــی ئێمــە«. دوای ئــەوەی رێبــەر ئاپــۆ نامەیەکــی 

بــۆ نەلســون ماندێــال و دیســمون توتــو نــارد، ئەفریقــای باشــوور دەرگای واڵتەکــەی بــە کراوەیــی هێشــتەوە. 

رێبــەر ئاپــۆ دوای ئــەوەی بینــی کــە ســنوورەکان و هێڵــە ئاســامنییەکان یــەک بــە یــەک بــە روویــدا دادەخرێــن و واڵمــی 

داواکاری مانــەوەی نادرێتــەوە، لــە ٧ی کانونــی یەکەمــی ١٩٩٨ لــە رۆژنامــەی یەنــی ئۆزگــور پۆلیتیــکا لــە چوارچێــوەی 
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ریپۆرتاژێکــدا لەســەر ئــەو بارودۆخــە وتــی:

ــەی  ــەو کوردان ــت ب ــن دەدرێ ــی دانیش ــکرایە. ماف ــرۆڤ ئاش ــی م ــۆ ماف ــن ب ــی م ــک و نەتەوەی ــانی دیمۆکراتی »تێکۆش

دێــن بــۆ ئەوروپــا، بــەاڵم کاتێــک دێتــە ســەر مــن، گومانــی سیاســی دێتــە ئــاراوە. ئــەوەی رێــگا بــۆ ئــەم گەشەســەندنانە 

دەکاتــەوە و دەبێتــە هــۆکاری ئــەوەی پێگەیەکــی سیاســی وەربگرێــت، ئــەوا منــم. لێــرەدا پارادوکســێکی ســەرنجڕاکێش 

ــاو نەچــووم،  ــن لەن ــە م ــە. چونک ــپۆرتم نیی ــن پاس ــەاڵم م ــپۆرتن، ب ــی پاس ــر خاوەن ــاراوە. ســەرۆکە کوردەکانی ت ــە ئ دێت

لەناونەچوونــی مــن وەکــوو تــاوان تەماشــا دەکرێــت. هیــوادارم مافــی مــرۆڤ ئەمــە ببینێــت و دوای ماوەیەکــی کــوت 

لــەم هەڵومەرجــەدا بڕیــاری خــۆی بــدات. روانگــەی، بــا ســەر بــڕوات و الشــەکەی لــە نــاو خۆمانــدا دابەشــی دەکەیــن، 

روانگەیەکــی دڕندانەیــە. ئیتالیــا ناچێتــە یاریــی لەناوبــردن بــە بــێ دادگاییکــردن، دەبێــت نەچێتــە نــاو ئــەو یاریــەوە.«

بە فڕۆکەى گالدیۆ بەرەو گەشتێکی نادیار 
ــە  ــەو فڕۆکەی ــاراوە. ئ ــەی لەشــکەری ش ــە فڕۆکەخان ــەک هات ــباتی ١٩٩٩ فڕۆکەی ــە ٢ی س ــۆ ل ــەر ئاپ ــی رێب ــۆ وەرگرتن ب

ــیەوە ئامــادە  ــۆ و CIA ـ ــۆی نات ــەن گالدی ــە الی ــە سویســەوە هــات، ل ــوو. فڕۆکــە شــاراوەکە کــە ل ــەدراو ب ــەت پێن مۆڵ

ــاڵی  ــە س ــتی ب ــە دەس ــەت و کابین ــێ حکوم ــی ب ــێوەی واڵتێک ــە ش ــورک ب ــی ت ــڕی. دەوڵەت ــی ف ــەرەو نایرۆب ــوو ب کراب

ــتبووە  ــۆزی گەیش ــران و ئاڵ ــادا قەی ــەرە و رۆم ــوان ئەنق ــە نێ ــا، ل ــە رۆم ــۆ ل ــەر ئاپ ــی رێب ــەر هەبوون ــرد. لەب ١٩٩٩ ک

ــی دایکــی  ــە حیزب ــوو ل ــی ANASOL-D پێکهات ــە حکومەت ــەوەى CHP پشــتیوانی خــۆی ل ــن ئاســت. دوای ئ بەرزتری

ــە ٢٥ی  ــای دموکــرات )BTP( کشــاندەوە، ل نیشــتامن )ANAP(، حیزبــی دیموکراتیکــی چــەپ )DSP( و حیزبــی تورکی

ــەش  ــدرا. هەڵبژاردنەک ــوێ ئەنجام ــەی ن ــە کابین ــەدان ب ــۆ متامن ــدان ب ــان دەنگ ــە پەرلەم ــی ١٩٩٨دا ل ــی دووەم ترشین

بــە هەڵوەشــاندنەوەى ٥٥هەمیــن حکومەتــی تــورک بــە ســەرۆک وەزیرانــی مەســعود یڵــامز کۆتایــی پێهــات.

 لەبــەر ئــەوەش ســولەیامن دەمیــرڵ ســەرۆک کۆمــاری تــورک ئەرکــی پێکهێنانــی کابینــەى حکومەتــی بــە شــێوەیەکی 

چــاوەڕوان نەکــراو بــە بولەنــد ئەجەویــد ســەرۆکی گشــتی حیزبــی دیموکراتیکــی چــەپ )DSP( ســپارد، کــە حیزبەکــەى 

چــوارەم گــەورە حیزبــی پەرلەمــان بــوو. ئەجەویــد لــە دوایــن رۆژەکانــی ١٩٩٨ نەیتوانــی کابینــەى حکومــەت پێکبهێنێــت 

ــە  ــی ل ــی حکومەت ــی پێکهێنان ــەرلەنوێ ئەرک ــاڵی ١٩٩٩دا س ــەرەتای س ــەى س ــە هەفت ــرد. ل ــت ک ــەى رادەس و ئەرکەک

)DYP( و حیزبــی رێــگای راســت )ANAP( ئەســتۆ گرتــەوە. ئەجەویــد بــە پشــتیوانی حیزبــی دایکــی نیشــتامن

ــەند  ــەوە پەس ــولەیامن دەمیرڵ ــەن س ــی ١٩٩٩ لەالی ــی دووەم ــە ١١ی کانوون ــە ل ــا و حکومەتەک ــی پێکهێن ی حکومەت

کــرا. لــە ١٧ی کانوونــی دووەمــی ١٩٩٩دا لــە پەرلەمانیشــدا لــە ئاســتێکی پێوانەیــی دا دەنگــی متامنــەى پێــدرا.

دوای ٤٥ رۆژ لــە هەوڵــدان بــۆ پێکهێنانی حکومەت، ئەجەوید کە لە ســااڵنی ١٩٧٠ەوە لە ســاتە قەیراناوییە مێژووییەکانی 

تورکیــادا دەهاتــە ســەر تەختــە وەک »کادێرێکــی دەوڵەت« دەنارسا و ســەرلەنوێ بــۆ ئەرکەکەى بانگ کرایــەوە. حکومەىت 

٥٦هەمیــن تورکیــا لەســەر پێشــنیازی هێــزە ســەربازی و مەدەنییەکانــی دەوڵەتی تــورک دامــەزرا و تاوەکوو ١٨ی نیســانی 

١٩٩٩ لەســەر دەســەاڵت مایــەوە. لــە پێکهێنانــی حکومــەت زیاتــر، ئــەو هەوڵــە لــە دژی کەســایەتی رێبــەر ئاپــۆ، وەک 

گرنگریــن ئــەرک و ئەندازیــاری لــە پیالنگێڕییەکــەدا لــە دژی گەلــی کــورد پێکهێرابــوو و بــەو شــێوەیە یــادی دەکرێتــەوە.

رۆیشن لە رۆما و واژۆکردنی بەڵگە
ــی  ــە ســەرۆک وەزیران ــا ب ــی ئیتالی ــوو، دەوری حکومەت ــتبەکار ب ــد دەس ــی ئەجەوی ــی نوێ ــە حکومەت ــەدا، ک ــەو رۆژان ل

ماســیمۆ دالێــام تەنــگ کــرا، بوونــی رێبــەر ئاپــۆ لــە یەکێــک لــە کۆنریــن پایتەختەکانــی جیهــان قــورس کەوتبــوو. رێبــەر 

ئاپــۆ بــۆ ئــەوەى بــۆ دالێــام نەبێــت بــە بــار، لــە ١٥ی کانوونــی دووەمــی ١٩٩٩دا بڕیارێکــی مێژوویــی دا و بــە بەرپرســانی 

ئیتالیــای راگەیانــد، کــە دەیەوێــت لــە ئیتالیــا بــڕوات. حکومەىت دالێــامش وەک ئــەوەى دەیزانی، یــان مەزەندەیــان کردبوو 

دواتــر چــی روودەدات داوایــان لــە رێبــەر ئاپــۆ کــرد، کــە بــە بەڵگــە بــە نووســینی ئــەوەى کــە »بــە حەزی خــۆم لــە ئیتالیا 
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چوومەتــە دەرەوە« واژۆ بــکات. رێبــەر ئاپــۆ لــە پارێزنامەکەیــدا بەمشــێوەیە باســی ئــەو ســاتە قەیراناوییانــەى کــردووە:

ــراو،  ــاش راهێ ــس ب ــی پۆلی ــە گروپ ــە ســەرم. ب ــی خرای ــەوە، گوشــاری قورســی دەروون ــا مام ــە ئیتالی ــاوەى ٦٦ رۆژ ل »م

کۆنتڕۆڵ کردنێکــی قورســیان بەســەرمدا ســەپاندبوو. نەیاندەهێشــت لەوێــش بــڕۆم. پۆلیســەکان تاوەکــوو شــوێنی 

خەوتنەکەشــم دەهاتن. ئەگەر من پێداگریم بکردایە، کە مبێنمەوە، ئەوەیان بەســەرمدا دەســەپاند، کە بە پاســاوی ئەوەى 

ئەگــەری رفاندنــت هەیــە، دەبێــت کۆنرۆڵکردنــی تونــد و بەرفــراوان قبــووڵ بکــەم. لــە ئەنجامدا بــە ناوبژیوانــی ئەحمەد 

یامــان فڕۆکەیــەک لەالیــەن ســەرۆک وەزیرانــی ئیتالیــاوە ئامــادە کــرا و ســەرلەنوێ ناچــار بــووم بگەڕێمــەوە بــۆ رووســیا.

دالێــامش بــە پێداگرییــەوە ئــەوەى وەک مــەرج بــۆ دانــام، کــە ئەگــەر لــە ئیتالیــا دەڕۆم، دەبێــت بەڵگەیــەک 

بــە  رۆیشــتنم  کــە  دەیزانــی  بــاش  بکــەم.  واژۆ  رۆیشــتووم،  خــۆم  داوای  لەســەر  مــن  بــدات  نیشــانی  کــە 

دالێــام  تایبەتەکــەى  فڕۆکــە  بــە  کاتێــک  نیشــاندا.  هەڵوێســتەى  ئــەو  بۆیــە  نایاســاییە،  تــر  شــێوەیەکى  هــەر 

لــە ناوچــەى ناتــۆ دووردەکەومتــەوە، لــە بیرمــە کــە وتــم، ئۆخــەی. بــەاڵم ئــەو رۆیشــتنەم هاوشــێوەی ئــەو 

کەســە بــوو، کــە کاتێــک هــەوڵ دەدات لــە بــاران رزگاری بێــت، بــەاڵم دەبێــت بــە ژێــر رەهێڵــەى تــەرزەوە.

دەرکــرد،  فەرمانــی  رۆمــا  حکومەتــی  بــوو،  بــەردەوام  مانگێــک  کــە  قێــزەون،  مامەڵەیەکــی  و  ســەودا  دوای 

بــۆ  بڕۆمــەوە  کــە  دا،  رێــگای  دووەم  جــاری  بــۆ  پریامکۆڤیــش  دەســەاڵتی  و  دەرەوە  بڕۆمــە  ئیتالیــا  لــە  کــە 

وەزیــر  دینــی  المبێرتــۆ  باویکــردەوە،   ١٩٩٨ یەکەمــی  کانوونــی  ٢ی  رۆژی  جیۆرنــاڵ  ئیــل  رۆژنامــەى  رووســیا. 

دەرەوەی ئیتالیــا پێشــنیازی بــۆ رووســیا کــردووە و پێــی وتون:«ســەرلەنوێ ئئۆجــاالن قبــووڵ بکەنــەوە، ئێمــەش 

ســندوقی  لەالیــەن  کــە   ،١٩٩٨ ســاڵی  هاوکارییەکانــی  یەکەمــی  بەشــی  وەرگرتنــی  بــۆ  دەکەیــن  کارئاســانی 

دەکــەن«. پێشــکەش  دۆالریتــان  ملیــار   ٨ قەرزێکــی  یانــی  راگیــراوە،  )IMF(ـــەوە  نێودەوڵەتییــەوە  دراوی 

رووســیا لــەو کاتــەدا لــە نــاو قەیرانێکــی قورســی ئابووریــدا بــوو، دوای ئــەوەی ئەو »پێشــنیازە بــێ ئەخالقانەیــە«ی رۆمای 

قبووڵکــرد، المبێرتــۆ دینــی وەزیــری دەرەوەى ئیتالیــا و ئیگــۆر ئیڤانــۆڤ وەزیری دەرەوەى رووســیا، کردنــەدەرەوەی رێبەر 

ئاپۆیــان لــە ئیتالیــا کردە رۆژەڤ و خســتیانە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەگەر رووســیا بیتوانیایە رێبــەر ئاپۆ رەوانەى ئۆکرانیا، 

 )IMF( جۆرجیــا، کازاخســتان یــان تاجیکســتان بــکات، ئــەوا قەرزێکی تــری گەورەتــری لــە ســندوقی دراوی نێودەوڵەتــی

وەردەگــرت. ئــەو پالنــە ئــەو کاتە لەالیەن مۆســکۆوە بــە درۆخرایەوە. میدیاکانی رووســیا شــوێنێکی زۆریان بۆ ئــەو بابەتە 

تەرخانکــرد و لەوبارەیــەوە نووســییان »مۆســکۆ جارێکیــر نایەوێــت بــە هیــچ شــێوەیەک ئۆجــاالن لــە رووســیادا ببینێت«. 

ئەو نامەیەی کە بۆ دالێا نێردرا
ــا – مۆســکۆ  ــەری رۆم ــە بەڕێوەب ــدا نیشــانیاندا، ک ــەى روویان ــەو رووداوان ــی ســەرەتای ســاڵی ١٩٩٩ دا ئ ــە هەفتەکان ل

ــکات و  ــام ب ــۆش خواســتی سپاســی دالێ ــەر ئاپ ــەدا رێب ــەو نێوان ــون. ل ــر رێککەوت ــەڵ یەک ــەدا لەگ ــە ســەودا و مامەڵ ل

ــۆ دالێــام نووســیبوو: ــەی ب ــەم نامەی ــە دەرەوە ئ ــا بڕوات ــە ئیتالی ــەوەى ل ــە ١٦ی کانوونــی دووەمــی ١٩٩٩دا و پێــش ئ ل

لــە ٢  »بەڕێــز ســەرۆک وەزیــر، ماســیمۆ دالێــام، پێــش هەمــوو شــتێک بەهــۆی میوانداریتانــەوە، کــە زیاتــر 

مانــگ لــە واڵتــی ئیتالیــا مامــەوە، سپاســتان دەکــەم. بەهــۆی گوشــارە نــاڕەواکان، نــەک لەبــەر ئێمــە، بەڵکــو 

بەهــۆی تەنگاوبوونــی ئێــوەوە خەمبــارم، بــەاڵم لــەو بڕوایــەدام و دڵنیــام، کــە بــە مافــداری ئامانجــی بەهــا 

سیاســییە بــااڵ و مرۆییەکانــی ئــەم دۆخ و ســەردەمە، ئــەوە قەرەبــوو دەکرێتــەوە و ئێــوەش بــەوە دڵخــۆش بــن.

ــەوەش  ــۆ ئ ــە، ب ــرم هێژای ــە هەڵیدەگ ــگاوە، ک ــەو هەن ــم ئ ــان دەڕۆم، دەزان ــە واڵتەکەت ــۆم ل ــازادی خ ــرادەی ئ ــە ئی ب

لەســەر بنەمــای ئــەوەى ئاشــتی تــەواو بکــەم و هەلومەرجــی بــۆ ئامــادە بکــەم، هیــوادارم کــە بــۆ کۆنفرانســی 

چارەســەری کێشــەی کــورد مــن بێــم. ئــەو هەنــگاوەی مــن هەڵمگرتــووە هەنگاونانــی بــۆ دواوەی تێیــادا نییــە. 

بــۆ ئــەوەى شانســێکی بەهێــز بــدەم بــە چارەســەری سیاســی بەردەمــامن، مــن ئــەو هەنــگاوەم هەڵگرتــووە.

لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، کــە دۆخەکــەى ســات بــە ســات قــورس دەبێــت، ئێمــە لــە ئاســتی کلیلــی ئاشــتیداین؛ لــەو 
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ــی و  ــوەی بەهــا و یەکگرتووی ــە چوارچێ ــورد، ل ــۆ سیاســەتی ک ــا ب ــردەوە پێگــەی پێشــەنگی ئیتالی ــە ک ــە ب ــەدام، ک بڕوای

یەکێتــی ئەوروپــادا هاوکارییەکــی بەهێــز بــکات و بــۆ ئــەوەى بتوانیــن پێکــەوە کار بکەیــن، مــن هەمــوو کات ئامــادە 

دەبــم بــە ئەرکەکانــی خــۆم هەســتم. مــن لــەو بڕوایــەدام کــە ئێــوە دەزانــن، ئێمــە لــە قۆناغێکــی زۆر قورســداین و ئێــوە 

هاوکارییەکانــی خۆتــان ناگەڕێننــەوە. بــەم بۆنەیــەوە رێــزی خۆم پێشکەشــی رای گشــتی دیموکراتیکــی ئیتالیــا دەکەم و بۆ 

حکومەتەکەتــان ســەرکەوتن دەخــوازم و جارێکیــر ســەرکەوتن و هیــوای خــۆم بۆ ســەرکەوتنی ئێــوە دووبــارە دەکەمەوە«.

ئــەو رۆژەى کــە رێبــەر ئاپــۆ لە رۆما رۆیشــتە دەرەوە، لە کۆشــکی ســپی راگەیاندراوێکی تــر باوکرایەوە. بــەوەش جارێکیر 

ئــەوە ســەملێندرایەوە، کــە بەڕێوەبــەری ئەمریــکا لــەو کاتــەدا یەکێــک لــە ئەکتــەرە ســەرەکییەکانی پیالنگێڕییەکــە بــووە. 

ســێندی برگــر ســەرۆکی دەســتەى ئاسایشــی نەتەوەیــی کۆشــکی ســپی لــە ١٦ی کانوونــی دووەمــی ١٩٩٩دا رایگەیانــد: 

»دەبێــت بربێتــە بــەردەم دادگا و باجەکــەى بــدات. ئێمــە داوامــان کــرد لــە چوارچێــوەی یاســا 

نێونەتەوەییــەکان و یاســا ناوخۆییەکانــی واڵتــە پەیوەندیدارەکانــدا رادەســتی تورکیــا بکرێــت، بــەاڵم لــە 

ــرا«. ــێ نەک ــەوە جێبەج ــادا ئ ــاکانی ئیتالی یاس

کۆرۆنۆلۆژیای ١٧ رۆژ
رووس  ئاسایشــی  بەرپرســانی  مۆســکۆ،  گەیشــتە  ئاپــۆ  رێبــەر  کاتێــک   :١٩٩٩ دووەمــی  کانوونــی  ١٧ی 

مــاوەى  لــە  پاســاو  بەبــێ  ئێــوە  دەبێــت  بــن.  لێــرە  ئێــوە  نــادات  رێــگا  »حکومەتەکەمــان  وت:  پێیــان 

دەکەیــن«. دیــاری  ئێمــە  دەڕۆن  بــۆی  ئێــوەى  کــە  شــوێنەى  ئــەو  بــەاڵم  بەجێبهێڵــن،  رووســیا  رۆژدا   ٣

بــە  بەڵێنــی  ئەنقــەرە  لــە  رووســیا  باڵیــۆزی  لێبیدیــڤ  ئالکســاندر   :١٩٩٩ دووەمــی  کانوونــی  ١٨ی 

رۆژ  هەمــان  ئەجەویــد  دەردەکرێــت«.  بکرێــت  دەســتگیر  کات  »هــەر  وتــی:  و  دا  تــورک  حکومــەىت 

رەزامەندیــی  بــە  ئۆجــاالن  گەشــتەکەی  وتی:«دیــارە  و  کــرد  قســەى  دا  تــورک  راگەیاندنەکانــی  لەگــەڵ 

بێــت«. ترانزێــت  لــە  تێپەڕیــن  مەبەســتی  بــە  گەشــتەکەى  دەکرێــت  مەزەنــدە  بــووە.  رووس  بەرپرســانی 

مادڵێیــن  بکرێتــە دەرەوە،  لــە رووســیا  ئاپــۆ  رێبــەر  ئــەوەی  بــۆ  بــوو،  ئاشــکرا  کانوونــی دووەمــی ١٩٩٩:  ١٩ی 

دەکات. مۆســکۆ  ســەردانی  ١٩٩٩دا  دووەمــی  کانوونــی  ٢٦ی  لــە  ئەمریــکا  دەرەوەى  وەزیــری  ئۆلربایــت 

تێیــادا  مۆســکۆدا  لــە  شــوێنەى  لــەو  خێرایــی  بــە  زۆر  ئاپــۆ  رێبــەر   :١٩٩٩ دووەمــی  کانوونــی  ٢٠ی 

دەرەوەى  بــۆ  بردیــان  و  کارگــۆ  فڕۆکەیەکــی  نــاو  خرایــە  زۆر  بــە  و  دەرەوە  برایــە  بــوو  نیشــتەجێ 

بــوو. تاجیکســتان  پایتەختــی  دووشــەنبەی  شــوێنە  ئــەو  بوویــەوە،  روون  ئــەوە  دواتــر  رووســیا.  ســنووری 

 )MIT( ٢١ی کانوونــی دووەمــی ١٩٩٩: شــەنگول ئاتاســانگیون راوێــژکاری دەزگای هەواڵگــری و ســیخوڕیی تــورک

و  کۆبوونــەوە  تــورک  ســەرۆک کۆماری  دەمیــرەڵ  ســولەیامن  و  تــورک  وەزیرانــی  ســەرۆک  ئەجەویــد  بولەنــد  و 

رایانگەیانــد: »ئێمــە لــەو بڕوایەدایــن شــوێنەکەى ئۆجــاالن لــە رووســیا دەستنیشــان دەکرێــت و دەســتگیر دەکرێــت«.

دەتوانــم  »مــن  رایگەیانــد:  رووســیا  دەرەوەى  وەزیــری  ئیڤانــۆڤ  ئیگــۆر   :١٩٩٩ دووەمــی  کانوونــی  ٢٢ی 

ئێســتا ئەنجامــی لێکۆڵینەوەکامنــان بــە شــێوەیەکى فەرمــی رابگەیەنــم و دەڵێــم، لــە خاکــی رووســیادا نییــە«. 

٢٦ی کانوونــی دووەمــی ١٩٩٩: مادڵێیــن ئۆڵربایــت وەزیــری دەرەوەى ئەمریــکا رۆیشــت بــۆ مۆســکۆی پایتەختــی رووســیا 

ــوو. ــۆ ب ــەر ئاپ ــان رێب ــەرەکی کۆبوونەوەکەی ــی س ــەوە. رۆژەڤ ــی رووس کۆبووی ــەرۆک وەزیران ــۆڤ س ــەڵ پریامک و لەگ

٢٨ی کانوونــی دووەمــی ١٩٩٩: دوای ئــەوەى ئۆڵربایــت مۆســکۆی بــە جێهێشــت، رێبــەر ئاپــۆ کــە لــە شــاری دووشــەنبەی 

پایتەختــی تاجیکســتان بــوو و لەالیــەن رووســەکانەوە بۆ ماوەى ٨ رۆژ گۆشــەگیر کرابوو، ســەرلەنوێ بردیانەوە بۆ مۆســکۆ.

٢٩ی کانوونــی دووەمــی ١٩٩٩: بــە ناوبژیوانــی ناکاســاکیس جەنەڕاڵــی خانەنشــینی یونــان فڕۆکەیەکــی تایبــەت 

رەوانــەى رووســیا کرا.رێبــەر ئاپــۆ بــەو فڕۆکەیــە بــۆ جــاری دووەم رووی لــە ئەســینا کــرد. رێبــەر ئاپــۆ چــووە 
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ــەوە.  ــەردا مای ــوالی نووس ــی ڤ ــە ماڵ ــوو و ل ــەوە دوور ب ــینای پایتەخت ــە ئەس ــر ل ــە ٤٠ کلیۆمەت ــی، ک ــا مارک ــدی نی گون

٣٠ی کانوونــی دووەمــی ١٩٩٩: ناکاســاکیس لەگــەڵ تیــۆدۆرۆس پانگالــۆس وەزیــری دەرەوەى یونــان بــۆ مانــەوەی رێبــەر 

ئاپــۆ لــە یونــان چاوپێکەوتنــی ئەنجامــدا. پانگالــۆس رایگەیانــد: »مــن دەمەوێــت رووبــەڕوو چاوپێکەوتنی لەگــەڵ ئەنجام 

بــدەم« و ئــەو پەیامــە بــرا بــۆ رێبــەر ئاپۆ.رێبــەر ئاپــۆ لەگــەڵ ناکاســاکیس رۆیشــت بــۆ شــوێنی چاوپێکەوتنەکــە، بــەاڵم لە 

بریــی پانگالــۆس، ئەندامانــی دەزگای هەواڵگریی یونان بە ناوەکانی ســتاڤار ئاکاکیس و کالەندەریدیس پێشــوازییان لێکرد.

٣١ی کانوونــی دووەمــی ١٩٩٩: بــە فڕۆکەیــەک کــە لەالیــەن یونانــەوە ئامــادە کرابــوو، رێبــەر ئاپــۆ برا بۆ شــاری مینســکی 

پایتەختی بیالروس. گوایە دەبوایە رێبەری ئاپۆ بە فڕۆکەى دووەم لە شــاری مینســکەوە بڕۆشــتایە بۆ شاری الهای هۆڵەندا.

بــەاڵم  هۆڵەنــدا،  بــۆ  بێــت  خواســتویەتی  ئاپــۆ  رێبــەر  باویکــردەوە،  هۆڵەنــدا  رادیــۆی   :١٩٩٩ شــوباتی  ١ی 

داواکــەى قبــووڵ نەکــراوە. ئــەو شــەوە نــەک تەنهــا ئاســامنی هۆڵەنــدا، بەڵکــو سەرتاســەری ئاســامنی ئەوروپــا 

ــە  ــە ببەن ــە فڕۆکەک ــۆ ل ــەر ئاپ ــان دەدا رێب ــی هەوڵی ــە بەردەوام ــک ب ــە مینس ــوو. ل ــۆ دا داخراب ــەر ئاپ ــەڕووی رێب ب

دەرەوە، بــەاڵم رێبــەر ئاپــۆ ئــەو گوشــارانەى قبــووڵ نەکــرد و لــە فڕۆکەکــە نەچــووە دەرەوە. لەبــەر ئــەوەش 

فڕۆکــە یونانییەکــە هــەر هەمــان شــەو لــە دەورووبــەری کاتژمێــر ٠٤:٠٠ دا ســەرلەنوێ گەڕایــەوە بــۆ ئەســینا.

لێکــرا  پێشــوازی  ناتــۆوە  و  ئەمریــکا  کادێــری  ئاکاکیــس  ســتاڤار  لەالیــەن  جارێکیــر  و  ئەســینا  بــۆ  گەڕایــەوە 

ســەربازییەکانی  بــارەگای  کــە  کۆرفــو،  دوورگــەی  بــۆ  بــرد  ئاپۆیــان  رێبــەر  خێــرای  بــە  زۆر  شــەو  هەمــان  و 

باڵیــۆزی  لەگــەڵ  تەلەفــۆن  بــە  پانگالــۆس  شــوبات،  ١ی  بەرەبەیانــی  بــوو.  تێیــادا  بەریتانیــای  و  ئەمریــکا 

بورنســیش  یونانــە.  لــە  ئاپــۆ  رێبــەر  راگەیانــد،  پێــی  و  کــرد  قســەی  بورنــس  نیکــۆالس  ئەســینا  لــە  ئەمریــکا 

دەکەیــن‹.  تــر  کارەکانــی  ئێمــە  بکــەن،  دەری  یونــان  لــە  ئێــوەش  ›باشــە  کــرد  پانگالــۆس  بــە  فەرمانــی 

٢ی شــوباتی ١٩٩٩: رێبــەر ئاپــۆ ئەمجــارە لــە ماڵێکــدا لــە دوورگــەی کۆرفــو گۆشــەگیر کــرا و کاتژمێــر ٢٠:٣٠ بــۆ ئــەوەى 

بــە فڕۆکــە بــڕوات بــۆ ئەفریقــا، کەوتــەڕێ. شــەوی ١ لەســەر ٢ی شــوبات لــە کاتژمێــر ٠٥:٣٠ دا فڕۆکەیەکــی ســەربازی 

شــاراوە بــۆ وەرگرتنــی رێبــەر ئاپــۆ هــات بــۆ فڕۆکەخانــە، بــەاڵم هیچ لۆگــۆ و تۆمارێکــی فەرمی نەبــوو. نە ژمــارە و هێام و 

کــۆد، هیچــی لەســەر نەبــوو. هیــچ ئاماژەیەکــی پێــوە نەبــوو، کــە بــۆ کــوێ دەچێــت. فڕۆکــە شــاراوەکە، کە لە ســویرساوە 

ــا بەڕێکــەوت. ــی کینی ــی پایتەخت ــەرەو شــاری نایرۆب ــوو و ب ــادە کراب ــیەوە ئام ــۆ و CIAـ ــۆ نات ــەن گالدی ــوو، لەالی هاتب
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ــەدوای  ــی ب ــا کۆتای ــی کــرد و ت ــە پایتەختــی واڵتێکــی ئەفریقــا کــە دۆزەخــی پێدەگــۆت، بەرخۆدان ــۆ ل ــەر ئاپ  رێب

ــەڕا. ــەک دەگ ڕێگای

بــە  دا   ١٩٩٨ ئابــی  ٧ی  لــە  تەنزانیــا  پایتەختــی  داروســەالمی  لــە  و  کینیــا  پایتەختــی  نایرۆبــی  لــە 

لــە  ئەفریقــان،  ڕۆژهەاڵتــی  و  ناوەڕاســت  لــە  واڵتــە  دوو  ئــەو  تەقێــران.  بۆمــب  هــاوکات  شــێوەیەکی 

هاواڵتــی   ١٢ ئەنجامدرابــوو.  نایرۆبــی  لــە  گەورەکــە  تەقینــەوە  تەقێــران.  بۆمــب  ئەمریــکا  باڵەخانــەی 

هاواڵتــی  هــەزار   ٤ نزیکــەی  کــوژران،  نایرۆبیــدا  تەقینەوەکــەی  لــە  کــەس   ٢١٣ گشــتی  بــە  و  ئەمریــکا 

بــوون. برینــدار  کــەس   ٨٥ و  کــوژران  کــەس   ١١ تانزانیــادا  تەقینەوەکــەی  لــە  بــوون.  برینــدار  کینیــاش 

١١ی  لــە  ســاڵێکیش  چەنــد  دوای  ئەلقاعیدەیــە.  کاری  کــە  راگەیەنــرا  جیهانییەکانــدا  ئاژانســە  لــە  ســەرەتا 

تەقینەوەکانــی  دوای  ئەنجامــدرا.  هێــرش  پنتاگــون  باڵەخانەکانــی  لــەدژی  نیویــۆرک  لــە  دا   ٢٠٠١ ئەیلولــی 

 ١٩٩٨ هاوینــی  دوای  گــۆڕی.  گشــتی  بــە  ئەفریقــا  لــە  خــۆی  ســراتیژی  ئەمریــکا  داروســەالم،  و  نایرۆبــی 

هەمــوو جموجووڵــی  ئــاگاداری  ئەمریــکا  هەواڵگــری  ئەفریقــا.  لــە   CIA ناوەنــدی  بوونــە  واڵت  هــەردوو 

کەســانی بیانــی و چوونــە دەرەوەی کەســانی بیانــی  و هەمــوو ڕووداوێکــی نایرۆبــی و داروســەالم بــوو.

کاتژمێــر  و  هەســتا  یونــان  کۆرفــوی  دوورگــەی  لــە  فڕۆکەیــەک  ســەرلەبەیانی  ١٩٩٩دا  شــوباتی  ٢ی  لــە 

 CIA نیشــتەوە.  کینیایــە  پایتەختــی  کــە  نایرۆبــی  کینیاتــای  جامــۆ  فرۆکەخانــەی  لــە  خولــەک   ٣٣ و   ١١

ــی  ــارە و ئااڵیەک ــانە، ژم ــوو، هیــچ نیش ــار نەکراب ــە تۆم ــە. فڕۆکەک ــاو فڕۆکــە تایبەتەکەدای ــێ لەن ــی ک نەیدەزان

هەواڵگــری  لەالیــەن  فڕۆکەکــە  کــە  دەگوتــرا  هەرچەنــدە  هاتــووە.  لەکــوێ  بزانرێــت  کــە  نەبــوو  پێــوە 



ــوو. ــویرساوە هێراب ــە س ــی ل ــە تایبەت ــە و ب ــی ناتۆی ــزی قوڵ ــە هێ ــوو ک ــۆ ب ــەی گالدی ــراوە و فروک ــرێ گی ــە ک ــەوە ب یونان

ــی  ــرد. دوای ٩ی ترشین ــان دەک ــەکان چاودێری ــە ســوریا چــووە دەرەوە، موســاد و CIA و هەواڵگری ــۆ ل ــەر ئاپ ــک رێب کاتێ

یەکــەم ســەمیع باتکــی ســەرۆکی موســاد زانیــاری بــە کۆمســیۆنی پەیوەندیەکانــی دەرەوەی پەرلەمــان دابــوو و وتیبــووی 

رێبــەر ئاپــۆ لــە ڕووســیایە. ســەمیع باتکــی ســەرۆکی موســاد و شــانکال ئاتاســاگون ســەرۆکی دەزگای شــاراوەی تورکیــا بــۆ 

چاودێریکردنــی رێبــەر ئاپــۆ هەمــوو کاتێــک پێکــەوە کۆدەبوونــەوە و لــە ڕاگەیاندنەکانــی هــەردوو واڵت دا باســی لێدەکــرا.

لە ئاسان زانی کە دەچێتە نایروبی
ــی  ــە زان ــوو ک ــامن ب ــە ئاس ــۆ ل ــەر ئاپ ــوو. رێب ــر بب ــت زیات ــەڵ می ــاد لەگ ــاوکاری CIA و موس ــادا ه ــی کینی ــە ڕۆژەکان ل

ــی بــوون و وتبــووی کــە  ــان لەگەڵ ــە فەرماندەکانــی هەواڵگــری یون ــە نایرۆبــی. ســاڤاس کالەندەریدیــس یەکێــک ل دەچێت

ــەک  ــووەوە. ماوەی ــۆ ڕەتکراب ــەر ئاپ ــی رێب ــەری سیاس ــی پەناب ــەاڵم داواکاری ماف ــوور، ب ــای باش ــاری ئەفریق ــە کۆم دەچن

ــە دەکات: ــەو ڕۆژان ــی ئ ــێوەیە باس ــەم ش ــۆ ب ــەر ئاپ ــردەوە. رێب ــان دەک ــر تاقیی ــر جارێکی ــەوە و دوات ــا دەمان ــە کینی ل

ــەوە  ــەم بکات ــم ک ــەوەی نیگەرانییەکان ــۆ ئ ــس ب ــا‹! کالەندەریدی ــوو ›بۆچــی ئەفریق »هەڵوێســتم وەرگرتب

بەڵێنــی زۆری دەدا و دەیــوت، ›لــە ئەفریقــا لــە باڵیۆزخانــەی ئێمــە دەمێنیتــەوە. ئــەوێ خاکــی یونانــە، 

ــەوێ  ــکات، ل ــت دەســتوەردان ب ــک ناتوانێ ــچ هێزێ ــە ئێمــە هی ــکات. جگــە ل ــت شــتێک ب کــەس ناتوانێ

ئاسایشــت پاریــزراوە. هیــچ شــتێک بەســەرت نایــەت‹ و راشــیگەیاندبوو کــە ئــەوێ وێســتگەیەکە، دوایــی 

دەچنــە ئەفریقــای باشــوور، پێشــرت پەیوەندیــەکان رێکخــراون. باســی کینیــای نەکردبــوو، بــە تەنهــا باســی 

ئەفریقــا دەکــرا. دواتــر دەرکــەوت هەمــوو بەڵێنــەکان درۆ بــوون.«

تایبەتــی  بــە  یونــان  هەواڵگــری  کــە  نەبــوو  ڕێکــەوت  شــتێکی  و  دەزانــی  باشــی  تورکیەکــی  کالەندەریدیــس 

پاســپۆرتی  بــە  ئیزمیــر  لــە  یونــان  کۆنســوڵخانەی  لــە   ١٩٩٠ ســاڵی  لــە  کالەندەریدیــس  هەڵیبژاردبــوو. 

مابــووەوە. زیندانــدا  لــە  ســاڵ  چــوار  و  دەســتگیرکرابوو  بۆیــەش  و  کردبــوو  هەواڵگــری  کاری  دیپلۆماســی 

جــۆرج کۆســتۆالس کونســولی یونــان لــە کینیــا پێشــوازی لــە رێبــەر ئاپۆکــرد. کۆســتوالس کاتێــک لــە فڕۆکەخانەکــە رێبــەر 

ــەوە  ــووم کــە ٢٠ ســاڵە لێکۆڵین ــۆوە ب ــارەی ت ــەوە لەب ــۆ مــن ســەرۆکی یەکــەی لێکۆلین ــە نات ــی، پێــی گــوت، »ل ــۆی بین ئاپ

دەکرێــت. لــە ئاســامنەکان بــەدواددا دەگــەڕام، بــەاڵم لــە زەوی تــۆم دۆزیــەوە.« رێبــەر ئاپــۆ لــە فڕۆکەخانــەوە 

نــاوی دەهێنێــت. نایرۆبــی‹  کــە خــۆی وەک ›دۆزەخــی  مایــەوە  کینیــا  لــە  باڵیۆزخانــە گواســرایەوە. ١٣ ڕۆژ  بــۆ 

پایتەختە پیالنگێڕەکان دەستیان بە هەوڵەکانیان کرد
ئاپــۆ  رێبــەر  لــەدژی  یەکەمــی ١٩٩٨  لــەدوای ٩ی ترشینــی  کــە  پیالنگێڕەکانــدا  پایتەختــە  لــە  لــە ٣ی شــوباتدا    

وەزارەتــی  ســکرتێری  کاســوریام  دایمــی  کــران.  هەوڵــدان  هەندێــک  بــە  دەســت  بەڕیوەبــرد،  پیالنگێڕییــان 

هەمــان  لــە  کۆبوونــەوە.  شــاراوە  شــێوەیەکی  بــە  یونــان  کونســولی  کۆســتۆالس  جــۆرج  و  کینیــا  دەرەوەی 

ئەنقــەرە  لــە  شــاندێک  ســەرۆکایەتی  بــە  ئیرسائیــل  هەواڵگــری  دەزگای  ســەرۆکی  ئیڤرلــی  دەیڤیــد  کاتــدا 

کۆبــووە. گشــتی  ســوپای  جموجووڵــی  ناوەنــدی  و  میــت  تــورک،  دەرەوەی  وەزارەتــی  بەرپرســانی  لەگــەڵ 

نیکــۆالس  کاتــەدا  لــەو  دەکــرد.  کاریــان  نوێــکان  پالنــە  لەبــارەی  تــورک  دەوڵەتــی  لەگــەڵ  پیالنگێــڕەکان،  هێــزە 

نورنــس کونســولی ئەمریــکا لــە ئەســینا لــە ســاڵونێک قســەی کــرد و وتی:«مــن لــەو بڕوایــەدام یونــان لەبــارەی 

هەڵبژێــردراوە. کینیــا  پیالنەکــە  بەپێــی  کــە  کــرد  ئاشــکرای  قســانەش  ئــەو  کــردووە.«  پێویســتی  کاری  ئۆجــاالن 
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ڕۆژە مەترسیدارەکە، 4ی شوبات
ــی  ــان ســەردانی وەزارەت ــژوودا تۆمارکــرا. کۆســتۆالس کونســولی یون ــە مێ ٤ی شــوباتی ١٩٩٩ وەک مەترســیدارترین ڕۆژ ل

ــر  ــەن، ئی ــەی بک ــتی ئێم ــوت ›ڕادەس ــەکان دەیانگ ــووە. کینیایی ــوریام کۆب ــی کاس ــەڵ دایم ــرد و لەگ ــای ک دەرەوی کینی

پەیوەندیتــان پێــی نەبێــت‹ لــە هەمانکاتــدا کارمەندێکــی CIA لەگــەڵ شــانکال ئاتاســاگون ســەرۆکی میــت کۆبــووە. لــەو 

کۆبوونەوەیــەدا CIA بــە فەرمانــی کلینتــۆن ســەرۆکی ئەمریکا، پالنی دەســتگیرکردنی رێبەر ئاپۆی پێشــکەش بــە میت کرد.

٤ی  ›لــە  وتــی  دواتــر  تــورک  وەزیــری  ســەرۆک  ئەجەڤیــد  بولەنــد  کــرد،  قبــووڵ  پالنەکــەی  تــورک  دەوڵەتــی 

لــە ئەفریقــا دەســتگیر بکرێــت. بۆیــەش دەســت  شــوباتدا زانیاریەکــامن پێگەیشــت کــە ئۆجــاالن دەتوانرێــت 

ئیمرالــی  دوورگــەی  ڕوویــدەدا.  گەشــەدانێکی تریش  شــوباتدا  ٤ی  لــە  شــێوەیە  بــەو  و  کــرا‹  میکانیزمەکــە  بــە 

لــە  پێشــهاتانە  ئــەو  دواتــر  ڕۆژی  گواســرانەوە.  زیندانەکانی تــر  بــۆ  ئــەوێ  زیندانییەکانــی  و  دەکــرا  ئامــادە 

ڕووداوەکان. ناوەنــدی  دەبێتــە  ئیــدی  ئیمرالــی  ک  نەکــردەوە  بیــری  کەســێک  هیــچ  باوکرانــەوە،  ڕۆژنامەکانــدا 

ماڵەکەی نایرۆبی
لــەو ڕۆژانــەدا لــە ماڵەکــەی نایرۆبــی چــی ڕوویــدەدا. رێبــەر ئاپــۆ دواتــر لــە بەشــێک لــە بەرگرینامەکەیــدا بــە نــاوی › 

دۆزەخــی نایرۆبــی‹ بــاس لــەو شــتانە دەکات:

»لــە دۆزەخەکــەی نایرۆبــی ســێ ڕێــگام هەبــوو. یەکێــک بێفەرمانییــەک لەبەرانبــەر فەرمانــی مــردن کــە بــە حســاب شــەڕ 

ــی قســەکانی CIA بجووڵێمــەوە و خــۆم ڕادەســت بکــەم. ســێیەمیش ڕادەســتکردنی  ــر بەپێ ــوو. ئەوەی ت درووســت دەب

مــن بــە تیمــە تایبەتەکانــی شــەڕی تــورک. کاتێــک لــە نایرۆبــی بوویــن. دیــالن کــە لەگــەڵ مــن بــوو، زۆر نیگــەران بــوو.

ئەگــەر بیتوانییــا بۆچوونەکانــی باشــر دەرببڕێــت و ڕێکخراوەکانــی کۆمەڵــگای مەدەنــی ئــاگادار بکردایــە، دەبــوو 

پیالنگێڕیەکــە پووچــەڵ ببوایــە.

قســەکانی کــە وتبــووی بــە دەمانچەیــەک خۆمــان بپارێزیــن، منــی ڕازی نەکــرد. ئــەوە بــۆ مــن و ئێمــە خۆکوشــن بــوو. 

نیــازی خۆکوشــتنم نەبــوو. تەئکیــدی دەکــردەوە کــە چــەک هەڵگــرم و زۆر هەوڵــی دەدا. ئەگــەر دەمانچــەم پێبوایــە و 

ــوو  ــم وتراب ــی لێپرســینەوەکدا، پێ ــە کات ــر ل ــووە هــۆی مــردن. دوات ــدی دەب ــە تەئکی ــەو هەڵوێســتە ب ــە، ئ ــەم بکردای تەق

کــە ئەگــەر تەقــەم بکردایــە، فەرمانــی کوشــن درابــوو. پێیــان وتــم چوونــە دەرەوە لــە بالیوزخانەکــە بــە واتــای 

ــت. ــەوەش نازانرێ ــوو، ئ ــت ب ــەکانیان ڕاس ــد قس ــا چەن ــتە. ت ــرین هەڵوێس ــتەکەی باش ــان هەڵوێس ــت. وتی ــردن دێ م

لــە کاتــی قۆناغــی نایرۆبیــدا، هەڵوێســتی کونســول کۆتــۆالس پێویســتە بزانرێــت. ئایــا کارەکانــی خۆیــان بــەو 

کــرد؟ یــان وەک پارچەیەکــی پالنەکــە بــوو؟ لێــی تێنەگەیشــتم. بەرلــەوەی ڕادەســت بکرێمــەوە، نەهاتــە ئــەو 

ماڵــەی کــە شــوێنی حەوانــەوەی بــوو. لەبەرئــەوەی داواکــرا بــە زۆر لــەو ماڵــە بچمــە دەرەوە. بــەاڵم ئەگــەری 

ــادە  ــەی ئام ــۆس فەرمانەک ــدا پانگال ــە هۆلەن ــەوەی بچین ــۆ ئ ــە ب ــت. گوای ــاختەکار بێ ــتێکی س ــەوەش هەڵوێس ــە ئ هەی

کــردووە. مــن زۆر متامنــەم بــەو قســانە نەکــرد. لەبەرئــەوەی تیمــە تایبەتەکانــی یونــان لــە ئامادەباشــی دابوون 

کــە ئەگــەر لــە ماڵەکــە نەچمــە دەرەوە، بــە زۆر دەرم کــەن. پۆلیســی کینیــاش بــۆ هەمــان شــت خۆیــان ئامــادە 

پێشــنیازەکانی  لەبیرکرابــوو.  درۆ  چیرۆکێکــی  وەک  دەمێکبــوو  باشــوور  ئەفریقــای  کۆمــاری  بــۆ  چــوون  کردبــوو. 

دەکــرد.« کارم  دەرەوە  نەچوونــە  بــۆ  بــوون.  نیگەرانــی  جێــگای  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  و  کلێســە  خۆپاراســتنی 

قسەکانی ئەسا موسا
چیرۆکــی چــوون بــۆ کۆمــاری ئەفریقــای باشــوور کــە رێبــەر ئاپــۆ باســی دەکات، دواتــر ئاشــکرا بــوو. ئەســا مووســا کــە 
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پارێــزەری ســەرۆکی ئەفســانەیی ئەفریقــای باشــوور نەلســون ماندێــال بــوو، لــە ســاڵی ٢٠١٦دا ڕاپۆرتێکــی لــە رۆژنامــەی 

ئوزگــور گونــدەم باوکــردەوە کــە چاودێــری قۆناغــی نایرۆبــی دەکــرد و وتــی: 

ــا  ــا. لەبەرئــەوەی تورکی ــدا دەژی ــە حاڵەتــی نەفیکردن »لەبەرئــەوەی پەکەکــە نایاســایی بــوو، ئوجــاالن ل

گوشــاری لــە واڵتانــی تــر دەکــرد، هیــچ واڵتێــک ئامــادە نەبــوو مافــی پەنابــەری سیاســی بــە ئۆجــاالن 

بدات.ئۆجــاالن لــە واڵتێکــەوە بــۆ واڵتێکی تــر دەڕووی و هیــچ کەســێک ئــەو مافــەی پێنــەدەدا. 

ئەفریقــای باشــوور ئامــادەی ئــەو شــتە بــوو، بــەاڵم پێویســت بــوو ئۆجــاالن خــۆی بگەیانــدا ئەفریقــای 

ــر  ــای باشــوور، چیرۆکەکــە جیاوازت ــە ئەفریق ــر بهاتای ــە و دوات ــا بوای ــە کینی باشــوور. ئەگــەر ئۆجــاالن ل

ــوو.« دەب

فڕۆکەی چاغالر کە 5ی شوبات هەستا
ــۆ  ــرا ب ــوباتی ١٩٩٩ ن ــە ٥ی ش ــوو، ل ــاد ئامادەکراب ــەن CIA و مووس ــە الی ــە ل ــدن ک ــی رێفان ــی پالن ــگاوی پراکتیک   هەن

گروپێکــی ٩ کەســی تــورک، داوای فڕۆکــەی فالکۆنــی ٩٠٠B کارســاز جاویــد چاغــالر کــرا. چاغــالر کەســێکی قوڵــە، چەندیــن 

ــە  ــوو ک ــی پێکراب ــدا چــوو و فەرمان ــەرەو ئۆغان ــە ١٠ی شــوبات ب ــرد. فڕۆکەک ــەر کاری ک ــرەل و چیلل ــەڵ دەمی ســاڵ لەگ

١٤ی شــوبات بچێتــە نایرۆبــی. ئــااڵی فڕۆکەکــە کــە گەیشــتە نایرۆبــی بــۆ ئــااڵی مالیــزی و ژمارەیەکــی ســاختە گۆڕابــوو.

فڕۆکــە تورکیەکــە کە گەیشــتە ئەفریقا، گوشــاری یونان و کینیا لەســەر رێبــەر ئاپۆ زیادیان کرد. پانگالــۆس وەزیری دەرەوەی 

یونــان و نوئــان ئاراب تــا ســەرۆکی هەواڵگــری کینیــاش دەســتیان بــە جموجــووڵ کردبــوو. پانگالــۆس لەگــەڵ باڵیۆزەکــەی 

قســەی کــرد و وتــی:« بــۆ دەرەوەی ســمبووڵە نەتەوەییەکامنــان ببــەن«. لــە ١٥ی ئابــدا هەڵیانکوتایــە ســەر باڵیوزخانەکــە. 

ئــەو ڕۆژە بەرپرســانەی بــااڵی وەزارەتــی دەرەوەی کینیــا و هەواڵگــری چوونــە باڵیوزخانەکــە. کۆســتۆالس بــە رێبــەر ئاپــۆ 

ــە دەرەوە.« ــە بچن ــی باڵیۆزخانەک ــە ماڵ ــی هــات، پێویســتە ل ــڕۆ کۆتای ــان بەخشــی، ئەم ــە ئێوەم ــە ب ــە ک ــەو کات وت:«ئ

رێبــەر ئاپــۆ رۆژێکی تریشــی دەویســت، بــەاڵم ئــەوە قبــووڵ نەکــرا. بــەرەو ئێــوارە پێنــج ئۆتۆمبێــل، کــە پۆلیســی کینیــای 

ــا بەڕێوەبــەری هەواڵگــری کینیاشــیان لەگــەڵ بــوو. ئــەو لــەو  تێیــادا بــوو رۆیشــن بــۆ ماڵــی کۆســتۆالس. نۆئــان ئاراب ت

کاتانــەدا دەبــووە یەکێــک لــە درووســتکەرانی ســاتە قەیراناوییەکانــی تێکۆشــانی ئازادیــی گەلــی کــورد و ١٥ی شــوبات، 

کــە ئــەو رۆژە لــە مێــژووی کوردســتاندا دەبــووە رۆژی رەش، رێبــەر ئاپــۆ بــە تەنهــا خــۆی بەرەنــگاری دەکــرد، هەوڵــی 

دەدا رێگایــەک بدۆزێتــەوە. بــە بەرپرســانی کینیــای وت:«تاوەکــوو گارانتــی حکومــەت وەرنەگــرم، مــن نایەمــە دەرەوە«.

»فڕۆکە ئامادەیە، بە خێرایی و زوو وەرە دەرەوە!«
  نۆئــان ئاراب تــا بەرپرســی هەواڵگــری گوشــارێکی زۆری کــرد و بــە رێبــەر ئاپــۆی وت:«فڕۆکــە ئامادەیــە، دەبێــت تــۆ زۆر 

زوو و بەخێرایــی بچیتــە دەرەوە. شــەو دادێــت، مــن ناتوانــم گارانتــی بــدەم، کــە ئەمشــەو چــی دەبێــت« و هەڕەشــەى 

لێدەکــرد. باڵیــۆز یۆرگــۆس کۆســتۆالس دواتــر لــە لێکۆڵینەوەیەکــدا لــە واڵتــی خۆیدا بەمشــێوەیە باســی لــە رووداوەکە کرد:

»مــن دەمویســت بــە ئۆتۆمبێلــی بەرپرســان بیبمــەم بــۆ فڕۆکەخانــە، بــەاڵم ئــەو پێشــنیازەى مــن قبــووڵ نەکرا. پۆلیســەکان 

ــارەی جــۆری  ــا لەب ــۆ ئۆجــاالن دەنێــرن و لەســەر ئــەوە قســەیان کــرد. بەرپرســانی کینی ــد، ئــەوان ئۆتۆمبێــل ب رایانگەیان

فڕۆکەکــەوە هیــچ زانیارییەکیــان نــەدەدا. منیــش رۆیشــتم و ئەوەم لەگەڵ باســکرد. وتی:‹ئەگــەر من زۆر بەرەنــگاری بکەم، 

شــتی خراپــر روودەدات‹ پێنــج ئۆتۆمبێــل هاتنــە بــەر دەرگا. ئۆجاالنیــان بــرد بــۆ نــاو تۆیۆتــا الندکرۆزەرەکــە. کاروانەکــە بە 

رێکــەوت، بــەاڵم ئۆتۆمبێلەکــەی ئۆجــاالن لــە کاروانەکــە جیــا بوویــەوە. ئێمــە رۆیشــتین بــۆ فڕۆکەخانــە. بەرپرســانی کینیــا 

ــە  ــرەوە دێــت. ئێمــە چاوەڕێــامن کــرد. ل ــە شــوێنێکی ت ــەر هــۆکاری ئەمنــی ئۆتۆمبێلەکــەی ئۆجــاالن ل ــد، لەب رایانگەیان
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٤٦

کاتژمێــر ٢٠:٣٠ دا هێشــتا  پەیــدای نەبــوو. مــن تەلەفۆنــم بــۆ ئەســینا کــرد، بــە منیــان وت، بگەڕێــرەوە بــۆ باڵیۆزخانــە«.

 رێبــەر ئاپۆدەڵێت:بــەو گارانتییــەى کالەندەریدیــس، کــە بــە نــاوی دەوڵەتــی یونانــەوە پێیــدام لــە ماڵــی باڵیۆزخانــە 
ــری  ــە دەزگای ســیخوڕی و هەواڵگ ــدن و رادەســتکردنی خــۆی ب ــۆ بەمشــێوەیە باســی رفان ــەر ئاپ ــە دەرەوە.رێب چووم

تــورک دەکات و دەڵێــت: 

»ئــەو کەســانەی بــە ئۆتۆمبێلــی جێــپ منیــان بــە زۆر رفانــد، بەرپرســانی ئاســایش و هەواڵگــری کینیــا بــوون. ئەوانــەى 

نــاو ئۆتۆمبێلەکــە هەموویــان رەشپێســت بــوون و ٤ کــەس بــوون. ســەرنجڕاکێش ئــەوە بــوو، کاتێــک گەیشــتینە 

فڕۆکــە خانــە هیــچ پۆلیــس و خاڵێکــی پشــکنین لــە گــۆڕێ نەبــوو. ئێمــە راســتەوخۆ چووینــە فڕۆکەخانەکــە و منیــان 

ــتانە  ــەو رەشپێس ــوو. ئ ــتێک ئامادەکراب ــوو ش ــر هەم ــە پێش ــانی دەدات، ک ــەوەش نیش ــە. ئ ــەردەم فڕۆکەک ــۆ ب ــرد ب ب

ــوون.  ــدار ب ــان چەک ــە هەمووی ــەری فڕۆکەک ــەى دەورووب ــە. ئەوان ــەرەوە دەرگای فڕۆکەک ــوڕی ب ــان لێخ ئۆتۆمبێلەکەی

ــەوز، زەرد، زۆر  ــاو س ــیان چ ــوو، هەندێکیش ــان داناب ــەر چاوی ــیان لەس ــەى رەش ــان چاویلک ــوون، هەندێکی ــی ب مەدەن

ســپیکەالنە، درێــژ و بەخــۆوە بــوون. چەکــی ئۆتۆماتیکیــان بــە دەســتەوە بــوو. دەبــوو، کــە لــە ئیرسائیلــی بــن، بــەاڵم 

ــن. تاوەکــوو مــن  ــوو ب ــی CIA و مۆســاد ب ــە ئەندامان ــە، ک ــز ئەوەی ــە ئەمریکــی دەچــوون. ئەگەرێکــی بەهێ ــر ل زۆرت

ــە  ــک چووم ــوون. کاتێ ــەدا ب ــاو فڕۆکەک ــە ن ــەکان ل ــوو. تورک ــدا نەب ــە گۆڕێ ــک ل ــچ تورکێ ــە هی ــاو فڕۆکەک ــە ن چووم

نــاو فڕۆکەکــە یەکــەی تایبەتــی تورکــەکان بەبــێ ئــەوەى هیــچ بڵێــن، منیــان دا بــە زەویــدا. دەســتیان بەســەر 

هەمــوو شــتێکی منــدا گــرت و بــە تیپــی پــان هەمــوو جەســتەى منیــان پێچــا و گرێیانــدا، ئــەوان پەڕۆیەکــی 

ــۆم  ــی خ ــەر هۆش ــدی لەس ــە. ئی ــی دواوەی فڕۆکەک ــۆ بەش ــرد ب ــان ب ــاوم و منی ــەر چ ــتە س ــتووریان خس ــی ئەس رەش

نەبــووم، مــن دەمتوانــی بەڕێــدا بــڕۆم، بــەاڵم نەمدەتوانــی بیربکەمــەوە. دوای ٢ کاتژمێــر بــە هــۆش هامتــەوە«.

کورد و کوردستان لەسەر پێن
ــتی  ــەکان رادەس ــزە جیهانیی ــاری هێ ــوو، دوای ی ــان کردب ــە تێکۆش ــتی ب ــک دەس ــی گەلێ ــۆ ئازادکردن ــە ب ــک، ک رێبەرێ

ــرد. شــەوی ١٥  ــتیان ک ــا. دەســت، چــاو و قاچــی بەســرایەوە و رادەس ــە دژی تێدەکۆش ــە ل ــرد، ک ــان ک ــەو دەوڵەتەی ئ

ــە.  ــە کوێی ــۆ ل ــەر ئاپ ــت رێب ــە نازانرێ ــد کاتژمێرێک ــد، چەن ــی رایگەیان ــەد تیڤ ــی م ــوباتی ١٩٩٩ کەناڵ ــەر ١٦ی ش لەس

لــە نــاکاو ئاگــر بەربوویــە دڵــێ ملیۆنەهــا کــەس، ئــەو کوردانــەى کــە لــە پایتەختــی چەندیــن واڵتــدا بــوون و ســەدان 

رۆژ بــوو لــە ســەر شــەقامەکان و گۆڕەپانــەکان بــوون، خۆیــان بــۆ راپەڕیــن و ســەرهەڵدانێکی گــەورە ئامــادە دەکــرد.

داوای  قبووڵکردنــی  و  ئاپــۆ  رێبــەر  ژیانــی  و  گیــان  ئاسایشــی  پاراســتنی  بــۆ  شــوباتدا  دواتــری  رۆژانــی  لــە 

خــواردن  لــە  مانگرتــن  ناڕەزایەتــی،  جەمــاوەری،  خۆپیشــاندانی  ئەســینا  لــە  ئیتالیــا،  لــە  پەنابەرییەکــەى 

ناوەندەکانــدا  لــە  زۆرێــک  لــە  شوباتیشــدا  ١٦ی  بەرەبەیانــی  لــە  رێکخــران.  خۆپیشــاندان  و  چاالکــی  و 

رێکخــران. مەدەنــی  ناڕەزایەتــی  چاالکــی  یونانیــش  کۆنســوڵییەکانی  و  بالیۆزخانــە  بــەردەم  لــە 

ــتە  ــر ٠٣:٣٠ دا گەیش ــە کاتژمێ ــوو، ل ــادا ب ــۆی تێی ــەر ئاپ ــە رێب ــە، ک ــەو فڕۆکەی ــوی، ئ ــر و نی ــتێکی ٦ کاتژمێ دواى گەش

ئیســتەنبول. ئــەو ١٢٩ رۆژە نــەک تەنهــا لــە ژیــان و تێکۆشــانی رێبــەر ئاپــۆ دا، لــە مێــژووی گەلــی کوردیشــدا زۆر گرنــگ 

بــوو و بــەو شــێوەیە کۆتایــی پێھــات. رێبــەر ئاپــۆ دوای ئــەوەى لــە فڕۆکەکــە برایــە دەرەوە بردیــان بــۆ ئیمرالــی. لــە 

نیــوەڕۆی ١٦ی شــوباتی ١٩٩٩دا بولەنــد ئەجەویــد ســەرۆک وەزیرانی تورکیــا وتی:«مــن نەمزانــی و لــەوە تێنەگەیشــتم 

ــەی  ــەو لێدوان ــە«. ئ ــە تورکیای ــی:«ئۆجاالن ل ــدا وتیش ــەر کامێراکان ــە بەرامب ــرد« و ل ــە ک ــتی ئێم ــان رادەس ــۆ ئۆجاالنی ب

دەوڵەتــی تــورک گــەورە شــارەکانی تورکیــای ســەروژێرکرد، لــە هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان و لــە هــەر شــوێنێکی 

دونیــادا کــە کــوردی تێیــادا بــوو، کــورد راپــەڕی. لــە مێــژووی کوردســتاندا ســەرهەڵدان و راپەڕینێکــی نــوێ دەســتیپێکرد.

کوشتاری ١٧ی شوبات
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ــی چاالکییــە« باوکرایــەوە.    رۆژنامــەى ئوزگــور پۆلیتیــکا بــە مانشــێتی »کاتــی قســە کۆتایــی پێهــات، ئێســتا کات

لــە ســەدان شــاری زۆرێــک لــە واڵتــە جۆراجۆرەکانــدا هــاواری وتنــەوەی دروشــم بــۆ رێبــەر ئاپــۆ دەبیســرا و 

ــرالیا،  ــوو ئوس ــەداوەوە تاوەک ــە کەن ــاز، ل ــوو قەفق ــەوە تاوەک ــە ئەفغانستانـ ــەوە. ل ــی دەدای ــم دەنگ ــەپۆلی دروش ش

کــەس رژانــە ســەر شــەقامەکان و  ناوەڕاســت، ســەدان هــەزار  تاوەکــوو واڵتانــی رۆژهەاڵتــی  ئەوروپــاوە  لــە 

کوردیشــیان  نــاوی  رۆژە  ئــەو  تاوەکــوو  کەســانەى  ئــەو  کــرد.  پیالنگێــڕەکان  هێــزە  لــە  لێپرســینەوەیان  داوای 

ــوون. ــورد ب ــژووی ک ــوون و مێ ــاگاداری هەب ــۆ ئ ــەر ئاپ ــۆ رێب ــەکان ب ــەى چاالکیی ــە رێگ ــار ل ــۆ یەکەمج ــتبوو، ب نەبیس

هــاوکات لەگــەڵ توڕەیــی بەرامبــەر دەوڵەتــی تــورک لــە بەرامبــەر یونــان، ئەمریــکا، رووســیا، کینیــا، ئیرسائیــل 

ــووە  ــەوە چ ــکۆ و هەیبەت ــەو ش ــوبات ب ــی ١٥ی ش ــوو. راپەڕین ــەورە هەب ــی گ ــدا توڕەییەک ــری ئەوروپی ــی ت و واڵتان

ــرا.  ــەک رێکخ ــل چاالکیی ــە دژی ئیرسائی ــا ل ــی ئەڵامنی ــە بەرلین ــەدا ل ــەو رۆژان ــوردەوە. ل ــی ک ــانی گەل ــژووی تێکۆش مێ

ــان  ــی مەدەنیی ــی ناڕەزایەت ــل چاالک ــەى ئیرسائی ــە دژی بالیۆزخان ــوبات دا ل ــە ١٧ی ش ــتانیان ل ــە کوردس ــتەیەک ل دەس

ئەنجامــدا، بــەاڵم بــە گولـــلەى بەرپرســان و ئەرکدارانــی ئیرسائیــل ٤ کــوردی واڵتپارێــز شــەهید کــران. ســەما 

ئاڵــپ، موســتەفا کــورد، ئەحمــەد ئاجــار لــە شــوێنی چاالکییەکــەدا شــەهید بــوون و ســینان کاراکوشــی تەمــەن 

٢٠ ســاڵیش دوای ١٠ رۆژ مانــەوەى لــە نەخۆشــخانە و بەهــۆی قورســی برینەکەیــەوە شــەهید بــوو و بەگشــتی 

لــەو پەالمــارەى باڵیۆزخانــەى ئیرسائیــل بــۆ ســەر چاالکوانانــی نــاڕازی کــورد ١٨ کەســی تریــش برینــدار بــوون.

ــوو.  ــتانەوە ب ــی کوردس ــە رۆژهەاڵت ــەوە ل ــن کاردان ــرا، توندتری ــوباتی ١٩٩٩دا رفێ ــە ١٥ی ش ــەر ئاپۆل ــەوەی رێب دوای ئ

ــەری  ــە سەرتاس ــۆ ل ــەر ئاپ ــی رێب ــی بەدیلگرتن ــەقام. هەواڵ ــەر ش ــە س ــی زۆر، رژای ــەاڵت دوای بێدەنگیەک ــی رۆژه گەل

کوردســتان تووڕەیەکــی گــەورەی درووســت کــرد. ئــەو خۆڕاگریــەی کــە وەکــوو ›١٥ی شــوبات‹ دەچێتــە نــاو 

ــە  ــوباتی ١٩٩٩ ل ــوو. دوای ١٥ی ش ــتان ب ــی کوردس ــەنگەکانی، رۆژهەاڵت ــە پێش ــک ل ــوردەوە، یەکێ ــی ک ــژووی گەل مێ

ــە  ــێ و ب ــنە، ورم ــان، س ــالم، کرمانش ــارەکانی ئی ــە ش ــن رۆژ ل ــەڕی. چەندی ــورد راپ ــی ک ــتان گەل ــەری کوردس سەرتاس

ــاندانەکانی  ــە خۆپێش ــا ل ــەدا تەنی ــەو کات ــوون. ل ــوە چ ــاندان بەڕێ ــوان خۆپێش ــاد و مەری ــۆ، مەهاب ــە ماک ــەت ل تایب

ســنەدا زیاتــر کــە ٣٠کــەس شــەهید بــوون بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوەش گەلــی رۆژهەاڵتــی هەنــگاوی رووەو دواوە نەنــا. 

لــەم بارەیــەوە گــواڵن فەهیــم هاوســەرۆکی کۆمەڵــگای دیمۆکراتیــک و ئــازادی رۆژهەاڵتــی کوردســتان)کۆدار( دەڵیــت، 

بــە هــۆی ئــەوەی چەندیــن پێشــەنگیان دەســتگیر کرابــوون و کوژرابــوون، گەلــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە بەرامبــەر 

هێــزە پالنگێــڕەکان راپەڕیــن و دەســتیان بــە خۆڕاگــری کــرد. 

ئاگــری راپەڕیــن نــە تەنیــا لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان گــەش بووبــوو لــە عەفرینـــەوە تاوەکــوو مەهابــاد، لــە ئامــەدەوە 

تاوەکــوو هەولێــر، لــە قامیشــلۆوە تاوەکــوو ســەرحەد سەرتاســەری کوردســتانی گرتــەوە. لــە مێــژووی کــورددا یەکێــک 

لــە قۆناغــە قەیرانــاوی و قــورس و دژوارەکان روویــدەدا.

شــاعیری کــورد شــێرکۆ بێکــەس، کــە بــە شــێعرەکانی داوای لــە گەلــی کــورد بــۆ راپەڕیــن دەکــرد لــە ١٥ی شــوبات دا لــە 

پەخشــی مــەد تیڤــی دا بەمشــیوەیە هــاوارەى کــرد:
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رادەگیرێــت،  تێیــادا  ئاپــۆی  رێبــەر  دواوە  بــە   ١٩٩٩ شــوباتی  ١٥ی  لــە  کــە  ئیمرالــی  دوورگــەى 

بــۆ  ســوودوەرگیرابوو  نازییــەکان  لــە  دەهێرێــت.  بــەکار  زینــدان  وەک  ١٩٣٦ـــەوە  ســاڵی  لــە 

لــە  کــە  ئــەوەی  بــۆ  درووســتکرابوو.  تێیــادا  زۆرەملێــی  کارکردنــی  کەمپــی  و  درووســتکردنی 

سیســتەمی ئیمرالــی تێبگەیــن پێویســتە لــە مێــژووی ئــەو دوورگەیــە بڕوانیــن؛ هەتاکــو تێبگەیــن 

ــت.  ــەکار دێ ــۆن ب ــامن دا چ ــە رۆژگاری ئەمڕۆش ــووە و ل ــەکار هات ــۆن ب ــی چ ــردوودا ئیمرال ــە راب ــە ل ک

ــە. ــە دوای دوورگــەی مەڕمــەڕە گەورەتریــن دوورگەیی ــای مەڕمــەڕەدا ل ــاو دەری دوورگــەی ئیمرالــی لەن

دوورگــەی ئیمرالــی ســەر بــە پارێــزگای بورســایە و یەکێکــە لــە ٢٥ دوورگەکــەی مەڕمــەڕە. رووبەرەکــەى 

١٠ کیلۆمەتــر چوارگۆشــەیەوە و بــەوەش دەبێتــە چوارەمیــن گــەورە دوورگــەى مەڕمــەڕە. نیشــتەجێبوونی 

بەکۆمــەڵ لــە ئیمرالــی لــە ســەدەی ٧ـــەمەوە دەســتیپێکردووە. لــە مێــژوودا ئــەو هەرێمــە وەک 

نەکــراوە  لەســەری  زەویناســی  لێکۆڵینــی  شــێوەیەک  هیــچ  بــە  چونکــە  دەکــرا.  نــاوزەد  بیتینیــا 

ــاکا  ــک جــار لەدەســت دۆر، ئ ــە هێندێ ــە. دوورگەک ــووڵ نیی ــە مێژووەکــەی زانیارییەکــی ق ســەبارەت ب

ــر  ــە ژێ ــە دەخات ــەم دوورگەی ــا ئ ــۆری رۆم ــن ئیمپڕات ــش زایی ــاڵی ٧٤ی پێ ــەوە. س ــەکان دا ماوەت و هیتیت

دەســەاڵتی خۆیــەوە. هەتــا ســەردەمی عوســامنییەکان ئــەم دوورگەیــە لەژێــر دەســەاڵتی رۆمــادا 

ــۆڕدراوە.  ــە گ ــەم دوورگەی ــاوی ئ ــە زۆر جــاران ن ــەم دوورگەی ــی ئ ــە داگیرکردن ــدراو ب ــەوە. گرێ دەمێنێت

نــاوی ســەرەتای کــە دەزانرێــت ئایگایــۆن ـــە دواتــر دەبێتــە بێسبیۆســۆس و دواتــر گالیــۆس. دەوترێــت 

لــە کاتــی خریســتیانییەکان دا   . بــە کالۆلیمنــۆس  نــاوی دەگۆڕدرێــت  لــە کاتــی بیزەنســییەکان دا 

لــە دوورگەکــەدا کلیســا ئــاوا دەکرێــت. کاتێــک عوســامنییەکان دوورگەکــە داگیــر دەکــەن نــاوی 

فەرماندەیەکیــان ئەمیــر عەلــی بــەگ دەخەنــە ســەر دوورگەکــە و نــاوی دوورگەکــە دەکەنــە جەزیــرەی 

ــە  ــەاڵم ل ــەکان دای، ب ــتی تورک ــر دەس ــە ژێ ــە ل ــتاکە دوورگەک ــا ئێس ــەوە هەت ــەو کات ــی. ل ــر عەل ئەمی



دوورگەکــەدا هەتــا پەیامنــی لــۆزان کــە لەســاڵی ١٩٢٣ واژۆ کــرا گەالنــی رۆم و ئۆرتادۆکــس ژیانیــان دەکــرد. دوای 

ئــەوەى رێککەوتنــی لــۆزان لــە ١٩٢٣ واژۆ کــرا، خەڵکــی دوورگەکــە بــەرەو یونــان کۆچیــان پێکــرا و نێــردران بــۆ یونــان.

ئیمرالــی لــە ١٩٢٤ـــەوە تاوەکــوو ١٩٣٥ چــۆڵ بــوو و بــە پەناگەیەکــی هەڵهاتــووەکان دەنــارسا. لــە ســاڵی ١٩٣٥دا لەوێــدا 

زینــدان ئــاوا کــرا.

زینــدان لــە الیــەن گیراوێکــی بەنــاوی وەســتا فەخریـــیەوە درووســت کــراوە و کاتێــک ئــەو زیندانــە درووســت دەکرێــت 

ــان  ــی هەم ــە ١١ی ئاب ــدان. ل ــە زین ــایە دەکەن ــەو کلیس ــەوە و ئ ــت دەکەن ــێندراوە درووس ــە هەڵوەش ــا ک ــواری کلیس دی

ــرداغ  ــی ئیســتەنبول، ئوســکودار، بیلەجــەک، موســتەفا کەمــال پاشــا، تەکی ــە زیندانەکان ســاڵدا ســەرەتا ٥٠ ســزادراویان ل

ــوو.  ــاڵدا ب ــوان ٢١ و ٤٠ س ــە نێ ــان ل ــوون تەمەنی ــی هەڵبژێردراب ــۆ ئیمرال ــە ب ــەو زیندانیان ــی. ئ ــۆ ئیمرال ــارد ب ــا ن و بورس

ســزاکانی زیندانیکردنیــان لــە ٢ ســاڵ و نیــوەوە دەســتیپێکرد بــۆ ١٠ ســاڵ زیندانــی و لــەوە کەمــر و زیاتــری تێیــادا نەبــوو.

ــوو  ــەوەش تاوەک ــەر ئ ــەوە. لەب ــادا مبێنن ــی تێی ــە زیندانییەکان ــوو، ک ــوێنێک نەب ــتا ش ــەرەتادا هێش ــی س ــد مانگ ــە چەن ل

درووســتکردنی زیندانێکــی گــەورە بــۆ جێبوونــەوەی ٣ هــەزار زیندانــی، ئــەو ســزادراوانە لــە ٣ شــوێنی مانــەوەی پیاوانــی 

کڵێســەکانی دوورگەکــەدا رادەگیــران. بــۆ هــەر زیندانییەکیــش پێداویســتی و کەلوپەلــی ماســیگری و کشــتوکاڵ دەنێــردرا. 

ــت. ــت بکرێ ــێ درووس ــوێنی کاری زۆرە مل ــەدا ش ــە کامپەک ــە ل ــرا، ک ــەوە دادەن ــۆ ئ ــالن ب ــر پ ــدان زیات ــە زین ــە ل چونک

ــە دوورگــەی  ــان هەی ــە شــێوەیکی ئاشــکرا دەیــوت، پالنــی ئەوەی ــەو ســەردەمە ب شــوکرو ســەراج ئۆغڵو وەزیــری دادی ئ

ــی  ــە ژمــاری رۆژی ٥ی ئەیلول ــو ل ــی ســزادراوان«. ســەڕاج ئۆغڵ ــان و پەروەدەکردن ــە »دوورگــەی راهێن ــی بکــەن ب ئیمرال

١٩٣٦دا رۆژنامــەى جمهوریەتــدا لەبــارەى ئــەو سیســتمەوە، کــە ئــەوان لــە ئیمرالــی درووســتی دەکــەن وتــی:

»ســەرەتا ئــەو ســزادراوانە کــە دەنێردرێــن بــۆ دوورگەکــە وەک بەشــێک لــە ســزاکەیان دەخرێنــە ژووری تاکــە 

کەســییەوە. تەنهــا پارویــەک نــان و هەندێــک میوەیــان پێدەدرێــت. ئــەوان ناتوانــن جگــەرە بکێشــن، ناتوانــن 

ــن  ــەر تێدەپەڕێن ــارام و بونیاتن ــێوەیەکى ئ ــە ش ــە ب ــەو ماوەی ــەى ئ ــەو زیندانیان ــت. ئ ــان بکەوێ ــە بنەماڵەکانی ــان ب چاوی

ئــەوا لــە بەشــی دووەمــدا هەندێــک رێگادانی تریــان بــۆ دەڕەخســێرێت، ئینجــا لــە بەشــی ســێیەم و چوارەمــەدا 

تێدەپەڕێنــن.  زیندانیبوونەکەیــان  مــاوەى  تاوەکــوو  پێدەدرێــت  ئیمتیازیــان  هەندێــک  تایبــەت  دۆخــی  بەپێــی 

ئەوانــەى لــە زیندانــدا بــە ئارامــی نەجواڵونەتــەوە لــە هەلومەرجــی قورســردا رادەگیرێــن. خاڵــی ســەرەکی، کــە 

ــۆ  ــار ب ــە ب ــن ب ــەوەى ب ــێ ئ ــەوێ بەب ــی ئ ــە زیندانیان ــاوە، ئەوەی ــان دان ــۆ خۆمامن ــەوە ب ــارەی زیندانییەکان ــە لەب ئێم

ــەن. ــدای دەک ــان پەی ــۆ خۆی ــان ب ــەش، خۆی ــان و دامەزراوەک ــەن، خەرجــی خۆی ــان کار دەک ــەى خۆی ــەت و بنامڵ حکوم

ســزادراوان ئــەو خواردنانــە دەخــۆن، کــە ئێمــە پێیــان دەدەیــن، ئــەو جلوبەرگانــە لەبــەر دەکــەن، کــە ئێمــە 

لــە  دەژیــن.  شــێوەیە  بــەو  دەکــەن،  کار  و  دەڕۆن  دەدەیــن دا  پیشــانیان  ئێمــە  رێگایــەى  بــەو  دەدەیــن،  پێیــان 

ماوەیەکــی نزیکــدا مــن دەڕۆم بــۆ ئیمرالــی و ئــەو ناوەنــدە دەبینــم، کــە ئێمــە بــۆ ســزاداراوان و زیندانیامنــان 

ــان  ــارەی زیندانی ــت. ژم ــێ دەکرێ ــان پ ــا کاری ــێ هاوت ــە و ب ــێ وێن ــێوەیکى ب ــە ش ــەوێ ب ــزادراوان ل ــردووە. س ــادە ک ئام

ئەمســاڵ  پارێــزەران  یاســای  بڕاوەتــەوە.  کەســیان  هــەزار   ١٧ بــۆ  ســزا  هــەزار کەس دایــە.   ٣٥ دەورووبــەری  لــە 

دەکــەن.  ئامــادە  نــوێ  یاســایەکی  ئەڵامنــەکان  کــە  بیســتومانە،  ئێمــە  بــەاڵم  دەکرێــت،  پەرلەمــان  پێشکەشــی 

لەبــەر ئــەوەی ئێمــە بــە دڵنیاییــەوە ســوودی لێوەردەگریــن، چاوەڕێــی باوکردنەوەکــەى ئــەو یاســایە دەکەیــن«.

ــە  ــر ک ــێکی ت ــەس. کەس ــەزار ک ــۆ ه ــردەوە ب ــی بەرزک ــەى ئیمرال ــە گرتوخان ــان ل ــارەی زیندانیانی ــاڵی١٩٣٩دا ژم ــە س   ل

ســەردانی ئیمرالــی کــرد، فەتحــی ئۆکیــار بــوو. ئۆکیــار دوای ئــەوەى بــوو بــە وەزیــری داد، خێــرا و راســتەوخۆی 

ــەو ســەردانە  ــان پێبەســرابوو پێشــوازی لێکــرا. ئ ــان یەکپۆشــەوە کــە ریزی ــەن زیندانی ســەردانی دوورگەکــەى کــرد، لەالی

دەکرێــن«  زۆر  لەمجــۆرە  »ناوەنــدی  ناونیشــانی  و  مانشــێت  بــە  جمهوریەتــدا  رۆژنامــەى  لــە   ١٩٣٩ ئابــی  ١٩ی 

باوکرایــەوە. لــە هەواڵەکــەدا راگەیاندرابــوو، ئۆکیــار لێکۆڵینــەوەى لــەو پیوازانــە کــردووە، کــە لەالیــەن زیندانییەکانــەوە 

چێنــدراون. ئۆکیــار پێــش ئــەوەى لــە دوورگەکــە بڕواتــە دەرەوە، لــە دەفتــەری یادداشــتی زیندانەکــەدا نووســیی: 
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ــێ  ــان پ ــد راهێنانی ــردن و تون ــە شــێوازی زیندانی ک ــەوەى ســزادراوان ب ــری ئ ــە ب ــدەدا، ل ــەم ناوەن »ل

بکرێــت و پــەروەردە بکرێــن، بــە کارکــردن پــەروەردە دەکرێــن و وەک مرۆڤێــک، کــە کەڵکیــان بــۆ 

ــدەم بینــی«. ــەم ناوەن ــن. مــن دڵخۆشــم، چونکــە ئ ــەروەردە دەکرێ کۆمەڵگــە هەبێــت پ

لــە ســاڵی ١٩٤٠ دا ئیــدی ئیمرالــی بــوو بــوو بــە ناوەندێکــی گــەورەی بەرهەمهێنــان. رووی جــێ و بانــەکان، قوماشــی 

ــە هەمــوو شــوێنێکی  ــران و ل ــی درووســت دەک ــی ئیمرال ــی زیندان ــە کارگەکان ــزەکان، دەســتامڵ، گــۆرەوی ل ســەر مێ

تورکیــادا دەفــرۆرشان. کوالیتــی و باشــی بەرهەمــەکان ســەرنجڕاکێش بــوون. لــە ســاڵی ١٩٥٨ دا دەزگای گۆشــت 

ــی راو  ــە ئیمرال ــزادراوانەوە ل ــەن س ــییانەی لەالی ــەو ماس ــدا، ئ ــن و بڕیاریان ــی داد رێککەوت ــەڵ وەزارەت ــی لەگ و ماس

ــدا بیانفرۆشــن. ــە فرۆشــگەکانی خۆیان ــن؛ ل دەکرێ

ســەرباری کامپــی کارکــردن، ئیمرالــی لــە مێــژووی نزیکــی تورکیــادا، حەوانگــە و کامپــی میوانــداری لــە کاتــە 

چارەنووسســازەکانی تورکیــا بــووە. دوای کودەتــای ســاڵی ١٩٦٠ ســەرۆک وەزیرانــی ئــەو کاتــی تورکیــا عەدنــان 

مەنــدەرەس و وەزیرانــی ئــەو کاتــە فاتیــن روشــتو زۆرلــو و حەســەن پــۆاڵت کان، ســێدارەیان بــۆ دانــرا و لــە ســێدارە 

دران. دوای ئــەوەش ســینەماکاری نــاودار یڵــامز گۆنــای، کامێــراوان و وێنەگــر ئیرباهیــم باڵەبــان و وێنەگــری رۆم 

ــران. ــەوێ زیندانیک ــی و ل ــۆ ئیمرال ــردران ب ــتافۆنۆدیس نێ ــۆس س ئانگول

بووە بابەتی » ئیکسپرێسی نیوە شەو«
ئیمرالــی دوای ســااڵنی ١٩٤٠ جاروبــار دەبــووە رۆژەڤــی تورکیــا. هەروەهــا لــە ســاڵی ١٩٤٧دا لەســەر چیرۆکــی 

ژیانــی ســزادراوان لــە ئیمرالــی فیلمێــک بــە نــاوی »یــارا – بریــن« درووســتکرا و منایــش کــرا. لــەو نێوانەشــدا 

هەڵهاتنیــش لــە ئیمرالــی رووی دەدا. ســزادراوان بــە ناوەکانــی شــەعبان، عوســامن و خەلیــل ٦ مانــگ دوای 

ــەم  ــە یەک ــن و بوون ــی هەڵهات ــە ئیمرال ــی ١٩٣٦دا ل ــی دووەم ــە کانوون ــران ل ــی ک ــی ئیمرال ــەی زیندان ــەوەى رەوان ئ

ــاب و  ــوێنێکی نای ــە ش ــی ب ــەوکات ئیمرال ــەت ئ ــەى جمهوری ــوون. رۆژنام ــە هەڵهات ــەو دوورگەی ــە ل ــزادراوان، ک س

کەشــخە و لوکــس دەزانــی، بــەاڵم ئــەو رووداوانــەی بــە ناونیشــانی »باشــی بــۆ ئــەوان ســوودی نییــە« باودەکــردەوە.

هەڵهاتنەکــەى ترشینــی یەکەمــی ١٩٧٥ لــە ئیمرالــی، نــەک تەنهــا لــە تورکیــا بەڵکــو لــە جیهانیشــدا بــووە مانشــێتی 

رۆژنامــەکان. هاوواڵتییەکــی ئەمریکــی بــە نــاوی ویلیــام هایــس کــە لــە ســاڵی ١٩٧٠ بــە ٢ کیلــۆ مــاددەی 

ــەر  ــاغ ماجل ــی س ــەپێرابوو، دوای زیندانەکان ــەردا س ــی بەس ــاڵ زیندان ــزای ٣٤ س ــتگیرکرابوو و س ــبەرەوە دەس هۆش

ــەوە  ــەى یونان ــە رێگ ــات. ل ــی هەڵه ــە ئیمرال ــس ل ــام های ــرا. ویلی ــی ک ــراوەی ئیمرال ــی ک ــەى زیندان ــۆی رەوان و باقرک

خــۆی گەیانــدە واڵتەکــەى خــۆی و بەســەرهاتی خــۆی نووســی و باویکــردەوە. بــە دەرهێنانــی ئــاالن پارکــەر، 

ــەی  ــە دوورگ ــەوە. ل ــم و باوکرای ــە فیل ــرا ب ــوە شــەو« ک ــاوی »ئیکسپرێســی نی ــە ن ــاڵی ١٩٧٨ ب ــە س ــس ل ــی های ژیان

ئیمرالــی دا هەتــا ســالی ١٩٩٩ پێــش ئــەوەی کــە رێبــەر ئاپــۆ ببەنــە دوورگەکــە ٢٤٧گیــراو لــەو زیندانــەدا رادەگیــران. 

ڕژێمی ئیمرالی و رێبەر ئاپۆ 
ــە ســتاتوی  ــە دوورگەک ــراو. ل ــووە هەرێمێکــی ســەربازی قەدەغەک ــی ب ــەی ئیمرال ــە ١٧ی شــوباتی ١٩٩٩دا دوورگ   ل

›زیندانــی تاکەکەســی‹ بــۆ رێبــەر ئاپۆدرووســتکرا کــە ڕێبــەر ئاپــۆ وەک ›تابــوت‹ لەقەڵەمــی داوە. ســەرلەبەیانی ١٦ی 

شــوباتی ١٩٩٩ گەلــی کــورد بــە تۆڕەییەکــی گــەورەوە لەخــەو هەســتا. هەمــوو بەهــا نــوورساو، زارەکــی و یاســاییەکانی 

مڕۆڤایەتــی پێشــێلکرابوون و ئەندازیــاری شۆڕشــی کوردســتان، رێبــەر ئاپــۆ ڕادەســتی دەوڵەتــی تــورک کرابــوو. گەلــی 

کــورد کاتێــک ئــەو دیمەنــەی بینــی، ڕژانــە نــاو گۆڕەپانــەکان. هەمــوو کەســانی دەرەوەی کوردســتانیش لــە بەرانبــەر 
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ــەڕی،  ــوباتدا تێپ ــەر ١٥ی ش ــەوەی ٤٨ ڕۆژ بەس ــرد. دوای ئ ــی ک ــە چاالک ــتیان ب ــڕەکان دەس ــزە پیالنگێ ــی هێ نوێنەرایەت

دەســتەی ســەرۆکایەتی پەکەکــە لــە ١٨ی شــوباتی ١٩٩٩دا راگەیەنراوێکــی باوکــردەوە. ئــەوەش وەک یەکــەم ڕاگەیەنراوی 

دەســتەی ســەرۆکایەتی پەکەکــە بــوو کــە ئیــدی چەندیــن ســاڵ بــاری شــۆڕش و تێکۆشــانی خســتە ســەر شــانی:

ــێ  ــەریەکی ب ــۆ و چارەس ــەر ئاپ ــێ ڕێب ــی ب ــکرایە. پەکەکەیەک ــان زۆر ئاش ــارت و گەلەکەم ــی پ »پەیام

پەکەکــە هیــچ کاتێــک، لــە هیــچ دۆخێکــدا پەســەندکراو نییــە. تاکــە وتەبێــژ، سیاســەمتەدار و موخاتەبــی 

چارەســەری سیاســی دۆزی کــورد، پەکەکــە، ڕێکخســتنەکانی ســەر بــە پەکەکــە و گەلــە واڵتپارێزەکەمــان 

ــر  ــان، لەژێ ــوو ڕێکخســن و گەلەکەم ــەوە، هەم ــە دەرەوەی ئ ــە. ل ــەر ئاپۆی ــش ڕێب ــەک کەســە، ئەوی ی

نــاوی ئــەم ڕێبەرتییــە فیداییــن. ئەوانــەی دەیانەوێــت پەیوەنــدی لەگــەڵ ئێمــە و پارتەکەمــان درووســت 

بکــەن، پێویســتە پەیوەنــدی لەگــەڵ ڕێبــەر ئاپــۆ ببەســن. ئەوانــەی دەیانەوێــت دۆزی کــورد چارەســەر 

ــچ چارســەری،  ــەوە هی ــە ل ــن. جگ ــەدوای چارەســەریدا بگەڕێ ــۆ ب ــەر ئاپ ــەڵ ڕێب بکــەن، پێویســتە لەگ

ــان و  ــوپا و بەرەکەم ــی، س ــی پارت ــوو ئەندامان ــە. هەم ــی لەخۆڕای ــەڕان بەدواش ــە و گ ــەب نیی موخات

کوردانــی واڵتپارێــز بــە هەمــوو شــێوەیەک وابەســتەی ئــەم ڕاســتییەن. تــا چارەســەریەک بــەم شــێوەیە 

درووســت دەبێــت، بــە تەنهــا وەک فیدایــی دەژیــن و ئەرکــی فیدایــی خۆیــان جێبەجــێ دەکــەن.«

کۆتایــی  قۆناغــی  و  تەســک کرابووەوە  ئاپــۆ  ڕێبــەر  دەوری  بازنــەی  کاتێــک  ١٩٩٩دا  ســاڵی  ســەرەتای  لــە    

پیالنگێڕییەکــە ئامــادە دەکــرا و رێبــەر ئاپــۆ ڕادەســتی دەوڵەتــی تــورک کــرا، پەکەکــە لــە چیاکانــی کوردســتان 

ئەنجامــی  ئاپــۆ جارێکی تــر وەک ســەرۆکی گشــتی هەڵبژێــردرا.  ئەنجامــدا. رێبــەر  شەشــەمین کۆنگــرەی خــۆی 

نێودەوڵەتــی‹  پیالنگێــڕی  بــۆ  واڵمێکــە  ســەرفرازی،  ›کۆنگــرەی  نــاوی  بــە  ١٩٩٩دا  ئایــاری  ٥ی  لــە  کۆنگرەکــە 

کــرا: کــورد  گەلــی  بەرخۆدانــی  و  ســەرهەڵدان  گەشــکردنی  بــۆ  بانگــەوازی  ڕاگەیەنراوەکــەدا  لــە  ڕاگەیەنــرا. 

» ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا، ســیهیۆنیزمی ئیرسائیــل و فاشــیزمی تــورک و هەمــوو هێــزە نێودەوڵەتیــەکان، بــە بەکارهێنانــی 

ــە  ــە پیالنگێــڕی کــرد. ئــەم پیالنگێڕی ــە ٩ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٨ دەســتیان ب هەندێــک الیەنــی خیانەتــکاری کــورد، ل

بەپێــی هیــچ چوارچێوەیەکــی یاســایی، ئەخالقــی و پێوانــەی مرۆڤایەتــی نییــە. لەگــەڵ ئــەوەی ڕێبەرایەتــی پارتەکەمــان 

تێکۆشــانێکی بەهێــز و بــە بڕیــاری بەڕێــوە بردبــوو، ئــەم پیالنگێڕیــە لــە ١٥ی شــوباتی ١٩٩٩ بــە چاالکییەکــی چەتەگــەری 

گەیشــتە ئــەم قۆناغــە. هێڵــێ تێکۆشــانی ڕێبەرتــی پارتەکەمــان و گــەڕان و هەوڵەکانــی بــۆ چارەســەری سیاســی بــۆ دۆزی 

کــورد، ڕووبــەڕووی میتۆدێکــی نامــەرد هــات. ئــەوەش نیشــانەی ئەوەیە کــە ڕووداوێکی قووڵە لــە مێژوودا. لەگــەڵ ئەوەش 

ڕاســتی جیهــان لــەدژی مافەکانــی گەلــی کــورد، دوژمنایەتــی ئەمریــکا و دووڕوویەتــی ئەوروپــا بــە ئاشــکرایی دەرکەوتــن.

ئێمە داوا لە هەموو گەلەکەمان لە باکووری کوردســتان و شــارە گەورەکانی تورکیا دەکەین کە بۆ هەڵوەشــاندنی سیســتمی 

دەوڵەتــی تــورک ڕاپــەڕن و تێبکۆشــن. بانگەوازیــامن بــۆ گەلەکەمان لە چــوار پارچــەی کوردســتان و دەرەوەی واڵت ئەوەیە 

کــە بەردەوامــی بــە چاالکیەکانیــان بــدەن، پشــتگیری لــە ڕێبــەر ئاپــۆ و تێکۆشــان لــە باکــووری کوردســتان بکــەن. گەنجانی 

کوردیــش پێویســتە لــە هەمــوو گۆڕەپانێــک لــەم تێکۆشــانەدا جێــی خۆیــان بگــرن و بەشــداری لــە ســوپای گەریــال بــن.«

یاسا و قەدەغە تایبەتەکان
بانگــەوازی کۆنگرەکــە لــە ماوەیەکــی کەمــدا لەنــاو هەمــوو گەلــی کوردســتاندا واڵمــی خــۆی بینییــەوە، ژنــان و پیــاوان، 

گەنجــان پــۆڵ، پــۆڵ ڕوویــان کــردە چیاکانــی کوردســتان. لەنــاو گەریــالدا ›نــەوەی ١٥ی شــوبات‹ دەســتی پێکرد. پەکەکــە 

قۆناغێکــی مەترســیداری تێپەڕانــد، دەوڵەتــی تورکیــش یاســای تایبەتــی بــۆ ئیمرالــی دەرکــرد. دوای ئــەوەی رێبــەر ئاپۆیــان 
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بــۆ ئیمرالــی بــرد، ئەنجومەنــی وەزیرانــی تــورک لــە ١٧ی شــوباتی ١٩٩٩دا بــە بڕیــاری ژمــارە ١٢٤٠٨/١٩٩٩ دوورگەکــەی 

وەک هەرێمــی قەدەغــەی زەمینــی، ئاســامن، دەریایــی ڕاگەیانــد. دواتــر ڕژێمــی ئەنقــەرە هەمــوو دەســتوور و 

یاســاکانی خــۆی پێشــێل کــرد، هەمــوو بڕیارەکانــی زیندانــی ئیمرالــی لــە وەزارەتــی داد ســەندرایەوە و لەســەر نــاوی 

ناوەدنــی بەڕێوەبەرایەتــی قەیــران، بڕیارەکانــی ڕادەســتی نووســینگەی ڕاگەیاندنــی قەیرانــی بەنــدەری مودانتیــا کــران.

هاتوچــۆ بــۆ دوورگــەی ئیمرالــی لــە الیــەن نووســینگەی ڕاگەیاندنــی قەیرانــی بەنــدەری مودانتیــا ڕێکدەخــرا 

کــرا.  ســەرۆک کۆماری  قەیرانــی  بەڕێوەبەرایەتــی  ناوەنــدی  ڕادەســتی  ئیمرالــی  زیندانــی  بەڕێوەبەرایەتــی  و 

بەڕێوەبەرایەتــی  ›ناوەنــدی  کــە  بــەوەدەدرا  ئامــاژە  ســەرۆکوەزیری  قەیرانــی  بەڕێوەبەرایەتــی  ٤/ج  خاڵــی  لــە 

و  ناوەندێکــە  نەتەوەییــدا  ئاسایشــی  دەســتەی  گشــتی  ســکرتێری  ســەقفی  لەژێــر  ســەرۆکوەزیری‹  قەیرانــی 

فەقــەرەی ٢ی خاڵــی ســێیەمیش باســی لــەوەی دەکــرد کــە ›ســکرتێری گشــتی دەســتەی ئاسایشــی نەتەوەیــی، 

بەرپرســیارە.« و  سیســتمە  نــاو  یەکــەی  هەمــوو  ئــاگاداری  قەیــران،  بەڕێوەبەرایەتــی  ناوەنــدی  بەردەوامــی 

بــەم شــێوەیە ســکرتێری گشــتی دەســتەی ئاسایشــی نەتەوەیــی کــە تــا ســاڵی ٢٠٠٤ کــە ســەربازی پــەروەردە 

دەکــرد، ئەرکــی بەڕێوەبــردن و ڕێکخســتنی ناوەنــدی بەڕێوەبــەری قەیرانــی ســەرۆکوەزیری لــە ئەســتۆ بــوو و 

ببــووە بەرپرســی دوورگــەی ئیمرالــی. هەمــوو بریــارەکان لەبــارەی ئیمرالــی لــە دەســتی ســەربازانی تــورک و 

لــە الیەکــی تــرەوە لــە الیــەن ســتاتوی ›زیندانــی تاکەکەســی‹ دەردەکــران و لــە هەمــوو پێوانەیەکــی مەدەنــی 

شــوورابوونەوە. لــە ئیمرالــی ســتاتویەکی تایبــەت و ڕێوشــوێنی ئەمنــی تایبــەت هەیــە. نزیکبوونــەوە لــە دووری 

ســەربازیدایە. قەدەغــەی  هەرێمــی  ســتاتوی  چوارچێــوەی  لــە  و  قەدەغەیــە  دەریــاوە  و  ئاســامن  لــە  میــل   ٥

دەوڵەتی تورک یاساکانی خۆشی پێشێل کرد
  دوورگــەی ئیمرالــی و زیندانەکــەی لــە ١٦ی شــوباتی ١٩٩٩تــا ئێســتا لەژێــر بارودۆخــی ›دۆخــی قەیــران‹ کە بــە تەنها لە 

کاتــی شــەڕ، کارەســات و بوومەلــەرزەدا لــە هەرێمێــک ڕادەگەیەنرێــت، بەڕێــوە دەبرێــت. دۆخــی قەیــران کــە چەندیــن 

ســاڵە بەردەوامــە، بــە پێــی یاســاکانی دەوڵەتــی تــورک پێویســتە دەزگایەکی ڕاوێــژکاری بێت، بــەاڵم ئەرکــی بەڕێوەبەری و 

ڕێکخســتنی ناوەنــدی بەڕێوەبەرایەتــی قەیرانــی ســەرۆک وەزیری ســکرتێری گشــتی دەســتەی ئاسایشــی نەتەوەیــی پێــدرا 

و بــووە بەڕێوەبەرایەتــی. دۆخــی نائاســاییان بەســەر ئەم یەکەیەدا ســەپاند و کردەوە و بڕیارەکانی لە ژێــر کۆنتڕۆڵی دادگا 

دەرهێــرا. ئــەم دەزگایــە کــە دەتوانێت هەمــوو بڕیارێک لەبارەی رێبــەر ئاپۆوە بدات، هیچ بەرپرســیاریەکی یاســایی نییە.

ــی  ــی دادی دەوڵەت ــە وەزارەت ــەر ب ــە س ــی دوورگەک ــی و کارمەندان ــی ئیمرال ــی زیندان ــدا بەڕێوەبەرایەت ــە فەرمیەتیش ل

تــورک و بــە شــێوەیەکی تــر ســەر بــە ســەرۆکایەتی گشــتی ســوپای دەوڵەتــی تورکــن. لەبەرئــەوەی ڕژێــم لــە ئیمرالــی 

لەالیــەن ناوەنــدی قەیرانــەوە بەڕێــوە دەبرێــت، ئیمرالــی ڕاگەیاندنــی دۆخێکــی نائاســاییە. بەپــێ بەنــدی ٣ی خاڵــی ١٥ی 

جاڕنامــەی مافەکانــی مرۆڤــی ئەوروپــا ڕژێمــی ئیمرالــی کــە لــە دەرەوەی جاڕنامەکەدایــە پێویســتە بــە ســکرتێری گشــتی 

ــدووە. ــێوەیەی ڕانەگەیان ــەم ش ــتێکی ب ــچ ش ــورک هی ــی ت ــتا دەوڵەت ــا ئێس ــەاڵم ت ــت، ب ــا ڕابگەیەنرێێ ــەی ئەوروپ کۆنس

هەوڵدانەکانی رێبەر ئاپۆ و پشتیوانی کۆنسەی سەرۆکایەتی پەکەکە
کاتێــک رێبــەر ئاپۆیــان بــۆ ئیمرالــی نــارد، تێگەیشــت کــە ئــەو گۆشــەگیری و ئەشــکەنجەی ڕژێــم کــە بــەو 

دەســتیپێکرد.  کاتــەدا  لــەو  ڕاســتەقینەکە  پیالنگێڕیــە  و  نییــە  جیهانــدا  لــە  منونــەی  هەیــە،  لەســەری  شــێوەیە 

کــرد.  پێناســە  بکــەن.«  قــڕ  یەکــری  بــە دەســتی  گــەالن  پیالنگێڕییــەی وەک، »دەیانەوێــت  ئــەم  ئاپــۆ  رێبــەر 

لــە  ڕاگەیانــد.  تــورک  دەوڵەتــی  بەرپرســانی  بــۆ  چارەســەری  مۆدێلــی  و  بینــی  مەترســیەکەی  ئاپــۆ  رێبــەر 

مۆدێلەکــەدا بــە نــاوی ›کۆمــاری دیموکراتــک‹ داوای قبووڵکردنــی مافــە دیموکراتیــەکان دەکــرا، داوای هەنــگاوی 

بهێرێــت. شــەڕ  بــە  کۆتایــی  و  هەمواربکرێتــەوە  کۆمەڵــگا  بەشــداری کردنی  یاســای  و  دەکــرا  کەلتــووری 
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رێبــەر ئاپــۆ لــە الیەکی تــر هەوڵیــدا پڕۆســەی ئاشــتی و دیالــۆگ دەســتپێبکات و دەیوت:«پێویســتە گەلــی کــورد ئــازاد 

بێــت و ڕێــگای ژیــان پێکــەوە دیــار بکرێــت« لــەو کاتــەدا دەســتەی ســەرۆکایەتی پەکەکــە ڕاگەیەنراوێکــی باوکــردەوە:

ــراو و لێدوانەکانــی ڕێبــەری پارتەکەمــان بــۆ گــەل و پارتــی فەرمــان و تەعلیاتــن.  »هەمــوو ڕاگەیەن

ــن و  ــەوە هەبێــت، شــیکاریەکانی ڕێبەرمــان، فەرمان ــدی لەگــەڵ پارتەکەمــان و گەلەکەمان ــا پەیوەن ت

جێبەجــێ دەکرێــن. ئەگــەر پەیوەنــدی ڕێبەرتــی پارتەکەمــان لەگــەڵ پــارت و گــەل بپچڕێــت، هیــچ 

ــەوە  ــی پارتەکەمان ــە و ڕێبەرایەت ــە ئێم ــدی ب ــۆ پەیوەن ــەر ئاپ ــاوی ڕێب ــەر ن ــی لەس ــە و لێدوانێک قس

نابێــت. ئێمــە دۆخێکــی بــەو شــێوەیە قبــووڵ ناکەیــن.«

هێرشی نەژادپەرستی لەدژی پارێزەران
  گەلــی کــورد و بزوتنــەوەی ئــازادی لــە دەوری رێبــەر ئاپــۆ ببــوون بــە بازنەیــەک و ئــەوەش تەڵەکەبازیەکانــی 

ــە  ــۆ بەرگریکــردن ل ــزەر ب ــان پارێ ــە دەی ــا و باکــووری کوردســتان و زۆر شــار ب ــە تورکی ــی تێکــدا. ل ــزە پیالنگێڕەکان هێ

ــەر  ــەوادەی رێب ــەن خان ــە الی ــزەر ل ــرد. ١٦ پارێ ــان ک ــەردانی دادگای ــرد و س ــدان ک ــە هەوڵ ــتیان ب ــۆ دەس ــەر ئاپ رێب

ــرد.  ــان ک ــی دەوڵەتی ــەردانی دادگای ئاسایش ــن س ــۆ چاوپێکەوت ــوباتی ١٩٩٩ ب ــە ٢٢ی ش ــران و ل ــدار ک ــۆەوە ئەرک ئاپ

ــوباتی ١٩٩٩  ــە ٢٥ی ش ــدا ل ــورک ڕێگەی ــی ت ــەوت، دەوڵەت ــۆ و دەرەوە دەرک ــی ناوخ ــەرەتایی بەرخۆدان ــی س ئەنجام

پارێــزەران ســەردانی ئیمرالــی بکــەن. لــەو کاتــەدا نەژادپەرســتانی فاشــیمی تــورک زۆر ببــوون، کاتێــک گروپــی 

ــزەران. ــەر پارێ ــردە س ــیان ک ــتەکان هێرش ــی، نەژادپەرس ــە ئیمرال ــوە بچن ــا و لەوێ ــە موودانی ــتیان بچن ــزەران ویس پارێ

پارێــزەران لەژێــر هێرشــەکاندا چوونــە ئیمرالــی و ســراتیژی ســەردەمی نــوێ و پەیامــی ئاشــتی ڕێبــەر ئاپۆیــان 

ــی  ــە ماڤ ــاری ١٩٩٩ دا ل ــە ١٣ی ئای ــدرا. ل ــی و خۆپیشــاندان ئەنجام ــا چاالک ــی تورکی ــارە گەورەکان ــە ش ــردەوە. ل باوک

ــتدا.  ــان لەدەس ــەس گیانی ــرەوە ١٣ ک ــەوەی ئاگ ــۆی کەوتن ــدرا و بەه ــی ئەنجام ــتەنبوڵ چاالک ــۆی ئەس ــی کادک چارش

رێبــەر ئاپــۆ لــە ١٧ی ئایــاری ١٩٩٩ دا لەگــەڵ پارێزەرانــی کۆبــووە و داوای کــرد چاالکــی توندوتیــژی کۆتاییــان پێبێــت.

تا ١٥ی شوباتی ١٩٩٩ بە تەنها نەخۆشی سینۆزیتی هەبوو

ــاو بارودۆخــی گۆشــەگیری و  ــەاڵم لەن ــوو. ب ــۆ نەخۆشــی ســینۆزیتی هەب ــەر ئاپ ــا رێب ــە تەنه ــا ١٥ی شــوباتی ١٩٩٩ ب ت

ــی  ــۆ گەل ــی ب ــەوەی ئیمرال ــوو. لەبەرئ ــن نەخۆشــی تر ب ــدا تووشــی چەندی ــا هێشــتنەوەی ئیمرالی ئەشــکەنجە و بەتەنی

کــورد و ڕێبەرەکــەی وەک ›مردنێکــی لەســەرخۆ کــە چاوەڕێــی کاتــی دەکــرد‹ بــوو. بــەاڵم ئــەو پیالنانــەش ســەرنەکەوتن. 

ــە. ــاو بەرخۆداندای ــتا لەن ــا ئێس ــەوە و ت ــتانی ١٩٩٩ـ ــە زس ــەی ل ــتی ڕێبەرەک ــازادی و تەندرووس ــۆ ئ ــورد ب ــی ک گەل

رێبــەر ئاپــۆ لــە ســاڵی ٢٠٠١ دا لــە یەکەمیــن پارێزنامەیــدا بــە نــاوی ›پارێزنامەکانــی دادگای بــااڵی ئەوروپــا 

بــەم شــێوەیە دیــار کــرد: ئیمرالــی  تــا کۆمــاری گــەل‹ ســراتیژی دوای  لــە دەوڵەتــی راهیبــی ســومەرەوە   –

بــەو  ئەگــەری  فیزیکــی،  لــە ڕووی  تایبەتــی  بــە  ئامادەکرابــوو.  مــردن  بەپێــی  راســتیدا هەمــوو شــتێک  »لــە 

لــەوە  جگــە  بــەاڵم  کــردەوە،  بیــرم  زۆر  ئــەوەی  لەگــەڵ  ئامــاج.  ببــووە  لەناوبردنــم  نەبێــت،  شــێوەیەش 

هەبــوون  قــوڵ  و  نازانرێــت  کــە  شــت  زۆر  پیالنگێڕیەکــەدا  لــە  نەبــوو.  پشــتەوە  لــە  ئامانجێکــی  هیــچ 

بــوو. پێویســتە  مرۆڤایەتــی  بەهێــزی  دەســتپێکێکی  و  بــوو  موعجیزەیــەک  وەک  تێکشــکاندنی  کــە 

ــاوەڕی و  ــی ب ــش بەپێ ــە نزیکەکانی ــت و هەڤاڵ ــرەوە دۆس ــی ت ــە الیەک ــی دژ، ل ــووە الیەن ــان بب ــوو جیه ــرەدا هەم لێ

مۆڕالیــان جگــە لــە ›مردنێکــی بەشــەرەف‹ چاوەڕێــی هیچیــان نەدەکــرد. لۆژیکــی ســەدەکە بــەو شــێوەیە بــوو. لۆژیکــی 

ــەاڵم  ــن خــۆم وەک ســزایەک، ب ــردن‹ م ــاکانی شــەڕ ›گولەبارانک ــی یاس ــوو. بەپێ ــەو شــێوەیە ب ــش ب دۆســت و دوژمنێ

ــەوە. ــە بکات ــێوەیەکی تر تۆڵ ــە ش ــت ب ــتانی دەیویس ــوو. شارس ــش نەب ــەی منی ــەم ماف ــیدەکەمەوە، ئ ــی ش وەک مافێک
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مــن هیــچ کاتێــک ئەمــەم بــۆ قارەمانێتــی نەکــرد. خــاوەن چارەســەریەک بــووم، دەمویســت چۆن بم بــەو شــێوەیە بنارسێم 

و بــاش دەزانــم کــە نزیکریــن هەڤااڵنیشــم نەبــوون بــە شــایەتی ئــەم شــتە. بــەاڵم الیەنەکــی مــن هەبــوو کــە هیــچ کاتێک 

خیانەتــم لێنەدەکــرد. بەردەوامیــم بــەو دۆخــە دەدا وەک منداڵێــک کــە هیــچ کاتێــک خیانــەت لــە خەیاڵەکانــی نــاکات.

بــۆ ئەوانــەی دەیانەوێــت لــە هەڵوێســتی مــن لــە ئێمرالــی تێبگــەن، ئــەوەی کــە جێبەجــێ دەبــوو نــە ڕەخنــە، 

ــەو  ــی و ئ ــە دڵپاک ــن ب ــن ب ــەدانە ناتوان ــەم گەش ــوو. ئ ــان ب ــۆ ژی ــی ب ــە چاوەڕوان ــوەردن و ن ــە داوای لێب ــە و ن خۆڕەخن

ــت.  ــەرییە بنارسێ ــی و خۆس ــەم ئۆرژینالێت ــتە ئ ــوو و پێویس ــاواز ب ــە جی ــووە. دۆخەک ــدا هات ــەر من ــە بەس ــتانەی ک ش

لەبەرئــەوەی کــە چۆنییەتــی جەوهــەری هەڵویســتی ئاشــتی و برایەتــی هەیــە، مــن بــاس لــە پالنــی دووەم یــان 

ــەو شــتە. ــی شارســتانی نەبوومــە واڵمێــک و خــۆم نەکــردە ئامــرازی ئ ــۆ داواکاریەکان هەڵوێســتێکی سیاســی ناکــەم و ب

مــن لێــرە ئەگــەر کارم بــۆ خــۆم بکردایــە، لــە بەرانبــەر نەعلەتــی شاراســتانی ســەردەم تێــک نەدەچــووم. ئەگــەر ژیانێکــی 

ــرت.  ــی دەگ ــی سیاس ــەر بۆچوونێک ــە ه ــزم ل ــە، ڕێ ــەرەف هەبوای ــی بەش ــتی و ئازادیەک ــەی ئاش ــەر بناغ ــی لەس برایەت

مــن زۆر گرنگــی بــە هەندیــک هەڵوێســتی بچووکــی سیاســی نــادەم، دەزانــم کــە بــە ئەنــدازەی خەیاڵپەرســتی ئــەوان، 

ــووڵ  ــازادی قب ــوون ئامــادەن، منیــش یەکێتــی و هەڵوێســتێکم لەســەر بناغــەی ئ ــوون و هەژارب ئەوانیــش بــۆ کەمب

ــک  ــوو کاتێ ــرد. وەک هەم ــووڵ نەدەک ــم قب ــی زۆرەملێ ــدازەی یەکێتیەک ــە ئەن ــش ب ــک منی ــوو کاتێ ــرد. وەک هەم دەک

بــە ئەنــدازەی یەکێتیەکــی بــە زۆر، دابڕانێکــم قبــووڵ نەدەککــرد و بەردەوامیــم بــە هەڵویســتی واتــاداری خــۆم دەدا.«

شانۆی تراژێدی-کۆمێدی مافەکان 
»ئەگــەر ئێمــە وەک مرۆڤــەکان و گــەالن ســەیرمان بکرایــە، ئەگــەر یەکســانی مافــەکان بــۆ هەمــووان 

ــدی شــانۆی  ــەوە ئی ــە دڵنیایی ــن، ب ــوون و پێکدەهات ــە دەب ــۆ منیــش و گەلەکەشــم ئەوان ــەوا ب ــە، ئ بوای

ــەدەدا«. ــی رووی ن ــە ئیمرال ــەکان ل ــدی ماف تراژێدی-کۆمێ

ــی  ــوو دۆخێک ــە وەک ــی کردن ــەم دادگای ــی دەکات و ئ ــە ئیمرال ــردن ل ــی ک ــە دادگای ــاس ل ــۆ ب ــەر ئاپ ــەوە رێب ــەم وتنان ب

تراژێدی-کۆمێــدی مافــەکان پێناســە دەکات. 

رۆژانــی دوای ١٥ی شــوباتی ١٩٩٩ دەوڵەتــی تــورک لــە ئیمرالــی زیندانێکــی تایبەتــی لــەو درووگەیــەدا درووســتکرد، کــە لە 

دونیــادا منونــەى نییــە. لــەو زیندانــەدا پرۆتــۆ –گوانتانامــۆ، کــە هیــچ مــاف و یاســایەکی نێونەتەوەیــی نایگرێتــەوە، ئامانــج 

ئــەوە بــوو، کــە ئافرێنــەری شۆڕشــی کوردســتان و رێبــەری گەلێک بە ئەشــکەنجە بــێ ئیرادە بکــەن و ئیرادەی تێکبشــکێنن، 

بــەاڵم حســاباتی رژێمــی ئەنقــەرە لــە ئیمرالی، کــە لە زینداندا لــە دنیــای دەرەوە دابڕێــراوە و گۆشــەگیرکراوە؛ بەدینەهات. 

رێبــەر ئاپــۆ یەکــەم هەڵوێســتی خــۆی بەرامبــەر بــە بەرپرســان و لێکۆڵەرانــی دەوڵــەىت تــورک نیشــان دا، کــە بــە تایبــەت 

هەڵبژێردرابوون و دەستنیشانکرابوون. رێبەر ئاپۆ بۆ ئەوەى دەرگا بە رووی چارەسەری و دیالۆگ دا بکاتەوە زۆر هەوڵی دەدا.

رێبــەر ئاپــۆ هەڵوێســت و نزیکایەتــی بــۆ چارەســەری کێشــەکان و کۆتایهێنــان بــە توندوتیــژی، لــە قۆناغــی یەکەمــدا لــە 

چوارچێــوەی پارادایمــی نوێــدا بــۆ رای گشــتی خســتەڕوو. لــە قۆناغــی دووەمــدا نامــەى بــۆ بزووتنــەوەى ئــازادی کــورد 

ــەرۆکایەتی  ــتەى س ــۆ دەس ــەى ب ــۆ ٤ نام ــەر ئاپ ــی ١٩٩٩دا رێب ــوو ٢٩ی حوزەیران ــار تاوەک ــوان ٣١ی ئای ــە نێ ــی. ل نووس

بزووتنەوەکــەی خــۆی  بــۆ  تورکــدا  بەرپرســانی دەوڵــەىت  لەگــەڵ  ئاپــۆ چاوپێکەوتنەکانــی  رێبــەر  نــارد.  پەکەکــە 

خســتەڕوو. رێبــەر ئاپــۆ لــە یەکێــک لــەو نامانــەدا لەبــارەى گــەڕان و هەوڵــی خــۆی بــۆ چارەســەری سیاســی وتبــووی:

»مــن ئــەوەم دایــە پێــش خــۆم، کــە خۆبەڕێوەبــەری کلتــووری بــە مســۆگەری دەوڵــەت بــە بەرفراوانــی و تایبەمتەنــدی 

ــک  ــە مۆدێلێ ــی، ک ــەم نەزان ــە هەڵ ــن ب ــوەردا م ــە پێ ــت. ل ــە، یەکبگرێ ــی دەوڵەت ــەى بنەڕەت ــورد بناغ ــە ک ــەوەى ک ئ

بئافرێرێــت. مــن گفتوگــۆم لەگــەڵ کــرد، کــە بەڕێوەبــەری خۆجێیــی دیموکراتیــک بــە یاســای حیزبــە ســیاییەکان 

و هەڵبــژاردن دەتوانرێــت بچێتــە چوارچێــوەی هاوکارییەکــی گرنــگ و چارەســەری سیاســی بدۆزێتــەوە. ئەگــەر 

54



مســۆگەری و گارانتــی یاســایی، کار و تایبەمتەندی تــر لەگــەڵ مــاددەی تــر بکەنــە رۆژەڤــەوە، مــن رامگەیانــد، 

ــی  ــتی و سیاس ــەری ئاش ــۆ چارەس ــت ب ــە دەتوانێ ــت و قۆناغەک ــای نامێنێ ــداری مان ــەڕی چەک ــەدا ش ــەو کات ــەوا ل ئ

بــەرەو پێــش بچێــت. دەڵێــم، هــەر هیــچ نەبێــت دەوڵــەت هەڵوێســتی خــۆی روون بکاتــەوە، هەڵوێســتی ئێمــەش 

ــت«. ــتێکی راس ــەروەردە و هەڵوێس ــە پ ــت ب ــتوو دەبێ ــتدا پشتبەس ــەقامگیری و ئاگربەس ــدا، س ــتنی چاالک ــە پاراس ل

لەونێوانــەدا گەلــی کــورد و بەرخودانــی کوردســتانیان بــۆ یەکەمجــار بەبــێ رێبەرەکەیــان بــەرەو نــەورۆز دەڕۆیشــن. 

ــەورە شــارەکانی  ــووری کوردســتان و گ ــە باک ــورک، ل ــی ت ــی دەوڵەت ــم و قەدەغەکارییەکان ســەرباری گوشــارەکان، زوڵ

تورکیــادا ســەدان هــەزار کــەس رژانــە ســەر شــەقامەکان، نفرەتــی خۆیــان لــە دژی پیالنگێــڕی نێونەتــەوەی 

خســتەڕوو و داوای ئــازادی رێبــەر ئاپۆیــان کــرد. رۆژانــی دوای نــەورۆز رێبــەر ئاپــۆ جاڕنامەیەکــی چارەســەری 

لــە ٨ خاڵــدا نووســی و ســراتیژییای نوێــی لــەو جاڕنامەیــەدا بــە کورتــی بەمشــێوەیە خســتبووەڕوو:«قۆناغی 

ئاگربەســتەکەی ١ی ئەیلولــی ١٩٩٨ لــە هەمــوو شــوێنێکدا درێــژەی پێبدرێــت. بــە شــێوەیەکى ســەقامگیر و 

ــە  ــەوەدا پەکەک ــەڵ ئ ــت. لەگ ــوردن رابگەیەنێ ــەت لێب ــت. دەوڵ ــداری بهێرێ ــەڕی چەک ــە ش ــی ب ــەیی کۆتای هەمیش

خــۆی ئامــادە بــکات، کــە لــە نــاو سیســتمی دیموکراتیکــدا بــە یاســایی ببێــت. لــە تورکیــا هەمــوو هێــزە 

بکــەن«. قۆناغــە  ئــەو  نێونەتەویــی هــاوکاری  ئاشــتی  و  مــرۆڤ  مافەکانــی  رێکخراوەکانــی  پەیوەندیــدارەکان، 

ــە دەســتەى ســەرۆکایەتی پەکەکــەوە لــە ٦ی  ــارد، ل دوای ئــەوەی رێبــەر ئاپــۆ نامەکانــی بــۆ بزووتنەوەکــەى خــۆی ن

ــە  ــی ل ــان و دوودڵ ــەوەى گوم ــێ ئ ــە بەب ــەوە. دەســتەى ســەرۆکایەتی پەکەک ــەکان درای ــی نام ــاری ١٩٩٩دا وەاڵم ئای

ــی و  ــەى خۆیەت ــۆزی رێبەرەک ــزب دڵس ــد، حی ــکرا رایگەیان ــێوەیەکى ئاش ــە ش ــکات، ب ــت ب ــتیدا درووس ــاو رای گش ن

ــەگیرییەی،  ــەو گۆش ــەدا ئ ــەو نێوان ــوە. ل ــە ســراتیژیای ســەردەمی نوێ ــت ب ــێوەیەک پەیوەســت دەبێ ــوو ش ــە هەم ب

ــتی  ــەر تەندرووس ــی لەس ــەری خراپ ــەم کاریگ ــەوە و یەک ــی دووەم ــووە مانگ ــەپێرابوو چووب ــدا س ــە ئیمرالی ــە ل ک

رێبــەر ئاپــۆ درووســتکرد. رێبــەر ئاپــۆ لــە مانگــی نیســاندا لــە چاوپێکەوتــن لەگــەڵ پارێزەرەکانیــدا وتبــووی:

ــز  ــم، گۆشــەگیری گوشــاری لەســەر درووســتکردووم، الواز و بێ هێ ــاش نی ــە رووی جەســتییەوە ب »ل

دەبــم، دەســتەکانم دەلــەرزن، تەندرووســتی منیــش لــە دەســت دەچێــت«.

›پەردەی یەکەم لە شانۆی ئیمرالیدا‹
ــر  ــە ژێ ــی ل ــتمی ئیمرال ــە سیس ــران، ک ــەرۆک وەزی ــی س ــدی قەیران ــی ناوەن ــەورۆز، بەڕێوەبەرایەت ــی دوای ن رۆژان

دەســتدایە، لــە ٢٤ی ئایــاری ١٩٩٩دا بــۆ قۆناغــی دادگایکــردن هەنــگاوی نــا، کــە رێبــەر ئاپــۆ وەک ›شــانۆی ئیمرالــی‹ 

پێناســەی کــرد. بەپێــی بابەتــەکان، دەبوایــە شــوێنی دادگایی کردنەکــە لــە ئامــەد بوایــە، بەاڵم لەالیــەن ٢هەمیــن دادگای 

ئاسایشــی دەوڵــەت لــە ئەنقــەرە دادگایی کردنەکــە لــە دوورگــەی ئیمرالــی بەڕێوەچــوو. هــەر ئــەو کاتــە بــە ئەنــدازەی 

پێویســت ئامــاژەی ئــەوە هەبــوون، کــە دەوڵەتــی تــورک یاســاکانی خۆیشــی پێشــێل دەکات. لــە راگەیانــدراوی ناوەندی 

گشــتی کۆمەڵــەى مافەکانــی مــرۆڤ لــە ١ی ئایــاری ١٩٩٩دا لەبــارەى بێم افــی و بــێ یاســایی لــە ئیمرالــی دا هاتبــوو:

»پارێــزەران، کــە دەیانەوێــت بــڕۆن بــۆ بینینــی، لەبــەر ئــەوەى دەڕۆن بــۆ ناوچــەى قەدەغــە کــراو و لەبــەر 

ــن  ــار دەب ــت، ناچ ــراوەدا رادەگیرێ ــە ک ــەو ناوچــە قەدەغ ــە و ل ــای چیی ــە بین ــار نیی ــە دی ــە، ک ــە بینایەکدای ــەوەی ل ئ

لــە بەرپرســانی ئیــداری مۆڵــەت وەربگــرن. بەوشــێوەیە ئــەو ئەرکــە، کــە ئەرکێکــی نایاســایی بــوو لەالیــەن 

ــەت  ــت مۆڵ ــی دەبێ ــۆ ئیمرال ــڕۆن ب ــزەران ب ــەوەى پارێ ــۆ ئ ــە، ب ــۆ منون ــت. ب ــەوە بەکاردەهێرێ ــیخوڕە ئیدارییەکان س

لــە پارێــزگاری بورســا وەربگــرن. ئــەوە لــە کاتێکدایــە چاوپێکەوتنــی پارێــزەر لەگــەڵ موەکیلەکەیــان بابەتێکــە، 

ــت،  ــووڵ ناکرێ ــە قب ــدارە. بۆی ــەری و ئی ــە بەڕێوەب ــزگار بەشــێکە ل ــە. پارێ ــە پرۆســەى دادگاوە هەی ــدی ب ــە پەیوەن ک

ــە  ــۆی دەخات ــەرنجی خ ــرۆڤ س ــک م ــن. کاتێ ــەیە ب ــەو پرۆس ــداری ئ ــداری بەش ــانی تری ئی ــزگار و بەرپرس ــە پارێ ک
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ســەر راگەیاندراوەکانــی پارێــزگاری بورســا ئــەوە دەبیرێــت، کــە پارێــزگاری بورســاش ناتوانێــت ئــەو ئەرکــە بــە 

ــۆ زەق  ــەرەوە ب ــە دادگای ئەنق ــوورساوی ل ــە ن ــتووری ب ــی دەس ــت، مەرجێک ــەکار بهێنێ ــک ب ــک و پێ ــێوەیەکى رێ ش

ــە  ــووە، ک ــت ب ــەدا درووس ــەو ئەرک ــێواوییەک ل ــەرەوبەریی و ش ــت، بێس ــەوە دەردەکەوێ ــەدا ئ ــەو دۆخ ــەوە. ل دەکەن

ــەری  ــرێتەوە. بەڕێوەب ــتوورەوە دەبەس ــەو دەس ــتنیش ب ــی پاراس ــە، ئەرک ــادا نیی ــە یاس ــوێنێکی ل ــچ ش ــە هی ــەو ئەرک ئ

یــان دادگا خــۆی بــۆ خــۆی بڕیــار دەدات، کــە کــێ بەشــداری دەبێــت و کــێ، کــێ بپارێزێــت. دەرفەتــی پارێزەرانــی و 

رۆیشــتنیان بــۆ دوورگــەى ئیمرالــی بــۆ قســەکردن لەگەلیــدا، لەســەر بنەمــای میزاجــی بــێ مافییــەوە لــە نــاو دەبرێــن.   

هەروەهــا دەکرێــت بــۆ ئــەو رێگــری و دژوارییانــەى لــە بــەردەم بەرگریکردنــدا درووســت دەکرێــن، دەبێــت باســیش لــە 

نادیاربوونــی کاتــی رۆیشــن و هاتنــی کەشــتییە دەریاییەکــە بــۆ ئیمرالــی بکەیــن، بــەاڵم بەرپرســانی ئیــداری دەرفەتــی 

ئــەوەى دەدەن، کــە الیەنگــری حیزبێکــی سیاســی، کە دەســتیان نیشــانەى گورگە بۆرەکانــی پێوەیە و بەو نیشــانەیە بەرزی 

دەکەنــەوە، کــۆ ببنــەوە و ئــەو کەســانە هانبــدەن. ئــەوەش دەگاتــە ئــەو ئاســتە، کــە ئــەو پارێزەرانــەى ئەرکــی پاراســن 

وبەرگرییــان لــە ئەســتۆیە گەلەکۆمەیــان لــێ بکرێــت و بــە چەندیــن کــەس هێرشــیان بکرێتــە ســەر. ئــەو دیمەنانــەى کــە 

لــە تەلەفزیۆنەکانــدا دەبیرێــن، نــەک هــی کەســانی نــاو گــەل نین، بەڵکــو لە دیمەنەکاندا ســەمبوولی کەســانی فاشیســت 

و نەژادپەرســت هەیــە و ئــە کەســانەش دەنارسێــن. ســەرباری ئــەوەش پارێــزگاری بورســا ئــەو دیمەنانــە وەک ناڕەزایەتــی 

ــی. ــردن و پارێزەرێت ــەر بەرگریک ــە س ــورس خراوەت ــارێکی ق ــە گوش ــە، ک ــەوە روون ــەاڵم ئ ــان دەدا، ب ــەل نیش ــایی گ ئاس

دوورگــەی ئیمرالــی کــە ئۆجاالنــی تێداییــە، تــا ئێســتاش بــە ناوچــەى قەدەغــە کــراو راگەیانــدراوە، بــەاڵم دیــار 

یــان  نەخۆشــخانەیە،  زیندانــە،  رادەگیرێــت  تێیایــدا  شــوێنەى  ئــەو  کــراوەدا،  قەدەغــە  ناوچــە  لــەو  کــە  نییــە، 

شــوێندا   ٢ لــە  زیندانــی  کەســی  تورکیــا،  لــە  مافــەکان  بابەتــی  بەپێــی  چاودێریکردنــە.  و  لێکۆڵینــەوە  شــوێنی 

رادەگیرێــن، یــەک، زینــدان و دوو، نەخۆشــخانە یــان لــە قاوشــەکانی زیندانــدا. نابێــت کەســی زیندانــی جگــە 

لــەو شــوێنانە لــە شــوێنێکی تــردا رابگیرێــت. بــۆ ئــەوەى لــە زیندانــدا مبێنێتــەوە و ئــەو شــوێنەى کــە تێیــادا 

خاوەنــی  رابگەیەنرێــت.  و  پێناســەکرابێت  زینــدان  وەک  دادەوە  وەزارەتــی  لەالیــەن  دەبێــت  دەمێنێتــەوە 

بێــت. بەرپرســیار  لێــی  گشــتی  داواکاری  ســەرۆکی  و  گشــتی  داواکاری  و  بێــت  زینــدان  یەکــەی  و  بەڕێوەبــەر 

لــە زیندانــی ئیمرالــی، کــە بــە ناوچەیەکــى قەدەغەکــراو راگەیانــدراوە، شــوێنێکی وەک ئــەوە نییــە، وەزارەتــی داد بــە 

زیندانــی راگەیاندبێــت، چونکــە بەڕێوەبــەر و یەکــەی زینــدان و هیــچ کارمەنــد و پاســەوانێک بــۆ شــوێنێک بــە نــاوی 

زیندانــی ئیمرالــی ئەرکــدار نەکــراون. ئــەوە لــە کاتێکدایــە لــە رووی پێگــەى یاســاییەوە، کەســێکی زیندانییــە. پێویســتە 

دەرفەتــی ئــەوەى هەبێــت، کــە بتوانێــت ســوود لــە مافەکانی زینــدان وەربگرێــت. لــە راگەیانــدراوی پارێــزەران و راپۆرتی 

دادوەرەکانــدا، هەروەهــا لــە راگەیاندراوەکانــی ئەو پزیشــکە ســەربازییانەدا، کە پشــکنینی بــۆ دەکەن ئــەوە دەرکەوتووە، 

لــە زینــدان راناگیرێــت، لە شــوێنێکدا رادەگیرێت، کە بەرپرســانی فەرماندەیی گشــتی بــە بەردەوامی لێکۆڵینــەوەى لەگەڵ 

دەکــەن، لــە ژێرچاودێریــدا رایدەگــرن و هەمــوو پێداویســتییەکان لەالیــەن بەرپرســانی ســەربازییەوە دابیــن دەکرێــن«.

  دەوڵەتــی تــورک، کــە گوێــی نــەدەدا بــەو هۆشــداریانەی رێکخراوەکانــی مافەکانــی مــرۆڤ، لــە ٣١ی ئایــاری ١٩٩٩دا 

دەســتی بــە دادگایکــردن کــرد. لــە هێرشــی دژ بــە پارێــزەران تاوەکــوو وەرنەگرتنــی دۆســییەکە و رەتکردنــەوەى 

ســەردانکردن و چاوپێکەوتنــە یاســای و مافدارانــەکان، لــەو پرۆســەیەدا مافــی پاراســن و بەرگــری بــە تــەواوی 

بــە نەبــوو چــاوی لێکــرا. هێشــتا دادگاکــە دەســتی پێنەکردبــوو، کــە لــە ئەنقــەرە مشــتومڕ و بــاس لــە ســزای 

ــێوەیەکی  ــە ش ــەوەى ب ــەرباری ئ ــەیە، س ــاغ و پرۆس ــەو قۆن ــی ئ ــوو کۆتای ــەرەتاوە تاوەک ــە س ــرا. ل ــێدارەدان دەک ــە س ل

ــۆ دەســتەى دادگاکــە کــرد: ــۆ ئاشــتی و چارەســەری ئــەو پێشــنیازەى ب ــۆ ب ناحقوقــی و نایاســیی ئەنجامــدرا، رێبــەر ئاپ

»بناغــەى چارەســەری دیموکراتیــک هەیــە. خۆراکێشــاندن بــە یەکــردا پێویســت نییــە. تــورک جگــە لــە خۆپاراســن لــە 

مەترســی گــەورە، دەرفەتــی ئــەوەى هەیــە، کــە ئــەوە بگۆڕێــت بــۆ ســەرچاوەی هێزێکی نــوێ. دەرفــەت و توانایی شــەڕی 

ســەربازی پەکەکــە لــە ناوخــۆ و دەرەوە دەکەوێتــە خزمەتــی تورکیــا. ئەگــەر تورکیــا و ســەرەتا ئەوروپا دەیانەوێــت، تورکیا 

56



ببێتــە ســەنگەرێکی نــوێ و لــە هەرێمەکــەدا ببێتــە واڵتێکــی پێشــەنگ، ئــەوە بــە زرگاربــوون لــەو شــەڕەدا بــەدی دێــت. 

چارەســەرییەک لەســەر هەبوونی سیاســی پەکەکە دەبێتە گەورەترین دەســتکەوتی تورکیا. هەر چەن بچووکبوونی پەکەکە 

دەبێتــە هــۆی لــە دەســتدانی زۆر گــەورە، ئەگــەر راســت بــەکار بهێرێــت بــەو ئەندازەیــە هێزێکــی گــەورە دەئافرێنێــت«.

لەدوای ٩ دادگایی کردن بڕیاری سێدارە!
لــە ئەنجامــی ٩ دانیشــتنی دادگادا، کــە لەالیــەن هەمــوو دەســەاڵتە سیاســی، ســەربازی و دەســتەبژێرەکانەوە بــە 

ــی ١٩٩٩دا  ــە ٢٩ی حوزەیران ــێدارەدانی ل ــاری لەس ــورک بڕی ــی ت ــتەى دادگای دەوڵەت ــرا، دەس ــکڵی ناوب ــە و ش فۆرمالیت

ئاشــکرا کــرد. بێگومــان ئــەو رێکەوتــە هەڵکــەوت نەبــوو. ٧٤ ســاڵ لــەوە پێــش لــەو ڕۆژەدا، واتــە لــە ٢٩ی حوزەیرانــی 

١٩٢٥دا بــە بڕیــاری دادگای ئیســتیقالل، کــە هــەر وەک ئیمرالــی رێکخرابــوو، ســەرکردەی کــورد شــێخ ســەعیدی پیــران 

ــوون. ــوو ب ــوردی پێش ــش ک ــە کوردی ــوو و ن ــاڵی ١٩٢٥ ب ــی س ــاڵی ١٩٩٩ جیهان ــی س ــە جیهان ــەاڵم ن ــێدارە درا، ب لەس

بڕیــاری لەســێدارەدان لــە هــەر چوارپاچــەى کوردســتان کاردانــەوە و توڕەییەکــی گــەورەی لێکەوتــەوە و لــە رای 

ــەوە. دوای  ــار باودەکرای ــەو بڕی ــی ئ ــەی ئیدانەکردن ــدراو و لێدوان ــەک راگەیان ــە دوای ی ــەک ل ــش دا ی ــتی جیهانی گش

ــە  ــتنی ب ــەر کوش ــووەکان لەس ــەوە یەکگرت ــی نەت ــەری تایبەت ــی ریپۆرت ــە ئیمرال ــێدارەدان ل ــاری لەس ــە بڕی ــەک رۆژ ل ی

ئەنقەســت و بــێ دادگایکــردن، بــێ لێپرســینەوە و لێکۆڵینــەوە کــردن و میزاجــی نامەیەکــى بــۆ حکومــەىت تورکیــا نــارد. 

ــەرە  ــی ئەنق ــە رژێم ــێلکردووە و داوای ل ــی پێش ــی ژیان ــان ماف ــزای گیانکێش ــاری س ــوو، بڕی ــەدا راگەیاندراب ــە نامەک ل

کــردووە »لــەو بڕیــارە دووربکەوێتــەوە و هەڵیبوەشــێنێتەوە«. هەروەهــا رێکخــراوی لێبوردنــی نێونەتەوەیــی ســەرنجی 

ــارەی  ــەکان لەب ــتانداردە نێونەتەوەیی ــوەر و س ــدا و پێشــێلکردنی پێ ــاکانی تورک ــە یاس ــی ل خســتە ســەر کێشــەی ئیمرال

دادگایکردنــی دادوەرانــە و بەبــێ هیــچ شــەرت و مەرجێــک لــە دژی ســزای گیانکێشــانی دادگاکــە وەســتایەوە.  

دەهاتــن  شــێوەیە  لــەو  راگەیانــدراوی  و  لێــدوان  رۆژئاواییــەوە  واڵتانــی  و  نێونەتەوەیــی  چاودێــرە  لــە هەمــوو 

کــرد.  ئیمرالــی  دادگاکــەى  ستایشــی  ئەمریــکا  کــە  بــوو،  ئــەوە  ســەرنجڕاکێش  بــەاڵم  باودەکرانــەوە،  و 

وتــی:  دادگاکــەوە  بڕیــاری  و  ئیمرالــی  دادگاکــەى  لەبــارەی  ئەنقــەرە  لــە  ئەمریــکا  باڵیــۆزی  پاریــس  مــارک 

»ئۆجــاالن بــە شــێوەیەکى زۆر دادپەروەرانــە دادگایــی کــراوە. مــرۆڤ ناتوانێت دەســتوەردان لــە بڕیاری 

دادگای تورکــدا بــکات. ئەمریــکا هیــچ شــک و گومانێکــی لەســەر دادگاکــە نییــە«.

»تاریکرتین شانۆی تراژدیای یاسایی«
دادپەروەرانــەی  دادگاییەکــی  بــە  دادگایی کردنــەی  ئــەو  ئەمریــکا  نــاوی  لەســەر  پاریــس  مــارک  هەرچەنــدە    

٢٠٠١دا  ســاڵی  لــە  ئاپــۆش  رێبــەر  کرابــوو؛  ئامــادە  شــانۆیەک  ئیمرالــی  لــە  خۆیــدا  راســتی  لــە  دا  لەقەڵــەم 

راهیبــی  دەوڵەتــی  لــە   – ئەوروپــا  مرۆڤــی  مافــی  دادگای  »بەرگرینامــەى  نــاوی  بــە  بەرگرینامەکەیــدا  لــە 

دەکات: کردنەکــەی  دادگایــی  قۆناغــی  لــە  بــاس  بەمشــێوەیە  گــەل«  کۆمــاری  بــەرەوە  ســۆمەرەوە 

»دادگای ئیمرالــی هیــچ بناغەیەکــی رەوا، پێویســتییەکی گەردوونــی و خاڵەکانــی پەیامننامــەی مافــی مرۆڤــی ئەوروپــای 

تێیــادا نەبــوو. لــە بنەڕەتــدا پیالنگێڕییەکــی قــورس و رفانــدن بــوو. دەبوایــە دادگاکــە بــەو مەرجانــەوە نەبوایــە. هەروەهــا 

ــی  ــی مرۆڤ ــەى مافەکان ــە پەیامننام ــی دژ ب ــە زۆر الیەن ــە دادگاک ــدراوە، ک ــا راگەیان ــی ئەوروپ ــی مرۆڤ ــە دادگای ماف ب

ــی  ــوو الیەنەکان ــتەکان هەم ــە سیناریس ــە ل ــوو، جگ ــەمبوولیک ب ــانۆیەکی س ــڕدرا، ش ــانۆیەک گێ ــە. ش ــا تێیادای ئەوروپ

تریشــیان ئامــادە کردبــوو و دەرهێنەرەکانیشــیان ئــەو رۆڵــە و ئــەو بەشــەیان بــۆ راى گشــتی گێــڕا، کــە بۆیــان دیاریکرابوو. 

ــک  ــی دیموکراتی ــێوەی »رێککەوتن ــە ش ــۆم ب ــە خ ــردن ل ــە بەرگریک ــوو، ک ــەوە ب ــن ئ ــۆ م ــت ب ــت ترین هەڵوێس درووس
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و پەیامــی ئاشــتی« ئەنجــام بــدەم. بــۆ بەرگریکردنــی بەرفــراوان نــە کات هەبــوو، نــە ماتریــاڵ و پێداویســتی 

ــوو.  ــدا نەب ــە گۆڕێ ــردن ل ــۆ بەرگریک ــەرج ب ــەوە هەلوم ــە رووی دەروونیش ــوون و ل ــادەکاری هەب ــە ئام ــوو، ن هەب

یەکســانی حقوقــی وەک هەمــووان  ئــەوا  بکرایــە  بــۆ  گــەالن حســامبان  و  ئێمــەش وەک مرۆڤــەکان  ئەگــەر 

بــۆ منیــش و گەلەکەشــم دەســتەبەر دەبــوو و بــە مســۆگەری ئــەو شــانۆ تراژیــک کۆمێدیــەى مافــەکان لــە 

ــو  ــرام، بەڵک ــی ک ــدا دادگای ــی قورس ــە هەلومەرجێک ــە ل ــوو، ک ــەوە نەب ــا ئ ــەکە تەنه ــەدەدا. کێش ــی رووی ن ئیمرال

ئــەو دادگاییــە هــاوکات لــە دژی زۆرێــک لــە خاڵەکانــی پەیامننامــەى مافەکانــی مرۆڤــی ئەوروپــاش بــوو.  

ســەرباری ئــەوەی ئــەو هێانــەش گرنگــن، بــەاڵم جیاوازیــی ســادەش لەبــارەی شــکڵ و شێوەشــەوە پێویســتە. 

بنەڕەتی تریــن خاڵــی ســەرەکی یاســا و مافــەکان ئۆبژەکتیڤ بــوون و بابەتــی بوونــە. یاســا پشتبەســتوو نییــە بــە نیــاز 

و خواســتە تاکــی و خەیااڵندنــەکان. کاتێــک ئــەوە دەڵێــم، مــن بــاس لــە مــاف و یاســای هاوچــەرخ دەکــەم. ئەگەرنــا 

ــێ  ــان پ ــە شــەریعەتی ئیالهــی؛ یاســا و حقوقی ــە پشتبەســتوون ب ــەت، ک ــی دەوڵ ــت فەرمانەکان ــە ناتوانرێ ــە، ک روون

ــودان و لەخشــتەبردن،  ــە فری ــاس ل ــکات و ب ــە مافــەکان و یاســا ب ــاس ل ــەو رووەوە، مــرۆڤ دەتوانێــت ب بوترێــت. ل

داگیرکــەری، لەناوبــردن و ســڕینەوەى عەقڵییــەت و بۆچوونــی زاڵامنــە و درۆزنانــە بــکات، کــە رەگ و ریشــەى خــۆی 

لــە ئیالهیبوونــەوە وەرگرتــووە. دادگایکردنــی مــن لــە ئیمرالــی نــەک تەنهــا نکۆڵیکــردن و کوشــتنی یاســا و مافەکانــە، 

بەڵکــو هەوڵێکیشــە بــۆ ســڕینەوەى راســتییەکان، کــە بــە بــڕوای مــن ئــەوە ئامانجێکــی زۆر مەترســیدارتر و شــاراوەترە.

جوگرافیــای رۆژهــەاڵت و رۆژئــاوا، ئاســیا و ئەوروپــا، ئەنــادۆڵ و یونــان بــەرەی دواوەی شــانۆگەری ئیمرالــی 

پێکدەهێنــن و نیشــانی دەدەن، کــە لەگــەڵ دیمەنــی تەواوەتــی شــانۆگەرییەکەدا منایــش دەکرێــت. مرۆڤێکــی 

ئاســایی ئەگــەر ورد و هەســتیارانە ســەیری بــکات، ئــەوا ناتوانێــت خــۆی بــەدوور بگرێــت و ئــەم پرســیارانە نــەکات؛ 

ــەر و  ــکراوە؟ ئەکت ــۆن دابەش ــەرەکی چ ــی س ــوورساوە؟ رۆڵ ــوە ن ــەن کێ ــانۆگەرییەی دادگا لەالی ــەو ش ــیناریۆی ئ س

رۆڵگێــڕ و فیگەرەکانــی کــێ بــوون؟ ویســتیان چ پەیامێــک بــەو کەســانە بــدەن، کــە ســەیری شــانۆگەرییەکە دەکــەن؟«
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لە تاریکی یەکەم دەستپێشخەری ئاشتی 
  

مانگەکانــی هاوینــی ١٩٩٩ پــڕ بــوون لــە جموجــووڵ. رێبــەر ئاپــۆ لەنــاو تاریکــی ئیمرالیــدا بــۆ یەکــەم 

هەوڵــی ئاشــتی کــە ڕێــڕەوی مێــژووی گــۆڕی، زەندوبەنــدی بــادا. بــەاڵم ڕژێمــی ئەنقــەرە رادەســت بوون 

و بێبەختــی بەســەر بزوتنــەوەی ئــازادی کــورددا دەســەپاند. لــە دۆخــی کەرەنتینــەی قوڕســی ئیمرالیــدا، 

دوای بڕیــاری لەســێدارەدان کــە ٢٩ی حوزەیــران درا، رێبــەر ئاپــۆ لــە مانگەکانــی ســەرەتای ســاڵی ١٩٩٩ 

دەســتی بــە هەوڵەکانــی بــۆ ئاشــتی کــرد. رێبــەر ئاپــۆ هەنــگاوی مێژوویــی هاویشــت کــە ›گــرێ کوێــرەی‹ 

ــۆ ئاشــتی کــردەوە. ــگای ب ــوو و ڕێ ــەردەوام ب ــوو ب ــن ســاڵ ب ــە چەندی ــوان هــەردووالی دەکــردەوە ک نێ

ــی ئاشــکرا  ــدا لەگــەڵ پارێزەران ــە چاوپێکەوتنەکانی ــن پالنەکــەی ل ــۆ جــاری یەکەمی ٥ی تەمــوزی ١٩٩٩ ب

کــرد. بــۆ ئــەوەی دۆخــی قەتیســبوو بکاتــەوە، هێزەکانــی گەریــال بــۆ دەرەوەی ســنورەکانی فەرمــی تورکیــا 

دەکشــانەوە، کشــانەوە بــۆ باشــووری کوردســتان و دواتــر چاوەڕێــی هەڵوێســتی دەوڵــەت دەکــرا. رێبــەر 

ــگاوی ســەرەتایی  ــە هەن ــگاوە دەبێت ــەم هەن ــوی: ›ئ ــە وتب ــی کشــانەوە ک ــارەی پالن ــی لەب ــۆ هزرەکان ئاپ

ئاگربەســت‹ بــە نامەیەکــی دوو الپەڕەیــی، لــە ٧ی تەمــووزی ١٩٩٩ بــۆ دەســتەی ســەرۆکایەتی پەکەکــە 



نــارد کــە ســەرۆکایەتی پەکەکــەی دەکــرد.

نامەی رێبەر ئاپۆ بۆ کۆنسەی سەرۆکایەتی پەکەکە لە ٧ی تەمووزی ١٩٩٩:
ــە چارەســەری  ــژی ل ــە توندوتی ــان ب ــی هێن ــاو کێشــەکاندا بگەوزێــت. کۆتای ــە وا دەکات کــە مــرۆڤ لەن ــژی بێوات ›توندوتی

کێشــەکاندا دەبێتــە خاڵێکــی ســەرەکی. ئاســتی ئالۆزیــەکان لــە کێشــەی کــورددا لــە ناوەڕۆکــی توندوتیــژی زیاتــر تێپەڕیــوە 

ــەی جــار هەڵوێســتی  ــە ئامانجــی ســەرەکی. زۆرب ــگادا بووەت ــی کۆمەڵ ــک و قوواڵی ــوو دۆخێ ــە هەم ــی ئاشــتی ل و قۆناغ

ــووری الواز  ــت، ئاب ــس ببێ ــر قەتی ــە زیات ــەوەی دۆخەک ــە هــۆی ئ ــا دەبێت ــڤ بەتەنه ــە شــێوەیەکی ئۆبژەکتی ــژی ب توندوتی

ــەوە. ــوو دەکات ــە ئەنجامــی زۆر دواکەوت ــگا ب ــا ڕێ ــە تەنه ــەوەش ب ــت، لەبەرئ ــت و بناغەیەکــی سیاســی درووســت ببێ ببێ

ــەوە. ئەگــەر  ــارە دەبێت ــر قەتیــس دەبێــت و دووب ــەوا دۆخەکــە زیات ــەت، ئ ــی دۆخــی خــراپ نێی ئەگــەر مــرۆڤ دەرەقەت

ــەاڵم  ــامن دەکات. ب ــە چاوەڕێ ــە ک ــە ڕێگای ــتی تاک ــەر ڕاس ــەوازی و لەس ــتی موت ــی ئاش ــەاڵم بژاردەیەک ــت، ب ــش بێ درەنگی

ئاســتەنگێکی زۆریــش هەیــە. ئەگــەر ڕاســتییەکان بەهــۆی توندوتیــژی چەندیــن ســاڵە ئاشــکرا بکرێــن بــە ئاســانی ڕێــگای 

ئاشــتی دەدۆزرێتــەوە. بــەاڵم ئەگــەر هەڵوێســت و جموجووڵــی پێشــوو، لــە دۆخــی ئێســتادا و لــەم قۆناغەدا پیشــان بدرێت، 

زۆر زەحمــەت دەبێــت. لــە ڕاســتی تورکیــادا پێویســتە مــرۆڤ بــە شــێوەیەکی ڕەســەن لــە کێشــەی کــورد نزیــک ببینــەوە. 

بــۆ ئــەو ئاشــتیەی کــە چاوەڕێــامن دەکات، پێویســتە وانــەی شــەڕ کــە لــە ڕابــردوودا وتــراون، بــە باشــی بێنینــە بەرچاومــان. 

ــن. ــام بدرێ ــە ئەنج ــەی زۆر الیەن ــی تێکدران ــۆ و دەرەوەدا هەوڵ ــە ناوخ ــە ل ــە ک ــەری هەی ــتێک ئەگ ــوو ش ــە هەم ــەر ل ب

بــێ گۆمــان  بــە شــیوەیەکی مســۆگەری،  پراکتیکیــەوە  لــە ڕووی  توندوتیــژی  کــە  بیچەســپێنێت  پێویســتە مــرۆڤ 

تێکۆشــانی چەکدارییــە  ڕاگەیاندنــی  ئاشــتی  بــۆ  ئەنجامگیــر  ڕێــگای  کاریگەرتریــن  دۆخــەدا  لــەم  دێــت.  کۆتایــی 

کــە فشــار لەســەر هەمــوو کەســێک درووســت دەکات کــە ئەرکــی ســەر شــانیان جێبەجــێ بکــەن و هەروەهــا 

دەروەی  کشــانەوەی  و  چەکــداری  تێکۆشــانی  بــە  کۆتاییهێنــان  ئاشــکراکردنی   ١٩٩٩ ئەیلولــی  ١ی  دەبێــت.  ئاســان 

ســنوری هێزەکامنــان، کشــانەوە بــۆ باشــوور و بــە پێــی دۆخەکــە شــیکردنەوە، کشــانەوەیە بــۆ ئامادەکاریــەکان.«

ئامانجی دەوڵەتی تورک جیاواز بوو
و  تــورک دەکــرد  لــە دەوڵەتــی  بانگــەوازی  ئاشــتی  بــۆ زەمینــەی  بەهەمــان شــێوەی خۆشەویســتی  ئاپــۆ  ڕیبــەر 

دەیــوت:«دوای کشــانەوە کــە هەنــگاوی ســەرەتایە، ئێــوەش هەنــگاو دەنێــن«. دواتــر گەڕانــەوە بــۆ گونــدەکان، 

کشــانەوە  وتــی:  تورکیــش  دەوڵەتــی  کــرد.  ئاشــکرا  گرنگەکانــی  هەنــگاوە  و  جاشــایەتی  سیســتەمی  هەڵگرتنــی 

یاســای  لــە  باســیان  و  خــوارەوە  بێنــە  چیــاکان  لــە  مــەرج  بــێ  هەموویــان  پێویســتە  نــاکات،  بــەش  بەتەنهــا 

بــۆ دەرەوەی ســنورەکان، گەریــال  لــە کشــانەوە  ئاپــۆ جگــە  رێبــەر  بڕیــاری  پێــی  بــە  بــەاڵم  پەشــیامنی دەکــرد. 

نەدەنــرا. بــەرەو دواوە  لەگــەڵ هەمــوو گوشــارێک هیــچ هەنگاوێــک  نەدەهاویشــت و  تــری  هیــچ هەنگاوێکــی 

لەســەر ئــەو هەڵویســتەی کــە ڕێبــەر ئاپــۆ پیشــانیدا، بەرپرســانی دەوڵەتــی تــورک ئــەو قۆناغــە ٣ هەفتــە لەگــەڵ رێبــەر 

ــدا گــرت. هەروەهــا دۆســیەی  ــارد و بــۆی دەهاتن ــەی کــە دەین ــەو نامان ــە ســەر ئ ــان کــرد. دەســتیان ب ــۆ چاوپێکەوتنی ئاپ

ــی  ــی دەاڵڵەت ــەم گەشــەدانانەی ئیمرال ــوو. ئ ــرا بێئەنجــام دەب ــە شــێوەیەکی خێ ــوو ب ــااڵ نێردراب ــۆ دادگای ب دۆزەکــە کــە ب

لەوەدەکــرد کــە ڕێبــازی وایــان بەکارهێنــان کــە رێبــەر ئاپــۆ بشــکێنن و دیلــی بکــەن و چەندیــن ســاڵ دەســتیان بەوەکــرد.

بانگی ٢ی ئابی ١٩٩٩
بــەالم لەگــەڵ ئــەم هەڵوێســتانەی دەوڵەتــی تورکیــش رێبــەر ئاپــۆ الیەنگــری ئــەوە بــوو کــە لــە ڕێــگای ئاشــتیدا 

پرۆژەکــەی  کــرد  داوای  کــرد،  قســەی  پارێزەرانــی  لەگــەڵ  کاتێــک   ١٩٩٩ ئابــی  ٢ی  برێــت.  جــددی  هەنــگاوی 

بــدە.  ئەنجــام  ڕۆژنامەنووســی  کۆنفڕانســێکی  ئەســتەنبوڵ  لــە  بڕیاریانــدا  پارێــزەران  ڕۆژ  هەمــان  بخوێندرێتــەوە. 
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کــە  بــوو  یەکــەم جــار  گــۆڕا،  پێشــهاتە  ئــەم  بــۆ ســەر  تورکیــا و کوردســتان و جیهــان  ســەرنجی ڕای گشــتی 

بــوو: شــێوەیە  بــەم  کــە  ئاشــکرا  گشــتی  ڕای  بــۆ  مێژووییەکەیــان  پــڕۆژە  پارێــزەران  دەبیــرا.  ئیمرالــی  هێــزی 

» لــە تورکیــا دۆخــی پێکــدادان و توندوتیــژی لەبــەردەم مافــی مــرۆڤ و گەشــەدانە دیموکراتییــەکان بووەتــە 

ــەم  ــرۆڤ ل ــتە م ــت. پێویس ــەرەکی دەبینێ ــی س ــرەدا ڕۆڵ ــوردە، لێ ــەی ک ــەی کێش ــە هۆکارەک ــژی ک ــتەنگ. توندوتی ئاس

ــەوەش  ــت. لەبەرئ ــژی بهێنێ ــە توندوتی ــی ب ــەکان و کۆتای ــەری کێش ــگای چارەس ــە دەرەوە و ڕێ ــتوویەتییە بێت چەقبەس

ــدات.  ــت ب ــەی ئاگربەس ــە پرۆس ــی ب ــە بەردەوام ــی ١٩٩٨ یەکالیەن ــە ١ی ئەیلول ــە ل ــەم ک ــە دەک ــە پەکەک ــن داوا ل م

لــە تێکۆشــانی چەکــداری هەڵبگرێــت و هێزەکــەی بــۆ ئاشــتی بــۆ  لــە ١ی ئەیلولــی ١٩٩٩ بــەدواوە دەســت 

ســەر ســنوور بهێنێــت. بــڕوام وایــە کــە بــەم شــێوەیە لــە ڕێــگای چارەســەری دیموکراتیــدا قۆناغــی دیالــۆگ و 

ــەت و  ــوو دەوڵ ــدارەکان و هەم ــە پەیوەندی ــوو دەزگا، بەرپرس ــە هەم ــەوەش داوا ک ــەڵ ئ ــەوە. لەگ ــن دەکرێت ڕێککەوت

ــن و داوا  ــدەر ب ــن و یارمەتی ــتیار ب ــی هەس ــی و برایەت ــتی و جوان ــەی ئاش ــەم قۆناغ ــۆ ئ ــە ب ــەم ک ــگاکان دەک کۆمەڵ

ــن.« ــدەر ب ــاش یارمەتی ــە شــێوەیەکی ب ــدەکان دەکــەم ب ــەکان و دەزگا و ناوەن ــی و ناونەتەوەیی ــە نەتەوەی ــە حکومەت ل

پەکەکە واڵمی ئەرێنی دایەوە
بزوتنــەوەی ئــازادی کــورد هــەر زوو واڵمــی بانگــەوازی ڕێبــەر ئاپــۆی دایــەوە. ســەرەتا پەکەکــە و هەمــوو پێکهاتەکانــی 

بزوتنــەوەی ئــازادی لــە ڕاگەیاندنەکانــدا باســی ئەوەیــان کــرد کــە › ئێمــە بانگــەوازی ڕێبەرەکەمــان جێبەجــێ 

ــژووی  ــڕەوی مێ ــە ڕێ ــرد ک ــۆ ک ــەر ئاپ ــەم بانگــەوازەی رێب ــە پشــتگیریان ل ــن.« هەروەهــا بەشــیكی زۆری پەکەک دەکەی

ــەن.  ــت ناک ــان ڕادەس ــی خۆی ــوت بۆچ ــە دەیان ــوو ک ــەک هەب ــورک هەوای ــی ت ــەرەی پایتەخت ــە ئەنق ــەاڵم ل ــۆڕی. ب گ

واڵمێک کە پالنی لەناوبردنی لە پشتەوە بوو
ــە  ــدا ل ــۆ دەدا، بڕیاری ــەر ئاپ ــتی رێب ــی ئاش ــە بانگەوازیەکان ــی زۆری ب ــە گرنگیەک ــە ک ــەرۆکایەتی پەکەک ــتەی س دەس

ــاب،  ــە ١٧ ئ ــەی ک ــەو بوومەلەرزەی ــۆی ئ ــەاڵم، بەه ــەن ب ــە بک ــە پاشەکش ــت ب ــال دەس ــی گری ــول دا هێزەکان ١ی ئەیل

ــە  ــاب دەســت ب ــی ئ ــەوان ٢٥ی مانگ ــد، ئ ــتیپێدەکرد، ڕایگەیان ــوو، دەس ــادەکاری بۆکراب ــە ئام ــی کشــانەوە ک دوای پالن

ــر  ــتا ٢٤ کاتژمێ ــە هێش ــەو کات ــورک ئ ــی ت ــرن. حکومەت ــەڕ هەڵدەگ ــە ش ــت ل ــەن و دەس ــە دەک ــی پالنەک جێبەجێکردن

تێنەپەڕی بــوو، هەڵوێســتێکی جیــاوازی پیشــاندا و ›یاســای پەشــیامنی‹ ژمــارە ٤٤٥٠ی دەرکــرد. بەپێــی یاســاکە 

ــەن و  ــت بک ــان ڕادەس ــرن و خۆی ــەک هەڵگ ــە چ ــت ل ــەر دەس ــردووە، ئەگ ــەکان نەک ــە چاالکی ــداریان ل ــەی بەش ئەوان

بــە دانپێدانــان ئاشــکرایان بکردایــە کــە ›تاوانیــان‹ نەکــردووە، ســزایان بەســەردا نەدەســەپێرا. ڕژێمــی ئەنقــەرە 

ــە ســنوور کشــابوونەوە. ــە شــێوەیەکی گــروپ، گــروپ ل ــالدا دەســەپاند کــە ب ــی بەســەر گەری تەســلیمبوون، دانپێدانان

ــیۆنی  ــن و ئۆپەڕاس ــرد و کەمی ــی ک ــتان هێرش ــووری کوردس ــی باک ــە زۆر هەرێم ــورک ل ــوپای ت ــرەوە س ــی ت ــە الیەک ل

دەســتپێکرد. لــەدژی یەکــەم پالنــی ئاشــتی ڕێبــەر ئاپــۆ، دەوڵەتــی تــورک ڕێــگای لەناوبردنــی هەڵبــژارد. بــەاڵم لەگــەڵ 

ــی  ــی بچووک ــوو، گروپ ــراوان نەب ــوو. کشــانەوە ف ــەردەوام ب ــز ب ــی پایی ــا کۆتای شــەهادەتەکانیش پالنســازی کشــانەوە ت

گەریــال لــە هەرێمــەکان مابوونــەوە. پەکەکــە بــۆ ئــەوەی چاوەڕێــی ئاشــتی بــکات، هێزەکانــی بــۆ دەرەوەی ســنووری 

ــە  ــا و بەشــداریان ل ــزە دەچــووە تورکی ــەو هێ ــە، ئ ــە باشــر ببوای ــەر دۆخەک ــورک کشــاندەوە. ئەگ ــی ت ــی دەوڵەت فەرم

ــەپاند. ــتی دەس ــی گش ــرات و لێبۆردن ــایی دیموک ــی یاس ــۆش ڕیفۆرم ــەر ئاپ ــۆ ڕێب ــرد و ب ــک دەک ــەتی دیموکراتی سیاس

ناردنی گرووپی ئاشتی 
رێبــەر ئاپــۆ بۆئــەوەی پیشــانی بــدات کــە لەدڵــەوە دەیەوێــت لــە بــەرەی گەریــال، گروپــی ئاشــتی بنێرێــت. 
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١ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٩ گروپێکــی ٨ کــەس گەریــالی لــە شــەمزینانەوە نــاردە نــاو ســنوورە فەرمیەکانــی 

مێــژوودا  لــە  دیموکراتیــک  چارەســەری  و  ئاشــتی  یەکەمــی  گروپــی  وەک  گەریالیانــە  ئــەو  تــورک.  دەوڵەتــی 

ئاپــۆش  ڕێبــەر  بەڕێکــەوت.  ئەوروپــاوە  لــە   ١٩٩٩ یەکەمــی  ترشینــی  ٢٩ی  دووەمیــش  گروپــی  تۆمارکــران. 

کــە  ئــەوەی  بــۆ  ›ئێمــە  وتیــان  کــە  گروپەکــە  ئەندامانــی  بــەاڵم  هەبــوو.  مێژووییــە  هەنــگاوە  بــەو  هیــوای 

زیندانکــران. ڕەوانــەی  و  دەســتگیرکران  هاتوویــن‹  بەڕێوەبچیــن،  دیموکراتیــک  کۆمــاری  یاســاکانی  پێــی  بــە 

سێدارە لە مەجلیسە، چاویش لە دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپایە
٢٥ی ترشینــی دووەمــی ١٩٩٩ ناوەنــدی نۆیەمیــن ســزای دادگای بــااڵی تــورک بڕیــاری لەســێدارەدانی پەســەند کــرد کــە 

لەبــارەی ڕێبــەر ئاپــۆوە دابــووی. بەپێــی ڕاگەیەنــراوی ناوەندەکــە بڕیارەکــە بــە یــەک خولــەک پەســەندکرابوو. دۆســیەی 

ــە جێبەجــێ  ــە بڕیارەک ــەوەی ک ــە داواکاری ئ ــۆ ب ــەر ئاپ ــی رێب ــان ڕۆژ پارێزەران ــوو. هەم ــان ب ــە پەرلەم لەســێدارەدان ل

ــوو. ــەرە ب ــا و ئەنق ــە ئەوروپ ــوو کەســێک ل ــرد. چــاوی هەم ــان ک ــی ئەوروپای ــی مرۆڤ ــت، ســەردانی دادگای ماف نەکرێ

ئەزموونی ئیمرالی و دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا
ــا  ــبۆرگی فەرەنس ــاری سراس ــە ش ــا ل ــی ئەوروپ ــی مرۆڤ ــارەگای دادگای ماف ــە ب ــی ٢٠٠٠دا ل ــی دووەم ــە ٢١ی ترشین ل

بــە ســەرۆکایەتی دادوەری ســویدی ئێلیبزابێــت پاڵــم، لــەو فەرمانگەیەکــدا یەکــەم ›دانیشــتنەکانی ئۆجــاالن‹ دەســتیان 

ــرا. ــادا دەبی ــژووی دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپ ــە مێ ــە قورســرین کێشــە ل ــەوە ب پێکــرد. ئ

دادگاى مــاىف مرۆڤــى ئەوروپــا  دەبێتــە یەکێــک لــە ئەکتــەرە ســەرەکییەکانی قۆناغێک، کە بەشــێوەى چەتەگــەری رفاندنی 

رێبــەر ئاپــۆ و دیلکردنــی لــە دوورگــەی ئیمرالــی تێیایــدا روویــدا. دەوڵەتــی تــورک یەکێــک لــە ٤٧ واڵتەکــەى ئەندامــی 

ــوو  ــەو هۆیەشــەوە هەم ــوو و ب ــە ب ــەو ئەنجوومەن ــا ســەر ب ــى ئەوروپ ــاىف مرۆڤ ــوو، دادگاى م ــا ب ئەنجوومــەىن ئەوروپ

بڕیــارەکاىن ئــەو دادگایــە بــۆ رژێمــی ئەنقــەرەوە ئیلزامــی بــوو. لەبــەر ئــەوەش ئــەو رۆژەى کــە رێبــەر ئاپۆیــان بــرد بــۆ 

ئیمرالــی، واتــە لــە ١٦ی شــوباتی ١٩٩٩دا پارێــزەران بــە پەلــە یەکــەم ســەردانیان بــۆ دادگاى مــاىف مرۆڤــى ئەوروپــا بــوو. 

رێبــەر ئاپــۆ کــە لــە کینیــا بە شــێوەیەکى نایاســایی دەســتگیرکراوە، مەترســی لەســەر ژیانــی هەیــە، هەڕەشــەى لێدەکرێت 

و بــە خێــرای ناکرێــت دادگایــی بکرێــت، بۆیــە داوایــان لــە دادگای مافی مرۆڤــی ئەوروپا کــرد بەخێرایی دەســتبەکار بێت. 

ئــەو ســەردانە بــۆ دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا، کــە لــە ١٧ی شــوباتی ١٩٩٩دا چــووە نــاو تۆمــاری رەســمییەوە و دوای 

رۆژێــک بــۆ رای گشــتی ئاشــکرا کــرا، دەبوایــە دادگاى مــاىف مرۆڤــى ئەوروپــا بەپێــی مــاددەی ٣٩ی پەیــڕەوی ناوخــۆی 

›رێوشــوێنی خۆپارێــزی‹ بگرتایەتــە بــەر. دەبوایــە ١٧ی شــوبات شــتێکی دیکــەش رووی بدایــە، پارێزەرانــی رێبــەر ئاپــۆ 

کــە لــە قۆناغــی رۆمــادا دەســتبەکاربوو بــوون، بریتــا بۆهلــەر، تییــس پارکــەن و ڤکیتــۆر کاپیلــەر بــۆ ئــەوەى چاویــان بــە 

موەکیلەکەیــان بکەوێــت رۆیشــن بــۆ تورکیــا. بــەاڵم ئەو ٣ پارێــزەرە لــە فڕۆکەخانــەى ئیســتەنبولەوە و دوای ٦ کاتژمێر لە 

دەستبەســەرکردنیان، لەالیــەن پۆلیســی تورکــەوە گەڕێندرانــەوە و رێگایــان پێنــەدرا بــڕۆن چاویــان بەرێبەر ئاپــۆ بکەوێت.

رەت کردنەوەی بڕیاری پتەوکاری
ــوون،  ــێ ب ــەر پ ــۆ لەس ــەر ئاپ ــۆ رێب ــا ب ــە ئەرووپ ــی ل ــە تایبەت ــەوە، ب ــوار الی جیهان ــەر چ ــە ه ــورد ل ــەدا ک ــەو نێوان ل

خۆپیشــاندانەکان بەبــێ رسەوتــن بەردەوامییــان هەبــوو. بــە کاریگــەری بەرخودانــی کــوردان لــە ٢٣ی شــوباتی 

١٩٩٩دا لــە دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا ژوورێــک لــە ٧ پارێــزەر پێکهــات و بــە شــێوەیەکی بــە پەلــە ســەردانکردنی 

ــەر  ــتگیرکردنی رێب ــی دەس ــەر بابەت ــە لەس ــدا، ک ــا بڕیاری ــی ئەوروپ ــی مرۆڤ ــۆی. دادگای ماف ــەر خ ــۆی دایەب ــەر ئاپ رێب

ــۆ  ــت، ب ــاری پێبدرێ ــەرەوە زانی ــە ئەنق ــزەران ل ــەن پارێ ــن لەالی ــی چاوپێکەوت ــوون و ماف ــی زیندانیب ــۆ، مەرجەکان ئاپ
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یەکەمجــار داوای رێوشــوێنی خۆپارێــزی لەالیــەن دەوڵــەىت تورکــەوە رەتکرایــەوە، بــەاڵم دادگای مافــی مرۆڤــی 

ئەوروپــا قەناعەتــی بــە وەاڵمەکــەی حکومەتــی تــورک نەکــرد، کــە ٢٦ی شــوبات و ٣ی ئایــار بــە دادگاکــەى 

شــانۆی  ســەیری  کــە  بــوو،  دا  دەوڵــەت  ئاسایشــی  دادگای  لــە  ســەربازی  دادوەرێکــی  چونکــە  دابوویــەوە، 

دادگایکردنــی رێبــەر ئاپــۆی دەکــرد و ئــەوەش نیگەرانییەکانــی دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپــای زیاتــر کــرد.

سەردانە نهێنییەکەى CPT لە ٢ی ئایاردا
ــی  ــی مرۆڤ ــە دادگای ماف ــە سراســبۆرگی فەرەنســاوە، ک ــرا ل ــە چــاوەڕێ دەک ــە، ک ــەو پەیام ــاری ١٩٩٩دا ئ ــە ٤ی ئای ل

ئەوروپــای تێیادایــە، گەیشــت. لەبــارەى دادگایکردنــی دادپەرەوەرانــە لەســەر ئــەو بابەتانــە، کەرێبــەر ئاپــۆ لــە رێگــەى 

ــی  ــی مرۆڤ ــت، دادگای ماف ــۆی دەیەوێ ــە خ ــکات، ک ــار ب ــەدا تۆم ــەو دادگایان ــکااڵ ل ــت س ــەوە دەتوانێ پارێزەرەکانیی

ئەوروپــا بڕیــاری خۆپارێزیــی دا. ٢ رۆژ پێــش ئــەو بڕیــارەی دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا پێشــهاتێکی ســەرنجڕاکێش 

ــکەنجەى  ــە ئەش ــگرتن ل ــەى پێش ــاندێکی کۆمیت ــە ش ــوو، ک ــەوە ب ــش ئ ــوو، ئەوی ــکرا ب ــر ئاش ــە دوات ــوو، ک روویداب

بــە بێدەنگــی ســەردانی ئیمرالییــان کردبــوو. ئایــاری ١٩٩٩دا  لــە ٢ی   )CPT( بــە ئەنجومــەىن ئەوروپــا ســەر 

ــە رای گشــتی  ــاری ١٩٩٩ ل ــوو و تاوەکــوو ٥ی ئای ــدی رژێمــی ئەنقــەرە روویداب ــە رەزامەن ــەو ســەردانە، کــە ب دوای ئ

شــاردرایەوە، بانگەشــەکانی CPT لەبــارەى ئیمرالــی هیــچ جیاوازییەکــی لەگــەڵ قســەى بەرپرســانی دەوڵەتــی تــورک دا 

نەبــوو و دەیانگــوت: »ئەشــکەنجە و هەڕەشــە لەرێبــەر ئاپــۆ ناکرێــت، تەندرووســتی باشــە و هەلومەرجــی زیندانەکــەى 

ــا لــەو رێگــەوە و بــەو هۆکارانــە رێــگای بــە رووی رژێمــی ئەنقــەرەدا  ســتانداردێکی بــەرزی هەیــە«. بــەرەی ئەوروپ

دەکــردەوە بــۆ ئەشــکەنجە و گۆشــەگیری لــە ئیمرالیــدا. ئانــدراس بارســۆنیا ریپۆتــەری تورکیا لــە دەســتەى پەرلەمانتارانی 

ئەنجوومەنــی ئەوروپــا دوای دانیشــتی دادگایــی رێبــەر ئاپــۆ لــە ٢١ی ترشینــی یەکەمــی ١٩٩٩ لــە دادگای بــااڵی تــورک 

ــە«. ــی ئەوروپای ــی ســتانداردەکانی ئەنجوومەن ــا بەپێ ــە تورکی ــە و دۆســیەکە ل ــاغ و پرۆســەى بابەتەک دا، وتبووی:«قۆن

ــری  ــەوە چاودێ ــە نزیک ــان ل ــەر ئاپۆی ــە دۆخــی رێب ــەکان، ک ــی ئەوروپیی ــدوان و راگەیاندنەکان ــەى CPT و لێ راپۆرتەک

لــە ئاســتی نێونەتەوەیــدا دەســتی دەوڵەتــی تورکیــان بەهێــز دەکــرد، دادگای مافــی  لــەو رۆژانــەدا  دەکــرد، 

ــان دەدا.  ــورک نیش ــێدارەدانی دادگای ت ــاری لەس ــەندکردنی بڕی ــۆی دوای پەس ــەنی خ ــە رەس ــاش پێگ ــی ئەوروپ مرۆڤ

دوای ئــەوەى دادگای بــااڵی تــورک لــە ٢٥ی ترشینــی دووەمــی ١٩٩٩دا بڕیــاری لەســێدارەدانی دادگای ئاسایشــی 

ــارە  ــۆ ئــەوەى ســزای لەســێدارەدان و مــەرگ رابوەســتێرێت دووب ــۆ ب ــەر ئاپ دەوڵەتــی پەســەند کــرد، پارێزەرانــی رێب

ســەردانی دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپایــان کــردەوە. دوای ٥ رۆژ فەرمانگــەى بەرایــی دادگای مافــی مرۆڤــی 

ئەوروپــا لــە دانیشــتنێکی تایبەتــدا دۆخەکــەى لێکدایــەوە و داوای لــە دەوڵەتــی تــورک کــرد تاوەکــوو قۆنــاغ و 

ــێدارەدانەکە  ــزای لەس ــەکات و س ــێ ن ــارە جێبەج ــەو بڕی ــەوە ئ ــی نەبێت ــبۆرگ یەکالی ــە سراس ــەکە ل ــەی کێش پرۆس

رابوەســتێنێت. ئیــدی هەمــوو نیــگاکان چوونــە ســەر ٥٧هەمیــن حکومەتــی تــورک بــە ســەرۆکایەتی بولەنــد ئەجەویــد.

لە ئەنقەرە ›کۆبوونەوەى لەسێدارەدان‹، کە ٧.5 کاتژمێر درێژەى کێشا
پاییــزی ١٩٩٩ بــۆ کۆتایهێنــان بــە مشــتومڕەکانی لەســێدارەدان، کــە لــە تەختــەى شــانۆی ئەنقــەرەدا بــرەوی پێــدەدرا، لــە 

١٢ی کانوونــی دووەمــی ٢٠٠٠دا ســەرکردەی حیزبــە هاوپەیامنــەکان، بولەنــد ئەجەویــد، مەســعود یڵــامز و دەوڵــەت 

باخچەلــی کۆبوونــەوە. دوای ئــەو کۆبوونەوەیــە، کــە بــە »کۆبوونــەوەى لەســێدارەدان« چــووە نــاو مێــژووی سیاســیی 

ــزی  ــوێنی خۆپارێ ــی رێوش ــە بەپێ ــد، »ئێم ــورک رایگەیان ــەىت ت ــا، حکوم ــژەى کێش ــوی درێ ــر و نی ــاوە و ٧ کاتژمێ تورکی

ــوو:  ــی هەب ــەرە مەرجێک ــی ئەنق ــەاڵم رژێم ــەوە«. ب ــۆ دەجوڵێین ــەر ئاپ ــەر رێب ــا بەرامب ــی ئەوروپ ــی مرۆڤ دادگای ماف
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»ئــەو بڕیــارە لەالیــەن پەکەکــە و الیەنگرەکانیانــەوە لــە دژی بەرژەوەنــدی بــااڵی تورکیــا بــەکار 

نەهێرێــت، ئەگــەر بــەکار بهێرێــت، کۆتایــی بــە پرۆســەى حقوقــی و یاســایی دەهێرێــت و دەســت 

ــت«.  ــی ســزاکە دەکرێ ــە قۆناغ ب

پەکەکە کۆنگرەی حەوتەمی پێکهێنا
دەوڵەتــی تــورک بــەو راگەیانــدراوە وتــی: »ئێمــە ســزای لەســێدارەدان لەســەر مێــز دەهێڵینــەوە«، بزووتنــەوەى 

ئــازادی کوردیــش لــە یەکــەم مانگــی هــەزارە ســێیەمدا لــە قۆناغــی کۆنگــرەدا بــوو. بــە دەســتکردن بــە قۆناغــی ئاشــتی 

لێکتێگەیشــتنی خــۆی لەگــەڵ رێبــەر ئاپــۆ خســتەڕوو و پەکەکــە رایگەیانــد، ئــەوان میکانیزمەکانــی خۆیــان و پارادایمــی 

خۆیــان لــە کۆنگــرەى ٧ دا، کــە لــە ٢٣ی کانوونــی دووەمــی ٢٠٠٠ لــە چیاکانــی کوردســتاندا بەڕێوەیــان بــردووە، گۆڕیــوە. 

گەورەتریــن گۆڕانــکاری لــە بــەرەی ســەربازیدا پێکهــات، لــە بریــی ئارتەشــی رزگاریــى گەلــی کوردســتان )ARGK(، کە لە 

ســاڵی ١٩٨٦ـــەوە لــە تێکۆشــانی چەکداریــدا بــوو، هێزەکانــی پاراســتنی گــەل )HGP(یــان دامەزرانــد. ئــەو گۆڕانکارییــە 

ــی  ــرۆژەى ئاشــتی ٧ خاڵ ــا پ ــدرا. هەورەه ــە« ئەنجام ــەر ئاپۆی ــی رێب ــە ســوپای فیدای ــە دروشــمی »هەگەپ ــە ب مێژوویی

ــن و هەڵمەتێکــى  ــە کەمپەی ــەڕوو. هەروەهــا دەســتکرا ب ــۆ رای گشــتی خرای ــەن پەکەکــەوە ب ــەک لەالی وەک جاڕنامەی

ــەتی  ــەر سیاس ــە س ــایی دەخرای ــتان قورس ــووری کوردس ــا و باک ــە تورکی ــاالن«، ل ــۆ ئۆج ــازادی ب ــاوی »ئ ــە ن ــەورە ب گ

فەرمــی و یاســایی. رێبــەر ئاپــۆ لــە نزیــک هاوینــی ٢٠٠٠دا بــۆ سیاســەتی دیموکراتیــک ســەفەربەرییەکی دەســتپێکرد.

ئەو هێرشانەى لە ساڵیادی ١5ی تەباخ دا دەستیان پێکرد
کــە  ســەفەربەرییەی  ئــەو  ئــەوەی  بــۆ  تورکیــا  و  کوردســتان  باکــووری  لــە  تورکیــا  داگیرکــەری  دەوڵەتــی 

لــە  تــورک  ســوپای  جەنگییەکانــی  فڕۆکــە  ٢٠٠٠دا  تەباخــی  ١٥ی  لــە  بکاتــەوە،  پووچــەڵ  پێکردبــوو؛  دەســتی 

باشــووری کوردســتان دەســتیانکرد بــە بۆردومانکردنــی ناوچەکانــی گەریــال. هــاوکات لەگــەڵ دەوڵەتــی تورکــدا 

ســەنگەرەکانی  ســەر  هێرشــیان کردە   )YNK( کوردســتان  نیشــتامنی  یەکێتیــی  هێزەکانــی  کاتــدا  لەیــەک  و 

تێکۆشــانی  ســاڵیادی  لــە  نەبــوو،  رێککــەوت  هەڵبژێــردرا  کــە  رۆژەى،  و  مێــژوو  ئــەو  بێگومــان  گەریــال. 

بــدەن. پەکەکــە  بزووتنــەوەى  بــە  پاکتاوکــردن  پەیامــی  دەیانخواســت  دا   ١٩٨٤ تەباخــی  ١٥ی  چەکداریــی 

بــەاڵم  دەربکرێــت،  کوردســتان  باشــووری  لــە  پەکەکــە  دەکــرد  داوای   )YNK( کوردســتان  نیشــتامنی  یەکێتــی 

بانگــەوازی  دوای  کــرد.  پاشەکشــەى  داوایــە  لــەو  گەریــالوە  هێزەکانــی  بەرەنــگاری  و  بەرخــودان  بەهــۆی 

»راوەســتاندنی شــەڕ« لەالیــەن رێبــەر ئاپــۆەوە بــۆ هــەر دوو الیەنــی شــەڕەکە، یەکێتــی نیشــتامنی کوردســتان 

ئاپــۆ  رێبــەر  هــاوکات  بــەاڵم  کــرد،  قبــووڵ  ئاگربەســتەکەى  و  نەمــا  چــارەی   ٢٠٠٠ ئەیلولــی  ٢٧ی   )YNK(

ترشینــی  ٢٥ی  لــە  درووســتبکرێت.  گەریــال  پاراســتنی  هێڵــی  دڵنیاییــەوە  بــە  دەبێــت  کــە  کــرد،  پێشــنیازی 

باوکرایــەوە: ئاپــۆەوە  لەرێبــەر  پەیامــە  ئــەم  پارێزەرەکانیــدا،  لەگــەڵ  چاوپێکەوتــن  دوای  و  ٢٠٠٠دا  یەکەمــی 

»شــەش مانگــی بەردەمــامن گرنگــن. دەبێــت لــە هاوینــدا دووبــارە هێــرش بکەنــەوە ســەرمان. ئەگــەر لــە چوارچێــوەى 

لەناوبــردن و ســڕینەوەدا بێــت، توندوتیژیــی زۆری لێدەکەوێتــەوە. لــەو توندوتیژییــەى ئێســتای فەلەســتین گەورەتــر و 

زۆر مەترســیدارتر دەبێــت. ئەگــەر نزیکایەتــی دووالیەنــە گەشــە نــەکات، لــە ٢٠٠١دا تونــدی گەشــە دەســەنێت، هیــچ 

ــژی گەشــەنەکات  ــەوەى توندوتی ــۆ ئ ــگا ب ــە رێ ــەکات. تاک ــدا ن ــژی گەشــە پەی ــە توندوتی ــە، ک ــەک نیی ــان و گارانتیی زەم

ــە  ــتانە ک ــە و دەس ــەو یەک ــت، ئ ــوژی بکرێ ــە کۆمەڵک ــری ل ــەوەى رێگ ــۆ ئ ــت. ب ــگاو بنێ ــەت هەن ــە دەوڵ ــە، ک ئەوەی

ــەم.  ــۆ دەک ــنیازەتان ب ــەو پێش ــەربازییەوە ئ ــە رووی س ــەوە. ل ــووردا مبێنن ــە باش ــت ل ــن دەکرێ ــان بپارێزێ ــن خۆی ناتوان

ــان، بــەرەو چیــای مەتینــای بادینــان،  هێڵــی چەســپاندنی پێشــنازەکە دەکــەم. هێڵــی زاگــرۆس، لەوێیــەوە تاوەکــوو بۆت

بــە شــێوەیى سێگۆشــە دەکرێــت هێڵێــک درووســت بکرێــت. ئــەو سێگۆشــەیە ناوچەیــى چیایــی نێــوان تورکیــا، عێــراق 

ــڕۆن  ــوە ب ــا ئێ ــران هێرشــی  هێن ــەر ئێ ــران، ئەگ ــۆ ئێ ــڕۆن ب ــوە ب ــا ئێ ــا هێرشــی هێن ــەر تورکی ــە ئەگ ــۆ منون ــە. ب و ئێران
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بــۆ عێــراق. ئــەو شــوێنە لــە دژی هێرشــی ٣ دەوڵــەت ناوچەیەکــی ســەرەکی پاراســتنە. پێویســتە ئــەوە لەالیــەن ئــەو 

بزووتنەوەیــەوە دەستنیشــان بکرێــت. ناوچــەی پاراســتنی رەوا، ناوچــەى پاراســتنی ســەرەکی ئــەو شــوێنەیە. بــۆ ئــەوەى 

رێگــری لــە کۆمەڵکــوژی و ناچارەســەری بگیردرێــت، پاراســتنی رەوا گرنگــە. دەبێــت بــەم دۆخــەی ئێســتا فریــو نەخــۆن.«

دۆسیە ١٧ هەزار الپەڕەیەکە بۆ کەیسەکەی
لــەو نێوانــەدا لــە پاییــزی ســاڵی ٢٠٠٠دا رووداوێکــی تــری گرنــگ لەالیــەن دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپــاوە روویــدا. لــە 

٢١ی ترشینــی دووەمــی ٢٠٠٠دا لــە بینــای دادگای مافــی مرۆڤی ئەوروپا لە شــاری سراســبۆرگ، بە ســەرۆکایەتی دادوەری 

ســویدی ئیلیزابێــت پاڵــم لــە هۆبــەی یەکەمــدا »دانیشــتنی رێبــەر ئاپــۆ« دەســتیپێکرد. بەپێــی بۆچوونــی باو و گشــتی ئەو 

کەیســە لــە مێــژووی دادگاى مــاىف مرۆڤــى ئەوروپــادا دژوارتریــن کەیســی ســەدە بــوو. هــەر کارمەنــدان و فەرمانبەرانــی 

دادگاى مــاىف مرۆڤــى ئەوروپــا باســیان لــەوە دەکــرد، کــە چەند ســاڵێک بــەردەوام دەبێــت و ئــەوەش لە یەکەم دانیشــتنی 

دادگاکــەدا بــە روونــی و بــە زەقــی دەرکــەوت. لــەو رۆژەدا لــە چوارپارچــەى کوردســتان و لــە پێــش هەموویانــەوە زیاتــر 

لــە ٢٠٠ کەســی زیــان بەرکەوتــوی شــەڕی کوردســتان لــە هەمــوو بەشــەکانی کۆمەڵگــەوە وتیــان: »ئێمــە بەشــێکن لــەو 

کەیســە« و بــۆ ســزادانی دەوڵەتــی تــورک لــە هۆڵــی دادگاکــەدا و لە شــوێنی دانیشــتنی میوانان و بەشــداربواندا دانیشــن. 

 وێــڕای پارێزەرانــی رێبــەر ئاپــۆ، لــە تورکیــاوە دەســتەیەک لــە پارێزەرانــی پــرۆژەى مافــی مرۆڤــی کــورد، کــە ناوەندەکــەى 

لــە شــاری لەندەنــی پایتەختــی بەریتانیــا بوو، لــەو دانیشــتنەدا بەرگرییــان لە رێبەر ئاپــۆ کرد. لــەو دانیشــتنەدا تاوانەکانی 

دەوڵەتــی تــورک لــە ١٥ی شــوباتی ١٩٩٩ و دوای ئــەوە لــە دژی رێبــەر ئاپــۆ یــەک لــە دوای یــەک ریزکــران و خرانــەڕوو:

١.هەلومەرجی دیلکردنی لە کینیا، کە لە دژی یاسا و مافە نێونەتەوەیەکان بوو 

٢.بە کامپانیایەکی گەلەکۆمەکردن سزادان بەبێ لێکۆڵینەوە و دادگا سەپێرا 

٣.کردەوەى خراپ و نەشیاو ئەنجام دران

٤.هۆکارەکانی گرتنەکەى بۆ نەخرانەڕوو و بۆی نەخوێندرانەوە 

٥.دوای ئەوەى دەستگیرکرا یەکڕاست نەیانربدە بەردەم دادوەر 

٦.لە ئیمرالی دادگایەکی دادپەوەروانە رووی نەدا

٧.رێگا نەدرا لە بەردەم دادگادا داوای مافەکانی و بەرگری لە مافەکانی بکات

ــدازەی  ــە ئەن ــەت )DGM( ب ــی دەوڵ ــە دادگای ئاسایش ــەکە ل ــۆ کەیس ــە ب ــی بەرگرینام ــۆ ئامادەکردن ــی ب ــە ئیمرال ٨.ل

ــەدرا. ــی پێن پێویســت کات

ــە  ــا ب ــە کینی ــە » ل ــردەوە، ک ــەوەی باوک ــورک بانگەشــەى ئ ــی ت ــد، حکومەت ــری خایان ــە ٣ کاتژمێ ــەو دانیشــتنەکەدا ک ل

ــی  ــەن دادپەروەری ــراوە«، »لەالی ــورک ک ــی ت ــزە ئەمنییەکان ــتی هێ ــی رادەس ــانی خۆجێی ــی بەرپرس ــاگاداری و یارمەت ئ

تورکــەوە بــە شــێوەیەکی دادپەروەرانــە دادگایــی کــراوە« و »بڕیــاری ســزای لەســێدارەدانی جێبەجــێ نەکــراوە« و بــەو 

ــۆ کەیســەکە دانیشــتبوون و  ــی دادگاکــەدا ب ــە هۆڵ ــەو مرۆڤانــەى ل ــە خــۆی کــرد، بــەاڵم هەمــوو ئ شــێوەیە بەرگــری ل

ــە  ــوون و یەکپارچ ــە یەکب ــا ب ــى ئەوروپ ــاىف مرۆڤ ــارەگای دادگاى م ــک ب ــە نزی ــە ل ــتانییەش، ک ــەزار کوردس ــەو ١٠٠ ه ئ

لــە پشــت رێبــەر ئاپــۆەوە راوەســتابوون، بــەو هەڵوێســتەى خۆیــان هەمــوو بانگەشــە و تێزەکانــی دەوڵەتــی تورکیــان 

پــووچ کــردەوە. لــە ١٥ی کانوونــی دووەمــی ٢٠٠٠دا جگــە لــە یــەک دوو خــاڵ نەبێــت، دادگاى مــاىف مرۆڤــى ئەوروپــا 

قبووڵی کــرد، کــە بــە تەواوەتــی و لــە بنەڕەتــەوە لێکدانــەوە بــۆ ســکااڵکەى رێبــەر ئاپــۆ بکــەن و کاری لەســەر بکــەن. 

ــەر و  ــەوەى فاکت ــبڕکێی پووچکردن ــە پێش ــە ل ــدا، ک ــی تورک ــی دەوڵەت ــۆ و پارێزەران ــەر ئاپ ــی رێب ــوان پارێزەران ــە نێ ل

ــەو پرۆســە ٢  ــوو. ل ــەردەوام ب ــە تاوەکــوو مانگەکانــی ناوەڕاســتی ســاڵی ٢٠٠٢ ب ــەو ملمالنێی ــوو، ئ تێزەکانــی یەکــردا ب

ــەزار  ــەرگ و ١٧ ه ــتبووە ٨٧ ب ــا گەیش ــى ئەوروپ ــاىف مرۆڤ ــە دادگاى م ــۆ ل ــەر ئاپ ــەکەی رێب ــیەى کەیس ــاڵییەدا، دۆس س
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الپــەڕە. بەپێــی دادگاى مــاىف مرۆڤــى ئەوروپــا بــۆ بڕیارێکــی بــە بەڵگــە و فاکتــەری پێویســت، بــە ئەنــدازەی پێویســت 

بەڵگــە و ئارگۆمێنتــی لەبەردەســتدایە. ئەنقــەرەش لەســەر رێــگای ئەندامبــوو لــە یەکێتــی ئەوروپــادا دەســتیکردبوو بــە 

ــی  ــەدا رۆڵ ــەو کات ــۆ ل ــەر ئاپ ــەوەش رێب ــەر ئ ــکات. لەب ــی کۆپنهــاگ جێبەجــێ ب ــوو، کــە پێوەرەکان ــی داب ریفــۆڕم، بەڵێن

ــاوی ــە ن ــدا ب ــە بەرگرینامەکەی ــی. ل ــگ دەزان ــە گرن ــای ب ــا و ئەوروپ دادگاى مــاىف مرۆڤــى ئەوروپ

 »بەرگرینامەى دادگاى ماىف مرۆڤى ئەوروپا، لە دەوڵەتی راهیبی سۆمەرەوە بۆ کۆماری گەل« 

کە لە ساڵی ٢٠٠١دا باوکرایەوە، رێبەر ئاپۆ بەمشێوەیە باسی ئەوەی کرد، کە بۆ لە دەرگای ئەوروپای داوە:

ــە  ــووری رۆژهــەاڵت ل ــتنی کلت ــای پاراس ــە مان ــا ب ــی، هەروەه ــی مێژووی ــری مانایەک ــە هەڵگ ــە ببێت ــەوە، ک ــەو بڕوای »ب

بەرامبــەر کلتــووری رۆژئــاوا، رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لەبەرامبــەر شارســتانییەتی ئەوروپــا، کــە ئەمــڕۆ بووەتــە جیهانگیــر، 

ــە  ــەوە ب ــاوی گەالن ــە شــێوەیەکی راســت و درووســت و قســەکردنی پێویســت بەن ــژووە ب ــەو مێ ــەوەى ئ ــۆ روونکردن ب

ــە  ــردن ل ــی بەرگریک ــم و ماف ــەکار بهێن ــک ب ــای دیموکراتی ــی یاس ــەوە وەک پالتفۆرمێک ــە ئ ــم، ک ــی دەزان ــی خۆم ئەرک

ــی چارەســەری  ــە زمان ــە بووەت ــە، ک ــەو ماف ــی ئ ــە بەکارهێنان ــم. ب ــەکار بهێن ــا ب ــى ئەوروپ ــاىف مرۆڤ ــە دادگاى م خــۆم ل

کێشــەکانی کۆمەڵگــە بــە شــێویەکی بەرفــراوان، بــەاڵم ســەرباری ئــەوەش، ئــەوە پشتبەســتووە بــە بەرژەوەنــدی 

هێــزە بااڵدەســتەکان، بــۆ نەهێشــتنی دۆخــی ئۆلیگاریشــی بــە بنبەســت گەیشــتووی تورکیــا، کــە تورکیــا خــۆی 

ــت پشتبەســتوو  ــش بێ ــەر کەمی ــە ئەگ ــەم  پالتفۆرم ــە ئ ــە، ک ــە نیی ــدی هەڵ ــە، ئی ــەو دۆخــەى نیی ــی ئ ــای تێپەڕاندن توان

بــە چارەســەری یەکێتــی دیموکراتیــک و ئاشــتی و یارمەتیــدەر بێــت بــۆ ئەندامبوونــی لــە یەکێتــی ئەوروپــادا.

قبــووڵ  ئــەو الیەنانــەى، کــە دەبنــە هــۆی دەوڵەمەندکردنــی  تاوەکــوو  پێشــکەوتودایە.  ئاســتێکی  لــە  ئەوروپــا 

نەکرێــن، دەرفــەت نییــە، کــە کلتــوورەکان لــە جەوهــەری رۆژهــەاڵت و رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت دا بپەڕنــەوە بــۆ 

قۆناغێکــی تــر. هاوبەشــیکردن لــە بەهــا دیموکراتیکەکانــی ئەوروپــا بەپێــی بەرژەوەنــدی یەکســانی هێزەکانــی 

نییــە. پێشــکەوتویی  ئــەوەش  دژی  لــە  وەســتانەوە  نییــە، هەروەهــا  ئاســان  و  ســادە  هاوکاریکردنــی  کۆمەڵگــە 

قۆناغــی دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا لــە هەمــان کاتــدا دەرفەتــی ئــەوە دەڕەخســێنێت، کــە ئێمــە توانــای چارەســەری 

حقوقــی تاقــی بکەینــەوە، یــان وەک شانســێکیش بــەکاری بهێنیــن. پەیامننامــەی مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا، کــە تورکیــاش 

لــە رووی حقوقییــەوە پەیوەســتێتی، لــە پەیوەندیداربــوون بــە کەســی منــەوە زیاتــر، دۆخێکــی گشــتی دەخاتــە بەرچــاو. 

مافــە بنەڕەتییەکانــی ســێ نــەوە، کــە نەتــەوە یەکگرتوەکانیــش قبووڵــی کــردووە، یانــی مافــە مەدەنییــە شەخســییەکان، 

ــان  ــی خۆی ــازاد هەبوون ــێوەیەکى ئ ــە ش ــە ب ــوورەکان، ک ــەالن و کلت ــی گ ــەکان، مافەکان ــی و ئابووریی ــە کۆمەاڵیەت ماف

دیــاری و دەستنیشــان بکــەن. لــە پەیامننامــەی مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا دا زۆر بەرفراوانــر ئەوانــە پێناســە کــراون و بــە 

ــەدا  ــەو چوارچێوەی ــا ل ــان بکــەن. تورکی ــدا ســەپێراوە، کــە دەبێــت جێبەجێی شــێوەی ناچــاری بەســەر هەمــوو ئەندامان

ــیاری  ــدا بەرپرس ــی ژیان ــی ماف ــە خاڵ ــەرەتادا ل ــە س ــەر ل ــە ه ــە، ک ــی ئەوروپای ــی ئەنجوومەن ــی ئەندام ــە دەوڵەت تاک

ــی  ــەر و پێوەرەکان ــادا پێویســتە کارەکت ــی ئەوروپ ــە یەکێت ــی ل ــۆ ئەندامێت ــەدا ب ــەو قۆناغ ــردووە. ل خــۆی جێبەجــێ نەک

ــا«. ــی ئەوروپ ــی مرۆڤ ــەی ماف ــۆ پەیامننام ــەوە ب ــۆی کران ــە ه ــە دەبن ــەو پێوەران ــە ئ ــکات، ک ــێ ب ــن جێبەج کۆپنهاگ

لە ٢هەمین ساڵی ١5ی شوباتدا شەپۆلێکی نوێی راپەڕین
لــە کوردســتانیش جەمــاوەری گــەل لــە دووەم ســاڵیادی پیالنگێــڕی ١٥ی شــوباتی ١٩٩٩دا، واتــە لــە شــوباتی ٢٠٠١دا بــۆ 

ئــازادی رێبــەر ئاپــۆ هەســتانە ســەر پــێ. توڕەیــی لــە دژی گۆشــەگیری لــە ئیمرالــی بــوو بــووە هــۆی ئــەوە کــە کــورد بــە 

لێشــاو بڕژێنــە ســەر شــەقامەکان و نــاو گۆڕەپانــەکان. لــە هەمــوو شــارەکانی باکــووری کوردســتاندا، هەروەهــا لــە گــەورە 

ــوان و خۆپیشــاندان ئەنجامــدران. ــە مانگــی شــوباتدا رێپێ ــە ل ــادا وەک ئیســتەنبول، مەرســین و ئەدەن شــارەکانی تورکی
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لــە زۆرێــک لــە شــارەکاندا دوکانــداران، کاســبکاران و پیشــەوەران دەرگای دوکان و بازاڕەکانیــان داخســت، خوێنــدکاران 

پرۆســەى خوێندنیــان بایکــۆت کــرد، ئێــوارەش بــۆ مــاوەى خولەکێــک و بــۆ راکێشــانی ســەرنجەکان بــۆ ســەر گۆشــەگیری 

ــەر  ــیان لەب ــی رەش ــەس جلوبەرگ ــو ک ــوبات-یش هەم ــەوە. رۆژی ١٥ی ش ــان دەکوژاندن ــی ماڵەکانی ــۆ، گڵوپ ــەر ئاپ رێب

دەکــرد و رۆژێــک بــە رۆژوو دەبــوون و خــواردن و خواردنەوەیــان لــە خۆیــان حــەرام دەکــرد. لــە ١٠ی کانوونــی یەکەمــی 

ــدرا.  ــی« راگەیان ــتنی رێبەرایەت ــردن و پاراس ــی »خاوەنداریک ــوردەوە هەڵمەت ــازادی ک ــەوەى ئ ــەن بزووتن ٢٠٠١دا لەالی

ــەدەی ٢١  ــی س ــی یەکەم ــی چارەک ــە درێژای ــە ب ــک ک ــەرەتای بەرخودانێ ــی س ــووە خاڵ ــە ب ــەت و کەمپەین ــەو هەڵم ئ

بەردەوامــی هەبــوو. دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپــاش، بڕیــارە مێژوویەکــەى لــە ٢١ی ئایــاری ٢٠٠٣دا ئاشــکرا دەکــرد.

رێڕەوی مردن 
لــە  ئینفــازی  رژێمــی  توندکــراودا  بــااڵی  ئەمنــی  چوارچێــوەی  لــە  ٢٠٠٥دا  ســاڵی  لــە  تــورک  دەوڵەتــی   

تــری  ناوەکــەی  ئــاراوە.  هاتنــە  گۆشــەگیری  و  ئەشــکەنجە  رێبازەکانــی  ئیــدی  کــرد.  درووســت  ئیمرالــی 

بــوو. مــردن  رێــڕەوی  بهێڵرێتــەوە،  بەندیخانــە  لــە  مــردن  تــا  دەکات  ئــەوە  پێشــبینی  کــە  رژێمــەش  ئــەو 

  کاتێک کە نووسەری فەرەنسی ڤیکتور هۆگو لە ساڵی ١٨٩٢ رومانەکەی بە ناوی ›دوایین رۆژی مەحکومی لەسێدارەدان‹ی 

تــەواو کــرد، نەیدەزانــی کــە رۆژێــک لــە رۆژان ئــەو بەرهەمــەی بــۆ نۆرمەکانــی ئەوروپــا دەبێــت بــە ئیلهــام. ئــەم رۆمانــە 

کــە یەکێکــە لــە بەرهەمــە ســەرەکیەکانی ئەدەبیاتی کالســیکی جیهــان، پانۆرامایەکی ئەدەبیــی دیاردەی )رێــڕەوی مردنە(. 

هۆگــو بــاس لــە دواییــن رۆژی مەحکومێکــی لەســێدارەدان دەکات کــە پێنــج هەفتــە لــە چاوەڕوانــی لەســێدارەداندایە.

دوای ١٥٩ ســاڵ لــەو رۆمانــە، بــاس لــەوە دەکات کــە چاوەڕوانــی ســزای لەســێدارەدانیش وەکــوو خــودی ســزای 

ــت.  ــر بکرێ ــادا جێگی ــاکانی ئەوروپ ــە یاس ــردن‹ ل ــڕەوی م ــاردەی › رێ ــەوڵ درا دی ــات، ه ــاوت دەب ــێدارەدان لەن لەس

قۆناغەکــە دوای ئــەوە دەســتی پێکــرد کــە تۆمەتبــار جەنــس ســەرینگ لــە بەریتانیــاوە رادەســتی ئەمریــکا کــرا، 

دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا ســاڵی ١٩٨٩ لــە بــارەی ئــەو دیاردەیــەوە بڕیارێکــی مێژوویــدا. دادگاکــە دیــاری 

ــک  ــزایە پێ ــەم س ــوو ئ ــەوە هەتاک ــەم هۆیەش ــەرە ب ــێدارەی لەس ــزای س ــت، س ــت بکرێ ــە رادەس ــێک ک ــە کەس ــرد ک ک

بێــت ٦-٨ســاڵ کات تێپــەڕ دەبێــت و ئــەو گیــراوەش هــەر چاوەڕێــی پێکهاتنــی ســزاکەیەتی؛ ئەمــەش دەبێتــە 

هــۆی ئــەوەی کــە لــەو تاکــەدا نیگەرانــی مــردن پێشــکەوێت. بــەو قۆناغــە دەڵێــن »دیــاردەی چاوەڕێــی مــرد/

ریــزی fenomeni مــردن یاخــود رێــڕەوی مــردن«. بەهــۆی ئــەم دۆخــەوە دادگا بڕیــاری ئــەوە دەدات کــە لــە 

بکرێــت.  پێناســە  پێکــردن  ســووکایەتی  و  مــرۆڤ  دژە  خــراپ،  کردەوەیەکــی  وەک  ئەمــە  ســێیەمین دا  خاڵــی 

سێدارەیەک کە ناوی سێدارە نییە
کاتێــک پارێزەرەکانــی رێبــەر ئاپــۆ ســەردانی دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپایــان کــرد، وتیــان لەگــەڵ ئــەوەی ئەنقــەرە 

ــە. دادگای  ــە رێــڕەوی مردنــەوە و ئەمــەش کارێکــی نامرۆڤانەی ــان خراوەت ســزای ئینفــازی راگرتــووە، بــەاڵم بریگرتەکەی

مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا کاتێــک وردبینــی کــرد بــۆ ئــەو ســەردانەی پارێــزەران، لــە بــارەی ســزای لەســێدارەدان، 

وەکــوو گرتنەبــەری رێوشــوێنێکی پێشــوەختە، بڕیارێکــی دەرکــرد. هــاوکات دۆســیەی لەســێدارەدانیش رەوانــەی 

پەرلەمانــی تورکیــا نەدەکــرا و لــە ســەرۆکایەتی ئەنجومەنــی وەزیــران دەوەســتێرایەوە. بــە بڕیارەکــەی دادگای 

ســێدارەدان،  لــە  ســزای  بــارەی  لــە  نێودەوڵەتــی  گشــتی  رای  هەســتیاری  هــۆی  بــە  ئەوروپــا،  مرۆڤــی  مافــی 

ــەاڵم  ــرت. ب ــێدارەدانی هەڵگ ــزای لەس ــورک س ــی ت ــارە ٤٧٧١ دەوڵەت ــای ژم ــی یاس ــە پێ ــی ٢٠٠٢/٠٨/٠٣ و ب لەرێکەوت

ــردن،  ــڕەوی م ــان رێ ــێدارەدان ی ــزای لەس ــا، س ــان یاس ــی هەم ــە پێ ــەوە، ب ــێدارەدان هەڵگیرای ــزای لەس ــدە س هەرچەن

ــت. ــەردەوام دەبێ ــردن ب ــا م ــت و ت ــێ ناکرێ ــدا جێبەج ــی تێ ــە مەرج ــی ب ــاری ئازادکردن ــە بڕی ــزایەک ک ــۆ س ــۆڕا ب گ
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بڕیاری ١٢ی ئایاری دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا
ــا  ــی ئەوروپ ــی مرۆڤ ــرا. دادگای ماف ــکرا ک ــازادی ٢٠٠٣دا ئاش ــە ١٢ی ئ ــا ل ــی ئەوروپ ــی مرۆڤ ــەی دادگای ماف   بڕیارەک

رایگەیانــد، لەگــەڵ گۆڕینــی پێگــەی دادگا ئەمنییەکانــی دەوڵــەت، بــەاڵم لــە دۆزی رێبــەر ئاپــۆدا، لــە خاڵــی شەشــەمی 

تایبــەت بــە دادگاییەکــی دادمەندانــەدا، خاڵــی پێنجەمــی تایبــەت بــە ئــازادی و ئاســایش و خاڵــی ســێهەمی تایبــەت بــە 

قەدەغــەی ئەشــکەنجە، پێشــەل کــراون.

  گۆڕانــکاری لــە پێگــەی دادگاکانــی ئەمنــی دەوڵەتــدا، بــۆ دادگاییەکــی دادمەندانــە بــەس نەبــوو. دادگاکانــی ئەمنــی 

دەوڵــەت نەیانتوانــی ســەربەخۆ و بێالیــەن بــن و ئــەم بارودۆخــەش لــە دژی بەنــدی یەکــی خاڵــی شەشــەمی پەیامنــی 

مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا بــوو.  

  -کاتێــک رێبــەر ئاپۆیــان هێنایــە تورکیــا، بــۆ ماویەکــی زۆر نەیانهێشــت پارێزەرەکانــی ببینێــت. بەڵکــو دواتــر 

ــی  ــە کات ــرد و ل ــۆدا ک ــەر ئاپ ــەڵ رێب ــزەران لەگ ــی پارێ ــە چاوپێکەوتن ــداریان ل ــش بەش ــی دەوڵەتی ــزە چەکدارەکان هێ

چاوپێکەوتنەکانــدا گوێیــان لێدەگــرت. لــە نــاو کۆمەڵــگا دیمۆکراتەکانــدا ئــەوە مەرجــە کــە پارێــزەران بتوانــن بــە ئازادانــە 

لەگــەڵ بریگرتەکانیــان چاوپێکەتــن ئەنجــام بــدەن. بــەم شــێوەیە بەنــدی ٣ی خاڵــی شەشــەمی پەیامنــی مافــی مرۆڤــی 

ــا پێشــەل کــراوە.   ئەوروپ

ــە  ــی پێویســت ک ــارە و کات ــزەران. ژم ــە پارێ ــەدا ب ــان ن ــی تەواوی ــادە بکــەن کات ــە ئام ــۆ دۆزەک ــان ب ــەوەی خۆی ــۆ ئ   ب

پارێــزەران بتوانــن لەگــەڵ رێبــەر ئاپــۆ چاوپێکەوتــن ئەنجــام بــدەن، ســنووردار کــرا و بــۆ ئــەوەی ورد نەبنــەوە 

لــە دۆســیەکانی تایبــەت بــە دۆزەکــە، رێگریــان درووســت کــرد. ئــەم بارودۆخــەش لــە دژی خاڵــی شەشــەمە.

   لــە الیــەن دادگایەکــی ســەربەخۆ و بێالیەنــەوە دادگایــی نەکــرا، پڕۆســەی دادگاییکردنەکــەش عادیالنــە نەبــوو. تــا ئــەو 

کاتەی لە تورکیا دادگای دەســتوری، ســزای لە ســێدارەدانی هەڵگرت، یان تارێکەوتی ٢٧ی کانونی یەکەمی ٢٠٠٢ ریســکی 

ئینفــازی رێبــەر ئاپــۆ هێشــتا لــە ئارادابــوو. رێبــەر ئاپــۆ تــا ماوەیەکــی زۆر لــە رەوشــێکی وەهــادا کــە لەســێدارە دەدرێت، 

هێڵرایــەوە و ئەمــەش بــە پێــی خاڵــی ســێهەمی پەیامنــی مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا ئەشــکەنجە و هەڵســوکەوتێکی ناڕاســتە.

کۆنسەی ئەوروپا، بڕیارەکەی دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپای پشتگوێ خست
ئاپــۆ،  رێبــەر  هێشــتنەوەی  مــردن‹دا  ›رێــڕەوی  لــە  کــە  دەکــرا  لــەوە  بــاس  کــە  وەهــادا  بارودۆخێکــی  لــە 

کردەوەیەکــی نامرۆڤانەیــە، دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا لــە بڕیارێکــی تــردا لەرێکەوتــی ١٢ی گواڵنــی ٢٠٠٥ 

رایگەیانــد، دادگاییەکــە نــە ســەربەخۆ و نــە بێالیەنــە. لــە هەمــان بڕیــاردا ئــەوەش راگەیێــرا کــە لــە ئیمرالــی 

مافــی دادگاییەکــی دادمەندانــە پێشــەل کــراوە و دادگاییــەک کــە بــە هەڕەشــەی لەســێدارەدان بەڕێــوە بچێــت 

ــەوە.   ــی بکرێت ــر دادگای ــی ت ــت جارێک ــت دەبێ ــەر داوا بکرێ ــراوە و ئەگ ــەر نەک ــتنێکی کاریگ ــت و پاراس ــە نابێ ئازادان

دوای ئــەم بڕیــارەی دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپا، پارێزەرانی رێبەر ئاپۆ ســەردانی ١١دەهەمین دادگای ســزا قورســەکانی 

ئەنقەرەیــان کــرد کــە دۆزەکــە جارێکــی تــر بەڕێــوە بچێــت. دادگا بڕیاری خۆیدا کــە ســەرلەنوێ دادگاییکردنــی ٥ی گواڵنی 

٢٠٠٦ ئــەو بڕیــارەی دراوە گۆڕانــکاری بەســەردا ناهێنێــت و بــەم شــێوەیە داواکــەی رەتکــردەوە. لەســەر ئەمە رێبــەر ئاپۆ 

بــە رێــگای پارێزەرانــی لــە ٢ی ترشینــی یەکەمــی ٢٠٠٦دا داواکاریەکــی بــەرز کــردەوە بــۆ لیژنــەی وەزیرانــی ســەر بــە 

کۆنســەی ئەوروپــا و رایگەیانــد، بــە پێــی ســەرلەنوێ دادگاییکردنەوەکە، دادگاییەکــی دادمەندانە بەڕێوە نەچــووە و داوای 

پێشــنیازی لــەو لیژنەیــە کــرد، بــەاڵم لیژنــەی وەزیــران بڕیاری خۆیــان لەســەر داوایەکی یاســاییدا وئەو بڕیارەی کــە دادگای 

مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا دابــووی، پشــتگوێ خســت و بڕیــاری ئــەوەی لەســەردا کــە پێویســت نــاکات رێبــەر ئاپــۆ جارێکــی 

تــر دادگایــی بکرێتــەوە. ئەگــەر مامەڵــە بــە شــێوەیەکی ئاســایی بەڕێــوە چووبــا، بــە هۆی ئــەوەی تورکیــا گوێی لــە بڕیاری 
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دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا نەگرتــووە، هۆشــداری پێــدەدرا و دواتــر مافــی دەنگدانیشــی دەوەســتێرا. لەگــەڵ ئەمــەش 

ــە ئەندامێتــی کۆنســەی ئەوروپــاش دەردەکــرا. ــا، ل ئەگــەر بڕیارەکــەی دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپــای جێبەجــێ نەکردب

ڕژێمی ئینفاز بە ئاسایشێکی زۆر و سەخت
گۆڕانــی  هەندێــک  کــرد،  پێشــێل  ئەوروپاشــی  مرۆڤــی  مافەکانــی  دادگای  یاســاکانی  تــورک  دەوڵەتــی  هەروەهــا 

بــە شــێوی ›یاســای ئۆجــاالن › دەرکــرد کــە ١ی حوزەیرانــی ٢٠٠٥ جێبەجــێ کــران. لــە خاڵــی ٤٧ی یاســای ســزای 

نوێــی تــورک بــە ژمــارەی ٥٢٣٧دا بــە مانشــێتی ؛ ســزای زیندانــی هەتــا هەتــای و قوڕســکرا؛ بــەم شــتە دەوتــرا، 

ــەختی  ــی س ــی ئاسایش ــی ڕژێم ــت‹ بەپێ ــەردەوام دەبێ ــت ب ــدا بێ ــە ژیان ــا ل ــکراو ت ــی قوڕس ــا هەتای ــی هەت ــزای زیدان ›س

ژمــارە ٥٢٧٥ کــە لــە هەمانکاتــدا جێبەجــێ کــرا، لــە خاڵــی ٢ دا دەوترێــت مافــی ئــازادی بــە کەفالــەت نییــە 

ــەوە.« ــەدا دەمێنێت ــە ژوورەک ــر ل ــا ٢٣ کاتژمێ ــە ٢٢ ت ــت ک ــی رادەگیرێ ــی تاکەکەس ــە ژوورێک ــردن ل ــا م ــت، ›ت و دەوترێ

دەوڵەتــی تــورک بــەو گۆڕانکاریانــە ڕژێمــی گۆشــەگیری و ئەشــکەنجەی ئیمرالــی بــۆ ›ڕژێمــی ئینفــازی ئاسایشــێکی زۆر و 

ســەخت‹ گــۆڕی و ئیــدی ڕێبــازی ئەشــکەنجە و گۆشــەگیری رەهــا بەســەر رێبــەر ئاپــۆدا ســەپێرا. بــەم ڕژێمــە کــە دەرفەتــی 

ئازادکردنــی بــە مــەرج بــە تــەواوی هەڵگیــرا و پێویســت بــوو تا مــردن لە زیندانــدا مبێنێتــەوە و زۆر یاســای تریــان دەردەکرد. 

ســزای لەســێدارەدانی ڕێبــەری گەلــی کوردیــان بــۆ ســزای ›ڕێــڕەوی مــردن‹ گــۆڕی کــە بەپێــی یاســاکانی ئەوروپــا تاوانــە.

جیهــان  لەبەرچــاوی  نەکــرد،  جێبەجــێ   ١٩٩٩ حوزەیرانــی  ٢٩ی  لــە  لەســێدارەدانی  بڕیــاری  تــورک  دەوڵەتــی    

بــە  تێکچــوو،  ئاپــۆ  رێبــەر  تەندرووســتی  دەروونیــدا،  هێرشــی  و  قــوڕس  زیندانــی  دۆخــی  بــە  بەردەوامــی 

شــێوەیەکی تــر لــەو دۆخــەی کــە خوڵقێــرا، شــتێکیان لــە ئاســتی لەســێدارەدان جێبەجــێ کــرد. لەگــەڵ ئەوەشــدا 

بــۆ   بڕیارانــە  ئــەم  ›ئێمــە  دەڵێــن،  ئاشــکرا  بــە  تــورک  دەوڵەتــی  بەرپرســانی  تورکــدا  پەرلەمانــی  گفتوگــۆی  لــە 

نابێتــەوە. دەردەکەیــن‹ بــە گۆڕانکاریــەکان کــە ›یاســا‹ی پــێ دەڵێــن، لــە هیــچ پێوانەیەکــی یاســاییدا جێگایــان 

›دەرگای دۆزەخی ئیمرالی‹
ــینگەی  ــرۆڤ و نوس ــی م ــەی مافەکان ــی کۆمەڵ ــە ڕاپۆرتەکان ــە ل ــی ک ــە ئیمرال ــردن ل ــڕەوی م ــاکانی ڕێ ــە یاس ــت ک دەبیرێ

بــوون. خراپــر   ٢٠٠٥ ســاڵی  دوای  ئاپــۆ  رێبــەر  باردۆخــی  و  پێکــراوە  ئامــاژەی  ســەدە  پارێزەرانــی  ســەندیکای 

ــەن  ــە الی ــە ســالێ ٢٠٠5دا، ل ــۆ ل ــەر ئاپ ــەڵ رێب ــزەران لەگ ــی پارێ ــی یاســای چاوپێکەوتنەکان ــە گۆڕین -ب

ــە  ــتانەی ک ــەو ش ــا ئ ــە تەنه ــۆڕن و ب ــاکان دەگ ــراوە، یاس ــدار ک ــەن دادگاوە ئەرک ــە لەالی ــک ک کارمەندێ

ــدا  ــان ئەنجام ــە چاوپێکەوتنی ــەی ک ــەو پارێزەران ــەدژی ئ ــەوەش ل ــەڵ ئ ــن. لەگ ــار دەکرێ ــن تۆم دەوترێ

ــران. ــایی قەدەغەک ــی یاس ــرد و نوێنەرایەت ــینەوە ک ــە لێپرس ــتیان ب دەس

-لــە یاســای پێشــووی ئینفــازدا هیــچ ئاســتەنگیەکی یاســایی نەبــوو کــە بــۆ زیندانێکــی تــر بیگوازنــەوە کــە 

سیســتمی قاوشــی هەیــە، بــەاڵم بــە گۆڕینــی یاســای ١ی حوزەیرانــی ٢٠٠5 بڕیــاردرا کــە ٢٣ کاتژمێــر لــە 

ژوورێکــی تاکەکەســیدا بهێڵرێتــەوە.

ــە بیانــووی ›خرابــی کەشــوهەوا‹ و خرابــی کەشــتی زۆر  -چاوپێکەوتــن لەگــەڵ خانــەوادە و پارێــزەران ب

جــار ئاســتەنگ کــرا. لــە یاســای ئینفــازی پێشــوودا هەمــوو هەفتەیــەک کاتژمێرێــک دەتوانــرا ئەندامانــی 

ــک و  ــە ١5 ڕۆژ جارێ ــرا ب ــن ک ــی چاوپێکەوت ــدا ماف ــازی نوێ ــای ئینف ــە یاس ــت، ل ــەی ببینێ خانەوادەک

ــر. ــو کاتژمێ ــە نی ــرا ب ــی زیندانەکــە ک ــاری بەڕێوەبەرایەت ــە بڕی ــەوەش ب کاتژمێرێــک و ئ

-هەروەهــا بــە پێــی یاســای ئینفــازی پێشــوو، دەتوانــرا لــە ڕۆژێکــدا ٢ کاتژمێــر لــە حەوشــەی زیندانەکــە 
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لــە کەشــێکی کــراوە مبێنێتــەوە، بــەالم ئــەو مافــەش ئاســتەنگ کــرا.

ــوو،  ــاک نەب ــەوە زۆر ڕوون ــدا دەمای ــی تێ ــەی ئیمرال ــی دوورگ ــە زیندان ــۆ ل ــەر ئاپ ــە رێب ــەو ژوورەی ک -ئ

ــاو  ــە ن ــش دێت ــک هــەوای دوورگــەی ئیمرالی ــە. کاتێ ــێ هەوای ــگاوە و ب ــا 4 هەن ــە تەنه شــوێنی پیاســە ب

ــت. ــرت دەبێ ــە خراب ــە، دۆخەک ژوورەک

ــەرز  ــواری ب ــە دی ــە، ب ــە کراوەی ــەوە و گوای ــی دەمێنێت ــر لێ ــۆ ٢ کاتژمێ ــەر ئاپ ــە رێب ــوێنەی ک ــەو ش -ئ

دەورەدراوە کــە زیاتــر لــە بیرێــک دەچێــت و زەویەکەشــی بــۆ وەرزشــکردن گونجــاو نییــە.

-رێبــەر ئاپــۆ٢4 کاتژمێــر بــە کامێــرای چاودێــری لــە ناوخــۆ و دەرەوەدا لەژێــر چاودێریــدا بــووە و ئــەو 

دۆخــەش بەردەوامــە.

-خواردنەکــەی هــی دەرەوەیــە و زۆر جــار بــە شــێوەیەکی ســنوردار، بــە ڕێبــازی خــراب و بــە شــێوەیەکی 

کــەم پێــی دەدرێــت. لەبەرئــەوەی حانــوت نییــە و بــۆ تەندروســتی خــۆی ناتوانێــت هیــچ شــتێک بکڕێــت.

-چەندیــن ســاڵ بــوو بــە تەنهــا ڕادیۆیەکــی یــەک پیلــی هەبــوو، زۆر جــار بــە شــەپۆل ڕێگــری لــە پەخشــی 

ڕادیۆکــە دەکرێــت و ناهێڵدرێــت گــوێ لــە ڕادیــۆ بگرێــت. دوای ١4 ســاڵ تەلەڤزیۆنێکیــان بــۆ بــرد.

ــرام و  ــی تەلەگ ــاردن و وەرگرتن ــۆن، ن ــە تەلەف ــەکردنی ب ــارەکان، قس ــە و گۆڤ ــی ڕۆژنام ــی خوێندن -ماف

ــچ شــێوەیەک  ــە هی ــان ب ــراوە. ی ــۆ قەدەغەک ــەر ئاپ ــۆ رێب ــە، ب ــەک هەی ــۆ هەمــوو زیندانیی ــە ب فاکــس ک

ــت. ــورکراوی پێدەدرێ ــۆن و سانس ــەی ک ــان ڕۆژنام ــت ی ــەی پێنادرێ ڕۆژنام

-نامــەکان کــە لــە دەرەوە بــۆ دەنێــرن، پێــی نادرێــن، نامــەکان ســنوردار دەکرێــن، بــە شــێوەیەک پێــی 

ــە،  ــە دەرەوەی یاساش ــە ل ــدا ک ــەڵ ئەوەش ــەوە. لەگ ــەیەک دەخوێندرێت ــد وش ــا چەن ــە تەنه ــە ب دراوە ک

ــدراوە. ــە قســەی نەشــیاوی پێ ــڕ ل نامــەی هەڕەشــە و پ

-لەگــەڵ ئــەوەی یاســاییش بــوو، بــەاڵم بــە بڕیــاری بەڕێوەبەرایەتــی زیندانەکــە زۆربــەی کتێبــەکان کــە 

پێــی درابــوون، لێــی ســەندرانەوە.

-دەرگاکان بــە شــەو و ڕۆژ بــە دەنگێکــی زۆر بــەرز هەمــوو کاتێــک دادەخرێــن و دەکرێنــەوە، بــە زۆر 

ــەڵ  ــن لەگ ــۆ چاوپێکەوت ــک ب ــەن، کاتێ ــی دەب ــۆ هەواگوڕکێ ــک ب ــەوە، کاتێ ــورت دەکرێت ــژی ســەری ک ق

پارێــزەر و خانــەوادەی دەبــەن، بــە دەنگێکــی بــەرز و بــە تۆڕەییــەوە قســەی لەگــەڵ دەکــەن و ئــەوەش 

بــە شــێوەیەکی سیســتاتیک بەردەوامــە.
ئــەم هەمــوو کــردەوە نامرۆڤانــە لــە ئیمرالــی لەبەرچــاوی ئەوروپــا ئەنجــام دەدرێــن کــە یاســای خۆیــان لەســەر 

نەبنــە  زیندانــەکان  ›پێویســتە  دەڵێــت،  دانــت  کــە  کــردووە  درووســتی  ›دانــت‹  ئیتالــی  فەیلەســوفی  قســەکانی 

بــە  خــۆی،  هــزری  جیهانــی  رێــگای  لــە  دۆزەخ،  دەرگای  ببــووە  کــە  ئیمرالــی  لــە  ئاپــۆ  رێبــەر  دۆزەخ‹.  دەرگای 

بــۆ ئاشــتی و چارەســەری، کاریگــەری لەســەر کوردســتان و تورکیــا و هەرێمەکــە درووســت کــرد. پێشــنیازەکانی 

دەیانەوێت بە تێپەڕبوونی کات بیکوژن
  رێبــەر ئاپــۆ لــە پارێزنامەکەیــدا لەســەر سیســتمی ئیمرالــی و ڕێــڕەوی مــردن دەڵێت:«ژیــان بــەو شــێوەیەیە کــە لەگــەڵ 

ــاو تابوتێکــدا بێــت،  ــە ن ــە زیندوویــی ل ــە حوجرەیەکــدام کــە وەک ئــەوە وایــە مرۆڤێــک ب ــڕاوە و ل جیهانــی دەرەوەدا داب

ــۆن  ــەروەک چ ــە دەدەم. ه ــەزۆر هەناس ــە، ب ــە وەک تابوت ــەدا ک ــە حوجرەک ــۆی ل ــە. خ ــە تابوتێک دای ــان ل ــم ژی وەک وت

کاتێــک کەســێک لــە کاتــی لەســێدارەداندا کــە هەناســەی کۆتایــی خــۆی هەڵدەمژێــت، دوای ســێ خولــەک دەمرێــت، بــە 
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  هەوڵەکانــی رێبــەر ئاپــۆ بــۆ ئاشــتی و چارەســەری وەک بەردێــک بــەر پیالنگێــڕی لەناوبــردن و ڕزاندنــی گۆشــەگیری 

دەوڵەتــی تــورک دەکــەوت. بزوتنەوەی ئــازادی کورد لە ســاڵی ٢٠٠٤ دا لەبەردەم بڕیارێکی نوێدا بــوو. دەوڵەتی تورک 

لــە ڕێگــەی ئــەو ڕژێمــەی کە لــە ئیمرالی درووســتی کرد، گۆشــەگیری و کەرەنتینەی هەمیشــەیی کــرد و پیالنی ڕزاندن 

و لەناوبردنــی دەســتپێکرد. گــوێ بــە پێشــنیازەکانی رێبــەر ئاپۆ بۆ ئاشــتی و چارەســەری نــەدا و سیاســەتی لەناوبردنی 

لــەدژی گەلــی کــورد هەڵبــژارد. بزوتنــەوەی ئــازادی کورد لە ســاڵی ٢٠٠٤دا ئیدی پێویســت بــوو بڕیارێکی نــوێ بدات. 

بــە تایبەتــی گفتوگــۆ لــە مانگــی شــوباتدا لەنــاو هەپەگــەدا دەســتیپێکرد، لــە کۆتایــی مانگــی ئایــاردا جێبەجــێ کــرا.

دەســتەی فەرماندەیــی هەپەگــە لــە ٢٨ی ئایــاری ٢٠٠٤ ڕاگەیەنراوێکــی باوکــردەوە و ئامــاژەی بــەوەدا کــە 

ــا ئــەو کاتــە بــەردەوام بــوو ئیــدی کۆتایــی هاتــووە و گەریــال لــە ›پاراســتنی  ئاگربەســتی ١ی ئەیلولــی ١٩٩٨ کــە ت

ــی: ــارەوە وت ــەم بڕی ــی ئ ــارەی هۆکارەکان ــە لەب ــە ›پاراســتنی ڕەوای چــاالک‹ دەکات. هەپەگ ــەوە‹ دەســت ب ناچاالک

ــە  ــە ب ــان، ســەربازان ک ــی گەریالکامن ــە ئامانجــی لەناوبردن ــەت و ب ــی شــەڕی تایب ــۆ بەڕێوەبردن »ب

شــێوەیەکی قێــزەون پەروەردەکــراون ئەگەری لــە فەرماندەی بۆلوە دێن و لە موونزوور ئۆپەڕاســیۆن 

دەکــەن، ئەگــەر لــە قەیســەری دێــن و لە جــوودی ئۆپەراســیۆن دەکەن، ئــەو کاتە هەپەگــەش ناچارە 

واڵمــی ئــەو هێزانــە بداتــەوە. هەروەهــا ئەمــەش وادەکات شــەڕ لــە هەمــوو تورکیــا باوببێتــەوە.«

لە ڕاگەیەنراوەکەدا هەروەها ئەم داوایەکرا:
»پێویســتە کۆتایــی بــە گۆشــەگیری ســەر رێبــەر ئاپــۆ بهێرێــت، ڕێبــەر ئاپــۆ وەک نوێنــەری ئیــرادەی گەلــی کــورد 

قبــووڵ بکرێــت، ڕێــگا بــۆ چارەســەری دیموکراتیانــە بکرێتــەوە، هێــزی زیــادەی تــورک لــە کوردســتان پاشەکشــێی 



پــێ بکرێــت، دۆخــی نائاســایی لــە هەرێمەکانــی کوردســتان بــە تــەواوی هەڵبگیرێــت، ئۆپەڕاســیۆن لــەدژی هێزەکانی 

هەپەگــە کۆتایــی پێبهێرێــت، توندوتیــژی دژی گەلــی کــورد ڕابگیرێــت و سیســتمی جاشــایەتی هەڵبوەشــێرێتەوە.«

ئەو قۆناغەی کە بە هەنگاوی ١ی حوزەیران دەستیپێکرد
  دووەمیــن کۆنگــرەی، کۆنگــرەی گــەل و هەنــگاوی هەپەگــە لــە ١ی حوزەیرانــی ٢٠٠٤ دا دەســتیپێکرد، بــە 

ــگاوی ١ی  ــرا. هەن ــان ڕاگەیەن ــتی جیه ــۆ ڕای گش ــورد و ب ــازادی ک ــەوەی ئ ــاری بزوتن ــووە بڕی ــی ب ــێوەیەکی فەرم ش

ــتاندا  ــازادی کوردس ــانی ئ ــژووی تێکۆش ــاو مێ ــۆی لەن ــگای خ ــن‹ جێ ــی دووەمی ــی ٢٠٠٤ وەک ›١٥ی تەباخ حوزەیران

ــتان و  ــووری کوردس ــۆ باک ــەوە ب ــال گەڕان ــی گەری ــە درا، هێزەکان ــەم بناغەی ــەر ئ ــە لەس ــەوەی بڕیارەک ــرت. دوای ئ گ

ــدا.  ــان ئەنجام ــتنی ڕەوا‹ چاالکی ــی پاراس ــوەی ›ماف ــە چوارچێ ــۆ ل ــەر ئاپ ــەر رێب ــەگیری س ــردەوەکان و گۆش ــەدژی ک ل

لــە راســتیدا کارەکانــی ســەرلەنوێ نۆژەنکردنــەوەی هێــزە ســەربازیەکانی بزوتنــەوەی ئــازادی کــورد لــە ســاڵی 

ــەوە  ــە رووی ســەربازی و تەکنیکی ــە ســاڵی ٢٠٠٣ دا ل ــان ل ــەوە دەســتیپێکردبوو. هێزەکانــی هەپەگــە هەمووی ٢٠٠١ـ

بــە شــێوەیەکی فــراوان پــەروەردە کرابــوون و پرۆفیشــناڵ ببــوون. لــە بەرانبــەر گەریالکانــی کوردســتان کــە 

خۆیــان بــۆ ســەردەمی نــوێ ئامــادە کردبــوو، ڕێبــەر ئاپــۆش ئامــادەکاری بــۆ مۆدێلــی نــوێ کــرد. پــرۆژەی 

کۆنفیدرالیزمــی دیموکراتیکــی رێبــەر ئاپۆلــە ٢١ی ئایــاری ٢٠٠٥دا بــە جەژنــی نــەورۆز لــە ئامــەد ڕاگەیەنــرا.

تێپەڕبوون لەناو کۆنفیدرالیزمی دیموکراتیک
ــن  ــە کاریگەرتری ــک ل ــووە یەکێ ــورک دەب ــی ت ــەری دەوڵەت ــراتیژی ناچارەس ــەدژی س ــک ل ــی دیموکراتی کۆنفیدرالیزم

هەنگاوەکانی رێبەر ئاپۆ. بەپێی بۆچوونی رێبەر ئاۆ ســەردەمی نەتەوە – دەوڵەت بەســەر چووە، چارەســەری لە جێگەی 

درووســتکردنی نەتەوەیەکــی ســەربەخۆ، پێویســتە لــە دیموکراتبوونــی نەتەوەکاندا واتە لــە کۆنفیدرالیزمــی دیموکراتیدا 

ببێــت. کۆنگــرەی گــەل لــە ســێیەمین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی گشــتیدا کــە لەنێوان ٤ی ئایــار و ٢١ی ئایــاردا ئەنجامدرا، 

پــرۆژەی کۆنفیدڕالیزمــی دیموکراتیــک بــە فراوانــی گفتوگــۆی لەســەرکرا و بــووە پەیامێــک بــۆ کۆمەاڵنــی کوردســتان.

بەپێــی پەیامەکــە گەلــی کورد بۆ ئەوەی سیســتمی کۆنفیدڕالی درووســت بکات پێویســتە لە ڕووی سیاســی، کۆمەالیەتی 

و ئابوریەوە لە گوند، کۆاڵنەکان دەســتپێبکەن و  کۆمین و ئەنجومەنی خۆیان درووســت بکەن. کۆنگرەی گەل سیســتمی 

کۆنفیدڕالیزمی دیموکراتیکی کوردســتانیان وەک ئیرادەیەکی بااڵی دیموکراتیکی گەل و ئەنجومەنی یاســادان قبووڵ کرد.

رێبەر ئاپۆ ئینسیاتیڤی دا
رێبەر ئاپۆ لە ١١ی ئایاری ٢٠٠٥دا کاتێک لەگەڵ پارێزەرانی چاوپێکەوتنی ئەنجامدا، بڕیارێکی مێژوویی ڕاگەیاند. رێبەر 

ئاپۆ وتی ئەو لە نێوەندگیری کشــاوەتەوە و بڕیاری شــەڕ یان ئاشــتی بۆ بزوتنەوەی ئازادی کورد بەجێ دەهێڵێت و وتی:

ــم بوەســن،  ــش وت ــرد، منی ــان جێبەجــێ ک ــەوە، ئەوەی ــاڵە دەپاڕێم ــت شــەش س ــەوەی ئاشــتی مســۆگەر ببێ ــۆ ئ »ب

بەشــکم دەوڵــەت هەنگاوێــک بنێــت. بــە ڕاســتی منیــش بــڕوام کــرد. هەڤاڵەکانــی خۆمــم بــۆ باشــوور کشــاندەوە، 

هەڵویســتێکی دیســیپلینی و بــە شــەرەفیان پیشــاندا. پیرۆزباییــان لیدەکــەن. بــەاڵم ئــەوەی مــن بــە تەمــای بــووم لــە 

دەوڵــەت، واڵم نەدرایــەوە. دەوڵــەت چاوەڕێــی ئەمریــکای دەکــرد، سیاســەتی لەناوبــردن تــا ئێســتاش لــە ڕۆژەڤدایــە. 

بــا نەڵێــن ســەرۆک وایــوت، ئــەو فەرمانیــدا‹. مــن بــە تایبەتــی بــە گروپــی شــەڕ دەڵێــم: لەبــارەی پاراســتنی چــاالک 

بەپێــی پێویســتیەکانی دیموکراتــی بڕیــار بــۆ ئێــوە بەجێدەهێڵــم. ئەگەر دەتانەوێــت دەتوانن بۆ باشــوور بکشــێننەوە، 

ئەگــەر دەتانەوێــت بەشــداری لــە ژیانــی مەدەنیــدا بکــەن، مــن دەلێــم: نــەک مــن ئیــرادەی ئێمــە مەرجــە. ئەگــەر 

هونەرتــان هەیــە و لــە دەســتان دێــت، ئەگــەر ئێــوە دەڵێــن، دەتوانیــن قاڕەمانێتــی بکەیــن، ئــەوەش ئێــوە دەیزانــن. 
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ئەگــەر ناتوانــن خۆتــان بپارێــزن، ئــەو کاتــە هیــچ مەکــەن. ئەگــەر دەلێــن‹ نــا دەیکەیــن‹ ئــەو کاتــە بکــەن.«

یاسای ١ی حوزەیرانی ٢٠٠5 پەیڕەو دەکرێن
تەنگەتــاو  ئاپــۆ  رێبــەر  هــزری  لەبەرانبــەر  و  کوردســتان  شــەڕی  بەرانبــەر  لــە  کــە  تــورک  دەولەتــی    

دەســتپێکرد،  ئیمرالــی  لــە  نوێــی  پیالنگێڕیەکــی  حوزەیردانــدا  ١ی  هەنــگاوی  یەکەمــی  ســاڵی  لــە  ببــوو، 

ناچــار  ئاکەپــە  کاتــەی  ئــەو  دەســەاڵتی  لەبەرئــەوەش  پێکهێــرا.  زۆرەوە‹  ئاسایشــێکی  بــە  ئینفــاز  ›ڕژێمــی 

بگۆڕێــت. کۆتایــی  تــا  لەســەرەوە  دەکــران  جێبەجــێ  کــە  پێشــوو  ســاڵەکانی  یاســاکانی  هەمــوو  بــوو 

قەدەغەی کوردی و ناڕەزایی
جێگایــان  نێونەتەوەیــی  یاســای  لــە  کــە  ئەنجامــدران  شــێوەیە  بــەو  کــردەوەی  ئیمرالــی  لــە 

هــەوا  ڕوویــدا.   ٢٠٠5 یەکەمــی  ترشینــی  ٣٠ی  لــە  مرۆڤایەتــی  دژی  کــردەوەی  نەدەبــووەوە، 

ــە کــوردی قســەیان کــرد.  ــۆ ب ــەر ئاپ ــی چــوون، لەگــەڵ رێب ــۆ ئیمرال ــە لەگــەڵ محەمــەد ب کەســەر ک

ــەن.  ــوردی قســە نەک ــە ک ــرد ب ــان ک ــرد و داوای ــە ک ــە جووڵ ــورک دەســتیان ب ــی ت بەرپرســانی دەوڵەت

ــی دایکــی خــۆم قســە  ــە زمان ــن ب ــوردم، م ــن ک ــی وت:«م ــە ئەوان ــەوەش هــەوا کەســەر ب لەســەر ئ

ــە  ــن ب ــردەوە، چاوپێکەوت ــارە ک ــداریەکەیان دووب ــورک هوش ــانی ت ــەوەی بەرپرس ــەن.« دوای ئ دەک

کــوردی کۆتایــی هــات، رێبــەر ئاپــۆ بــە بــرا و خوشــکی خــۆی وتــی:« کاتێــک ئێــوە بــۆ چاوپێکەوتــن 

ــەو  ــەن، ئ ــوردی قســە نەک ــە ک ــەر ب ــوردی قســە بکــەن، ئەگ ــە ک ــک ب ــوو کاتێ ــن، پێویســتە هەم هات

ــە بکــەن.« ــوردی قەدەغ ــن ک ــوە ناتوان ــی وت:« ئێ ــە بەرپرســانی تورک ــەن.« و ب ــە ســەردانم مەک کات
کــوردی  واتــە  دایــک  زمانــی  بــە  پــەروەردە  کــە  ڕایگەیانــد  چاوپێکەوتنــەدا  لــەو  ئاپــۆ  رێبــەر 

وتــی: و  بکــەن  کار  خۆیــان  کلتــووری  مافــی  و  کــوردی  بــۆ  کــە  کــرد  کــوردان  لــە  داوای  و  مافێکــە 

ــووری  ــی کلت ــوو مافەکان ــۆ هەم ــورد ب ــی ک ــتە گەل ــوردی پێویس ــەروەردەی ک ــی پ ــۆ ماف ــەرەتا ب »س

ــت.  ــان سەرخس ــان چیی ــان و گەنجامن ــە دایکامن ــان ک ــردوودا بینی ــاوەی ڕاب ــە م ــکات. ل ــۆی کار ب خ

چاالکــی  و  بــکات  زیاتــر  هەوڵەکانــی  پێویســتە  دیموکراســیدا  چوارچێــوەی  لــە  گەلەکەمــان 

ئەنجــام بــدات. پەیانــی لــۆزان لــەدژی مافــی پــەروەردەی کــوردی نییــە، بــە پێچەوانەوەیــە، 

دەرفــەت بــەم مافــە دەدات. ئێمــە دوژمنایەتــی تــورک ناکەیــن، پێویســتە مــرۆڤ ئــەم زمانــە 

بهێنێــت،  بــەکار  توندوتیــژی  ئــەوەی  بــێ  داواکاریانــە،  ئــەم  بــۆ  گەلەکەمــان  ببێــت.  فێــر 

بــدات.« ئەنجــام  چاالکــی  دەتوانێــت  هەفتەیــەک  هەمــوو  دیموکراتــی  ڕێبــازی  و  ڕێ  بــە 

یەکەم سزای زیندانی تاکەکەسی
  دوای ئــەو پێشــنیارانەی ڕێبــەر ئاپــۆ، دەســتەی دیســیپلینی دەوڵەتــی تــورک کــە لــە ئیمرالــی پێکهێرابــوو، بــە بیانــووی 

ــی  ــی تاکەکەس ــزای زیندان ــداوە‹ ٢٠ ڕۆژ س ــن هان ــۆ ڕاپەری ــی ب ــووە و گەل ــن کردب ــە ڕێکخس ــی ب ــەوەی ›فەرمان ئ

ــە  ــکااڵی ل ــت، س ــی وەربگرێ ــایی پارێزەران ــی یاس ــە ماف ــوود ل ــی س ــە نەیدەتوان ــۆ ک ــەر ئاپ ــەپێرا. رێب ــەردا س بەس

ــی  ــایی کۆتای ــی یاس ــەوەی قۆناغ ــە دوای ئ ــەوە. گوای ــکااڵکەی رەتکرای ــەاڵم س ــرد، ب ــا ک ــازی بورس ــن دادگای ئینف ٢می

ــرا،  ــێ ک ــەوەی جێبەج ــرا. دوای ئ ــێ ک ــی ٢٠١٦دا جێبەج ــی دووەم ــە ١ی کانون ــی ل ــی تاکەکەس ــزای زیندان ــات، س ه

ڕادیــۆ، ڕۆژنامــە و کتێکبەکانــی لێســەندرانەوە، رێگــە نــەدرا کــە بجێتــە نــاو ئــەو حەوشــەیەی کــە هەواگوڕکێــی تیــدا 
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ــەنگاند: ــێوەیە هەڵیس ــوباتدا بەمش ــی ١ی ش ــە چاوپێکەوتن ــی ل ــی تاکەکەس ــزای زیندان ــۆ دوای س ــەر ئاپ ــرد. رێب دەک

»ئەگــەر زمانــی دایــک قەدەغەدەکرێــت، ئەمــە قڕکردنــی کلتوورییــە. گرنگی ئــەم بابەتە و پــەروەردە بە 

زمانــی دایــک پێویســتە لــە ڕاگەیەنراوەکاندا بە باشــی و بە فراوانی باســی لێ بکرێــت. قڕکردنی کلتووری 

لــە قڕکردنــی فیزیکــی زۆر مەترســیدارترە. مافــی رەوای رسوشــتی دایــک و مندااڵنی کوردی کــە داواکاری 

خۆیــان لــەم بارەیــەوە بە شــێوەیەکی ئاشــکرا دەرببــڕن و ناڕەزایــی دیموکراتیکــی خۆیان پیشــان بدەن.«

ڕێبــازەی  ئــەم  ئەنجامــدرا.  ئاپــۆ  رێبــەر  بەرانبــەر  ســپی  ئەشــکەنجەی  تاکەکەســیەوە  زیندانــی  ڕێــگای  لــە    

تاکەکەســی  زیندانــی  ســزای  جــار   ٢٤٠  ،٢٠٢٠ ســاڵێ  تــا  بــوو.  بــەردەوام  ســاڵ  چەندیــن  ئەشــکەنجە 

ڕێبــەری  بەســەر  ٢٠٠٦دا  زســتانی  لــە  ســەرەتا  کــە  ســزایەی  ئــەو  ســەپێرا.  ئاپــۆدا  رێبــەر  بەســەر 

کــردەوە. گــەورە  تۆڕەییەکــی  بــۆ  ڕێــگای  گەریــالدا  و  کوردســتان  گەلــی  لەنــاو  ســەپێرا  کــورددا  گەلــی 

بۆ من نەمرن
لــە ٧میــن ســاڵیادی پیالنگێــڕی نێودەوڵەتیــدا، واتــە لــە ١٥ی شــوباتی ٢٠٠٦دا ڤیــان ســۆران ئەندامــی کۆمیتــەی 

ســەرلەنەوێ دامەزراندنــی پەکەکــە و یەکێــک لــە فەرماندەکانــی یەژاســتار، بــۆ شــەرمەزارکردنی دەســتگیرکردنی 

ڕێبــەر ئاپــۆ و ســزای حوجــرە و کــردەوە دژی مرۆڤایەتیــەکان لــە ئیمرالــی، ئاگــری لــە جەســتەی خــۆی بــەردا. بەهــۆی 

ســەرلەنوێ دەســتپێکردنی چاالکــی خۆســووتاندن رێبــەر ئاپۆتــووڕە بــوو و لــە چاوپێکەوتنــی ١٦ی شــوباتی ٢٠٠٦دا وتــی:

»مــن ئــەم جۆرە چاالکیانە پەســەند ناکەن. ئەگەر بشــمرم بــا کەس بۆ من زیان بە خــۆی نەگەیەنێت. من 

لێرە لەناو بارودۆخێکی خراپ و قوڕســدام، بەاڵم بەرخۆدان دەکەم. پێدەچێت مردن زۆر ئاســانرت بێت.«

ملیۆنەها کەس:رێبەر ئاپۆ ئیرادەی سیاسی منە
ــی  ــی یەکەم ــش ئەرک ــوو، کوردانی ــنوور تێپەڕیب ــە س ــورک ل ــی ت ــکەنجەى دەوڵەت ــتمی ئەش ــە سیس ــەدا، ک ــەو رۆژان ل

دەبــرد.  کۆتایــی  بــەرەو  بەردەوامبــوو،  بــوو  مانــگ   ١٠ مــاوەى  کــە  مێژووییەکەیــان،  هەڵمەتــە  و  کەمپەیــن 

ئەنجامەکانــی هەڵمەتــی بزووتنــەوەى هاوواڵتییــان ئــازاد، کــە لــە نێــوان ســااڵنی ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦ دا لــە تورکیــا و 

ــی  ــی یەکەم ــە ٢٠ی ترشین ــتپێکردبوو، ل ــە« دەس ــیی من ــرادەی سیاس ــۆ ئی ــەر ئاپ ــی رێب ــاوی »هەڵمەت ــە ن ــتان ب کوردس

ــەدان  ــەوەى س ــەرباری ئ ــرا. س ــکرا ک ــتی ئاش ــۆ رای گش ــیدا ب ــێکی رۆژنامەنووس ــە کۆنفرانس ــەرە و ل ــە ئەنق ٢٠٠٦دا ل

هــەزار چاالکوانــی هەڵمەتەکــە لەالیــەن پۆلیســی تورکــەوە دەســتگیرکران، بــەاڵم ٢ ملیــۆن و ٢٤٣ هــەزار کــەس 

قبووڵــێ  و  دەزانــم  خــۆم  سیاســی  ئیــرادەی  بــە  کوردســتان  لــە  ئاپــۆ  رێبــەر  و  کوردســتانییەکم  »مــن  وتیــان، 

دەکــەم« و هەڵمەتەکەیــان واژۆ کردبــوو. لــەو واژۆیانــەدا ١ ملیــۆن و ٢٠٠ هەزاریــان لــە ئەوروپــا کۆکرابوویــەوە.

ملیۆنــی   ١٠ واژۆکانــی  پێــدرا،  بەردەوامــی  داهاتــوودا  ســااڵنی  لــە  کــە  هەڵمەتــە،  و  کەمپەیــن  ئــەو 

گۆشــەگیری  ئــەوەى  بــۆ  جیاجیــاوە  نــاوی  بــە  پێشــر  نەبــوو،  یەکەمجــار  ئــەوە  بێگومــان  تپەڕانــد. 

لــە  و  ئاپــۆ  رێبــەر  ژیانــی  و  تەندرووســتی  دۆخــی  باشــکردنی  بــۆ  تێکبشــکێرێت،  ئیمرالــی  لەســەر 

رێکخرابــوون. جەمــاوەری  تــری  هەڵمەتــی  و  کەمپەیــن   ٢ ئاپــۆ  رێبــەر  ئازادکردنــی  بــۆ  گرنگــر  هەموویــان 

*زیندانیــان لــە زیندانەکانــی تورکیــا و کوردســتاندا لــە ١٠ی کانوونــی یەکەمــی ٢٠٠١دا بــە نــاوی »کەمپەینــی 

خاوەنداریکــردن لــە رێبەرایەتــی و پاراســتنی رێبەرایەتــی« دەســتیان بــە رێکخســتنی یەکــەم کەمپەیــن کــرد. زیندانیــان 

ــی  ــۆ ئەنجامدان ــوون ب ــێوەی دەوری و نەچ ــە ش ــواردن ب ــە خ ــن ل ــی مانگرت ــدا چاالکی ــوەى کەمپەینەکەیان ــە چوارچێ ل
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چاوپێکەوتــن و دیــدارە کراوەکانیــان رێکخســت. ئــەو کەمپەینــە کــە لــە زیندانەکانــدا دەســتیپێکرد، لــە ماوەیەکــی کورتدا 

ــی  ــەورە و کۆنفرانســی رۆژنامەوان ــی گ ــە رێپێوان ــا ب ــا و ئەوروپ ــە شــارەکانی تورکی ــر ل ــە شــارەکانی کودســتان و دوات ل

ــات. ــی پێه ــە ١٥ی شــوباتی ٢٠٠٣دا کۆتای ــە ل ــەو کەمپەین ــدرا. ئ ــژەى پێ درێ

*کەمپەینــی »ئــازادی بــۆ رێبەراتــی« بــە پێشــەنگایەتی بزووتنــەوەى گەنجانــی ســەربەخۆ )BAGEH( لــە 
١ی شــوباتی ٢٠٠٤دا دەســتیپێکرد و تاوەکــوو ١ی ئایــاری ٢٠٠٤ بەردەوامبــوو. لــەو کەمپەینــەدا ســەدان هــەزار 

ــران. ــا ک ــی تورکی ــتی پەرلەمان ــەوە و رادەس ــۆ کۆکران ــەر ئاپ ــازادی رێب ــۆ ئ ــا ب ــتان و تورکی ــووری کوردس ــە باک واژۆ ل

شێوازی نوێ خرایە کار
  دوای ئــەوە ئیــرادە و ورەی رێبــەر ئاپــۆ بــە هیــچ یــەک لــە شــێوازەکانی ئەشــکەنجە و گۆشــەگیری تێکنەشــکا و ملیۆنەها 

کــەس لــە دەوری کۆبوونــەوە، دەوڵەتــی تــورک لــە ئیمرالــی دەســتی بــە تاقیکردنــەوەى شــێوازی نوێــی ئەشــکەنجە کــرد. 

لەســەر ئەگــەری ئــەوەى، کــە رەنگــە رێبەر ئاپــۆ ژەهرخــوارد کرابێت، لە ســاڵی ٢٠٠٧دا منونەکانــی قژی وەرگیرابــوون و لە 

ئیتالیــا و ســوید لــە دوو تاقیگــەدا پشــکنینیان بۆ کرا. پشــکنینی تاڵــە قژەکانی رێبەر ئاپــۆ، کە دەبوو لەبارەى تەندرووســتی 

رێبــەر ئاپــۆەوە زانیاریــی دڵنیاکەرەوەیــان لێوەرگیرابێــت لەالیــەن گەلــی کــورد و ئازادیخوازانــەوە چاوەڕوانــی باوکردنەوە 

ئەنجامــی پشــکنینەکان دەکــرا. ئــەو راگەیاندراوەی، کە رای گشــتی تامــەزرۆی بوون لە ١ی ئایاری ٢٠٠٧دا لە شــاری رۆمای 

پایتەختــی ئیتالیــا باوکرایــەوە، کــە رێبــەر ئاپۆلــە کۆتایــی ١٩٩٨ و ســەرەتای ١٩٩٩دا بــۆ مــاوەى ٦٦ رۆژ تێیــادا مابوویەوە.

کارگەکانی سەربە مەهەپە ژوورەکەى رێبەر ئاپۆیان بۆیاخ کرد
بەپێــی ئەنجامــی راپۆرتــی پشــکنینەکان، کــە واژۆی دەســتەى شــارەزایان و پســپۆڕانی بەســەرەوە بــوو، لــە تاڵــە 

ــەوەش  ــوون و ئ ــر ب ــایی زیات ــژەی ئاس ــە رێ ــیوم ل ــم( سرۆنس ــت )توخ ــرۆم و ئلمنێ ــژەى ک ــۆدا رێ ــەر ئاپ ــی رێب قژەکان

مەترســی جیــددی لەســەر تەندرووســتی درووســتکردبوو. بــە کورتــی لــە تاڵــە قژەکانــی رێبــەر ئاپــۆ دا ئــەوە 

ــە  ــا، الیەن ــاری رۆم ــییەکەى ش ــە رۆژنامەنووس ــراوە. دوای کۆنفرانس ــوارد ک ــۆ ژەهرخ ــەر ئاپ ــانکرابوو، کەرێب دەستنیش

ــەری  ــد، ئەگ ــتی راگەیان ــۆ رای گش ــالن ب ــوراد قەرەی ــردەوە. م ــان باوک ــەک راگەیاندراوی ــە دوای ی ــەک ل ــەکان ی کوردیی

ئــەوە هەیــە رێبــەر ئاپــۆ لــە رێگــەى بۆیاخــی ژوورەکەیــەوە ژەهرخــوارد کرابێــت، چونکــە کاری بۆیاخەکردنــی 

کــە  بەردەســتدایە،  لــە  ئەوەیــان  زانیاریــی  و  بــە مەهەپــە  داوەتــە کۆمپانیــا و الیەنەکانــی ســەر  ژوورەکەیــان 

کردبێــت.        ئاپــۆ  رێبــەر  ژوورەکــەی  بۆیاخــی  تێکەڵــی  ژەهراوییــان  مــاددەی  مەهەپــە  بــە  ســەر  کارگەکانــی 

تەندرووستی رێبەر ئاپۆ تەندرووستی ئێمەیە!
دەنگی »با شــاندێکی بێالیەن بڕوات بۆ ئیمرالی و دەســت بە لێکۆڵینەوە بکات« لە ناو رای گشــتیی کوردداندا 

بەرزبوویــەوە. لــە نــاو رژێمی ئەنقــەرەدا رێگا بەرووی ئەو هەڵوێســتەدا، کە چاوەڕێی دەکرا، نەدەکرایــەوە. لەبەر ئەوەش 

ســەرەتا لە ئەوروپا و لە زۆرێک لە واڵتانی جیهان و کوردســتان ســەدان هەزار مرۆڤ رژانە ســەر شەقامەکان و رایانگەیاند، 

»تەندرووستی رێبەر ئاپۆ تەندرووستی ئێمەیە« 
و لــە دژی ژەهراویکردنــی رێبــەر ئاپــۆ داوایانکــرد، هەمەالیەنــە و شانبەشــانی یەکــر بجوڵێنــەوە. دوای ئــەوەى 

یەکێتــی ئەوروپــا، ئەنجومەنــی ئەوروپــا و دادگای مافــی مرۆڤــی ئەوروپــا گوێــی لــە خۆپیشــاندانەکان نەگــرت، 

دا   ٢٠٠٧ نیســانی  ١١ی  لــە  فەرەنســا  سراســبۆرگی  لــە  کــوردان  مەدەنــی  ناڕەزایەتــی  چاالکیــی  و  رێپێــوان 

ــرد.  ــنوور ک ــی بێس ــە خواردن ــن ل ــی مانگرت ــە چاالک ــتیان ب ــوان دەس ــورد و چاالک ــەمتەداری ک ــتیپێکرد و ١٨ سیاس دەس

٧4



بە ژیان بەرخودان و بەرەنگاری بکەن
ئــەو چاالکییــەی مانگرتــن، کــە ٥٠٠ کەســیش بــە شــێوەى دەوری تیایــدا بەشــدار بــوون، لــە رۆژی ٣٩هەمینــدا و دوای 

ــدا ٨  ــان کات ــە هەم ــا ل ــات. هەروەه ــی پێھ ــان بەرخــودان بکــەن« کۆتای ــە ژی ــی: »ب ــە وت ــۆ، ک ــەر ئاپ ــی رێب پەیام

پەرلەمانتــاری ئەندامــی پەرلەمانــی ئەوروپــا بــۆ ئــەوەى شــاندێکی ســەربەخۆ چارەســەری رێبــەر ئاپــۆ بکــەن، دەســتیان 

بــە کەمپەینــی واژۆ کۆکردنــەوە کردبــوو. کوردســتانیان لــە ئەوروپــا بــۆ ئــەو کەمپەینــە لــە مــاوەی یــەک هەفتــەدا ١٠٣ 

هــەزار و ٤١٧ واژۆیــان کۆکــردەوە، لــە ١١ی ئایــاری ٢٠٠٧دا واژۆکان رادەســتی لیژنــەى بەرێوەبەریــی کۆمیتــەى پێشــگرتن 

لــە ئەشــکەنجەى ئەنجوومەنــی ئەوروپــا )CPT( کــران و بــەو هۆیــەوە CPT بڕیاریــدا، شــاندێک رەوانــەى ئیمرالی بکات. 

شــاندەکەى CPT لــە رۆژانــی ١٩ – ٢٢ی ئایــاری ٢٠٠٧ دا رۆیشــن بــۆ ئیمرالــی لەبــارەی پەیوەنــدی رێبــەر ئاپــۆ لەگــەڵ 

دونیــای دەرەوە و تەندرووســتییەوە چەنــد پێشــنیازێکیان خســتبووەڕوو. دەوڵەتــی تــورک جارێکیریــش گوێــی لــە 

ــتەکاندا«  ــەرزەمینە دوورە دەس ــە س ــردن ل ــزی »م ــەگیری و دۆخ و تێ ــە گۆش ــژەی ب ــی درێ ــە ئیمرال ــرت و ل CPT نەگ

دا. لــەو رۆژانــەدا گەشەســەندنێکی گرنــگ لــە ٢٠٠٧ روویــدەدا. لیژنــەى گشــتی ٥هەمیــن کۆنگــرەى – گــەل لــە 

ــت. ــان داڕش ــی کوردی ــەوەى ئازادی ــتنی بزووتن ــی رێکخس ــی مۆدێل ــی گۆڕین ــەوە و پالن ــار کۆبوون ــوان ١٦-٢٢ی ئای نێ

دامەزراندنی کەجەکە
  لە کۆبوونەوەى دەستەى گشتییدا بە بەشداری ٢١٣ نوێنەر لە کوردانی هەر چوارپارچەى کوردستان و کوردانی دیاسپۆرا، 

کۆمــا کۆمەڵێــن کوردســتان )KKK(، کــە لــە چوارچێــوەى پرادیگامی رێبــەر ئاپۆ رێبەر ئاپــۆدا دامەزرابوو و گــۆڕدرا بۆ کۆما 

جڤاکێــن کوردســتان )KCK(. کەجەکــە جیاوازییەکــەى لــە کەکەکــە ئەوەبــوو، وەک سیســتمی چەتــری نوێنەرانــی هەمــوو 

پارچــەکان کاری دەکــرد. لــەو رۆژانــەدا کاتێــک کەجەکــە راگەیانــدرا رێبــەر ئاپــۆ بەمشــێوەیە پێناســەی کەجەکــەی کــرد:

»سیســتمی کەجەکــە سیســتمی دیالکتیکــی کۆمەڵگــەى دیموکراتیکــە. کوردانــی هــەر پارچەیــەک 

ــە  ــەوە ن ــەن. ئ ــش بخ ــک پێ ــی دیموکراتی ــەن و رێبازێک ــۆگ بک ــدا دیال ــەڵ دەوڵەتەکان ــت لەگ دەبێ

ــن،  ــەوە دەژی ــە پێک ــی ناوچەک ــەڵ دەوڵەتان ــورد لەگ ــە ک ــۆ منون ــە دژی هــەم رەش و هــەم ســپیە. ب ل

پێکــەوە تێدەکۆشــن، بــەاڵم دەبێــت ئــەوە وەک رەش و ســپی نەبینــن و یەکــرت لــە نــاو نەبــن.

بــە تایبەتــی دەبێــت کــورد بــە هۆشــمەندی نەتــەوەی دیموکراتیــک تێبکۆشــێت. بــۆ ئــەوەش کەجەکــە 

نوێنەرایەتــی هەمــوو کــوردان دەکات، لە هەر پارچەیەک بە ناوی کوردانەوە سیاســەت دەکات. کەجەکە 

لــە ئێــران، تورکیــا، ســوریا و تەنانــەت لــە عێراقیــش دەتوانێــت بە نــاوی کوردانــەوە چاوپێکەوتــن ئەنجام 

بــدات، دەتوانێــت لەگەڵیانــدا دیالۆگــی دیموکراتیــک پێــش بخــات. تورکیــا ئەگــەر بیەوێــت کێشــەکانی 

لەگــەڵ مــن چارەســەر بــکات، مــن بــە ســیفەتی ســەرۆکی کەجەکــە چاوپێکەوتــن دەکــەم و دەدوێــم.

ــەری دیموکراتیــک، سیاســەتی دیموکراتیــک، کۆمەڵگــەى دیموکراتیــک و  ــە خۆبەڕێوەب پشتبەســتووە ب

ــۆرم و شــکڵێکە  ــە و ف ــم، کەجەک ــی دەڵێ ــن پێ ــە م ــەو سیســتمەیە، ک ــەوە ئ ــک. ئ ــاری دیموکراتی کۆم

بــۆ کــوردان گونجــاوە، چونکــە کێشــەى کــورد بــە سیاســەتە فاشیســتییە نەتەوەییــەکان و بــە ئیســالمی 

سیاســی چارەســەر نابێــت. ئــەوان لــەو بابەتەدا هیــچ پرۆژەیەکیــان نییــە. خۆبەڕێوەبەریــی دیموکراتیک 

گونجاوتریــن چارەســەرییە، کــە دەکرێــت بــەدی بێــت. مــن ئــەوەم لــە پارێزنامــە جیاجیاکانــی خۆمــدا 

بــە وردی و داتــاوە نووســیوە، دەزانــم، کــە فیدراســیۆنیش دەتوانێــت چارەســەری بەدیبهێنێــت«.
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راگەیاندنی کەجەدە )دەتەکە(
ترشینــی  ٢٠ی  لــە  کردبــوو،  دەستنیشــانی  ئاپــۆ  رێبــەر  کــە  رێکخســتنکردن،  تــری  کۆڵەکەکانــی  لــە  یەکێــک 

یەکەمــی ٢٠٠٧دا لــە ئامــەد راگەیانــدرا. لــەو رۆژەدا بزووتنــەوەى کۆمەڵگــەى دیموکراتیــک بــە نــاوی کۆنگــرەى 

کۆمەڵگــەى دیموکراتیــک )KCD( راگەیانــدرا، کــە هەمــوو رێکخراوەکانــی کۆمەڵــی مەدەنــی لــە ژێــر چەترێکــدا 

ــوو  ــوو و داوا کراب ــەکار هێراب ــۆ« ب ــەر ئاپ ــی »رێب ــۆ دەربڕین ــەر ئاپ ــۆ رێب ــەدەدا ب ــدراوی کەج ــە راگەیان ــردەوە. ل کۆک

کــە رێبــەر ئاپــۆ لــە ئیمرالــی بــۆ شــوێنێکی تــر بگوێزرێتــەوە و کێشــە تەندرووســتییەکانی چارەســەر بکرێــن، 

ئیتنیــک و خــاک داوای خۆبەڕێوەبــەری دیموکراتیــک و ئەنجومەنــە هەرێمییەکانیــان کردبــوو. بنەمــای  لەســەر 

ئیدی بەسە!
ئاپــۆدا  رێبــەر  بەســەر  کەســی  تاکــە  ژووری  ســزای  یــەک  دوای  لــە  یــەک  ئیمرالــی  لــە  نێوانــەدا  لــەو 

تەندرووســتی  بــاری  دەچــوو  تاوەکــوو  لێدابــوو.  زەنگــی  ئاپــۆ  رێبــەر  تەندرووســتی  دۆخــی  دەســەپێرا، 

ســەپاندنی  یــەک،  دوای  لــە  یــەک  تاکەکەســی  ژووری  ســزای  ســەپاندنی  دەبــوو،  خراپــر  ئاپــۆ  رێبــەر 

٢٠٠٧دا. ئەیلولــی  ١١-١٦ی  نێــوان  لــە  گــەل  کۆنگــرەى  رۆژەڤــی  بــە  بــوو  جــار،   ٥ بــۆ  دیســیپلین  ســزای 

ئــەوە  ئاپــۆ وتیان:«ئیــدی بەســە!« و  نوێنــەران لەبــارەی بەردەوامــی گۆشــەگیری و ئەشــکەنجەى ســەر رێبــەر 

ــدە  ــژی ب ــەری ب ــە، رێب ــدی بەس ــاوی »ئی ــە ن ــک ب ــرەدا بڕیارێ ــە کۆنگ ــەوە ل ــەر ئ ــرە دا. لەب ــە کۆنگ ــۆی ل ــۆری خ م

ــدرا:  ــەوە راگەیان ــارەى کەمپەینەک ــرت. لەب ــۆ گ ــە خ ــی ل ــا کەس ــە ملیۆنەه ــرا، ک ــک ک ــە کەمپەینێ ــت ب ــان« دەس ژی

زیندانــی  لــە  ئاپــۆ،  رێبــەر  ژیانــی  زەمانــی  و  گارەنتیکــردن  تاوەکــوو  »کەمپەینەکەمــان 

دەدات«. خــۆی  بــە  درێــژەى  پێداگرییــەوە  بــە  تــر،  شــوێنێکی  بــۆ  بگوێزرێتــەوە  ئیمرالییــەوە 

چاوپێکەوتنی بوش و ئەردۆغان
ــوای  ــەر لی ــە س ــی چوون ــوو. هەڵمەت ــر دەب ــر و زیات ــتان قورس ــە کوردس ــەڕ ل ــتا ش ــزی ٢٠٠٧ هێش ــتنە پایی ــە گەیش   ب

ــوپای  ــی ٢٠٠٧دا، س ــی یەکەم ــە ٢١ی ترشین ــالوە ل ــی گەری ــەن هێزەکان ــار لەالی ــە ئۆرەم ــورک ل ــوپای ت ــدۆی س کۆمان

ــتان  ــەرەو کوردس ــتیوانەکانی روو ب ــزە پش ــا و هێ ــک تورکی ــە جارێ ــەوە ب ــۆی ئ ــووە ه ــرد، ب ــۆک ک ــی ش ــی تووش تورک

بــوش ســەرۆک  نێــوان جــۆرج  لــە چاوپێکەوتنــی ٥ی ترشینــی دووەمــی ٢٠٠٧ی  ئــەوەش  لەبــەر  وەرســوڕێنن. 

ــە  ــاس ل ــنگتۆن دا ب ــە واش ــورک ل ــی ت ــەرۆک وەزیران ــان س ــب ئەردۆغ ــەب تەی ــکا و رەج ــی ئەمری ــەو کات ــاری ئ کۆم

»بەرەنگاربوونــەوەى پەکەکــە« کــرا. دوای ئــەو چاوپێکەوتنــە بــۆ پاکتاوکردنــی پەکەکــە لــە ئاســتی جیهانیــدا قۆناغێکــی 

ــتبووە کار.  ــتدا خس ــن ئاس ــە بەرزرتری ــەگیری ل ــکەنجە و گۆش ــورک ئەش ــی ت ــش دەوڵەت ــە ئیمرالی ــتیپێکرد، ل ــوێ دەس ن

شێوازە نوێکانی ئەشکەنجە
دەوڵەتــی تــورک ســاڵی ٢٠٠٨ لــە ئیمرالــی دەســتی بــە ســەپاندنی شــێوازە نوێکانــی ئەشــکەنجە کــرد، کــە بــە 

ئاپــۆی کــورت کــردەوە.  لــە حوزەیرانــی ٢٠٠٨دا بــە زۆر قــژی رێبــەر  نایــەن. دەوڵەتــی تــورک  بیــری کەســدا 

وتبــووی:  لەوبارەیــەوە  پارێزەرەکانیــدا  لەگــەڵ   ٢٠٠٨ تەممــووزی  ٢ی  رۆژی  چاوپێکەوتنــی  لــە  ئاپــۆ  رێبــەر 

»قژیــان کــورت کردمــەوە. دەوڵــەت بــەوە پەیامــی ›ئێمــە کــەی مبانەوێــت تــۆ کۆنــرتۆڵ دەکەیــن، ئێمــە 

چیــان بوێــت دەتوانیــن ئەنجامــی بدەیــن، تــۆ لــە دەســتی ئێمەدایــت، ٢4 کاتژمێــر لــە ژێــر کۆنرتۆڵــی 

ــە دەســتی منــدا شــێوازەکانی ئیمرالــی هەیــە، شــێوازەکانی زیندانەکانــی تــر هەیــە.  ئێمەدایــت‹ دا. ل

٧6



ــان، ›ئێمــە  ــن. ئەوانیــش وتی ــەوە بکەی ــان دەبێــت ئێمــە ئ ــە. وتی ــە دژی ئەوەی ــژ ل ــەوەى ق کورتکردن

ناچاریــن قــژت کــورت بکەینــەوە‹،«. 

ــە  ــی ٢٠٠٨ ل ــی هاوین ــە مانگەکان ــەوە ل ــە و تۆڵەکردن ــتەیەکى هەڕەش ــڕاز و کەرەس ــیپلین‹ وەک ئام ــزای دیس ›س

بەرزتریــن ئاســتی بێویژدانیــدا دەســەپێرا. لــە نێــوان مانگــی ئایــار و حوزەیــران دا لــە یــەک رۆژەوە تاوەکــوو ٥٠ رۆژ 

ســزای ژووری تاکەکەســی ســەپێندرا. لــە چاوپێکەوتنــی پارێــزەران لەگــەڵ رێبــەر ئاپــۆدا لــە ٢٣ی تەممــووزی ٢٠٠٨دا 

ــۆ  ــان وتبوو:«ت ــی پێی ــی ئیمرال ــەری زیندان ــدرا، دوای کۆتایهاتنــی ســزای ٥٠ رۆژەی ژووری تاکەکەســی، بەڕێوەب راگەیان

ــوتاندبوو،  ــەوە س ــاوی خۆی ــە بەرچ ــان ب ــەر ئاپۆ-ی ــژی رێب ــت«. ق ــە دوادا دێ ــری ب ــرد، ٥٠ رۆژی ت ــەواو ک ٥٠ رۆژت ت

لەالیــەن کارمەندانــی زیندانــە تاکەســییەکەوە بــە بەردەوامــی پشــتەى دەرگای زیندانەکــەی رێبــەر ئاپــۆ دەکرایــەوە و 

دادەخرایــەوە، دیســانەوە رێــگا نــەدەدرا کتێــب بخوێنێتــەوە. رێبــەر ئاپــۆ لــەو چاوپێکەوتنــەدا لەوبارەیــەوە وتبــووی:

»دوێنێــش لەســەر بابەتــی چوونــەدەرەوە بــۆ شــوێنی هەواگۆڕکــێ کێشــە روویــدا. بەڕێوەبــەر بەبــێ 

ــی  ــە کات کۆتای ــدا، ک ــداریی ئەوەی ــردەوە و هۆش ــەرز ک ــۆی ب ــی خ ــکات، دەنگ ــت ب ــەوەى پێویس ئ

هاتــووە. دەیتوانــی ئــەوەش بــە ئارامــی بڵێــت. کاتێــک ئــەوان بــە زمانــی خــۆش شــتەکان دەردەبــڕن، 

مــن سپاســیان دەکــەم، بــەاڵم بــۆ وادەکــەن، هێشــتا مــن بــە تەواوەتی لــەوە تێناگــەم. رەنگــە ئامانجیان 

ئــەوە بێــت لــە رووی دەروونییــەوە مبخــەن و ورەی مــن تێکبشــکێنن، بۆیــە مــن بــە بەڕێوەبەرەکــەم 

وت، »بــەو شــتە بچووکانــە بەســەرمدا نەیــن‹، چەک دەربنێنــە گولـــلەیەک بتەقێنە، هیچ دەنــگ ناکەم، 

بــەاڵم بــە شــتی بچووکــی وەها بەســەر منــدا نەیــەن. لەوبارەیــەوە مــن ســکااڵیەکم بەرزکردووەتەوە«.

ــژووەوە  ــە مێ ــەى چوونەت ــی و ئەوان ــەگیری ئیمرال ــتمی گۆش ــە سیس ــی ل ــە مرۆڤایەت ــەدەر ل ــزاکانی ب ــەپاندنی س س

ئاپــۆ  رێبــەر  کەســییەکەى  تاکــە  ژوورە  دەورووبــەری  لــە  کــە  دارانــەى،  ئــەو  نەبــوون.  ســنووردار  بەمانــەوە 

رێبــەر ئاپــۆدا بــوون، بــۆ ئــەوەى باڵنــدەکان لەســەری نەنیشــنەوە و نەخوێنــن بڕێندرانــەوە. لــە چاوپێکەوتنــی 

١٩ی ترشینــی دووەمــی ٢٠٠٨دارێبــەر ئاپــۆ باســی بابەتێکــی کــرد، کــە بــەدەرە لــە هۆشــی مــرۆڤ و وتــی: 

ــاون.  ــەاڵم ئێســتا نەم ــوون، ب ــار ب ــەوە دی ــەى من ــە پەنجــەرەى ژوورەک ــە ل ــوو، ک ــێ ب ــرە ٢ داری ل »لێ

دوو رۆژ لــەوە پێــش ئــەو دارانەیــان بڕییــەوە. مــن نەمدەخواســت باســی بکــەم، بــەاڵم ئیــدی 

ــە و دەنیشــتنەوە،  ــەو داران ــە ســەر ئ ــدەکان دەهاتن ــەوە؟ باڵن ــان بڕیی ــەو دارنەی ــۆ ئ ــەم. ب باســی دەک

ــەوان نایانەوێــت  ــوون، بــەس ئ ــاوە دەجــواڵن و دەهــەژان، شــین ب ــە دەم ب ــد، ب ــدەکان دەیانخوێن باڵن

ــدی  ــەم ئی ــک ســەیر دەک ــەوە، کاتێ ــان بڕیی ــەوە دارەکانی ــەر ئ ــم. لەب ــدوو ببین مــن بوونەوەرێکــی زین

دار نابینــم. ئــەوان ئــەوەش تەحەمــول ناکــەن، کــە دارێکیــش ببینــم. دیســانەوە دوێنــی ژوورەکەیــان 

ــتەوە،  ــیان نەهێش ــەوە. دەزوویەکیش ــرش و باوکردم ــان پ ــەز و نامەکانی ــوو کاغ ــردم. هەم ــەروبن ک س

ــوو مــن ئەوانــەم  ــی خۆمــی پــێ ببەســتمەوە، هەموویــان پارچــە کــرد. هەتاوەک کــە مــن نامەکان

رێکخســتەوە زۆر ماندوبــوم. ئەگــەر مــن خــۆم بــە دەســتەوە بەدایــە دۆخەکــە ئــاوا نەدەبــوو«.

دەوڵەت سەردانی ›رێبەر ئاپۆی‹ کرد
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بــۆ رێبــەر ئاپــۆ و بزوتنــەوەی ئــازادی کــورد ســاڵەکانی ٢٠٠٦ بــۆ ٢٠٠٩ وەکــوو گرنگریــن ســەردەم تۆمــار کــرا. دەوڵەتــی 

تــورک، رژێمــی گۆشــەگیری و ئەشــکەنجەی لــە ئیمرالــی توندتــر کــردەوە. پەکەکــەش بــە مەبەســتی کرانــەوەی تورکیــا، 

پڕۆژەیەکــی ١٠ خاڵــی بــۆ بەدیهێنانــی ئاشــتی پێشــکەش کــرد. یەکێــک لــە خاڵــەکان بڕیــاری راگەیاندنــی ئاگربەســت بوو، 

بــەاڵم لەگــەڵ راگەیاندنــی ئاگربەســتەکەی مانگــی ترشینــی یەکەمــی ٢٠٠٦، دەوڵەتی تورک ئۆپڕاســیۆنەکانی نەوەســتاند.

ــکا و  ــەرۆکی ئەمری ــی س ــۆرج بوش ــوان ج ــە نێ ــپی ل ــکی س ــە کۆش ــی ٢٠٠٧ ل ــی یەکەم ــتنەکەی ٥ی ترشین دوای دانیش

ئەردۆغانــی ســەرۆک وەزیرانــی تورکیــا، پەرلەمانــی تورکیــا مۆڵەتــی ئۆپڕاســیۆن و شــەڕی پەســەند کــرد. رێبــەر ئاپۆیــش 

کــە پێشــبینی ئەنجامدانــی هێــرش و ئۆپڕاســیۆنی بەرفــراوان دەکــرد، ســووربوونی خــۆی لەســەر مۆدێلــی کۆنفیدرالیزمــی 

دیمۆکراتیــک پیشــاندا.

رێبــەر ئاپــۆ لــە کۆتایــی مانگــی ترشینــی دووهەمــدا بــە رێــگای پارێزەرانــی راگەیێندراوێکــی بەمشــێوەیەی بــاو کــردەوە: 

ــتان،  ــی کوردس ــەم. تێرم ــک دەک ــتانی خۆســەری دیمۆکراتی ــورد، پێشــنیاری کوردس ــی ک ــۆ گەل ــن ب »م

بــە تەواوەتــی تێرمێکــی جۆگرافییــە، ئەمــە تەنهــا کــورد نەیوتــووە. لــە ســەردەمی ســوڵتان ســەنجاری 

ــی  ــە دژی دواکەوتووەی ــک هــەم ل ــن. کوردســتانی خۆســەری دیمۆکراتی ســەلجوقیەوە وەهــای پێدەڵێ

ــورد  ــە ک ــاس ل ــوی دەرەوەش ب ــە دی ــە، هــەم ل ــووی فیودال ــە دژی دواکەوت ــوردە، هــەم ل ــی ک ناوخۆی

دەکات. لــەم رووەوە دژایەتــی دەوڵــەت نــاکات، ئامانجــی ئــەوە نییــە کــە دەوڵەتیش بونیــاد بنێت. بەم 

شــێوەیە لــە نــاو ســنوورە بەردەســتەکان و دەوڵەتــدا، نوێنەرایەتــی ئــازادی کــورد دەکات. لــە ئەنجامــدا 

خۆســەری، پەیوەنــدی بــە ئازادیــەوە هەیــە. خۆســەری دیمۆکراتیــک لــە بــارەی ســنوورەکانەوە هیــچ 

کێشــەیەکی لەگــەڵ دەوڵەتــدا نییــە. بــە واتــای ئــەوە دێــت کــە خۆجێــی لــە نــاو دەوڵەتــدا نوێنەرایەتــی 

خــۆی بــکات. لــە نــاو سیســتمی خۆســەری دیمۆکراتیکــدا کــورد ئــازادی خــۆی بــەدی دەهێنێــت. بــۆ 

ــوری  ــەروەردە، زمــان و پێشــکەوتنە کلتوریەکانیــش، خوێندنگــەی خــۆی دەبێــت. گــەل کێشــەی ئاب پ

هەیــە، پێویســت بــکات بانــک و شــوێنی هــەرەوەزی دەکاتــەوە. خولــی پــەروەردی زمــان دەکاتــەوە و 

پەیانــگا و ئەنســتیتو دەکاتەوە.ئەمــە بــە واتــای نەمانــی دەوڵــەت نایــەت، یــان بــە واتــای ئــەوە نایەت 

کــە دەوڵەتــی بوونــی نامێنێــت. لەگــەڵ دامودەزگاکانــی دەوڵــەت، داواکاریەکانــی کوردیــش جێبەجــێ 

دەکرێــن. مــرۆڤ دەتوانێــک بــەم شــێوەیە بیــری لێبکاتــەوە. ئەمــە پەیوەنــدی بــە کۆمەڵــگاوە هەیــە.«

دەوڵەتی تورک خۆی لێ بێئاگا کرد
  لەگــەڵ ئــەم پێشــنیار و بانگەوازیانــەی رێبــەر ئاپــۆ، دەوڵەتــی تــورک کۆنســێپتی شــەڕی لــە دژی بزوتنــەوەی ئــازادی 

ــوباتی  ــە ٢١ی ش ــردەوە و ل ــۆی کۆک ــە دوای خ ــی ل ــی و نێودەوڵەتیەکان ــزە هەرێم ــورک هێ ــوپای ت ــد. س ــورد راگەیان ک

ــوپای  ــتپێکرد. س ــەری دەس ــێکی داگیرک ــا هێرش ــتنی میدی ــی پاراس ــتان و هەرێمەکان ــوری کوردس ــەر باش ــۆ س ٢٠٠٨ ب

ــورد  ــی ک ــە گەریالکان ــتانی زاپ‹ ک ــوو ›داس ــوارد. ٢٠٠٨ وەک ــتی خ ــالکان شکس ــری گەری ــەر خۆڕاگ ــە بەرامب ــورک ل ت

نووســیانەوە، کەوتــە نــاو مێــژووی تێکۆشــانەوە و لەســەر رەوشــی ئــەو شــەڕە قوڕســە، ئیــدی رێبــەر ئاپــۆ هاتــە ئــاراوە.

دوای ئەوەی ژمارەی شارەوانییەکان لە ٣٨ەوە گەیشتە ٩٩ شارەوانی
بــۆ ئــەوەی دەرگای قۆناغــە نوێیەکــە بکرێتــەوە، الیەنــەکان چاوەڕێــی ئەنجامــی هەڵبژاردنــە شــارەوانییەکانی ٢٠٠٩یــان 
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دەکــرد. کاتێــک ســندوقەکان دەکرانــەوە، نــەک لــە باکــوری کوردســتان، بەڵکــو لــە تورکیــاش ســەردەمێکی نــوێ دەســتی 

پێدەکرد.

دەتەپــە کــە لــە دەوری پێشــنیارەکانی رێبــەر ئاپــۆ خــۆی بەرێکخســن کردبــوو، بــەردەوام بــوو لــە کاروچاالکیەکانــدا، 

شــارەوانییەکانی کوردســتان لــە ٣٣ شــارەوانییەوە زیــادی کــرد بــۆ ٩٩ شــارەوانی. شــارەکانی وان، ســێرت و ئیدر-یــش 

لــە ئاکەپــە ســەنرانەوە.

ــورددا دەســت  ــوەی پرســی ک ــە چوارچێ ــە ل ــەوەی دەســەاڵتی ئاکەپ ــە هــۆکاری ئ ــوون ب ــەکان ب ــی هەڵبژاردن ئەنجام

بــۆ هەندێــک هەڵبژاردنــی نــوێ ببــات. شــاندێکی بــااڵی دەوڵەتــی تــورک ســەردانی ئیمرالــی کــرد و لەگــەڵ رێبــەر 

ــی ٢٩ی  ــە خۆجێیەکان ــی هەڵبژاردن ــۆ، ئەنجام ــەر ئاپ ــەوازی رێب ــەر بانگ ــە لەس ــدا. کەجەک ــی ئەنجام ئاپۆچاوپێکەوتن

ئــازای لەبەرچــاو گــرت و لەرێکەوتــی ١٢ی نیســانی ٢٠٠٩دا بڕیــاری لەســەر رەوشــی وەســتاندنی شــەڕدا. ئــەو 

ــر  ــەت ٢٤ کاتژمێ ــەاڵم تەنان ــۆش روودەدەن«، ب ــی:«رووداوی خ ــا وت ــاری تورکی ــەرۆک کۆم ــی س ــا گول ــە عەبدوڵ کات

بەســەر ئــەو قســانەدا تێپــەر نەبــوون کــە لــە دژی بزوتنــەوەی سیاســیی کــورد، کۆنســێپتی لەناوبردنــی دەســتپێکرد.

دەستیان بە ›ئۆپڕاسیۆنی کەجەکە‹ کرد
تەنانــەت ٢٤ کاتژمێــر بەســەر بڕیــاری الیەنــی کــوردی بــۆ وەســتاندنی شــەڕدا تێپــەڕ نەببــوو، کــە لــە ژێــر 

نــاوی ›ئۆپڕاســیۆنی کەجەکــە‹دا لەرێکەوتــی ١٤ی نیســانی ٢٠٠٩ قۆناغــی ›ئۆپڕاســیۆنی قڕکردنــی سیاســی‹یان 

خوێنــدکار،  ســەندیکاکان،  ئەندامــی  شــارەوانییەکان،  ســەرۆک  بەدەپــە،  دەتەپــە،  بەڕێوەبەرانــی  دەســتپێکرد. 

زیندانــەوە.   دەخرانــە  و  دەکــران  دەســتگیر  مــرۆڤ  مافــی  پارێزەرانــی  و  ئەکادیمیــەکان  رۆژنامەنــووس، 

وشەی ›بەرێز ئۆجاالن › بوو بە ›تاوان‹
ئــەو کۆنســێپتەی کــە دەوڵەتــی تــورک لە ســاڵی ٢٠٠٩دا دەســتی پێکردبوو، هێنــدە ســنووری تێپەڕاند کە وشــەی ›بەڕێز 

ئۆجاالن › وەکوو ›تاوان‹ مامەڵەی لەگەڵدا دەکرا. لە دژی لێپرســینەوە و ســزادان و ئەو دۆســیانەی بە هۆی وشەی ›بەڕێز 

ئۆجــاالن‹ دەســتی پێکــرد، لەرێکەوتــی ٢٣ی گواڵنــی ٢٠٠٩دا کەمپینی، »ئەگەر وشــەی ›بەڕێز ئۆجــاالن‹ تاوان بێت، 

منیــش هەمــان تــاوان ئەنجــام دەدەم و هــەواڵ لە خــۆم دەدەم )ئیخباری خــۆم دەکەم(« دەســتی پێکرد.

لــە  بەگرتــدان‹  لێدان-خــۆ  ›هــەواڵ  گەورەتریــن چاالکــی  وەکــوو  کــە  کەمپینــە  ئــەم  دەســتپێکردنی  لەگــەڵ 

مێــژووی دەوڵەتــی تورکــدا تۆمارکــرا، لــە ئامــەد، رشنــەخ، وان، مێردیــن، جۆلەمێــرگ، ئاگــری، مــوش، بەدلیــس، 

چەولــک، دەرســیم، روحــا و بگــرە لــە گشــت شــارەکانی کوردســتان و شــارە گەورەکانــی تورکیــا، بــە دەیــان 

هــەزار کــەس هەواڵیــان لــە خۆیانــدا. تەنهــا لــە مانگــی یەکەمــی کەمپینەکــەدا ٣٠ هــەزار کــەس هەواڵیــان 

کــرا.    کــەس  و ٣٥٠  لــە هــەزار  لێپرســینەوەش  و  کــران  دەســتگیر  کەســیان  ژمارەیــە ٤٩٥  لــەو  لــە خۆیانــدا، 

قبــووڵ  ئیــدی  لێــدان  هــەواڵ  و  داواکاری  لێبکرێــت،  رێگــری  ئــەوەی  بــۆ  بــوو،  بەرفــراوان  کەمپینەکــە 

داواکاری  رەوانــەی  لەخــۆدان  هــەواڵ  و  داواکاری  پۆســتەوە  رێــگای  بــە  ئیــدی  لێهــات  وای  نەکــران، 

گشــتی دەکــرا. بــە هــۆی چاالکیەکــەوە بــە هــەزاران کــەس دەســتگیر کــران، بــە ســەدان کــەس رەوانــەی 

زیندانــەکان کــران، داوا لەســەر هــەزاران کــەس تۆمــار کــرا، ســزای دارایــی و زینــدان بەســەریاندا ســەپێرا.

رێپێوانی ئامارا
  بــە دەیــان هــەزار کــورد بــۆ ئــەوەی دڵســۆزی و پشــتیوانی خۆیــان بــۆ رێبەرایەتــی دەرببــڕن، هەمــان رۆژ روویــان 
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ــان  ــەی رۆژی لەدایک بوونی ــووە. ئەوان ــک ب ــدا لەدای ــۆی تێ ــەر ئاپ ــوێنەی رێب ــەو ش ــە ئ ــرد، وات ــارا ک ــەی ئام ــە ناوچ ل

ــورک  ــی ت ــی دەوڵەت ــەوە. هێزەکان ــەت بوون ــری دەوڵ ــەڕووی رێگ ــرد، رووب ــارا ک ــە ئام ــان ل ــوو و رووی ــان ب ٤ی نیس

پێکــدادان  و  شــەڕ  پۆلیس/جەندرمــەدا  هێزەکانــی  و  گــەل  نێــوان  لــە  دەوەســتاند،  ئۆتومبیلەکانــی  کاروانــی 

بــەو خۆڕاگریــەی کــە کردیــان، خۆیــان گەیانــدە ئامــارا،  روویــدا. لەگــەڵ ئەمــەش بەشــداربووانی رێپێوانەکــە 

هێزەکانــی دەوڵەتــی تــورک دوو گەنجــی کــورد بــە ناوەکانــی مســتەفا داگ و ماهســون کارائۆغلویــان کوشــت.

لێدوانەکەی حکومەت لە ٢٩ی تەموزدا
چارەســەریەکی  بــۆ  گوتوبێــژەکان  تورکیــادا  گشــتی  رای  نــاو  لــە  هــەم  و  کــورد  گشــتی  رای  نــاو  لــە  هــەم 

بەشــیر  دەروە  وەزیــری  لێدوانێکیــدا.  تەمــوزدا  مانگــی  کۆتایــی  لــە  پێکــرد، حکومــەت  دەســتیان  دیمۆکراتیــک 

ــی  ــارەی پرس ــە ب ــی، ل ــاالی وت ــردەوە. ئات ــاو ک ــەوە ب ــاوی حکومەت ــە ن ــی ب ــوزی ٢٠٠٩ لێدوانێک ــە ٢٠ی تەم ــاالی ل ئات

پێشــنیارێکی  هیــچ  رایگەیانــد،  ئاتــاالی  کــردووە.  دیمۆکراتیــک  چارەســەری  قۆناغــی  بــە  دەســتیان  کــوردەوە، 

ــەن. ــتان دەک ــە دانوس ــت ب ــەکان دەس ــوو الیەن ــەڵ هەم ــتە، لەگ ــەم مەبەس ــۆ ئ ــە، ب ــتدا نیی ــەریان لەبەردەس چارەس

نەخشەڕێگایەک لە ئیمرالیەوە
ــی  ــی ٢٠٠٩دا رادەســتی بەڕێوەبەرایەت ــە ٢٠ی ئاب ــۆ، نەخشــەرێگایەکی ل ــەر ئاپ ــی تورکــی، رێب دوای لێدوانەکــەی الیەن

بەندیخانــەی ئیمرالــی کــرد. دەوڵەتــی تــورک دەســتی بەســەر نەخشــەرێگاکەدا گــرت کــە بــە ١٠ خــاڵ تیشــکی خســتبووە 

ســەر چارەســەریەکە. رێبــەر ئاپــۆ ٢٣ی ترشینــی یەکــەم، لــە چاوپێکەوتنێکدا لەگــەڵ پارێزەرانی، لەســەر نەخشــەرێگاکەی 

هەندێــک بەرچاوروونیــدا کــە دوای ســاڵ و نیوێــک ئــەو نەخشــەڕێگایە دەگەیشــتە بــەر دەســتی رای گشــتی. رێبــەر ئاپــۆ 

دەیــوت، پــڕۆژەی چارەســەری و ئاشــتی کــە ئــەو ئامــادەی کــردووە، لــە ســێ قۆنــاغ پێــک دێــت، ئەوانیــش بریتیــن لــە:

ــۆ  ــەش ب ــدات. پەکەک ــی ب ــت گەرەنت ــۆگەر دەکات. دەبێ ــورد مس ــی ک ــوو مافەکان ــەت هەم ــەم؛ دەوڵ ــگاوی یەک *هەن

ــەم  ــۆ خــۆی. ل ــا ب ــە بنەم ــژی نەکــردووە ب ــە. ئاشــکرای دەکات کــە توندوتی ــەت دەیســەملێنێت کــە دابەشــکار نیی دەوڵ

قۆناغــەدا رەوشــێکی دوور لــە شــەڕ دێتــە ئــاراوە. دەوڵــەت دەرفەتــی ئــەوە دەدات بــە کــورد کــە خــۆی بەڕێــوە ببــات.

دەســتپێدەکات. ســنوور  دەرەوەی  کشــانەوەی  دووهــەم،  هەنــگاوی  رووبــدات،  ئەمــە  ئەگــەر 

بــواری  دەیخاتــە  داویەتــی،  کــە  مســۆگەرکردنەوەی  ئــەو  دەوڵــەت  سێهەمیشــدا  هەنــگاوی  *لــە 

دەبــن. درووســت  جیاوازتــر  بزوتنــەوەی  دەوڵــەت،  هەنــگاوەی  ئــەم  لەگــەڵ  یاســاییەوە. 

گروپی ئاشتی کە لە خابورەوە هات
دوای چاوپێکەوتــن لەگــەڵ شــاندەکەی دەوڵــەت کــە چــووە ئیمرالــی رێبــەر ئاپــۆ دەیــوت، رێــگای سیاســەت گیــراوە، 

ــە ١٩ی  ــا. دوای ئــەم هەنــگاوە، ل ــۆ تورکی ــۆ ئــەوەی رێــگای قۆناغەکــە بکرێتــەوە، داوای کــرد، گروپــی ئاشــتی بێــن ب ب

ترشینــی یەکەمــی ٢٠٠٩ لــە قەندیــل و کەمپــی پەنابەرانــی مەخمــورەوە، گروپێکــی ئاشــتی و چارەســەری دیمۆکراتیــک 

ــوون.   ــو ب ــازی ئەودی ــورەوە دەرب ــی ســنووری خاب ــە خاڵ ــوون، ل ــداڵ ب ــان من ــوو و چواری ــک هاتب ــەس پێ ــە ٣٤ ک ــە ل ک

دیمەنەکانــی پێشــوازیکردن لــە گروپەکانــی ئاشــتی لــە الیــەن ســەدان هــەزار کەســەوە تــا گەیشــتنە ئامــەد، 

ــەوە  ــان کەس ــەن میلیۆن ــە الی ــەوە ل ــتیەکی بێوێن ــە خۆشەویس ــور ب ــی مەخم ــالکان و پەنابەران ــوون. گەری ــژووی ب مێ

پێشــوازیان لێکــرا. ئــەو دیمەنانــەی ســەرەتا لــە خابــور و دواتــر لــە ئامــەدەوە بــاو دەکرانــەوە، بەرپرســانی 

رانتــی  میلیۆنییــەوە وتی:«بــە دوای  پێشــوازیە  ئــەو  بــارەی  لــە  ئەردۆغــان  تورکیــان شــێت کردبــوو.  دەوڵەتــی 

تێکدانــە.« و  وتی:«خۆدەرخســن  دیمەنەکانــەوە  بــارەی  لــە  ناوخــۆش  وەزیــری  ئاتــاالی  بەشــیر  سیاســیەوەن«. 
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کودەتای ١٧ی ترشینی یەکەم لە ئیمرالی
ــەر  ــی بەس ــزای ژووی تاکەکەس ــاوەی ١٠ رۆژ س ــۆ م ــتاند. ب ــەی وەس ــزی ٢٠٠٩دا قۆناغەک ــە پایی ــورک ل ــی ت دەوڵەت

رێبــەر ئاپــۆدا ســەپێرا، ئەمــەش لەکاتێکــدا بــوو کــە گۆشــەگیری بەســەردا ســەپێرابوو، هــاوکات ئۆپڕاســیۆنی 

ــە  ــت. ل ــن ئاس ــتە بەرزتری ــوو، گەیش ــوە  دەچ ــە‹دا بەڕێ ــیۆنی کەجەک ــاوی ›ئۆپڕاس ــر ن ــە ژێ ــە ل ــی ک ــی سیاس قڕکردن

ــەر  ــە رێب ــەو کات ــا ئ ــە ت ــی ک ــەی ئیمرال ــۆ بەندیخان ــرانەوە ب ــی، گواس ــی سیاس ــدا ٥ زیندان ــی دووهەم ١٧ی ترشین

ئاپــۆ بــە تەنهــا لــەوێ بــوو. ئەوانیــش وەکــوو رێبــەر ئاپــۆ گۆشــەگیر کــران. هەمــان رۆژ لــە دەســتکاریکردنی 

ــرا. ــەی لێک ــوو، پەل ــی کردب ــی جێبەجێ ــە ئیمرال ــورک ل ــی ت ــە دەوڵەت ــەدا، ئاســتی کۆنســیێپتەکە ک ــای بەندیخانەک بین

ــران،  ــر ک ــر جێگی ــی ت ــە بەندیخانەیەک ــازای ٢٠١٥ ل ــە ١٥ی ئ ــران، ل ــەوێ ک ــەی ئ ــەرەتا رەوان ــەی س ــەو زیندانیان ئ

لــە جێــگای ئــەوان لــە ١٧ی ئایــاری هەمــان ســاڵدا، ٥ بەندکــراوی تــر رەوانــە کــران. دوو لــە بەندکــراوەکان 

تــر  بەندیخانەیەکــی  رەوانــەی  بکــەن،  داوا  خۆیــان  ئــەوەی  بــێ  بــە   ٢٠١٥ یەکەمــی  کانونــی  ٢٧ی  لــە 

کــران. هاملــی یلــدرم، عومــەر هایــری کۆنــار و ڤەیســی ئاکتــاش تــا ئێســتاش لــەو بەندیخانەیــە زیندانیــن.

بــە ئەنجامدانــی گۆڕانــکاری لــە بینــای بەندیخانەکــەدا، رێبــەر ئاپــۆ لــە ژووە کۆنەکەیــەوە گوارسایــەوە و لــە شــوێنێکی 

بچــوک، تەســک و کــەم ئۆکســجیندا جێگیــر کــرا، رێبــەر ئاپــۆ پێــی دەوت، ›کودەتاکــەی ١٧ی ترشینــی دووهــەم‹. ئــەم 

بارودۆخــە بــە هــۆی ســەختی هەناســەدان، کێشــەی تەندرووســتی ئــەوی خرابــر کــرد. زیندانیانــی تریش لە بــارەی ئەو 

».)F( بارودۆخــەی ئیمرالیــەوە دەیانــوت، »ئاســتی گۆشــەگیریەکە پێنــج-دە جــار توندتــرە لــە بەندیخانــەی پیتــی

چاوپێکەوتنی پارێزەران دوای ساڵی ٢٠١١
دەرباســی  و  بــووەوە  توندتــر   ٢٠١١ ســاڵی  ناوەڕاســتی  لــە  ئاپــۆ  رێبــەر  ســەر  توندکــراوی  گۆشــەگیری    

ببینێــت.  پارێزەرەکانــی  ئاپــۆ  رێبــەر  نەیانهێشــت  ئیــدی   ٢٠١١ تەمــوزی  ٢٧ی  دوای  بــووەوە.  نــوێ  ئاســتێکی 

دەدا،  ئەنجــام  چاوپێکەوتنیــان  ئاپــۆ  رێبــەر  لەگــەڵ  پارێزەرانــەی  ئــەو  زۆربــەی   ٢٠١١ و   ٢٠١٠ هەروەهــا 

پارێــزەرە  کــران.  دەســتگیر  پارێزەرانــە  لــەو  کــەس   ٣٦ لێکــرا.  رێگریــان   ٢٠١١ دووهەمــی  ترشینــی  لــە ٢٢ی 

بــوو. بــەردەوام  ســاڵێک  چەنــد  رێگریــە  ئــەو  مانــەوە.  زیندانــدا  لــە  مانــگ   ٣٠ مــاوەی  دەســتگیرکراوەکان، 

٨١



ــەگیری  ــت و گۆش ــزەران داخس ــەر پارێ ــی لەبەرانب ــوزی ٢٠١١دا دەرگای ئیمرال ــی تەم ــە مانگ ــورک ل ــی ت دەوڵەت

ــتان،  ــە کوردس ــرد. ل ــر ک ــوردی زیات ــی ک ــەوەش تۆڕەی ــرد. ئ ــتدا جێبەجــێ ک ــن ئاس ــە بەرزتری ــۆ ل ــەر ئاپ ــەر رێب س

تورکیــا و ئەوروپــا ســەرلەنوێ بەرخــۆدان دەســتیپێکرد. تــا ناوەڕاســتی ســاڵی ٢٠١٠ یــەک بــە یــەک ســزا 

ــەوە  ــتان. لەوبارەی ــووری کوردس ــە باک ــوورەوە چوون ــە خاب ــە ل ــەپێرا ک ــتیدا س ــی ئاش ــی گروپ ــەر ئەندامان بەس

کەجەکــە لــە ١ی حوزەیرانــی ٢٠١٠دا ڕایگەیانــد، ئاکەپــە هەمــوو هەنگاوێکــی بــۆ چارەســەری ئاشــتیانە و 

ــەوەش  ــەوە و لەبەرئ ــی نەدای ــردەوە، واڵم ــراوە، پووچــەڵ ک ــەوە ن ــۆ و ئەوان ــەر ئاپ ــەن رێب ــە لەالی دیموکراســی ک

قۆناغــی بێچاالکــی کــە لــە ١٣ی نیســانی ٢٠٠٩ بــە شــێوەیەکی تاکالیەنــە ڕاگەیەنــراوە، کۆتایــی پێدەهێنــن.

ببــوو، ڕێکخراوەکانــی  ئامــارەی شــەڕ کــە قــوڕس  لەبــارەی فراوانبوونــی شــەڕ و  ئــەو ڕاگەیەنــراوە،  دوای 

هەروەهــا  کــرد.  دووالیەنەیــان  ئاگربەســتی  داوای  بەدەپــە  و  کەجــەدە  ڕۆشــنبیران،  مەدەنــی،  کۆمەڵــگای 

کەجەکــە  ئاڕاســتەی  پێشــنیازێکی  بــکات،  دانوســتان  و  دیالــۆگ  هــاوکاری  ئــەوەی  بــۆ  ئاپــۆش  رێبــەر 

کــرد کــە جارێکیــر دەســت بــە قۆناغــی بێچاالکــی بــکات. دەســتەی بەڕێوەبــەری کەجەکــەش جارێکــر 

راگەیانــد. ئاشــتی‹  ›پالنــی  ببێــت  هەمیشــەیی  ئاگربەســتەکە  ئــەوەی  بــۆ  و  ڕاگەیانــد  بێچاالکــی  بڕیــاری 

کاتێک شاندی دەوڵەت لە ئیمرالی بوو، کۆمەڵکوژی ئەنجامدرا
رێبــەر  الی  بــۆ  دەوڵەتــی  شــاندی  ســەردانی  و  کەجەکــە  ئاشــتی  پالنــی  راگەیاندنــی  لەگــەڵ  هــاوکات 

ئەیلولــی  ١٦ی  چاوپێکەوتنەکانــدا،  ســەرقاڵی  دەوڵەتــی  شــاندی  کــە  کاتێکــدا  لــە  ئیمرالــی.  لــە  ئاپــۆ 

تەقینەوەیــەک  دەچــوو  گوندەکــە  بــەرەوە  ئۆتۆبوســێک  کاتێــک  جۆلەمێــرگ  پەیانســی  گونــدی  لــە   ٢٠١٠

لەنێــوان  کاتێــک  بــوو  ســەرەنجڕاکێش  لەدەســتدا،  گیانیــان  مەدەنــی  کــوردی   ٩ ئەنجامــدا  لــە  ڕووویــدا. 

روویــدا. تەقینەوەکــە  ئەنجامــدەدرا،  چاوپێکەوتــن  ئاپــۆ  رێبــەر  و  تــورک  دەوڵەتــی  نوێنەرانــی 

ــتیان  ــان دەس ــاڵی ٢٠١٠ دیس ــی س ــران، کۆتای ــس ڕاگی ــی پەیان ــی تەقینەوەیەک ــە ئەنجام ــە ل ــەکان ک چاوپێکەوتن



ــەر  ــزەران داخســت و گۆشــەگیری ســەر رێب ــەر پارێ ــی لەبەرانب ــە مانگــی تەمــوزی ٢٠١١دا دەرگای ئیمرال ــورک ل ــی ت   دەوڵەت

ئاپــۆ لــە بەرزتریــن ئاســتدا جێبەجــێ کــرد. ئــەوەش تۆڕەیــی کــوردی زیاتــر کــرد. لــە کوردســتان، تورکیــا و ئەوروپــا ســەرلەنوێ 

ــە  ــی ئاشــتیدا ســەپێرا ک ــی گروپ ــەک ســزا بەســەر ئەندامان ــە ی ــەک ب ــا ناوەڕاســتی ســاڵی ٢٠١٠ ی بەرخــۆدان دەســتیپێکرد. ت

ــە هەمــوو  ــد، ئاکەپ ــی ٢٠١٠دا ڕایگەیان ــە ١ی حوزەیران ــەوە کەجەکــە ل ــە باکــووری کوردســتان. لەوبارەی ــوورەوە چوون ــە خاب ل

هەنگاوێکــی بــۆ چارەســەری ئاشــتیانە و دیموکراســی کــە لەالیــەن رێبــەر ئاپــۆ و ئەوانــەوە نــراوە، پووچــەڵ کــردەوە، واڵمــی 

ــی  ــراوە، کۆتای ــە ڕاگەیەن ــێوەیەکی تاکالیەن ــە ش ــانی ٢٠٠٩ ب ــە ١٣ی نیس ــە ل ــی ک ــی بێچاالک ــەوەش قۆناغ ــەوە و لەبەرئ نەدای

ــن. پێدەهێن

دوای ئــەو ڕاگەیەنــراوە، لەبــارەی فراوانبوونــی شــەڕ و ئامــارەی شــەڕ کــە قــوڕس ببــوو، ڕێکخراوەکانــی کۆمەڵــگای مەدەنــی، 

ڕۆشــنبیران، کەجــەدە و بەدەپــە داوای ئاگربەســتی دووالیەنەیــان کــرد. هەروەهــا رێبــەر ئاپــۆش بــۆ ئــەوەی هــاوکاری دیالــۆگ 

ــتەی  ــکات. دەس ــی ب ــی بێچاالک ــە قۆناغ ــت ب ــر دەس ــە جارێکی ــرد ک ــە ک ــتەی کەجەک ــنیازێکی ئاڕاس ــکات، پێش ــتان ب و دانوس

بەڕێوەبــەری کەجەکــەش جارێکــر بڕیــاری بێچاالکــی ڕاگەیانــد و بــۆ ئــەوەی ئاگربەســتەکە هەمیشــەیی ببێــت ›پالنــی ئاشــتی‹ 

راگەیانــد.

کاتێک شاندی دەوڵەت لە ئیمرالی بوو، کۆمەڵکوژی ئەنجامدرا

هــاوکات لەگــەڵ راگەیاندنــی پالنــی ئاشــتی کەجەکــە و ســەردانی شــاندی دەوڵەتــی بــۆ الی رێبــەر ئاپــۆ لــە ئیمرالــی. لــە کاتێکدا 

کــە شــاندی دەوڵەتــی ســەرقاڵی چاوپێکەوتنەکانــدا، ١٦ی ئەیلولــی ٢٠١٠ لــە گونــدی پەیانســی جۆلەمێــرگ کاتێــک ئۆتۆبوســێک 

بــەرەوە گوندەکــە دەچــوو تەقینەوەیــەک ڕووویــدا. لــە ئەنجامــدا ٩ کــوردی مەدەنــی گیانیــان لەدەســتدا، ســەرەنجڕاکێش بــوو 

کاتێــک لەنێــوان نوێنەرانــی دەوڵەتــی تــورک و رێبــەر ئاپــۆ چاوپێکەوتــن ئەنجامــدەدرا، تەقینەوەکــە روویــدا.

ــردەوە.  ــتیان پێک ــان دەس ــاڵی ٢٠١٠ دیس ــی س ــران، کۆتای ــس ڕاگی ــی پەیان ــی تەقینەوەیەک ــە ئەنجام ــە ل ــەکان ک چاوپێکەوتن

لەنێــوان الیەنەکانــدا قۆناغــی دیالــۆگ بــەرەوە پێشــەوە دەچــوو. لەبەرئــەوەی لــە هەمانکاتــدا کــە چاوپێکەوتنــەکان لــە ئیمرالــی 

ــن ئەنجــام  ــاوی ›دانوســتانەکانی ئۆســلۆ‹ چاوپێکەوت ــە ن ــە ب ــورک و بەرپرســانی پەکەک ــوان بەرپرســانی ت ئەنجامــدەدران، لەنێ

ــوو  ــۆ ب ــەر ئاپ ــەو هەســتیاریەی ڕێب ــەوە و ڕووداوەکانــی ٢٠١١ نیشــانەی ئ ــە هەســتیاری دەجوواڵی ــۆ زۆر ب ــەر ئاپ دەدران. رێب

کــە دەیــوت:

»لێــرە چاوپێکەوتنەکانــی بەردەوامــن. ئێمــە لــە قۆناغــی پێشــنیازی پراکتیک دایــن. لــە چوارچێــوەی پێشــنیازی 

پراکتیکیــدا پێویســتە تــا هاویــن چــاوەڕێ بیــن. ئێمــە شانســێکی تــر بــە دیالــۆگ و دانوســتانەکان دەدەیــن. 

ئەگــەر ڕێبــازی پراکتیکــی تــا ٢٠١١ بــەردەوام بێــت، ئــەوا ئــەو ســاڵە دەبێتــە ســاڵی گەشــبوونی چارەســەری. 

ئەگــەر بــەم ڕێبــازە دیالــۆگ و دانوســتانەکان هیــچ ئەنجامێکیــان نەبێــت، دوای نیــوەی ســاڵی ٢٠١١١ قۆناغــی 

بەرخۆدانــی گشــتی و بەدەســتهێنانی ئــازادی دەســتپێدەکات.«

›ئەوەی لەدەستم بێت دەیکەم‹
  تورکیــا لــە نیــوەی ســاڵی ٢٠١١دا لــە قۆناغــی هەڵبژاردنــی گشــتی ١٢ی حوزەیراندابــوو. کەجەکــە بریــاری بێچاالکــی کــە ١ی 

حوزەیــران رایگەیاندبــوو بــۆ ئــەوەی دەرفەتێکــی تــر بــە سیاســەت بــدات، تــا ١٥ی حوزەیــران درێــژ کــردەوە. لــە ڕاگەیەنراوێکــی 

کــە لــەو ڕۆژانــەدا پێشــکەش کــرا، بەپێــی بۆچوونــی رێبــەر ئاپــۆ، ئــەو شانســە کۆتایــی هاتبــوو: 

»دوای ١5ی حوزەیــران هیــچ دواخســن و درێژکردنەوەیــەک نابێــت. ئەمــە ڕوونــە. ١5ی حوزەیــران دواییــن 

دەرفەتــە. ١٢ ســاڵە مــن لێــرە بــۆ چارەســەری دیموکراتــی – ئاشــتی هــەوڵ دەدەن. هــەوڵ دەدەم ڕێگــری 

لــە مەترســیەکان بکــەم. دوای قســەکانی ســەرۆکوەزیر لــە ئامــەد لــە ســاڵی ٢٠٠5 بــۆ چارەســەری، قۆناغێکــی 

مەترســیدار دەســتیپێکردنوو، ئەگــەر جارێکیــرت بــەو شــێوەیە بێــت، وەک وتــم دەکشــێمەوە. بــا گەلەکەشــان 

پێکــردەوە. لەنێــوان الیەنەکانــدا قۆناغــی دیالــۆگ بــەرەوە پێشــەوە دەچــوو. لەبەرئــەوەی لــە هەمانکاتــدا کــە چاوپێکەوتنــەکان لــە 

ئیمرالــی ئەنجامــدەدران، لەنێــوان بەرپرســانی تــورک و بەرپرســانی پەکەکــە بــە نــاوی ›دانوســتانەکانی ئۆســلۆ‹ چاوپێکەوتــن ئەنجــام 

دەدران. رێبــەر ئاپــۆ زۆر بــە هەســتیاری دەجوواڵیــەوە و ڕووداوەکانی ٢٠١١ نیشــانەی ئەو هەســتیاریەی ڕێبەر ئاپۆ بــوو کە دەیوت:

چوارچێــوەی  لــە  پراکتیک دایــن.  پێشــنیازی  قۆناغــی  لــە  ئێمــە  بەردەوامــن.  چاوپێکەوتنەکانــی  »لێــرە 

و  دیالــۆگ  بــە  تــر  شانســێکی  ئێمــە  بیــن.  چــاوەڕێ  هاویــن  تــا  پێویســتە  پراکتیکیــدا  پێشــنیازی 

دانوســتانەکان دەدەیــن. ئەگــەر ڕێبــازی پراکتیکــی تــا ٢٠١١ بــەردەوام بێــت، ئــەوا ئــەو ســاڵە دەبێتــە 

ــت،  ــان نەبێ ــچ ئەنجامێکی ــتانەکان هی ــۆگ و دانوس ــازە دیال ــەم ڕێب ــەر ب ــەری. ئەگ ــبوونی چارەس ــاڵی گەش س

دەســتپێدەکات.« ئــازادی  بەدەســتهێنانی  و  گشــتی  بەرخۆدانــی  قۆناغــی   ٢٠١١١ ســاڵی  نیــوەی  دوای 

›ئەوەی لەدەستم بێت دەیکەم‹
بێچاالکــی  بریــاری  لــە قۆناغــی هەڵبژاردنــی گشــتی ١٢ی حوزەیراندابــوو. کەجەکــە  نیــوەی ســاڵی ٢٠١١دا  لــە  تورکیــا    

کــە ١ی حوزەیــران رایگەیاندبــوو بــۆ ئــەوەی دەرفەتێکــی تــر بــە سیاســەت بــدات، تــا ١٥ی حوزەیــران درێــژ کــردەوە. 

هاتبــوو:  کۆتایــی  شانســە  ئــەو  ئاپــۆ،  رێبــەر  بۆچوونــی  بەپێــی  کــرا،  پێشــکەش  ڕۆژانــەدا  لــەو  کــە  ڕاگەیەنراوێکــی  لــە 

دواییــن  حوزەیــران  ١٥ی  ڕوونــە.  ئەمــە  نابێــت.  درێژکردنەوەیــەک  و  دواخســن  هیــچ  حوزەیــران  ١٥ی  »دوای 

لــە  ڕێگــری  دەدەم  هــەوڵ  دەدەن.  هــەوڵ  ئاشــتی   – دیموکراتــی  چارەســەری  بــۆ  لێــرە  مــن  ســاڵە   ١٢ دەرفەتــە. 

مەترســیدار  قۆناغێکــی  بــۆ چارەســەری،  ســاڵی ٢٠٠٥  لــە  ئامــەد  لــە  ســەرۆکوەزیر  قســەکانی  دوای  بکــەم.  مەترســیەکان 

بزانێــت.« ئەمــە  گەلەکەشــامن  بــا  دەکشــێمەوە.  وتــم  وەک  بێــت،  شــێوەیە  بــەو  جارێکیــر  ئەگــەر  دەســتیپێکردنوو، 

ڕێگای ئیمرالی لەبەرانبەر پارێزەران داخرا
ــە  ــوڕس ل ــگەیری ق ــە گۆش ــتی ب ــرد و دەس ــی ک ــەاڵتەکەی گەرەنت ــران دەس ــی ١٢ی حوزەی ــە دوای هەڵبژاردنەکان ــی ئاکەپ ڕژێم

ــوو  ــتەکەی ئەوەب ــان و دارودەس ــووی ئەردۆغ ــرد. بیان ــەکار ک ــتی ب ــتان دەس ــەڕی کوردس ــوێ و ش ــڕی ن ــۆ پالنگێ ــرد، ب ــی ک ئیمرال

ــوزی ٢٠١١  ــا تەم ــۆی ت ــە خ ــرا ک ــی پارێزەرانک ــە چاوپێکەوتنەکان ــری ل ــەرەتا ڕێگ ــکراکراون. س ــلۆ ئاش ــی ئۆس ــە چاوپێکەوتنەکان ک

هەندیــک جــار چاوپێکەوتــن ئەنجامــدەدران. پارێزەرانــی نووســینگەی مافــی ســەدە کــە دواییــن جــار ٢٧ی تەمــوزی ٢٠١١ لەگــەڵ 

ــە  ــۆ چاوپێکەوتــن ئەنجــام بــدەن. ب ــەر ئاپ ــاری ٢٠١٩ نەیانتوانــی لەگــەڵ رێب ــا ئای ــوو، ت ــان ئەنجامداب ــان چاوپێکەوتنی موەکیلەکەی

بیانــووی شــکانی کەشــتی بــە ســەدان جــار ڕێگــری لــە چاوپێکەوتنــەکان کــرا، ئەمجــارە بــە بیانووی‹ســزای دیســیپلین‹ ڕێگــری کــرا.

ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ نیــوەی ســاڵی ٢٠١١، دوای ڕێگریکردنــی چاوپێکەوتنــی پارێــزەران لەگــەڵ رێبــەر ئاپــۆ کە بەو ڕێگایــە دەنگی 

خــۆی بــە کــورد و جیهــان دەگەیانــد، لــە هەمــوو جێگایــەک بــە نــاوی ›ئۆپەڕاســیۆنی کەجەکــە‹ هەنــگاو بــە هەنــگاو دەســت بــە 

ئۆپەڕاســیۆنی گرتــن کــرا و بــەو ڕێگایــە بزوتنــەوەی ئــازادی کــورد ناچار دەکرا کە دەســت بە شــەڕ بــکات. هەنگاوی پاییــزی ٢٠١١ بە 

نــاوی ›شــەڕی شۆڕشــگێری گــەل‹ دەســتیپێکرد و بەهــار و هاوینــی ٢٠١٢ شــەڕەکە فــراوان بــوو و لــە هەمــوو کوردســتان باوبــووەوە 

و ئــەوەش بــووە ڕۆژەڤــی تورکیــا و هەرێمەکــە. لــەم کاتــەدا لــە باکــووری کوردســتان دوو ناوچــە بوونە گۆڕەپانی شــەڕ: شــەمزینان و 

چەلــێ. نــەک هــەر لــەو جێگایانە، گەریالکانی ئازادی لە بۆتان، ئامەد، دەرســیم و ســەرحەدیش ناوچە و هەرێمەکانیــان کۆنتڕۆڵ کرد.

بەرخۆدانی ١ی ئایاری ٢٠١٢
گۆشــەگیری  شــکاندنی  بــۆ  دیاســپۆرا  و  دیپلۆماســی  بــە  شــەڕ،  بەڕێوەبردنــی  لەگــەڵ  کــورد،  ئــازادی  بزوتنــەوەی 

سیاســەمتەدار،  کــە  ئۆجــاالن‹  بــۆ  ئــازادی  ›دەستپێشــخەری  ئەندامانــی  لــە  کــەس   ١٥ دەدا.  چاالکیەکانــی  بڕیــاری 

بــە  فەڕەنســا  سراســبۆرگی  شــاری  لــە   St. Maurice لــە   ٢٠١٢ ئایــاری  ١ی  بــوون،  ڕۆژنامەنــووس  و  پارێــزەر 

کــرد. هەمیشــەیی  شــێوەیەکی  بــە  خــواردن  لــە  مانگرتــن  بــە  دەســتیان  ئاپــۆ  رێبــەر  ئــازادی  بــۆ  داواکاری  ئامانجــی 



پەرلەمانــی   ،  CPT ،ئەوروپــا ئاڕاســتەی کۆنســەی  بانگەوازیــان  کــوردەکان  لــە سراســبۆرگ  مێژووییەکــە  بەرلــە چاالکیــە 

بــە مانگرتــن  بــە جووڵــە بکــەن و دەســت  ئەوروپــا، دادگای مافەکانــی مــرۆڤ و یەکێتــی ئەوروپــا کــرد کــە دەســت 

لــە خــواردن بــۆ مــاوەی ٥ ڕۆژ کــرد . ســەرەتا لــە واڵتــە جیــاوازەکان ٣٥٠ کــورد بەشــداریان لــە مانگرتنــەکان کــرد. تــا 

ســاڵی ٢٠١٢ واتــە ٧ مانــگ بــوو هیــچ زانیاریــەک لەبــارەی رێبــەر ئاپــۆوە نەبــوو. بۆیــەش پێویســتی بــە بەرخۆدانێکــی 

ئــەڕۆل  ئەنایــەت،  نیــگار  بەنــەک،  ئەمینــە  ســیڤری،  کەریــم  یڵــامز،  هــارون  بــەدواوە،  ئایــار  ١ی  لــە  بــوو.  کاریگــەر 

کــرد. خــواردن  لــە  مانگرتــن  بــە  دەســتیان  کایــا  گونــول  و  ئولــوداغ  ئونــەر  کلــچ،  ئەحمــەد  ئاجــار،  حەســەن  پــۆاڵت، 

ــەری  ــە سەرتاس ــش ل ــی تری ــتانیان و گەالن ــتانییەکان، کوردس ــە کوردس ــە چاالکوان ــتگیریکردن ل ــی پش ــە ئامانج ــدەدا ب ــەو نێوەن ل

تێپــەڕی،  مانگرتەنــەکان  بەســەر  رۆژ   ٤٠  –  ٣٠ نزیکــەی  کاتێــک  کــرد.  خــواردن  لــە  مانگرتــن  بــە  دەســتیان  ئەوروپــا، 

نییــە، بەڵێنیانــدا کــە گۆشــەگیری ئیمرالــی بشــکێنن.  بەرپرســانی ئەوروپــا کــە زانییــان بڕیــارە دراوە و پاشــگەزبوونەوە 

دواتــر لەســەر بانگــەوازی ســکرتێری گشــتی کۆنســەی ئەوروپــا، ســەرۆکی پەرلەمانــی ئەوروپــا و بانگەوازەکانــی کەجەکــە 

پێهاتــووە. کۆتاییــان  چاالکیــەکان  کــە  ڕایانگەیانــد  ڕۆژنامەنووســیدا  کۆنفڕانســێکی  لــە  کاتژمێــر   ٥٢ دوای  چاالکــوان  ١٥ی 

لــە قۆناغــی مانگرتــن لــە خواردنــدا، کۆمیتــەی پشــتگیری لــە چاالکیەکــە ١٤ هــەزار واژۆی کۆکردبووە و ڕادەســتی کۆنســەی ئەوروپا 

کــرا. لــە کاتــی چاالکیەکــەدا لە واڵتانــی تر ئەوروپا ژمارەیەکــی زۆر لە کەســایەتی، پەرلەمانتار، نوێنەرانی کۆمەڵــگای مەدەنی و پارتە 

سیاســیەکان پشــتگیریان کرد و ٥٢ ڕۆژ نزیکەی ١٠ هەزار کەس چوونە سراســبۆرگ و بۆ رێبەر ئاپۆلە دەوری بەرخۆدان کۆبوونەوە.

ئەوروپــا  کۆنســەی  لەبــەردەم   ٢٠١٢ حوزەیرانــی  ٢٥ی  نەبــوو،  ســنوردار  بــەوەوە  سراســبۆرگ  لــە  کــوردان  بەرخۆدانــی 

ــی  ــە ئامانج ــە، ب ــتاش بەردەوام ــا ئێس ــە ت ــازادی‹ ک ــکگری ئ ــاوی ›ئیش ــە ن ــە ب ــەو چاالکی ــرا. ب ــژ ک ــی ماوەدرێ ــە چاالک ــت ب دەس

ــراوە،  ــا تۆمارک ــی ئەوروپ ــە واڵتان ــی ل ــن چاالک ــە وەک درێژمەوداتری ــە ک ــت. چاالکیەک ــەردەوام دەبێ ــەر ئاپۆب ــۆ رێب ــازادی ب ئ

ــتا  ــا ئێس ــەن. ت ــە بەڕێوەدەب ــن و چاالکیەک ــاوە دەچ ــی ئەوروپ ــەرە جیاوازەکان ــە دەڤ ــە ل ــتانی ک ــەک ٥ کوردس ــوو هەفتەی هەم

٨ ســاڵ بەســەر چاالکیەکــە تێپەڕێــوە، بــە هــەزاران نامیلکــە باوکراونەتــەوە و بــە هــەزاران چاوپێکەتــن ئەنجامــدراون.

ئۆتۆبۆسی ئازادی بۆ رێبەر ئاپۆ
  دەستپێشــخەری ئــازادی بۆرێبــەر ئاپــۆ لــە ٦ی ئەیلولــی ٢٠١٢ەوە لــە بروکســلی پایتەختــی بەلجیــکا دەســتی بــە کەمپینەکــەی کرد. 

کەمپینــی کۆکردنــەوەی واژۆ بــە دروشــمی › ئــازادی بــۆ رێبــەر ئاپــۆ و هەمــوو زیندانیــان سیاســی‹ دەســتپێکرا، لــە هەمــوو ئەوروپــا 

دەســتیپێکرد و دواتــر لــە تورکیــا و چــوار پارچــەی کوردســتان باوبــووەوە. کەمپینەکــە ســێ ســاڵ بــەردەوام بــوو، وەک کەمپینێــک 

کــە زیاتریــن واژۆ کۆکرایــەوە لــە مێــژوودا تۆمارکــرا، نووســەرە بەناوبانگەکانــی جیهــان، سیاســەمتەداران، ١٠ میلیــۆن ٣٢٨ هــەزار و 

٦٢٣ کەمپینەکەیــان واژۆ کــرد. واژۆکان کــە کۆکرانــەوە لەالیــەن شــاندێکەوە ١٣ی شــوباتی ٢٠١٥ ڕادەســتی کۆنســەی ئەوروپــا کران.

  بەرنامــەی ئــەو ســاڵەی کــوردان لــە ئەوروپــا بــە تەنهــا ئــەوە نەبــوو. لــە مانهایمــی ئەڵامنیــا ٨ی ئەیلــوالی ٢٠١٢ لــە فیســتیڤاڵی 

کلتــووری نێودەوڵەتــی کــورددا ›گەشــتی ئۆتۆبۆســی ئــازادی بــۆ رێبــەر ئاپــۆ‹ دەســتیپێکرد. ئۆتۆبۆســەکە ٧٨ ڕۆژ لــە ٩٢ شــار گــەڕا، 

بــە برۆشــوور و باوکــراوەکان، زانیــاری لەبــارەی دۆخــی رێبــەر ئاپــۆ باوکرایــەوە و هەروەهــا ئامــاژە بــە داواکاریەکانــی گەلــی کورد 

کــران. ئۆتۆبۆســەکە هەروەهــا کاری بــۆ کەمپینــی کۆکردنــەوەی واژۆی › ئــازادی بــۆ رێبــەر ئاپــۆ و هەمــوو زیندانییــە سیاســیەکان‹ 

دەکــرد. ئۆتۆبــۆس لــە واڵتانــی ئەورۆپــا بــە هــەزاران واژۆی کۆکــردەوە و لە گەڵ ملیــۆن کەس دیالۆگی ڕاســتەوخۆیان درووســت کر.

بەرخۆدانی ١٢ی ئەیلول
ــان  ــە زیندانی ــی درا. گروپێــک ل ــە دەرگای ئیمرال ــوو و وەک گورزێــک ل ــراوان ب ــول دەســتیپێکرد و ف ــر ١٢ی ئەیل بەرخۆدانێکــی ت

ــن  ــە مانگرت ــتیان ب ــە دەس ــد ک ــۆ ڕایانگەیان ــەر ئاپ ــازادی رێب ــایش و ئ ــە داواکاری تەندرووســتی و ئاس ــورک، ب ــی ت ــە زیندانەکان ل

کــردووە. ڕۆژ بــە ڕۆژ ژمــارەی زیندانیــان پەکەکــە و پــاژک کــە بەشــداریان لــە چاالکیەکــەدا دەکــرد زیاتــر دەبــوون، لــە 

هەمانکاتــدا لــە کوردیســتان و لــە هەمــوو پارچــەکان و لــە تورکیــا و ئەوروپــا خوەپێشــانی جەمــاوەری دەســتیان پێکــرد.

چاالکــی مانگرتــن و قۆناغــی بەرخــۆدان کــە ٦٩ ڕۆژ بــەردەوام بــوو بــە پەیامــی رێبــەر ئاپــۆ ›چاالکــی ســەرکەوت‹ کۆتایــی هــات، 

لــە ئیمرالــی ســەرلەنوێ مێــزی دانوســتانەکان دانــرا. کۆتایــی ســاڵەکە نــاوی ئــەو بەرپرســانەی لــە ئاســتی ســەرەوەدا، دەســتیان 

ــی یەکەمــی  ــە ٢٩ی کانون ــورک ل ــری ت ــان ســەرۆک وەزی ــۆ ڕای گشــتی ئاشــکراکرا. ئەردۆغ ــی ب ــە ئیمرال ــرد ل ــن ک ــە چاوپێکەوت ب
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٢٠١٢ دا لــە تــە رە تــە قســەی کــرد و بــێ ئــەوەی نــاوی رێبــەر ئاپــۆ بهێنێــت وتــی: »ئێمــە لەگــەڵ ئیمرالــی دانوســتان دەکەیــن.«

قۆناغێک بە سەردانی ٣ی کانونی دووەم دەستیپێکرد
لــە ٣ی کانوونــی دووەمــی ٢٠١٣ شــاندێکی بەدەپــە کــە لــە ئایــال ئــاکات، ئالتــان تــان و ئەحمــەد تــورک پێــک دەهــات ســەردانی 

ــی  ــا. ٩ی کانوون ــەیان دان ــوون، پرس ــحاڵ بب ــی خۆش ــەگیری ئیمرال ــۆی گۆش ــە بەه ــەو کات ــە ئ ــەی ک ــەو کوردان ــرد. ئ ــان ک ئیمرالی

دووەمــی ٢٠١٣ ســاکینە جانســز، فیــدان دۆغــان و لەیــال شــایلەمەز ژنــە شۆڕشــگێرە کــوردەکان لــە پاریــس شــەهید کــران. هەرســێ 

ــە  ــر کەجەک ــپێردران، دوات ــیمێکدا بەخاکس ــە مەراس ــەس ل ــەزار ک ــەدان ه ــداریکردنی س ــە بەش ــەد ب ــە ئام ــگێرەکە ل ــە شۆڕش ژن

ــەی وەک بەرپرســیاری کۆمەڵکوژیەکــە لەقەڵەمــدا. ــە پشــتگیری پاشــخانی نێونەتەوەی ــورک ب ــۆی ت گالدی

ــەری  ــەر چارەس ــە لەبەرانب ــیتەکان ک ــەر و فاش ــەر و داگیرک ــدە قڕک ــەدژی ناوەن ــی ل ــە و پێکهاتەکان کەجەک

ــە  ــەرۆکی بەدەپ ــاناک هاوس ــەن کش ــرد، گولت ــانیان ک ــی تێکۆش ــتەنگ، بانگ ــە ئاس ــورد ببوون ــی ک دیموکراتیک

ــان  ــن، خۆی ــام دەدەی ــوژی ئەنج ــەم کۆمەڵک ــن و ه ــن دەکەی ــەم چاوپێکەوت ــە ه ــن ئێم ــەر بڵێ ــی، »ئەگ وت

هەڵدەخەڵەتــن.«

دوو ساڵی هەستیار و قەیراناوی ئیمرالی
  شۆڕشــی کوردســتان لــە ســااڵنی پێــش ٢٠١٣دا چــووە قۆناغێکــی نوێــوە. بــە رۆڵــی ســەرەکی رێبــەر ئاپــۆ قۆناغێکــی 

لــەو  دەســتیپێکرد.  ئەشــکەنجە  و  گۆشــەگیری  نوێــی  قۆناغــی  نیســانی ٢٠١٥  دوای ٥ی  بەرێوەچــوو.  گرنــگ  و  هەســتیار 

لــە  تەنهــا  نــەک  دایــەوە،  ئیمرالییــان  لــە دەرگای  رۆژانــەدا، کــە بەرپرســانی دەوڵــەت دوای چەندیــن ســاڵ دیســانەوە 

پاریــس ٣ ژنــە شۆڕشــگێڕی کــورد تیــرۆر کــران، بەڵکــو هێرشــێکی قــورس و چــڕی ئاســامنی کرایــە ســەر هەرێمەکانــی 

شــاخاوییەکانی  ناوچــە  لــە  ٢٠١٢دا  یەکەمــی  کانوونــی  ٣١ی  لــە  تورکــدا  ســوپای  هێرشــی  لــە  مەدیــا.  پاراســتنی 

بــوون. شــەهید  گەریــال   ٩ و  هەپەگــە  ســەربازیی  ئەنجوومەنــی  ئەندامــی  کارابولــوت  ئەرتــەم  ئامــەددا،  لیجــەی 

لــە الیــەک لــە پاریــس ٣ ژنــە شۆڕشــگێڕ تیرۆرکــران، کــە ســاکینە جانســز یەکێــک لــە دامەزرێنەرانــی پەکەکــەی تێیــادا 

بــوو، لەالیەکــی تــرەوە هێرشــەکانی ســوپای تــورک بــۆ ســەر گەریــال زۆر زیادیــان کــرد و ئەوانــەش نیگەرانییــان لــەالی 

رێبــەر ئاپۆدرووســتکردبوو. لــەو رۆژانــەدا و دوای چەندیــن ســاڵ و کاتێــک دەوڵەتــی تــورک رێــگای دا بنەماڵــە بــرۆن 

ــت.  ــی دەڵێ ــس چ ــوژی پاری ــەر کۆمەڵک ــۆ لەس ــەر ئاپ ــەوە، کەرێب ــەر ئ ــۆ س ــا ب ــەس وەرچەرخ ــوو ک ــی، رووی هەم ــۆ ئیمرال ب

محەمــەد ئۆجــاالن ١٥ی کانوونــی دووەمــی ٢٠١٣ رۆیشــت بــۆ ئیمرالــی و چاوپێکەوتنەکــەى خــۆی لەگــەڵ رێبــەر ئاپــۆدا 

بەمشــێوەیە بــە رۆژنامەنووســان راگەیانــد، 

ــەو کۆمەڵکوژییــەی  ــەی کــرد. ئ ــوو و ئیدان ــە فەرەنســا خەمگیــن و نیگــەران ب ــە کــوردی سیاســەمتەدار ل »لەســەر کوژرانــی ٣ ژن

بــە کۆمەڵکــوژی دووەمــی دێرســیم نــاو بــرد. وتــی، چــی دەبێــت بــا ببێــت، دەبێــت بــە خێرایــی بەرپرســیارانی ئــەو 

ســوودی  بکرێتــەوە  روون  دا  کــورت  ماوەیەکــى  لــە  کۆمەڵکوژییــە  ئــەو  ئەگــەر  وتــی،  بکرێــن.  ئاشــکرا  کۆمەڵکوژییــە 

بنەماڵــەکان  لــە  سەرەخۆشــی  بــوو.  خەمگیــن  ئــەوە  لەبــەر  کۆمەڵکوژییــە«.  ئامــاژەی  »ئــەوە  دەبێــت  پرۆســەکە  بــۆ 

دەدات«.   راگەیانــدراو  پرۆســەکەوە  لەبــارەى  بــۆ الی،  بچــن  دەبەپــە  رۆژانــەدا هاوســەرۆکانی  لــەم  ئەگــەر  وتــی:  کــرد. 

هەمان رۆژ راگەیاندراوی هاوسەرۆکایەتی دەستەى بەڕێوەبەری کەجەکە لە ئاژانسەکان و ماڵپەڕەکاندا باوبوویەوە و تیایدا هاتبوو:

»کۆمەڵکــوژی درێژەپێدانــی سیاســەتی پاکتاوکــردن و هێرشــە بــۆ ســەر رێبەرایەتیــامن، بزووتنــەوەی ئازادیــامن و گەلــی کوردســتان. 

ــرش  ــە سیاســەتی هێ ــە ب ــی درووســت دەکات. ئاکەپ ــی فەرەنســا نیگەران ــی دەکات. هەڵوێســتی دەوڵەت ــە شــەڕی دەروون ئاکەپ

ئاژاوەگێــڕی و تێکــدەری لــە پرۆســەکەدا دەکات. گەلەکەمــان دەبێــت بــە بەرخــودان ئیــرادەی خــۆی بخاتــەڕوو و بیچەســپێنێت«.

  ئێســتاکەش چاوێــک بخشــێنینە کۆرۆنۆلۆژیــای و ریزبەنــدی رووداوەکانــی ئــەو کاتــە، کــە لەالیــەن کــوردەوە دەوتــرێ: »پرۆســەى 

دیالــۆگ، کــە لــە شــوباتی ٢٠١٣دا دەســتیپێکردبوو بــە چاوپێکەوتنــی شــاندی هەدەپــە لــە ٥ی نیســانی ٢٠١٥دا کۆتایــی پێهــات« :

ــازە دەســتی پێکردبوو  ــازە بەت ــە ت ــارەی پرۆســەکەوە، ک ــورک لەب ــی ت ٣ی شــوباتی ٢٠١٣: ئەردۆغــان ســەرۆک وەزیران
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بــە لێدوانەکانــی خــۆی نیازەکانــی دەوڵەتــی تورکــی ئاشــکرا کــرد و وتــی، »تاوەکــوو چــەک دانەنێــن، ئەســتەمە ئێمــە 

شــەڕی خۆمــان لــە دژی رێکخســتنی تیــرۆر رابگریــن«.

٢٣ی شــوباتی ٢٠١٣: پەرویــن بوڵــدان، رسی ســورەیا ئۆنــدەر و ئاڵتــان تــان بــە نــاوی شــاندی دەبەپــەوە رۆیشــن بــۆ 

ئیمرالــی.

١٣ی ئایاری ٢٠١٣: هەپەگە بۆ نیاز پاکی خۆی ٨ بەرپرسی دیلکراوی دەوڵەتی تورکی ئازاد کرد. 

٢١ی ئایــاری ٢٠١٣: نامــەی رێبــەر ئاپــۆ لــە نــەورۆزی ئامــەد خوێندرایــەوە، کــە زیاتــر لــە ملیۆنێــک کــەس ئامــادەی 

ــوێ  ــەردەمی ن ــڕۆ س ــوو، »ئەم ــدا هاتب ــی و تیای ــی مێژووی ــە دەربڕین ــوو ل ــو ب ــە لێوانلێ ــوون. نامەک ــەورۆزە ب ــەو ن ئ

دەســتپێدەکات. لــە قۆناغــی بەرخودانــی چەکدارییــەوە دەرگا بــە رووی قۆناغــی سیاســەتی دیموکراتیــک دا دەکرێتەوە. 

ــە  ــەوە دەســتبەردان ل ــکات. ئ ــر قســە ب ــدی چــەک بوەســتێت و فک ــت ئی ــە دەبێ ئێمــە گەیشــتووینەتە شــوێنێک، ک

ــە...«. ــە، بەڵکــو دەســتپیکردنی تێکۆشــانێکی نوێی تێکۆشــان نیی

ــی و  ــە وتی:«بەشــێوەیەکی فەرم ــەری کەجەک ــالن هاوســەرۆکی دەســتەى بەڕێوەب ــوراد قەرەی ــاری ٢٠١٣: م ٢٣ی ئای

ــن«. ئاشــکرا ئاگربەســت رادەگەیەنی

٣ی نیســانی ٢٠١٣: بولەنــد ئارینــج جێگــر و یاریــدەدەری ســەرۆک وەزیرانــی تــورک وتــی، شــاندی ریشســپییەکانیان 

دەستنیشــان کــردووە، کــە لــە 6٢ کــەس پێکهاتــوون. دواتــر شــاندەکە بــووە ٧ دەســتە و لــە زۆریــک لــە شــارەکاندا 

دەســتیان بــە زنجیــرە کۆبوونــەوە کــرد. دەوتــرا شــاندەکە دەڕوات بــۆ ئیمرالــی، بــەاڵم ئــەوە رووی نــەدا.

١٨ی نیسانی ٢٠١٣: گۆڤاری تایم رێبەر ئاپۆی خستە ناو لیستی »گرنگرتین ١٠٠ کەسایەتییەکانی جیهان«ەوە.

ــە  ــە شــوێنە ســرتاتیژییەکانی باکــووری کوردســتاندا دەســتیکرد ب ــە زۆریــک ل ــورک ل ــی ت ٢١ی نیســانی ٢٠١٣: دەوڵەت

درووســتکردنی بنکــەى ســەربازی.

٢5ی نیســانی ٢٠١٣: مــوراد قەرەیــالن هاوســەرۆکی دەســتەى بەڕێوەبــەری کەجەکە لە کۆنفرانســێکی رۆژنامەنووســیدا 

ــرتایەوە  ــرەوە دەگواس ــووس و پەیامنێ ــن رۆژنامەن ــەن چەندی ــە لەالی ــەکان، ک ــی و جیهانیی ــوردی، تورک ــا ک ــۆ میدی ب

رایگەیانــد، هێزەکانــی گەریــال لــە ٨ی ئایــارەوە بەبــێ مــەرج دەســت بــە کشــانەوە دەکــەن. 

ــی پرۆســەکە   ــە گرنگەکان ــە پای ــک ل ــۆ وەک یەکێ ــەر ئاپ ــە رێب ــەو چــوار کۆنفرانســە، ک ــک ل ــاری ٢٠١٣: یەکێ ٢5ی ئای

ــە ئەنقــەرە ئەنجــام درا. ــوو، ل پێناســەی کردب

١٩ی حوزەیرانــی ٢٠١٣: مــوراد قەرەیــالن هاوســەرۆکی دەســتەى بەڕێوەبەریــی ئــەو کاتــی کەجەکــە وتــی، نزیکایەتــی 

و رەفتــاری دەوڵەتــی تــورک و حکومەتــی ئاکەپــە لــە پرۆســەکە نیگەرانــی و گومانــی لەالیــان درووســتکردووە.

ــارەکانی  ــە ش ــک ل ــە زۆرێ ــران، ل ــت دەک ــە درووس ــەربازییانەى، ک ــە س ــەو بنک ــە دژی ئ ــی ٢٠١٣: ل ٢٨ی حوزەیران

ــدرم لەالیــەن  ــی یڵ ــاوی مەدەن ــە ن ــە لیجــە گەنجێــک ب ــدا ل ــە ناڕەزایەتییەکان ــی ئەنجامــدران. ل کوردســتاندا ناڕەزایەت

ــوژرا. ــەوە ک ــەربازانی تورک س

١٠ی تەممــووزی ٢٠١٣: لــە نێــوان ٣٠ی حوزەیــران و 5ی تەمــووزدا لــە چــوار پارچــەى کوردســتان و دەرەوەی واڵتــەوە 

ــی  ــرا و ئەنجامەکان ــەل ریکخ ــرەى گ ــتیی کۆنگ ــەی گش ــی لیژن ــەوەی ٩هەمین ــەر کۆبوون ــداریی ١6٢ نوێن ــە بەش و ب

کۆنگرەکــە بــۆ رای گشــتی باوکرانــەوە. لــە کۆنگرەکــەدا سیســتمی کەجەکــە گــۆڕدرا و هاوســەرۆکان گــۆڕدران. جەمیــل 

بایــک و بەســێ هــۆزات بوونــە هاســەرۆکانی دەســتەى بەڕێوەبەریــی کەجەکــە. هاجــەر زاگــرۆس و رەمــزی کارتــال 

بوونــە هاوســەرۆکانی کۆنگــرەى گــەل. 

٢6ی تەممــووزی ٢٠١٣: رێبــەر ئاپــۆ لــە چاوپێکەوتنیــدا لەگــەڵ شــاندی ئیمرالــی پێــى راگەیانــدن، ئەگــەر حکومەتــی 

ئاکەپــە تاوەکــوو ترشینــی یەکــەم هەنــگاو نەنێــت، ئــەوا کۆتایــی بــە ئاگــر بەســت دێــت. 

ــەرکردنی  ــوون و چارەس ــەر دیموکراتیک ب ــد، لەس ــە رایگەیان ــەرۆکایەتی کەجەک ــتەى هاوس ــی ٢٠١٣: دەس ٩ی ئەیلول

ــەر  ــدراوەدا لەس ــەو راگەیان ــە ل ــتاندووە. کەجەک ــان راوەس ــانەوەى گەریالی ــراون و کش ــگاو نەن ــورد هەن ــەى ک کێش

پێگــەى گەریــال وتبــوی: »کشــانەوەى گەریــال رادەوەســتێرێت، بــەاڵم ئاگربەســت بــەردەوام دەبێــت. بەردەوامیــدان بــە 
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دۆخــی ئاگربەســت بــە مانــای درەفەتدانــە بــە ئاکەپــە، کــە بەپێــی پرۆژەکــەی رێبــەر ئاپــۆ هەنــگاو بنێــت«. 

٣٠ی ئەیلولــی ٢٠١٣: ئەردۆغــان ســەرۆک وەزیــری تــورک »پاکێجەکانــی دیموکراتیکبوونــی« راگەیانــد، بــەاڵم لــە پێــش 

ــە  ــدا نابن ــچ داوایەک ــاو چارەســەری و هی ــە پێن ــن و ل ــد، پاکێجــەکان پووچ ــە و کەجــەدە رایانگەیان ــەوە بەدەپ هەموان

وەاڵمــدەر.

ــەوە  ــۆ ئ ــد، ب ــە رایگەیان ــەری کەجەک ــتەى بەڕێوەب ــەرۆکی دەس ــک هاوس ــل بای ــی ٢٠١٣: جەمی ــی یەکەم ٢٩ی ترشین

پرۆســەکە بەردەوامــی پێبدرێــت، دەبێــت هەلومەرجــی رێبــەر ئاپــۆ بگۆڕدرێــت، بــواری یاســایی بڕەخســێرێت و الیەنــە 

سیاســییەکان بــە دانوســتانەکان زیــاد بکرێــن.

6ی کانوونــی یەکەمــی ٢٠١٣: محەمــەد رەشــید ئیشــبیلەر و ڤەیســەڵ ئیشــبیلەر، کــە بەشــداری چاالکــی ناڕەزایەتــی بــوو 

بــوون لەالیــەن پۆلیســی تورکــەوە کرانــە ئامانــج و کــوژران. دەوڵەتــی تــورک لــە گەڤــەر هێرشــی کــردە ســەر پەکەکــە و 

گۆڕســتانی گەریــالکان و بــەو هۆیــەوە چاالکــی ناڕەزایەتــی رێکخرابــوو. 

ــەوە  ــارەی کۆمەڵکوژییەکــەى گەڤــەر و هێرشــەکانی دەوڵەتــی تورک ٧ی کانوونــی یەکەمــی ٢٠١٣: رێبــەر ئاپــۆ لەب

ــەکە  ــەوەى پرۆس ــۆ ئ ــیگەیاند، ب ــن. راش ــیار ب ــەکان هۆش ــە و ئاژاوەگێڕیی ــە کارە تێکدەران ــەر ب ــەل بەرامب ــرد، گ داوایک

ــەکە  ــۆ پرۆس ــەن ب ــری بێالی ــەى چاودێ ــرد، لیژن ــنیازی ک ــێرێت و پێش ــایی بڕەخس ــواری یاس ــت ب ــت دەبێ بەڕێوەبچێ

ــت. ــت بکرێ درووس

١١ی شــوباتی ٢٠١4: پێــش ســاڵیادی پیالنگێــڕی ١5ی شــوبات بــۆ یەکەمجــار وێنــەى رێبــەر ئاپــۆ لــە شــارێکی باکــووری 

کوردســتان لــە بیلبــۆردەکان )تابلۆکانــی ریکالمــی لــە شــوێنە گشــتییەکاندا( باوکرایــەوە. لــە پۆســتەرەکانی بەدەپــەدا بــە 

زمانەکانــی کــوردی و تورکــی نوورسابــوو »بــە رێبەرایەتــی ئــازاد، بــەرەوە ژیانــی ئــازاد« هێشــتا ٢4 کاتژمێــر بەســەریدا 

تێنەپەڕیبــوو، کــە بــە بڕیــاری دادگا وێنــەکان و پۆســتەرەکان کۆکرانــەوە.

بەرخودانی کۆبانی و چەمک و تێگەیشتنی نوێ
  لــە دوای ســاڵی ٢٠١٣ لــە ســاڵی ٢٠١٤دا کۆنســێپتێکی نــوێ لــە ئارادابــوو، لەگــەڵ کۆنســێپتی قڕکــردن، خۆڕاگــری کۆبانی پێشــکەوت 

کرۆنۆلۆژیای ســاڵی ٢٠١٤ بەمشــێوەیەیە:

ــی دا  ــتێرک تیڤ ــی س ــەى تایبەت ــە بەرنام ــالن ل ــوراد قەرەی ــەل م ــتنی گ ــدی پاراس ــەی ناوەن ــدەی بڕیارگ ــاری ٢٠١٤: فەرمان ١٧ی ئای

ــی: ــت و وت ــت چــەک دانانرێ ــازاد نەبێ ــدان ئ ــە زین ــۆ ل ــەر ئاپ ــد، تاوەکــوو رێب رایگەیان

ــوەی  ــە بەڕێ ــۆ و ئێم ــەرۆک ئاپ ــت. س ــە بەڕێوەدەچێ ــووە، یەکالیەن ــی پێنەهات ــەواوی کۆتای ــە ت ــەکە ب »پرۆس

ــەر  ــت. ئەگ ــە بەڕێوەناچێ ــی یەکالیەن ــوو دوای ــەاڵم  تاوەک ــتووە، ب ــت گەیش ــە بنبەس ــەکە ب ــن. پرۆس دەبەی

ــەوە بزانێــت، کــە  ــگاو نەنرێــت، دەبێــت هەمــوو کــەس ئ ــژاردن هەن ــە دوای هەڵب ــۆ دوو هەفت هەفتەیــەک ب

ــووە«. ــی پێهات ــەکە کۆتای پرۆس

١١ی تەممــووزی ٢٠١4: بــە پێشــنیازی رێبــەر ئاپــۆ بــە فەرمــی پارتــی هەرێمــە دیموکراتیکــەکان )DBP( دامــەزرا. بڕیــار 

ــی  ــۆ هەڵبژاردن ــادا ب ــارەکانی تورکی ــە ش ــی دا و HDP ل ــەری خۆجێی ــە بەڕێوەب ــتان ل ــە کوردس ــۆ DBP درا و DBP ل ب

پەرلەمــان خۆیــان رێکدەخــەن.

5ی ئابــی ٢٠١4: رێبــەر ئاپــۆ رایگەیانــد، لەبــەر ئــەوەى پرۆســەى چارەســەری نەچوەتــە قۆناغــی دانوســتانەوە دەنگــی 

ناڕەزایەتــی بەرامبــەر بــە حکوەمەتــی ئاکەپــە بــەرز کــردەوە. 

ــرا،  ــە دان ــە لیج ــە ل ــانەییەکانی پەکەک ــدە ئەفس ــە فەرمان ــک ل ــاز یەکێ ــوم کۆرک ــەری مەعس ــی ٢٠١4: پەیک ١٨ی ئاب

ــرد و  ــەل ک ــە گ ــان ل ــورک تەقەی ــەربازانی ت ــرد، س ــان ک ــەل بەرەنگاریی ــەری. گ ــردە س ــیان ک ــورک هێرش ــەربازانی ت س

ــت.  ــاڵیان کوش ــەن ٢4س ــکینی تەم ــەد تاش محەم

١5ی ئەیلولی ٢٠١4: دەوڵەتی تورک چەتەکانی داعشی بەردایە کۆبانی.
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ــت  ــگاو بنێ ــەری هەن ــەى چارەس ــۆ پرۆس ــە ب ــی ئاکەپ ــەوەى حکومەت ــۆ ئ ــۆ ب ــەر ئاپ ــی ٢٠١4: رێب ــی یەکەم 6ی ترشین

ــە دا.  ــە ئاکەپ ــی ب ــەم دەرفەت ــی یەک ــوو ١5ی ترشین تاوەک

ــە ٧ و ٨ی  ــتیپێکرد و ل ــەوە دەس ــی یەکەم ــە 6ی ترشین ــە ل ــی، ک ــۆ کۆبان ــورد ب ــی ک ــی گەل 6،٧،٨ی ٢٠١4: بەرخودان

ترشینــی یەکەمــدا گەیشــتە بەرزتریــن ئاســتی خــۆی. لــە هەمــوو شــارەکانی باکــووری کوردســتان و لــە گــەورە شــارەکانی 

ــۆ ئــەوەى گــەل ســەرکووت بــکات، لەگــەڵ هێــزە چەکــدارە چەتــە  ــا گــەل رژانــە ســەر شــەقامەکان. دەوڵــەت ب تورکی

ــدا دەســتیان بــە کۆمەڵکوژکردنــی گــەل کــرد. ــە شــەقام و گۆڕەپــان و کۆاڵنەکان میلیشــاییەکان ل

٩ی ترشینــی یەکەمــی ٢٠١4: ســەاڵحەدین دەمیرتــاش و فیگــەن یوکســەکداغ هاوســەرۆکانی هەدەپــە لــە ئامــەد 

کۆنفرانســێکی رۆژنامەنووســیان رێکخســت و دەمیرتــاش رایگەیانــد:

»شــەوی رابــردوو دەرفەتێــک رەخســا، کــە ئێمــە لــە بەڕێــز ئۆجاالنــەوە پەیامێــک بەدەســتبهێنین. ئێمــە دەمانەوێــت 

ــۆ  ــۆگ و دانوســتان ب ــە دیال ــی گەشــەپێدان ب ــە رێبازەکان ــە دژی مەترســی کۆمەڵکــوژی جەخــت ل ــن، کــە ل رایبگەیەنی

ــەوەی پێشــنیاز کــردووە«.  ــەوە و ئ ــەکان دەکات هەمــوو الیەن

٢٩ی ترشینــی یەکەمــی ٢٠١4: لــە ناوچــەى کازخانــی قــەرس هێزەکانــی تــورک بۆســەیان بــۆ یەکەیەکــی گەریــال دانــا، 

کــە دەڕۆیشــن بــۆ ســەر ئــەرک و کاری خۆیــان. لــەو بۆســەیەدا گەریــالکان حامیــد جەهانگیــر )شــەڕڤان شــاهۆ(، ئومیــد 

نەکــوش )بــاران ئــارارات( و حەبیــب کــۆچ )توفــان تەنــدورەک( شــەهید بــوون.

٣٠ی ترشینــی یەکەمــی ٢٠١4: لیژنــەى ئاسایشــی نەتەوەیــی تــورک )MGK( مێژووییرتیــن کۆبوونــەوەى مێــژووی خــۆی 

رێکخســت. کۆبوونەوەکــە ١٠ کاتژمێــری خایانــد. لــە کۆوبونەوەکــەدا »پالنــی چاالکــی چۆکدانــان« دانــرا و بڕیــار لەســەر 

ــازادی کــورد و داوای  جێبەجێکردنــی ئــەو پالنــە درا. ئــەو پــالن و عەقڵییەتــە ئامانجــی ئــەوە بــوو، کــە بزووتنــەوەى ئ

ئازادیــی کــورد پاکتــاو بــکات.

دۆڵمە باخچە و دوایین چاوپێکەوتن لە 5ی نیسانی ٢٠١5دا 
   ســاڵی ٢٠١٤ ئــەو پالنــەی کــە لەالیــەن دەوڵەتــی داگیرکــەری تورکیــاوە بەناوی«پالنــی چاالکــی چۆکدانــان« دارێژرابــوو، ئاشــکرا و 

پووچــەڵ کرایــەوە. لــە دوای پووچــەڵ بوونــی ئــەم پالنە دەوڵــەت ناچار بوو بچێتــە الی رێبەر ئاپۆ و ســەرلەنوێ چاوپێکەوتن دەســت 

پێبکاتــەوە. بــا بزانیــن قۆناغــی لێکتێگەیشــتنی دۆڵمــە باخچــە و لــە دوای ئــەو قۆناغــە رووداوگەلێــک کــە روویانــداوە چــی بــوون؟

١٤ی کانوونــی دووەمــی ٢٠١٥: پەیامــی رێبــەر ئاپــۆ بــە نــاوی »دەبێــت مــرۆڤ لــە دژی ئاژاوەگێــڕی و کارە تێکدەرانــەکان هۆشــیار 

بێــت«، لەالیــەن خەتیــب دیجلــە و ســەملا ئیرمــاک هاوســەرۆکانی کەجــەدە لــە جزیــر بە گــەل راگەیانــدرا، چونکــە دەوڵەت لــە جزیر 

دەیخواســت کاری تێکدەرانــە و ئاژاوەگێڕانــە ئەنجــام بــدات. هــەر ئــەو رۆژە منداڵێــک بــە نــاوی نیهــاد کازانهــان لەالیــەن پۆلیســی 

تورکــەوە کــوژرا. لەگــەڵ ئەوەشــدا لەســەر داواکــەى رێبەر ئاپــۆ ئەو لەمپەرانەى لەســەر رێــگاکان لەالیەن گەلــەوە دانرابــوون، البران.  

٢٣ی کانوونــی دووەمــی ٢٠١٥: بەڕێوەبەرانــی کەجەکــە کــە لەگــەڵ شــاندی هەدەپــە چاوپێکەوتنیــان ئەنجامدابــوو، رایانگەیانــد؛ 

ئاکەپــە بــە بەرپرســیاری پرۆســە و قۆناغــی دانوســتان ناجوڵێتــەوە و دووبــارە هۆشــداری دا.

٢٨ی شــوباتی ٢٠١٥: لــە کۆشــکی دۆڵمــە باخچــە لەالیــەن بەرپرســانی دەوڵەتی تــورک و شــاندی ئیمرالییەوە دەقی لێکتێگەیشــتنێکی 

١٠ خاڵــی بــۆ رای گشــتی ئاشــکرا کــرا. لــەو خااڵنــەدا پالنێکــی بەرفراوانــی دیموکراتیکبــوون هەبــوون. هەمــان رۆژ ئەردۆغــان وتــی، 

»ئێمــە بــە تامەزرۆییــەوە چاوەڕێــی ئــەو بانگــەوازە بوویــن« و دواتــر وتــی، »یەکێــک هاتــووە باســی لێکتێگەیشــتنی دۆڵمــە باخچــە 

دەکات، لێکتێگەیشــتنی وەهــا نییــە. ئــەم دەســەاڵتە لەگــەڵ رێکخســتنی تیــرۆر دا لێکتێگەیشــتنی دانەنــاوە«.

١١ی ئایــاری ٢٠١٥: جەمیــل بایــک و بەســێ هــۆزات هاوســەرۆکانی کەجەکــە بــۆ کەناڵــی ئاســامنی ئیمەجــە تیڤــی قســەیان کــرد 

و وتیــان: 

»ئــەو لێــدوان و بانگەشــانەى، کــە دەوترێــت پەکەکــە چــەک دادەنێــت پڕوپاگەنــدەی هەڵبژاردنــن. تەنهــا بــە کۆنگرەیــەک کــە رێبەر 

ئاپــۆ تیایــدا ئامــادە بێــت، دەکرێــت بڕیــاری دەســتهەڵگەرتن لــە چــەک بدرێــت«.

ــە  ــی، ب ــا و وت ــاڵییە هێن ــەو پرۆســە ٢ س ــی ب ــی دا و کۆتای ــەم لێدوان ــورک یەک ــاری ت ــان ســەرۆک کۆم ــاری ٢٠١٥: ئەردۆغ ٢٠ی ئای

ــدا  ــە رۆژنامەکان ــکات و وتیشــی:«من ل ــری پرۆســەکە ب ــوو چاودێ ــار ب ــە بڕی ــری ناکــەن، ک ــەى چاودێ دڵخۆشــییەوە ســەیری کۆمیت

دەخوێنمــەوە. مــن ئــاگاداری شــتی وەهــا نیــم. مــن ئــەوە زۆر بــە راشــکاوی دەڵێــم، مــن بــە دڵخۆشــییەوە لێــی ناڕوانــم، ئەوانــە 

ــت«.  ــە دام و دەزگای رێکخســتنکراو دەکرێ ــە ب ــەو کاران ــن. ئ شــتی راســت نی
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٢١ی ئایاری ٢٠١٥: لە پیرۆزبایی نەورۆزی ئامەددا نامەى رێبەر ئاپۆخوێندرایەوە و تیایدا هاتبوو: 

»لەســەر پێویســتیی جاڕنامەکــە و بــە لێکتێگەیشــتنەکە، مــن بــە پێویســتییەکی مێژوویــی دەزانــم، کــە پەکەکــە کۆتایــی بە تێکۆشــانی 

نزیکــەی ٤٠ ســاڵیی خــۆی لــە دژی کۆمــاری تورکیــا بهێنێــت و بەپێــی رۆحــی ســەردەمەکە ســەرلەنوێ ســراتیژی و تاکتیکــی سیاســی 

ــە  ــدا بێین ــی نزیک ــە ماوەیەک ــە ل ــوادارم ئێم ــات. هی ــەوە رێکبخ ــدا ئ ــرەی خۆی ــە کۆنگ ــەوە و ل ــۆی دابڕێژێت ــۆ خ ــی ب و کۆمەاڵیەت

ســەر خاڵــە بنەڕەتییەکانــی لێکتێگەیشــتنەکە و بڕۆینــە قۆناغــی کۆمســیۆنی راســتییەکان و رووبەڕووبوونــەوە لەالیــەن ئەندامانــی 

پەرلەمــان و شــاندی چاودێــری پێکهاتــوو و ئــەو کۆنگرەیــە بــە شــێوەیەکى ســەرکەوتو پێکبهێنــن«.  

٥ی نیســانی ٢٠١٥: پاکێجــی »ئاسایشــی ناوخــۆ«ی حکومەتــی ئاکەپــە، کــە راســتەوخۆ پرۆســەکەى کردبــووە ئامانــج و دوای ئــەوەى 

لــە ٢٧ی ئایــاردا لــە پەرلەمانــی تــورک دا پەســەند کــرا، رێــک رۆژێــک پێــش چاوپێکەوتنــی رۆژی ٥ی نیســانی ٢٠١٥ لەگــەڵ رێبــەر 

ئاپــۆدا لــە ٤ی نیســاندا لــە رۆژنامــەی فەرمیــدا باوکرایــەوە و بــەوە چــووە بــواری جێبەجــێ کردنــەوە. رێبــەر ئاپــۆ لەبــەر ئــەوە 

هەســتی پێکردبــوو، لــە دواییــن چاوپێکەوتنیــدا لەگــەڵ شــاندی ئیمرالــی لــە ٥ی نیســان دا بــە شــاندەکەى وتبــوو:

»رەنگــە ئەمــە دوایینجــار بێــت، کــە ئێــوە بێــن بــۆ ئێــرە. رەنگــە ئیــدی ئێــوە نەتوانــن جارێکیــر بێــن بــۆ ئێــرە. ئــەوان جدیەتــی 

ئەوەیــان نییــە، کــە بتوانــن ئــەو دیالۆگــە بەڕێوەببــەن«.

ــڕی و تێکــدەری  ــن، بەهــۆی ئاژاوەگێ ــام بچێن ــەل دەیانخواســت پێکــەوە نەم ــک گ ــری کاتێ ــی ئاگ ــە دیادین ١١ی نیســانی ٢٠١٥: ل

ــی: ــە وت ــەن یوکســەکداغ هاوســەرۆکی هەدەپ ــەو رووداوەوە فیگ ــارەی ئ ــدا. لەب ــەوە شــەڕ رووی ســەربازانی تورک

 

 »ئەگــەر لــە ئێســتا بــە دواوە، ئۆپراســیۆنی ســەربازی و هێــرش بــۆ ســەر گەلەکەمــان درێــژەی هەبێــت، 

ئــەوا ئاکەپــە لــە هەمــوو زیــان و دەرەنجامەکانــی بەرپرســیار دەبێــت«.

٧ی حوزەیرانــی ٢٠١٥: هەدەپــە ســەرباری هەمــوو هێــرش، تێکــدەری و ئاژاوەگێــڕی و هێــرش بــە بۆمــب لــە دژی، لــە هەڵبژاردنــدا 

ســەدا ١٣ی دەنگــی دەنگدەرانــی بەدەســتهێنا و کۆتایــی بــە دەســەاڵتی ئاکەپــە هێنــا، کــە بــە تەنهــا لــە دەســەاڵتدا مبێنێتــەوە. لــە 

بەرامبــەر ئــەو ســەرکەوتنەی بزووتنــەوەى سیاســی کــورددا، دیســانەوە ئاکەپــە دەســتی بــە رێکخســتنی شــەپۆلی شــەڕ و شــەڕانگێزی 

لــە دژی گەلــی کــورد کــرد. 

٢٤ی تەممــووزی ٢٠١٥: دوای کۆبوونــەوەى لیژنــەى ئاسایشــی نەتــەوەی تــورک )MGK( بــەو بڕیارانــەى حکومەتــی ئاکەپــە لــە دژی 

پەکەکــە دابــووی، هێرشــی قــورس و چــڕی ئاســامنی لــە دژی پەکەکــە دەســتیپێکرد.

ــەو  ــاڵێک ئ ــد س ــۆ چەن ــە ب ــەپێرا، ک ــدا س ــەر هاوواڵتییان ــەوە بەس ــە ماڵ ــەدەرەوە ل ــۆ و چوون ــەى هاتوچ ــی ٢٠١٥: قەدەغ ٢ی ئاب

قەدەغەکارییانــە بەردەوامیــان هەبــوو و بــووە هــۆی هەڵوەشــاندنەوە و خاپورکردنــی ســوور، نســێبین، جزیــر، شــڕنەخ و گەڤــەر. 

دوای 5ی نیسان چی روویدا؟
  دوای دواییــن چاوپێکەوتنــی شــاندی ئیمرالــی لــە ٥ی نیســانی ٢٠١٥دا لەگــەڵ رێبــەر ئاپــۆ، هێرشــەکان لــە کوردســتان 

ــتنەهات.  ــە دەس ــۆەوە ب ــەر ئاپ ــە رێب ــەک ل ــەواڵ و زانیاریی ــچ ه ــژ هی ــی دوور و درێ ــۆ ماوەیەک ــرد و ب ــوون ک ــە زیادب ــان ل رووی

ــی  ــۆرە دەرفەتێک ــوو ج ــا هەم ــزاکانی بورس ــی داداگای س ــی یەک ــەت، لق ــی دەوڵ ــەڕی ناوۆخ ــووزی ٢٠١٦ ی ش دوای ١٥ی تەمم

بــۆ ئاگاداربــوون و پەیوەندیکــردن و ســەردانکردن لــە ئیمرالــی پچڕانــد. بــەو شــێوەیە قۆناغێکــی نــوێ لــە سیســتمی گۆشــەگیری 

بکــەن. ئیمرالــی  ســەردانی  جارێکیــر  کــە  نــەدا،  رێگایــان  هەرگیــز  بڕیــارە  بــەو  دەســتیپێکرد.  ئیمرالــی  ئەشــکەنجەى  و 

  کاتێــک گۆشــەگیری راگەیانــدرا، نیگەرانییــەکان لەســەر ژیانــی رێبــەر ئاپــۆ زیادیانکــرد و دوای ئــەوەى میدیاکانــی تــورک بانگەشــەی 

ئەوەیانکــرد، کــە لــە ١٥ی تەممــووزدا لــە دژی ئیمرالــی »هەوڵێــک« ئەنجامــدراوە، دیســانەوە نیگەرانییەکن لەســەر ژیان و ئاسایشــی 

ــۆ  ــەر ئاپ ــی رێب ــەک لەســەر ژیان ــە ی ــۆک و دژ ب ــی جۆراجــۆر و ناک ــدا هەواڵ ــە تۆڕەکۆمەاڵتییەکان ــرد. ل ــادی ک ــۆ زۆر زی ــەر ئاپ رێب

باوکرایــەوە، لــە کوردســتان و گــەورە شــارەکانی تورکیــا و دیاســپۆرا ئــەو هەوااڵنــە بــە نــاو گــەل دا باوبوونــەوە و گــەل دەســتی 

بــە جموجــوڵ کــرد. دوای بەرخودانــی ١١ی ئەیلولــی ٢٠١٦ رێــگا درا محەمــەد ئۆجــاالن چاوپێکەوتنێکــی کورتــی لەگــەڵ رێبــەر ئاپــۆ 

ئەنجــام بــدات. دوای ئــەو چاوپێکەوتنــە لــە نێوان ســااڵنی ٢٠١٧ – ٢٠١٨ دا بە هیچ شــێوەیەک رێــگا نەدرا هیچ هــەواڵ و زانیارییەک 

ــدا. ــک لەگەڵی ــن و دیدارێ ــوو جــۆرە چاوپێکەوت ــی هەم ــە ئەنجامدان ــرد ل ــان ک ــۆەوە دەســتبکەوێت، چونکــە رێگری ــەر ئاپ ــە رێب ل
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خۆڕاگریی ساڵی ٢٠١٩ و هەوڵەکانی چارەسەری 
ــن  ــوو. دوایی ــۆەوە، نەزانراب ــەر ئاپ ــە ســەر رێب ــەک ل ــچ زانیاری ــە هی ــوو ک ــەوەدا تێپەڕیب ــزی ســاڵی ٢٠١٨، دوو ســاڵ بەســەر ئ پایی

ــۆی  ــە ه ــورک ب ــی ت ــدا. دەوڵەت ــەی ئەنجام ــەڵ براک ــی لەگ ــی کورت ــی ٢٠١٦دا چاوپێکەوتنێک ــە ١١ی ئەیلول ــۆ ل ــەر ئاپ ــار رێب ج

خۆڕاگریەکانــی ئەوروپــا و کوردســتان ناچــار بــوو رێگــە بــەو چاوپێکەوتنــە بــدات. ســەرەتا لــە ٢٧ی ئابــی ٢٠١٦ بــە پێشــەنگایەتی 

ــەی  ــت و پێگ ــام بدرێ ــۆ ئەنج ــەر ئاپ ــەڵ رێب ــن لەگ ــن کات چاوپێکەوت ــە زووتری ــەوەی ب ــە ئ ــەنگال ب ــپۆرای ش ــی دیاس ئەنجومەت

ــرد.  ــتی پێک ــواردن دەس ــە خ ــن ل ــای مانگرت ــی بێکۆت ــبۆرگ چاالک ــە سراس ــت، ل ــی بنارسێ ــتی نێودەوڵەت ــەر ئاس ــە س ــەنگال ل ش

دواتــر لــە ئامــەد، بــە بەشــداری پەرلەمانتارانــی هەدەپــە، ژمارەیــەک لــە چاالکوانــان دەســتیان بــە هەمــان چاالکــی کــرد.

لەگەڵــدا  چاوپێکەوتنــی  توانیبــووی  ئاپــۆ  رێبــەر  خانەوادەکــەی  ٢٠١٤دا  یەکەمــی  ترشینــی  ٦ی  لــە  چاالکیانــە،  لــەو  بــەر 

نەیانتوانیبــوو  ٢٠١١وە  تەمــوزی  ٢٧ی  لــە  پارێزەرانیــش  و   ٢٠١٥ نیســانی  ٥ی  لــە  ئیمرالــی  شــاندی  بــدات.  ئەنجــام 

دیمۆکراتیــک  کۆمەڵــگای  کۆنگــرەی  هاوســەرۆکی  گوڤــەن  لەیــال   ،٢٠١٨ ســاڵی  پاییــزی  لــە  بکــەن.  ئیمرالــی  ســەردانی 

٢٠١٨دا  دووهەمــی  ترشینــی  ٧ی  لــە  گوڤــەن  لەیــال  کــورد  سیاســەمتەداری  دەســتپێکرد.  مێــژووی  چاالکیەکــی   )KCD(

راگەیانــد. گرتــی؛  خــۆی  جێــی  کــورددا،  گەلــی  تێکۆشــانی  مێــژووی  لــە  کــە  چاالکیەکــەی  دادگاییکردنــدا،  لەکاتــی 

ئــەو کاتــە بزوتنــەوەی ئــازادی کوردیــش لــە ژێــر نــاوی ›گۆشــەگیری بشــکێنین، فاشــیزم هەڵدەوەشــێنین، کوردســتان ئــازاد 

و  چــاالکان  سیاســەمتەداران،  ســەرەتا  گوڤــەن،  لەیــال  لیدوانەکــەی  دوای  کردبــوو.  نــوێ  هەنگاوێکــی  بــە  بکەین.«دەســتی 

لــە ٢١ی ترشینــی دووهەمــی  کــرد. ســەرەتا  لــە خــواردن  بێکۆتــای مانگرتــن  بــە چاالکــی  واڵتپارێزانــی کــورد دەســتیان 

٢٠١٨، نــارس یاغــز لــە هەولێــر و دواتــر زیندانیــان سیاســی لــە تورکیــا و کوردســتان و لــە ١٧ی کانونــی یەکەمــی ٢٠١٨، 

کــرد. لــە خــواردن  مانگرتــن  بێکۆتــای  بــە چاالکــی  لــە شــاری سراســبورگی فەرەنســا دەســتیان  کــورد  ١٤ سیاســەمتەدار 

یەکەمین سەردان لە ١٢ی کانونی دووهەمی ساڵی ٢٠١٩دا...
ــە رۆژەڤــی ســەرەکی کوردســتان  ــوو ب ــوو، ب ــە جارێــک پــەرەی ســەند و گــەورە ب ــە خــواردن، کــە ب ــای مانگرتــن ل چاالکیــی بێکۆت

ــد  ــی ٢٠١٩دا محم ــی دووهەم ــە ١٢ی ترشین ــە ل ــە درا ک ــرد. رێگ ــۆک ک ــی ش ــای تووش ــانی تورکی ــا و بەرپرس ــا و ئەوروپ و تورکی

ــی  ــەوەی سیاس ــەم بزوتن ــە و ه ــی مانگرتنەک ــەم چاالکوانان ــەاڵم ه ــت. ب ــۆ ببینێ ــەر ئاپ ــکات و رێب ــی ب ــەردانی ئیمرال ــاالن س ئۆج

وتــی: هەدەپــە  گشــتی  هاوســەرۆکی  بولــدان  پەرویــن  کــرد.  چاوپێکەوتنەیــان  ئــەو  تەماشــای  هەســتیاریەوە  بــە  کــورد 

»ئەنجامدانــی چاوپێکەوتنــی بەڕێــز ئۆجــاالن لەگــەڵ براکــەی، بــەو واتایــە نایــەت کــە گۆشــەگیریەکە کۆتایــی 

پێهاتــووە. ئــەم چاوپێکەوتنــەی ئەمــڕۆ ئەنجــام درا گرنگــە، بــەاڵم دەبێــت ســنووردار نەبێــت.«

 بەرێوەبەرایەتی کەجەکەش لە لێدوانێکدا لە بارەی ئەو چاوپێکەوتنەوە وتی:«هەوڵی شەڕی تایبەت«.
لــە ١٣ی ترشینــی دووهەمــی ســاڵی ٢٠١٩ ئــەم لێدوانــەی کۆنســەی بەڕێوەبەرایەتــی کەجەکــە لــە الیــەن ئاژانســەکانی هەواڵــەوە 

بــاو کرایــەوە:

»ئــەو چاوپێکەوتنــەی لــە ١٢ی کانونــی دووهــەم لــە ئیمرالــی ئەنجــام درا، بــە واتــای کۆتاییهاتــن بــە گۆشــەگیری نایــەت. فشــارە 

فاشیســتەکان و گۆشــەگیریەکەی ئیمرالــی بــۆ ســەر رێبەر ئاپــۆ بەردەوامە. بۆیە هەنگاوەکــەی ئێمە وەکوو گەل و بزوتنــەوەی ئازادی، 

بــە نــاوی ›کۆتایــی بــە گۆشــەگیری دێنین، فاشــیزم هەڵوەشــێنین‹ بەردەوامە. هەڤااڵن و گەل و دۆســتامنان کە لــە خۆڕاگریدان، دەبێت 

بــە هەڵــەدا نەچــن. ئــەو چاوپێکەوتنــەی لــە ١٢ی کانونــی دووهــەم ئەنجــام درا، هەوڵێکــە بــۆ شــەڕی دەروونــی دەســەاڵتی ئاکەپــە-

مەهەپــە کــە بــۆ لەباربردنــی هەنگاوەکەمــان بــە نــاوی »کۆتاییهێنــان بــە گۆشــەگیری و هەڵوەشــاندنەوەی فاشــیزم‹ بەرێــوە دچێت.«  

دوای مانگــی کانونــی دووهەمــی ٢٠١٩، چاالکیەکانــی مانگرتــن لــە خــواردن لــە شــارە جیاوازەکانــی ئەملانیــا و بەریتانیــا و 

ــاری ٢٠١٩ دا ٧ هــەزار  ــە ١ی ئای ــووەوە. ل ــاو ب ــان دەســتی پێکــرد و ب ــی جیه ــری واڵتان ــن شــاری ت ــە چەندی ــادا و نەمســا و ل کان

ــن  ــی مانگرت ــی بێکۆتای ــە چاالک ــتیان ب ــە دەس ــد ک ــتان رایانگەیان ــوری کوردس ــا و باک ــی تورکی ــە بەندیخانەکان ــی ل ــی سیاس زیندان

لــە خــواردن کــردووە. هــەر یــەک لــە ســەملا ئرمــاک، ســەباهات تونجــەل سیاســەمتەدارانی کــورد و دەرســیم داغ، تەیــب 

تەمــەل و مــوراد ساریســاچ پەرلەمانتارانــی هەدەپــەش بەشــداریان لــە خۆڕاگریــی چاالکیــی مانگرتــن لــە خواردنــدا کــرد.
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لەرێکەوتی ٢ی گواڵنی ٢٠١٩دا راگەیێراوی دیموکراسی
ئاپۆچاالکیەکانــی  بــۆ رێبــەر  بــە رۆژەڤــی ئەوروپــا و تورکیــا،  ببــوو  لــە خــواردن  کاتــە کــە خۆڕاگــری مانگرتــن  ئــەو    

خۆســووتاندن ســەر لــە نــوێ دەســتیان پێکــرد. ســەرەتا لــە ٢٧ی ئەیلولــی ٢٠١٨ ئــەو رۆژەی ئەردۆغانــی ســەرۆککۆمای 

گۆشــەگیرییەکەی  و  ئەملانیــا  و  تورکیــا  نێــوان  هــاوکاری  شــەرمەزارکردنی  مەبەســتی  بــە  بەرلیــن،  گەیشــتە  تــورک 

بــەردا. جەســتەی  لــە  ئاگــری  ئاجــار  ئومێــد  نــاوی  بــە  کــورد  گەنجێکــی  ئەملانــی  ئینگولســتادی  شــاری  لــە  ئیمرالــی، 

ئــەم جــارە لــە٢٠ی شــوباتی ٢٠١٩دا لــە شــاری کروفەلــدی ئەملانیــا کەســێکی تــر بــە نــاوی ئوغــور شــاکار ئاگری لە جەســتەی بــەردا. 

شــاکار لــەو نەخۆشــخانەیەی تێیــدا تــەداوی دەکــرا، لــە ٢٢ی ئایــاردا گیانــی لەدەســتدا. هــاوکات ٧ زیندانیــش بــوون بە بازنــەی نوێی 

چاالکیەکانــی ›ئێــوە ناتوانــن رۆژمــان لــێ تاریــک بکــەن‹. زولکوف گەزەن لــە ١٧ی ئایــاردا، ئایتەن بەچــەت ٢٣ی ئایار، زەهرا ســاغالم 

٢٤ی ئایار، مەدیا چنار ٢٥ی ئایار، یونجا ٩ی ئایار، ســیراچ یوکســەک ٢ی نیســان و ماحســوم پاماییش لە ٥ی نیســاندا شــەهید بوون.

٢ی گواڵنی ٢٠١٩ خۆڕاگریی گەلی کورد، گۆشــەگیریەکەی ســەر ئیمرالی دەشــکاند. ئەو رۆژە پارێزەران کە ٨ ســاڵ بوو نەیانتوانی بوو 

رێبــەر ئاپــۆ ببینــن، چاوپێکەوتنیــان ئەنجامدا و لە ئیمرالیەوە بە راگەیێراوێکی ٧ خاڵی بۆ دیمۆکراســی، گەڕانەوە. لەو چاوپێکەوتنەدا 

کــە ٦ی گــواڵن ئاشــکرا کــرا، راگەیێراوەکــە لەگــەڵ ســێ بەندکراوەکــەی تــری ئیمرالــی هەر یــەک لە ڤەیســی ئاکتاش، عومــەر خەیری 

کۆنــار و هامیلــی یلــدرم، ›بــۆ رای گشــتی‹ نوورسابــوو، لــە ئەســتەنبول لــە کۆنگرەیەکــی رۆژنامەوانیــدا بــۆ رای گشــتی ئاشــکرا کــرا.

بانگەوازی کۆتایی هێنان بە چاالکییەکان
ــی چارەســەریی دیمۆکراتیکــی  ــە، رێبازەکان ــە هەی ــا و ناوچەک ــە تورکی ــەی ل ــەو دژایەتیی ــە دژی شــەڕ و ئ ــە ل ــراوە ک ــەو راگەیێ ئ

خســتەروو، هــاوکات هێــزی چارەســەری و کاریگــەری رێبــەر ئاپــۆی جارێکــی تــر ئاشــکرا کــرد. پارێــزەران لــە ٢٢ی گواڵنــدا جارێکــی 

تــر چوونــەوە بــۆ ئیمرالــی. رێبــەر ئاپــۆ لــەو چاوپێکەوتنــەدا لەگــەڵ دەستنیشــانکردنی ٧ خــاڵ، هــاوکات نامەیەکــی بــۆ چاالکوانانــی 

چاالکــی بێکۆتــای مانگرتــن لــە خــواردن، نووســی و داوای لێکــردن کــە کۆتایــی بــە چاالکیەکەیــان بهێنــن. چاالکیەکانــی مانگرتــن 

لــە خــواردن و رۆژووی مــردن، کــە گەیشــتبووە ٢٠٠ رۆژ، لەســەر بانگــەوازی رێبــەر ئاپــۆ لــە ٢٦ی گواڵنــی ٢٠١٩دا کۆتاییــان پێهێنــا.

لە هەموو چاوپێکەوتنەکاندا پێشنیارەکانی بۆ چارەسەری خستەروو
ــەوە.  ــاو کرای ــی ب ــەگیریەکەی ئیمرال ــارەی کۆش ــە ب ــەرنجڕاکێش ل ــی س ــەوە لێدوانێک ــی تورک ــەن دەوڵەت ــە الی ــدەدا ل ــەم نێوەن ل

عەبدولحەمیــد گــول وەزیــری دادی تورکیــا لــە ٢٤ی گواڵنــی ٢٠١٩دا بــۆ رۆژنامەنووســان قســەی کــرد و بانگەشــەی ئــەوەی کــرد 

ــی: ــە و وت ــە قۆناغــی چارەســەریەوە نیی ــچ پەیوەندیەکــی ب ــزەران، هی ــی پارێ ــە چاوپێکەوتن کــە رێگریکــردن ل

»ئــەوە راســت نییــە کــە ببەســرتێتەوە بــە قۆناغــی چارەســەرییەوە. هیــچ پەیوەندیەکــی بــە هەڵبژاردنەکانــی 

ــەکان،  ــی چاوپێکەوتن ــەردەم ئەنجامدان ــە ب ــاییەکان ل ــە یاس ــاری دادگا رێگری ــە بڕی ــە. ب ــەوە نیی ئەستەنبولیش

ــن و ســەردانەکان دراوە.« ــی چاوپێکەوت ــە ئەنجامدان ــەدا رێگــە ب ــەم چوارچێوەی ــراوە. ل هەڵگی

ــەو  ــا ئ ــوو. ت ــەردەوام ب ــی ٢٠١٩ ب ــا هاوین ــووە‹ ت ــان پێهات ــە یاســاییەکان کۆتایی ــوت، ›رێگری ــورک دەی ــی ت ــەو قۆناغــەی دەوڵەت ئ

کاتــە رێبــەر ئاپــۆ تەنهــا توانــی ٣ جــار چاوپێکەوتــن لەگــەڵ پارێزەرانیــدا ئەنجــام بــدات و لــە هەمــوو چاوپێکەوتنەکانیشــیدا بــۆ 

چارەســەری کێشــەکان، پێشــنیارەکانی دەخســتەروو.

ئاگرەکەی ئیمرالی بەهۆکاری سیاسی بوو
  دوای چاوپێکەوتنــی ٧ی ئــاب ماوەیەکــی زۆر زانیــاری لەبارەی دۆخی رێبەر ئاپۆنەزانرا. ســولەیامن ســویلۆ وەزیری ناوخۆی تورک لە 

٢٧ی شــوباتی ٢٠٢٠دا لێدوانێکی سەرەنجڕاکێشــیدا. لە بەرنامەیەکی تەلەڤزیۆنیدا ڕووداوێکی ئاشــکرا کرد کە تا ئێســتا نەبیســرابوو. 

٩١



ســۆیلۆ وتــی لــە ئیمرالــی ئاگــر کەوتووەتــەوە و ئاگرەکــە کۆنتڕۆڵکراوەتــەوە. دوای ئــەو لیدوانــە لــە ٩ی ئایــاری ٢٠٢٠دا جەمیــل باییــک 

هاوســەرۆکی دەســتەی بەڕێوەبــەری کەجەکــە لە بەرنامەیەکی تایبەتی ســتێرک تیڤی دا لــە بەرانبەر ئەم وتنانەی ســۆیلۆ واڵمی دایەوە:

»هەمــوو هەڵوێســتێک لەبەرانبــەر ڕێبــەر ئاپــۆ سیاســین، هیــچ هەڵوێســتێک بــە پێــی یاســا لەبەرانبــەر ڕێبــەر ئاپــۆ نییــە. ئاگرەکــەی 

ئیمرالــی بەهــۆکاری سیاســی هەڵگیرســاوە. ڕێکــەوت نییــە. هەمــوو کەســێک دەزانێــت کــە ئیمرالــی ٢٤ کاتژمێــر لــە ژێــر کۆنتڕۆڵدایــە. 

ســولەیامن ســویلۆ بۆچــی ئــەوەی ئاشــکرا کــرد؟ ئایــا دەیانەوێــت هەڵوێســتی ڕێبــەر ئاپــۆ، یــان پەکەکــە یــان گەلــی کــورد تاقیبکەنەوە؟ 

ئێمــە هێشــتا نازانیــن. بــەاڵم ئــەوە حســابێکی سیاســیە. لەبەرئــەوەش ئاگریــان کــردەوە و لــە تەلەڤزیــۆن ئاشــکرایان کــرد.«

گەلــی کوردیــش دوای لێدوانەکــەی ســویلۆ لەبــارەی ژیانــی رێبــەر ئاپۆترســان و دوودڵ بــوون و دەســتیان بــە بەرخــۆدان 

کــرد. لــە ئەنجامــدا دەوڵەتــی تــورک لــە ٣ی ئایــاری ٢٠٢٠دا ڕێگایــدا خانــەوادە بچێتــە ئیمرالــی. خانــەوادەی رێبــەر ئاپــۆ، 

ــەیان  ــەدە قس ــی س ــەندیکای پارێزەران ــینگەی س ــە نووس ــە ل ــارەی چاوپێکەوتنەک ــاش لەب ــی ئاکت ــار و وەیس ــری کۆن ــەر خەی عوم

نەکــردووە.« درووســت  لەســەریان  کاریگــەری  ئاگرەکــە  و  باشــە  خزمەکانیــان  تەندرووســتی  »دۆخــی  ڕایانگەیانــد،  و  کــرد 

لەساڵی ٢٠٢٠دا سەرەتا و دوایین قسە بە تەلەفۆن...
رێبــەر ئاپــۆ دوای ٢١ ســاڵ بــۆ یەکەمجــار لــە ٢٧ی نیســانی ٢٠٢٠دا لــە رێگــەی تەلەفۆنــەوە لەگــەڵ خانەوادەکــەی قســەی 

زانیاریانــەی باوکــردەوە: ئــەم  بــوو، محەمــەد ئۆجــاالن  بــەردەوام  ئــەم قســەکردنە کــە ٢٠ – ٢٥ خولــەک  لەبــارەی  کــرد. 

دۆخــی  لەبــارەی  بەســەردێ.«  چیــم  دواتــر  نازانــم  بــەاڵم  باشــە.  ئێســتادا  لــە  تەندرووســتی  دۆخــی  وتــی،  »ســەرۆک 

هیــچ  و  یەنەکــە  و  پەدەکــە  پێویســتە  وەربگرێــت.  ســوود  ناتوانێــت  سیاســەتە  لــەم  تورکیــش  »گەلــی  وتــی،  باشــووریش 

بزووتنەوەیەکــی کــوردی نەڵێــت، ›ئێمــە شــەڕ دەکەیــن‹، دەوڵــەت ئــەو پالنــە دەکات. ڕاشــیگەیاند کــە ئــەوە لــە الیــەک 

قبووڵناکرێــت و لەالیەکــی تــرەوە ئەنجــام نادرێــت و ڕاشــیگەیاند کــە پێویســتە یەکێتــی نەتەوەیــی بــە بناغــە وەربگیرێــت.«

بەهــۆی ڤایرۆســی کۆرۆنــاوە کــە تــرس و دوودڵیەکان زیادیــان کردبوو، ڕێگادرا لە تەلەفۆن پەیوەندی درووســت ببێــت. لە ١٠ی ترشینی 

یەکەمــدا ئــەو پەیوەندیــە لــە ئاژانســەکاندا باوکرایەوە و ئــەوەش دوایین پەیوەندی بوو لە ســاڵی ٢٠٢٠دا. لەبەرئــەوەی دەوڵەتی تورک 

ڕایگەیاند کە ٦ مانگ ســزای قەدەغەی قســەیکردن لەســەر رێبەر ئاپۆ و عومەر خەیری کۆنار، حامیلی یڵدرم و وەیســی ئاکتاش ســەپێرا.

٢١ ساڵ لە ئیمرالی و هەنگاوێکی نوێ 
ڕەفعــەت ئیلــگاز لەبــارەی ئیمرالــی دەڵێــت، »دۆخەکــە ســەختە، بەهێزتریــن زیندانــی زیاتــر لــە ٢ ســاڵ ناتوانێــت بەرگــە بگرێــت«. 

رێبــەر ئاپــۆ لــە دۆخێکــی ســەختدا، ئەشــکەنجەی ســپی و بە نایاســاییەک کە لــە جیهانــی دەرەوە دابڕاوە، ٢١ ســاڵە هــەوڵ دەدات بژی.

ســەرەتای ســالی ٢٠٠٠ دەوڵەتــی تــورک بــۆ رێبــەر ئاپۆدەســتی بــە درووســتکردنی ڕژێمــی ئینفــازی ئاسایشــی زۆر و قوڕســکراو‹ کــرد 

بــۆ ئــەوەی لــە جیهــان داببڕێــت، گۆشــەگیری ڕەهــا لەســەری بەڕێوەبربێــت و لەنــاو ئاووهەوایەکــی خرابــدا مبێنێتەوە.رێبــەر ئاپــۆ کــە 

٢١ ســاڵی خــۆی لــە ئیمرالــی تێپــەڕ کــرد کــە لــە ئیمرالــی دەنــگ، ڕەنــگ، ئاســۆ، کەشــوهەوای پــاک و هاوکاریــەکان ســنوردارکرابوو، 

ــە قســەکانی  ــران و ل ــان پێویســتین قەدەغەک ــۆ ژی ــە ب ــەو شــتانەی ک ــوو ئ ــەوە و هەم ــدا هێلرای ــاو تەنیایی ــە گۆشــگیری ڕەهــا لەن ب

ڕەفعــەت ئیلــگاز لەبــارەی ئیمرالــی زیاتــر قســەی کــرد و لــە ســااڵنی ڕابــردوودا لەبــارەی دۆخــی خــۆی و تەندرووســتی خــۆی وتــی:

هەڵمژینــی  کاتــی  لــە  هەڵبمــژم.  پــاک  هەوایەکــی  دەتوانــم  کاتژمێــر  نیــو  نیــوەڕۆ  دوای  و  کاتژمێــر  نیــو  »بەیانیــان 

هەمــووی  بــووە،  برینــدار  دەمــم  نــاو  بــوون.  درووســت  تەندرووســتی  کێشــەی  کەمکــردەوە،  پاکیــان  هــەوای 

بــە  هەواییــە.  بــێ  بەهــۆی  ئــەوەش  نــاکات.  شــتێک  هیــچ  و  دەکات  ســەیری  و  دێــت  پزیشــک  بریــن.  بووەتــە 

دەســووتێتەوە. و  دەکات  بێــزارم  لوتــم  ئــاوی  دەبێــت،  توونــد  هەناســەم  دەخــەوم.  کاتژمێــر  نیــو  تەنهــا  بــە  شــەو 

هەڵبمــژم،  هەناســە  ناتوانــم  داخــراوە  کاتێــک  گــۆڕی،  ئەوەشــیان  هەبــوو،  بچــووک  پەنجەرەیەکــی  ژوورەکەمــدا  لــە 

نیــوەی  ناتوانــم  بێــت،  داخــراو  یــان  بێــت  کــراوە  دەبێــت  یــان  کــە  لێکــردووە  وایــان  ســاردە.  دەیکەمــەوە  کاتێــک 

بکەمــەوە. کاتێــک داخــراوە ژوورەکــە وایلێــدێ کــە ناتوانــم هەناســە هەڵبمــژم. کاتێــک دەکرێتــەوە، نــاو ژوورەکــە ســارد 

بۆیــەش هەرچەنــد هــەوڵ دەدەم  دایخــەم.  یــان  بیکەمــەوە  لەخــەو هەســتم  ناچــار دەبــم  بــە شــەو زۆر جــار  دەبێــت. 

کێشــەی هەناســەدانت هەیــە.  کــە  ئەوەوەیــە  بەهــۆی  وتــم  پێــی  ئێــرە هــات  بــۆ  کــە  ئــەو دکتــورەی  بخــەوم.  ناتوانــم 

ــە قوڕگمــدا هەیــە. دۆخــی خــراپ بەردەوامــە. نووســەر ڕەفعــەت  ــا ئێســتاش ســووتانەوە ل کێشــە تەندرووســتیەکانم بەردەوامــن. ت

ئیلگازیــش باســی ئــەوەی کردبــوو و وتیبــووی، »ئەگــەر دوو ســاڵ لێــرە بــژی واتــە زۆر گرنگــە.« مــن چەندیــن ســاڵە لێــرە بەرخــۆدان 

٩٢



دەکــەم. نازانــم تــا کــەی دەتوانــم بەرخــۆدان بکــەم. ئێــرە زۆر بێهەوایــە. ئۆکســیژێن کەمــە. وەک پێویســت ناتوانــم هــەوا هەڵبمــژم. 

ــی دوورگەکــە کاریگــەری زۆر خــراب لەســەر تەندرووســتی درووســت دەکات،  ــەوەی نرسمــە و کــەش و هــەوای خراپ بەهــۆی ئ

ئــاگاداری تەندرووســتی خۆمــم. نازانــم تــا کــەی دەتوانــم بەرخــۆدان بکــەم، بــەاڵم لەگــەڵ ئــەوەش هــەوڵ دەدەم بەرخــۆدان بکــەم.

مــن ئــەوەم بــە شــاندی CPT و شــاندی پێشــوو کــە ســەردانیان کــردم ڕاگەیانــد کــە کێشــەکانم بەردەوامــن. پزیشــکەکان کــە لێــرە 

پشــکنینیان بــۆ کــردم وتبوویــان کــە بــوری هەناســەدان کــە تــا جگــەر دەڕوات زیانــی زۆری بەرکەوتــووە و دەتوانرێــت بگوترێــت 

کــە لــە دۆخێکــی خراپدایــە.« 

هەنگاوی کات، کاتی ئازادییە
  رێبــەر ئاپــۆ لەگــەڵ ئــەوەی گۆشــەگیریەکی رەهــا، ئەشــکەنجەی ســپی و سیســتمی ئەشــکەنجە کــە لــە جیهانــی دەرەوە 

ــارەی دیموکراســی،  ــەوە، لەب ــە ڕووی زانســت، سیاســەت و فەلســەفەوە قــووڵ بووەت دایدەبڕێــت، بەســەریدا ســەپێراوە، بــەاڵم ل

ــی زۆری نووســیوە.  ــە و شــیکاری و بەرهەم ــی، رشۆڤ ــی مەدەن ــۆژی، ژن، پاراســتنی ڕەوا و گۆڕەپان ڕۆشــنبیری، هاوســەنگی ئیکۆل

پێشــیازەکەنای بــۆ چارەســەری وەک پارادایمێــک پێشکەشــی  کــرد بــۆ کوردســتان و تورکیــا و هەرێمەکــە کــە خــاوەن گرنگیەکــی 

دیموکراتیکیــە‹. کۆنفیدڕالیزمــی  و  دیموکراســت  ئیکۆلــۆژی  کۆمەڵــگای  و  دیموکراتــی  ؛شارســتانی  مۆدێلــی  مێژوویــی وەک 

  رێبــەر ئاپــۆ ڕایدەگەیەنێــت کــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت کــە هەمــوو ڕۆژێــک گێژاوەکــە زیاتــر دەبێــت و کوردســتان 

و  خنــکاوە  کۆمەاڵیەتیــدا  و  ئابــوری  قەیرانــی  لــە  و  بووەتــەوە  تــورک  فاشــیزمی  و  داگیرکــەری  ڕووبــەڕووی  کــە 

ئەیلولــی  ١٠ی  لــە  کەجەکــە  بەرێوەبــەری  کونســەی  لەبەرئــەوەش  چارەســەرییە.  هــزری  و  ڕامــان  خــاوەن  لەمبارانــەوە 

و  فاشــیزم  گۆشــەگیری،  بــۆ  بەســە   ‹ دروشــمی  بــە  ئەیلــول  ١٢ی  کــە  ڕایگەیانــد  و  باوکــردەوە  ڕاگەیەنراوێکــی  ٢٠٢٠دا 

داگیرکــەری، کاتــی ئازادییــە‹ دەســت بــە هەنگاوێــک دەکــەن. کەجەکــە لەبــارەی پێویســتی ئــەم هەنــگاوە ڕایگەیانــد:

»دەرفەتێکــی گرنــگ لەبــەردەم کــوردان، هێــزە دیموکراتەکانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت هەیــە. کــورد و هێــزە دیموکراتــەکان بــە 

ســەرکەوتنێکی گــەورەوە لەنــاو ئــەم قۆناغــە کــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت گێژاوێــک درووســت بــووە، دێنــە دەرەوە. دەســتەی 

بەڕێوەبــەری و نوێنەرانــی ڕێکخســن و دەزگاکامنــان لــەم قۆناغــە گرنگــەدا کۆبوونــەوە و دەرفەتــەی بەردەســت و مەترســیەکەیان 

بــە فراوانــی شــیکردەوە و بڕیــاری گرنگیانــدا. لــەم چوارچێوەیــەدا لــەدژی مەترســیەکان، بــۆ ژیانــی ئــازادی و دیموکــرات، لــە چــوار 

ــۆ گۆشــەگیری،  ــە ب ــە دروشــمی › بەس ــدا دەژی ب ــوردی تی ــە ک ــک ک ــوو واڵتێ ــە هەم ــە دەرەوەی واڵت و ل ــتان ل پارچــەی کوردس

فاشــیزم و داگیرکــەری، کاتــی ئازادییــە‹ لــە ١٢ی ئەیلولــدا دەســت بــە هەنگاوێکــی دیموکراتیکــی شۆڕشــگێری دەکەیــن. ئامانجــی 

هەنگاوەکــە هەڵوەشــاندنی دەســەاڵتی ئاکەپــە و مەهەپــە – ئەرگەنەکۆنــە کــە سیســتمی ئەشــکەنجەکەی کــە پشــت بــە 

ــات و  ــوە دەب ــی بەڕێ ــەڕی دەروون ــورد ش ــی ک ــەدژی گەل ــوە و ل ــەت گۆڕی ــەڕی تایب ــۆ ش ــتێت ب ــی دەبەس ــکەنجەی ئیمرال ئەش

داگیرکــەری فــراوان دەکات و لــە ناوخــۆ و دەرەوەدا لــەدژی گەلــی کــورد و گەالنی ناوچەکە فشــاری فاشیســتانە درووســت دەکات.«

ــا ٢٥ی  ــرد ت ــەوە لەگــەڵ براکــەی محەمــەد ئۆجــەالن قســەی ک ــگای تەلەفون ــۆ بەرێ ــەر ئاپ ــە رێب ــە دوای ٢٧ی نیســانی ٢٠٢٠ ک ل

ــەواڵ  ــەکان دا ه ــەر تۆڕەکۆمەاڵیتیی ــاری ٢٠٢١ لەس ــوو. ١٤ی ئای ــۆ نەب ــەر ئاپ ــی رێب ــەر دۆخ و ژیان ــەک لەس ــچ زانیاریی ــار هی ئای

و دەنگۆگەلێــک لەســەر تەندروســتی و ژیانــی رێبــەر ئاپــۆ بــاو کرابوونــەوە. لەســەر بنەمــای ئــەم دەنگۆیانــە پارێزەرانــی 

ــەر  ــەڵ رێب ــن لەگ ــن کات  چاوپێکەوت ــە زووتری ــییەو پێویســتە ب ــگای مەترس ــە جێ ــە ئەم ــردەوە ک ــاو ک ــان ب ــۆ لێدوانی ــەر ئاپ رێب

ــەواڵ و دەنگۆیانــە  ــەم ه ــن. لــە دوای  ئ ــتی رێبــەر ئاپــۆ دڵنیــا ب ــامەتی و تەندرووس ــوو لــە س ــت تاک ــام بدرێ ــۆدا ئەنج ئاپ

ــرد  ــان ک ــرد و داخــوازی ئەوەی ــی ک ــە چاالک ــتیان ب ــان و دەس ــتانە ســەر پێی ــان هەس ــوو جیه ــە کوردســتان و هەم ــورد ل ــی ک گەل

ــی  ــەن گەل ــە الی ــەورۆزی ئەمســاڵ ل ــەم سۆنگەیەشــەوە ن ــت. ل ــۆ ئەنجــام بدرێ ــەر ئاپ ــەڵ رێب ــدار لەگ ــن کات دی ــە زووتری ــە ب ک

ــتی   ــی فاشیس ــرا. دەوڵەت ــرۆز ک ــوازی و پی ــە پێش ــەر ئاپۆی ــازادی رێب ــی ئ ــەوەی کات، کات ــەوازی ئ ــە بانگ ــتانیان ب ــورد و دۆس ک

ــە  ــۆ ب ــەر ئاپ ــدات رێب ــاڵدا رێگەب ــاری ئەمس ــە٢٥ی ئای ــەم ل ــاری دووی ــۆ ج ــوو ب ــار ب ــەوە ناچ ــەم چاالکییان ــۆی ئ ــا بەه تورکی

ــەکردن  ــەک قس ــەدوای ٤-٥ خول ــە ل ــەم پەیوەندیی ــەاڵم ئ ــت ب ــاالن بگرێ ــەد ئۆج ــەی محەم ــەڵ براک ــدی لەگ ــۆن پەیوەن تەلەف

ــورد  ــی ک ــی گەل ــەوە نیگەرانییەکان ــەدەوە باوکرای ــی س ــینگەی پارێزەران ــەن نووس ــە لەالی ــەم زانیاریی ــەوەی ئ ــەدوای ئ ــڕا و ل پچ

زیاتــر بــوون. گەلــی کــورد هێشــتاش چاوەڕێــی ئەوەیــە کــە دیدارێکــی راســتەوخۆ لەگــەڵ رێبــەر ئاپــۆ ئەنجــام بدرێــت. 
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