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بـــؤ زانيــــــاريي
بة ِر َيز دَ .
فيديناند هينةر بيشلةرِ ،رؤذنامةنووس و ديثلؤماتى نةمساويى ،وةك دؤست
و هاو ِر َي��ى لةم َيذين��ةى ك��ورد و جةناب��ى مام جةالل ،لةئ��ادارى  1988دا ،كة ِر َ
ذيى بةعس
هةلَةجب��ةى بةط��ازى ذةهراويي خةردةل كيميابارانك��رد ،ضاوث َيكةوتن َيكي ِرؤذنامةوانيي
لةط� َ
�ةل ئةجنام��دا ،ك��ة لة ِرؤذنام��ةى  Wiener Zeitungدا بآلوكراوةت��ةوة ،ب��ةآلم
لةبةرئةوةى بةث َيي قانوونى ِرؤذنامةوانيي ،هةر بابةت َيك ضوارض َيوةيةكي سنووردارى
هةي��ةَ ،
د.فيدينان��د ل��ةم ضاوث َيكةوتن��ةدا تةنيا وةآلمدانةوةكانى م��ام جةالىل ه َيناوة ،تا
ِراى طش��تيي جيهان لةزؤرينةي بؤضوون و وةآلمةكانى مام جةالل ئاطاداربكاتةوةو ِراى
طش�تي ل��ةوة ت َيبط��ات ،كة ِر َ
ذي��ي بةع��س ض ت��اوان و جينايةت َيك��ي بةرامب��ةر بةنةت��ةوةى
كورد كردووة.
م��ام ج��ةالل ،لةم ضاوث َيكةوتنةدا ،باس��ى َ
هيؤش��يماى ك��ورد دةكات ،بةآلم بةداخةوة
ِراى طش��تيي جيه��ان و وآلتان��ى بياني��ي ،هي��ض كاردانةوةيةك��ي ئةوتؤي��ان بةرامب��ةر
ذيي بةعس نيشاننةدا ،ئةوةبوو ِر َ
بةجينايةتةكانى ِر َ
ذيي بةعس ،لةناوة ِراسيت هاويين
س� َ
�ال 1988دا س��ةرلةنوآ بةش� َيكي ت��رى كوردس��تانى بةط��ازي ذةه��راوى كيميابارانك��رد،
كةزؤرين��ةى ئ��ةو خةلَك��ة ِرووي��ان لةباك��وورى كوردس��تان ك��ردو ِر َ
ذي��ي توركي��ا ناوضةي
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يوكس��ةكؤظا لةئؤردوط��اى سويس��توودا ثةناي��دان.
م��ام ج��ةالل ،ب��ؤ ئاطاداركردن��ةوةى جيه��ان ل��ةوةى ،كة ِر َ
ذي��ي بةع��س بةرامب��ةر
بةنةتةوةى كورد ض جينايةت َيكي كردووة ،داوا لة دَ .
فيديناند دةكات ،تا سةردانى ئةو
ناوضةية بكات و لةطةأل ئاوارة و ثةنابةراني كوردى باشوور لةتوركيية ،ضاوث َيكةوتن َيكي
مةيدانى بكات.
َ
د.فيدينان��د ،وةك تةني��ا ِرؤذنامةنووس�� َيك ،ل��ة /13ئةيل��ووىل1988/دا س��ةردانى
ئ��ةو ناوضةي��ة دةكات ،لةط��ةأل ثةناب��ةران و بةرثرس��اني توركيي��ةدا هةظثةيظ�ين و
ضاوث َيكةوتن َيك��ي مةيداني��ي ئةجنام��دةدا ،كةدةق��ي ئ��ةم ضاوث َيكةوتن��ة مةيدانيي��ة
َ
لةئةلانيي��ةوة ك��راوة بةكوردي��ى و عةرةبي��ي.
ئ َيم��ة بةبؤن��ةى س��الَوةطة ِرى ئةنفالةكان��ى كوردس��تانَ ،
ل�يرةدا وةك ث َيش��ةكييةك،
ضاوث َيكةوتنةك��ةى َ
فيدينان��د لةط��ةأل جةناب��ى م��ام ج��ةالل دةخةين��ة ث َي��ش دةقةكان��ى
ديكةوة.
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SORANI:

هـــ َيرؤشــــيماي كـــــــورد
مـــــام جــــةالل

(فيدينان��د ه َينةربيش��لةر) لةط� َ
ضاوث َيكةوت�ني ِرؤذنامةن��ووس َ
�ةل س��ةركردةي ك��ورد
(ج��ةالل تالَةبان��ي) .
 - ١٩٨٨/٣/٣٠نةمسا ِ /رؤذنامةي ظينةر

يةك َيك لةكؤنرتين ِرؤذنامةكاني
جيهانيية ،كة لةسالَي ١٧٠٣
بنيادنراوة و تائ َيستاش
وةك ِرؤذنامةيةكي ِرؤذانة
دةردةض َي و سةد لةسةدي %١٠٠
خاوةندارييةكةي لةدةست
كؤماري نةمسةداية.
دؤسيت لةم َيذينةي كورد
َ
فيديناند ه َينةربيشلةر وةك
َ
هةوال َ
نيي ئةم ِرؤذنامةية،
لة /٣٠ئاداري ١٩٨٨/دا
َ
َ
ضاوث َيكةوتن َيكي لةطةل بة ِريز
مام جةالل تالَةباني سةركردةي
ناوداري كورد و بة ِر َيوةبةري
يةك َيتيي نيشتمانيي كوردستان
كردووة ،كة بةهؤي طرنطيي
ئةم ضاوث َيكةوتنة لة ِرووي
ناوةرؤكةوة ،ثوختةيةك
َ
َ
لةوةلمةكاني مام جةالل ليةدا
َ
بلودةكةينةوة.
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HIROSHIMA KURD
َ
ئ�يراق بةش� َيوةيةكي سيس��تيماتيك و بةرنامةيةك��ي دا ِر َي��ذراو ،دةس�تي بةكؤمةلَكوذي��ي
ك��وردةكان ك��ردووة و ش��اري هةلَةجب��ةي بةط��از و بؤم�بي زايؤني��د خنكان��دووة ،خ��ؤي
َ
بةهيؤش��يماي ك��ورد تاوانبارك��ردووة .ج��ةالل تالَةبان��ي بةغ��دا بةم��ة تاوانب��ار دةكات،
َ
لةئ�يراق مةزنرتي��ن س��ةركردةي ك��وردة .ئ��ةو بة ِر َيوةب��ةري يةك َيتي��ي نيش��تمانيي
ك��ة
فيدينان��د ه َينةربيش��لةر لةط� َ
كوردس��تانةَ .
�ةل جةالل تالَةباني ئاخ��اوت .ئةمة ثوختةي
ئ��ةم ضاوث َيكةوتن��ة تايبةتيي��ة:
 ١ـ قوربانيي طازي ذةهراويي:
دةولَةت��ي َ
ئ�يراق بةش�� َيوةيةكي س��يتماتيك و بةرنامةيةك��ي دياريك��راو ،دةس�تي
بةكؤمةلَكوذيي كوردةكان كردووة ،دذ بةوان بةش َيوةيةكي زؤر د ِرندانة ضةكي كيمياييشى
بةكاره َين��اوة ،كةبؤمبةكان��ي زيني��د ( )Zyanidbombenيةك َي��ك لةو ضةكانةية .س��وثاي
َ
ئياقيي شاري هةلَةجبة بةخ ِري بةطاز دةخنك َين َيت .شار َيكي كوردستان كةزياتر لةثةجنا
ه��ةزار ( )٥٠٠٠٠دانيش��تووي هةي��ة .بةه��ؤي ئةم َ
هيش��ةوة زياتر لةش��ةش هةزار ()٦٠٠٠
ك��ةس طياني��ان لةدةس��تداوة .لةمندالَ��ةوة بيط��رة ت��ا دةطات��ة ث�يرةكان .مرؤظ��ي ب� َي ضةك
و ئاش��تيخواز ،بةش� َيوةيةكي زؤر د ِرندان��ة و ئازار َيك��ي زؤرةوة بةكؤم� َ
�ةل م��ردن .زيات��ر
لةش��ةش هةزار ( )٦٠٠٠كةس��يش برينداربوون .ئةمة َ
هيوش��يماي كوردة .كؤمةلَكوذيي
ستةم ل َيكراو و ذ َيردةستة ،كةبؤ ب ِر َيك مرؤظايةتي ،ئازادي و دميوكراسيي
نةتةوةيةكي 
خةبات دةكات.
 ٢ـ هةلَو َيست و كاردانةوةي جيهاني بةرامبةر بةجةنطي طازي ذةهراوي:
جيه��ان ثش�تي لةك��وردةكان ك��ردووة .ن��ة ِرؤذئ��اوا ( ئةوروث��ا و ئةمري��كا ) و ن��ة
ِرؤذه� َ
�ةلت ( يةك َيتي��ي س��ؤظيةت و ض�ين ) هيضي��ان لةش��ة ِري ئازادخيوازي��دا ثش��تيوانيي
ك��وردةكان ناك��ةنِ .رؤذئ��اوا و جيهان��ي س��ةرمايةداريي ،ه��ةر نةب� َي دذ بةكؤمةلَكوذي��ي
ك��وردةكان و بةكاره َينان��ي ط��ازي ذةهراويي ،دةنط بةرزدةكاتةوة و َ
طوي لةهاواري ئ َيمة
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بؤ يارمةتيي دةطر َيت ،دةستةي تيظي َ
دةني َي و و َينةي وةحشةتناكي ئةو ضارة ِرةشيية
دةخات��ة بةرض��اوي جيهان��ةوة ،ب� َ
�ةلم يةك َيتي��ي س��ؤظيةت و جيهان��ي كؤمؤنيس�تي ل َي�ي
ب َيدةنط��ة .لةب��ارةي ضارةنووس��ي كوردةكان��ةوة ،يةك َيتي��ي س��ؤظيةت بنةماكان��ي خ��ؤي
(لةبارةي مايف نةتةوةكان) فةرامؤش دةكات و بةشو َين بةرذةوةندييةكاني خؤوةيةتي.
َ
بةم ش َيوةية ،يةك َيتيي سؤظيةت سةرؤك كؤماري َ
حوسي هاندةدا تا در َيذة
ئياق سةدام
بةكؤمةلَكوذي��ي ك��وردةكان بدات.
 ٣ـ دابينكردني طازي ذةهراويي:
ئال��ان ،هؤلَةن��د و َ
بةثل��ةي يةك��ةم ،كؤمثانياكان��ي كؤم��اري فيد ِرالَي��ي َ
ولت��ة
يةكطرتووةكان��ي ئةمري��كا ،لة ِري��زي دابينكةران��ى ط��ازي ذةهراوي��ي هةذماردةكر َي��ن.
 ٤ـ طازي ذةهراويي َ
ئيان:
َ
ئيان هيض كات َيك طازي ذةهراويي دذ بةكوردةكان بةكارناه َين َيت .ث َيضةوانةي ئةم
زانيارييانة لة ِراستييةوة دوورن.
 ٥ـ قوربانييةكاني جةنطي كةنداو:
لةس��ةرةتاي جةنط��ي كةن��داوةوة ،زيات��ر لةثةجن��ا ه��ةزار (  ) ٥٠٠٠٠ك��ورد ك��وذراون،
زيات��ر لةس��ةد ه��ةزار (  ) ١٠٠٠٠٠برين��دار ب��وون .بةس��ةدان هةزار كورد ب��ؤ ِرزطاركردني
ئ�يران ِرايانك��ردووةِ .ر َ
ذي��ي فاشيس�تي َ
خؤي��ان ،ب��ؤ َ
ئ�يراق ل��ة ١٩٨٠ـ��ةوة ي��ةك ملي��ؤن و
ني��و ك��وردي ب��ؤ ن��اوةوةي َ
ئياق دوورخس��تووةتةوة ،ب��ؤ ناوضة بيابان��ةكان ٣١٥٩ .طوندي
خاثوورك��ردووة .بةغ��دا دةيةو َي��ت تاس��الَي  ١٩٩٠هةم��وو ك��وردةكان لةكوردس��تان دوور
خباتةوة.
 ٦ـ بةعةرةبكردني كوردستان ( تةعريب):
َ
ئياق تاسالَي  ١٩٨٣دوو مليؤن عةرةبي ه َيناوةتة كوردستان و نيشتةج َي ي كردوون.
زؤرينةي��ان ميس��ري و خ َيلَةكان��ي عةرةب��ي باش��ووري َ
ئ�يراق و عةرةبس��تاني س��عوودين.
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بةهؤي بةرةنطاربوونةوةو شؤ ِرشي كوردةكانةوة ،زؤرينةي ئةو عةرةبانة لةكوردستاني
َ
ئ�يراق دوورخراونةت��ةوة .لةئ َيس��تادا تةني��ا ثةجن��ا ه��ةزار ( )٥٠٠٠كةس��ي ع��ةرةب
لةكوردس��تان نيش��تةج َيكراونَ .
لةثيةوكردن��ي ئ��ةو سياس��ةتةدا ،كةدةيةويس��ت
ئ�يراق َ ِ
بةتؤبزي��ي كوردس��تان تةعري��ب ب��كات و بةس��ةر خاك��ي ك��ورددا بيانس��ةث َي َ
ين ،شكس�تي
ه َيناوة .
 ٧ـ شؤ ِرش و بةرةنطاربوونةوةي كورد:
ش��ؤ ِرش و بةرةنطابوونةوةي كورد لةئ َيس��تادا يةكطرتوويية .ئ َيمة دةستمـ��ان بةوة
ك��ردووة ،كورد َيك��ي ن َيونةتةوةي��ي ث َيكبه َين�ين .دةمان� َ
�ةوي ل��ة ِرووي بةرةنطاربوون��ةوة
لة ِر َيكخ��راوي فةلةس��تينييةكان  ،PLOبةه َيزت��ري بكةي��ن .ئ َيم��ة ت َيدةكؤش�ين ت��ا لةن��او
َ
سؤس��يال دميوكرات��ي ن َيونةتةوةيي��دا وةك ضاود َي��ر وةرمانبط��رن .ئ��ةم
ِر َيكخ��راوي
ت َيكؤش��انة لةئ َيس��تادا كاري لةس��ةر دةكر َي��ت.
لةن��او خؤمان��دا لة ِريزي حيزبةكاني كوردس��تان ،ث.ك.ك.م��ان لةتوركيية ه َيناوةتة
س��ةر ِر َيب��ازي خؤم��ان .حيزب��ي كر َيكاران��ي كوردس��تانِ ،رةزامةندي��ي دةرب ِري��وة ،ك��ة
لةداهات��وودا تةني��ا ل��ةدذي ئ��ةو كةس��انة ض��ةك بةكاربه َين َي��ت ،كةدذب��ةر و ضةك��دارن،
َ
هاوولتي��ي مةدةن��ي ب��ؤ خةب��ات و بةرةنطاربوون��ةوةي ضةكداري��ي ناض��ار ن��ةكات
ضي�تر
و هةروةه��اش َ
ه�يرش نةكات��ة س��ةر كادرةكان��ي خ��ؤي .س��ةرة ِراي ئةم��ةش ك��وردةكان
ث َيوةند َيك��ي باش��يان بةيةك��ةوة هةي��ة .ل��ةم ش��ؤ ِرش و بةرةنطاربوونةوةي��ةدا ،يةك َيتي��ي
نيش��تمانيي كوردس��تان بةه َيزتري��ن ه َي��زي ضةكداري��ي كوردس��تانة .يةك َي�تي بةطش�تي
بيس��توث َينج ه��ةزار (  ) ٢٥٠٠٠ثي��اوي هةي��ة ،ك��ة دة ه��ةزار ()١٠٠٠٠ي��ان ث َيش��مةرطةن و
ث��ازدة ه��ةزار( ) ١٥٠٠٠يش��يان لةن��او ش��ارةكان بةث َيش��مةرطةكانةوة طر َي��دراون .لةط� َ
�ةل
ئ��ةوةي ك��ورد كةوتووةت��ة ب��ةر َ
هيش��ي كؤمةلَكوذيي��ةوة ،ب��ةآلم لةطؤ ِرةثان��ي ش��ة ِرةكاندا
لةث َيش��ةوةية .ك��وردةكان تائ َيس��تا س��ي ب��ؤ ض��ل ه��ةزار (  ) ٤٠٠٠٠ – ٣٠٠٠٠كيلؤمةت��ري
دووج��اي نيش��تمانةكةيان ِرزطارك��ردووة ،ئ��ةم ثانتايية س� َي ه َين��دةي لوبنان يان نيوةي
وآلت��ي نةمس��ا دةكات.
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 ٨ـ دةولَةتي كورديي:
بةر لةهةموو ش��ت َيك ،كوردةكان بةرطريي لةخؤيان دةكةن .ئةوان دذ بةس� ِرينةوة،
لةناوب��ردن و و َيرانكاري��ي نيش��تمانةكةيان دةجةنط��ن .ثاش��ان بةش��و َين ئاماجن��ي
سياس��ييةوةن .لةئ َيس��تادا ب��ؤ م��ايف ضارةنووس��ي خؤي��ان ،كةم��ايف ث َيكه َينان��ي دةولَةت َيك��ي
س��ةربةخؤيان دةدات�يَ ،خةب��ات دةك��ةن.
 ٩ـ دؤخي ئ َيستاي شة ِري كةنداو:
ثارت��ي دميوكرات��ي كوردس��تاني َ
ئ�يراق ،لةئ َيس��تادا كؤنرتؤلَي تةواوي ش��ارةكاني س��ةر
ئ�يرانَ ،
ئ�يران و توركيي��ة :ده��ؤك ،زاخ��ؤ ،ئام َيدي و ناوضةي س َيطؤش��ةي َ
س��نووري َ
ئياق،
توركيي��ةي بةدةس��تةوةية .يةك َيتي��ي نيش��تمانيي كوردس��تان كؤنرتؤلَ��ي ثار َيزطاكان��ي
َ
َ
ؤذهةلتي كةركوك،
هةولي ،كةركوك و سل َيمانيي بةدةستةوةية .بةكردةوة ناوضةكاني ِر
باش��ووري زاب��ي ط��ةورة ،خؤرئاواي س��نووري َ
ئ�يران لةدةوروبةري س��ل َيماني ئازادكراون و
بةدةست كوردةوةن .يةكةكاني يةك َيتيي نيشتمانيي بةرةو سل َيماني دةئاذو َين و لةسي
ئيانييةكان َ
( )٣٠كيلؤمةتري شاري زانكؤيي سل َيماننيَ .
هيش دةكةنة سةر ناوضةيةكي
طرن��ط ل��ة ِرووي س�ترات َيذييةوة ،كةدةرياض��ةي دةربةندخيان��ة .ئ��ةم دةرياضةي��ة كارةباي
بةغ��دا دابني دةكات.
ك��وردةكان ،ل��ةم دوايي��ةدا زيات��ر لةحةوس��ةت (  ) ٧٠٠س��ةربازي َ
ئياقيي��ان ك��ة
ئيانييةكاني��ش زيات��ر لةضوار ه��ةزار ( َ ) ٤٠٠٠
بةدي��ل طرتب��وو ،ئازادك��ردووةَ ،
ئياقييان
ئازادك��ردووة.
نةمسا:
حكومةت��ي نةمس��ا بةرامب��ةر بةك��وردةكان هةلَو َيس��ت َيكي باش��يان هةي��ة .هةرضةن��د
نةمس��ا بةك��ردةوة ب��ؤ ك��وردةكان هي��ض ن��اكاتَ ،
بةلم بة ووت��ة باش ثش��تيوانييان دةكات.
من َ
لةولتي نةمسا داواكارم ،هةرنةب َي سةد كةس لةبريندارةكاني كورد بؤ ضارةسةري
ثزيش��كيي وةربطر َيت و ئةوةي كةكورد زؤر ث َيويس��تيةتي :دةرمان ،خ َيوةت يان ماس��ك
(دةمام��ك)ي ط��ازة ،داواكارين بؤمان َ
بنين.
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KURMANDJI:
HIROSHIMA KURD

ئةو ه َيرؤشيماي كورداية

عيراقي تاوانبار دكت
َ
ِريَبةريَ كورد جةالل تالةباني ب جدي
ضاظث َيكةفتنا َ
فيديناند ه َينةربيشلةر ب سةركردةي َي كورد جةالل تالَةباني ِرة
َ
1988ي
 30ئادارا ساال
نةمسا
ِرؤذنامةي َي ظيينةر
يةك��ة ذ كةظنرتي��ن ِرؤذنامةي� َ
ين جيهان� َي ي��ة ،ك��و ذ س��اال  ١٧٠٣هاتيي��ة دامةزران��دن
وهةت��ا ئانه��ا ذي وةك ِرؤذنامةي��ةك ِرؤذان��ة دةردكةظ��ت و س��ةد ذ س��ةدي (  ) %١٠٠كؤمارا
وي دردخت.
منس��اي َي َ
َ
تي ك��ورد ي� َي كةظن َ
ي ظ َي ِرؤذنامةي َي،
ثةيامن�ير َ
فيديناند ه َينةربيش��لةر وةك
دؤس� َ
د  / ٣٠ئ��ادارا ١٩٨٨ /دا ضاظث َيكةوفتن��ةك ب ِر َي��زدار م��ام ج��ةالل تالَةبان��ي س��ةركردةي َي
�ري يةك َيتيي��ا نيش��تمانييا كوردس��تان َي ِرة كريي��ة ك��ردووة،
بناظودةنط� َي ك��ورد و ب ِر َيظةب� َ
كةفتين ذ ئالي َي ناظةرؤكي ظة ِرووي ناوةرؤكةوة ،هنةك ذ
َ
ك��و ذ ب��ةر طرنطيي��ا ظ� َي ضاظث َي
بةرس� َ
�ظي م��ام جةالل ئةم� َي ل ظر بةالظ بكةن.
عرياق َي ب ش� َيوةيةكا سيس��تيماتيك و بةرنامةيةكا دا ِرش�تي ،دةس��ت ب كؤمةلَكوذييا
�ري هةلَةجب��ة ب ط��از و بؤمبةي� َ
ين زايؤني��د خنكانديي��ة ،ب
ك��وردان كرديي��ة و باذ َي� َ
َ
هيؤش��يمايا ك��وردان تاوانب��ار كرديية
جةالل تالَةباني بةغدا ب َ
وي تاوانبار دةكت ،كو ل عرياق َي مةزنرتين سةركردةي َي
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َ
ظةبري يةك َيتييا نيش��تمانييا كوردس��تان َي يةَ .
فيديناند ه َينةربيش��لةر
ك��وردة .ئ��ةو ب ِر َي
كةوفتين ية وتايبةتة ب:
َ
وي ضاظث َي
ب جةالل تالَةباني ِرة ئاخظي .ئةظة ثوختةيةكة ذ َ
َ
َ
طازاذةهري:
قوربانيي
1ـ
دةولةت��ا عرياق� َي ب ش� َيوةيةكي سيس��تماتيك و بةرنامةي��ةكا دياريك��ري ،دةس��ت ب
كؤمةلَكوذيي��ا ك��وردان كرديي��ة .دذي وان ب ش� َيوةيةكا طةلةكي د ِرندانة ضةكي كيميايي
بومبةيي س��يانيد  Zyanidbombenيةكة ذ وان ضةكانة .س� َ
َ
�وثايي
ذي بةكارئيناية ،كو
ري هةلَةجبة ب تةظاهي ب طاز دةخنكينة .باذ َيرةكي كوردستان كو ز َيدةتري
عرياق َي باذ َي َ
وي َ
ئييش� َي ز َيدةتري ش��ةش هةزار (
ث َينجي هةزار (  ) ٥٠٠٠٠كةس��ي ل َي نة .ذ ئةجناما َ
 ) ٦٠٠٠كةس��ي بوون��ة قوربان��ي .ذ زارؤكان بط��رة هةت��ا ب ث�ير و مرؤظ� َ
ين ب� َي ض��ةك ،ب
ش� َيوةيةكي د ِرندان��ة م��رن .ب ك��ؤم .ز َيدةت��ري ( )6000هةزار كةس��ي ذي بريندار بوونة.
ئ��ةظ هريؤش��يما كورداي��ة .كؤمكوذيي��ا نةت��ةوةكا زومل و س��تةم ل� َي هاتيية ك��رن ،كو ذ بؤ
ئ��ازدادي و دميوكراس��ي َي و هن��ةك مرؤظايةتي َي خةبات َي دكت.
َ
طازاذةهري:
 ٢ـ هةلوةست و كاردظةدانا جيهان َي بةرامبةري جةنطا
جيهان� َي ثش��تا خ��وة داي��ة ك��وردان .نة ِرؤذئاظا ( ئوروث��ا و ئةمريكا ) و نة ِرؤذهالت
شةري ئازادخيوازي َيدة
َ
( يةك َيتييا سؤظيةت و ضني ) كةس ذ وانا ثشتةظانييا كوردان ذ
ناكنِ .رؤذئاظا و جيهانا سةرمايةداري هةر ضاوابت دذي كؤمكوذييا كوردان و بةكارئينانا
�ري دةن��ط بلن��د دك��ت و ط��وه ددت هاوارا م��ة ذ بؤ هاريكاري َي ،دةس� َ
�تةيي تيظي
طازاذةه� َ
يي َ
نةيي وةحشةتناك َ
دشينة و و َي َ
وي كارةسات َي دخت بةر ضاظ َي جيهان َي .ليَ ،يةكيتييا
سؤظيةت و جيهانا كؤمونيستب َيدةنطة .لة سةر ضارةنووسا كوردان يةكيتييا سؤظيةت
َ
بنةماي� َ
بةرذةوةنديي خوة
مايفَ نةتةواندة) ثش��تطوه دك��ت وب دوو
�اري 
ين خ��وة ( دةرب� َ
دطة ِرت .ب ظي ش� َيوةيي يةك َيتييا س��ؤظيةت س��ةرؤك َي كؤمارا عرياق َي س��ةدام حس� َ
ين هان
ددت دا ل سةر كؤمكوذييا كوردان بةردةوام بت.
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َ
طازاذةهري:
 ٣ـ ثةيداكرنا
َ
ين كؤم��ارا فيدراليي��ا ئال��ان ،هؤالن��دا و وةالت� َ
ب ثلةي��ا يةك� َي كؤمثاني� َ
ين يةكطرت��وو
ين ئةمري��كا د ِر َي��زا ثةيداكرن��ا طازاذةه� َ
ي� َ
�ريدة ت َينة ذمارتن.
 4ـ طازاذةهر َييا َ
ئيان َي:
�اري طازاذةه� َ
َ
�ري دذي ك��وردان ب كار نةئيناي��ة .ئ��ةو زاني��اري دووري
ئ�يران ض ج� َ
ِراس��تي َينة.
َ
قوربانيي جةنطا كةنداظ َي:
٥ـ
د دةس��تث َيكا جةنطا كةنداظ َيدة ثرتي ث َينجي هةزار (  ) ٥٠٠٠٠كورد هاتنة كوش�تن،
ثرتي ( )100000سةدهةزار ذي برينداربوونة .ب سةدان هةزار كورد ذ بؤ ِرزطارنا خوة،
ئيان� َيِ .ر َي َ
ِرةظي��ان َ
ذي��ا فاشيس��ت ي��ا عرياق� َي ذ س��اال  ١٩٨٠ي��ةك مةلي��ؤن و ني��ظ ك��ورد ذ
ب��ؤ ناظ��ا عرياق� َي و ناظضةي� َ
ين بيابان��ان دوورخس��تيية ٣١٥٩ .طون��د و َي��ران كريي��ة .بةغدا
دخوازت هةتا س��اال  ١٩٩٠هةموو كوردان ذ كوردس��تان َي دوور خبت.
 ٦ـ تةعريبكرنا كوردستان َي:
َ
1983ي دوو مةلي��ؤن ع��ةرةب ئيناي��ة كوردس��تان َي و ئ��ةو ل َ
وي
عرياق� َي هةت��ا س��اال
َ
نيشتةجيكرنة .ثرتييا وان ميسري و خ َي َ
عةرةبي باشووري عرياق َي و عةرةبستانا
لي
سعوودي َي نة .ذ بةر بةرخودتن و شؤ ِرشا طةل َي كورد ،ث ِرانييا وان عةرةبان ذ كوردستانا
ت�ني ( )50000ث َينج��ي ه��ةزار كةس� َ
ين ع��ةرةب ل
عرياق� َي هاتن��ة دوور خس�تن .ئانه��ا ب َ
وي سياس��ةت َي دخوةس��ت كوردس��تان َي
كوردس��تان َي هاتن��ة نش��تةجيكرن .عرياق� َي ك��و ب َ
وي سياس��ةتا خ��وةدة
تةعري��ب بك��ت و وان ب س��ةر خ��اكا كوردس��تان َيدة بس��ةثينة .د َ
شكةست.
 ٧ـ شؤرةش و بةخوةدانا طةل َي كورد:
ش��ؤرةش و بةرخوةدتن��ت طةل� َي ك��ورد ئانه��ا يةككرتيي��ة .م��ة دةس�تث َيكريية ك��و
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كوردةك��ي ناظدةولةت��ي جب��ه بين��ن .ئ��ةم دخ��وازن د بةرخوةدان��ا خ��وةدة ذ ِر َيس��تنا
فلةستينييان  PLOبه َيزتر بن .ئةم خةبات َي د ناظ ِر َيستنا سؤسيال دميؤقراتدة دا وةك
ضاظد َي��ر م��ة وةرط��رن .ئانه��ا ئ��ةم ظ��ان كاران دكن.
دن��اظ خ��وةدة ذي ،ذ ناظ��ا حزب� َ
ين كوردس��تان َي ،م��ة ث ك ك ي��ا تركاي��ا ئيناي��ة س��ةر
ِر َيب��ازا خ��وة ،و ِرازي بووي��ة ك��و ئ��ةم س��ظيالن دووري ش��ة ِر خبين��ن ،ك��ورد ثةيوةندييةكا
وان ي��ا ب��اش دن��اظ خ��وةدة هةي��ة .دظ� َي شؤرةش� َي دة ،يةكيتيي��ا نش��تمانييا كوردس��تان َي
بةه َيزترين ه َيزا ضةكداريية ل كوردس��تان َي .يةكيييت ب طش�تي بيس��ت وث َينج هةزار (
وي هةنة ،كو دةه هةزارذ وان ث َيشمةرطةنة و ( )15000ثازدة هةزار َين
 ) ٢٥٠٠٠زالم َي َ
دي�تر ذي دن��اظ باذ َيران��دة ثةيوةنديي��ا وان ب ث َيش��مةرطةيان ِرة هةي��ة .تةظ��ي ك��و ك��ورد
كةفتنة بةر َ
ئييشا كؤمكوذي َيدة ،ل َي د مةيدانا شة ِردة ل ث َيشة .كوردان هةتا ئانها سي
هةت��ا ض��ل ه��ةزار ( )٤٠٠٠٠ – ٣٠٠٠٠كيلؤمةت��ري ذ خاكا نش��تمانا خ��وة ِرزطار كرنة ،ئةم
ب��ةرا ه��ان س� َي ج��اران وةكا لوبنان� َي ية يان نيظ َي نةمس��ا دةكت.
 ٨ـ دةولةتا كوردي:
ب��ةري ه��ةر تش�تي ك��ورد بةرطرييا خوة دك��ن .ئةو دذي لناظضوون� َي و و َينكرنا خاكا
ئارماجني خوة َ
َ
يي سياسي دكةظن .ئانها خةبات َي دكن
رتة ب دوو
خوة ضةنط َي دكن .ثش ِ
مايفَ خوة ي َي ضارةنووسي و دةولةتا خوة يا سةرخبوة.
ذبؤ ب دةستئينانا 
 ٩ـ ِرةوشا ئانها يا شة ِر َي كةنداظ َي:
ثارتييا َ
سينؤري توركيا
َ
ديوكراتا كوردستان َي يا عرياق َي ئانها تةمامييا باذ َير َين ل
ئ�يرانَ ،
و ئريان� َي :ده��ؤك ،زاخ��ؤ ،ئام َي��دي و ناظضةي��ا س َيطؤش��ةيا َ
ئ�يراق ،توركيي��ةي دب��ن
وي دةي��ة .يةك َيتيي��ا نيش��تمانييا كوردس��تان َي ثار َيزطاي� َ
َ
هةول�ير ،كةرك��وك و
ين
كؤن�ترؤال َ
سل َيماني َي دبن كؤنرتؤال َ
َ
ناظضةيي ِرؤذهةالتا كةركوك َي ،باشووري زاب َي مةزن،
وي دةية.
�ينؤري َ
تي كوردان دةية.
ئيان َي ل دةردؤرا س��ل َيماني َي ئازاد بوونة و د دةس� َ
َ
ِرؤذئاظاي َي س�
َ
يةكينةيي يةك َيتييا نيشتماني بةر ب سل َيماني َي ظة دضن و ل سي (  ) ٣٠كيلؤمةتري
ئيان��ي َ
باذ َي��ري زانكؤيي��ا س��ل َيماني َي ن��ةَ .
ئيي��ش دك��ن س��ةر ناظضةي��ةكا طرن��ط ذ ئالي� َي
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س�ترات َيذيظة ،ك��و دةرياضةي��ا دةربةندخيانة .ئةظ دةرياض��ة كارةباي َي ددت بةغدا.
ك��وردان دظ� َي داوي� َي دة ث�تري (  ) ٧٠٠س��ةرباز َين عرياق� ي ب ديل��ي ئ��و طرتنة ،و ئةو
ئ��ازاد كرن��ةَ ،
عرياقيي ئازاد كرنة.
َ
ئيانيي��ان ذي ث�تري ضار هةزار () ٤٠٠٠
نةمسا:
وي ي��ا ب��اش بةرامب��ةري ك��وردان هةي��ة .هةرضةن��د
حكومةت��ا نةمس��ا هةلوةس��تةكا َ
نةمسا ب كرن َي ذ كوردان ِرة تشتةكي ناكت ،ل َي ب طؤتنان باش ثشتطرييا وان دكت .ئةز
ذ وةالت َي نةمس��ا دخوازم هةرضاوابت س��ةد كةس� َ
ين كو برينداربوونة ذ بؤ دةرمانكرن َي
َ
َ
طازاذةهري
وماسكي دذي
ورطرت ،ئةظ كورد ث َيويستييا وان بـ :دةرمان ،خ َيظةت (كؤن)
هةية ،ئةم دخوازن نةمس��ا ظان ذ مة ِرة بش��ينت.
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ARABIC:
HIROSHIMA KURD
هي هريوشيما ُ
الكرد
القائد الكردي جالل طالباني يتهم العراق جبدية
لقاء فرديناند هينربيجلر مع القائد الكردي جالل طالباني
 30آذار 1988
منسا
الصحفي النمساوي
ق��ام الع��راق باب��ادة ُ
الكرد بش��كل منظم وم��دروس ،وقصفت مدين��ة حلبجة بالغازات
الس��امة ،ويصف املدينة بـ هريوش��يما ُ
الكرد.
جالل طالباني االمني العام حلزب االحتاد الوطين الكردستاني،يعترب من كبار القادة
ُ
الكرد يف العراق وهو  ،يتهم بغداد بذلك.
فردينان��د هينربيجل��ر ق��ام به��ذا اللقاء مع جالل طالبان��ي .وهذه نبذة خمتصرة عن
اهم النقاط الواردة يف ذلك اللقاء.
 - 1ضحايا الغازات السامة:
الدول��ة العراقي��ة تق��وم باب��ادة ُ
الك��رد بش��كل منظ��م وم��دروس ،واس��تخدم االس��لحة
الكيميائي��ة بطريق��ة همجي��ة ضده��م ،واس��تخدم اجلي��ش العراق��ي قناب��ل الس��يانيد
( )Zyanidbombenيف قصفه��ا ملدين��ة حلبج��ة ال�تي يبل��غ تعداد س��كانها اكثر من ()50000
نس��مة .ونتيج��ة لذل��ك القص��ف ،فق��د أكث��ر م��ن س��تة آالف ش��خص أرواحهم .م��ن االطفال
والعج��زة واملدني�ين ال ُع��زل ،مات��وا بطريق��ة وحش��ية بش��كل مجاع��ي ،كم��ا أدى القصف اىل
ج��رح أكث��ر م��ن س��تة آالف ش��خص .انه��ا هريوش��يما ُ
الك��رد ،اب��ادة مجاعية لش��عب مظلوم،
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يناض��ل م��ن أج��ل الدميقراطي��ة واحلري��ة.
 -2املوقف الدولي من استخدام االسلحة الكيميائية:
الع��امل ادار ظه��ره ُ
للك��رد .ال الغ��رب (اورب��ا وأمري��كا) وال الش��رق (االحت��اد الس��وفيييت
والص�ين) مل يس��اندوا ُ
الك��رد يف نضاهل��م م��ن أجل احلري��ة .كيفما كان ،ف��ان الغرب والعامل
الرأمسالي يندد باالبادة اجلماعية واس��تخدام االس��لحة الكيميائية ضد ُ
الكرد ،ويس��تمع اىل
نداءاتنا ملس��اعدتنا ،يرس��ل اللجان الصحفية والتلفزيونية ويعرض الصور الوحش��ية تلك
اجملازر امام العامل .لكن االحتاد الس��وفيييت والعامل االش�تراكي
صامت .االحتاد الس��وفيييت التلتزم بتعهداتها جتاه حقوق االنس��ان بس��بب مصاحلها.
به��ذه الطريق��ة ،ف��ان االحت��اد الس��وفيييت يش��جع الرئي��س العراق��ي ص��دام حس�ين عل��ى
االس��تمرار يف اب��ادة ُ
الكرد.
 -3احلصول على الغازات السامة:
بالدرجة األوىل ،ش��ركات اجلمهورية الفيدرالية االملانية واهلولندية والواليات املتحدة
االمريكية ،يصنفون من الدول املاحنة للغازات السامة.
 -4االسلحة الكيميائية االيرانية:
اي��ران مل تس��تخدم الغ��ازات الس��امة ض��د ُ
الك��رد يف أي وق��ت من األوق��ات .على العكس،
ه��ذه املعلومات بعيدة عن احلقيقة.
 -5ضحايا حرب اخلليج:
يف بداي��ة ح��رب اخللي��ج ،قت��ل أكث��ر م��ن ( )50000ال��ف ك��ردي ،و مائ��ة أل��ف جري��ح.
ومئات االالف فروا اىل ايران .يف س��نة  ،1980قام النظام الفاش��ي يف العراق بتهجري مليون
ونصف كردي اىل الداخل العراقي والصحراء العراقية .دمر  3159قرية .بغداد تريد حتى
س��نة  1990ان تهجر كل ُ
الكرد من كردس��تان.
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 -6تعريب كردستان:
حتى سنة  ،1983جلب النظام العراقي مليوني عربي اىل كردستان ،أغلبهم مصريني
ومن القبائل العربية يف جنوب العراق ومن السعودية ،لكن بسبب ثورة ومقاومة ُ
الكرد،
مت ابع��اد اغلبه��م .لك��ن االن هن��اك ( )50000ال��ف عرب��ي مت توطينه��م يف كردس��تان .كانت
الغاية من اتباع هذه السياسة تعريب كردستان وتوطني العرب مكان ُ
الكرد ،لكنها فشلت
يف مسعاها.
 -7ثورة ُ
الكرد:
ث��ورة الك��رد اآلن موح��دة ،وبدأن��ا خبط��وة توحي��د الك��رد يف كل أحن��اء الع��امل ،ن��ود ان
توحد على غرار املنظمة الفلسطينية  PLOوأقوى منها ً
أيضا ،كما نناضل ضمن املنظمات
االش�تراكية الدميقراطية العاملية كي يس��اعدوننا يف مس��عانا .بالنسبة لألحزاب الكردية يف
الداخل ،بدانا برص الصفوف ،وحزب العمال الكردستاني ب ك ك انضم الينا ووافق على
أال يتدخ��ل املدني�ين يف العم��ل املس��لح ،وللك��رد عالقات جيدة م��ع بعضهم البعض .االحتاد
الوطين الكردس��تاني أقوى حزب كردي مس��لح يف كردس��تان ،ولدينا  25ألف مس��لح ،عشرة
آالف عنصر من البيشمركة و  15ألف يعملون يف املدن ومرتبطني مع قولت البيشمركة،
وم��ع ان الك��رد تعرض��وا لالب��ادة ،لك��ن يف س��احات القت��ال حي��رز التق��دم ،وحت��ى اآلن قمن��ا
بتحرير ( )40-30كيلومرت مربع من مس��احة كردس��تان ،اي مايعادل ثالثة أضعاف لبنان
ونصف النمسا.
 -8الدولة الكردية:
قب��ل كل ش��يء ،الك��ردي يدافع��ون ع��ن انفس��هم ،ه��م حياربون سياس��ة االحماء وطمس
اهلوي��ة الكردي��ة ،وتأت��ي االه��داف السياس��ية بعده��ا ،ويناضل��ون اآلن يف س��بيل ح��ق تقرير
املص�ير وحق اقامة دولتهم املس��تقلة.
 -9الوضع احلالي وحرب اخلليج:
احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني يف الع��راق من اىلن ،ق��ام بتحرير املناطق احلدودية
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م��ع اي��ران وتركي��ا :ده��وك ،زاخ��و ،آميدي��ة ،واملثلث احل��دودي بني العراق ،تركي��ا وايران.
االحتاد الوطين الكردس��تاني قام بتحرير حمافظات هولري ،كركوك والس��ليمانية ،وبالفعل
مت حتري��ر مناط��ق ش��رق كرك��وك وال��زاب الكب�ير واملناط��ق الغربية من احل��دود االيرانية
ومناط��ق ح��ول حمافظ��ة الس��ليمانية .وح��دات االحت��اد الوطين يتجهون صوب الس��ليمانية
وحن��ن عل��ى مقرب��ة م��ن املدين��ة .االيراني��ون يهامج��ون مناط��ق اس�تراتيجية كـ��بحرية
دربندخي��ان ،ه��ذه البح�يرة تغ��ذي مدين��ة بغداد بالكهرب��اء .الكرد قام��وا يف الفرتة االخرية
بأسر  700جندي عراقي وقمنا بفك أسرهم ،كما ان االيرانيني قام بفك أسر أربعة آالف
جن��دي عراقي.
النمسا:
حكوم��ة النمس��ا لديه��ا موق��ف جي��د من الك��رد ،حتى وان النمس��ا التق��وم بعمل فعلي
م��ن أج��ل الك��رد ،لكنه��ا تس��اندنا بتصرحياتها .اطلب حكومة النمس��ا ان تعاجل مائة مصاب
ك��ردي عل��ى أق��ل تقدي��ر ،كم��ا نطل��ب منه��ا ارس��ال األدوي��ة واخلي��م واالقنع��ة الواقي��ة م��ن
الغازات الس��امة.

WIENER ZEITUNG
م��ن إح��دى أق��دم الصحف النمس��اوية يف الع��امل ،بدات العمل س��نة  1703وتصدر حتى
اآلن كصحيفة يومية.
الصدي��ق القدي��م للش��عب الك��ردي (فردينان��د هينربيجل��ر) كمراس��ل هل��ذه الصحيفة،
بتاريخ  30آذار سنة  1988أجرى لقاء مع مام جالل طالباني االمني العام لالحتاد الوطين
الكردس��تاني ،والهمي��ة ه��ذا اللق��اء ،نق��وم بنش��ر موجز ع��ن اجوبة مام جالل على اس��ئلة
الصحيفة.
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SORANI:

TURKEY
– )Hakkâri - Suüstü (kurd. Şakitan
Yüksekova
كوردةكاني َ
ئياق ،قوربانييةكاني طازي ذةهراوي
لةئؤردوطاي كاتي لةتوركيية ١٩٨٨
ئؤردوطاي سويوستوو لةنزيكي يوكسةكؤظا
طوزاريشي شاهيدحالَ َيك
١٣ي ئةيلوولي ١٩٨٨
َ
شاهيدحالَ :
فيديناند ه َينةربيشلةر
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توركيية لةئةيلوولي ١٩٨٨دا دةيان هةزار كوردي بةش َيوةيةكي كاتي لةئؤردوطايةكي
هيش��ي طازي ذةهراويي س��وثاي َ
ِرؤذهةآلتي ئةنةدؤل لةخؤي طرت ،كة لةترس��ي َ
ئياقي
ِرايانكردب��وو .زؤرين��ةي ئ��ةم ك��وردة َ
ئياقييان��ةي قورباني��ي ط��ازي ذةهراوي��ي ب��وون،
بةس��ووكي بةركةوتب��وون ،كةدةيانتوان��ي لةتوركيية خؤي��ان ِرزطاربكةنَ .
بةلم توركيية
َ
قبوول نةدةكرد ،ضونكة لةم ِرووةوة
ئةم ئاوارة كوردانةي وةك قوربانيي طازي ذةهراوي
خ��ؤي بةبةرث��رس نةدةزان��ي ،وةك ِرايطةياندبوو ،ث َيويس��تة بؤ نةت��ةوة يةكطرتووةكاني
كةئ�يراق بةط��ازي ذةه��راوي َ
َ
هيش��ي كردووةتةس��ةر كوردةكاني دانيش��تووي
بس��ةمل َين َيت،
َ
ولتةكةي خؤي .ثاس��اوي فةرمي و رةمسيش��ي ئةوة بوو ،كةثزيش��كةكاني توركيية لةناو
كةمثي ثةنابةرةكاندا هيض كةس َيكيان نةدؤزيوةتةوة ،كةقوربانيي طازي ذةهراويي ب َيت
و بيسةمل َينن و هةر بؤ ئةوةشة وةك قوربانيي طازي ذةهراوي ضارةسةريان بؤ ناكر َيت.
بةم هؤيانةوة بوو ،كةكوردةكاني قوربانيي طازي ذةهراوي لةاليةن بةرثرساني توركةوة
ن��ة دةوا و دةرماني��ان دةدراي��ة و ن��ة وةك ث َيويس��ت ضارةس��ةريي ثزيش��كيي دذ بةط��ازي
ذةةهراويي��ان ب��ؤ دةك��را .ئ��ةوة ب��وو ،ك��ة بةه��ةزاران ك��وردي قوربانيي ط��ازي ذةهراويي،
َ
ناجواميانةي توركدا دةبوو بنالَينن
لة ِراكردن و ئاوارةيي لةتوركييةدا لةذ َير كردةوةي
و ب��ةر لةهةمووي��ان ئةوان��ةي من� َ
�دال و ث�ير بوون ،بةئ��ازارةوة مبرن.

سويوستوو لة نزيكي يوكسةكؤظا
ئؤردوط��اي كاتي��ي ثةناب��ةرة كوردةكان��ي َ
ئياق��ي لةسويوس��توو نزيك��ي يوكس��ةكؤظا
َ
َ
ئةنةدؤل ،ثاش نيوة ِرؤية ،خؤر س� َيبةري در َيذي خؤي دةهاو َي َ
ذي،
ؤذهةلتي
باش��ووري ِر
ِرةنطةكان��ي ب � َي ئةنواي��ي و نائوم َي��دي لةكةمثةك��ةدا تؤخ�تر دةب��ن ،هةروةه��ا ش��و َيين
َ
مردووةكان��ي بةط��از ل��ةوالوة ،ك��ة تا َ
دةبيندريِ .رةنطةكاني ترس� َينةرِ ،رةنطي
ئية م��اون
تو ِرةي�ينِ ،رةنط��ي زةردي ط��از ،س��ووري خو َيناوي��يِ .رةنطةكاني م��ةرط :خاكي قو ِراويي و
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قاوةي��يِ ،رةش��يي م��ردوو ،لةن َيوان��ي ئ��ةم هةم��وو ناش�يرينييةداِ ،رةنطي جوان و خؤش��يي
و ش��اديي ،جلوبةرطي ِرةنطاو ِرةنطةكاني كوردةكان ،وةك ئةوةي لة طؤ ِرس��تان َيكدا ِر َييان
دل دةكةنةوة.
ل َيطؤ ِراب َي��تَ ،
مرؤظ َيك��ي زؤر ،سةرل َيش � َيواو ،بةه��اوار ،نائوم َيدي��ي ،ضاو ِرام��او بةثةن��اي يةك��ةوة،
َ
سةرلةنوي هاتوهاوار ،ئازار و دةرد دةيضريكاند ئاههههههههههههههههههههههه
لةن َيوانياندا
ئاهههههههههههه.

مندا َلة سوورهة َلطة ِراوةكة
�ال ،بةث َي َ
كورد َيك��ي تةم��ةن س� ي س� َ
�لاوي الس��تيكي ،جلوبةرط َيك��ي قاوةيي ،كراس� َيكي
خةختةت��ي س��ثي و ش�ينِ ،ريش��ن ،ض��اوي ث�� ِر لةبةزةي��ي ،جامانةبةس��ةر مندالَ َي��ك
بةباوةش��ييةوةية .ئ��ةو مندالَ��ة هاواردةكات ،بةس��ةعات ،ل َييناب ِر َيت��ةوة .دةطري و هاوار
وةرطيةك��ةي م��ن ،دةلَ �يَ :لةوةت��ي ئ��ةو مندالَ��ةي
رب َيت��ةوة .براي��م،
َِ
دةكات و ه��ةر ناي ِ
ناس��يوة ،ه��ةر دةط��ري و ه��اوار دةكات ،ن��ةك هةر ئةوةي دةط��ري ،هيضيش ناخوات تا دذ
بةمةترس��يي م��ةرط خ��ؤي بةه َي��ز ب��كات ،ضةند ِرؤذ َيك��ة ،بة م ش� َيوةية .مندالَةكة لةتاو
ئ��ازاري زؤر ه��ةر هاواريةت��ي.
ذن َي��ك بةثارض��ة ثة ِرؤيةك��ي ش��ينةوة َ
دي ،ثارضةك��ة لةئ��او هةلَدةك َيش�� َيت و
لةسةرس��ةري مندالَةك��ةي دادةن��يَ .ثارضةك��ة ب��ؤ ه َيوركردن��ةوةي مندالَةك��ة زؤر
يارمةتييدةر نيية .مندالَةكة بؤ مانةوةي خؤي ،ث ِر بةقورطي هاواردةكات .كوردةكة بؤ
ه َيوركردن��ةوةي مندالَةك��ة لةباوةش��يدا جؤالنةي ث َيدةكاتَ ،
بةلم هيض س��وود َيكي نيية.
مندالَةك��ة بةه��ؤي ذان��ي زؤرةوة لةث َي��ش م��ن دةضةم َيتةوةو خؤي وةردةس��وو ِر َي َ
ين.
لةوانةي��ة َ
بالك��ةى ني��و مةتر َي��ك ب��يَ ،جل َيك��ي كوردي��ي كورت��ي قاوةي��ي س��ةوزيي
لةبةرداية ،كراس� َيكي مؤر ،قذ َيكي زةرد و دةريايةك فرم َيس��ك لةضاوانيدا ،كةبةردةوام
ب��ؤ كةمكردن��ةوةي ذانةك��ةي دةيانس� ِر َيتةوة .مندالَةك��ة بةزةمح��ةت ض��او هةلَدةه َي َ
�ني.
ِروخس��اري وةك طؤ خ ِرة ،وةك ثش��كؤ س��وورة ،ئاوس��اوة ،تةواو َ
هةلس��اوة .ث َيس�تي تو َيذي
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ل َيدةب َيت��ةوة .ثةلَ��ةي س��ثي دةردةك��ةون ،ضةن��د ثارضةيةك��ي زةرد ي��ا قاوةي��ي و س��ووري
بةس��ةردا دةك َيش��ن .ش��ةويلكةي ث� ِرة لةض�ين ك��ة وةك بري��ن دةنو َين��ن .لووت��ي ئاوس��اوة،
ب��ةردةوام دة ِراس��يَ ،ئاخن��راوة و برينةك��ةي وةب�ني داوة .مندالَةك��ة ثش��ووي س��وارة،
بةزةمح��ةت هةناس��ة دةك َيش�يَ ،دةم��ي ب��ةردةوام كراوةي��ة ،دةقيذ َي َ
ين ،بؤئةوةي هةناس��ة
�ني ،س��ينطي خ��ؤي دةتةق َي َ
ب��دات ،وةحش��ةتناك دةث ِرخ َي َ
�ني ،وةردةس��وو ِر َي ،قاضةكان��ي
خ ِردةكات��ةوة ،ب� َي ئ��ةوةي ضاوهةل َي َ
ين ،ضةمبةرة دةدات ،بةش��ةكةتي وةردةس��وو ِر َيتةوة،
ئارةقةي قذي زةردي لةناوضاواني دةس� ِر َيتةوة ،دةطري و دةقيذ َي َ
ين .ثارضة ثة ِرؤيةك
كةناوبةن��او دةخر َيت��ة س��ةر ِرووخس��اري ،ت��ا ئاط��اي ل��ةم جيهان��ة ث � ِر نةهامةتيي��ةي
�ني و بةهي��واي ئ��ةوةي خ��ةو لةضاوان��ي بك� َ
دةوروب��ةري نةم َي َ
�ةوي و ضي�تر نةطري ،وةك
ملث َيض َي��ك ئ��ةو ثة ِرؤي��ةي لةمل��ي دةئالَ َين��ن ،جاربةجار َي��ك ث َيس�تي دةخ� َ
�وري .مندالَةك��ة
ئةوةن��دة خ��ؤي دةخور َي َ
�ني ،خ��ؤي ني��وة طي��ان دةكات.
كورد َي��ك لةس��ةرخؤ ئانيش��كي دةس�تي ضةث��ي دةخات��ة ذ َيرس��ةري و دةس��تدةكات
بةطيان��ةوةي ضارةنووس��ي خ��ؤي:
َِ
ك��وردة :ئ��ةم مندالَ��ة يةك َي��ك لةتازةتري��ن قوربانييةكان��ي ط��ازي ذةهراوي��ي س��وثاي
َ
ئياقيي��ة ،ك��ة ل��ة  ٢٦ئاب��ي  ١٩٨٨ئ��ةو بضكؤلةية بةركةوت .ل��ةو ِرؤذةدا ف ِرؤكةكان هاتن.
 ١٨فرؤك��ة ب��وون .كات  ٩ب��ؤ ١٠ي ش��ةو ب��وو .بةبؤم�بي كيمياي��ي َ
هيش��يان ك��رد .دة ()١٠
بؤميب كيمياييان بةد َييةكةي ئ َيمةدا دا .بةشلَةذاويي و شثرزةييةوة ِرامانكرد .هةموو
شت َيكمـ��ان بةج َيه َيش��ت .تةني��ا ضةن��د مندالَ َيك��ي وةك ئةوةم��ان ب��ؤ ِرزطارك��را و لةط� َ
�ةل
خؤم��ان ب��ؤ َ
ئ�يرة ب��ؤ توركييةم��ان ه َين��ان .ئةواني�تر هةمووي��ان بةج َيمان و م��ردن جطة
لةئ َيم��ة هةموويان طيانيان لةدةس��تدا.
ثرسيار :ئةم مندالَة هي خؤيةتي يان هي جريانةكانيةتي؟
وةرطي ) :ئةوة هي خؤيةتي.
برايم (
َِ
ثرسيار :ئةو مندالَة دةب َي ئازار َيكي زؤري هةبيَ!؟
كوردة :ئةو مندالَة هةر دةطريي و خؤي دةخور َي َ
ين .ذان و ئازارةكة لة ِرادةبةدةرة.
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تةمةني  ١٨مانطة.
ثرسيار :ضؤن توانيي َ
لةهيشي طازةكة ِرزطاري ب َيت؟
كوردة :دواي ئةوةي بؤمبة كيمياييةكان تةقينةوة ،بةتالَووكة وةك هةورةتريشقة
هةمووش��ت َيكم كؤك��ردةوة ،ئ��ةوةي دةمتوان��ي لةط� َ
�ةل خ��ؤم هةلَيبط��رم ،هةروةه��ا ئ��ةو
مندالَةش��م و بةئ��ةوةوة ،بةثةل��ة ب��ؤ ِرزطاري��ي خؤمان بةرةو ك َي��و ِرامانكرد.
َ
نةمري؟
ثرسيار :ثزيشكةكة ضي دةلَيَ؟ ئةو مندالَة شانسي ئةوةي هةية،
برايم :ثزيشك؟!
كوردة :ثزيشك؟!
ثرسيار :بةلَيَ! ثزيشك! بؤضي دةثرسن؟ لةم كةمثةدا هيض ثزيشك َيك نيية؟
برايم :بةدلَنياييةوة ( ل َييةتي)!
ثرسيارَ :
بةلم...
برايم :ض دةرماني واي نيية ،زؤر ناتوانيَ ،زؤريش دةرمان نانووسيَ...
ثرس��يار :ياني ضي :زؤر نانووس�يَ؟ ثزيش��كي ئةم كةمثة ( يان هةركةس� َيك كةلةم
َ
ببيين؟!
كةمثةدا بؤ ثرسي ثزيشكي بةرثرسيارة ) لةسةري بوو ،كةئةم كضة بضكؤلةية
ئاي��ا وةك قورباني��ي ط��ازي ذةهراويي تةشخيس��ي داوة؟!
برايم :ئا و نا! ( لةباوكي مندالَةكة دةثرس َي ).
كوردة :بةلَيَ ،كةمثةكة ثزيشك َيكي ل َيية .تةنانةت ثزيشكةكة خؤي ماندوودةكات.
بةلَ��يَ ،ئ��ةو تةشخيس��ي داوة ،كةكضةك��ةي م��ن قورباني��ي ط��ازي ذةهراويي��ة .بةلَ��يَ،
دةرمانيش��ي ب��ؤ مندالَةك��ة نووس��يوة .ب� َ
�ةلم :يةك��ةم ،ئ��ةوةي ث َيي��داوة ،كةلَك��ي نيي��ة.
ثزيش��كةكة خ��ؤي ئ��ةوةي وت .دووةم ئ��ةو وت��ي :كةئ��ةو ل��ةم كةمث��ةدا هي��ض دةرمان َيك��ي
نيي��ة بؤئ��ةوةي ضارةس��ةري قورباني��ي ط��ازي ذةه��راوي ث َيب��كات .ئ��ةم مندالَ��ة دةب� َي ب��ؤ
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َ
ب�بردري...
خةس��تةخانة
بربيَ ،
ثرسيار :باشة ،دةب َي بؤ خةستةخانة َ
بةلم دةستبةجيَ!...
َ
ناكري.
كوردة :ثزيشكةكة دةلَيَ :ئةمة
َ
َ
ناكري؟
ناكري؟ بؤ ئةمة
ثرسيار :ضي
ك��وردة :ثزيش��كةكة بةباش��ي دةريناب� ِر َي ،ب� َ
�ةلم ئةوةن��دةي ئ َيمة ل َييت َيطةيش��تبني،
َ
ليةدا ك َيش��ةيةك هةية...
ثرس��يار :كام ك َيش��ة؟ تكاي��ة ،ك َيش��ة لةس��ةر ضيي��ة؟ ئ َيم��ة َ
ل�يرة قوربانييةك��ي ط��ازي
ذةهراوييم��ان هةي��ة .ل��ةوالوة ثزيش��كي ل َيي��ة و نزيكرتي��ن نةخؤش��خانة ،نةخؤش��خانةي
َ
دةكري لةماوةي يةك دوو س��ةعاتدا ئةم مندالَة بطةيةنر َيتة
هةكاريية .بةس��ةيارةيةك
�ةوي ضارةس��ةريي ب��ؤ بك� َ
خةس��تةخانةي ه��ةكاري و ل� َ
�ري .ض ك َيش��ةيةك ل��ةوةدا هةي��ة؟
براي��م :تورك��ةكان دةلَ� َ
ين :ل��ةم كةمث��ةدا هي��ض قوربانييةك��ي ط��ازي ذةهراوي��ي ل� َي
نيية...
ثرسيار :بةلَيَ؟ ئةوة بة ِراستيتة؟؟؟
برايم :بةلَيَ ،ئاوا دةلَ َي...
ين ،ب��ا بيلَ� َ
ثرس��يار ... :هةرضؤن َي��ك ب �يَ .تورك��ةكان ض دةلَ� َ
ين ،م��ن ئ��ةو ثزيش��كة
دةبين��م .لةطةلَ��ي دةئاخ َي��وم...
برايم :لةوانةية ك َيشةي ل َيبكةو َيتةوة....
ثرسيار :بؤ ئ َيوة يان بؤ من؟
برايم :نازامن..
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ثرس��يار :ك َيش��ةي ضي��ي ل َيدةكةو َيت��ةوة .ت��وو خ��واي دلؤظ��ان ،ئةط��ةر ئ��ةم مندالَ��ة
بةستةزمان و شةكةتةَ ،
كةلية قوربانيي طازي ذةهراويية ،بةزووترين كات ضارةسةريي
�ري ،دةم� َ
ث َيويس�تي ثزيش��كيي ب��ؤ نةك� َ
�ري و ه��اوكات ئ َيم��ة لةم كةمث��ةدا مافةكاني مرؤظ
دةن َيذي��ن و دةخيةين��ة ن��او ط��ؤ ِرةوة! بؤئ��ةوةي هي��ض هةلَةي��ةك نةك� َ
�ري :باوك��ي كضك��ة
بةورديي ضي وت؟ ئايا ثزيش��كي كةمثةكة دةرماني بؤ ئةم مندالَة نووس��يوة؟ ِراس��تة؟
ئ��ةو وت��ي :ئ��ةم دةرمانان��ة دذ بةط��ازي ذةهراوي��ي هي��ض كةلَكي نيية .ئةمة ِراس��تة؟
ك��وردة :بةلَ�يَ .ثزيش��كي كةمثةك��ة دةرمان��ي بةكضةكةم داوة ،ب� َ
�ةلم نةك ئةوةي دذ
بةنةخؤش��ييةكاني طازي ذةهراويي و ئةوش��تانة بيَ ،تةنيا دذ بةوةية ،لةئ َيش و ئازاري
كةمبكات��ةوة .ثزيش��كةكة ووت��ي :ئةو لةم كةمثةدا وةك دةووت� َ
�ري ،هةرهيض دةرمان َيكي
بؤ تووش��بواني طازي ذةهراويي نيية.
ثرس��يار :ئةط��ةر ئ��ةوة ِراس��ت ب�يَ ،ئ��ةوةي ئ��ةم ثي��اوة دةيلَ َي��ت ،زؤر وةحش��ةتناك و
َ
ناجواميانةي��ة .بةوات��اي ئةمةي��ة :هةموو كات َي��ك ،ئةم مندالَة لةوانةية
ق َيزةوةن��ة .زؤر
ب��ةرةو م��ردن بض�يَ .ب��ة بةلةنطازيي��ةوة بض َيت��ة ذ َيرخاك��ةوة .هةروةها ئ��ةم ثياوةش كة
لةوالوةية .هةروةها ئةو ذنةي ئةوبةريش و هةموو ئةوانةي َ
ليةن؟! ضؤن شيت وادةبيَ؟
تؤ خواي دلؤظان! من دةب َيت ثزيشكي ئةم كةمثة ببينم .ناتوامن ،باوة ِربكةم ثزيشك َيك
كةس��و َيندي ثزيش��كيي خ��واردووة :هةم��وو نةخؤش� َيك لةهةركو َي��وة هات�ب َ
ي ،وةك ي��ةك
قبوول
َ
ضارةسةر بكات و بةئانقةست نةب َيتة هؤي مردني هيض كةس َيك ،ضؤن ويذداني
دةكات ،قورباني��ي ط��ازي ذةهراويي بةئازار و ئةش��كةجنةوة ب��ة بةلةنطازيي َ
مبري....
ك��وردة :ئ��ةوان دةلَ� َ
ينَ :
ل�يرة قوربانيي طازي ذةهراويي ل َي نيية ،هةر بؤ ئةوةش��ة كة
هيض دةرمان َيكي ئةوتؤيان نيية...
َ
لةطةل وةرة!...
وةرطيان
ثرسيار :با بزانني .برايم تكاية بؤ
َِ
برايم :ث َيويستة؟
ثرسيار :بةلَيَ ،ث َيويستة ب َيي ،ضار نيية ،ثزيشكي كةمثةكة بةكورديي دةئاخ َي َ
وي؟
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َ
نةخ�ير ،ض��ؤن وا بريدةكةيت��ةوة .تورك��ةكان س��وورن لةس��ةر
براي��م؟ كوردي��ي؟
ئةوةي ،كورد لةتوركييةدا بووني نيية .تةنيا« توركي شاخن .زماني كورديي بةفةرمي
لةتوركيي��ةدا قةدةغةي��ة...
ثرس��يار :بةلَ� َي باش��ة .ب��ؤ دة ه��ةزار (  ) ١٠.٠٠٠ك��ورد ،تةني��ا ثزيش��ك َيكي ت��ورك ،ك��ة
لةيةك ووشةي كورديي ناطا ،ئةمة خؤي لةخؤيدا بةوورديي هةمووشت َيك ِرووندةكاتةوة.
ئاخخخخخخخخخخ ،ئاههههههههههههههههه .ئاخخخخخخخخخخخخخ
طريان��ي ث� ِر ئ��ازار و ه��اواري ب� َي ن َيوب� ِري ئ��ةو مندالَ��ة ،ك��ةذان طةيوةت��ة س��ةر م��ؤخ
و ئ َيس��قانةكاني ،ك��ة بةدووري��ي ضواره��ةزار كيلؤمةت��ر دوور لةئ َيمةوة ،خؤي لةش��ة ِري
ط��از ِرزطارك��ردووة و ئ َيس��تاش خؤ ِراطران��ة دذ بةم��ةرط ت َيدةكؤش�يَ ،وردة وردة لةذ َي��ر
َ
�ةرلةنوي بةهؤي هاتين ش��ةو َيكي
نالَةنالَ��ي ه��ةزاران ثةناب��ةردا خ��ؤي دةبين َيتةوة ،كة س�
س��ارد لةكةمثةك��ةدا هةلَدةلةرز َي��ن....
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يا َل َل ،يا َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َلـه
١٣ي ئةيلوولي ١٩٨٨
كةمث��ي سويس��توو نزيك��ي يوكس��ةكؤظا ،دوانيوة ِرؤيةك��ي درةن��ط ،ه��ةزاران ك��ورد
ثالَةثةس��ت َيويانة ،خؤ ِرة ث َيش��دةخةن بؤئةوةي بطةنة خ َيوةت َيكي بضووكي س��ثي ،كةس� َي
هةنط��او بةرينايةت��ي و ه َين��دةي ئ��ةوةي م��ن دةس��ت بةرزبكةم��ةوة ،ب��ةرزة .ب��ؤ ضوونة
ذوورةوة الي ِراس��ت و ضةث��ي هةلَدراوةت��ةوة .ن��اوةوةي خ َيوةتةك��ة بريتيي��ة لةضةن��د
ِرةفةي��ةك لةتةخت��ة ،ك��ة لةبانيان��ةوة دةرم��ان ِريزك��راون.
قوت��ووي ِرةنطاو ِرةن��ط ،ش�ين ،س��ثيِ ،رةش ،قاوةي��ي ،هةم��ووي لةس��ةري نووس��راوة،
طةورة و بضووك ،ضةند دانةيةكي قةبة و ئةستوور .ب َي هيض َ
ئامي َيك بؤ نةشتةرطةريي.
َ
ناكةوي .ضوونةذوورةوةي خ َيمةكة بةثةتي بار َيك
هةروةها شريقة (دةرزي)ش بةرضاو
و َ
طولي��خ ل��ة عةرزةك��ة داكوت��راوة .لةث َيش��ةكةي كورس��ييةكي تةقول��ةق دان��دراوة .كض��ة
تورك َيك بةضاكةت َيكي سثي ثزيشكةكانةوة لةسةري دانيشتبوو ،لةسةر م َيز َيكي تةختة
ك��ة لةبةردةم��ي ب��وو ،لةدةفتةر َيك��دا دةينووس��ي ،جارناجار َي��ك خ��ؤي وةردةس��وو ِراند،
لةثش��تةوة لةناو خ َيمةكة دةرماني دةه َينا ،بةس��ةر نةخؤش��ة كوردةكانيدا دابةشدةكرد،
كةت َيدةكؤش��ان بة ِري��زةوة بوةس�تن و وادةردةك��ةوت خ��ؤي لةهةم��ووان زيات��ر نا ِرةح��ةت
َ
كورتةبالي تةمةن
بيَ .لةثشيت ئةوةوة ،لةن َيوان خ َيمةكة و م َيزةتةختةكةدا ،ثياو َيكي
 ٤٠س� َ
�ال ،ئةوي��ش بةس��ةدريةي س��ثي ك��راوة ،قات��ي قاوةي��ي ،ك��راواتِ ،رووخس��اري خ� ِر،
قذي در َيذ و َ
بلو ،س��ةماعةيةكي ثزيش��كي لةمل ،لةناو خةلَكةكةدا س��ةر بةرزدةكاتةوة،
بةدةنط َيك��ي ب ِرياردةران��ة وةك ئ��ةوةي فرؤش��يارةكاني ناوب��ازار ،وةس��تابوو .
دةرمانةكان��ي بةرثرس��اني ت��ورك ،كةب��ؤ ضارةس��ةريي سةرئ َيش��ةو س��كضوون ب��وون،
ب� َ
�ةلم ن��ةك ب��ؤ ضارةس��ةريي ط��ازي ذةهراوي��ي ( و َينةي الث��ة ِرةي ) ٧
ثزيشك :يالَ َل! هايي يائةلَـاااااااااااااااااا
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ثرسيار :ئةمة ثزيشكي كةمثةكةية ،ئةوةي ل َيي دةطة ِر َيني؟
برايم :بةلَيَ ،ئةوة ئةو ثياوةية.
ثرسيار :ثزيشك...؟! ثزيييييييييييييييشك!!
ثزيشك :يالَ َل! بةلَيَ؟
ثرسيار :ئ َيوة ثزيشكي بةرثرس و دياريكراوي حكومةتني لةم كةمثةدا؟
َ
نايةوي بة ِراشكاوي ب َيزاري بكةين ) ...بةلَيَ ،ئةوة نيية دةيبينن....
ثزيشك( :
َ
كؤمةلن َيك��ي زؤر س��ةرةيانطرتووة.
( و َين��ة :لةب��ةردةم خ َيوةت��ي ثزيش��كةكانةوة
ثزيش��كةكان و ثةرس��تارةكان بة ِراش��كاويي ت َيدةكؤش��ن ،ب� َ
�ةلم هي��ض دةرمان َيكي��ان ب��ؤ
ضارةس��ةريي قوربانييةكان��ي ط��ازي ذةهراوي��ي نيي��ة ).
ثرسيار :ثزيشكي بة ِر َيز! ئةو ثةنابةرانة َ
لية ،بةدةست ضييةوة دةنالَ َينن؟
ثزيش��ك :بةزؤربةي��ي هةمووي��ان تووش��ي س��كضوونِ ،رش��انةوة ،ت ِرت� ِرة ،ت َيكضوون��ي
ق��ورط ،ه َيلَن��ج ،ب��رك ،الوازي��ي  ....و ئ��ةو ج��ؤرة نةخؤش��ييانة بوون.
ثرسيار :هؤي تووشبوون بةم نةخؤشييانة ضيية؟
ثزيشك ... :كةشوهةواِ ،راكردن ،شةكةتيي ناو ِر َيطا....
ثرس��يار :بة ِر َي��زت ضارةس��ةريي ئ��ةو مندالَ��ة دةك��ةي ك��ة لةباوةش��ي ئ��ةو ذنةداي��ة.
ئ��ةم مندالَ��ة وةك ئ��ةو مندالَةي�تر واي��ة ،كة لةثش��تةوةية :دةموضاوي وةك ثش��كؤ س��وور
�ني ،فرم َيس��ك دةبار َي َ
هةلَط��ة ِراوة ،بةئ��ازارةوة دةقيذ َي َ
�ني ،لوت��ي بةرب��ووة -واي��ة -ب��ةدةم
�ني ،دةضةم َيت��ةوةِ ...راس��تة م��ن ثزيش��ك و ش��ارةزاي ثزيش��كيي ني��م ،ب� َ
دةث ِرخ َي َ
�ةلم
ئ��ةم مندالَ��ة و ئةوةي�تر بة ِراش��كاويي دي��ارة كةقورباني��ي ط��ازي ذةهراوي��ن؟! وانيي��ة؟
ثش��كنينةكاني ت��ؤ ض��ي دةلَ� َ
ين؟
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ثزيشك :بةلَيَ ،دةزامن...
ثرس��يار :براي��م! بةهةلَ��ة طو َي��م ل َيب��وو ي��ان ثزيش��كةكة دان��ي ث َيداه َين��ا ،كةل��ةم
وةربطية...
كةمثةدا قوربانيي طازي ذةهراويي ل َيية؟ تكاية دووبارة ثرس��يارةكةمي بؤ
َِ
براي��م ( :ديس��ان ثرس��يارةكةي م��ن س��ةبارةت بةقوربانييةكان��ي ط��ازي ذةهراوي��ي
دةكات��ةوة) ...
ثزيشك :بةلَيَ! َ
بةلم من هيض دةرمان َيكم دذ بةوة نيية ،واتة دذ بةطازي ذةهراويي
نيية!...
ثرس��يار :ثزيش��كي بة ِر َيز! من بةدروس�تي و باش لةئ َيوة ت َيطةيش��تووم :ئ َيوة دةلَ َي:
َ
لية ثةنابةري كوردي ل َيية ،كة بة ِراشكاويي قوربانيي ضةكي كيمياويني ،ئ َيوة ئةوةتان
دةزانيَ ،
بةلم ئ َيوة لةم كةمثةدا هيض دةرمان َيكتان بؤ ضارةسةريي قوربانييةكاني طازي
ذةهراويي بةدةستةوة نيية...؟!
ثزيش��كَ ( :
وةلمدانةوةك��ةي لةن َي��و ئ��ةو قةرةبالَغيي��ة و غةوغاي��ةي نةخؤش��ة
ثةنابةرةكان��ي ك��ورددا ون دةب َي��ت ،كةطوش��اريان خستبووةس��ةر ثزيش��كةكةوة ).
براي��م ( :لةن��او جةماوةرةك��ةدا س��ةر هةلَد َي َ
�ني و جار َيكي�تر ثرس��يارةكةي م��ن ب��ؤ
دكتؤرةك��ة دووث��ات دةكات��ةوة ).
ثزيش��ك ( :ثش��كنني بؤ ِرووخس��اري زةردي خةختةتي ،دةس��ت ،س��ينط و قاضةكاني
مندالَةكة دةكات )  ...من ث َيتان دةلَ َيم :من هيض دةرمان َيكم بؤ ضارةسةري قوربانييةكاني
طازي ذةهراويي بةالوة نيية .من تةنيا دةتوامن ،ثابةندي ِر َينماييةكان مب...
برايم :ثزيش��كة توركةكة ،هةر ئةوة دةلَ َيتةوة ،كةهيض دةرمان َيكي بؤ ضارةس��ةريي
قوربانييةكاني طازي ذةهراويي لةم كةمثةدا بةالوة نيية..
ثرس��يار :ل��ةوة ت َيطةيش��تم .ب� َ
�ةلم ل َي��ي بثرس��ة :ب��ؤ بةرامب��ةر ب��ةم بارودؤخ��ة هي��ض
ناكات؟ نا ،تؤ س��ةرةتا ل َيي بثرس��ة ،ئةو دذ بةم بارودؤخة هيض دةكات؟ ئايا ئةو هيضي
ك��ردووة؟ دةي� َ
�ةوي كار َي��ك ب��كات؟ ئةط��ةر بة بةلَ َيية! بريدةكات��ةوة ضي بكات؟
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برايم ( ل َيي دةثرسي )...
ثزيش��ك :من َ
لية تةنيا دةرمامن هةية بؤ ضارةس��ةريي :ذانةس��ةر ،س��كضوون ،ثةتا،
ِرش��انةوة ،هةروةها لةرزوتا ،برك و ذان و ضةند ش��ت َيك بؤ ه َيووركردنةوة...
ثرس��يار :وات��ة ،لة ِراس��تيدا ت��ؤ بؤ ضارةس��ةريي قوربانييةكاني ط��ازي ذةهراوي جطة
لةئاس��ثرين شت َيكي باشرتت نيية؟
ثزيشك ( :ثشتدةكاتةوةو َ
وةلم ناداتةوة)
ثرس��يار :دكت��ؤري بة ِر َي��ز! طو َيبط��رة ،دةبين��م ،ئ َي��وة َ
ل�يرة خؤت��ان ماندوودةك��ةن.
بة ِراش��كاويي ئ َي��وة دةتان� َ
�ةوي وةك ثزيش��ك َيك باش�ترين كاربك��ةن .خ��ؤي دي��ارة ئ َي��وة
ثزيشكن .بةالي منةوة سةملاندووتانة ،كةمرؤظ َيكي ضاالكيت .ئ َيوة لةن َيوان ئةو كورتة
َ
كةل�يرة بةيةك��ةوة بووم��ان –هةر بؤ خؤتان– ضةند جار َيك س��ووربوون
هةظثةيظين��ةي،
لةسةرئةوةي ،هيض دةرمان َيكي ئةوتؤتان بؤ ضارةسةريي تووشبووان بةطازي ذةهراويي
نيي��ة ،ئ َي��وة زؤر بة ِراش��كاويي ووتت��ان ،ئ َي��وة بؤ ئ��ةم بارودؤخةي ،كةهةي��ة بةداخةوةن،
وةك ئ��ةوةي ب��ةالي كةس� َيكةوة داواي ل َيب��ووردن بك��ةن ...ك� َي لةم��ة بةرثرس��ة ،كةئ َي��وة
َ
ل�يرة هي��ض دةرمان َيكت��ان ب��ؤ ضارةس��ةريي قوربانييةكان��ي ط��ازي ذةهراوي��ي نةخراوةت��ة
بةردةست؟؟؟
ثزيشك :من دةتوامن َ
لية ،تةنيا نةخؤشيية ئاساييةكان ضارةسةربكةم.
ثرس��يار :دكت��ؤري بة ِر َي��ز! ئ��ةي ض��ى لةوان��ة دةك� َ
�ري ،ك��ة بةس��ةختيي تووش��بوون؟
َ
َ
مرؤظةكان َ
ناكري بةسةرتاندا ت َيثة ِر َي و هةروةها
بةكؤمةل دةمرن .ئةمة
لية دةمرن!
بةالتانةوة ئاس��ايي ب َي��ت .ئ َيوة دةب َيت....
ثزيشك ( :بةئينطليزيي َ
وةلمدةداتةوة ) :ناوسك و طةدة « جةم َيك خواردن «...
ثرس��يار :ث َيويس��ت ن��اكات ،بةئينطليزي��ي بدو َي��ي .هةرضييةك��ي بيلَ َي��ي ،ئ��ةم طةجن��ة
وةردةطي َي...
ب��ؤم
َِ
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ثزيش��ك ... :ب� َي ئاوي��ي  ( ...مةبةس��ت كةمكردن��ي ئ��اوي ن��او لةش��ي مرؤظ��ة ،ك��ة
بةه��ؤي نةخؤش��ي و س��كضوون كةم��دةكات ).
ثرسيار :ئةي ئةوانةي قوربانيي طازي ذةهراويني!!! ئةوان ضؤن دةبن؟؟؟
وةردةطي َي ).
ثزيشك ... :طةل َيك سوثاس !...سوثاس ِ ( ...روو
َِ
ثرسيار :دكتؤؤؤؤؤر!!
ثزيش��ك ( :بةتوو ِرةيي��ةوة ) ... :ئةط��ةر دةجاريرتي��ش ئ��ةم ثرس��يارة دووب��ارة
بكةنةوة :قوربانيي طازي ذةهراويي ،بةلَ َي ( هةية )َ ،
بةلم من هيض ماددةيةكم لةدذيدا
نيي��ة ،ن��ا! ن��ا ! س��يفر ،ت َيطةيش�تن...؟؟!! تةواو؟؟؟
ثرسيار :بةلَ َي ت َيطةيشتمَ .
بةلم ك َي لةمة بةرثرسة؟ كيَ؟
ثزيشك :مةطةر نابينن ،من َ
لية زؤر لةذ َير طوشاردام ،لةمة ت َيناطةن؟
ثرسيار ... :بةدلَنياييةوة!...
ثزيش��ك :م��ن تةني��ا دةت��وامن ،ش��ت َيكتان ث� َي بلَ َي��م :ئةم��ة ل��ةذوورةوة َ
دي .كةس��ان َيك
ب ِرياردةرن ،كة لةمن سةرووترن .ئةو كةسانةي دةب َيت ب ِرياربدةن ،كةمن دةب َي ملكةضي
فةرمانيان مب .لةو كةس��انة بثرسن!
ثرسيار :ئةو كةسانة لةكو َين؟
ثزيشك .. :طةل َيك سوثاس!..
ثرسيار :هةروةها سوثاس بؤ ئ َيوةَ .
بةلم بةكورتي :بةرثرسةكان لةكو َين؟
ثزيشك ... :سةردان َيكي هةكاري بكةن! و ئ َيستاش ل َيم ببوورن ،كارم هةية!
ثرسيار :جةنابي دكتؤر! ناوت ضيية؟ دةكر َيت ناوي خؤمت ث َي بلَ َييت؟؟
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ثزيش��ك :ن َيوي خؤي دةبات ،لةناو دةريايةك لةس��ةري كوردةكاني قوربانيي طازي
ذةهراوييدا لةخ َيوةتة سثييةكةي ئاسثريندا وندةبيَ....
براي��م :باش�ترواية ن��اوي ئ��ةم ثزيش��كة نةب� َ
�ردري .ب��ؤي هةي��ة ،ه��ةر َ
ل�يرة ثيش��ةي
ثزيش��كيي خ��ؤي لةطؤ ِر َ
ب�ني...
بةس��ةر ئام��اذةي ب��ؤ دةك��ةم ،م َيكرؤفؤنةك��ةم كؤدةكةم��ةوة ،ضةن��د و َينةيةكي�تري
يةكةم ثزيشك دةطرم ،كة لةحزوور و بووني مندا داني بةوةدا ه َينا ،لةتوركييةي كوردي
ئياق��ي قوربانييةكان��ي ط��ازي ذةهراوي��ي ه��ةن ،ب� َ
َ
�ةلم ئ��ةو بةه��ؤي ئ��ةوةي لةس��ةرووي
خؤيةوة فةرماني ث َيكراوة ،ناتوان َيت وةك قوربانيي طازي ذةهراويي ضارةس��ةرييان بؤ
بكات ،لة ِرووي ثزيشكيش��ةوة ناتوان َيت ،وةك ثزيش��ك َيك دذ بةمة بوةس��ت َيت.
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َ
لةطةل ثزيشك َيكي كورد ،دكتؤر يوسف بذار
ضاوث َيكةوتن
َ
لةطةل سةركردة كوردةكاني ئ َيراق
هةروةها
١٣ي ئةيلوولي ١٩٨٨
ثرس��يار :ك��وردة َ
ئياقييةكان��ي قورباني��ي ط��ازي ذةهراوي��ي ل��ةم كةمث��ةدان .ئاي��ا تؤ
وةك ثزيش��ك َيكي تووش��بووي ك��ورد ،دةتوان��ي ِراي بطةي َي�ني و بيس��ةمل َيين؟
بذار ... :بةلَيَ!
ثرس��يار ... :ب� َ
�ةلم حكومةت��ي توركيي��ة ئيديع��ا دةكات ،ئ��ةوان بؤ س��ةملاندني ئةمة،
هيض بةلَطةيةكيان نةدؤزيوةتةوة ،كةكوردةكان ،ئةوانةي ثةنايان بؤ ئةم كةمثة ه َيناوة،
لةئياق قوربانيي شة ِري طازي سوثاي َ
َ
ئياقيي بووبن.
ب��ذار .. :هي��ض بةلَطةي��ةك؟ م��ن خؤم بةلَطةيةكي بةردةس��تامن .لة ِروخس��ارم ب ِروانة:
قاوةيي ،بريين طاز لةسةر َ
كول و شةويلكةم .دةستةكامن نيوة سووتاون ،ث َيستم ِرةنطي
مردووي طرتووة و زةرد هةلَطة ِراوة .من بةم دةس��تة ناتةواوانةي خؤم ،طةل َيك ،طةل َيك
ل��ة قوربانييةكان��ي ط��ازي ذةهراويي��م ضارةس��ةركردووة .م��ن ه��ةر خ��ؤم .م��ن ش��اهيدي
هةولي لةكوردستاني َ
َ
ئياق ،مرؤظم لةمردني طاز
نةتةوةكةم بؤ م َيذوو .من لةناوضةي
ِرزطارك��ردووة ،بة ِرؤذ و ش��ةو .ت��ا ئةوةي ه َيزم ل َيدةب ِرا....
ثرسيار :ئةم قوربانييانةي طاز ئ َيستا لةكو َين؟
ل�يرةش ل��ةم كةمث��ةدا قوربانييةكان��ي ط��ازي ذةهراومي��ان هةي��ة ،ب� َ
ب��ذارَ :
�ةلم دةبيَ،
ش��ت َيكتان ب��ؤ ِروونبكةم��ةوةَ :
ل�يرة لةتوركيي��ة تةني��ا ئةوان��ة دةدؤزن��ةوة ،ك��ة بةس��ووكي
هيش��ي طازي ذةهراويي س��وثاي َ
بةركةوتوون .ئةوانةي بةقورس��يي بةر َ
ئياقي كةوتن،
لةهةم��ان ش��و َين و ج� َي م��ردوون .ئةوان��ةي بةش� َيوةيةكي مامناوةندي��ي بةركةوتن ،يان
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خؤي��ان ب��ةرةو ضي��اكان ِرؤيش�تن و ِرزطاركرد و زؤربةش��يان ِرزطاري��ان نةبوو ،يان ئةوةتا
دؤس��تةكانيان بةكؤلَ��ي خؤي��ان بةن��او ئةم داروبةردةدا بؤ َ
ئية ،ب��ؤ توركييةيان ه َيناون.
َ
بةلم زؤر َيك لةوانةش هةر لةكاتي ِراكردندا لةترس��ي طازةكة مردن .بةكو َيرةوةريي و

نةهامةتيي��ةوة مردن.
هةولَب��دة بة ِراش��كاويي بيه َينيت��ة بةرض��اوي خ��ؤت :ئ َي��وة بؤت��ان دةك� َ
�ري ،ثياو َيك��ي
َ
بةكؤل خؤتاندا
وةك م��ن بةب ِري�ني س��ةدان كيلؤمةت��ر بةناو كةلَةكةبةرد و ش��اخةكاندا،
ب��دةن و ب��ؤ الي نزيكرتي��ن ثزيش��ك لةتوركيي��ةي به َين��ن؟ ئةمة بةكةم ك��ةس دةكر َيت و
ِرزطاري��ان دةب َي��ت .ئةوةي��ة ،ك��ة بةزؤربةيي تةنيا ئةوانة ِرزطاري��ان بووة ،كة لة ِراكردندا
بةس��ووكي ب��ةر ط��ازي م��ةرط كةوت��وون و خؤي��ان طةياندووةت��ة توركيي��ة .بة ِري��زةوة
َ
بةمندال و ث�يرةوة .ضةند حالَةت َيكي قورمسان
دةتوان�ين ئ��ةم حالَةتان��ة نيش��ان بدةين.
بيس��تووة ،ئةوةندةي ئ َيمة ئاطادار بني ،توركيية ئةو تووش��بووة قورس��انةي بؤ ه َيند َيك
َ
نايةوي
خةس��تةخانةي دوورةدةس��ت ب��ردووة ت��ا جيه��ان ل َي��يئاط��ادار نةب َي��ت .توركيي��ة
بةه��ؤي ئ��ةم كوردان��ةوة ،كةقورباني��ي ط��ازي ذةهراوي�ين ،ن َيوان��ي خ��ؤي لةط� َ
�ةل َ
ئ�يراق
َ
نايةوي بةبةلَطةوة بؤ جيهاني بسةمل َي َ
ين ،كةكوردةكان
ت َيكبدات و بيخاتة مةترسييةوة.
َ
نايةوي دةرطاي بةغدا بة ِرووي خؤيدا داخبات يان ئةوةي
بةطاز شة ِريان لةطةلَدا كراوة.
بةغدا ثشيت ت َيبكات .بةم ش َيوةية توركيية نكؤلَي لةهةموو شت َيك دةكات .خؤي نكؤلَيي
ل��ةوة دةكات ،كةك��ورد لةتوركيي��ةدا هةي��ة .زياتر لة  ١٠مليؤن م��رؤظ لةتوركيان! ئةوان؟
( ب��ةالي توركيي��ةوة ) ن��ة بووني��ان هةي��ة ،ن��ة مرؤظ��ن؟ تةنان��ةت وةك نةتةوةي��ةك ك��ة
َ
ثشتطويان دةخات ،لةكاتي مردن
بةش� َيوةيةكي وةحش��ةتناك س��تةميل َيكراوة؟! جيهان
بةطازي ذةهراويش��ةوة؟  ....ئ��ةي خواية!...؟
ئياق��ي كام ج��ؤري ط��از دذ بةكوردةكان��ي دانيش��تووي َ
ثرس��يار :س��وثاي َ
ولتةك��ةي
بةكاردةه َين َي��ت؟
ب��ذار ... :ط��ازي خ��ةردةل و س��ارين و تاب��وون و فؤس��جني وفس��فؤ ِري ئةندام��ي و
بؤميب فس��فؤ ِري ئةندامي و ت َيكةلَةي كوش��ندةي جياواز َ
كةئياقييةكان بةكاريانه َيناوة!
„...Senfgas, Sarin, Tabun, Phosygen, Organnophosphoras, Phosphoras41
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Bomben, jede Menge Misch-Verbindungen und alles, was die Iraker an
Gastod mixen können“.
ثرس��يار :لةس��ةركردةي ك��ورد دةثرس��م :ث َيم��ان بلَ� َ
ين ،ئ َي��وة دةتوان��ن ش��ايةتيي ضي
بدةن!
س��ةركردةي ك��ورد :ش��ةوي يةك��ةم ،كةس��وثاي َ
ئياق��ي ئ َيم��ةي –وات��ة ئ��ةم ه��ةزاران
مرؤظ��ةي كةئ َي��وة َ
ل�يرة لةكةمث��ي نزيكي يوكس��ةكؤظا دةيبينن– بةط��از بؤمب باران كرد،
٢٥ي ئاب��ي  ١٩٨٨ب��وو .ل��ةم ش��ةوةدا  ١٢ه َيليكؤثةت��ر َ
هيش��يان ك��ردة س��ةرمان .ئ��ةوة
لةناوضةي ئام َيدي نزيكي سنووري توركيية بوو .ه َيليكؤثتةرةكان لةسةعات ( )١٠دةي
ش��ةو و يةك��ي بةياني��دا هات��ن.
بةضةك��ي كيمياوي��ي دةس��تيان بةبؤمباردمان��ي ئ َيم��ة ك��رد .هةروةه��ا بةذةه��ري
وةك ت��ؤز .بؤمب��ةكان دةنطي��ان زؤر كزب��وو ،زؤر بةكةم��ي دةنطي��ان هةب��وو .وةك
ووششسسسسسسسسسسسسسس��ة دةنطي��ان دةه��ات .هةم��ووي ئةم��ة ب��وو .ط��ازي م��ةرط
بةسةر ئةرزدا َ
بلوبؤوة .لةسةرخؤ .بةخؤخشاندن .وةك تةمومذ َيك .هةروةك تو َيذ َيكي
هيؤشيما .ئةو شةوة شةو َيكي در َيذ لةئازاري مةرط بوو .ئةوة
كيميايي ،وةك كيميايي َ ِ
ب��وو طةل َي��ك ك��ةس م��ردن .م��ن خ��ؤم مردن��ي زؤر كةس��م دي��ت .هةروةه��ا س��ةربازةكاني
ئياق��ي ،ئةواني��ش م��ردن .م��ن ديت��م ،كةئ��ةو س��ةربازة َ
َ
ئياقييان��ةي كةوتب��وون ،ض��ؤن
دةيانويس��ت دةمب َي�ني ط��از بةس��ةر دةم و لووت��ي خؤيان��دا ب��دةن ،ب� َ
�ةلم درةن��ط ب��وو.
ئةواني��ش ِرزطاري��ان نةب��وو .دةمب َينةكان��ي ط��از ه��ي يةك َيتي��ي س��ؤظيةت ب��وون .س��اخيت
ِرووس��يا .لةس��ةريان  CCCPنووس��رابوو.
ثرسيار :سةربازةكاني َ
ئياقيش هةروةها مردن؟
بذار :بةلَيَ! سةربازةكاني َ
ئياقيش بةطازي ذةهراويي مردن...
سةركردةي كورد ... :ئةوان لةنزيكي ئ َيمةوة بوون ،بةرامبةر بةئ َيمة...
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ئياقيي و َي ِراي دانيش��توواني كوردي َ
ثرس��يار.... :و س��وثاي َ
ولتةكةي ،طازي بةس��ةر
سةربازةكاني خؤشيدا ِرشت؟
س��ةركردةي ك��ورد :بةلَ�يَ! ئ��ةو  ١٢ه َيليكؤثت��ةرة لةناوض��ةي ئام َي��دي نةياندةتواني،
ي��ةك بةي��ةك ئ َيم��ة بةط��از بك��وذن .هةروةه��ا بؤش��يان ل َي��ك جيانةدةكراي��ةوة .ئ��ةوة بوو
س��وثاي َ
ئياقي��ي ه َيزةكان��ي خؤش��ي ،كةث َيش�تر ب��ؤ ش��ة ِري ئ َيم��ةي ناردب��وو ،ئةوانيش��ي
بةئ َيم��ةوة بةط��از كوش��ت .دةن��ا نةياندةتوان��ى ل� َ
�ةوي ،ل��ةم ش��و َينةدا مبانكوذن.
َ
ثرسيار :سوثاي َ
لةكوي بوو؟
ئياقيي ئةو طازي ذةهراوييةى
س��ةركردةي ك��ورد :ئ َيم��ة ئ��ةوة نازانني.ل��ةم ِرووةوة هي��ض زانياريي��ةك ي��ان
س��ةرةداو َيكمان نةدؤزيوةت��ةوة.
ثرسيار :طازة ذةهراوييةكة ض كارت َيكةر َيكي لةسةر قوربانييةكان هةبوو؟
س��ةركردةي كورد :كارةس��اتةكة ،وةك ئةوةي من باس��ي دةكةم ،لةطرد َيك لةناوضةي
ئام َي��دي ِرووي��دا .ئةوةن��دةي ئ َيمة هةس��تمان ث َيكردب َي و بزانني ،م��ةوادة كيمياوييةكان
لةط��ازي ذةهراوييةك��ة قورس�تر ب��وون .ئ��ةوة ب��وو مةوادة كيمياوييةكان س��ةرةتا لةس��ةر
ئ��ةرز كةوت��ن .ثاش��ان ط��ازي ذةهراويي��ةكان كاري��ا ن ت َيكردي��نِ .راس��تةوخؤ كاري��ان ك��ردة
سةر ضاو ،لووت ،دةم ،ئةوك و سييةكان .قوربانييةكاني طازةكة ضاويان سوورهةلَطة ِراو
فرم َيس��كيان دةباران��د .لووتي��ان دةس�تي بةدلَؤث��ةو ضؤ ِران��ةوة ك��رد .دةم و ط��ةروو وةك
ئاطر دةس��ووتان .هةناس��ةيان بؤ هةلَنةدةك َيش��را .زؤر َيك كةوتنة هةناس��ةب ِركةوة ،وةك
ئ��ةوةي خبنك� َ
ين .خةلَكةك��ة حالَ��ي زؤر خ��راث ب��وو .زؤر َيك بةس��ةخيت دة ِرش��انةوة .ئةو
ط��ازة ذةهراويي��ة بؤطةنيو َيكي زؤر ناخؤش��ي هةبوو .وةك ئ��ةوةي ت َي َ
كةلو َيك لةه َيلكةي
ثي��س ،خ� َ
�ؤل و ثالس��تيك ب َي��ت...
بذار ... :ه َيند َيك لةقوربانييةكاني طازةكة ،دةستيان بلؤقي كرد...
سةركردةي كورد ... :و نةخؤشيي ث َيست و زيثكة....
ب��ذار.... :وة دةس��تيان ،هةس�تي لةدةس��تدابوو .ث َيس��تيان وةك م��ردووي ل َيهاتب��وو.
لةناكاو هةس��تيان بةهيض نةدةكرد .وةك ئةوةي مردن لةث َيس��تيانةوة دةس�تي ث َيدةكرد.
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ثرسيار ... :بؤني طازي ذةهراوييةكة ضؤن بوو؟ دةتوانن جار َيكيرت باسي بكةن؟
ب��ذار ... :دةت��وامن بلَ َيـ��م :وةك س� َيوكي ِرزي��و .وةك ئ��ةوةي بةزؤر س� َيو َيكي طنخاوت
دةرخ��وارد ب��دةن .م��رؤظ ب َي��زي ل َيدةك��رد .نةخؤش��ييةكي ليخ��ن ،ك��ة هةموو جةس��تةتي
تةنيب َيت!...
ثرسيار ... :ئةي ث َيست؟
ب��ذار ... :ئةط��ةر ئ َيم��ة دةس��تمان لةث َيس��ت دةدا ،ث َيس��تةكةي هةلَ��دةوةري .ئ��ةو
َ
َ
مبةوي،
بةخيايي و ئةطةر
ش��و َينانةي دا ِرووش��ابوون طةورةتر و طةورةتر دةبوون .زؤر
برم ،ب��ةر لةهةمووش��ت َيك هةناس��ة ب ِركةب��وو ،ه� َيه� َيه� َيه� َي
بةباش��ي دةريب� ِ
خةلَكةك��ة دةكؤك�ين و دة ِرش��انةوة .وةك ئ��ةوةي دواي�ين س��اتةكاني ذياني��ان ب َي��ت.
مرؤظ��ةكان س��كضوونيان طرت .ه َيند َيكيان س��كضووني بةردةوامي��ان هةبوو .وةك ئةوةي
ِروو لةم��ردن ب��ن و دةس��تيان لةذي��ان بةرداب�يَ .ئ��ةوةي نةيدةتوان��ي ه َي��زو ووزةي خؤي
كؤكات��ةوة ،تةني��ا لةب��ةر ب َيه َيزي��ي دةمرد .واتة بةئ��ازارةوة دةمردن.

ثرسيار .... :هيض دةوا و دةرمان َيكتان نةبوو؟
سةركردةي كورد :ه َيند َيك لةث َيشمةرطةكان ،ماسكي طازيان هةبوو .ماسكي طازةكان
نةك ِرابوون ،بةلَكو ئةوانةي كة لةشة ِري دذ بةسةربازةكاني َ
ئياقيدا دةستيان كةوتبوو.
ب��ةم هؤي��ةوة طةل َيك لةث َيش��مةرطةكان خؤيان ِرزطاركردَ ،
بةلم دانيش��تووة ئاس��اييةكاني
طوندةكان نةيانبوو .دواي َ
هيش��ي طازةكة ِرايانكرد و بةش� َيكيان بؤ ِرزطاربوون ،روويان
لةشاخةكان كردَ ،
بةلم لةو َيش زؤريان بةطازي مةرطةوة مردن.
ب��ذار ... :تةني��ا ش��ت َيك ،كةكردي��ان ،ئ��ةوة ب��وو ،ي��ا دةس��ت ب��ةدةم و ِروخس��ار ،دةم و
لووتيان��ةوة بط��رن ،ي��ا ئ��ةوةي دةمسالَ َيكي تة ِريان وةك بةرطرييةك بة ِروخس��اري خؤيان
دادةدا .ي��ا ئةوةت��ا ب��ةرةو بةرزايي��ةكان ِراياندةك��رد ،بؤئ��ةوةي ل��ةو تةم��ةي كةطازةك��ة
خس��تبووية س��ةر ئ��ةرزةوة دةرك��ةون ،ب��ةآلم ئةمة ب��ؤ هةموويان يارمةتي��دةر نةبوو....
س��ةركردةي ك��ورد :دةك��را ل��ةوة زؤر خراث�ترى ل� َي بةس��ةرب َيت .ل� َ
�ةوي ،ل��ةو ج َييةي
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َ
دةوتري – شو َيين واي ل َيية ،كة لةذ َير
كةئ َيمة ل َييةوة د َيني ،لةناوضةي ئام َيدي - ،وةك
دةس�تي ث َيش��مةرطةدايةو ئةوةي�تر لةذ َي��ر دةس�تي س��وثاي َ
ئياقيداية .ك��وردة ب َيهيواكاني
قوربانيي طازي ذةهراويي نةك تةنيا ِروويان لةبةرزاييةكان دةكرد ،بةلَكو بؤ ِرزطاريي
خؤي��انِ ،رووي��ان لةخةس��تةخانةكاني َ
ئياقي��ي لةناوضةكةدا دةكرد و دةب� َي ث َيتان بلَ َيم،
ئ��ةوةي م��ن بةض��اوي خ��ؤم ديتووم��ة و بةئةزموون��ي خ��ؤم دةت��وامن ش��ايةتي ب��دةم،
زؤر َي��ك لةكوردةكان��ي قورباني��ي ط��ازي ذةهراويي بةهة ِرةش��ة ل َيكردن و طوش��ار خس��تنة
س��ةرةوة ،ب َيئةوةي ضارةس��ةريان بؤ بكر َيت ،دووردةخرانةوة .من ئاطاداري ئةوةم ٥٠٠
قورباني��ي ط��ازي ذةهراوي��ي لةدةوروبةري ئةو ج َييةي م��ن ل َييةوة د َيم ،خؤيان طةياندة
خةس��تةخانةي ئام َيديي��ةوة و داواكاري يارمةتي��ي ثزيش��كي ب��وون .ت��ةواو بةخؤ ِراي��ي.
َ
ئياقيي ث َييان دةوتن :ئ َيوة َ
بةرثرس��ةكاني َ
دةكري ،ئةطةر
لية كات َيك ضارةس��ةرتان بؤ
ِراطةياندن َيك واذؤبكةن ،كةث َيش��مةرطة طازي بةس��ةردا ِرش��توون! بةلَ َي بةم ش� َيوةية ئةو
ب َيتاوانانةي كةقوربانيي طازي ذةهراويي بوون ،هة ِرةش��ةيان ل َيدةكرا .بؤ جار َيك ئةمة
َ
ناكري!
ب َينن��ة بةرضاوي خؤت��ان .باوة ِر
ثرس��يار :ضةند كةس��ي كورد بةهؤي ئةم طازيمـ��ةرطةوة َ
لةئياق مردن؟ بةطش�تي
ضةند كةس؟
بذار :بةطشيت؟
ثرسيار :بةلَيَ ،هةمووي بةيةكةوة...
سةركردةي كورد :بةطشيت لةبارةي  ٢٥هةزار كةسي كوردي َ
ئياقييةوة تا بةئيمرؤ
ئ َيمة هيض نازانني ،كةضييان ل َي بةسةرهاتووة .ئةم كوردانة لةئ َيستادا لةاليةن سوثاي
َ
ئياقيي��ةوة دةستبةس��ةركراونِ .رؤذان��ة ناوضةكةي��ان بةضةك��ي كيمي��اوي بؤمب��اران
دةكر َيت...
ب��ذار ... :ب��ةر لةهةم��وو ش��ت َيك ،هيض زانيارمي��ان لةبارةي دانيش��توواني ناوضةكاني
َ
ئاكري نيية.
عةقرة ،ش� َيخان و
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ثرسيار :بةلَيََ ،
بةلم ئةوةي مةبةسيت من بوو ،بةر لةهةمووشت َيك قوربانييةكاني
طازي ذةهراويية ،واتة :تائ َيستا ضةند كةس لةكوردةكاني َ
ئياقيي – ئةوةندةي تائ َيستا
هيش��ي س��وثاي َ
زانراوة – بةهؤي َ
ئياقيي و بةضةكي كيمياوييةوة ،كوذراون؟ هةزاران،
دةيان هةزار؟ ضةند َيك؟
س��ةركردةي ك��ورد :م��ن منوونةيةكت��ان ب��ؤ د َينم��ةوة :لةطوندةكةي م��ن ،لة  ٦٠كةس
 ٢١كةس��يان توانيي خؤي بطةيةن َيتة توركيية و ِرزطاري ب َيت ٤٠ .كةس��يان مردن .ئةمة
دةكات��ة دوو لةس��ةر ي��ةك ،وات��ة لةس� َي ك��ةس دووي��ان م��ردوون ،يةك َيكي��ان ِرزطاريب��ووة.
ئةم��ة هةلَس��ةنطاندني من��ة بؤ هةموو كوردس��تاني َ
ئياق لةوان��ةي بوونة قورباني طازي
ذةهراويي.
ثرس��يار ... :ئةم��ة بةوات��اي ئةوةي��ة ،دةب َي��ت تائ َيس��تا دةي��ان ه��ةزار ك��وردي َ
ئياق��ي
بةه��ؤي طازيمةرط��ةوة مردبن.
سةركردةي كورد ... :تةنيا لة« ِرووباري شني « زياتر لة(  ) ٣٠٠٠س َي هةزار كةس
دواي َ
هيش��ة كيمياوييةك��ة م��ردن .هةم��وو ئةندامان��ي مالَ� َي بةذن��ةكان ،مندالَ��ةكان و
ثريةكان��ةوة ،هةموويان م��ردن ،تةنانةت ئاذةلَةكانيش...
َ
ثةيامن�يري ِرؤذنام��ةي طاردي��ةن  :) The Guardianم��ردووةكان
دةيظي��د هريس��ت (
ضييان ل َي بةس��ةرهات؟
ب��ذار :س��وثاي َ
ئياقي��ي زؤرين��ةي ئ��ةو مردووان��ةي ب��ؤ ن��او ِرووبارةك��ة ف ِر َي��دا .زؤر
كةمي��ان بةخ��اك ئةس� َ
�ثيدران.
َ
دةكري جار َيكيرت بؤ ثرس��يار لةبارةي مردووةكانةوة بطة ِر َيةوة :ئةوةي
ثرس��يار:
ت��ؤ دةيب َي��ذي ،بةوات��اي ئةوةي��ة ،لةباك��ووري كوردس��تاني َ
ئياقي��ش ناوض��ةي وا هةي��ة،
كةمرؤظ��ةكان وةك ئ��ةوةي ل��ة هةلَةجب��ة لة باش��ووري كوردس��تان بةش� َيوةيةكي د ِرندانة
َ
بةط��ازي مةرط��ةوة م��ردوون .ثي��او دةتوان َيت لة هةلَةجبةيةك��ي َ
بدوي؟
نوي
َ
بذار :هةلَةجبةيةكي َ
دةمةوي بلَ َيم :هريؤشيماي كورد!
نوي؟ من
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س��ةركردةي كورد :زؤر دروس��تة! هريؤش��يماي كورد! بؤم َيكي كيميايي هريؤش��يما! و
هيتلةر َيكي َ
نوي! س��ةدام حوس� َ
ين « ،د ِرندةكةي َ
ئياق « ،كؤمةلَكوذ َيك وةك هيتلةر!...
بذار ... :سةدام لة هيتلةر خراثرتة...
س��ةركردةي ك��ورد :بةدلَنيايي��ةوة تائ َيس��تا زيات��ر ل��ة(  ) ٥٠٠٠٠ثةجن��ا ه��ةزار ك��ةس
هيشي طازي سوثاي َ
كةوتوونةتة ذ َير َ
ئياقيي  -ئةمة ئيرت هةلَةجبة نيية ،ئةمة دةيان
ه َيندةي هةلَةجبةية .ئةمة جينؤسايدة ،كة م َيذوو لةدواي جةنطي جيهانيي دووةمةوة
بةخؤي نةديوة.
ثرسيار :ئ َيوة باس لةكؤمةلَكوذيي بةش َيوةي نازييةكاني َ
ئةلانيي دةكةن؟
س��ةركردةي ك��ورد :مؤس��ؤل َيين لةس��ةدام باش�تربوو .ثينؤض َي��ت لةس��ةدام باش�ترة.
تةنان��ةت هيتل��ةر خ��ؤي لةئةو خراثرت نةبوو .بة ِراس��تيي س��ةدام د ِرندة و س��تةمكار َيكي
ئةوتؤي��ة ،ك��ة م َي��ذوو بةخؤي��ةوة نةيديوة.
ب��ذار :لة ِراس��تيدا ئةط��ةر نامرؤظ َي��ك هةبيَ ،كة ئةهرميةن ب َيباتةوة ،ئةوة س��ةدام لة
َ
وةحش��ةتناكرتينيانة ،ك��ة تووش��ي ك��ورد ب��ووة .ئةو دةي� َ
لةناويبةري.
�ةوي ئةوةي ك��وردة
َ
دةيةوي هةروا بةئاس��اني كوردةكان لة ناوببات ،نةيانه َيلَيَ!! س��ةدام  %٩٩كوردةكاني
ئةو
لةناوبردووة.
س��ةركردةي ك��ورد :ئ َيم��ة ئ��ةوة هةش��ت مانط��ة ئاوارةي��ن .لةمانطةكان��ي س��ةرةتاي
ِ ( Odysseeراكردنةكةم��ان)دا بةياني��ان ،ك��ة لةخ��ةو هةلَدةس��تاينِ ،ر َيومي��ان دةدي��ت.
م��ن ِ ٣٠ر َيوي��م بريد َيت��ةوة ،كةهةمووي��ان مردب��وون .لةنزيك��ي ئ َيم��ةوة ،لةك َي��وةكان بةر
َ
هيش��ي كيمياوي��ي كةوتب��وون و لةناوضووب��وون .ماوةيةك��ي زؤر لةكات��ي ئاوارةي��ي و
طويان لةضريكةي ثةلةوةر دةبوو .ئ َيستا ئةوة نةماوة .ئةو َ
ِراكردنةكةماندا َ
ئاذةلنةش
هةروةه��ا ك��وذراون .ب َيدةن��ط ب��وون .كوردس��تان م��ردووة .لةناوض��ووة .ض� َ
�ؤل ،خالَ��ي ل��ة
مرؤظ .س��ووتاو و لةناوضوو .بةو ِر َيطايةوة كةبؤ َ
ئية هاتني ،طوند َيكمـ��ان نةديت .هيض
كةس� َيك .كوردس��تان ب��ووة بةئةرز َيك��ي ِرةشِ .رةش وةك م��ةرط  ...ت��ةواو! جيهان دةب َي
ب َي��ت و ب َياليةنان��ة و َينةك��ةي ب َين َيت��ة بةرضاوان��ةوةَ .
ئ�يراق و توركيية دةب� َي ِر َيطا بةمة
بدةن .ئ َيمة خؤمان ئامادةين ،لةطةلَيان بؤ كوردستان َ
ئياق بطة ِر َيينةوة ،لةناوضةكان و
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ش��و َينةكان بؤيان بس��ةمل َينني ،كةئ َيمة قوربانيي َ
هيش��ي طاز – بةمةبةسيت كؤمةلَكوذيي
و جينؤس��ايد بووي��ن .ئةط��ةر ِر َيط��ة بةم��ة ن��ةدةن ،خ��ؤي لةخؤي��دا بةلَطةية ب��ؤ ئةمةي،
كةئ�يراق ضةك��ي كؤمةلَكوذي��ي كيمياي��ي ل��ةدذي كوردةكان��ي دانيش��تووي َ
َ
ولتةك��ةي
بةكاره َيناوة.
ثرس��يار :لةئ َيس��تادا مةترس��يي ئةوة هةية ،كةض َ
ئياق و ض توركيية لةضوارض َيوةي
َ
ولتةكةيانداِ ،ر َيطا نةدةن تا ل َيكؤلَينةوةيةكي ب َياليةنانة لةبارةي ئةو ِراطةياندراوانةي
ئ َيوةدا بكةن....
س��ةركردةي ك��ورد ( :بةئ��اخ هةلَك َيش��انةوة ) ...دوو ت��ا س� َي س��الَيرتيش مرؤظ��ةكان
ناتوان��ن ب��ؤ كوردس��تان َيك كةب��ةر َ
هيش��ي ط��از كةوت��ووة ،بطة ِر َين��ةوة .منال َيك��ي زؤر
ه َيش��تا ط��ازي مةرطي��ان لةطةلَ��ةِ ،راس��تة لةدايكب��وون ،دةذيش��ن -،باش�ترة بلَ َي�ين :ت��ا ئ��ةو
كاتة دةم َيننةوةَ ،
بةلم تا لةذياندابن ،بةكةمئةنداميي دةم َيننةوة و لةوانةشة بشمرن،
بةرلةوةي ض َيذيان لةذيان وةرطرت َ
يب .ئةوانة بةمةرط َيكي در َيذخايةني ث ِر لة ئةشكةجنة
و ئازاراوة مةحكومن .زؤر َيك لة دايكةكان دةبوو ،بؤ ِرزطاركردني خؤيان ،مندالَةكانيان
بةج َيبه َيلَ��ن .م��ن خ��ؤم َ
منالن َيك��م دي��وة ،كةضاوي��ان س��وور هةلَطة ِراب��وو ،فرم َيس��كيان
دةباران��د ،لووتي��ان ئاوس��ا ب��وو ،ئ��اوي ل َيدةض��ؤ ِرا ،دةكؤك�ين و دواي�ين هةناس��ةيان دةدا،
لةش��و َينيكي ض� َ
�ؤل ،و َيرانةيةك��ي ِرةش و ئةرز َيك��ي س��ووتاو ،بةهاواركردن��ةوة دةمدينت،
نائوم َي��د ،ت َيكش��كاو .ب��ةم هؤيان��ةوة داهاتوومان نيية.
ثرس��يار :ضةن��د من� َ
�دال لةوان��ةي كةبوون��ة قورباني��ي ط��ازي ذةهراوي��ي َ
ل�يرة ل��ةم
كةمث��ةدا دةذي��ن؟
سةركردةي كورد :وتين ئةمة ئاسان نيية .زياتر لةسةد خانةوادة َ
لية لةم كةمثةن.
زؤرين��ةي ئ��ةوان ،بةناض��اري مندالَةكان��ي خؤي��ان لةكوردس��تاني َ
ئ�يراق بةج َيه َيش��تووة.
ئيةي��ان به َين��ن .ئ��ةم َ
نةيانتواني��وة ،لةط� َ
�ةل خؤي��ان ب��ؤ َ
منالنة ب َي ب��اوك و دايك و باثري
لةكوردس��تاندا دةذين ،كة بةطاز َ
هيش��ي كراوةتةسةر.

48

ANFAL 1988
Ferdinand Hennerbichler

ئياقي��ي لةترس��ي َ
ثرس��يار :بةطش�تي ضةن��د ك��وردي َ
هيش��ي ضةكي كيمياي��ي بةرةو
توركيي��ة و َ
ئ�يران ِرايانكردووة؟
سةركردةي كورد ... :تائ َيستا بةرةو توركيية زياتر لة(  ) ١٠٠٠٠٠سةد هةزار كةس،
ئيان ضةند ه َيندةي ئةم ِراكردني بةكؤمةلَةوةَ .
بةرةو َ
لية لةيوكسةكؤظا زانيارييةكي
وورد و تةواومان لةم بارةوة نيية.
ب��ذار :هةنووك��ةش نزيك��ةي ( ) ٦٠شةس��ت ب��ؤ ( ) ١٤٠،٠٠٠س��ةدو ض�ل ه��ةزار ك��ورد
لةئياق ،لةاليةن سوثاي َ
َ
ئياقييةوة طةمارؤدراون و لةذ َير مةترسيي طازي مةرط دان.
لةب��ارةي ضارةنووس��ي ئ��ةم كوردان��ةوة هي��ض زانيارييةكم��ان نيية.
ثرسيار :كوردة ثةنابةرةكان َ
لية بةض جؤرة نةخؤشييةكةوة دةنالَ َينن؟
ب��ذار :وةحش��ةتناكةَ ،
ل�يرة زؤر َيك نةخؤش��ن .من ثزيش��كم .ل��ةم ِرووةوة من دةتوامن
ب��ةوردي زانياري��ت بدةم�يَ :زؤرب��ةي مندالَ��ةكان تووش��ي ِرش��انةوة و س��كضوون ب��وون،
خؤراك��ي خ��راث ،ي��ان خؤراك��ي ك��ةم .هةروةه��ا مندالَة س��اواكانيش بةو َين��ةي مندالَةكان
و طةجن��ةكان ،زؤرب��ةي ذن��ةكان ئ��ازاري س��ينط و مةمكي��ان هةي��ة ،زؤر َي��ك لةدايك��ةكان
مندالَةكاني��ان لةبارض��ووة.
ثرسيار :بؤضي؟
ب��ذار :يةك��ةم لةبةرئ��ةوةي زؤر س��اردبوو ،ئ��ةو كات��ةي دةب��ووِ ،رابكةي��ن ،ثاش��انيش
لةبةرئةوةي ه َيض نةبوو ،بيخؤين ،بةبةردةوامي لة ِراكردندا بووين ،بةث َي ضةند هةزار
ك َيوي بةرزمان ب ِريوة ،لةس��ةر س��نوورةكاني توركيا ضاومان بةس��ةيارة كةوت!
ثرسيار :توركةكان دةستبةج َي لؤرييان بؤ ئامادةكردن؟
َ
ب��ذار :بةلَ�يَ ،ب� َ
ئاذةل ،هي��ض لؤرييةكي
�ةلم تةني��ا س��ةيارةي تايبةت بةطواس��تنةوةي
ئةوتؤ نا ،كة بةش َيوةي ئاسايي بؤ طواستنةوةي مرؤظ ب َيت .بةطشيت ئةو سةيارانة بوون،
كةئاذةلَيان ث َيدةطوازر َيتةوة .ئةم س��ةيارانة بوون ،كة لة توركيية بةش� َيوةيةكي ئاس��ايي
بؤ طواس��تنةوةي مة ِرو بزن بةكارياندةه َينن ،يان بؤ بردنة ش��و َيين س��ةرب ِرينيان .وةك
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ومت :توركةكان نةك س��ةيارةي ئاس��اييان بؤ دابني نةكردين؛ لؤريي ئاس��اييش نةبوو .ض
بط��ا بةثاس��ي ج��وان ،الي ئ َيم��ة وا ب��وو و ش��ت َيكيرت نةب��وو .ئةمة ل��ة ِرووي مرؤظايةتيي و
دةروونيي��ةوة كاريطةرييةك��ي زؤري ت َيكردي��ن .س��ةرةتا وام��ان بريدةك��ردةوة ،تورك��ةكان
وةك قوربانيي طازي ذةهراوي دان بةئ َيمةدا دةه َينن و هةر لةس��ةرةتاوة بةش� َيوةيةكي
َ
مرؤظانة هةلَسوكةومتـ��ان لةطةلَدا دةكةنَ ،
ئاذةل ئ َيمةيان طواس��تةوة.
بةلم ثاش��ان وةك
ثرسيار :تؤ خؤت ضيت بةسةرهاتووة؟
َ
بذار :من؟ ئ َيستا ،من قةفةسةي سينطم ،هةروةها طةرووم ضلكي كردووة ،بةو َينةي
زؤرينةم��ان ،مني��ش ه َي��زم ت َيدانام َي َ
ين ،ووردة ووردة بةرةو ئاس�تي ت َيكش��كامن دةبا .بةر
َ
جواميانة هةلَسوكةومتان
لةهةمووشت َيك ،ضونكة توركةكان لة ِرووي ث َيداني خؤراكةوة،
لةطةلَدا ناكةن .هةريةك لةئ َيمة نان ،ضاو ش��ت َيكي وةك هةلَواي دةدر َي َ
يت.
ثرس��يارِ :رؤذانة ضةندجار خواردنتان دةدةنيَ؟ضيرتتان نادةنيَ؟ توركةكان دةلَ َي:
ئةوان طؤشتيشتان دةدةنيَ...
بذار :طؤشت؟! ئةي خواية طيان ،بة ِراسيت ضيرت نيية .ئ َيمة ضةند مانط َيك دةب َيت
رةنطي طؤشتمان نةديوة ،لةناو توركيية لةم كةمثةشدا بةهيض ش َيوةيةك.
س��ةركردةي ك��ورد :س��ةدام ب��ةر لةضةن��د رؤذ َي��ك بةه��ؤي ئ��ةوةوة ،ك��ة لةاليةن��ي
جيهان��ي ِرؤذنامةوانيي��ةوة ثةلَ��ب و بةربينط��ي ث َيطريابوو ،ووتي :ئةو بةهيض ش� َيوةيةك
ناي� َ
�ةوي ك��وردةكان س��زا و ئ��ازار ب��دات ،ئةم��ة قس��ةي ثووض��ي س��ةهيؤنيزمة.
ئ َيم��ة خ��ؤ ب��ؤ ئ��ةوة ناذي��ن تا لةالي��ةن د ِرندةيةك��ي وةحش��ةتناك و كؤمةلَكوذي ئةم
َ
َ
خؤشحال بني بةوةي،
ئاذةل نني ،تا
سةردةمةوة سزابدر َيني .ئ َيمةي كورديش مرؤظني.
كةجارج��ارة بةرش��ةق ناكةوي��ن .ئ َيم��ة ئؤتؤنؤمي��ي  /حوكم��ي زاتي �ي ،دميوكراس��يي،
دميوكراس��يي ِراس��تةقينة ،ئازادي��ي ،س��ةرةجنام ئازادي��ي ،ئازادي��ي خؤم��ان دةو َي��ت .ئ َيم��ة
َ
دةوي ،وةك هةم��وو مرؤظ َيك��ي ئ��ةم جيهان��ة،
ذيان َيك��ي شايس��تةي مرؤظايةتييم��ان
نيشتماني ئ َيمة كوردستان خاك َيكي بةثييت هةية ،لة ِرووي كانزاو مةوادي خامةوة زؤر
دةولَةمةن��دة .ئ��ةوان هةمووش��ت َيكيان ل َيس��تاندين .تةنان��ةت ذيانةكةمش��ان...
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بذار :ئ َيمة تةنيا يةك ش��تمان َ
دةوي ،ه َيند َيك ئازاديي ،هةرنةب َي ئازادييةكي كةم.
َ
ئ َيمة تةنيا ئازادييمان َ
دةمانةوي بذيني...
دةوي.
سةركردةي كورد :كات َيك ئ َيمة خةبات دةكةين ،بةدر َيذخايةنيي و ئاب ِروومةندانةوة
دةيكةي��ن و ب��اوة ِرم ث َيبك��ةن ،ئ َيم��ة س��ةد س��الَة خةب��ات دةكةي��ن ،تةنيا بؤ يةك ش��ت :بؤ
ئازاديي خؤمان...
ثرسيار :لة ِروانطةي ئ َيوة نةتةوةي كورد ضؤن داهاتوويةكي هةية؟
س��ةركردةي ك��ورد :كات َي��ك خؤتان س��ةيري ئةم هةمووة ثةناب��ةرة دةكةن :لةوةتةي
لةم كةمثةي توركيية دان ،هةموو هيوايةكي خؤيان لةدةس��تداوة .نائوم َيد بوون .هيض
ِر َيطاضارةي��ةك نابين�ين .لةئ َيس��تادا ل��ةم كةمث��ةدا ئةم��ة دؤخ��ي راس��تةقينةي ئ َيمةي��ة،
ضونك��ة ئ��ةوان ن��ة وةك ئ��اوارة دةمانناس��ن ،ن��ة م��ايف ثةنابةر َيتيم��ان دةدةن �يَ .ئ��ةوان
ل��ة « كةمث َيك��ي كات��ي « دةدو َي��ن .وةك ئ��ةوةي ئ َيم��ة كامت��ان بةس��ةرضوو ب�يَ ،بةرل��ةوةي
دةس�تي ث َيكرابيََ .
لةئياق توانيمان خؤمان َ
بةلم تكاية ،ئ َيمة َ
لةهيش��ي طازي ذةهراوي
ِرزطاربكةي��ن ،بةس��ةر ئ��ةم بارودؤخ��ةي توركييةش��دا زالَدةب�ين و س��ةركةوتوو دةب�ين.
َ
دةمةوي بيلَ َيم :هةروةك ث َيش��وو ئامادةين ،دذ بة ِر َ
ذيي
ئةوةى لةبارةي داهاتوومانةوة
نامرؤظان��ةي س��ةدام در َي��ذة بةخةباتي خؤم��ان بدةين...
ثرسيار ... :سةرباري ئةو هةمووة؟
بذار :سةرباري ئةو هةمووة!
س��ةركردةي ك��ورد :ه َيش��تا ث َيش��مةرطةيةكي زؤر لةكوردس��تاني َ
ئ�يراق بةتايبةت��ي
َ
هةول�ير ،سةرس��نوورةكاني توركيي��ة و
لةناوض��ة ش��اخاوييةكاني قةندي��ل ،دةوروب��ةري
هةروةه��ا دةوروب��ةري س��ل َيماني م��اون و در َي��ذة بةخةب��ات و بةرةنطاربوون��ةوةي خؤيان
دةدةن .ث َيشمةرطةكان لةو شو َينانة تا دوا هةناسةيان در َيذة بةجةنط و خةباتي خؤيان
دةدةن .ئ َيم��ة هةمووم��ان ئامادةي��ن ،بطة ِر َيين��ةوة و در َي��ذة بةخةب��ات بدةين....
بذار ... :هةموو ئان َيك ئ َيمة ئامادةين ،ئةطةر سةركردةكاني ئ َيمة بلَ َي ،ئ َيمة دةب َي
بطة ِر َيين��ةوة .ئ َيم��ة هةرطي��ز واز لةهيواي خؤمان بؤ طةيش�تن بةئازاديي ناه َينني .ئ َيمة
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تةنيا َ
لية ب َيهيوا بووين ،لةم كةمثة لةتوركييةدا هيض داهاتوويةك بؤخؤمان نابينني-.
ن��ة خواردمن��ان هةي��ة ،ن��ة خواردن��ةوة .نةخؤش��يي مةرط�ين ،بةخراث��ي هةلَس��وكةومتان
لةط� َ
�ةل دةكر َي��ت .ئ َيم��ة َ
ل�يرة بةت��ةواوي ش��ةكةت و ماندووبووي��ن ،بةخؤم��ان دةلَ َي�ين:
باش�ترة مبري��ن ت��ا ئ��ةوةي َ
ل�يرة لةم كةمث��ةدا بةدةستبةس��ةري مب َينين��ةوة .ئةطةر لةبةر
مندالَةكامن��ان نةبوواي��ة ،كةئ َيمة لةبارةي ذيانيانةوة بةرثرس�ين ،لةم َيذبوو مردبووين،
خؤمان كوشتبوو.
ثرس��يار :ئ َي��وة ه َين��د ب َيهي��وا ب��وون ،بةالتانةوة باش�ترة مبرن تا ئةوةي بةم ش� َيوةية
بذين؟
ب��ذار :بةلَ� َي بة ِراس�تي .ل َيبطة ِر َي��ن مبري��ن ،دةمري��ن؛ ذيان��ي ئ َيم��ة هي��ض طرنط نيية،
ب� َ
�ةلم ئ َيم��ة بةذي��ان و مانةوةي مندالَةكامنـ��انةوة طر َيدراوين .ئةط��ةر ئةوان نةبووناية،
دةم َي��ك بوو ،مردبووين.
ثرسيار :ئامادةن كة مبرن؟
بذار :بةلَ َي ئ َيمة ئامادةين ،لةث َيناو نةتةوةي كوردماندا مبرين!
س��ةركردةي ك��ورد :بةلَ�يَ ،ئ َيم��ة بةك��ردةوة بؤ مةرط ئامادةين .ب��ؤ داهاتووي كورد،
بؤ ِرزطاريي نةتةوةي كوردمان .بؤ كوردس��تان.
ثرسيار :ئارةزووتانة ض داهاتوويةكتان هةبيَ؟ بؤضي دةجةنطن؟
س��ةركردةي ك��ورد :ب��ؤ ئازادي��ي ،ئؤتؤنؤمي��ي ،دميوكراس��ي و م��ايف ضارةن��ووس ،وةك
هةم��وو نةتةوةيةك��ي ئةم جيهانة.
ثرسيار :دابةشكردني نان َ
لية لةم كةمثةدا ضؤنة؟ ضؤن بة ِر َيوةدةض َيت؟
ب��ذار :تورك��ةكان ب��ؤ كةمثةك��ة ئيدارةيةكي��ان داناوة ،هاوث َيض لةط� َ
�ةل ئةم ئيدارةية،
تؤ ِر َيكي تةواو لةس��وثا ،ثؤليس ،ثياوي ئاس��اييش و هةذمار َيكي زؤر لةس��يخو ِرةكان ،كة
بةئاس��اني دةناس��ر َينةوة ،ضونكة جلوبةرطي تازةيان لةبةرداية ،وةك ئةوةي تازة لةالي
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خةيات بؤيان ب ِرينب .لةكات َيكدا بةش َيك لةثةنابةرة حةقيقييةكاني كورد بةجلوبةرطي
د ِراوةوة دةس��وو ِر َينةوة .ئةوةن��دةي ث َيوةندي��ي بةئ َيم��ةي ك��وردةوة هةب�يَ ،ئ َيم��ة خؤمان
بةرثرس��ان َيكمان ب��ؤ كةمثةك��ة هةلَب��ذاردووة ،ت��ا ئ��ةو ج َيي��ةي كةتورك��ةكان ِر َيطام��ان
بدةن�يَ .ه��ةر د َيي��ةي س��ةركردةيةكي بؤ خ��ؤي دياريكردووة .ئةم س��ةركردانة بةرامبةر
بةتورك��ةكان لةئي��دارةي كةمثةك��ةدا ،نو َينةرايةتي��ي ئ��اوارةكان دةك��ةن.
ثرسيار :هاوكاريي لةبةرثرسيارةتييةكي هاوبةشدا....
بذار :بةلَيََ ،
َ
َ
دةكةوي ،لةوةي كة لة ِراس��تيدا هةية .من
بةرطوي
بةلم ئةمة خؤش�تر
دةمةو َي��ت بة ِراس�تي ث َيت��ان بلَ َي��م :م��ن ثزيش��كم ،خو َيندني ثزيش��كيم تةواوكردووة .من
زؤر نةخؤش��م و ش��ةكرةم هةيةَ ،
كةلية لةم كةمثةدا ناتوامن ضارةس��ةريي بؤ بكةم .من
ن��ازامن ئاي��ا ئ َي��وة ل َي��مت َيدةط��ةن ،كةئةم��ة ض ئازار َيك��ي بؤ من هةية و ضاو لة ِرووخس��ارم
بك��ة ،ش��ةويلكةي قاوةي��ي و زةردهةلَط��ة ِراوي م��ن دةبي�ني؟ تةماش��اي دةس��تةكامن بك��ة:
ثريةلَ��ؤك ب��ووة ،هةم��ووي بةه��ؤي طازي ذةهراوييةوةية! بةج��ددي تؤ باوة ِر دةكةي ،من
ب��ؤ َ
ئ�يرة دةه��امت ،ئةط��ةر خؤم تواناي دياريكردني ضارةنووس��ي خؤم هةبوواية؟ س��و َيند
َ
لةطةل نةتةوةكةم خؤم خبةمة ناو ئةم دؤزةخةوة .من
بةخوا ،ث َيويستم بةوة نةدةبوو،
َ
هةولي كة لةو َيوة د َيم ،ذيان َيكي ئاس��ايي و مووضةيةكي
وةك ثزيش��ك َيك لةدةوروبةري
باش��م دةب��وو .ئةط��ةر دةم��ي خ��ؤم داخس �تباية ،دذ بةنةتةوةك��ةم ،مامةحةم��ةم ب��ؤ
ديكتات��ؤر كردباي��ة ،ض��اوم ل��ةو هةذاريي خةلَكة ثؤش��يباية ،بةرامبةر بةو س��تةمكاريية
خ��ؤم فرؤش��تباية ،باش�ترين ذي��امن دةب��وو ،ب� َ
�ةلم هةرطيز ئ��ةوة بةمن نةدةك��را .لة ِرووي
ئةخالقيي��ةوة لةناودةض��ووم .ب��ؤ ئةوةي��ة ،كةئ َيس��تا ل��ةم دؤزةخ��ةدا لةط� َ
�ةل نةت��ةوة
بط�يرة :ئ��ةوةي دانيش��تووة،
س��تةمل َيكراوةكةمدا دانيش��تووم .ضاو َي��ك ب��ةم دةوروب��ةرةدا َِ
ئةندازيار َيك��ة .ئ��ةوة م َيعمار َيك��ة ئارش��ت َيكت َيكةِ .رووناكب�يرةكان ،مرؤظ��ة ِراه َينراوةكان.
ئ َيم��ة نةتةوةيةكي س��ةربةرزين و خاوةني فةرهةنط َيك��ي لةم َيذينةين .تؤ باوة ِردةكةي،
ئةوان��ة دةهاتن��ة َ
ئ�يرة ،لةثش��ت ئةو حةوش��ة تاريكة لةتوركييةدا دةذي��ان ،ئةطةر تةنيا
ث ِريش��كةيةكي ئازادييم��ان هةبوواي��ة و خؤم��ان لةب��ارةي ضارةنوومسان��ةوة ب ِري��اردةر
بووباين؟؟
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ثرس��يارِ :ر َيطاب��دةن جار َيكي�تر ب��ؤ ئاماجن��ة ِراميارييةكانت��ان بطة ِر َي��ةوة .ئ َي��وة
ووتت��ان :ئ َي��وة ب��ؤ ئوتؤنؤمي��ي  /حوكم��ي زات��ي خةب��ات دةك��ةن؟
بذار :بةلَيَ .زؤر ِراستة.
َ
لةئ�يراق ب َي��ت ،م��ن دةمةو َي��ت
س��ةركردةي ك��ورد :ئةط��ةر مةبةس��تان جيابوون��ةوة
ِراش��كاوانة ث َيتبلَ َي��م :ئ َيم��ة جياييخ��واز ن�ين ،وةك ئ��ةوةي دذبةرةك��ةي ئ َيم��ة كاو َي��ذي
لةبارةي��ةوة دةكات .ئ َيم��ة ئي��دارةي خؤج َيي��ي حةقيقيم��ان دةو َي��ت .ئوتؤنؤمي��ي
ِراس��تةقينة .ئازادي��ي .بةتايبةتي��ي ئازادي��ي فةرهةنطي��ي و س��ةربةخؤ ،ب� َ
�ةلم هةم��ووي
ئياق��دا دةو َي��ت .لةط� َ
ئةوانةم��ان لةضوارض َي��وةي َ
�ةل بةغدادا هاوكارييـ��ان َ
ولت��ي َ
دةوي-.
�ةل ئ��ةم هةم��وو َ
لةط� َ
دةوي .م��ايف مرؤظ و دميوكراس��ييمان َ
زول��ةدا – دانوستامنـ��ان َ
دةوي.
ب��ةر لةهةم��وو ش��ت َيك دةمان� َ
�ةويِ ،رؤلَةكامنان بةكوردي ث��ةروةردة بكر َين .نةك ئةوةي،
بةش�� َيوةيةكي سيس��تيماتيك كوردي��ي لةقوتاخبانةكان��دا وةك هةميش��ة خبر َيت��ة ذي��ر
طوش��اري عةرةبيي��ةوة ،وةك ئةم��ةي لةئ َيس��تادا هةي��ة ،بةلَك��و دةمان� َ
�ةوي زمان��ي كوردي
لةنيش��تمانةكةماندا وةك زمان��ي س��ةرةكي و زمان��ي فةرهةنط��ي بةفةرم��ي بناس��ر َيت و
كاري ث َيبكر َيت .هةروةها لة ِرووي ئيدارييةوة .لةدايرةكان ،لة ِراطةياندنةكاني طش��تيدا،
لة ِرادي��ؤو تيظي��دا .بةكورتييةك��ةى :ك��وةردةكان خوازي��اري َ
ئياق َيك��ي دميوكراتي��ي و
ثار َي��زةري م��ايف مرؤظي��ان هةب َي��ت ،وةك ئ��ةوةي ب��ؤ منوون��ة ئ َي��وة لةنةمس��ادا هةتانة .يا
وةك ئ��ةوةي لةتريؤلَ��ي باش��ووردا هةي��ة.
ثرس��يار :دكت��ؤر ب��ذار ،ئ َي��وة خؤت��ان قورباني��ي ط��ازي ذةهراوي�ين؟ ئةزموونةكان��ي
بطينةوة...
خ��ؤت َ ِ
ب��ذار :م��اوةي ث َين��ج مانط��ة م��ن بووم��ة قورباني��ي ط��ازي ذةهراوي��ي و ت��ا بةئةم� ِرؤ
لةذيان��دام .م��ن خ��ؤم زؤر كةس��م لةقوربانييةكاني َ
هيش��ي كيمياي��ي لةطوند َيكي نزيكي
َ
هةول�ير ضارةس��ةركردووة .ئ��ةم خةلَك��ة ب��ؤ ضارةس��ةريي ِروويان لةمن كرد )٣٢( .س��ي و
دوو كةس��يان لةبةردةس�تي من��دا م��ردن .م��ن تواني��م زيات��ر لةضل كةس��يان رزطاربكةم.

54

ANFAL 1988
Ferdinand Hennerbichler

ثرسيار :ضؤن و بةضي ضارةسةريت بؤ مرؤظةكان دةكرد؟
ل�يرة بك��ةِ ،رووخس��ارم دةبي�نيَ ،
ب��ذار :م��ن خ��ؤم بةثل��ةي دوو س��ووتاوم .ض��او َ
ل�يرة
لةش��ةويلكة و طؤن��ام دة ِروان��ي ،ئ��ةم قاوةييان��ة ،ثةلَةكاني س��ةر ث َيس��تم دةبي�ني؟ ئةوانة
َ
بةتال و
بةطازي ذةهراويي سووتاون .من بؤية تووشي ئةمة بووم ،ضونكة من بةدةسيت
ِرووتةوة ضارةسةرييم بؤ مرؤظةكان دةكرد .لة ِراستيدا من بؤ شيفا ث َيبةخشني ،هيضم
نةبوو .دوور و نزيك من تةنيا ثزيشك َيك بووم ،لةناوضةكةدا .دؤخةكة بةرةو خراثرت
بوون دةضوو .خراثي زؤرترةوة .قوربانييةكاني طازي ذةهراويي بةل َيشاو بؤ عيادةكةي
من دةهاتن .ل َيشاوي بريندارةكان زؤرتر و طةورةتر دةبوو ،ثسانةوةي نةبوو .من بة ِرؤذ
بةشةو كارمدةكرد تا ئةو ج َييةي ه َيزم ل َيدةب ِرا .من خؤم شةكةت دةركرد و شةكةترت
دةب��ووم ،م��ن تةني��ا دةستكـ� َيشي ثزيش��كيم هةب��وو ،كةثاش��ان نةمدةتوان��ي بيطؤ ِرم��ةوة
(لةدةس��تميان دةرب َين��م و يةك َيكي�تر لةدةس��تبكةم) ب��ةو دةستكـ � َيشانةوة دةس��تم ب��ؤ
رووخس��ارم دةبرد ،بةدةستكـ� َيشةوة ئارةقةي تو َيلَم دةس� ِرييةوة ،كةبرس� َييت َ
هيشي بؤ
دةه َينام و كاتي ئةوةم نةدةبوو ،جةم َيك نان خبؤم ،هةر بةو دةستك َيشانةوة ثاروويةك
ن��امن دةخ��وارد ،برين��ةكان ب��ةردةوام ئازاري��ان دةدام ،تةنطةت��اوي و ب َيعيالج��ي طةورةتر
و طةورةت��ر دةبوون��ةوة ،م��ن ه َين��دة مان��دوو و ش��ةكةت ب��ووم ،لةناوض��وو بةش� َيوةيةكي
وةحش��ةتناك ،لةكؤتاييدا مرؤظةكامن بةش��ةكةتي ضارةس��ةردةكرد.
ثرس��يار :تؤ نيش��انةي سووتان بةطؤنات ،بةن َيوضاوانتَ ،
لية بةشةويلكةتةوة ديارة،
بةلَيَ ،من دةيبينم و هةروةها ث َيستت تا دةستةكانت قليشاوة و دامالَدراوة...
َ
بةكريي هيدروكورتيزؤن دةرمانكردووة ...
بذار :بةلَيَ ،من خؤم ئةم شو َينانةم
سةركردةي كورد .... :ئةو حةبي دةخوارد!
ب��ذار ... :لةوكات��ةوة باش�ترم .ب� َ
�ةلم م��ن دةم� َ
�ةوي جةخ��ت لةس��ةر ئ��ةوة بك��ةم :م��ن
خ��ؤم ِراس��تةوخؤ قورباني��ي ط��ازي ذةهراوي��ي ني��م .م��ن تووش��ي هي��ض َ
هيش� َيكي ضةك��ي
كيمياويي نةهاتووم .من قوربانييةكي نا ِراستةوخؤم .من ضارةسةريم بؤ قوربانييةكاني
ط��از دةك��رد ،ب��ةم هؤي��ةوة بةثل��ةي دوو تووش��ي ( بري��ن و س��ووتان ) ب��ووم .ك��ة لةكات��ي
ضارةس��ةركردنياندا دةس��تم لةجلوبةرطيان ،لةث َيس��تيان دةدا ،يان ئةوةي قوربانييةكامن
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دةشؤرد...
ثرس��يار ... :ب� َ
�ةلم ب َيطوم��ان ت��ؤ دةتوان��ي وةك ثزيش��ك َيك ،كةدةزان َي��ت برينةكان��ي
طازي ذةهراويي ضؤن دةبيندر َين ،شايةتيي ئةوة بدةيت ،كةسوثاي َ
ئياقي بةدلَنياييةوة
ضةكي كيميايي دذ بةكوردةكاني دانيش��تووي َ
ولتةكةي بةكاره َيناوة...
ب��ذار :بةلَ�يَ ،بةدلَنيايي��ةوة .م��ن ئام��ادةم ،بةلَط��ةي ط��ازي ذةهراويي ب��ؤ نةتةوةكةم،
خبةم��ة بةردةس�تي هةم��وو جيه��ان .من جار َيكيرتيش ث َيتان دةلَ َيـ��م :م��ن لةماوةي ث َينج
َ
هةول�يرة ،بةدةس�تي
مانط��ي ِراب��ردوودا ،لةناوضةي��ةك بةن��اوي باليس��ان ،ك��ة لةنزيك��ي
ِرووتةوة زياتر لة( )٧٠حةفتا كةس��ي قوربانيي طازم ضارةس��ةركردووة ،كةلةم باليس��انة
ئياق��ي بةضةك��ي كيمياي��ي َ
س��وثاي َ
هيش��ي كرووةت��ة س��ةر خةلَك��ي ك��ورد .هةم��وو ئ��ةو
قوربانييان��ةي ،كةهات��ن ب��ؤ عيادةك��ةي م��ن و ِرزطاري��ان بوو ،نيش��انةي بريين ثلة دووي
طازي��ان ث َي��وة ديارب��وو .ئ��ةوان ثش��وويان س��واربوو ،ضاوي��ان بةس��وورهةلَطة ِراويي ك َيم��ي
كردب��وو ،ضاوي��ان باش��ي نةدةدي��ت ،لوتي��ان بةردةوام ئاوي ل َيدةهات ،تووش��ي ِرش��انةوة و
َ
خةيالت ،ب َيثش��تيواني و ئةم جؤرة نيش��انانة ببوون)٣٢( .
س��كضوون ،ه َيز لةدةس��تدان،
س��ي و دوو كةس��يان لةذ َي��ر دةس�تي من��دا م��ردن .م��ن ت��ا ماوم ئ��ةم ذمارةي��ة لةبريناكةم.
نةمتوان��ي كةس��يرت ِرزط��ار بك��ةم .ل��ةالي م��ن م��ردن .خ��وا ش��ايةتة :نةمتوان��ي كةس��يرت
ِرزطاربكةم.
جار َيكيان ثياو َيكي طةورة هات بؤ الم .نزيكةي َ ٥٠
سال تةمةني بوو .كو ِرةكةي بؤ
الي م��ن ه َين��ا ،دةس�تي ماضك��ردم و وت��ي « :دكت��ؤر! ئةمة دوايني ك��و ِري منة .ضوار كو ِرم
هيشي كيميايي سوثاي َ
هةبوو .س َييان بةهؤي َ
ئياقةوة ،طيانيان لةدةستدا .ئةم مندالَة
ه َيش��تا م��اوة .لةط� َ
�ةل م��ةرط ملمالنةيةت��ي .ب��ؤ خاتري م��ن ِرزطاري بكة .تكاي��ة ِرزطاري
بك��ة«! ئ��ةو واي ث َي��ومت ،دةس�تي ماضك��ردم و ِرؤيش��ت .ب� َ
�ةلم بة ِراس�تي تواني��م كو ِرةك��ةي
ِرزطاربكةم...
َ
لةطةل ئ َيوةدا ضؤنة؟
ثرسيار :هةلَسوكةوتي توركةكان
ب��ذار :م��ن دةم� َ
�ةوي بة ِراس��تييةكةي ث َي��ت بلَ َي��م .ئةم��ة بؤضوون��ي ئ َيمةي��ة :ئ َيم��ة
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دةلَ َي�ين و زؤري��ش بة ِراس��تيمانة ،ذيان��ي ئ َيم��ة َ
ل�يرة هيض طرنط نيية ،باش�ترة توركةكان
لةس� َيدارةمان ب��دةن ت��ا ئ��ةوةي ئ��اوا بةمةم��رة و م��ةذي مبانه َيلَنةوة!
س��ةركردةي ك��ورد :ئ َيم��ة دةمان� َ
�ةوي دادث��ةروةر ب�ين و باش��ييةكان ببين�ين :يةك��ةم
َ
لةطةل كردين ،كات َيك ئ َيمة لةذووري طازي سوثاي َ
ئياقييةوة
ئةوةي ،توركةكان ضييان
ب��ؤ َ
ئ�يرة هات�ين ،توركيي��ة ِرزطاريكردي��ن ،كة بةم ش� َيوة ب��وو :ئةوان ئ َيمةيان بؤ ش��و َينة
ذةهراوييةكةي خؤمان نةطة ِراندةوة ،بةلَكو ئ َيمةيان لةخؤطرت .ئةوان بةئ َيمةيان ووت:
َ
دةمانةوي يارمةتيي ئ َيوة بكةين! ئ َيوة ث َيوستيتان
« وةرن بؤ المان بؤ توركييةي! ئ َيمة
( بةيارمةتيي ) هةية !» -ئةمة لةسةرةتادا بؤ مانةوةي ئ َيمة لةهةمووشت َيك طرنطرتبوو،
كةتوركةكان بؤ ئ َيمةيان كرد .كةلةم ِرووةوة زؤر سوثاسيان دةكةين .دووةم ،كةشت َيكي
ب ِري��اردةرة و تورك��ةكان ب��ؤ ئ َيمةيان كرد ،ئةمة بووِ :ر َيطايان بة ِرؤذانامةطةريي جيهاني
ئ�يرة ب� َ
وةك ئ َي��وة دا ت��ا ب��ؤ َ
ين ،خؤي��ان و َينةيةك��ي ب َياليةنان��ة ل��ةو بارودؤخ��ةي ئ َيم��ة
وةربطرن و بةهةموو جيهاني ِرابطةي َينن .بةم هؤيةوة جيهان لةم كؤمةلَكوذييةي ئ َيمة
بةضةك��ي كيمياي��ي َ
ئ�يراق ئاطاداركرايةوة .خالَي س� َييةم ئةوةية ،كةب��ؤ ئ َيمة زؤر طرنط
ئ�يرة ب��ؤ ئ��ةم ئؤردوطاي��ة ه َين��ا .ب� َ
ب��وو ،ئةوةي��ة :تورك��ةكان ئ َيمةي��ان ب��ؤ َ
�ةلم لة ِراس��تيدا
تورك��ةكان دةيانتوان��ي زؤر لةم��ة زيات��ر ب��ؤ ئ َيم��ة بك��ةن .ئ َيم��ة بةر لةهةموو ش��ت َيك بؤ
مانةوةم��ان (لةذيان��دا) ل��ةم كةمث��ةي توركيي��ةدا زؤر لةوة زياترمان ث َيويس��تة .خؤراكي
زؤرتر .دةرماني زؤرتر .،جلوبةرطي زؤرتر .ث َيخةيف زؤرتر ،بؤ ئةوةي شةوانة لةسةرمان
نةجةم�ين ،زؤر! زؤر!...
ب��ذار ... :ئ َيم��ة لةس��ةرمان دةمري��ن .ئ َيم��ة دةمـ��رين ،ضونك��ة هي��ض خواردن َيك��ي
بامشـان نيية و نيوة برسيني و َ
تينابني .ئ َيمة بةهؤي ئاهؤ و ثةتاوة دةمرين ،ضونكة
كةمثةك��ة بةطش�تي مةك��ؤي ثاش��ةرؤكة .ب��ؤ خؤت��ان ضاو َيك��ي ل َيبك��ةن .ضةن��د ضاوةيةك
ئاودةس��ت ب��ؤ زيات��ر ل��ة(  ) ١٠٠٠٠دة ه��ةزار ك��ةس ،كةنيوةي ئةم ثةنابةران��ة ذةهراوين،
ئياقي��ي ِرزطاري��ان ب��ووة .ب��ؤ منوون��ة ل� َ
ئةوان��ةي ل��ةذووري ط��ازي س��وثاي َ
�ةوي ض��او لةو
منالَ��ة بضووك��ة بك��ة ،كةتةنط��او بووة ،ضؤ ِرض��ؤ ِرة لةخؤي دةميز َيت ،كةئةمش��ةو دةب َيت
ِرؤذبكات��ةوة .ئ��ةم مندالَ��ة ه��ةر ناتوان َيت خ��ؤي بطةيةن َيتة ئةو ئاودةس��تةي َ
لةوي لةدار
دروس��تكراوة .ئ��ةو بةت��ةواوي ك َيش��ةي ِرخيؤلَ��ةي هةي��ة .هةروةه��ا لةوب��ةرةوة ض��او ل��ةو
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ئاودةس��تة بك��ة ،ض��ؤن مرؤظ��ةكان س��ةرةيانطرتووة ت��ا بطةن��ة ئ��ةو ش��و َينةوة ،ك��ة ل� َ
�ةوي
هةية .ئةو مندالَة هيض شانس��ي ئةوةي نيية ،خؤي بطةيةن َيتة ئاودةس�تيكةمثةكةوة.
بةرل��ةوةي بطات��ة َ
وي ،دةب� َي بةخؤي��دا ب��كا ،خ��ؤي ثي��س ب��كا ،بةداخ��ةوة زؤرين��ةي ئةو
َ
مندالن��ةي بةه��ؤي ط��ازي ذةهراويي��ةوة زياني��ان ث َيطةيش��تووة ،وادةكةن...
س��ةركردةي ك��ورد :مندالَ��ةكان َ
ل�يرة لةم كةمثةدا يةك ل��ةدواي يةك دةمرن .مردني
مندالَةكان كؤتايي نايةت....
َ
مندال مردوون!
بذار ... :لةماوةي س َي ِرؤذا ن لةم كةمثةدا دوازدة
ثرسيار :دوازدة؟
بذار :بةلَيَ ،دوازدة!..
ثرسيار :هةذمار َيكي نامرؤظانةي مةرط بةهؤي نائوم َيدييةوة!
بة ِراس��تيت ب��وو ،ك��ة ووت��ت بةالتان��ةوة باش�ترة تورك��ةكان لةس � َيدارةتان ب��دةن و
بتانك��وذن ،ت��ا ئ��ةوةي بةمش� َيوةية لةذيانداب��ن؟
ب��ذار :بةدلَنيايي��ةوة ،م��ن زؤر بة ِراس��تيم ب��وو! م��ن بة ِراس�تي ث َيتدةلَ َي��م .ئ��ةوةي
تورك��ةكان ض لةم��ن دةك��ةن ،طرن��ط نيي��ة .م��ن دووجار ويس��توومة خؤم بك��وذم ،كؤتايي
بةذي��امن ب َين��م ،ب� َ
�ةلم ثاش��ان نةمك��ردَ .
بط�يرة .ئةط��ةر
ل�يرة ضاو َي��ك ب��ةم بةلةنطازيي��ةدا َِ
مني��ش وةك ئاخري��ن ثزيش��كي ك��وردَ ،
ل�يرة نةم َين��م ،ك� َي دةم َين َيت��ةوة ت��ا ل��ةم دؤخ��ة
تةنطاوييةي نامرؤظايةتييةدا يارمةتيي نةتةوةكةم بدات؟ َ
بةلم من بة ِراشكاوي دةلَ َيم:
ئةط��ةر تورك��ةكان لةس� َيدارةم ب��دةن ،ث َي��يخؤش� َ
َ
لةئ�يراق خؤي��ان
�حال دةمب !...ب��راكامن
هةلَواس��يوة و م��ردوون...
ثرسيار ... :بةرثرساني َ
ئياقيش دةيانويست ،لةس َيدارةتان بدةن؟
بذار :بةلَيَِ ،ر َ
ذيي َ
ئياق دةيويس��ت لةس� َيدارةم بدا! لةس��ةرةتادا يارمةتييان كردم.
م��ن بةثل��ةي دووةم يةك َي��ك لةباش�ترين خو َيندكارةكان��ي زانك��ؤ ب��ووم .دةرةجةكان��ي من
لةثزيش��كيدا ه َيندة باش��بوون ،دةيانةويس��ت بؤ ثسثؤ ِريي لةثزيشكيدا َ
مبنينة دةرةوةي
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َ
ئ�يراق .م��ن دةب��وو لةبريتاني��ا ل��ة « « Royal College of Surgeonsوةك ثزيش��كي ثس��ثؤ ِر
خو َيندنةك��ةم تةواوبك��ةم .مانط َي��ك بةرل��ةوةي ب��ةرةو بريتاني��ا وة ِر َي بك��ةوم ،لةن��اكاو
بةرثرس� َيكي ئاس��اييش هات بؤ الم و دةس��تيكرد بةثرس��يار لةبارةي براكامنةوة .ئينجا
ويس��تيان بةثرس��ياركردني زؤرةوة مبس��من ( كوون كوومن بكةن ،ب َيتاقةمت بكةن):
« ب��ؤ خ��ؤت لةليس��تةي حيزب��ي بةعس��ي ئ َيم��ةدا ناون��ووس نةك��ردووة؟ ب��ؤ خ��ؤت
َ
ناتةوي بؤ ئ َيم��ة كاربكةي «؟ ئةم
لةيارمةتيي��دان بةثؤليس��ي ئاس��اييش دةدزيي��ةوة؟ ب��ؤ
جؤرة ثرسيارانةيان ل َيدةكردم .جوان بةبريم د َيتةوة ،كةيةك َيك لةو ثياوانةي ئاساييش
ئياق دةبيتَ ،
ث َيي وومت « :تؤ باش�ترين ثزيش��ك لةس��ةر ئاس�تي َ
بةلم ئ َيمة نامانةو َيت
ب��ؤ ب��وون بةثزيش��كي ثس��ثؤ ِر َ
بتنيي��ن ب��ؤ دةرةوة!» بةمش� َيوةية ب��وو .بةالم��ةوة طرن��ط
نةب��وو .بؤخ��ؤم نؤرينطةي��ةك ،عيادةيةك��م ك��ردةوة و وةك ثزيش��ك َيكي ئاس��ايي دةس��تم
بةكاركردن كرد .لةمة بةدواوة ك َيشةكان قوولَرت بوونةوةِ .رؤذ نةبوو ،ثؤليسي ئاساييش
نةيةت��ة نؤرينط��ة و عيادةك��ةم و ب��ةردةوام ثرس��ياري م َيش��كهةذ َينم ل َينةك��ةن « :ئ َيم��ة
دةبيةن ( َ
طويان ل َيدةب َي ) تؤ ث َيشمةرطةي كورديش ضارةسةر دةكةيت؟ تؤ ث َيوةنديت
بةحيزبةكان��ةوة هةي��ة؟ جار َيكي��ان ِرؤذ َيك��ي يةكش��ةممة ب��وو ،هات��ن ،ب��ةوة تاوانباري��ان
ك��ردم :ئ َيس��تا دةرمانيش��ت ب��ؤ ث َيش��مةرطة ن��اردووة «! دةب��وو ،ئاطاداري خ��ؤم مب .ضونكة
زاني��م ،ئةط��ةر ه��ةروا در َي��ذةي ث َيب��دةم و وةك ثزيش��ك َيك يارمةتي��ي نةتةوةك��ةم بك��ةم،
لةوانةي��ة ه َين��دةي ث َينةض�يَ ،مني��ش لةس� َيدارة بدةن .ئةوة بوو ،س��ات و كاتي ب ِرياردان
بؤ من هاتة ث َيش��ةوة.
( ب ِريارةك��ة ) ك��ورت و بةئ��ازارةوة ب��وو .ب ِريارم��دا ،هةم��وو ش��ت َيك ج َيبه َيلَ��م و
ل��ة ِرووي ضارةس��ةري ثزيش��كييةوة يارمةتي��ي نةتةوةك��ةم بك��ةم .ئ��ةم ب ِرياردانة س��ووك
و ئاس��ان نةب��وو .م��ن س��ةيارةيةكي زؤر ب��اش ،ث��ارة ،خان��وو و ذيان َيك��ي خؤش��م هةب��وو.
من بؤ نةتةوةكةم دةس��تم لةم هةموو خؤش��يية شووش��ت ،نةتةوةكةم لةمة ت َيطةيش��ت،
َ
بةلم توركةكان نا .كات َيك هامتة َ
ئية ،توركةكان بةهي ض ش َيوةيةك منيان وةك ثزيشك
َ
قبوول نةبوو .دةيانويس��ت ،وةك ش��وان َيكي الد َييي ،كة لةش��اخةكاني َ
ئياقةوة هاتووةتة
شـ�يرطريانة ِر َيطرييان لةوة دةكرد ،كةضارةسةري بؤ
بي َيزييم ث َيبكةن و زؤر َ
خوارةوةِ َ ،
ئاوارةكان��ي ك��ورد بك��ةم .ئةم��ة ن��ةك ه��ةر ئ��ةوةي بةخراث��ي كاري ت َيك��ردم ....
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ثرسيار :ناوي ِراستةقينةت ضيية؟
بذار :يووسف؟
ثرسيار :يووسف كيَ...؟ لةبةرهةلَةسيت كورديدا ئ َيمة لة ِرووي ئةمنيةتةوة ،تةنيا
ناو َيكي خوازراومان هةية ،هي من « بذار «ـة .بةبذار يوسف بانطم دةكةن.
ثرس��يار :لةم ناوضةية لةيوكس��ةكؤظا لة كوردس��تاني توركييةدا بة ش� َيوةي ئاس��ايي
زؤر ساردة .زستان َيكي وةك سيبريي ( لة رووسيية ) هةية ،كة ثلةي طةرما بؤ ذ َيري ٤٠
َ
دادةبةزي! ئ َيستا لة مانطي ئةيلوول  /سيثتامربدا شةوانة دةض َيتة سةر سفر .شةوةكان
بة هؤي ساردي َيةوة مرؤظ دةجةم َينن .ئ َيوة ناتوانن زستاني داهاتووَ ،
لية بةسةر بةرن.
دواي طازي مةرط ،سةرماي مةرط هة ِرةشةتان ل َيدةكا!...
ب��ذار :ئ َيم��ة ئةم��ة دةزان�ين و ب��ةم هؤي��ةوة زؤر نيطةران�ين .ئ َيم��ة ل��ةو ناوضةي��ة
ل��ة دةوروب��ةري يوكس��ةكؤظا ئةوثة ِرةك��ةي ب��ؤ م��اوةي ضةن��د حةوتووي��ةك دةتوان�ين
مب َينين��ةوة .دةب� َي ش��ت َيك بقةوم� َي و ب َيتة ئاراوة .ئ َيمة ناتوانني ب��ؤ َ
ئياق بطة ِر َيينةوة.
ل� َ
�ةوي بةدلَنيايي��ةوة م��ةرط هة ِرةش��ةمان ل� َي دةكا .تةنيا ج َيط��اي هؤم َيد َيك كة بؤ ئ َيمة
ئيان��ة .ب� َ
�ةلم َ
دةم َين َيت��ةوة توركيي��ة و َ
ل�يرة ل��ة توركيي��ة ئوم َيدةكامنـ��ان ،نائوم َيدي��ي
ل َيدةكةو َيت��ةوة .ش��ةوي ِراب��ردوو بةالنيكةم��ةوة ثل��ةي س��ةرما طةيش��تة ١ي ذ َي��ر س��فر و
بةس��تةلَةكةوة .لةس��ةرمان نةمتوان��ي خب��ةوم .مرؤظ��ةكان بةدةرزةن وةك كؤتر س��ةريان
بةس��ةري يةك��ةوة ناب��وو .يةكرتي��ان ط��ةرم دةك��ردةوة ،وورةيان بةيةكرت دةبةخش��ي ،بةم
ش َيوةية ش��ةويان بةس��ةربرد....
دةيوي��د هريس��ت ( ِرؤذنام��ةي طاردي��ةن  :) The Guardianهي��ض ث َيخةف َي��ك،
بةتانييةكت��ان نيي��ة؟
ب��ذار :هةمان��ة ،ب� َ
�ةلم زؤر بةكةمي��ي .لةئ َيس��تادا بةتانيي��ةك بؤ ش��ةش كةس .ئةمة
بةوات��اي ئةوةي��ة :خةلَكةك��ة َ
ل�يرة ل��ةم كةمث��ةدا ،دةتوان��ن ،ئةطةر بؤي��ان بكر َيت ،تةنيا
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بةنؤرة خبةون .شةش ئاوارة دةب َيت بةدر َيذايي شةو ج َيطؤ ِركآ بكةن ،تا بةث َيخةف َيكةوة
َ
بيانذمييين،
لةذيان��دا مب َين��ن .خ َيوةتةكانيش لةئ َيس��تادا ه��ةر كةمن .ئةطةر ب��ةزؤرةوة
( )١٥٠سةد و ثةجنا دانة ،بؤ زياتر لة دةهةزار (  ) ١٠٠٠٠قوربانييةكاني طازي ذةهراويي.
بط�يرن :زؤرين��ةي ثةناب��ةرةكان لةذ َير ئامساني
ئ��ةوة ه��ةر زؤر زؤر كةم��ة .خؤت��ان ض��او َِ
ش��ينا دةخ��ةون ،بةش � َيوةيةكي كات��ي خؤي��ان بةضرث��ي و ط� َ
�ةلي دار دادةثؤش��ن .وةك
مرؤظةكاني س��ةردةمي بةردين.
ثرسيار :تةنيا بةتانييةك بؤ شةش كةس؟
لةئياق��ةوة لةط� َ
ب��ذار :بةلَ�يَ ،ئ��ةو بةتانيي��ةي م��ن كةدةيبين��ن ،م��ن خ��ؤم َ
�ةل خ��ؤم
َ
ئياقي ك ِريومة و َ
ه َيناومة .بة دة ( ) ١٠ديناري َ
لةطةل خؤم هةلَـمطرتووة .ئةمة
تائية
ِراس�تي و حةقيقةت��ي حالَة.
ثرس��يار :ضيت��ان بةس��ةر َ
دي؟ ئ َي��وة َ
ل�يرة ل��ةم س��ةرمايمةرط��ةدا دةم��رن ،ئةط��ةر
بارودؤخةكةت��ان بةزووي��ي نةطؤ ِردر َي��ت و ئةم��ةش زةمحةت��ة و ض��اوة ِروان ناكر َي�ت...
بذار :ئ َيمة دةترس َينيَ ،
كةلية بةم زووانةوة هريؤشيمايةكي سارد بةسةر نةتةوةي
كورد ب َيت.
س��ةركردةي ك��ورد :ئ َيم��ة هةمووم��ان ش��ةوانة لةس��ةرمان دانيش��تووين و ِرؤذان��ة
َ
سةرلةنوي وورةمان بؤ
ضاوة ِرواني يةك شتني :ضاوة ِرواني دةركةوتين تيشكي خؤر ،تا
در َي��ذةدان بةذي��ان بةرزب َيتةوة.
ثرسيار :ذنةكان ،مندالَةكان و ثريةكانيش هةر لةم بارودؤخةدا دةخةون؟
ب��ذار :بةلَ�يَ ،ضةن��د خ َيزان َي��ك توانيويان��ة ه َيند َي��ك لةس��ةروةت و داراي��ي خؤي��ان
�ةل خؤي��ان به َين��ن .ب� َ
لةئياق��ةوة لةط� َ
َ
�ةلم زؤر كةمي��ان ئةوةي��ان ب��ؤ ك��راوة ،لةوانةية ٢٠
خ َيزان َي��ك ي��ان ضةند دانةي��ةك زؤرتربن.
س��ةركردةي ك��ورد :زؤرين��ةي ئ َيم��ة ،زياتر لةس� َي حةفتة دةب َي��ت جةم َيك خواردني
طةرمم��ان نةخواردووة ،هةروةها مندالَةكانيش.
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ثرس��يارَ :
بةلم بةث َيضةوانةوة ،توركةكان دةلَ َي ،ئ َيوة خواردني طةرمتان دةدر َي َ
يت،
هةروةها طؤشت و ظيتامينيش!...
َ
َ
س��ةركردةي ك��وردَ :
ل�يرة ل��ةم كةمث��ةدا ،بةبةلط��ةوة م��ن ث َيت��ان دةل َي��م ،ك��ة وانيية.
لةه��ةر كورد َي��ك ،كةدةت� َ
�ةوي بثرس��ة .هةموو مرؤظةكان َ
لية ش��ايةتي من��ن -،ئةطةر لةم
س��اتةوةختةدا ،لةكةمثةكاني�تر ،دؤخةك��ة جؤر َيكي�تر ب�يَ ،ئةوة ن��ازامن .هةرضؤن َيك بيَ،
م��ن تائ َيس��تا طو َي��م لةش��ت َيكي ئةوت��ؤ نةبووة .ئ َيم��ة َ
لية لةم كةمثةي نزيك يوكس��ةكؤظا
َ
لةوكات��ةوة ك��ة َ
داوي�ني ،ئةم � ِرؤ بيس��تمان ،ب��ةم زووان��ة
ليةي��ن ،تةني��ا ن��ان و ضاي��ان
كالَةكيش��مان دةدةن�يَ .ب��ؤ ه��ةر يةك َي��ك لةثةناب��ةرةكان قاش� َيك .ب� َ
�ةلم هةم��ووي ه��ةر
ئةوةندةي��ة ،ن��ة زياتر ن��ة كةمرت.
ب��ذار :ئاوي��ش ك َيش��ةيةكة .ل��ةم ضؤم��ةي ك��ة لةث َيش��ةوة بةثةن��اي ش��ةقامةكةدا َ
دي،
ناتوان�ين خبو َين��ةوة .ئ��ةم ضؤمة ثيس��ة .تورك��ةكان بةتانكةر ئ��اوي خواردنةوة دةه َينن.
ئ��ةوة تا ِرادةي��ةك خاو َينة.
س��ةركردةي ك��ورد :ب��ؤ ئةوة الت��ان وا نةبيَ ،ئ َيمة جط��ة لةطازندةكردن لةبارةي ئةم
َ
دةتةوي طو َيت لةنوكتةيةك بيَ؟
دؤخة ناخؤشةوة ،كار َيكي ترمان نيية:
ثرسيار :دةسيت ث َيبكة!
س��ةركردةي ك��ورد :م��ن لةب��ارةي د ِرن��دة جيهانييةك��ةي خؤمانةوة س��ةدام حوس� َ
ين،
َ
دةطيم��ةوة ،نوكتةك��ة ئةمةية :س��ةدام حوس� َ
لةطةل
ين
نو َيرتي��ن نوكت��ةي كورديت��ان ب��ؤ َ ِ
ج َيطرةكةي تاريق عةزيز ،س��ةعدوون حةماديي نكؤلَيكةري كوذران بةطازي ذةهراويي
بةيةك��ةوة لةف ِرؤكةيةك��دا دةب��ن ،بةس��ةر كوردس��تانةوة دةف� ِرن .تاري��ق عةزي��ز ِرؤذ َيكي
خؤش��ي هةي��ة ،بيس��ت دينار َي��ك لةجزدانةك��ةي دةرد َي َ
�ني ،لةف ِرؤكةك��ةوة ف ِر َي��ىدةدات،
ب��ؤ ئ��ةوةي لةخ��وارةوة ب َيس��ت كةس��ي ث� َي ش��ادبكات ،حةمادي ض��ل دين��ار لةف ِرؤكةكةوة
ف ِريدةدات��ة خ��وارةوة ،ت��ا ض��ل كةس��ي ث � َيخؤش� َ
�حال ب��كات ،س��ةدام حوس� َ
ين مليؤن َي��ك
ف ِر َيدةدات��ة خ��وارةوة ب��ؤ ئ��ةوةي ي��ةك ملي��ؤن كةس��ي ث� َيبةخت��ةوةر ب َي��ت .لةكؤتايي��دا
ِرادي��ؤي كوردس��تان دواي�ين هةظثةيظي�ني لةط� َ
�ةل فرؤكةوانةك��ةي يةك َي�تي س��ؤظيةت،
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كةف ِرؤكةك��ةي س��ةرؤك كؤم��ار ل َيدةخو ِر َي��ت ِراطةيان��د :س��ؤظيةت تةني��ا ب��ؤ كوردةكان��ي
ِروونكردةوة ،كات َيك كةئةو طو َيي ل َيبوو ،ئةم َ
خيخوازيية ضؤن ئةجنام دةدر َيت ،ب ِريار
دةدات ،ب��ؤ خؤف ِر َيدان��ة خ��وارةوة ،ثةجن��ة بةكورس��ييةكةيةوة َ
ب�ني و ف ِرؤكةك��ة بةس��ةر
ك َيوةكان��ي كوردس��تانةوة بكةو َيت��ة خ��وارةوة ،ب��ؤ ئ��ةوةي نةتةوةكة بةطش�تي بةختةوةر
بكات.
ثرس��يار ( :طو َيطرة كوردةكان شاطةش��كة دةبن و لة ِراني خؤيان دةدةن ) باب َيينةوة
س��ةر بابةتةكةم��ان ،بة ِراش��كاويي يارمةتي��ي تورك��ةكان زؤر لةس��ةرخؤو بةكةمي��ي
دةطةن�يَ...؟
َ
سةركردةي كورد :بةليَ ،بةدروسيت!
ثرس��يار :بؤ ِرزطاربووني ئةم ثةنابةرانة ،بة ِراس�تي دةب َي ك َي يارمةتييةكي باش��يان
بكات؟ ئةم كوردانةي كةلةم دةوروبةرةدا دةذين ،خؤيان زؤر هةذارن و ناتوانن – بلَيني
– خواردن بؤ زياتر لةدة هةزار (  ) ١٠٠٠٠ثةنابةر دابني بكةن؟
َ
َ
لةئ�يران،
لةئ�يراق ،لةتوركي��ا،
س��ةركردةي ك��ورد :ئ َيم��ة هةمووم��ان كوردي��ن،
لة ِرادةبةدةر يارمةتيي يةكرت دةكةين .هةروةها دانيشتوواني ئةم شو َينةش يارمةتيمان
دةكةن ،ئةوةندةي بؤيان بكر َيت .بةش َيكيش بةشاراوةيي ،بؤ ئةوةي توركةكان ك َيشةيان
ب��ؤ دروس��تنةكةن .ب� َ
�ةلم بةدلَنيايي��ةوة ،ئ��ةم يارمةتييان��ة زؤر كةم��ن ،زؤرت��ر ش��ت َيكي
سةمبوليكة.
ثرس��يار :وات��ة ،ئ��ةم خةلَكةي َ
ئية بةئازاديي دةتوان��ن ث َيوةنديي بةثةنابةرةكانةوة
بكةن؟
َ
نةخي ،ئةوة وانيية .كةمثةكةي ئ َيمة لةجيهاني دةرةوة داب ِراوة.
سةركردةي كورد:
كةس بؤي نيية بةئازاديي ث َيوةندميان ث َيوة بكاتِ .رؤذنامةوانةكانيش بةش َيوةي ئاسايي
ناتوان��ن .خؤمش��ان ناتوان�ين بةئازادي��ي وةدةركةوي��ن و ب َيينةوة .ئةمة هةم��ووي لة ِر َيي
بةرثرس��ياريي كةمثةكةوة ِر َيكدةخر َيت .واتة ثؤليس��ي كةمثةكة ،بةرثرساني ئاساييش
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و سوثاي توركيية .ئةوةي ئةوان ِر َيطاي ث َيبدةن ،دةكر َيت ،دةنا هيض .بةطشيت توركيية
َ
لةطةل خةلَكةكة ثةيوةندييةكي فراوامنان هةب َيت ،ضونكة
هي��ض خوازي��اري ئ��ةوة نيية،
ترس��ي ئ��ةوةي هةي��ة ،ث��رس و ك َيش��ةي كورد ل��ة توركييةدا بتةق َيت��ةوة .توركيية نكؤلَي
لةوة دةكات ،نةتةوةيةك بةناوي كوردةوة بووني هةب َيت .كوردةكان َ
لية ناضاردةكر َين
ت��ا حاش��ا لةناس��نامة (هةويي��ة)ي خؤي��ان وةك ك��ورد بك��ةن ،دةب َيت بةفةرم��ي بةخؤيان
بلَ َي توركي ش��اخاويي .ج َيطاي داخة...
ثرسيار :ئ َيوة دةب َي َ
لية مب َيننةوة؟
ئ�يرة نيش��تماني دةرةكي��ي ئ َيم��ة نيي��ةَ .
ل�يرة مب َينين��ةوةَ .
ب��ذار :ئ َيم��ة ناتوان�ين َ
ل�يرة
ناتوان�ين لةذيان��دا مب َينين��ةوة .س��ةرما و برس� َييت لةناوم��ان دةبات.
َ
لةطةل مرؤظةكاني ئاساييش هةية؟
ثرسيار :لةم كةمثةدا ك َيشةتان
َ
لةطةل هي توركيية يا هي َ
ئياقيي؟
بذار:
ثرسيار :هةردووكيان!
س��ةركردةي ك��ورد :بةلَ�يَ ،ئ��ةم ك َيش��انة هةي��ة .س��يخورةكاني توركي��ا و َ
ئ�يراق ل��ةم
كةمثةدا دذ بةئ َيمة هاوكاريي يةكرت دةكةن .خةلَكةكة ل َيثرسينةوةيان لةطةلَدا دةكر َيت.
خةلَكان َيك��ي زؤر ب َيسةروش��و َين و وون ب��وون .هةند َيكي��ان ب��ؤ َ
ئ�يراق ثةلكـ� َيشكراون و
ل� َ
�ةوي لةس� َيدارة دراون .هةروةه��ا ئ��ةو كوردان��ةي كةثاس��ثؤرتي ئةوروثاي��ان هةب��وو و
ئ�يراق ثةلكـ� َيشكراون زؤر لةوةش زيات��رَ ،
دةيانويس��ت يارمةتي��ي ئ َيم��ة بك��ةن ،ب��ؤ َ
بةلم
دةمةو َي��ت ئةم��ة ِروون بكةم��ةوة :ئ َيم��ة وةك ثةناب��ةر َ
ليةي��ن و بةهي��ض ش�� َيوةيةك
نامانةو َي��ت ،خؤم��ان لةبارودؤخي ناوخؤيي توركيية هةلَقورت َينني .ئ َيمة لةكةمثةكاني
توركييةدا ،تةنيا يةك شتمان دةو َيت ،ئةويش ئةوةي لةئاساييشدابني ،لةستةمي ِر َ
ذيي
ئياقي��ي ،كةدةيويس��ت ئ َيم��ة بةط��از خبنك َي َ
َ
�ني ،ثار َي��زراو ب�ين ،مةترس��ي ئةمةش��م نيية،
باس لةوة بكةم ،كةتوركيية بة ِراش��كاويي سياس��ةت َيك ثةي ِرةو ناكات ،ئ َيمة بةتؤبزي بؤ
ئ�يراق بطة ِر َين َيت��ةوة ،ئ��ةوةي كةتوركيي��ة لةخ��واي َ
َ
دةوي بةزووتري��ن كات ئ َيم��ة لةكؤلَي
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خؤي بكاتةوة ،ئةمةيان ثرسيار َيكي ترةَ .
بةلم وةك ئةوةي بامسكرد ،ه َيند َيك حالةتي
ناثةس��ةند هاتوونةتة ث َيش��ةوة ،كةئ َيمةي تووش��ي سةرئ َيش��ة كردووة.
ثرس��يار :توركيية تائ َيس��تا – ئةوةندةي ئ َيوة ئاطاداربن – تةنيا يةك ث َيش��مةرطةش،
ئياق ،كة َ
يان ضاالك َيكي ت َيكؤشةري بؤ َ
لةوي مةترسيي مةرطي هةية ،طة ِراندووةتةوة؟
ئ َيوة لةم ِرووةوة هيض حالَةت َيك دةزانن؟
نةخ�ير ..تائ َيس��تا ناَ .
َ
َ
ل�يرة لةم كةمثةدا هي��ض حالَةت َيكي
نةخ�ير،
س��ةركردةي ك��ورد:
لةم ش� َيوةية ،نةزاندراوةَ .
بةلم دةب َيت لةش��ت َيكيش دلَنيابن :ب َيتو ئةوة ب َيتة ث َيش��ةوة،
كةئ َيم��ة بةرطري��ي لةذيان��ي خؤم��ان بكةي��ن ،ئ��ةو كاتة َ
ل�يرةش لةكةمثةكان��ي توركييةدا
بةرطريي لةخؤمان دةكةين .ئ َيمة ث َيشمةرطةين و َ
فيي ئةوة كراوين ،هةروةك ووشةكة
خؤي بةيانيدةكات :مةرطت لةث َيش��ضاو ب َيت...
ثرس��يار :ئةه��ا مةرط��ت لةبةرض��او ب َيت .ئةمةي كةمن دةيبينمِ ،راس��تة :لةوبةرةوة
طرد َيك هةية .وا د َيتة بةرضاوان ،وةك ئةمةي جؤر َيك لةطردي مةرط ب َيت .ئةوة نيية،
كةهةر ئ َيستا َ
لةوي كةس َيك ئةسثاردة دةكر َيت؟
بذار :بةلَيَ ،ثري َيذن َيكة ،كةضةند س��ةعات َيك لةمةوبةر مردووة .ئ َيمة دةمانويس��ت،
�ثيين .ب� َ
�ةلم َ
لةطؤ ِرس��تان َيكي ئاس��اييدا بةخاك��ي بس� َ
ل�يرة ،لةدةوروب��ةري ئ��ةم كةمث��ةدا
طؤ ِرس��تان َيكي ئاس��ايي نيي��ة .نزيكرتي��ن طؤ ِرس��تان ل��ة كو َي��رة د َيي��ةك بةدووري��ي ش��ةش
كيلؤمةتر لةوبةري باكووري طردةكةوة هةية ،كة كةوتووةتة داو َيين ئةم شاخة بةرزةوة،
ك��ة بةلوتكةكةي��ةوة بةف��ر دةبينن .ئةم بةفرة بةمزوانة لةكةناري ئةم ضؤمةدا دةطاتة
سةرمان و هةموومان دادةثؤشيَ .هيوادارين بؤ ثشووي هةميشةيي (مةرط) نةبيَ .ئ َيمة
تكام��ان لةتورك��ةكان ك��ردِ ،ر َيبدةن مردووةكامنان لةوبةر لة طؤ ِرس��تاني د َييةكة بةخاك
بس� َ
�ثيين .تورك��ةكان ئةمةي��ان ِرةدك��ردةوة .لةوة دةترس��ن ،كة بةخاكس��ثاردني كورد َيك
َ
لةوي( ،بؤ توركةكان) ك َيشةي ل َيبكةو َيتةوة .لةوكاتةوة ،مردووةكامنـ��ان لةناو خؤماندا
لةوي لةسةر ئةو طردة .سةرةتا ،كةئ َيمة هاتنيَ ،
دةن َيذينَ .
لةوي تةنيا س َي طؤ ِري ل َيبوو.
�ةوي كؤتاي��ي نايةت .مردووةكان ه��ةر َ
ئ َيس��تا دةرزةن َي��ك دةب َي��ت و م��ةرط ل� َ
دي و زؤرتر
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دةبن .جاري وا هةية ،هةس��تدةكةم ،كةهةموومان دةب َيت ضاوة ِرواني ئةوة بني ،مبرين
و ل��ةو ط��ردة بةخاكم��ان بس� َ
�ثين .لة ِراس��تيدا تةني��ا ذيان َيك كة لةئ َيس��تادا ،ل��ةم كةمثةدا
بوون��ي هةي��ة و ضاالك��ة ،ئ��ةوة دوكان��ي ئ��ة م مردنةي��ة .خةلَكةك��ة ِرؤذان��ة ضاوة ِروان��ي
ئةم��ةن .ترس� َيكيزؤري��ان ل َي� ي هةي��ة و زؤر َيك دةلَ َي ،ناكر َيت ئةمة ضارةنووس��ي ئ َيمة
ب َي��ت ،كةئ َيم��ة ل��ة ذووري ط��از ِرزطارم��ان ب��ووة ،بؤئ��ةوةي َ
ل�يرة لةحةوش��ةي دؤزةخ ب��ؤ
مردن��ي بةكؤم� َ
�ةل ،لةس��ةرةي مةرط��دا بوةس��تني .ذيان��ي ئ َيمة دةب َيت زؤرتر لةطةيش�تن
ب��ةم طردي مةرط��ةوة خبايةن َيت.
ئةطةر ذياني ئ َيمة ،ذياني كورد ،هيض واتا و مانايةكي هةب َيت ....
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ِرزطار بوون و مةرط
كةمثي كاتي سويستوو لة نزيكي يؤكسةكؤظا
س َيزدةي سيثتامبري ١٩٨٨
لة نةخؤشخانةيةك لة ذيَر ئاسماني شينا
ثرسيار :ناوت ضيية؟
برايم... :تةرجةمةي دةكات...
موستةفا خةليل ئةمني ... :ناوي خؤي دةبات.
هيشي طازي ذةهراويي سوثاي َ
ثرسيار :تؤ بةهؤي َ
ئياقييةوة بريندار بوويت؟
موس��تةفا :بةلَ�يَ! ئةم��ة ل��ة ٢٥ي ئاب��ي ١٩٨٨دا ب��وو .لةن��اكاو  ١٢ه َيليكؤثةت��ةر هات��ن.
نزيكةي سةعات ١٠ي شةو بوو .سةرةتا هاتن لةكيسةي نايلؤنيدا جؤر َيك لةتؤز (ثاودةر)
كيمياييان لةه َيليكؤثتةرةكانةوة ف ِر َيدا .ثاشان بةبؤميب كيميايي َ
هيشيان كردينةسةر.
ت��ا ني��وةي ش��ةو َ
ئياقيي��ةكان ِ ١٢٠راك َيتش��يان لةج��ؤري كاتيوش��ا بةئ َيم��ةدا دا .م��ن تةواو
ناوةكةي نازامنَ ،
بةلم ئ َيمة خؤمان دةلَ َي :كاتيوش��ا ١٢٠ ،دانة.
َ
لةكوي ِروويدا؟
ثرسيار :ئةمة
َ
هةوليو ناوضةي ئام َيدي بوو.
موستةفا :ئةوة لة دةوروبةري
ثرسيار :خؤتان ضؤن لةم َ
هيشانة ِرزطاركرد؟
موس��تةفا :م�ني لةخ��ةو ِراس��تكردةوة .م��ن ويس��تم خ��ؤم لةقةرةو َيلَةك��ة ف ِر َيب��دةم و
بةدةركةوم ،خؤم ِرزطاربكةمَ ،
بةلم لةوة زياترم بؤ نةكرا .تةقةمةن َيكي طازي ذةهراويم
بةركةوت .من طازة ذةهراوييةكةم تةواو َ
هةلذي ،ضونكة ئ َيمة هةموومان ب َيئاطا بووين
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لةوةي ضيمان بةس��ةرهاتووة .طازةكة لةس��ييةكامندا بوو ،زؤر قورس ،ث ِر لةئازار و ذان.
ري َيذمة دةرةوةَ ،
بةلم نةمتواني .وةك ئةوةي ب َيهؤش��بوومب .ئةوة بوو
من دةمةويس��ت ب ِ
كةومت��ة ثةلةق��اذةوة .دةمويس��ت ِرابك��ةم .تةني��ا ِرابك��ةم .ب��ؤ ه��ةر ش��و َين َيك ب َي��تَ .
لةوي
دووركةوم��ةوة .ب� َ
�ةلم تةني��ا ث َين��ج ( )٥مةتر َي��ك دووركةومت��ةوة .ثاش��ان بوورام��ةوة.
نةمدةتواني خؤم خ ِركةمةوة ،ط َيذ بووم ،ضاوم ِرةشكةوث َيش��كةي دةكرد ،هةمووش��ت َيك
لةبةرضاوم وةمةلة كةوتبوو .من بةباش��ي نةمدةبيين .ضاوةكامن هةلَطلَؤيف .دةس��تم بؤ
لية و َ
لية و َ
لةوي ط َيذم دةخواردَ .
س��ةرم برد ،هض س��وودي نةبووَ .
لةوي .وةك ئةوةي
لةوي مب .دةكةومت و هةلَدةستامةوةَ ،
لية و نيو َيك َ
ن َيو َيك َ
بةلم جاري وابوو دةمتواني
ِرابكةم ،بيس��ت مةتر َيك بؤ دةرةوةى مالَةوة خؤم ِراك َيش��ا .ثاش��ان هيض ه َيزم ت َيدا نةما.
ب َيهؤش��بووم ،وةك دار َيك كةوتبووم و بةج َيمابووم .ماوةي حةوت س��اعةت ب َيهؤش��بووم.
ثرسيار :ئةي ك َي تؤي ِرزطاركرد؟
َ
�ةرلةنوي هامتةوة س��ةرخؤم .ئةوكاتة نةمدةزاني من ك َيم .مرؤظ َيك؟
موس��تةفا :س�
ثلةطؤشت َيكي زيندوو؟ ث َيشمةرطةيةك؟ يا هةر هيض كةس َيك ،كة لةو دةظةرةدا بةج َيماوة.
بةج َيماو َي��ك .جاربةج��ار خةي� َ
�الت هةلَيدةط��رمت و ل��ةو ب��اوة ِرةدا بووم ،ويس��تب َيتم خؤم
بك��وذمِ ،رزط��ارم ب��ووة و ئ��ةو دنياي�تر دةبين��م ( لةقيامةت َي��دام ) .ثاش��ي م��ردمن .م��ن
هةمووش��ت َيكم لةبريضووب��ؤوة .هيض��م نةدةزان��ي ،نةمدةزان��ي ك َي��م ،ن��اوم ضيي��ة ،باوك��م
و دايك��م ك� َ
ين .ه��ةر هةمووش��ت َيك .مندالَ��ةكامن .هةم��ووي بةتةواوةتي لةب�يرم نةمابوو.
ذيان��ي ث َيش��ووم بةتةواوةت��ي لةبريضووب��ؤوة .وةك ئةوةي هةمووي س� ِردراب َيتةوة .ئةوة
ب��وو دةس��تمكرد ب��ةوةي دةس��ت لةخ��ؤم ب��دةم ،دةس��ت بةخؤم��دا به َين��م ،ئاي��ا ئ��ةوةي
لةبةرضاوم��ة ،خؤم��م ،بة ِراس�تي ئ��ةوة ه��ةر خؤم��م .خ��ؤم هات��ة بةرض��او ،هةس��تم بةوة
كرد و ثاش��ان كةومتة حالَي س��ةطمةرطييةوة .زؤر بةخراثي ِرش��امةوة .خو َين لةطةرووم
دةه��ات ،هةم��ووي بؤطةن��ي ل َيدةهات ،خ��ؤم ،دةوروبةرم ،ه��ةر هةمووي.
ثرسيار :بةتةنيا بووي؟
موس��تةفاَ :
خ�ير .ئ َيم��ة ث َين��ج ( )٥ك��ةس بووي��ن .س� َييان م��ردن .تةني��ا دوو كةس��يان
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َ
لةهيش��ي ط��ازي ذةهراوي��ي ِرزطاري��ان بوو .من و كةس� َيكيرت.
ثرسيار :لةكؤتاييدا ضؤن خؤت طةياندة َ
ئية؟
موس��تةفا :ثاش ئةوةي كةبؤ ماوةي حةوت س��ةعات لةب َيهؤش��يدا بووم ،خؤم هيضم
ب��ؤ نةدةك��را .م��ن خ��ؤم ئ��ةوةم ب��ؤ نةدةك��را ( خ��ؤم بطةي َينم��ة َ
ئ�يرة ) .هاو ِر َييةكةم مين
ِرزطارك��رد و ت��ا َ
ئ�يرة بؤ توركيية ب��ةدواي خؤيدا ه َينام.
ثرسيار :بةدواي خؤيدا ه َيناي؟ ضؤن بةدواي خؤيدا ه َيناي؟
موستةفا ... :بةكؤلَةوة!
ثرسيار :تا َ
كوي توانيي خؤي ِراطر َيت؟
موستةفا .... :بةدر َيذايي كيلؤمةتر َيك .تا ئةوةي سةيارة هاتن.
ثرسيار :لةناوضةكةي ئ َيوةدا جطة لةتؤ و دؤستةكانت ،كةس َيكيرت لةقوربانييةكاني
طازي ذةهراويي ِرزطاري بوو؟
موس��تةفا :تةني��ا ضارةنووس��ي ئ��ةو ث َين��ج كةس��ةم بريد َيت��ةوة ،كةب��ؤم باس��كردن،
بةخؤمش��ةوة .دةن��ا ضي�تر ن��ازامن .م��ن ضي�ترم برينايةت��ةوة .ط��ازي ئةعس��اب ب��وو .لةم��ن
ب ِروان��ة ،بةتةواوةتي��ي لةناوض��وومِ .رةنطثة ِري��و ،زةرد ،كةوت��وو ،ل��ةرزؤك ،لةدةروون��دا
و َيرانةي��ةك ( مةبةس�تي س��نط و س��ييةكانيةتي) ...
ث َينج كةس .سةرةتا هةشت كةس بووين...
ثرسيار :هةشت؟
موس��تةفا :بةلَ�يَ ،ئ َيم��ة هةش��ت بووي��ن .ب� َ
�ةلم تةني��ا لةب��ارةي ضارةنووس��ي ث َين�ج
كةس��يانةوة ئاط��ادارم .لةب��ارةي ئةواني�تر هي��ض ن��ازامن .ووردة ووردة ب�يرم د َيت��ةوة .زؤر
بةه َيواش��يي و بةئ َيش��ةوة .طي��امن ث � ِر لةئ��ازارة ،وةحش��ةتناك ئازارم��دةدا!...
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ثرسيار :هةمووتان وةك يةك بةسةخيت برينداربوون؟
َ
موستةفاَ :
لةكوي بووين ،كةبؤمبة
خي .ئةمة كةوتبووة سةرئةوةي ،كة لةوكاتةدا
كيمياويي��ةكان تةقين��ةوة .م��ن بةس��ةخيت بةرك��ةومت .بؤمب َي��ك ه��ةر لةنزي��ك خؤم��ةوة
تةقييةوة .من بةر تةقينةوةكة كةومت .سوثاس بؤ خوا هةرضؤن َيك بيَ ،ضةند مةتر َيك
لةتةقين��ةوةى بؤمبةك��ة دوورب��ووم .س� َي كةس��ةكةي تر نزيكرت بوون .ئ��ةوان بةتةواوي
بةركةوتن .ئةو هاو ِر َييةم كةمين ِرزطاركرد ،شانسي هةبوو .ئةو دوورتر بوو ،بةكةمي
برينداربوو.
برايم :من ئةمة لةبةس��ةرهاتي خؤمةوة دةزامنَ .
ئياقييةكان طوندةكةي منيش��يان
بةضةك��ي كيمياي��ي بؤمب��اران ك��رد .ئةوة ه��ي ضةند مانط لةمةوبةرة .ن��ةك بؤ جار َيك
بؤمباراني��ان ك��رد ،بةلَك��و ب��ؤ ضةن��د جار َي��ك هاتن��ةوة ،ه��ةر دةهاتن��ةوة .ئةوةب��وو ،ل��ةو
ماوةي��ةدا ،ئةزموومنـ��ان ثةيداك��رد ،كةم��رؤظ ض��ؤن دةتوان َي��ت خ��ؤي َ
لةهيش��ي ط��ازي
ذةهراوي��ي ِرزط��ار ب��كات .دةمامةك��ي طازم��ان نةب��وو ،هةروةه��ا دةرم��ان و تةنان��ةت
دةرزيشمان نةبوو .ئةوة بوو ،هةر ئةوةمان كرد ،كةهةموو مرؤظي ب َيدفاعي قوربانيي
ط��ازي ذةهراوي��ي دةيانك��رد :ئ َيم��ة ب��ةرةو بةرزاي��ي ط��ردةكان ي��ان ك َي��وةكان ِراماندةكرد؛
ضونكة طازي ذةهراويي قورسة و لةسةر ئةرزةكة دةنيش َي و دةم َين َيتةوة .هةرضةند َيك
م��رؤظ ب��ةرةو بةرزاي��ي هةلَكش�يَ ،بةهةمان ئةندازة لة كارت َيكردن��ي طازي ذةهراوييةكة،
دوور دةكةو َيت��ةوة .ئةم��ة بةزووي��ي ل��ة ن��او هةم��وو خةلَك��ي كوردس��تاندا دةنطيداي��ةوة
و ئةوةب��وو ،كةزؤر َي��ك ِرزطاري��ان ب��وو .لةبةرزاي��ي ك َي��وةكان ،لةخ��وا نزيكرتو َ
لةهيش��يي
كيمياي��ي م��ةرط دوورتر...
ثرس��يار :خةلَك��ة ئاس��اييةكةي ك��ورد ،ب��ؤ ثاراس��تين خؤي��ان لةط��ازي ذةهراوي��ي هةر
هيضي��ان نةبوو؟
برايم :هةر هيض ،ئةوةندةي من بزامن...
موس��تةفاَ :
خ�ير ،ه��ةر هي��ض .ث َيش��مةرطةيةكي زؤر ك��ةم ،بةس��ةركةوتن بةس��ةر
سةربازةكاني َ
ئياقييةوة ،توانييان دةمامةكي طاز وةدةستبه َينن .بةهةلَكةوتيش دةرزي
دذي ط��ازي ذةهراوي��ي .ب� َ
�ةلم ه��ةر ئةوةن��دة ب��وو .بةزؤربةي��ي خةلَكةكة هيض��ي نةبوو.
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ه��ةر هيض��ي نةب��وو .نةت��ةوةي كورد ب َي ثش��تيوان خراية ب��ةردةم ئ��ةم كؤمةلَكوذييةوة.
زؤرينةي��ان ه��ةر ئةوةي��ان ث َيك��را ،كةب��ةرةو بةرزاي��ي ك َي��وةكان ِرابك��ةن و دةم��ي خؤي��ان
بةثة ِرؤيةك��ي ت��ة ِر ي��ان جامانةكةيان��ةوة بط��رن .هيض��ي تريان ب��ؤ نةكرا.
ثرس��يار :حكومةت��ي َ
ئياقي��ي دةلَ َي��ت ،بةهي��ض ش� َيوةيةك ضةك��ي كيمياوي��ي ل��ةدذي
خةلَك��ي ك��ورد بةكارنةه َين��اوة؛ ئةمة هةمووي درؤية و ثةلَث و بةربينط ث َيطرتنة ،لةم
ب��ارةوة ضى دةلَ َيي؟
برايم :درؤدةكةن...
موس��تةفا :ئةم��ة ئةوةن��دة درؤيةك��ي ثي��س و ب َيبنةماي��ة ،كةتةني��ا لةم َيش��كي
ين و
كةس��اني ب َيويذدان ،نامرؤظ ،ديكتاتور ،د ِرندة ،دزو جينايةتكاري وةك س��ةدام حس� َ 
هاو ِر َييةكاني��دا بوون��ي هةي��ة .هيض مرؤظ َيكي خاوةن ِر َي��ز ،كةتةنيا تؤز َيك مرؤظايةتيي
هةبيَ ،درؤي ئاوا ناكات ،كةهةر كات َيك وةدرؤخبر َيتةوة .ئةوةي من دةيلَ َيم بةهةزاران،
بةدةيان هةزار ،بةمليؤنانة .ضاو َ
لية بكة! لةمن ب ِروانة ،دةستمِ ،رووخسارم ،جةستةم.
كؤلكةيةك��ة .م��ن ت��ا م��اوم ،كؤلك��ةم و جةس��تةيةكي ني��وة طي��امن هةي��ة .ئةط��ةر مب َين��م،
َ
�ايةحتال !...من ...خواية! م��ن هةر بووم
بةني��وة طيان��ي دةذي��م .م��ن قوربانيي��م ،من ش�
بةهيض...
براي��م :مني��ش قوربانييةك��ي طازي ذةهراويم .وةك وومت ،ضةند مانط َيك لةمةوبةر
هيش��ةي ط��ازي ذةهراوي��ي ِرزط��ارم ب��وو .ئ َيس��تا ح� َ
تووش��بووم .م��ن ل��ةم َ
�ال باش�ترة ،م��ن
كةم َي��ك بريندارب��ووم .ئةم ثي��اوةي َ
ليةية ،بةس��ةخيت برينداربووة.
ثرسيار ... :بةسةخيت بريندار بووة...
برايم ... :سالَ َيك لةمةوث َيش منيش وةك ئةم ثياوة وابووم...
( برايم و َينةيةكي ئةوكاتةي خؤي بةمن نيشاندةدا )
ثرسيار :كات َيك من ئةم و َينةية وةك خؤي دةبينم :و َينةي طةجن َيكة ،كة لةناخةوة
بةش� َيوةيةكي وةحش��ةتناك ت َيكش��كاوةِ .رووخس��ار َيكي ل��ةو ناوض��وو ،ك��ة ث� ِرة ل��ة ضني و
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ض��روك و ئ��ازار .ث�ير ب��ووة و ضةماوةت��ةوة ،ضي�تر ناتوان� َي لةس��ةرث َي بووةس��ت َيت ،وةك
ئ��ةوةي لةذ َي��ر ث َيالق��ةدا ثانكراب َيت��ةوة .ش��ةقةي ث َيي��ة .دةم ني��وة كراوةي��ة ،ضاوةكان��ي
دةقوولَ��ةوة ض��وون .لةب��ةردةم حةوش��ةي قيامةت��دا ضاوة ِروان��ي مردنة.
موس��تةفا ( :كراس��ةكة هةلَدةدات��ةوةَ ،
بالك��ةي ِرووت دةكات��ةوة .برينةكان��ي ط��ازي
ذةهراويي لةس��ةر ث َيس��ت ،س��ك ،طةردن و ثش�تي ث َيش��ان دةدات )
ئ��ةم ثةلَ��ة طةورانة دةبينن؟ تةواوي لةش��ي م�ني داطرتووة .طةورة ،بضووك ،تاريك.
ل�يرة ك��ة ،ث َيس��تةكةم ت��ةواو دامالَ��راوةَ .
تةنان��ةت ثشتيش��م ه��ةروايل َيهات��ووة .ض��او َ
ئية
ئةم شو َينانة باشرت دةبيين ( .ث َيالوةكانيشي دةرد َي َ
ين  ) ...ضاو لةثةجنةكاني ث َيم بكة.
زةرد ،قاوةي��يَ ،
ل�يرةش ث َيس��ت تو َي��ذ دةهاو َي� َ
قةلش��او ،ث� ِر لةثةلَ��ةَ .
�ذي ،ئةمان��ة بةلَط��ةي
ِروونن ،كةدةرئةجنامي طازي ذةهراويني .بةلَطةي نكؤلَي ل َينةكراو .ئةطةر ئةمانة بةلَطة
نةب��ن ،ئةوكات��ة م��رؤظ دةب َي��ت لةب َيدادي��ي ئ��ةم جيهان��ةش بكةو َيت��ة طوومان��ةوة ( وات��ة
جيهان��ي ب َي��داد ،كةئ��ةم هةم��وو ب َيداديي��ة دةبين َي��ت و هيض هةلَو َيس��ت َيكي بةرامبةر بةم
س��تةمكاريية نيي��ة ،بةدادثةروةر بزان َي )
برايم :ئةو ش��ةرم دةكات .دةبوو ،ه َيش��تا برينةكاني طازي ذةهراويي زؤرتر نيش��ان
بداتَ .
بةلم ئةو شةرم دةكات ،خؤي زؤرتر ث َيشانبدات...
ثرس��يار :ئ��ةو ث َيويس�تي ب��ةوة نيي��ة .ئ َيم��ة ئةمةي بينيمـ��ان بةس��ة .ث َييس��ةملاندم،
دلَني��ام ل��ةوةي كةئ��ةم ثي��اوة ب��ووة بةقورباني��ي ضةك��ي كيمياي��ي س��وثاي َ
ئياقي��ي .هيض
طوم��امن نيي��ة .ئةوةن��دةي م��ن وةك كةس� َيكي ئاس��ايي ( كةثس��ثؤ ِري ثزيش��كي نيي��ة )
قوربانييةكان��ي ط��ازي ذةهراويي��م لةخةس��تةخانةكاندا ديت��ووة و لة ِر َي��ي و َينةكان��ةوة
كةساني شارةزا و ثسثؤ ِر ئةم نةخؤشييانةيان بؤ ِروونكردوومةتةوة ،ئةمانة هةموويان
ِراس�تن .ئ��ةوةي لةب��ارةي ئةم ثياوة زانيمـ��ان ،ه��ةر ئةوةية ،كةزؤر َي��ك لةقوربانييةكاني
ط��ازي ذةهراوي��ي لةم كةمث��ةدا هةيانة.
برايم :موستةفا بةرلةوةي تووش بيَ ،خةلَكيشي ناشتووة.
ثرس��يار :بةلَ�يَ؟ ض��ؤن؟ المواي��ة ئ��ةو ووت��ي :ئ��ةو توان��اي ئ��ةوةي نةب��وو ،خ��ؤي
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ِرزطارب��كات؟
َ
هةولي
موستةفا :من لةبارةي دوو شو َين و كاتي جيا لةيةكرت قسةمكرد :لةناوضةي
َ
هةول�يرم ،ضةند مانط َيك بةرلةوةي ئةو
و ناوض��ةي ئام َي��دي .م��ن خؤم خةلَكي ناوضةي
ناوضةية وةك دؤلَي باليس��ان لةاليةن س��وثاي َ
ئياقييةوة بةضةكي كيميايي ل َييبدر َيت
و بؤمب��اران بكر َي��ت ،ل َي��يدووركةومت��ةوة .م��ن لةط� َ
�ةل هاو ِر َيكامن ل� َ
�ةوي دووركةومتةوة.
ئ َيمة دةمانويس��ت ِروو لةش��اخ بكةين .ث َيمان وابوو ،ش��اخةكان ثار َيزراوترن .خةلَكةكة
واي��ان دةووت .م��ن بةخ��ت ي��اري ك��ردم ،ت��ا ِرادةي��ةك بةباش��يي ل� َ
�ةوي دووركةومت��ةوة.
ب� َ
�ةلم خ��زم و دراوس��ييةكامن بؤي��ان نةك��را .م��ن ئ��ةوامن بةمردووي��ي دي��ت .هةمووي��امن
بةمردوويي ديت و ثاش��ان هةموويامنـ��ان بةخاك س��ثارد .س� َي كةس��يامن بةم دةس��تانةي
خ��ؤم ناش��ت .م��ن ديت��م ،بؤميب كيمياي��ي ضي ل َيكردبوون .وةحش��ةتناك ب��وو .لةذيامندا
ش�تي وام نةديتب��وو .ثاش��ان ب��ةرةو ئام َي��دي كةوتين��ة ِر َي .لةئام َي��دي بةش��و َين ج َييةكي
ثار َي��زراودا دةطة ِراي��ن و طازي مةرط ث َيش��يث َيطرتني...
ثرسيار :ش َيوةي مردووةكان ضؤن بوو؟
موس��تةفا :وةك ط��ةض ه��ا ِراو ب��وون .مردووي ِرةقِ .رووخس��اريان ق��اش قاش بووبوو.
ت َيكةوةث َيضراو ،يةك َيكيان ش�ين هةلَطة ِرابوو.
ثرسيار ... :شني؟
موستةفا ... :بةلَيَ ،تةواو شني...
ثرسيار ... :ئةوةش بةلَطةيةكي ترة ،بؤ بةكاره َيناني طازي مةرط !
موس��تةفا :جةس��تةي هي�ض كام َيكي��ان برين��دار نةب��وو .فيش��ةكيان ث َي��وة نةناب��وون.
خو َيني��ان ل َينةدةه��ات .مةرط َيك��ي وةحش��ةتناك .س��ةحنةكة وابوو ،وةك ئةوةي كةس� َيك
هاتب َي��ت ،م��رؤظ ،ئ� َ
�اذةل ،زةوي ب��ؤ ماوةي��ةك لةط��ةض طرتب َيت ،بؤ ماوةي��ةك ضيمةنتؤيان
بةس��ةردا ِرش��تنب .دةوروب��ةر هةم��ووي كارةس��ات ب��وو .وةكي�تر وا دةهات��ة بةرضاو ،طاز 
ي
مةرط هةموو كوردستاني بةطةورةيي بةشيوةيةكي دةطمةن الشةكاني لةمؤم طرتب َيت.
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ذووري مةرط .مةترسييدار .لةبريمة :يةك َيك بةسةردا كةوتبوو ،دةستةكاني لةسةر ئةرز
ل َيككردب��ؤوة ،قاضةكان��ي بةرةو ئامسان ،جةس��تةكةي بةم ج��ؤرة مابؤوة .لةو َيرانةيةكدا
َ
خةيالويي بةخؤيةوة طرتبوو،
كةوتبوو .ئاوا بةمردوويي مابؤوة .سةحنةكة دؤخ َيكي
خةلَكةك��ة لةخ��ؤوة بةالدادةهات��ن .وةك سةرخؤش�� َيك هةلَس��وكةوتيان دةك��رد .وةك
حالَةت َيك��ي خةوالَ��ووي نةخ��وازراو ب��وو .هاواري��ان دةك��رد .دةيانقيذاند .بة ِراس�تي ش� َيت
بووب��وون .نةياندةتوان��ي بةس��ةرخؤياندا زالَ�بن .بةمال و ئ��ةوالدا ِراياندةكرد .لة هةولَي
ئ��ةوةدا ب��وون خؤي��ان بك��وذن ،ب� َ
�ةلم نةياندةزان��ي ( كةخةريك��ن خؤيان دةك��وذن ) .لةم
ب��ارةوة هيضي��ان نةدةزان��ي .نةياندةزان��ي كةخةريك��ن خؤي��ان دةك��وذن .وةحش��ةتناك!
دؤزةخ َي��ك بوو ل��ة ِرووي ئةرز.
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سةر ئةو طردةي ،ك مردوو ل َي ي دةحاويَتةوة
 /١٣سيثتامبري١٩٨٨/
برايم ئةو طردةكة نيشان دةدات،
كةمردووةكاني كةمثةكة ت َييدا دةحاويَنةوة...
كةمث��ي سويويس��توو لةنزيك��ي يوكس��ةكؤظا .لةئاس��ؤ خ��ؤر لةئاوابوونداي��ة.
لةدوورييةك��ةوة ،كةدةس��ت ث َي��ي ِراناط��ا .دواي�ين هي��وا لةئاس��ؤدا .تاريك��ي لةض��وار هةزار
مةتري بةرزايي زاط ِرؤسةوة تا دةطاتة هةكاري لةبةردةم ي ئ َيمةدا خؤي ت َيدةخز َين َيت.
خ��ؤر س�� َيبةر َيكي در َي��ذ و دةطمةن��ي هةي��ة .لؤريي��ةكان لةس��ةر ثردةك��ة وةس��تاون.
س��ةربازة تورك��ةكان بةضةك��ةوة بة ِري��ز وةس��تاون .ل��ةم ضةم��ة ،ك��ة كو ِر و ك��ض بةو َينةي
َ
دووكةل
كؤت��ر (طم��ة دةك��ةن) لةكةن��اري ِرووبارةك��ةوة ب��ةرد دةهاو َيذن��ة ن��او ئاوةك��ةوة.
بةسةر طؤ ِرةثاني كةمثةكةوةية .لةهةموو اليةكةوة ئاطري بضووك كراوةتةوة .ذنةكان
ض��ا ل َيدةن�ين .ثي��اوةكان بةيةك��ةوة دةئاخ َي��ون ي��ان بةيةك��ةوة ب َيدةن��ط دةب��ن .لةن��او
ئ��ةو ض ِرةدووك� َ
�ةل ،ه��ةذاري و س��رتوخورتةدا لةس��ةر ضيمةن��ي كةمثةك��ة ،كابينةيةك��ي
تةلةفؤن��ي بة ِرةنط َيك��ي زةردي تؤخ��ةوة ل َيي��ة .توركةكان لةو َييان داناوة .كةس تةلةفون
ناكات .ه َيند َيكيان دةلَ َي خؤ ثارةمان ث َينيية ،ه َيند َيكيان متمانةيان بةتوركةكان نيية،
ضونك��ة طو َيي��ان ل َيدةط��رن و لةذ َي��ر ضاود َيريي��دان ،ه َيند َيك��ي تري��ان ( دةلَ� َ
ين ) كةمسان
نةماوة تا تةلةفؤني بؤ بكةين ،ئةوانةي زؤر ب َيهيواشن ( دةلَ َي ) جيهان ثشيت لةكورد
ك��ردووة و يارمةتي��ي ن��ادات ،كةواب� َي تةلةف��ؤن ب��ؤ ك َي و بؤضي بك��ةن .لةذ َير ثردةكةوة
لؤر َيك��ي ل َي َي��ة ،كةه��ي فرؤش��يار َيكي طة ِرؤك��ي تورك��ة ،دةرطاك��ةي دةكات��ةوة ،خؤش� َ
�حال
دي��ارة .هةمووش��ت َيكي ث َيي��ة ،ك��ة لةئي��دارةي كةمثةك��ةدا نيي��ة ،لةك��ؤالوة طرتوويةتي تا
جلوب��ةرط .تورك��ةكان دةلَ� َ
ين :ب��ةم هؤي��ةوة ،طوندةكةيان بؤ هاتووةت��ة ،ناوكةمثةكةوة،
بةئازادي��ي دةتوان��ن ضيي��ان بوو َي��ت و ضييان ث َيويس��ت ب َي��ت بيك ِرن.
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كوردةكان دةلَ َي :ئةوةي ئةوان ث َيويستييان ث َييةتي ،هيوادارن توركةكان بةبةالش
بياندةن�يَ .ن��ةك ئ��ةوةي لةن��او كةمثةكةدا ،بةن ِرخي س� َي قاتي ئ��ةوةي لةناو طوندةكةدا
دةستدةكةو َيت ،كة ِر َيطاي ئةوةيان ث َينادر َيت تا بضن لةناو طوندةكةدا شت بك ِرن .ئةوان
زؤر هةذارن و ئاوارةن .توركةكان ناب َيت ئةوان بةمةمرة و مةذي به َيلَنةوةو لة ِر َيي ئةم
لؤرييةوة بةطران شتيان ث َيبفرؤشن و دوايني فلس َيك كةهةيانة لةطريفانياني دةربه َينن،
لةئياق��ةوة ل��ةذووري ط��ازةوة لةط� َ
ك��ة َ
�ةل خؤي��ان ب��ؤ توركييةي��ان ه َين��اوة -.تورك��ةكان
دةلَ َي :كوردةكان ناس��وثاس و ب َيئةمةكن ،توو ِرةيي خؤيان نيش��اندةدةن.
بةن��او ج��ادةي مةزرايةكةوة ،جيب َيكي س��وثاي توركيية بةبةردةم كةمثةكةدا خؤي
ت َيدةخز َين َي��ت .لةثش��ت تةثؤلَكةيةك��ةوة وون دةب َي��ت .دةس��تةيةك لةس��وثا بةمةش��قي
س��ةربازييةوة ش��و َيين دةك��ةون ،دةضن��ة ن��او ضارداخ َيك��ةوة .كةمث��ة س��ةربازييةكةيان
لةسةر شةقامةوة نابيندر َيت .لةشيو َيكدا كةوتووةتة ثشت كةمثي ثةنابةرةكانـةوة ،زؤر
باش ضاود َيريي ل َيدةكر َيت ،بةتؤكمةيي ث ِرضةك كراوة .بةش َيوةيةك ،كةسةربازةكان بؤ
ثاراسنت و ضاود َيرييان هيض كةموكوو ِرييةكيان نةبيَ .بةرةو شاخةكان لةباكووري ئةم
كةمث��ة س��ةربازييةوة ،ك َيل��ي طؤ ِرس��تاني نزيكرتي��ن طون��د بةض��او دةبيندر َي��ت ،كةكوردة
ئياقيي��ةكان ناتوان��ن مردووةكان��ي خؤي��ان َ
َ
لةوي بن َيذن و لةث َيش��يةوة طرد َيكي بضووكي
بةردين لةن َيوان كةمثي سةربازةكان و كةمثي ئاوارةكان قووتبووةتةوةِ ،رووت و قووت،
طاش��ة ب��ةردةكان ت َيكض� ِرذاون ،ئ��ةو ج َيي��ةي مردووةكان��ي كةمثةك��ة ت َيي��دا دةحاو َينةوة،
ئةو ج َييةي كوردةكان دوايني مردووي طازيمةرط و مردووةكاني خؤياني ل َيدةن َيذن.
طوزارش َيك ِ /ر َيثؤرتاذ َيك:
بةسةر ذن َيكي ثريةوة وةستاوين ،كة لةطيانةلَ َلداية و هاكة مبر َيت .قذي بةو َينةي
ئ��ةو دةمسالَ��ة ( لةضك��ة )ي لةطةردن��ي خؤي َ
هالندووة ،وةك بةفر س��ثييةِ .رووخس��اري
ضرض و ت َيكض ِرذاوة ،ه َيش��تا دوايني ِرووناكيي طةرمي ذيان بةضاوةكانييةوة .لةس��ةرمان
لةسةرةتاي مةرطداية .ضاوةكاني ل َيكناوة .ذن َيكي كورد بةديارييةوة دانيشتووة ،كةبةر
لةضةن��د خولةي��ةك لةئام َي��زي طرتب��وو .لووت��ي بةس��ةر دةم��ي ل َيكن��راو و ب� َيدداني��دا
داذةني��وة ،ضةناط��ةي ه َيناوةت��ة ث َيش��ةوة .ئارام َيك��ي ب َيثاي��ان كةوتووةت��ة س��ةر ت��ةواوي
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ِرووخساري .مردووةكة وةك ئارام َيكي جاويدانةي دؤزيب َيتةوة ،بزةي َ
دي ( .بةنيشانةي
مالَئاواي��ي لةذي��ان ) قوماش� َيك بةدواي�ين كاروان��ي ذياني��دا دادراوة .الش��ةي بض��ووك و
نةرم��ي ئ��ةم ذن��ة ( لةس��ةرمان ) ِرةق َ
هةلت��ووة .لةس��ةر تاتةش��ؤر َيك لةتةخت��ة و دار
دايانن��اوة ،كةك��وردةكان خؤي��ان ب��ؤ حالَةت َيك��ي ئةوت��ؤ دروس��تيانكردووة .ل��ةم كةمث��ةي
توركيي��ةدا تابووت��ي ل َينيي��ة .قةبرهةلَكةنيش��ي ل َينيي��ة .هةروةه��ا ثياو َيك��ي ئايينيش��ي
ل َينيي��ة .ك��وردةكان خؤي��ان ب � َي هي��ض يارمةتيي��ةك مردووةكاني��ان دةن َي��ذن .ه��ةروةك
ئةوةي بةهةزاران س��الَة ناش��توويانن .لةو ناوةدا ثريةثياو َيكي كورد بةمةقام مردووةكة
دةالو َين َيت��ةوة .مرؤظةكان��ي ك��ة ب��ةدةوري من��ةوةن ،دةس��تدةكةن بةزةمزةم��ة كردن��ي
دةق َي��ك ،لةش��يان دةجوولَ َين��ن ،وةك ئةوةي ِر َيو ِرةمسي ناش��تنيان ب َي��ت ،ث َيبةئةرزةكةدا
دةدةن و خؤي��ان دةضةم َينن��ةوة .ذن َيك��ي ك��ورد ك��ة بةدي��ار تةرمةكةوةي��ة ،بةتانيي��ةك
بةمردووةك��ةدا دةدات ،بةتانييةك��ي ثةمش�ين بةس��ةريدا دةدات .تةني��ا طؤش��ةيةكي
بضووكي دةمسالَة سثييةكةي مردووةكة ديارة و ثؤل َيسرت َيك لةطولَي سوور ،زةرد ،سثي،
ش�ين و س��ةوز .ثري َيذنةك��ة دواي�ين هةناس��ةي دا .ضي�تر ناجوولَي��ت .جةس��تةي مردووة.
ب��ة ِرؤح َ
دةط�يرن و ئ��ةوةي لةذيان��دا ضي��ي
ل�يرة لةن��او ئ��ةم مرؤظانةداي��ة ،كةثرس��ةي ب��ؤ
َِ
بةس��ةرهاتووة ،بةش� َيكة لةم َيذوو.
بريةوةر َيك��ي زين��دوو :ض��وار طةجن��ي ك��ورد تابووتةك��ة بةرزدةكةن��ةوة ،دةخيةن��ة
س��ةر ش��اني خؤي��ان ،بةهةنط��اوي لةس��ةرخؤ لةطردةك��ة س��ةردةكةون .س��ةد كةس � َيك
بةدةورةمانةوةي��ة .خؤي��ان ب��ؤ دوايني نةرييت ثرس��ة ئامادة دةك��ةن .ه َيند َيك لةذنةكان
دةطري��ن ،مندالَ��ةكان ض��اوي ث� ِر لةخ��ةم و ث� ِر لةثرس��ياري طةورةي��ان هةي��ة.
ثي��اوةكان مردووةكةي��ان لةبةرض��اوة .تةم َي��ك لةخ��ةم دةوري ئ َيم��ةي داوة .ثي��اوة
ثريةك��ة لةخو َيندن��ي س��روودي م��ةرط و الواندن��ةوةي مردووةك��ة بةردةوام��ةو ب��ؤ
مردووةك��ة هيواي��ان واي��ة ل��ةو دني��ا ذيان َيك��ي خؤش�تر و باش�ترى هةب َي��ت.
ثرسيار :هؤي مردني ئةم ذنة ضي بوو؟
ك��وردةَ :
لةهيش� َيكي ط��ازي ذةهراوي��ي كةب��ؤ س��ةر طوندةكةيان ك��را ،نةيتواني خؤي
ِرزط��ار ب��كات .توان��اي ئ��ةوةي نةب��وو ،خؤي ِرزطار بكات ،ضونكة ثري بوو ،لةدةس��ت و ث َي
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كةوتبوو .كات َيك بؤميب طازي ذةهراوييةكةيان هاويشت ،تةواوي خةلَكي د َييةكة بةرةو
شاخةكان ِرايانكرد .تةنيا ثري َيذنةكة نةبيَ ،دةبوو ،بةج َي مب َين َيت و بةتةواوةتي كةوتة
بةر ضةكي كيمياوييةوة.
ثرسيار :هةروةها بةتةماي خوا بةج َيتانه َيشت؟
ك��وردةَ :
خ�ير! س��ةرةتا كةف ِرؤكةكان بةبؤميب ط��ازي ذةهراوييةوة هاتن ،ئ َيمة دةبوو
ِرابكةي��ن ،دةن��ا ئ َيم��ة خؤمش��ان بةردةكةوت�ين .كات َي��ك دووركةوتن��ةوة ،دةس��تبةجيَ ،ب��ؤ
ط�يرا ،بزانني ك َيماوة ِرزط��اري بكةين .لةو ناوةدا ئةم
د َييةكةم��ان طة ِراين��ةوةو ضاوم��ان َِ
لةطةل خؤم��ان َ
َ
هةلانطرت ،تا
ثري َيذن��ةي ل َيب��وو .كات َي��ك دؤزميان��ةوة .ب َيهؤش��بوو .ثاش��ان
لةطةل خؤمان ه َينامانَ .
َ
َ
بةلم بةداخةوة نةيتواني لةذياندا مب َين َيتةوة.
ئية بؤ توركيية
ئ َيم��ة هيضيرتمان ث َينةدةكرا.
ثرسيار :ئةم َ
ثي َيذنة هةر هيض شانسي ئةوةي نةبوو ،لةذياندا مب َين َيتةوة؟
كوردة :لة ِراستيدا َ
خي! ئةوةي لةدةستمـان هات ،بؤمان كرد...
ثرسيار ... :ئ َيوة بةهيض ش َيوةيةك دةرماني دذي طازي ذةهراويتان نةبوو؟
ك��وردة :ئ َيم��ة هيضمـ��ان نةب��وو .ئ َيم��ة هي� ض ش��ت َيكمان ب��ؤ بةرطريك��ردن لةخؤم��ان
نةب��وو .تةني��ا ث َيمـ��انكراِ ،رابكةي��ن!..
.
ثرس��يارَ :
ل�يرة لةكةمثةك��ةدا ل��ة توركيي��ةش هي��ض دةرمان َيكي دذي ط��ازي ذةهراويي
ل َينيية...؟
براي��م :خؤت��ان ل��ةم ِرووةوة دلَنياييتان وةدةس��ته َينا .ثزيش��كة توركةكةي كةمثةكة
خؤش��ي ووتي :كةئةو هيض دةرمان َيكي دذة طازي ذةهراويي لةدةس��تدا نيية....
ثرس��يار :م��ن دةزامن .ب��ةو واتاي��ة- :ئةم��ة حةقيقةت َيك��ي تالَة -ئ َي��وة هةمووتان َ
لية
ل��ةم كةمث��ةدا زيات��ر لةدةه��ةزار (  ) ١٠٠٠٠كةس��نَ ،
لةئ�يراق بةب� َيثاريزطاري��ي كةوتن��ة
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ب��ةر َ
هيش��ي ط��ازي ذةهراوي��ي م��ةرط و لةئاوارةي��ي دان و لة ِراكردن��ي بةردةوام��دان،
ل��ةم كةمث��ةي توركييةش��دا دةرمان��ي دذ بةط��ازي ذةهراوييت��ان نيي��ة .بةكؤم� َ
�ةل .بةب� َي
يارمةتي��ي (ثزيش��كيي ث َيويس��ت) ،ئ��اخ خواي��ة طيان! ئةط��ةر در َيذة بةم حالَةت��ة بدر َيت،
زؤر َي��ك لةئ َي��وة وةك ئ��ةم ثري َيذنةي��ة دةمرن .ذنةكان ،مندالَ��ةكان ،ثري ،طةنج ،هةموو...
براي��م :لة ِراس��تييدا ئ َيم��ة هي��ض شانس َيكـ��مان نيي��ة ،ئ َيم��ة بةنا ِراس��تةوخؤ َ
طوي��ان
ل َيبووة ،زؤر بةكةمي كوردةكان لةخةس��تةخانةكاني توركييةدا ضارةس��ةريان بؤ كراوة.
دةوتر َي��ت :ش��ةش ب��ؤ ن��ؤ ك��ةس .ب� َ
�ةلم هي��ض ي��ةك لةئ َيم��ة ن��ة ديويةت��ي و ن��ة بةباش��ي
بيس��توويةتي....
ثرس��يار ... :هةم��وو ئةوان��ةي تري��ش ل��ة توركيي��ة بةط��ازي ذةهراوي��ي م��ةرط
مةحكومك��راون .ب��ة ووردي و ه َيواش��يي ،بةئازار َيك��ي زؤرةوة دةم��رن!
برايم ( :ضاوي ث ِر دةب َيت لةفرم َيسك) ...
ثرسيار :برايم! كات َيك لة ِرووخسارت دة ِروامن ،ئةوة زؤر خةمبار َيكي قورسة...
براي��م ( :خ��ؤي دةطر َي��ت ) ج��اري واي��ة بريدةكةمةوة ،ذيان هي��ض مانايةكي نةماوة.
م��ن ش��ةرم دةك��ةم .ب��ؤ نةتةوةك��ةم ش��ةرم لةخ��ؤم دةك��ةم ،كةض��ؤن لةط� َ
�ةل نةتةوةك��ةم
هةلَس��وكةوت دةكر َي��ت .دا ِرووخ َين��ةرة- ...وةك ئ��ةوةي دةوتر َي��ت– س� ِريويانةتةوة.
ثرسيار .. :لةناوضوون...
براي��م ... :بةلَ�يَ ،لةناوض��وون .ئ َيم��ةش مرؤظ�ين .ئ َيم��ة هي��ض خوارت��ر لةمرؤظ نني
( لةمرؤظي تر هيض كةمرتنني ) .ئ َيمة نةتةوةيةكي س��ةربةرزين .نةتةوةيةكي خاوةن
�ةل ئ َيم��ة وةك ئ� َ
كلت��ووري ه��ةزار س��الَةين .دةب َي��ت دةس��تبةرداري ئ��ةوة ب��ن ،لةط� َ
�اذةل
هةلَس��وكةوت بك��ةن .كات َي��ك ئ َيم��ة ب��ؤ َ
ئ�يرة بؤ توركيية هاتني ،دووش��ت تاس��ةر ئ َيس��قان
َ
ئاذةل طواس��تةوة
ئ��ازاري مني��ان دا .ئ��ةوةي كةتوركةكان ئ َيمةيان بةلؤريي طواس��تنةوةي
و ئ��ةوةي ث َيي��ان ووت�ين :ئ َيس��تا ئ َيم��ة لةس��ةر خاك��ي توركييةي��ن و ناب َي��ت ضيرت خؤمان
بةكورد بزانني .ئ َيمة دةبوو ،وةك ئةو كوردانةي تر َ
كةليةن ،خؤمان بة توركي شاخي
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ئاذةل��ان هةرضؤن َي��ك ب�يَ ،ت َيثة ِراند .ب� َ
بزان�ين .ئةم��ة زؤر ئ��ازاري دام .لؤري��ي َ
�ةلم ِر َيطة
نادةي��ن كوردايةتييةكةم��ان ل َيبس��ت َينن .ن��ة لةالي��ةن َ
ئياقةوة ،كةئ َيم��ةي بةطازي مةرط
بؤمبب��اران ك��رد ،ن��ة لةالي��ةن توركيي��ةوة ،كةدةيةو َيت بةطازي مةرط��ةوة مبرين .ئةطةر
هةموو شت َيكمـ��ان ل َيبست َينن -ذيانةكةمشـ��ان– ناتوانن شت َيكمان ل َيبست َينن :ئةوةي ئ َيمة
دةب َي��ت بيلَي�ين :ئ َيم��ة كوردي��ن .ه��ةر نةب� َي دةتوان�ين ئ��ةوة بلَ َي�ين و ئ��ةوةي بةزمان��ي
خؤم��ان بلَ َيني :كوردس��تان ذي�ني ئ َيمةية .لةسةرةمةرطيش��دا...
ثرسيارَ :
لية هةموو وةك تؤ نائوم َيد بوون؟
براي��م  :زؤرينةي��ان .وورةي ذي��ان و مانةوةي��ان نةم��اوة ،ب َيهي��وان .نايانةو َي��ت ضيرت
بذي��ن .توان��اي زؤرت��ر لةوةي��ان نيية .من ش��ةرم ناكةم ،ث َيت بلَ َيم :جار بةجار ،ش��ةوانة،
ل�يرةوة ب��ؤ س��ةر ئ��ةم ط��ردة ،ك��ة ل� َ
َ
�ةوي مردووةكامن��ان دةن َيذي��ن ،دةض��م و بةئ��ازارةوة
دةطري��م .ب��ؤ خ��ؤم ب��ؤ نةتةوةك��ةم دةطري��م .ل� َ
�ةوي ك��ةس نامبين َي��ت .تةنيا م��ردووةكان
طو َيي��ان ل َيم��ة .نات��وامن بن��ووم ،خ��ةو لةضاوم ناكةو َيت .ش��ةوةكان وةك س� َ
�ةهؤل س��اردن.
ئةوةية كةجارجار بؤ ئةم طردةي مردووةكان دةضم و دةطريم ،ئ َيمة تةنيا دةمانةو َيت
بذي��ن .تةني��ا ب ِر َيك ذيان...
َ
لةطةل ئ َيوة باشة يان خراث؟
ثرسيار :هةلَسوكةوتي توركةكان
َ
نةخ�ير .لةاليةك��ةوة توركةكان بؤ ئ َيمة زؤري��ان كردووة .ث َيداطريي
براي��م :بةلَ� َي و
لةس��ةر ئةم��ة دةك��ةم .ئ َيمة زؤر خؤش��حالَبووين ،كةئ َيمةي��ان وةخؤيان طرت ،ئةو كاتةي
َ
لةئ�يراق خؤم��ان ِرزطاركردب��وو .هةم��وو دان ب��ةوةدا دةن َي�ين.
كةئ َيم��ة لةط��ازي م��ةرط
هةمووم��ان .ب� َ
�ةلم ثاش��ان ب َيهيواي��ي دةس�تي ث َيك��ردو ئةم��ةش َ
ل�يرة اليةن َيك��ي ت��ري
ضارةنووس��ي ئ َيمةي��ة .تورك��ةكان َ
ل�يرة ل��ةم كةمث��ةدا زؤر ل��ةوة كةمرتم��ان دةدةنيَ ،وةك
ئ��ةوةي ل��ةالي ئ َي��وة لةظييةنن��ا بةس��ةط دةدر َي��ت و ل َيدةطة ِر َي��ن ت��ا بةط��ازي ذةهراوي��ي
مةرطةوة بةب َي دةرمان مبرين .ئ َيمة هيواداربووين ،ئةوان لةسةرانسةري جيهان دةنط
بةرزكةن��ةوة ،بةس��ةرهاتي ئ َيم��ة بك��ةن بةمنوونةي��ةك ،ب��ؤ دذايةت��ي لةبةكاره َينان��ي
ضةك��ي كيمياي��ي و كؤمةلَكوذي�ي .بةداخ��ةوة ث َيضةوانةكةي (وات��ة ب َيدةنطيي) دةبينني.
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توركيي��ة ناي� َ
�ةوي ب��ؤ خات��ري ك��وردةكان ،كةخ��ؤي نكؤلَ��ي لةبووني��ان وةك نةتةوةي��ةك
دةكا ،ث َيوةندييةكان��ي لةط� َ
�ةل جريانةك��ةي خ��ؤي وات��ة َ
ئ�يراق ت َيكب��دا ،ئ��ةو ( توركيي��ة )
نكؤلَي لةضارةنوومسـان دةكا ،بةبةرضاوي جيهانةوة ت َيدةكؤشيَ ،كةئ َيمة لةئاوارةييشدا
هةروةه��ا بةطازيذةهراوي��ي مةرط��ةوة مبري��ن .ئةم��ة ب��ؤ ئ َيم��ة حةقيقةت َيك��ي ت� َ
�ال و ث� ِر
لةخةمة .هيض كات َيك باوة ِرمان نةدةكرد ( كة توركيية ه َيندة نامةرد ب َي ) هةرطيز بة
بوومنـ��ان نةدةزاني....
ثرسيار :هيواتان بة يارمةتيي ن َيونةتةوةيي هةبوو؟
براي��م :بةلَ�يَ ،ئ َيم��ة وام��ان بريدةك��ردةوة ،ئةط��ةر ئ َيم��ة بطةين��ة توركيي��ة ،خاض��ي
س��ووري ن َيونةتةوةي��ي ي��ا هيالل��ي س��وور ،ضاوة ِروان��ي ئ َيم��ة دةك��ةن ،ب��ة ئامبؤالن��س
(سةيارةي اسعاف) بؤ طةورةترين شو َيين ثزيشكيمان دةبةن و شارةزاياني ضارةسةريي
طازيذةهراويي لةهةموو َ
ئيةِ ،رزطارمان دةكةن و َ
وولتاني جيهانةوة د َينة َ
ئياق ئيدانة
و مةحك��وم دةك��ةن .هيضي��ةك لةوان��ة نةبوو .لةتوركيية تةنيا س��ةربازةكان و ثزيش��كي
ئاس��اييمان دي��ت .هيضيرت ...
ثرس��يار :توركيي��ة مةترس��يي ئ��ةوةي هةي��ة ،ئ َي��وة ب�بن بة مةترس��ييةك لةس��ةري.
َ
بةكؤمةل َ
لةوانةي��ة ضةكت��ان ث َي�ب َ
بي و َ
لية ك َيش��ةي ك��ورد بورووذ َينن...
ي ،ث َيش��مةرطة
ك��وردةَ :
ل�يرة ك��ةس ضةك��ي ث َينيي��ة .ئ َيم��ة بةهي��ض ش � َيوةيةك نةماندةتوان��ي ،ب��ؤ
َ
لةطةل خؤماندا به َينني .ث َيشمةرطةكانيش نةيانتواني .بةرلةوةي بةرةو
توركيية ضةك
توركيي��ة ِرابك��ةن ،ضةكةكان��ي خؤي��ان َ
لةئ�يراق حةش��ار دا .دواي بؤمباراني طازي مةرط
ئ َيم��ة ب��ؤ ِرزطارب��وون ل��ة كؤمةلَكوذي��ي س��وثاي َ
ئياقيي بةرةو س��نووري توركيية هاتني.
ئ َيم��ة هي��ض ح��ةز ب��ةوة ناكةي��ن ،ك َيش��ةيةك ب��ؤ توركيي��ة دروس��تبكةين .ئ َيم��ة ثةناب��ةر
�ةوي بذي��ن ،ضي�تر ش��ة ِرمان ن� َ
و ئاوارةي��ن .دةمان� َ
�اوي .ئ َيم��ة هي��ض مةترس��ييةك لةس��ةر
ئاساييش��ي توركيي��ة دروس��تناكةين .توركيي��ة ل��ةم كةمث��ةدا بةتةواوةت��ي حكومةت َيك��ي
ثؤليس��يي دذ بةئ َيم��ة ِر َيكخس��تووة .تةنان��ةت س��يخو ِرةكاني َ
ئياقي��ش دةتوان��ن ب َين��ة ناو
كةمثةكةوة و بنب بة هؤي ئاذاوة بؤمان .توركةكان خؤيان لةسةر ئاساييشي ئ َيمة بوون
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بةمةترس��يي ،ن��ةك ئ َيمة ب��ؤ ئةوان...
برايم :ئ َيمة هةروةها لةهيض تورك َيك نادةين...
َ
دةتةوي بلَ َيي :توركةكان ل َيتان دةدةن؟
ثرسيار:
َ
برايم :لةمنيان نةداوة ،بةلم ديتوومة ،لة كوردةكاني تريان داوة...
َ
لةكوي و كةنط َي بوو؟
ثرسيار :ئةمة
براي��م :ب��ةم ش� َيوةية ب��وو :س��ةرةتا ئ َيم��ة ل��ة َ
ئياق��ةوة ب��ؤ س��ةر س��نووري توركيي��ة
بةث َي هاتني .ثاشان كةوتينة دةست سةربازةكاني توركيية .ئةوان ئ َيمةيان بؤ طوند َيك
لةسةر سنوور بةناوي ئةتروش ه َينا .دةبوو ِ ١٥رؤذان َ
لةوي مب َينينةوة .كةمثةكة لةوةي
َ
ئية خراثرت بوو :ب َي خ َيوةت ،زؤر سارد ،بةدةطمةن شت َيك بؤ خواردن ،ب َي دةرمان ،ب َي
هؤم َيد َيكي تةواو .هيض كةلَكي نةبوو .دواي دوو حةوتوو توركةكان ئ َيمةيان بة لؤريي
َ
طواس��تنةوةي ئ� َ
�اذةل ب��ؤ َ
ئاذةل .جاري وا بوو ،هةش��تا (  ) ٨٠كةس��يان
ئ�يرة ه َين��ا .و َينةي
سواري لؤرييةك دةكردَ .
لةوي توركةكان ل َييان دةداين ،بؤ ئةوةي سواري ئةم لؤرييانةي
َ
بةئاذةلان بكةن.
تايبةت
�ري بووت� َ
ثرس��يار :باش��ة ،دةك� َ
ي و بةرةنطاربوون��ةوةي ئ َي��وةدا،
�ري ،لةثالَةوثةس��ت َيو 
يَ ،
لةوانةي��ة س��ةرباز َيكي ت��ورك دةس�تي وةش��اند بيَ .ئ��ةوة نة دةبوو ب�ب َ
بةلم...
برايم :نا ،نا ،من باس لةو حالَةتة ناكةمَ .
لية لةم كةمثةدا دوو يا س َي جارم ديوة،
ضؤن توركة ضاود َيرةكاني كةمثةكة لةكوردةكانيان داوة .ب َيبةزةييانة.
ثرسيار :توركةكان بؤضي وايانكردووة؟
برايم :خةلَكةكة دةيويست كةمرتين مافيان هةبيَ...
ثرسيار ... :ض ماف َيك؟
براي��م ... :هةرضؤن َي��ك ب�يَ ،ب��ؤ منوون��ة ،كات َي��ك كةس� َيك ب��ؤ ئي��دارةي كةمثةك��ة
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ضووة ،طازةندة لةوة بكات :دؤخي كةمثةكة باش نيية ،خةلَكةكة بؤ خواردنى كةميان
دةدر َي َ
دةوي ،ئ َيمة ث َيخةفمـان َ
يت ،مندالَةكانيش شرييان َ
دةوي ،شةوانة زؤر ساردة ،شيت
ئةوتؤ...
ثرسيار :ثاشان توركةكان ل َييانداون؟
َ
س��كاليان ك��ردووة،
براي��م  :بةلَ��يَ! زؤرج��اران ئ��ةو خةلَكانةي��ان ،كةطازةن��دة و
ب َيشةرمانة ئةزيةتيان داون .جار َيكيان كورد َيك ووتي :ئ َيمة نةتةوةيةكي ب َي فةرهةنط
ن�ين ،كةس��اني خو َين��دةوار و زيرةكم��ان لةن��اودا زؤرن ،خؤمش��ان دةتوان�ين يارمةتي��ي
َ
َ
بدةيين ،بؤ ئةوةي لةم ضارة ِرةشيية ِرزطاربني
دةمانةوي خؤمان دةسيت
خؤمان بدةين،
و كار َيك��ي بةس��وود بكةي��ن ،لةس��ةر ئةوة ل َيي��ان دا....
ذن َيك :ئةمة حةقيقةت َيكة ،خؤم ديتوومة.
ثرسيارَ :
بةلم ل َيدان و شة ِرث َيفرؤشنت ،خؤ كاري ِرؤذانة نيية؟
ل�يرة ،تورك��ي ش��ة ِرفرؤش ن�ين ،ب� َ
خ�ير ،ئ��ةوة نيي��ة .تورك��ةكان َ
براي��مَ :
�ةلم دةب��وو
ه َيند َيك مرؤظانةتر هةلَس��وكةومتان لةطةلَدا بكةن .ئةطةر كوردةكانيش��يان خؤش� َ
�نةوي.
ئ َيم��ةش مرؤظ�ين .لةم��رؤظ كةمرت نني.
طوزاريش َيك ِ /ر َيثؤرتاذ َيك:
لةكات َيك��دا ئ َيم��ة لةس��ةر ئ��ةو ط��ردة لةب��ارةي كةمثةك��ةوة لةن��او خؤمان��دا لةب��ارةي
خ��وا و جيه��ان و دادثةروةري��ي لةس��ةر ِرووي زةم�ين دةدواين ،ض��وار كورد بةجلوبةرطي
ث َيش��مةرطةوة لةدواي�ين خزمةت��ي خؤي��ان بوونةت��ةوة .ئ��ةوان ثري َيذنةكةي��ان لةط��ردي
كةمثةكة بةخاك ئةسثارد ،كةكوردةكان ناوي طردي مردووةكانيان ل َيناوة .ضوار كوردة
قةبرهةلَكةن��ةكان تةني��ا خاكةناز َيك��ي كؤني��ان ث َيب��وو .لةناش��تنةكةدا نؤرةي��ان دةك��رد،
ب��ؤ ئ��ةوةي دواي�ين ئارام��ي بةمردووةك��ة ببةخش��ن .هي��ض ك َيل َي��ك نيي��ة ،تةني��ا ضةن��د
خ ِركةبةرد َيك نةبيَ .طؤ ِرةكان هيض ناونيش��ان َيكيان لةس��ةر نيية ،تةنيا ئةوة نةبيَ ،كة
ل��ة ِرووي طلَ��ة َ
كال و تازةكةيان��ةوة دةناس��ر َينةوة .ط��ؤ ِرةكان تةثؤلَكةيةك��ي لةخاكي��ان
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ب��ؤ نةك��راوة ،تةني��ا ئةرز َيك��ي ِر َيك .نة ناو َيك ،نة و َينةيةك ،نة نيش��انةيةك .هةر هيض.
تةنيا بةخاكبوونةوةي مرؤظ َيكة .ذنة كورد َيك بةجلوبةرط َيكي ِرةنطاو ِرةنط ،مندالَ َيكي
َ
�ةردةكةوي ،ثارض��ة قوماش� َيكي س��ثي و ثالس��تيك َيكي
بةكؤلَةوةي��ة ،بةث� َي لةطردةك��ة س�
تروس��كةداري بةدةس��تةوةية ،بةس��ةر قةب��ري ثري َيذنةكةي��دا دةدا ،بةكؤكردن��ةوةي
ب��ةردةكان ل��ةدةوري طؤ ِرةك��ةوة س� َ
�كاليةتي ،بةرزدةب َيت��ةوة ،دةس��تة زةردةكان��ي ب��ؤ ن��زا
بةرزدةكات��ةوة ،بةكةس��ةرو خةمناكيي��ةوة دةس��ت بةش��ةويلكةكانيدا دةه َين َي��ت ،لةذ َي��ر
ك دةكات ،لةن��او خةلَكةكةك��ةدا وون دةب َيت و لةطردةكةوة بةرةو خوار
ل َي��و زةمزةمةي��ة 
دةب َيتةوة.
ث َيشمةرطةيةكي كورد ،لةذوور قةبرةكةوة ،دار َيك لةئةرزةكة دةضةق َي َ
ين ،بةثةت َيك
دار َيكيرتي بةنيش��انةي خاض ل َي ي دةبةس� َ
تي و ك ِرنؤش دةبات .هةر كةس��ة بةديين خؤي،
موس� َ
�ولان ،مةس��يحي .زةردةش�تي ،يةزي��دي ،س��وننةتييةكان ،ب َيدين��ةكان ،ئاراميي��ةكان،
كةلدانييةكان ،نةس��توورييةكان و ئؤرتؤدؤكس��ةكان ،كةكوردس��تان لةخؤيطرتوون ،نزاو
دوع��ا دةكات .ئ��ةو كةم��ة نةتةوايةتييان��ةي لةكوردس��تاني ئيس�لامي ئةم� ِرؤدا دةذي��ن،
ك��ةزادةي فةرهةن��ط و كلت��ووري د َيرزةمان��ن .هةمووي��ان تةني��ا ي��ةك خ��وا دةثةرس�تن.
خ��واي ئ��ةم و ئةو .خ��واي زيندووةكان و م��ردووةكان....
ثرس��يار :كات َي��ك م��ن بةرةوذ َي��ر دة ِروامن و ئ��ةو هةم��وو ضارة ِرةش��يية ل��ةو ط��ردةي
خ��وارةوةدا دةبين��م ،ل��ةو ب��ةرةوة ض��وار ه��ةزار خةلَك��ي ه��ةكاري ديوارةكاني��ان ِرةش
هةلَطة ِراوة ،خؤر ئاوابووة ،س��ةرما خؤي لةئةرز دةخز َي َ
ين ،هةمووي وةحش��ةتناك خةم
�ني ،لةن��اكاو كابووس� َيك ِرامدةضلَةك َي َ
دةبار َي َ
�ني :وةك ئ��ةوةي مرؤظ��ةكان ل��ةو خ��وارةوة
كةمدةبن��ةوةو ل��ةم بان��ةوة لةطردةك��ةدا زؤرت��ر دةب��ن .وةك ئ��ةوةي ثةنابةرةكاني كورد
ووردة ووردة دةمرن ،بةدلَنياييةوة ئةو كةمثةي ذ َير قاضةكامنان بةضؤلَي دةه َيلَنةوة
و ئةوكاتة ئةو طردةي لةسةري وةستاوين ،دةب َيتة طرد َيكي زؤر طةورة لةمردووةكان...
داوود هريس��ت ( :)DAVID HIRSTم��ن هي��ض داهاتووي��ةك ب��ؤ ئ��ةم ثةنابةران��ة َ
لية
بةديناكةم .دةترسم ،ئةوانة هةموويان لةسةرمان لةم ناوةدا مبرن .ئةطةر هيض كار َيك
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َ
َ
بةكؤمةل هة ِرةش��ةيان ل َيدةكات.
نةكري ،مةرطي
برايم :ه َيشتاش هةر بةهيواي يارمةتيي ن َيونةتةوةيني!
ثرس��يار... :ئةوةي ئ َيوة ( ضاوة ِروانيي دةكةن ) نايةت .تةنانةت ئةطةر بيش��يدةن،
تورك��ةكان ِر َي��ي ث َين��ادةن .تورك��ةكان س��وورن لةس��ةر ئةوةي ،ه��ةر يارمةتيي��ةك بةئ َيوة
َ
بدري ،س��ةرةتا دةب َيت بدر َيتة دةس��ت خودي توركةكان .توركيية بؤ هةر يارمةتييةكي
َ
كةبكري ،داواكاريي كؤنرتؤلَي س��ةربةخؤيانة دةكات.
ن َيوةنةتةوةي��ي
س��ةركردةي كورد ... :ئةوكاتة بةش��ي زؤري ئةو يارمةتيية ن َيونةتةوةيية ،بةهؤي
طةندةلَي��ي توركةكان��ةوة دةرئةجنام َيك��ي ناب َي��ت .ئ َيم��ةي ك��ورد تةني��ا بةش� َيكي كةممان
دةدر َي� َ
تي .س��ةرةتا دةكةو َيت��ة دةس��ت طةورةكان��ةوة ،ئينج��ا بضووكةكان ،تا ل��ةو خوارةوة
َ
دةدري ،ئةطةر ش��ت َيك مب َين َيتةوة.
ثؤليس��ةكاني كةمثةك��ة ،ئ��ةوةي دةم َينيتةوة ،بةئ َيمة
ئةمة لةهةموو ش��و َين َيك كةك َيش��ة و ئةزمةيةك هةية ،هةر واية .هةميش��ة هةروابووة.
بضووكرتين طؤ ِران َيكي بةسةردانايةت .ئةطةر توركةكان وايان َ
بوي ،باشرت واية لةبرسان
مبانكوذن!...
ثرسيار :ئةمة بؤني نائوم َيديي ل َيوة َ
دي .هةست بةوة دةكةن ،بةكؤتايي طةيشتنب؟
ث َيشمةرطة :ئ َيمة در َيذة بةخةباتي خؤمان دةدةين!
ثرس��يار :س��ةرة ِراي ئ��ةم هةم��وو نةهامةتيي��ة ،ئ َي��وة دةتان� َ
�ةوي در َي��ذة بةخةبات��ي
خؤت��ان بدةن؟
وةريدةطي َي��ت ،بؤضوون��ي ثرس��ةدارةكان لةس��ةر ط��ردي م��ردووةكان
براي��م( :
َِ
دةطي َيتةوة ) :بةدلَنياييةوة ،ئةو خةلَكة َ
لية دةلَ َي :در َيذة بةخةباتي خؤمان دةدةين.
َِ
ت��ا ئةوكات��ةي ئوتؤنؤم��ي ،دميوكراس��ي و ئازادي��ي وةدةس��تدةه َينني...
ثرس��يار :وادةردةك� َ
�ةوي ،كةئ��ةم خةبات��ة بةرامبةر بةزؤردار َي��ك ،كةخاوةني ضةكي
كؤمةلَكوذي��ي كيميايي��ة ،هيض دةرئةجنام َيكي نةبيَ ،دؤ ِراو بيَ...
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براي��م :خةلَكةك��ة دةلَ َ
�ين ،تائيس��تا جار َي��ك ل��ةوة ِرايانك��ردووة :لةبؤم�بي ط��ازي
ذةهراويي .داني ث َيدا دةه َينن ،ث َيشرت ترسيان هةبوو ،نةك لةبةرئةوةي ث َيشرت ترسنؤك
ي��ان خةباتكار َيك��ي ط��ورج نةب��وون ،بةلَك��و ب��ةو هؤيةوة ب��ووة ،ضونكة هي��ض نةتةوةيةك
ناتوان� َي بةرامب��ةر بةجةنط��ي ط��ازي ذةهراوي��ي خ��ؤي ِرزط��ار ب��كات .ه��ةر نةتةوةي��ةك
كةرةس��تةي دذ بةئةم��ةي ث َيويس��تة ،كةئ َيم��ة نيمان��ة .بؤي��ة خةلَكةك��ة دةلَ�ين :ئ َيم��ة
بضووكرتي��ن شانس��مان نةب��وو ،لةذووري طاز لةذ َير ئامساني ش��ينا َ
لةئ�يراق ِرزطارمان بيَ.
هي��ض شانس� َيك نةب��وو .دةن��ا لةهيضي�تر ناترس� َ
ين .ن��ة لةتان��ك ،ن��ة لةخؤمث��ارة و ت��ؤث،
ن��ة لةطولـ��لة و ف ِرؤك��ةي جةنط��ي مي��ط ،بؤمبب��اران ،ه َيليكؤثت��ةر و هةروةه��ا بؤم�بي
س��ووت َينةري ناث� َ
�ال ،كةس��وثاي َ
ئ�يراق تائ َيس��تا بةمان��ة كوردس��تاني و َيرانك��ردووة.
ثرسيار :لةوةش هةر ناترسن؟
براي��م :ل��ةوةش ناترس�ين .ئ َيم��ة ه َيش��تا نةطةيش��تووينة كؤتاي��ي .ه َيش��تا دةتوان�ين
جبةنط َيني و خةبات بكةين و در َيذةش بةخةباتي خؤمان دةدةين .ئ َيمة هةزاران س��الَة
سوننةت َيكي ئاب ِروومةندانةي خةبامتان هةية و لةهةموو شة ِرةكان ِرزطاربووين .تةنيا
لةم نو َيرتين شة ِري طازيذةهراويي نةبيَ .تائ َيستا دذ بةوة هيض ئامراز َيكي بةرطرميـ��ان
دةس��تنةكةوتووة .ك��ةس لةش��ة ِري كؤمةلَكوذي��ي نةتةوةي��ةك بةط��ازي ذهراوي��ي ِرزطاري
نابيَ .بؤ ئةمة تةنيا جيهاني ئازاد دةتوان َي يارمةتيمان بدات و ئةطةر جيهاني ئازاد و
دميوكراتيش يارمةتيي نةداين ،ئةوكاتة تةنيا خواي طةورة دةتوان َي يارمةتييدةر ب َيت.
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توركيية بةرثرس نيية
َ
لةطةل ثاريَزطاري دياربةكر و ِراسثاردةي تايبةتي
ضاوث َيكةوتن
ِرذيَمي توركيية بؤ كاروباري ثةنابةرةكاني كوردي ئ َيراق
خةيري كؤزاكطيؤغلوو
 )2013-1938( Hayri Kosakgioglu
لةنووسينةطةي ثاريَزطار
دياربةكر / ١٥ ،سيثتامبر ١٩٨٨ /
وةرطي َيك��ي فةرمي��ي دايرةي ِراطةياندن ك��ة لةئةنكارةوة
ضاوث َيكةوتنةك��ة لةالي��ةن
َِ
هاتب��وو ،لةتوركييةوة بؤ َ
طيدراوة.
ئالانيي وة ِر َ ِ
ثرسيار :جةنابي ثار َيزطار ئ َيمة لةكةمث َيكي نزيكي شاري يوكسةكؤظا – سوئويستو
– ديتوومانة ،كةكوردي قوربانيي طازي ذةهراويي ل َيية .ئايا ئةمة لة ِروانطةي بةرثرساني
توركييش��ةوة واي��ة؟ ئ َي��وةش هةوالَ��ي ل��ةم جؤرةتان هةي��ة؟ ئةمة ( بةالتانةوة ) ِراس��تة،
كةمن دةيلَ َيم؟
كؤزاكطيؤغل��وو :م��ن ه� َ
�ةوال و زانياري��ي ئةوت��ؤم ب��ةالوة نيي��ة .م��ن خ��ؤم هةم��وو
كةمثةكان��ي ثةناب��ةرةكامن بةس��ةركردووةتةوة ،ب� َ
�ةلم زانياريي و هةوالَي لةم ش� َيوةيةم
ث َينةطةيش��تووة .م��ن لةط� َ
�ةل ثةنابةرةكان��ي َ
ئياق��ي قس��ةمكردووةو ث َيموت��وون ،ئةط��ةر
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تووش��ي كيمياي��ي ط��ازي ذةهراوي��ي بووب��ن ،ثزيش��كةكاني ت��ورك ثش��كنينيان ب��ؤ دةكةن.
م��ن لةط� َ
�ةل ثزيش��كة فةرمييةكاني تورك لةكةمثةكاندا ل��ةو بارةوة دوواوم و ووتوومة:
ئةط��ةر حالَةت��ي وا هةب� َي و بة ِراس�تي تووش��بووي ط��ازي ذةهراوي��ي ب��ن و بةحةقيق��ةت
نةخؤش��ي ل َي�ب َ
ي ،ئةوكات��ة ئةوان��ة دةب � َي ب��ؤ نةخؤش��خانةي حكومةتي��ي لةدياربةك��ر
َ
بنيدر َي��ن و ثزيش��كةكان ضارةس��ةرييان ب��ؤ دةك��ةن.
ثرس��يار :ت��ا بةئيم�� ِرؤ هي��ض قوربانييةك��ي ط��ازي ذةهراوي��ي ب��ؤ خةس��تةخانةي
دياربةك��ر َ
ن�يردراوة؟
كؤزاكطيؤغل��وو :ت��ا ئةم� ِرؤ ن��ا .كةس��ان َيك م��ردوون ،ك��ة ِرووننةب��ووة ،ئاي��ا بةه��ؤي
ط��ازي ذةهراويي��ةوة مردب��ن .بؤي��ة دةس��تبةج َي ناردووم��ة دوو ثزيش��كي ثس��ثؤ ِر ب َينن و
جةس��تةيان بثش��كننَ ،
بةلم خزماني مردووةكة ،كة لةبارةي تةرمةكانيانةوة ب ِرياردةر
ب��وون ،ثش��كنيين جةس��تةييان رةتكردووةتةوة.
ثرس��يار :جةناب��ي ثا ِر َيزط��ار ،م��ن خ��ؤم ل��ةم كةمث��ةي – سوئويس��تو – تووش��ي
وةرطي ،بةر لةم ضاوث َيكةوتنة ،من ش��رييت تؤماركراوي
ثزيش��ك َيكي تورك بووم ،كاكي
َِ
ئةم كاس� َيتةم بؤ ل َيداي ،تؤ دةتواني بةفةرميي ش��ةهادةتي ئةوة بدةي ،ئةمة ِراس��تيية،
كةم��ن ئ َيس��تا دةيلَ َي��م :ئ��ةوةي :ثزيش��كة حكومييةك��ةي توركيي��ة بةم�ني ووت :ئ��ةو
دةزان�يَ ،كةل��ةم كةمث��ةدا ثةنابةري كوردي ل َيية ،كةبوونةتة قوربانيي طازي ذةهراويي،
ب� َ
�ةلم لةدؤخ َيك��دا نيي��ة ،كةضارةس��ةريان ب��ؤ ب��كات ،ضونك��ة بةرثرس��اني توركيية هيض
دةرمان َيك��ي ئةوتؤيان نةخس��تووةتة بةردةس�تي ،كةبؤ ضارةس��ةريي ئ��ةوان بةكةلَك بيَ،
جةناب��ي ثار َيزط��ار ،ئ َي��وة لةم بارةي��ةوة زانياريت��ان ث َيداون؟
كؤزاكطيؤغل��وو :لةوانةي��ة ئةم ثزيش��كة وتب َييت :ئ��ةو ث َييواية ،ئةو لةو باوة ِرةداية،
كةشت َيكي وا هةيةَ .
بةلم نةك بةدلَنيابوونةوة .باوة ِرناكةم بةلَكةيةطي باوة ِرث َيكراويي
َ
دةمةوي ل��ةم بارةوة
لةب��ارةي بوون��ي قورباني��ي ط��ازي ذةهراويي بةدةس��تةوة داب�يَ .من
ئية هاتوونَ ( ،
ث َيداطري��ي بك��ةم :ئ��ةو ثةنابةران��ةي ب��ؤ َ
لةئياق ) بةش��دارييان لةش��ة ِردا
نةك��ردووة .هةروةه��اش تووش��ي ئةو ش��ة ِرة نةب��وون .ضاويان بةش��ة ِر نةكةوتووة .تةنيا
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بةش� َيكي كةمي��ان لةش��ة ِرةكةدا بةش��داربوون .ئ��ةوة ب��ةو واتايةية :ئةط��ةر بةحةقيقةت
َ
لةئ�يراق ضةك��ي كيميايي��ان بةكاره َيناب�يَ ،ئ��ةو كات��ة م��رؤظ ناب� َي لةتوركيي��ةدا بةش��و َين
بةلَط��ةوة ب�يَ ،بةلَك��و دةب َي َ
لةئياق ( بةش��و َينييةوة ب َي )!
ثرس��يار :جةناب��ي ثار َيزط��ار ،ن��ةك ه��ةر ثزيش��ك َيكي حكومي��ي توركيي��ة طةواهي��ي
كةل�يرة لةخاك��ي توركيي��ةدا كوردي َ
َ
ئياقيي قوربانيي طازي ذةهراويي ل َيية،
ئةم��ة دةدا،
من خؤشمِ ،رؤذنامةوانيرت ،ثزيشكيرت ،ضةند ثسثؤ ِر َيكي زؤر شارةزا لةئةوروثا ،تاقيطة،
رتاس��ت دةكةن��ةوة ،بةبةلَط��ةوة! ب��ؤ منوونة من خؤم
خةس��تةخانةكان - ،زؤر – ئةم��ة ثش ِ
ل��ةم كةمث��ي سوئويس��تو مندالَ َيك��ي بضووك��م دي��ت ،بة ِراش��كاوي نيش��انة و ش��و َينةواري
كارت َيكةري��ي ط��ازي ذةهراوي��ي ث َي��وة ديارب��وو .ئ��ةو ثزيش��كة تورك��ةي ،كةبةرثرس��ي
رتاس��ت دةكاتةوة .بةتؤماركراوي! وش��ة بة وش��ة! لةدةقةكةداية!!
كةمثةكةية ،ئةمة ثش ِ
جةناب��ي ثار َيزط��ار! ئ َيوة لةم��ة بةطومانن؟
كؤزاكطيؤغل��وو :ت��ا ئ��ةو ج َيي��ةي م��ن ئاطادارك��رامب ،تةني��ا ثزيش��ك َيكي ك��ورد ،ك��ة
لةو َيي��ة ،دلَنياي��ة ل��ةوةي ،ك��ة ل� َ
�ةوي قورباني��ي ط��ازي ذةهراوي��ي ل َيي��ة .هي��ض ثزيش��ك َيكي
َ
بةكؤمةل بةرةو
رتاست نةكردووةتةوة .مرؤظ َيكي زؤري
بةرثرسي تورك شت َيكي واى ثش ِ
توركيية ِرايانكردووة ،لةوة ترساون بةر طازي ذةهراويي بكةون .لةبةر ئةمةية بؤ َ
ئية
ثةنايانه َيناوةَ .
َ
كةبووتري ،دةكر َيت ئةم مرؤظانةش
بةلم ئةمة ناب َيتة بةلَطة بؤ ئةمة،
قورباني��ي طازي ذةهراويي بن.
ثرس��يار :ئ َي��وة ئام��ادةن ،جةناب��ي ثار َيزط��ارِ ،ر َيطابدةن ،تا كؤميس��يؤن َيكي ثش��كنيين
ئ�يرة ب� َ
ن َيونةتةوةي��ي ثس��ثؤ ِري ثزيش��كيي بةئةزم��وون ب��ؤ َ
ين و ل��ةو ش��و َين و ج َيطاي��ةدا
تاقيكردن��ةوة بك��ةن :ئاي��ا ئ َيس��تا ك��وردي قورباني��ي ط��ازي ذةهراوي��ي ل��ةو كةمثان��ةي
توركيي��ةدا هةي��ة ي��ان نيية؟
كؤزاكطيؤغل��وو :م��ن ه��ةروةك ث َي��م ووت��ن ،ئةط��ةر كةس � َيك هةب � َي و بيس��ةمل َي َ
ين،
كةقورباني��ي ط��ازي ذةهراوي��ي ل َيي��ة ،ب��ا ب��ؤ الي من ب َي و ث َيـ��مبلَيَ -.بؤ منوونة تؤ ( وةك
ِرؤذنامةوان َيك ) ضؤن دةتواني ،بيس��ةمل َيين ،ئايا بريين مرؤظةكان هي طازي ذةهراويية
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يا َ
خي؟
ثرس��يار :يةك��ةم ئةوةت��ا ،م��ن بةدروس�تي ل َيدواني ثزيش��ك َيكي حكومي��ي توركييةم،
ك��ة لةكةمثةكةي��ة ،لةط� َ
�ةل خ��ؤم ه َين��اوة ،دةلَ�يَ :قوربان��ي ط��ازي ذةهراويي ل َيي��ة .دووةم
هةروةها تةشخيس��ي ثزيش��كيي ،ثزيشك َيكي كوردي كةمثةكةي سوئويستوشم ث َيية ،كة
بةتةواوةتيي ( وةك ئةوةي ثزيشكي توركةكة ) وةك يةك واية .س َييةم من خؤم توانيم
لةوة دلَنيامب ،كةئةم نيشانانة ،كةهةردوو ثزيشكةكة لةبارةي ِريز َيك لةنةخؤشةكانةوة
َ
دةبيندري ،كةئةو حالَةتانة ضةند
تةشخيس��يان داوة ،بةضاوي ئاس��اييش ئةو ِراس��تيية
خراث��ن و ض��وارةم :كةئ��ةوةي ل��ةم كةمث��ةدا ديتووم��ة ،لةالي��ةن ثزيش��كاني زؤر ناود َي��ر
لةم بوارةدا ،زؤرجار بؤ من ِروونكراوةتةوة ،ث َيش�تر لةهةلَةجبة نيش��اندراون ،بؤ منوونة
لةخةس��تةخانةكاني ش��اري ظييةنِ .راس��تة كةمن ثزيش��ك نيم ،زؤر لةو بوارةوة دوورم،
ئيديعاي ئةوةش ناكةم ،كةثسثؤ ِري طازي ذةهراويي مب ،كة بةهيض ش َيوةيةك ئةوة نيم.
َ
بةلم هيض دو ِردوونطييةكم لةوةدا نيية ،كةل َيدوانةكان ،لةيةكرت دةضن و نيشانةكان ،كة
َ
لية لةتوركيية لةاليةن ثزيشكان َيكي زؤرةوة ،جيا لةيةكرت نيشانيان داوم ،بةتةواوةتي
رتاسيت بكةمةوة.
ِراست و دروسنت .تا ئةو ِرادةية منيش وةك شاهيدحالَ َيك دةتوامن ثش ِ
ن��ةك تةني��ا بةض��اوي ئاس��ايي ديتووم��ة ،بةلَك��و بةه��ؤي ئ��ةوةي ث َيش�تريش حالَةتي تري
ط��ازي ذةهراويي��م ديت��ووة .بةدلَنيايي��ةوة :ئةم��ة ب��ؤ ت��ؤ زؤر وةحش��ةتناك نيي��ة ،ب� َ
�ةلم
ئ َيوة هةروا بةئاس��اني ناتوانن نكؤلَي لةتةواوي ئةم حةقيقةتانة بكةن.
ين ،قورباني��ي ط��ازي ذةهراوي�ين .دةك� َ
كؤزاكطيؤغل��وو :خةلَكان َي��ك ه��ةن ،كةدةلَ� َ
�ري
واب�يَ .دةكر َي��ش وابيَ :ثزيش��ك َيكي ئاس��ايي ب َيتة س��ةر دانث َيداه َينان َيك��ي ئةوتؤييَ .
بةلم
َ
بكري ،دةب� َي منوونة بةرداري
دانث َيداه َينان��ةكان ،هةم��ووي دةب� َي س��ةرةتا ثش��كنيين ب��ؤ
بكر َي��ن ،لةتاقيط��ة نرخاندن��ي ب��ؤ بك� َ
�ري و ئةوكات��ة م��رؤظ دةتوان َي بزانيَ :ئايا وة ِراس��ت
دةطة ِر َي يا نا .ئةمةش ث َيويس�تي بةكةس��اني ثس��ثؤ ِرو شارةزا هةية .ئةطةر بةحةقيقةت
قورباني��ي ط��ازي ذةهراوي��ي واي ل َي�ب َ
ي ،ئةوكات��ة ئ َيم��ة دةيانه َينين��ة خةس��تةخانةكان و
َ
دةكري.بة ِراس��ت ت��ؤ خ��ؤت خةلَكان َيكت دي��وة ،كةقوربانيي
ضارةس��ةريي ثزيش��كييان ب��ؤ
ط��ازي ذةهراويي بن؟
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ثرسيار :بةلَيَ ،بةدلَنياييةوة.
كؤزاكطيؤغلوو :منوونةيةكم بؤ باسبكةن.
دةطيم��ةوة :م��ن لةكةمث��ي سوئويس��تو مندالَ َيك��م دي،
ثرس��يار :م��ن حالَةت َيك��ت ب��ؤ َ ِ
تةمةن��ي ه��ةذدة (  ) ١٨مان��ط ب��وو .ئ��ةو بةبةردةوام��ي ،ت��ةواوي ِرؤذ ،تةني��ا دةيقيذان��د،
دلَي دةلةرزاندِ .رووخس��اري ئةو مندالَة زؤر س��وور هةلَطة ِرابوو .دةكؤكي ب َيوضان خؤي
دةخوران��د .لووت��ي ئاوس��ابوو .هةرضةن��د خول��ةك دة ِرش��ايةوة .جطةل��ةوةش س��كضووني
ب��وو .دةبووراي��ةوة .دةس��تةكاني س��وور و ني��وة قاوةيي س��ووتاو بوو .ث َيس��تةكةي تو َيذي
دةهاويش��ت .ثةلَةي س��ثي .وةحش��ةتناك ضارة ِرةش��ييةكي ت َي َ
كةلو.
كؤزاكطيؤغل��وو ( :قس��ةم ث َيدةب� ِر َي )و ( دةثرس� َي ) ئاي��ا باوك��ي ئ��ةو كض��ة بؤ الي
ثزيش��كة توركةكةي كةمثةكة ضووة؟
ثرس��يار :بةلَ �يَ ،بةدلَنيايي��ةوة .م��ن ه��ةر بؤئ��ةوة بةجي��ا دةق��ي دانث َيداه َينان��ي
ئ��ةم ثزيش��كة تورك��ةي كةمثةك��ةم ب��ؤ جةنابت��ان ل َيداي��ةوة ،كةمندالَةك��ة بةقورباني��ي
ط��ازي ذةهراوي��ي دةزان�يَ ،ب� َ
�ةلم ئ��ةو ناتوان� َي ضارةس��ةريي ب��ؤ ب��كات ،ضونك��ة لةالي��ةن
بةرثرس��ةكانةوة دةرمان��ي ئةوت��ؤي نادر َي َ
يت و لةمةش بةرثرس��اني ثلةب��ةرزي توركيية
ل َي� ي بةرثرس��ن .م��ن ل��ةم ثزيش��كة تورك��ة ثا ِرام��ةوة :تكاي��ة ،مةه َيلَن ئ��ةم مندالَة َ
مبري!
دةتانةوي جار َيكيرت َ
َ
طوي لةش��ريتةكة بطرن؟ جةنابي ثار َيزطار!
ت َييكؤش��ة ،كةنةمر َيت!
هةس��تدةكةي كةئ��ةم دانث َيداه َينان��ةِ ،رووي لةتؤي��ة؟
َ
وةرطيةكة دةكات ).
لةطةل
كؤزاكطيؤغلوو ( :لةذ َير ل َيوانةوة ِراو َيذ
َِ
ثرس��يار :جةناب��ي ثار َيزط��ار ،ثزيش��كة توركةك��ةي خؤت��ان لةكةمثةك��ة بة ِراش��كاوي
بةم�ني ووت ،ئ��ةو دةب� َي ل َيبط��ة ِر َي ،ئ��ةم مندالَ��ة مب� َ
�ري ،ضونك��ة هي��ض دةرمان َيك��ي ب��ؤ
ِرزطاركردنةك��ةي نادر َي� َ
تي!
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كؤزاكطيؤغلوو :لةخةس��تةخانةي هةكاري دة ( )١٠ثزيش��كي زؤر ش��ارةزاو ثس��ثؤ ِري
تورك��ي ل َيي��ة و ئام��ادةن .ئةوان��ة كةس��اني ثس��ثؤ ِرن و بةخؤيةتي��ي لةئةس��تةمبولَةوة
ب��ؤ ه��ةكاري هات��وون .ئ��ةم ثزيش��كة ثس��ثؤ ِرانة لةخةس��تةخانةي ه��ةكاري ضاوة ِروان��ي
دةس��تبةكاربوونيان دةك��ةن.
ثرس��يار :بةلَ��يَ ،ئ��ةم خةلَك��ة ثس��ثؤ ِرةي ت��ورك ناتوان��ن بةك��ردةوة لةكةمثةك��ة
يارمةتيي ئةو كوردانة بكةن ،كة بوون بةقوربانيي طازي ذةهراويي .ناتوانن يارمةتيي
ئ��ةم مرؤظان��ة ب��دةن ،ك��ة بةحةقيق��ةت لةتةنطاس��يي و ب َيئوم َيدي��ي دان! بةحةقيق��ةت
دةب� َي يارمةتي��ي بدر َي��ن؛ دةن��ا هةمووي��ان دةمرن...
َ
لةئ�يراق ب��ؤ بةكاره َينان��ي ضةك��ي كيمياي��ي بةش��و َين
كؤزاكطيؤغل��وو :ئ َي��وة دةب � َي
بةلَط��ةدا بطة ِر َي��ن ،ن��ةك ل��ة توركيي��ة!
ثرسيار :جةنابي ثار َيزطارَ ،
بةلم....
كؤزاكطيؤغل��وو ( :قس��ةم ث َيدةب � ِر َي ) :ئةط��ةر ِراطةياندنةكان��ي جيهاني��ي و ئ َي��وة
َ
دةوي ،تكاي��ة تو َيذين��ةوة و
وةك ِرؤذنام��ةوان ب��ؤ جةنط��ي ط��ازي ذةهراوي��ي بةلَطةت��ان
َ
لةئ�يراق بك��ةن ،ن��ةك لةتوركيي��ة!
ل َيكؤلَينةوةكان��ي خؤت��ان
ثرس��يار :جةناب��ي ثار َيزط��ار ،بةدلَنيايي��ةوة س��ةبارةت ب��ةم كارةس��اتة مرؤظايةتي��ي
لةئ�يراق ك��راوة ،توركيي��ة ب َيتاوان��ة ،ب� َ
َ
�ةلم
و وةحش��ييانةوة كةدةرح��ةق بةك��وردةكان
دةه َيلَ��ن ،لةخاك��ي توركيي��ةدا ك��وردةكان لةث َين��او ط��ازي ذةهراوي��ي مةرط��دا مب��رن؟
ك��وردةكان دةلَ� َ
ين :توركيي��ة نكؤلَي لةوة دةكاتَ ،
كةئياق طازيذةهراويي كؤمةلَكوذيي دذ
بةكوردةكان بةكاره َيناوة .ل َيدوانةكاني تر دةلَ َي :توركيية ل َيدةطة ِر َي تا قوربانييةكاني
َ
لةطةل بةغ��دادا نةطةي َي َ
ين و
ط��ازي ذةهراوي��ي مب��رن ،بؤئ��ةوةي زي��ان بةث َيوةندييةكان��ي
ناخواز َي��ت ت��ا َ
ئ�يراق بةهؤي بةكاره َيناني طازي ذةهراوي��ي كؤمةلَكوذيي دذ بةكوردةكان
بة ِراش��كاويي ل��ة ِرووي ئةخالقيي��ةوة لةب��ةردةم كؤلَةك��ةي نةنط��ةوة ( لةس��ةدةكاني
ِراب��ردوودا ،لةئةوروث��ا ب��ؤ ش��ةرمةزاركردن و مةحكومكردن��ي تاوانب��ارةكان ،كاب��راي
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تاوانباريان لة ناوة ِراسيت شار بةكؤلَةكةيةوة دةبةستةوة ،كة بة كؤلَةكةي نةنط ناود َير
ب��وو ،دةبةس��تةوةو خةلَكةك��ة دةهات��ن بةت��ف و نفري��ن ش��ةرمةزاريان دةك��رد ) ثةت��ي
مةحكومييةت��ي خبر َيت��ة ئةس��تؤي.
َ
دةوي!
كؤزاكطيؤغلوو :ئ َيمة بةلَطةمان
ثرس��يار :ه َيند َي��ك بةلَط��ة لةس��ةر م َيزةك��ةي بةردةمتان��ة ،جةناب��ي ثار َيزط��ار ،ب��ؤ
جار َيكيرت ( دةثرسم ) :ئايا ئ َيوة ِر َيدةدةن تا كؤميسيؤن َيكي ثشكـن َينةري ن َيونةتةوةيي
بةئياق دةركةون؟ بةلَ� َي يان َ
ب� َي و ل��ةم ِر َيي��ةوة ريس��كي ئ��ةوة بك��ةن و بةرامب��ةر َ
خي؟
َ
وةردةط�يرا،
كةئالاني��ي ب��ؤ توركي��ي
وةرط�يرة حكوميي��ةي،
وةرطيةك��ة :ئ��ةو
َِ
َِ
َِ
وازدةه َين َيت .هاوكار َيكيرت لةبةشي ِراطةياندن ( ثريسة  /ئ َيعالم ) كة بةئينطليزييةكي
�وي ،جيط� َ
زؤر ب��اش دةئاخ َي� َ
بةوةرط�يران لةتوكييةوة بؤ
�اي دةطر َيت��ةوة .ضاوث َيكةونةك��ة
َِ
َ
�دةدري.
ئينطليزي��ي ،در َي��ذةي ث َي�
ثرسيار :بؤئةوةي بةكورتي كؤتايي بةبابةتةكة به َينني ،توركيية لةم ِرووةوة ِر َ
ؤل
و نةخش��ي ش��ةريكي تاوان��ي َ
دةط�ير َي – لةوكات��ةوة كةنازيي��ةكان جولةكةكاني��ان
ئ�يراق
َِ
�ةل بةط��از خنكان��د – تائ َيس��تا ئ��ةو كؤمةلَكوذيي��ةي بةم��ةوادي كيمياي��ي لةط� َ
بةكؤم� َ
�ةل
ك��وردةكان ك��راوةِ ،رووين��ةداوة ،ئاي��ا توركيي��ة دةي� َ
�ةوي بيش��ار َيتةوة؟
كؤزاكطيؤغلوو( :بةتوو ِرةبوونةوة َ
وةلمدةداتةوة ،وةك ئةوةي كاريت َيكردب َيت):
يةك��ةم :م��ن بةج��ددي س��ةرلةبةري ئ��ةو تؤمةتان��ة دذ بةتوركيي��ة ِرةتدةكةم��ةوة.
لةبارةي ئةم ثرسةوة ،توركيية لةبارودؤخ َيكي ئةوتؤدا نيية ،تا لةئاسيت ن َيونةتةوةيي
بةتاوانب��اري بزان��ن .توركيي��ة بةباش��يي ئ��ةو مرؤظان��ةي وةخؤيطرت .لة ِراس��تييدا ئ َيمة
ئةط��ةر مبانويس��تبا ،يارمةتي��ي َ
ئ�يراق بدةي��ن ،بةس��انايي دةمانتوان��ي ئ��ةوة بكةي��ن،
دةروازةكان��ي س��نوورمان ب��ة ِرووي ئ��ةو خةلَك��ةدا دادةخس��ت ،ب� َ
�ةلم ئ َيمة وام��ان نةكرد.
جطةل��ةوةش :ئةط��ةر مبانويس��تبا حةقيقةتةك��ة دابثؤش�ين ،بةئاس��اني ئةوةمشـ��ان
ث َيدةك��راو ناوض��ة س��نوورييةكاني تووش��بووةكامنان ب��ة ِرووي ِراطةياندنةكاني طش��تيي –
بة ِرؤذنامةوانةكانيشةوة -دادةخست ،ئةوةمشان نةكردو اليةني هةرطرينطيش ئةمةية:
93

ANFAL 1988
Ferdinand Hennerbichler

ناوض��ةكان ،ئةوان��ةي كةئ َي��وة توانيوتان��ة بةئازادي��ي ت َييان��دا جبوولَ َين��ةوة ،لةئ َيس��تادا
بةش َيوةيةكي ئاسايي بؤ كةساني مةدةنيي داخراون .بةهؤي ئاساييش و ئةمنييةتةوة.
ئ َيم��ة بةتايبةت��ي ت��ةواوي ئ��ةو ناوضانةم��ان ب��ؤ ئ��ةم حالَةت��ة ب��ة ِرووي هةم��وو جيهان��دا
كردةوة ،بؤ ئةوةي هةركةسةي بتوانيَ ،لة ِروانطة و ديدي خؤيةوة ل َي ي ب ِروانيَ ،كة َ
لةوي
َ
َ
دةمةوي ث َيداطريي بكةم :كورد َيكي زؤر هةن .ئةوانةي
دةطوزةري .سةرة ِراي ئةمةش
ض
ب��ةرةو َ
ئ�يران ِرايانك��ردووة زؤر ل��ةوة زؤرت��رن ل��ةوةي ،كةثةناي��ان ب��ؤ توركيي��ة ه َيناوة.
َ
ئياقَ ،
لةطةل َ
لةئياق لةش��ة ِردا بوون و َ
ئةم طروثةش َ
ئياق َيك
ئيان وةك هاوتاي ش��ة ِر
كةدوذم�ني ئ��ةم خةلَكةي��ة .بؤي��ة دةب َي َ
ئياني��ش بةرامبةر بةجيه��ان و ِراطةياندنةكاني
طش�تي و م َيدياكان ،ئةم خةلَكةي ،كة برينداربووي طازي ذةهراويني نيش��انبداتَ .
ئيان
دةب َي نيشانيبدات ،كةئةم خةلَكة بة ض ش َيوةيةكي نامرؤظانةوة هةلَسوكةوتيان لةطةلَدا
ك��راوة ،ن��ةك توركيي��ة .م��اوةي دة س��الَة كةتوركيي��ة س��ةبارةت ب��ةم ك َيش��ةية ب َياليةن��ة
ل�يرة كراوةي��ة .توركيي��ة َ
و هةم��وو ش��ت َيك َ
وولت َيك��ي دميوكراتيكة .ئةو ش��و َينانةي ئ َيوة
ديتووتانن ،لةاليةن ثارلةمانتارةكاني هةموو حيزباكانةوة ،كة لةثارلةماني ئةنكةرةن،
بةس��ةركراونةتةوة .ب� َي هيض س��نوورداركردن َيك.
دواي�ين وت��ةي م��ن ب��ؤ ئ َي��وة ئةمةية :ت��ا بةئيم ِرؤ ،ئ َيم��ة بةهيض ش� َيوةيةك لةاليةن
اليةن َيك��ي فةرميي��ةوة بةلَط��ةي ئةوةم��ان ث َينةطةيش��تووة ،ك��ة لةس��ةر خاك��ي توركيي��ة
قورباني��ي ط��ازي ذةهراوي��ي هةب�يََ ،
بةلم :ئةط��ةر ِرؤذ َيك لة ِرؤذان بةلَطةي حةقيقيمـ��ان
دةس��تبكةو َيت ،توركيي��ة ئ��ةوةي ل��ة توانايدا ب َي��ت ،دةيكات.
ثرس��يار :ئ َيوة هةلَو َيس�تي سياس��يي خؤتان بؤ من ِرووندةكةنةوةَ .
بةلم من زؤرتر
دةم� َ
َ
جواميي��ي ئ َي��وة ت َيبط��ةم :ه��ةر خ��ودي ئ��ةو ش��اندةي
�ةوي لةب��اري مرؤظايةتي��ي و
َ
حيزب��ي ئؤثؤزيس��يؤن سؤس��يال َ
بتةوي – دواي ثش��كنني
ديوك��رات – ئةط��ةر بة ِراس��تيي
و ل َيكؤلَين��ةوةكان ،لةكؤتايي��دا هاتووةت��ة س��ةر ئ��ةوةي :بةلَ�يَ! بةلَط��ة ب��ؤ بةكاره َينان��ي
ضةكي كيميايي َ
لةئياقدا بةدةستةوةية ،كةكارت َيكةريان طةيشتووةتة سةر سنوورةكاني
توركيي��ة .سؤس��يال دميوكرات��ةكان هةرخؤي��ان بةضةن��د كيلؤمةتر َي��ك دوور لةس��نووري
ه��ةكاري ش��انةي هةنطي��ان دؤزيي��ةوة ،كة لةناوضووب��وون ،هةروةه��ا ك َيلَطةكان...
94

ANFAL 1988
Ferdinand Hennerbichler

كؤزاكطيؤغلوو ( :سةري ِرادةوةش َي َ
ين! ) :لةم بارةوة هيضم نةبيستووة!
ثرسيار :ئةمة  BBCخؤي و ِراديؤي توركيية ِرايانطةياندووة!
كؤزاكطيؤغلوو :ئةوةي دةبوو ث َيتان بلَ َيم ،ث َيموتن!
ثرس��يار :بةهيض ش� َيوةيةك من دلَنياناكةن ،بةث َيضةوانةوة! ئ َيوة َ
لةئياق دةترسن؟
ث�يرةوي لةهيضي��ةك ل��ةم ثةيام��ة مرؤظايةتييانة ناك��ةن ،كة لةاليةن خاوي��ةر َ
ثي َيز
ب��ؤ َِ
دوو كوالر ( س� َ
�كرتيي ئةو كاتةي ئةجنومةني ئاسايش��ي ن َيونةتةوةيي ) يان ئةمريكاوة
دراون؟
كؤزاكطيؤغلوو :من ب ِروام واية ،ئ َيمة بةباش��ي ئةركي خؤمان بةج َيدةه َينني و ئةو
بةشةي ،كةئ َيمة دةب َيت بيكةين .بؤ زياتر لةوةش دةب َي ب ِروانني.
ثار َيزط��ار ،كؤتاي��ي بةضاوث َيكةوتنةك��ة دةه َين َي��تَ ،
وةلمي ثرس��يارةكاني هةوالَ َ
نيي
بريتاني��ي رو َي َ
تيز دةداتةوة.
كؤتايي ث َيهات لة1988/9/15 :
مايف هةموو و َينةو و َينةطرافيكةكان ،دةطة ِر َيتةوة بؤَ :
فيديناند ه َينةبيشلةر

95

ANFAL 1988
Ferdinand Hennerbichler

KURMANDJI:

TURKEY
– )Hakkâri - Suüstü (kurd. Şakitan
Yüksekova
َ
َ
طازاذةهري
قوربانيي
كورد َين عرياق َي -
ل ئؤردوطايا دةمكي ل تركيا ١٩٨٨
ئؤردوطايا سويوستوو ل ن َيزيكا يوكسةكؤظا
زاري شاهدحالةكي
ل سةر َ
١٣ي ئةيلووال ١٩٨٨
شاهدحال َ
فيديناند ه َينةبيضلةر
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توركيية ل ئةيلووال  ١٩٨٨دةهان هةزار كورد بة ش َيوةيةكي دةمكي لة ئؤردوطايةك َي
َ
طازاذةهري يا س��وثاي َي َ
ؤذهةلتي ئةنةدؤل َي لة خوة طرت ،كو ذ ترس��ا َ
ئياق َي
َ
هيش��ا
ل ِر
َ
ئياقي كةتبوون بةر َ
ِرةظييا بوون .ث ِرانييا ظان كورد َين َ
طازاذةهري ،كو دكاريبوون
ئييشا
َ
َ
َ
طازاذةهري
قوربانيي
ئاوارةيي ك��ورد وةك
ل تركي��ا خ��ؤة ِرزط��ار بك��ن .بةل َي تركيا ئةظ
قةبوول نةدكر ،ذ بةر ذ ظي ئالي خوة ب بةرثرس نةدزاني ،وةك ِراطهاندبوو ،ث َيويستة
ذ نةتةوةي� َ
�ري َ
ين يةكطرت��ي ِرة بس��ةملينة ،ك��و َ
ئيي��ش كريي��ة س��ةر
ئياق� َي ب طازاذةه� َ
كورد َي��ن دانيش� َ
�تيي وةالت� َي خ��وة .ثاس��ايا فةرم��ي ذي ئ��ةو ب��وو كو تةختؤر َي��ن تركيا ل
َ
َ
طازاذةهري بن و بس��ةمليينن و
قوربانيي
ناظ كةمثا ثةنابةراندة كةس��ةك نةديتنة ،كو
ه��ةر ذ ب��ؤ ظ� َي يةك� َي ذي وةك قورباني� َ
�ري ضارةس��ةري و دةرمانك��ردن ذ وان
ين طازاذةه� َ
َ
بةرثرس�ين
طازاذةهري ذ ئالي َي
َ
قوربانيي
هؤكاري بوو ،كو كورد َين
َ
وي
ِرةنابة .ذ بةر َ
َ
�ري ذ وان ِرة
تركي��ا ظ��ة ن��ة دةرم��ا ن و ن��ة ذي وةكة ث َيويس��ت ضارةس��ةرييا دذي طازاذةةه� َ
ين طازاذةه� َ
نةدك��ر .ئ��ةو ب��وو ،ك��و ب ه��ةزاران كورد َي��ن قورباني� َ
�ري ،ل تركي��ادة ل��ة ذ َي��ر
ين تركان��دا بنال��ن و ب��ةري هةمووي��ان من� َ
نةجواميان��ة ي� َ
َ
�دال و ث�ير ،كو ذ بةر
كريار َي��ن
ئ َي��ش و ئازار َي��ن خوة دمرن.

سويوستوو ل ن َيزيكا يوكسةكؤظ
ئؤردوطايا دةمكي يا ثةنابةر َين كورد َين َ
ئياق َي لة سويوستوو ل ن َيزيكا يوكسةكؤظا
باشووري ِرؤذهةالت َي ئةنةدؤليَ ،دةم ثشيت نيظرؤية ،هةتاظ َي س َيبةرةكا خوة يا در َيذ
َ
ل
َ
وي ي� َ
دئاظ َي��ذةِ ،رةنط� َ
مريي
ين ب� َي هةمث��ا لة كةمث َيدا تاريكرت دبن ،هةروةها ش��وونا
ين َ
ظية مانة ت َي َ
دينتِ .ر َ
طازي ل ئالي َي ديرت ،كو هةتا َ
ةنطي ب ترسرِ ،رةنط َي عاجزي َي،
ب َ
َ
ِرةنط َي زةر ي َي َ
سؤري خويناويِ .ر َ
ةنطي مةرن َي :خاكا ب قو ِر و قةهوةييِ ،رةشييا
طازي،
َ
جلوبةرطي
مري ،لة ناظا ظ َي هةموو نةخوةش��ي َيدةِ ،رةنط َي جوان و خوةش��ي و ش��ادي َي،
ِرةنطاو ِرةن��ط ي� َ
ين ك��وردان ،وةك ك��و ل طؤ ِرس��تانةك َيدة ِر َيي��ا وان هاتب��ت طوهرت��ن ،ب
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ه َيظينة.
مرؤظةكي طةلةكي ،سةري ل َي طةريايي ،هاوار ،نةئؤميدي ،ضاظ وةرمي و خوة دئاظ َينت
هةظ ،جارةكة دن دناظ وان بوو هاوار ،ئازار و دةرد دنةهوراند ئاههههههههههههههههههههههه
ئاهههههههههههه

ةنطي سؤر ل خوةطرتي
زارؤكي ِر َ
َ
ئةو
َ
جلوبةرط�ين وي قةهوةي��ي،
كوردةك��ي تةم��ةن سيس��الي ،ب ث َيالظ��ةك الس��تيكي،
كراس��ةكي خةختةت��ي س��ثي و ش�ين ،ب ِره ،ضاظ� َ
ين ت��ذة طون��ةه ،جةمةدان��ةك ئاظ َيتيي��ة
س��ةر زارؤكةكي د همب َيزا خوة دة .ئةو زارؤك ب بةردةوامي دكة هاوار .دطري و هاوار
دك��ة و ه��ةر ناس��ةكنة .براي��م ،وةرط� َ
�ةري ،دب َيذة :ذ دةما مة ئةو زارؤك ناس��كريية ،هةر
دك��ة ه��اوار و ط��ري ،ن��ة تةن��ي دط��ري ،ل َي تش��تةكي ذي ناخ��وة ،دا خوة ذ مرن� َي بثار َيزة،
ضةن��د ِرؤذن ب ظ� َي ش� َيويية .زارؤك ذ ب��ةر ت��ا و ئ َيش� َي ه��ةر هةواره��ةوارا وي ية.
ذن��ةك ب ثةرضةي��ةك ثاضكةك��ي ش�ين د دةس��تدة ده َي��ت ،ثاض��ك دخة ن��اظ ئاظ َي ول
سةري زارؤكي داتينة .دانينا ثاضكي طري َي زارؤكي ك َيم ناكت .زارؤك ذ بؤ مايينا
َ
سةر
�ةوي ك��ورد ذ بؤ زارؤكا بس��ةكنينة د همب َي��زا خوة دكا وي
خ��وة ،طةلةك��ي دك��ت ه��اوار .ئ� َ
دب��ة وتينة ،ل َي ب َي ف َيدةية.
زارؤك��ي ،ذ ب��ةر ئ َيش��ا خ��وة ي��ا طةل��ةك ،خ��وة ل ث َيش��ييا م��ن خل��ووزي دك��ت .دبة كو
در َيذاهيي��ا زارؤكي نيظ
ين ك��ورت و ِرةنط� َ
ين ك��وردي ي� َ
م�ترةك ب��ت ،جل� َ
ين وان قةهوةي��ي و كةس��ك ل ب��ةر
َ
َ
جاري ذ
ضاظي وي دة و هةر
بوون ،كراس��ةكي مؤر ،ثؤرةكي زةر و دةريايةك ه َيس�تر د
زؤري ضاظ َي خوة ظةدكر.
س�تري خوة ثاقذ دكر .زارؤك��ي ب َ
ب��ؤ ئ َيش��ا خ��وة ذ ب�ير بك��ة ه َي َ
َ
روودي َي
د َيم طرؤظةر بوو و وةك ثيزؤت َي سؤرة ،وةرميية ،ل َي نة ب تةمامي .ضةرم َي
َ
وي هشك بوونة و َ
ثاضكي زةر يان ِرةنط قةهوةيي
خالي سثي ل َي دةركةفتينة .ضةند
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َ
ثؤزي
و س��ؤر ئاظ َيتنة س��ةر .ضةنا وي تذة زيثك بوون و وةك برينان دهاتن خوياكرن.
َ
بريني وي دةر بوينة .ب زةمحةتي بيهنا خوة
وي وةرميية ،بةردةوام خوة دئالينة ،و
دكش��ينة ،دةظ� َي وي ب��ةردةوام ظةكريي��ة ،دقيذين��ة ،دا بكارب��ة بيهن��ا خ��وة دةرخين��ة ،ب
َ
زؤري ضاظ َي خوة دطرة ،س��ينطا خوة
دةتةقين��ة ،ه��ةر د لظ� َي دةي��ة ،لنط� َي خ��وة ل ه��ةظ ك��ؤم دك��ت ،بي��ي ك��و ضاظ� َ
ين خوة
ثؤري خوةيي زةر ذ س��ةر َ
ضاظي خوة
زؤري خ��وة ت��ةظ ددت ،خو َيدان��ا َ
ظةك��ت ،ب ح��ال و َ
ثاق��ذ دك��ت ،دط��ري و د قيذين��ة .ثاضكةك��ي دخن س��ةر َ
ضاظي وي تا هاي� َي وي ذ دنياي َي
رازي و ب��ةس بط��ري ،ئ��ةو ثاض��ط بووب��وو وةك دةمسالةك� َي
نةمين��ت و ب ه َيظيي��ا ك��و َ
�اري الش � َي وي دخ��ورة ،ئ��ةو زارؤك هنط��ي خ��وة دخورين��ة ،وةك
ل س��ةر ثي � َي وي ،ج� َ
مروظيةك��ي ني��ظ روح دبت.
تي خ��وة ي� َي ضةث� َي خس��تيية ب��ن مل� َي خ��وة دة و دةس��ت ب طؤتن��ا
كوردةك��ي دةس� َ
ضارةنووس��ا خ��وة دكت:
�ري ي� َ
يي� َي ك��ورد :ئ��ةظ زارؤك� َي ه��ان ،يةك��ة ذ نووتري��ن قورباني� َ
ين
ين طاز َي��ن ذةه� َ
س� َ
�وثايي عرياق� َي ي��ة .د  26ئاب� َي س��اال  1988دة ئ��ةظ زارؤك ذي بووي��ة قوربان��ي .د َ
وي
َ
بؤمبةيي كيميايي
ِرؤذي دة ف ِرؤكة هاتن 18 .ف ِرؤكة بوون .دةم  9يان  10شةظ َي بوو .ب
ئيي��ش ك��رن .دةه ( )10بؤمبي� َ
َ
طوندي مة.
َ
ين كيمياي��ي ئاظ َي�تن
ب ش��ةرثةزي ئ��ةم ِرةظيي��ان .م��ة هةم��وو تش� َ
�تي خ��وة ل دوو خ��وة هش��ت .ب تةن��ي
م��ة ضةن��د زارؤك ِرزطار
كرن و مة ئةو ب خوة ِرة ئانني تركيا ،ئةو َين ديرت ل دوو مة مان و مرن.
ذ غةيين مة ئةو َين دن هةموو مرن.
َ
جرياني ويية؟
ثرسيار :ئةظ زارؤك ئ َي ويية يان ئ َي
وةرطي) :ئةو زارؤكا وي ية.
برايم (
َِ
ثرسيار :ئةو زارؤكا طةلةكي دئ َيشة!؟
99

ANFAL 1988
Ferdinand Hennerbichler

ي� َي ك��ورد :ئ��ةو زارؤك ه��ةر دط��ري و خوة دخورين��ة .طةلةكي دئ َيش��ة .تةمةن َي وي
 18مةهن.
ثرسيار :ضاوا كاري خوة ذ َ
طازي ِرزطار بكت؟
ئييشا َ
ي� َي ك��ورد :ثش�تي ك��و ئ��ةو بومبةي� َ
ين كيمياي��ي تةقيي��ان ،ب تةهلوك��ة و ب ل��ةز من
َ
تشتي دكاريبووم ب خوة ِرة هلطرم من ئةو كؤم كرن ،هةروةها ئةظ زارؤكا من
هةموو
ذي ،و تةظ��ي وي و ب ل��ةز ئ��ةم ِرةظيي��ان بةر ب ضيا ظة.
وي ئةو زارؤك ساغ مبينت؟
تةختؤري وي ض دب َيذة؟ طةلؤ َ
َ
ثرسيار:
برايم :تةختؤر؟!
كوردة :ثزيشك؟!
ثرسيار :بةليَ! تةختؤر! تر ضما دثرسي؟ د ظ َي كةمث َي دة ت تةختؤر نينن؟؟
برايم :بة تةكةزي ( بةل َي هةية(!
ثرسيار :ليَ...
براي��م :ض دةرمان � َي وس��ا ت��ر ب َي��ذي ن�ين ،طةلةك��ي ن��كارة ،و طةلةك��ي دةرم��ان ذي
نانظيس��ينة...
تةختؤري ظ َي كةمث َي (يان هةركةس��ةك د ظ َي
َ
ثرس��يار :ياني ض :طةلةكي نانظيس��ة؟
كةمث� َي دة ذ ب��ؤ ضوون��ا دةظ تةخت��ؤري بةرثرس��يارة) لة س��ةر وي كو ظ� َي كةضا بضووك
ذةهري تةش��خيس كريية؟!
َ
ببينة؟! طةلؤ وةكة قوربانييةكا طازا
برايم :ئة و نا! (ذ باظ َي زارؤكي دثرسة(.
ي� َي ك��ورد :بةل�يَ ،تةخت��ؤر ل كةمث� َي هةي��ة .ب تةن َي تةختؤر كار دك��ت .بةل َي ،ئةو
تةشخيس كريية كو كةضا من قوربانييا طازا ذةهراويية .بةليَ ،دةرمان ذي ذ بؤ زارؤك َي
وي ب َي س��وودة .تةختؤر ب خوة ئةظ طؤتيية.
نظيس��يية .ليَ :يةكةم ،ئةو دةرمان َي داية َ
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َ
ذهري لة
َ
دةرماني ضارةسةركرنا ذ طازا
دووةم وي طؤتيية :كو ئةو د ظ َي كةمث َي دة تر
دةظ وي نينن .دظ َي ظ َي زارؤك َي بنب خةستةخان َي...
ثرسيار :باشة ،دظ َي بنب خةستةخان َي ،ل َي يةكسةر!...
ي َي كورد :تةختؤر دب َيذة :ئةظ نابة.
ثرسيار :ض نابة؟ ضما ئةظ تشت نابة؟
َ
دةرباري
ذي ف َيم كر ،د ظ َي
تي مة َ
ي َي كورد :تةختؤر ب باش��ي ش��رؤزة ناكت .ل َي تش� َ
دة ك َيشة هةية...
�ري ل
ثرس��يار :ض ك َيش��ة؟ ك َيش��ة ل س��ةر ضيي��ة؟ ئ��ةم ل ظ��ر قوربانيي��ةكا ط��ازا ذةه� َ
دةظ م��ة هةي��ة .ل وي ئالي��ي تةخت��ؤر ذي هةي��ة و خةس��تةخانةيةك ن َيزي��ك ذي هةي��ة،
َ
دةمذمياندة
نةخوةش��خانةيا ه��ةكاري ي��ة .ب��ة س��ةيارةيةكا دن دكاري د دةم��ا ي��ةك دوو
ظ َي زارؤك َي بطهينة خةستةخانةيا هةكاري و ل ور ضارةسةري ذ َيرة ب َي دينت ،ض ك َيشة
د ظ� َي دة هةية؟
َ
َ
ذةهري نينن...
قوربانيي طازا
برايم :ترك دب َيذن :د ظي كةمث َي دة تر
ثرسيار :بةليَ؟ ئةظ ت ِراست دب َيذي؟؟؟
برايم :بةل َي ،وسا دب َيذن...
ئةزي وي تةخت��ؤري ببينم
ثرس��يار ... :هةرض��اوا ب��ت .ت��رك ض دب َي��ذن ،ب�لا ب َي��ذنَ ،
و َِ
ث�يرة بئاخظم...
برايم :دبة كو ك َيشة ب دوو دة هةبة....
ثرسيار :ك َيشة ذ وة ِرة يان ذ من ِرة؟
برايم :نزامن..
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ثرسيار :ض ك َيشة ب دوو دة هيةي ،خوةداي َي دلؤظان ،هةطةر ئةظ زارؤك َي قورباني َي
ط��ازا ذةه� َ
�ري ب زووتري��ن دةم ضارةس��ةري و دةرم��ان نةب��ة دم��رة و د خةم��ان دةم� َي دة
ئةم د ظ َي كةمث َي دة َ
مافي مرؤظ بنعةرد دكن و دخن تربي دة ،ذ بؤ تر شاشييت نةبة:
تةختؤري كةمث َي دةرمان ذ زارؤكي ِرة نظيس��يية؟ ِراس��تة؟
َ
باظ� َي زارؤك� َي ذ ط��ؤت؟ طةل��ؤ
َ
ذةهري .ئةظ ِراس��تة؟
وي طؤت :ئةظ دةرمان س��وودا وان تنةيةي ذ بؤ طازا
�ؤري كةمث َي دةرمان داي��ة كةضا من ،ل َي دةرمان َي وي نة ي َي
ي� َي ك��ورد :بةل� َي .تةخت� َ
�ري ن��ة ،تةن َي َ
دذي نةخوةش� َ
ئازاري نة .ختتؤر طؤت:
َ
يي ك َيمكرنا ئ َي��ش و
�يي ط��ازا ذةه� َ
َ
نةخوةشي طازا ذةهري نينن.
د ظ َي كةمث َي دة ت دةرمان ذ بؤ ضارةسةركرنا
تي ئةظ زالم دب َيذت ،ئةظ تش��تةكي طةلةكي
ثرس��يار :هةطةر ئةو ِراس��ت بت ،ئةو تش� َ
َ
وي ئةظ��ة :ه��ةر طاظ� َي دب��ت ك��و ئ��ةظ زارؤك مب��رة ب ه��ةذاري و
جوامييي��ة ،واتاي��ا َ
ن��ة
بةلةنط��ازي مب��رة ،هةروةه��ا ئ��ةو زالم� َي ل ور ،هةروةه��ا ئ��ةو ذن��ا ل وي ئال��ي و هةم��وو
�ؤري ظ َي
تي وس��ا دب��ت؟ خوةداي� َي دلؤظ��ان! دظ َي ئةز تةخت� َ
ئةو َي��ن ل ظ��ر مب��رن؟! ذاوا تش� َ
كامث َي ببينم .نكارم باوةر بكم كو تةختؤرةكي سووند خواربت :هةموو نةخوةشةك ل
كو بت ،ذ كو هاتبت ،وان ب ب َي جياوازي ضارةس��ةر بكت و ب عةنقةس��د نةيت س��ةدةما
مرن��ا ض ك��ةس ،ض��اوا وجدان��ي وي قةب��وول دك��ت ،قورباني� َ
�ري ب��ة ئ��ازار و ب
ين طازاذةه� َ
بةلةنط��ازي مبرن....
ي � َي ك��ورد :ئ��ةو دب َي��ذن :ل ظ��ر قورباني� َ
�ري نين��ن ،ذ ب��ةر وي ذي ت��ر
ين طازاذةه� َ
دةرمان� َ
وي تن��ة ن��ة...
ين ل دذي َ
خيا خوة ذ بؤ َ
ثرسيار :كا ئةم ببينن .برايم ب َ
وةطيان َي وةرة ب من ِرة!...
برايم :ث َيويستة؟
ثرسيار :بةل َي ،ث َيويستة تة ب َيي ،ضار تنةية ،تةختؤري كةمث َي ب كوردي دئاخظة؟
براي��م :ك��وردي؟ ن��ة ،ذ بةر ئةو وس��ا بري دك��ن ،و ترك دب َيذن كو هةبوونا كوردان ل
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تين « َ
تركي ضيا»نة .زمان َي كوردي ب فةرمي ل تركيا قةدةغةية...
تركيا تنةية ،ب َ
تين تةختؤرةكي ترك ،كو
ثرسيار :بةل َي باشة .ذ بؤ دةه هةزار ( )١٠.٠٠٠كورد ،ب َ
نزانت طؤتنةكا كوردي ،ئةظ يةك ب خوة هةموو تشيت شرؤظة دكت.
ئاخخخخخخخخخخ ،ئاههههههههههههههههه .ئاخخخخخخخخخخخخخ
طري� َي ب ئ َي��ش و ئ��ازار و ب� َي وةس��تان ي� َ
ين زارؤك��ي ك��و ب دووراهيي��ا ض��ار ه��ةزار
�ري ب س��ةر دة باراندب��وون ،ل ظ��ر خوة ب ه��اوار و قريين لةبةر خوة
كيلؤم�تري طازاذةه� َ
ددت ،ه َي��دي ه َي��دي خ��وة دن��اظ نالن��اال هةزاران ثةنابةر دة دبينت ،كو ب هاتنا ش��ةظةكة
دي�تر ل كامث� َي خ��وة ذ لةرزا س��ةرما ش��ةظ َي ِرة ئام��ادة دكن....
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يا َل َل ،يا َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َلـه
١٣يَ ئةيلووال ١٩٨٨
كةمث��ي سويس��تو ن َيزيك��ي ثوكس��ةكؤظا ،ثش�تي نيظ��رؤ ،ب ه��ةزاران ك��ورد ب دةس�تي
س��بةه َي ِرة خ��وة ِر َي��ز دك��ن دا بطه� َ
ين كؤنةكي س��ثي ،هةموو ب دوو هةظدة دةس�تي خوة
بلند دكن ذ بؤ ضوونا ناظا كؤن ،د ناظا وي كؤني دة ضةند ِر َ
ةفي تةخيت هةنة و ل سةر
وان ِرةف��كان دةرمان ِر َيز كرينة.
ي� َ
ين ِرةنط�ين ،ش�ين ،س��ثيِ ،رةش ،قةهوةي��ي ،نظي��س ل س��ةر وان هةب��وون ،بض��ووك
َ
ئاالظي نةش��تةرطةرييَ .هةروةها يةك
و م��ةزن ،هن��ةك ذ وان��ا م��ةزن و س��توورن .ب َي ت
َ
ئةردي دة
دةرزي ذي ضيي��ة ت نابي�ني .ضوون��ا ناظ��ا ك��ؤن ب تايةك��ي تةنك و بس��ماران د
هاتب��وون كوتان��دن .ل ب��ةر دةري َي كؤني ،كورس��يةك خةراب��ة هاتبوون دانيين .كةضةكا
ت��رك ب ضاك َيتةك��ي س��ثي ي� َ
وي كورس��ي َي ِروونش��تيبوو ،م َي��زةك
ين تةخت��ؤران ل س��ةر َ
وي ب��وو ،ل س��ةر دةفرتةك� َي دنظيس��ي ،ه��ةر جارةك� َي خ��وة د لةبتاند،
تةخ�تي ل ث َيش��ييا َ
ل ثش��ت د ناظ��ا ك��ؤن دة دةرم��ان دئان��ي ،ل س��ةر نةخوةش� َ
ين كورد داب��ةش دكر ،خوة ددا
وي د ن��اظ م َي��زا تةخ�تي و ك��ؤن دة،
دياريك��رن ك��و ذ هةم��ووان نة ِرحةت�ترة .ل ثش��ت َ
زالمةكي در َيذ و تةمةن ضل سالي وةستيابوو ،ب ضاك َيتةكي سثي و قاتةكي قةهوةيي و
َ
ضاظي وي طرؤظةر بوون ،ثؤ ِر در َيذ و بةالوةال بوو ،سةماعا تةختؤران
طرةف َيت ،دةم و
�ةري خ��وة د ن��اظ خةلك� َي دة بلن��د دكر ،ب دةنطةك��ي بلند بريار
ل س��ةر مل� َي وي ب��وو ،س� َ
�ياري ن��اظ ب� َ
�ازاري بت.
ددان وك فرؤش� َ
دةرماني بةرثرس� َ
َ
�اني ترك ،ذ بؤ ضارةس��رييا سةرئ َيش� َي و زكضوون َي بوون ،ل َي نة
َ
طازاذةهري( .و َينةي ِرووثةال )٧
ذ بؤ ضارةسةرييا
تةختؤر :يالَ َل! هايي يائةلَـاااااااااااااااااا
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تةختؤري كةمث َي ية كو هوون ل َي دطةرن؟
َ
ثرسيار :ئةظ
برايم :بةليَ ،ئةوة ئةو زالمة.
ثرسيار :تةختؤر...؟! تةختؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر!!
ثزيشك :يالَ َل! بةل َي؟
ثرسيار :هوون تةختؤر َين حكوومةت َي نة د ظ َي كةمث َي دة؟
تةختؤر( :ب َيي طرنطي َي بدن ثرس َي )...بةليَ ،مانة ظا هوون دبينن....
( و َين��ة :ل ب��ةر دةري � َي كؤن � َي تةخت��ؤران طةل��ةك خةل��ك س��ةكنينة .تةخت��ؤر و
�تكي وان كار َي��ن خ��وة دك��ن ،ل� َي ت��ر دةرم��ان ذ ب��ؤ ضارةس��ةرييا قورباني� َ
بةردةس� َ
ين طازا
ذةه��ري نينن)
َ
تةختؤري ب ِر َيز! ئةو ثةنابةر َين ل ظر ،ذ بةر ض وسا دنالن؟
ثرسيار:
تةخت��ؤر :ث ِرانيي��ا وان ب نةخوةش��ييا زكضوون� َي ،ظة ِرش��اندن َي ،نةخوةش� َ
�يي قرك َي،
قؤلنج ،الوازي ،و ذ ظان نةخوةش��ييان.
ثرسيار :سةدةما نةخوةشكةتنا وان ب ظان نةخوةشييان ضيية؟
تةختؤر ... :كةشوهةواِ ،رةظ ،ئاستةنطييا ِر َيكا ِرةظا وان....
ثرس��يار :تةخت� َ
�ؤري ب ِر َي��ز ،ت ضارةس��ةرييا وي زارؤك� َي د همب َي��زا ديي��ا خ��وة دة
َ
ضاظي سؤر بوونة،
ئةوي ثشت وي كو دةظ و
دكت ،ئةو زارؤك وةكة وي زارؤك َي ديرتةَ :،
دك��ة ه��اوار و ه َيس�تران دبارين��ة ،وه��ةر زةعيف والواز دبتِ ...راس��تة ئةز نةي تةختؤرم
َ
َ
ذةهري
قوربانيي طازا
�ةوي ديرت ،خوياية كو
و ل تةختؤري� َي ن��زامن ،ل� َي ئ��ةظ زارؤك و ئ� َ
نة؟ نة وس��ا ية؟ ثش��كنينا تة ض دب َيذة؟
تةختؤر :بةليَ ،ئةز زامن...
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ثرس��يار :براي��م! م��ن ب غةل��ةت بهيس��ت ي��ان تةخت��ؤري ئيع�تراف ك��ر ك��و د ظ � َي
َ
طازاذةهري هةنة؟ ب َ
خيا خوة جارةكة دن ثرسيارا من ذ من ِرة
َ
قوربانيي
كامث َي دة
وةرطةرين��ة...
َ
َ
طازاذةهري دووبارة دكت)...
قوربانيي
برايم( :ديسا ثرسيارا من ل سةر
ذةهري ل جةم من نينة!...
َ
تةختؤر :بةليَ! ل َي ت دةرمان َي دذي طازا
َ
تةختؤري ب ِر َيز! من باش ذ وة ف َيم كر ،هوون دب َيذن :ل ظر ثةنابةر َين
ثرس��يار:
ك��ورد هةن��ة ،ك��و ذ ب��ةر ط��ازا كيمياي��ي ِرةظيانة ،وة ئةظ تش��تا دزاني ،ل� َي ل ظ َي كةمث َي ت
َ
َ
قوربانيي طازا كيميايي ل جةم وة نينة...؟!
دةرماني ضارةسةركرنا
ثزيش��ك( :بةرس��ظا وي د ناظ قةلةبالغ َي و ناظ نةخوةش� َ
ين ثةنابةر َين كورد دة وندا
دبت ،ذ بةر تةظدة ل سةر دؤرا خوة بوون).
�ياري ذ تةخت��ؤر
براي��م( :دن��اظ خةلك� َي دة س��ةري خ��وة ِرادك��ت و ج��ارةكا دي ثرس� َ
دكت).
�كنيين ذ ب��ؤ دةظ و ضاظ� َي و لنط� َي زارؤكةك��ي دك��ت)  ...ئ��ةز ذ وة ِرة
َ
تةخت��ؤر( :ثش�
َ
�ري ل جةم من نينن .ئةز ب
قوربانيي طازاذةه� َ
دب َي��ذم :ت دةرم��ان ذ ب��ؤ ضارةس��ةركرنا
�دي ِر َينماييةان مب...
ت�ني دكارم ثابةن� َ
َ
َ
قوربانيي
وي دب َيذة كو ت دةرمان ذ بؤ ضارةسةركرنا
تةختؤري ترك هةر َ
َ
برايم:
طازاذةهري ل جةم وي نينن.
َ
ثرس��يار :من ناس��كر ،ل َي ذي بثرس��ة :ضما ل همبةر ظ َي ِرةوش� َي تش��تةكي ناكت؟ نا،
ذي بثرس��ة ،ئةو ذ بؤ ظ َي ِرةوش� َي تش��تةكي دكت؟ طةلؤ وي تش��تةك كريية؟
دةس��تث َيك َي َ
دخ��وارة كارةك��ي بكت؟ هةطةر ئ� َ
�ةري ية؟ ئةو دخوازة ذ بكت؟
برايم( :ذ تةختؤر دثرسة) ...
َ
دةرماني :ئ َيش��ا س��ةري ،زكضوون ،تا ،ظة ِرش��اندنن .و ضةند
تين
تةختؤر :ل ظر ب َ
تش� َ
�تي س��ةكناندنا ئ َيشي ل جةم من هةنة...
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َ
طازاذةهري ذ ث َيظي ئاسثرين
َ
قوربانيي
ثرسيار :ياني ،ب ِراسيت ،ذ بؤ ضارةسةرييا
تشتةكي ديرت ل جةم تة نينة؟
ثزيشك( :ثشتا خوة ددت برايم و بةرسظ َي نادت).
ثرس��يار :تةخت� َ
�ؤري ب ِر َي��ز! ط��وه ب��دة م��ن ،ه��وون ل ظر زةمحةتي َي دك َيش��ن .هوون
دخوارزن وةكة تةختؤر هوون باش�تر كار بكن .و ديارة كو هوون تةختؤرن .دزامن ذي
ك��و ت مرؤظ َيك��ي ضاالك��ة .ئ َي��وة ل��ة ن َي��وان ئ��ةو كورت��ة هةظثةيظينةي ،ل ظةر ،ثش�تي ظ َي
َ
دةرماني ذ بؤ ضارةسةركرنا
هةظثةيظينا كورت دناظبةرا مة دا ،هاتة خويا كرن كو ت
َ
طازاذةهري ل جةم وة ،هوون طةلةكي ب داخن ذ بؤ ظ َي ِرةوش َي ...كي ذ بةر
َ
قوربانيي
ظ� َي يةك� َي بةرثرس��ة؟ ك��و ت دةرمان� َ
�ري ل ظر نينن؟؟؟
ين طازا ذةه� َ
َ
نةخوةشي ئاسايي ضارةسةر بكم.
تةختؤر :ب تين دكارم ل ظر
ثرس��يار :تةخت� َ
�ةري ض ذ ب��ؤ وان دب��ة ،ك��و بةس��ةخيت ِراس�تي ط��ازا
�ؤري ب ِر َي��ز! ئ� َ
�ري هاتن��ة؟ م��رؤظ ل ظ��ر دم��رن! ب كؤم دةمرن .ئةظ نابة ب س��ةر وة دة دةرباس بة
ذةه� َ
و هةروةه��ا ل دةف وة وس��ا ئاس��ايي ب��ت .دظ� َي ه��وون ....
تةختؤر( :بة ئنطليزي بةرسظ َي ددت) :ذ بؤ ناظ زك و الش « جارةك خوارن «...
ثرس��يار :ث َيويس��ت ناك��ت ،ب��ة ئنطلي��زي باخظي��ت .ه��ةرض بب َي��ذة ،ئةظ ط َينج� َي هان ذ
م��ن ِرة وةردطة ِرينة...
تةخت��ؤر ... :ذ ب��ةر ب� َي ئاظي� َي ( ...مةبةس��تا وي ك َيمبوون��ا ئاظ� َي د الش� َي مرؤظ��دا،
كو دبة س��ةدةما ك َيمبوونا نةخوةش��ي َي و زكضوون َي(.
َ
طازاذةهري بن!!! ئةوانا ضاوا دبن؟؟؟
ئةري ئةو َين قورباني َي
َ
ثرسيار:
َ
دطوهية(.
(بةري خوة
َ
تةختؤر ... :طةلةكي سثاس !...سثاس ...
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ثرسيار :تةختؤؤؤر!!
�ياري دووب��ارة بك��ن:
تةخت��ؤر( :ب عاج��زي) ... :هةط��ةر دةه ج��اران ذي ظ� َي ثرس� َ
َ
َ
وي نينة ،نا! نا !
طازاذةهري ،بةل َي (هةنة) ،ل َي تة ماددة ل دةف من ل دذي َ
قوربانيي
س��فر ،وة ف َيمك��ر...؟؟!! تةمام؟؟؟
ثرسيار :بةل َي من ف َيم كر .ل َي كي دبةر ظ َي دة بةرثرسة؟ كي؟
تةختؤر :قةي هوون نابينن ،ئةز ل ظر ل ذ َير طراني َيدا مة ،هوون ذ ظ َي ف َيم ناكن؟
ثرسيار ... :بةل َي ضاوا!...
ت�ني دكارم تش��تةكي ذ وة ِرة ب َي��ذم :ئةظ� َي ذ ذؤر دة ت� َي .ئ��ةو كةس� َ
ين
تةخت��ؤر :ب َ
برياري بدةن و ئةز
َ
برياري نة ،كو د كار دة ئةو د سةر من رشة نة .دظ َي ئةو
َ
خوةدي َي
فةرمانا وان جبه بكم ،ذ وان كةس��ان بثرس��ن!
ثرسيار :ئةو كةس ل كو نة؟
تةختؤر .. :طةلةكي سثاس!
ثرسيار :هةروةها سثاس ذ وة ِرة .ل َي ب كورتي :بةرثرس لة كو نة؟
كاري من هةية!
تةختؤر ... :سةردانا هةكاري بكن! و ئانها ذي ل من ببوورنَ ،
ثرسيار :جةناب َي تةختؤر! ناظ َي تة ضيية؟ ت دكاري ناظ َي ذ من ِرة ب َيذي؟؟
�ةري كورد َي��ن قورباني� َ
ين
تةخت��ؤر :نيظ� َي خ��وة دب��ت ،ل ن��اظ بةحرةك� َي ل س��ةر س� َ
ي دة ل كؤن� َي س��ثي دة ئةس��ثرين ون��دا دب��ت....
طازاذةه��راو 
براي��م :ي��ا باش�تر ناظ� َي ظ��ي تةخت��ؤري نةي َي طؤت��ن .ذ بةر دبة ك��و تةختؤرييا وي ذ
تي وي بضت...
دةس� َ
َ
ئاماذي ث َي دكم ،مايكرؤفؤنا خوة كؤم دكم ،ضةند و َي َ
نةيي ظي تةختؤري
سةري
َ
ل
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ين قورباني� َ
عياق� َي ي� َ
وي دا ،ل تركي� َي ك��وردي َ
ين
دط��رم ،ك��و ل ح��زوورا م��ندة دان ب َ
ين ،ئ��ةو ن��كارة وةك قورباني� َ
�ري هةن��ة ،ل� َي ذ ب��ةر فةرم��ان ذ ذؤر دة ذ َي� ِرة ت� َ
ين
طازاذةه� َ
�ري وان ضارةس��ةر بك��ت ،ذ ئالي� َي تةندروس��تيظة ئ��ةو ن��كارة ل دذي ظ� َي يةك� َي
طازاذةه� َ
بسةكنة.
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ضاظث َيكةفتن ب تةختؤريَ كورد ِرة ،د .يوسف بذار
هةروةها ب سةركردةي َين كورديَن عيراق ِرة
١٣ي ئةيلووال ١٩٨٨
ين قورباني� َ
ئياق� َي ي� َ
ثرس��يار :كورد َي��ن َ
�ري دظ� َي كةمث� َي دةن��ة .طةلؤ ،ت
ين طازاذةه� َ
َ
َ
طازاذةهري ،ت دكاري ظ َي يةك َي راطهينت
قوربانيي
وةك تةختؤر ،ت ذي بووية يةك ذ
و ِراستييا َ
وي ب َيذيت؟
بذار ... :بةليَ!
وي نين��ن ذ ب��ؤ
ثرس��يار ... :ل � َي حكوومةت��ا تركي��ا دب َيذي��ت ك��و ض بةلط��ة ل دةف َ
�ةري ط��ازا س��وثاي َيت
ِراس��تييا ظ� َي يةك� َي ،ك��و ئ��ةو كورد َي��ن ل ظ� َي كةمث� َي قورباني َي��ت ش� َ
عرياق � َي بن.
وي من َ
بنية :برينا
تي وان .ل ِر َ
بذار .. :ض بةلطة؟ ئةز خبوة بةلطةيةم ل بةر دةس�َ 
طازا ل س��ةر ثي َي من .دةس� َ
�تي من نيظ ش��ةوتي نة ،ضةرم َي الش� َي من بووية وةك ي َي
َ
َ
َ
طازاذةهري
قوربانيي
دةستي خوة ي َي بريندار طةلةك
مرييان و زةر بووية .من ب ظان
َ
يل
هةولي َ
�اهدي نةت��ةوا خ��وة م��ة ذ ب��ؤ ديرؤك َي .ل��ة ناظضةي��ا
ضارةس��ةر كرن��ة .ئ��ةز ش� َ
كوردس��تانا عرياق� َي م��ن م��رؤظ ذ مرن� َي ِرزط��ار كرنة ،ب ش��ةظ و ِروذ م��ن كار دكر و هةتا
ه َي��ز د من دة هةبوو...
َ
طازي ئانها ل كو نة؟
قوربانيي َ
ثرسيار :ئةظ
ب��ذار :ل ظ��ر ذي ،د ظ� َي كةمث َي��دة قورباني� َ
�ري ل دةف م��ة هةن��ة ،ل َي دظ َي
ين طازاذةه� َ
تين ئةو كةس� َ
ين ب س��ظكي ِراس�تي
ئةز ذ وة ِرة تش��تةكي ش��رؤظة بكم :ل ظر ل تركيا ،ب َ
قوربانيي َ
َ
طازي د جه َي خوةدة
�ري هاتين��ة ثةي��دا دك��ن .ئةو َين ب طراني بوونة
طازاذةه� َ
مرن��ة .ئةو َي��ن ك��و ن��ة طةلةك��ي برين��دار بوون��ة ،يان ب��ةر ب ضيا ظة ضوون وخ��وة ِرزطار
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كرن��ة و ث ِرانيي��ا وان ذي ِرزط��ار نةب��وون ،ي��ان ئةو َي��ن كةس��ةكي وان ل تركيا هةبوو خوة
طهاندان��ة ظ��ر ،ل� َي طةل��ةك ذ وان��ا ذ ترس��ا ِرة و د دةم��ا ِرةظ� َي دة مرنة.
بينة بة ضاظ َي خوة ،زالمةكي وةكي من ،ب سةدان كيلؤمرت دناظ ضيياندة ب ِريية و
ل س��ةر مل َي وة بطهينن هةتا ن َيزيكرتين تةختؤر ل تركيا؟ ئةظ يةك ب ك َيم كةس��ان ِرة
َ
كةسي ب سظكي ِراسيت َ
طازي هاتنة ِرزطار
ئييشا َ
بووية و ِرزطار ذي بووية .ئةظة ،ئةو
َ
حالةتي طران هاتنة ظ َي كةمث َي ،تركيا ئةو برنة
بوونة و خوة طهاندينة تركيا .ضةند
َ
نةخوةشخانةيي دوور دا عالةم وجيهان ب وان نزانبت ،تركيا ناخوازة ب سةدةما ظان
ين ط��ازا ذةه� َ
كورد َي��ن قورباني� َ
�ري ،ناظبةرا خ��وة و عرياق َي خةراب بكت ،و ناظ َي ب بةلطة
�دادي ل ب��ةر خوة بطرة.وس��ا تركيا خوة ذ
ظ� َي ِراس��تي َي بس��ةثينت ،ناخ��وازة دةري� َي بةغ� َ
ب��ةر ددة ئال��ي ،ب�تري  10ملي��ؤن ك��ورد ل تركيا هةنة ،ئةوان��ا -ل دةف تركيا -وةكي كورد
تنةن��ة ،ن��ة مرؤظ��ن ،تةن� َي وةك ترك� َ
دن�يرة ،هايا دنياي� َي ذ مرنا مة ب
ين طون��دي ل وان َِ
طازاذةهري تنةية؟ .........خوةد َييؤ!؟
َ

سوثايي عرياق َي ض جؤر َين َ
َ
طازي دذي كوردان ب كار ئانيية؟
ثرسيار:
بذار ... :طازاخةردةل و س��ارين و تابون و فؤس��جني وفس��فؤري ئةندامي و بؤميب
فسفووري ئةندامي و ت َيكةلةك ذ طاز َين جياواز َ
يي كو بكار دئانني!

„...Senfgas, Sarin, Tabun, Phosygen, Organnophosphoras, PhosphorasBomben, jede Menge Misch-Verbindungen und alles, was die Iraker an
“Gastod mixen können.
َ
�ةركردةيي ك��ورد دثرس��م :ذ م��ة ِرة ب َي��ذن ،ه��وون دكارن س��اهدييا ض
ثرس��يار :ذ س�
بدن!
َ
سوثايي عرياق َي ئةم – ياني ب هةرزاران
سةركردةي َي كورد :د شةظا يةكةمدة ،كو
ئ��ةظ مرؤظ� َ
طازي بومبارانا مة
ين ه��وون ل ظ��ر ل كةمثا ن َيزيكي يوكس��ةكؤظا دبينن – بة َ
٢٥ي ئاب َي  ١٩٨٨بوو .د شةظةك َيدة  ١٢هليكؤثةتران َ
ئةوي ل ناظضةيا
ئييشا مة كرنَ .
كرَ ،
)١٠ي ش��ةظ َي و يةكي
ئام َيدي َي ل نزيكي س��نووري تركيية بوو .هليكؤثتةر د س��ةعات( َ
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سثيدةي َي دة هاتن.
ضةكي كيميايي دةس��ت ب بؤمبةبارانا مة كرن .هةروةها ب ذةهرا وةك َ
َ
تؤزي.
ب
دةنط� َي بومبةي��ان طةلةك��ي ك َي��م ب��وو ،وةك ووششسسسسسسسسسسسسسس��ة دةنط� َي وان
عةردي بةالظ بوو .ه َيدي ه َيدي ..وةك تةم
َ
دهات .هةموو ئةظ بوو .طازا مةرن َي ل سةر
و َ
مذي .هةر وةك تر َيذكا كيميايي ،وةك كيمياييا هريؤش��يما .ئةو ش��ةظ ش��ةظةكت در َيذ
ذ ئ َيشا مةرن َي بوو .ئةو بوو طةلةك كةس مرن .من ب خوة مرنا طةلةك كةسان ديت.
هةروةها س��ةرباز َين عريراقي ،ئةو ذي مرن .من ئةو دينت ،كو ئةو س��ةرباز َين عرياقيي
طازي بدن س��ةر دةظ و ِر َ
ويي خوة ،ل َي دةرةنط ذ وان ِرة ذي
دخوس�تن رووثؤش��ا ل دذي َ
ووثؤش�ين طازي َ
يي يةكيتييا س��ؤظيةت بوون .لة
و ئةو ذي َ
ذي خالس نةبوون .ئةو ِر َ
سةريان  CCCPنظيسانديبوون.

ثرسيار :سةرباز َين عرياقي ذي مرن؟
َ
طازاذةهري مرن...
بذار :بةليَ! سةرباز َين عرياقي ذي ب
سةركردةي َي كورد ... :ئةو ل ن َيزيكا مة بوون ،بةرامبةري مة...
ثرس��يار.... :و س� َ
�وثايي عرياق َي تةظلي كورد َين والت َي خوة ،طاز ب س��ةر س��ةرباز َين
خوة ذي ِرذاند؟
سةركردةي َي كورد :بةليَ! ئةو  ١٢هيليكؤثتة َين هان لة ناظضةيا ئاميدي َي نكاريبوون
م��ة ي��ةك ي��ةك بك��وذن .هةروةه��ا نكاريب��وون مة ذ هةظ جه َي بكت .ذ بةر َ
وي ،س� َ
�وثايي
عرياق� َي ه َيز َي��ن خ��وة ذي ي� َ
ين ث َيش�تر ش��اندبوو دا ش��ة ِري م��ة بكت ،ئ��ةو ذي ب مة ِرة ب
َ
طازي كوش�تن ،ل َي يانا نكاريبوون ل ور ،ل وي جهي مة بكوذن.
َ
سوثايي عرياق َي ل كو بوو؟
طازاذةهري يا ل دةف
َ
ثرسيار :ئةو
دةسيت مة.
َ
وي نزانن.ذ ظي ئاليي دة ض زانياري نةكةفنت
سةركردةي َي كورد :ئةم َ
طازاذةهري ل سةر قوربانييان هةبوو؟
َ
ثرسيار :ض باندؤرا
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س��ةركردةي َي ك��ورد :كارةس��اتةكة ،وةك ض��اوا ئ��ةز دب َي��ذم ،ل طرةك��ي ل��ة ناظضةي��ا
ئةوي كو مة هةس��ت ث َي كر و ئةم دزانن ،مةواد َين كيميايي ذ طاز َين
َ
ئاميدي َي قةومي.
َ
ذةهري
عةردي كةتن .ثش�ترَة طاز َين
َ
ذةهري طرانرت بوون .ث َيش��ي َي مةواد َين كيميايي ل
َ
باندؤرا وان ل سةر مة بوو .يةكسةر باندؤرا وان ل سةر ذاظ ،دفن ،دةظ ،ق ِرط و سينط َي
ب��وو .قورباني� َ
دف�ني وان دهة ِرك��ي ،دةظ و
َ
�ازةي ضاظ� َي وان س��ؤر و ه َيس�تر دباران��دن،
ين ط� َ
ق ِركا وان وةك كو ئاطر بطرة دش��ةوتي .نكاريبوون بهنا خوة بةردن .طةلةك ذ وان بهنا
وان دهات��ة طرت��ن وةك ك��و دهات��ن خبةنق��ن ،حال� َي خةلك َي طةلةكي خ��ةراب بوو ،طةلةك
وي يا طةلةكي نةخوةش هةبوو،
طازاذةهري بهنةكا َ
َ
ذ وان ب س��ةخيت ظةدرش��ييان ،ئةو
وةك بهن��ا ه َيك� َ
ين طةن��ي و زبل َي و َلس��تيك َي بوو...
َ
َ
َ
دةستي وان دةر بوون...
ثزكي
قوربانيي َ
طازي
بذار ... :هنةك ذ
َ
نةخوةشيي ث َيست و ثزكان....
سةركردةي َي كورد ... :و
بذار.... :ضةرم َي الش� َي وان بووبوو وةك ي َي مرييان .ذ نش��كاظة هةس��ت ب تش��تةكي
نةدكرن ،وةك كو مرن َي ذ ضةرم َي وان دةست ث َي دكر.
وي بكت؟
طازاذةهري ضاوا بوو؟ ت دكاري جارةكة دن بةحسا َ
َ
وي
ثرسيار ... :بهنا َ
زؤري س� َيظةك
َ
ب��ذار ... :دكارم بب َي��ذم :وةك س� َيظةكا حةفنك��ي ِرزي��و .وةك ك��و ب

طةني خبوي ،دل َي مرؤظ ل هةظ دكةت ،طةلةكي نةخوةش بوو كو تةظايا الش َي تة ذ بةر
وي طةن��ي دبت!...
َ
ثرسيار ... :و ضةرم َي وان؟
دةسيت خوة ددا ضةرم َي وان ،ضةرم َي وان دوةشييا .ئةو َ
جهي
َ
بذار ... :هةطةر مة
ربم،
كو ئةلةم طرتبوون مةزن دبوون .زوو مةزن دبوون و هةطةر خبوازم ب باشي دةرب ِ
ب��ةري ه��ةر تش�تي بهن��ا وان دضكيي��ا ،ه َيه� َيه َيه�يَ .خةلك دكوخييان و ظةدرش��ييان.
َ
كاتذمي َي��ن ذيان��ا وان ي��ا داوي ب��ن .ناظ��ا وان دضوو .هن��ةك ذ وان ب بةردةوامي
وةك ك��و
ين دةس� َ
ناظا وان دضوو ،وةك كةس� َ
�تي خوة ذ ذيان َي شووش��تنب و بةري بدن مرن َي .ئةو
ئازاري دمرن.
َ
كةس� َي نكاريبوو خوة بطرة ،ذ بةر ب َيه َيزي َي دمر ،ياني ذ بةر ئ َيش و
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ثرسيار .... :ت دةرمان يان عيالج تنةبوون؟
س��ةركردةي َي ك��ورد :هن��ةك ذ ث َيش��مةرطةيان ،ماس� َ
�ازي ل دةف وان هةب��وو.
�كي ط� َ
�ازي نةهاتب��وون ظةكرنبةلك� َي ئ��ةو ماس� َ
ماس� َ
�كي ه��ان د ش��ة ِر َين دذي س��ةرباز َين
�كي ط� َ
وي طةلةك ث َيش��مةرطةيان خوة ِرزطار كرن .ل َي
عرياق َي ِرة كةتبوون دةس�َتي وان .ذ بةر َ
َ
�تةجهي طوندان ماس��ك ل دةف وان نةبوون .ثش�تي َ
طازي يةكس��ةر ِرةظييان و
ئييش��ا َ
نش�
طازاذةهري مرن.
َ
هنةك ذ وانا رزطار بوون ،بةري دان ضييا ،ل َي ل ور ذي هنةك ذ وان ب
تي خوة ددان بةر دةظ و َ
دفني خوة ،يان
تين تش��تةك دكرن ،يان دةس� َ
بذار ... :ب َ
دةمسال��ةك ش��ل دك��رن و ددان ب��ةر ِرووي� َي خوة ،يان ب��ةر ب ضيانظة د ِرةظييان دا خوة ذ
طاري دوور خبن ،ل َي ئةظ يةك نة ذ هةموويان ِرة دةردكةت...
مذا َ
س��ةركردةي َي كورد :دبوو كو ذ وس��ا طةلةكي خةابرت بت .ل ور ،ل وي جه َي ئةم ل َي
ب��وون ،ل��ة ناظضةي��ا ئاميدي� َي - ،وةك ت� َي طؤتن – َ
تي
جهي وس��ا ل َي هةنة ،كو ل ذ َير دةس� َ
تي س� َ
�وثايي عرياق� َي دةي��ة .كورد َي��ن
ث َيش��مةرطةيان دةي��ة ،و ئةوة َي��ن دي�تر ل ذ َي��ر دةس� َ
َ
تين بةري ددان َ
َ
ب َيه َيظي َ
جهي بلند ،بةلكي ذ بؤ خوة
طازاذةهري ،نة ب َ
قوربانيي
يي
َ
�خانةيي عرياق� َي ل ناظضةي� َي.و دظ� َي ذ وة ِرة بب َي��ذم،
ِرزط��ار بك��ن ،ب��ةري ددان نةخوةش�
َ
ئةوي من ب ضاظ َي خوة ديتيية و ب ئةزموونا خوة ئةز دكارم س��ةهدةت َي بدم ،طةلةك
َ
ذةهري ب َ
ئييش��ا و زةغتا ل س��ةر وان ،ب َيي كو ضارةرس��ةري ذ
َ
قوربانيي طازا
كورد َين
َ
َ
طازاذاهرةي
قوربانيي
وي مة كو ٥٠٠
وان ِرة ببت دهاتن دوور خس�تن .ئةز ئاطاهداري َ
ل دةوروب��ةرا وي جه � َي ئ��ةز ذ ور هامت��ة ،خ��وة طهاندن��ة نةخوةش��خانةيا ئاميدي � َي و
تةخت��ؤران ئ��ةو ديتن��ة .ب ب��ةالش .بةرثرس� َ
ين عرياقي��ي ذ وان ِرة دطؤت��ن :ه��وون ل ظ��ر
دةم��ا ت� َ
ين دةرمانك��رن ،دظ� َي ه��وون بةالغةك َي ئمزا بكن كو ث َيش��مةرطةيان طاز ئاظ َيتيية
س��ةر وة! بةل�يَ ،ب ظ��ي ش� َيوةيي ئ��ةو ب َيتاوانا كو قورباني� َ
طازاذةهري بوونَ ،
ئييش ل
َ
ين
وان��ا دك��رن .دا ه��وون ظ� َي ل بةر ضاظ بط��رن .ناي َي باوةر كرن!
َ
كةسي كورد بة سةدةما ظ َي طازامـ��رن َي لة عرياق َي مرنة؟ ب طشيت
ثرسيار :ضةند
ضةند كةس؟
بذار :ب طشيت؟
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ثرسيار :بةلَيَ ،هةموو...
س��ةركردةي َي ك��ورد :ب طش�تي ن َيزي��كا  ٢٥ه��ةزار كةس� َ
ين كورد َي��ن عرياق� َي هةت��ا ب
ِروذا ئ�يرؤ ئ��ةم نزان��ن تش��تةكي ،ك��و ض ب س� َ
�ةري وان هاتيي��ة .ئ��ةظ كورد َي��ن ك��و ذ ئانه��ا
ين وان ب ضةك� َ
ؤذي ناظضةي� َ
دة س� َ
ين كيمياي��ي ت َين��ة
�وثايي عرياق� َي ئ��ةو طرتن��ة .ه��ةر ِر َ
بومبةبارانك��رن...
ين ناظضةي� َ
ين م��ة ل س��ةر خةلك� َ
ب��ذار ... :ب��ةري ه��ةر تش�تي ض زانياري� َ
ين حق��رة،
ش� َيخان و ئاك��ري دة تنةن��ة.
ين طازاذةه� َ
ثرس��يار :بةل�يَ ،ل� َي مةبةس��تا م��ن ،ب��ةري هةر تش�تي قورباني� َ
�ري :ياني:
هةتا ئانها ضةند كةس ذ كورد َين عرياق َي  -هةذمارا كو هةتا ئانها هاتيية زانني -ذ بةر
�وثايي عرياق� َي ب ضةك� َ
ئييش��ا س� َ
َ
ين كيمياي��ي ،هاتن��ة كوش�تن؟ ب ه��ةرزاران ،ب دةهات،
ضةند كةسن؟
�دي من ،ذ  ٦٠كةس��ي
�ةزي منوونةيةك� َي ذ ت��ة ِرة بين��م :ل طون� َ
س��ةركردةي َي ك��ورد :ئ� َ
 ٢١كةسان دكاريبوون خوة بطهينن تركيا و ِرزطار بنب ٤٠ .كةس مرنة .ياني ذ هةر س َي
كةسان يةك مريية و يةك ذي ِرزطار بووية .ئةظ نرخاندنا منة ذ بؤ تةظايا كوردستانا
َ
َ
طازاذةهري.
قوربانيي
عرياق� َي كو ببونة
وي واتةي� َي ،يان��ي هةت��ا ئانها ب دةه ه��ةزاران كورد َين عرياق َي
ثرس��يار ... :ئ��ةظ ت� َي َ
طازاذةهري مرنة.
َ
ب س��ةدةما
ت�ني ل « ِرووب� َ
�اري ش�ين « ز َيدةت��ري ( )٣٠٠٠س� َي ه��ةزار
س��ةركردةي َي ك��ورد ... :ب َ
َ
كةس ثشيت َ
ئةندامي مالَ َي تةظي ذنان ،زارؤكان و ثريان،
ئييشا كيميايي مرنة .تةظايا
هةم��وو مرن ،تةظ��ي ئاذةالن ذي...
ي ِرؤذنامةي��ا ز طاردي��ةن ( )The Guardianي� َ
َ
ين م��ري ض
ثةيامن�ير َ
دةيظي��د هريس��ت
ب وان ك��رن؟
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ب��ذار :س� َ
�وثايي عرياق� َي ث ِرانيي��ا وان مريي��ان ئاظي�تن ِرووباري .طةلةك��ي ك َيم ذ وانا
عةردي دة.
َ
هاتنة ظةش��ارتن د بن
�ةوي ت دب َيذيت،
ثرس��يار :دب��ة ك��و ج��ارةكا دي�تر ظةط��ةرم س��ةر ثرس��يارا مريي��ان :ئ� َ
�ةوي ل هةلَةبض��ة ل
�وري كوردس��تان َي ،لعرياق� َي ذي ناظض��ة هةي��ة ك��و م��رؤظ وةك ئ� َ
ل باك� َ
طازاذةهري مرنة ،مرؤظ دكارة بب َيذيت
َ
باشووري كوردستان َي ب ش َيوةيةكي درشندانة ب
ك��و هةلَةبضةيةكا نوو دبت؟
بذار :هةلَةجبةيةكا نوو؟ ئةز دخوازم بب َيذم :هريؤشيمايةكا كوردان
س��ةركردةي َي ك��ورد :طةلةك��ي دروس��تة! هريؤش��يمايةكا ك��وردان! بومب��ا كيمياي��ي ي��ا
هريؤش��يما! و هتلةرةكي نوو! س��ةدام حس� َ
ين،
ندي عرياق َي « ،كؤمةلَكوذةكي وةك هتلةر!...
« د ِر َ
بذار ... :سةدام ذ هتلةر خةراثرتة...
س��ةركردةي َي كورد :تةكةز ،هةتا ئانها برتي ( )٥٠٠٠٠ث َينجي هةزاركةس��ي كةفتينة
ئييش��ا ط� َ
�ازي ي��ا س� َ
ذ َي��ر َ
�وثايي عرياق� َي -،م��ا ئ��ةظ ن��ة هةلَةجب��ة ي��ة ،ئ��ةظ ب دةه ج��اران
مينا هةلَةجبةية .ئةظ جينوسايدة ،كو ثشيت جةنطا جيهان َي يا دووةم ظة د ديرؤك َي دة
دووبارة نةبووية.
نازيي َ
َ
(ئالاني) دكن؟
ثرسيار :هوون بةحسا كؤمةلَكوذييا ب ش َيوةي َي
س��ةركردةي َي كورد :مؤس��ول َيين ذ س��ةدام باش�تر بوو .ثينؤض َيت ذ س��ةدام باش�ترة .ب
تين هتلةر ب خوة ذوي نة خراثرت بوو .ب ِراس��تيي س��ةدام د ِرندة و س��تةمكارةكي كو د
َ
ديرؤك� َي دة وةكا وي دةرنةكتيية.
ب��ذار :ب ِراس�تيهةط��ةر نةمرؤظ َي��ك هةب َي��ت ،كو ئةهرميةن وي وةكي خوة دروس��ت
وي س��ةدام وةحش��ةتناكرتي ن ك��ةس ب��ة ،ئةو دخوازة ك��وردان نةه َيلت .ئةو دخوازة
بك��ت َ
وس��ا ب ئاس��اني ك��وردان ق��ر بك��ت ،ولن نةه َيلت! س��ةدام  %٩٩ذ ك��وردان قر كرية.
س��ةركردةي َي ك��ورد :ب��وو هةيش��ت هةي��ظ ئ��ةم ئ��اوارة بوون��ة .ل��ة هةيظ��ا دةس��تث َيكا
( )Odysseeب ِر َيي��ا خ��وة)دة ك��و س��ثيدةي َي ذ خ��ةو ش��يار بوون ،مة ِر َيظ��ي دينت .ت َي بريا
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م��ن ك��و م��ن ِ ٣٠ر َيظ��ي دي�تن ،كو هةموو مر ب��وون .ل ن َيزيكا مة ،ل وان ضييان كةتبوون
بةر َ
ئييشا كيميايي و مربوون .دةمةكا در َيذ د دةما ئاوارةيي و ِرةظا مة دة ،مة دةنط َي
ئ��اذةل و بالندةي��ان دبهيس��ت .ئانه��ا ئ��ةو نةماي��ة .ئةو ئاذةل ذي هاتنة كوش�تن .ب َيدةنط
بوونة .كوردستان مرية ،ذ مروظان ظاال بووية .هاتيية شةوتاندن .ب ِر َيك َي دة دةما ئةم
هاتن ظر ،مة تة طوند نةدينت ،نة كةسةك .كوردستان بووية عةردةكا ِرةشِ .رةش وةك
مرن َي  ...تةمام! دظ َي جيهان ب َيتة ظر و حال َي مة ببينة .عرياق و تركييا دظ َي ِر َييا مة
ظةكن .ئ َيمة ئةم ئامادةنة ،ب وان ِرة ظةطة ِرن كوردستانا عرياق َي ،ل هةموو ناظضةيان ِرة
بدن خوياكرن كو ئةم ِراسيت َ
َ
جينؤسايدي
طازي هاتنة -ب مةبةستا كؤمكوذي و
ئييشا َ
َ
ضةكي كيميايي ب س��ةر مة دة بدن خوياكرن.
ِراس��تييا باراندنا
ثرس��يار :ذ ئانها دة مةترس��ييا َ
وي يةك َي هةية كو ض عرياق و ض تركيا د ضارضةظا
َ
طؤتني وة بكن....
وةالت�ين خ��وة دةِ ،ر َي ن��ةدن ك��و ظةكؤلينةةكا ب َيئالي ل س��ةر ظان
َ
س��ةركردةي َي ك��ورد( :ب��ة ئاخ�ين) ...دو هةت��ا س � َي س� َ
�الي دي�تر ذي م��رؤظ ن��كارن
ئييش��ا ضةك� َ
ظةط��ة ِرن كوردس��تان َي ذ ب��ةر َ
ين كيمياي��ي .طةلةك زارؤك هين��ا باندؤرا طازا
وي دةم َي
مرن َي ل سةر وانةِ ،راستة ذ دايك بوونة ،و دذين ذي -،باشرتة ئةم ب َيذن :هةتا َ
دمينن ،ل َي هةتا هةبن ب ك َيمئةندامي و قسووري دمينن و دبة كو مبرن ذي ،بةري ت
َ
مةحكوومي مرنةكا در َيذن و تذي ئازار و ئ َيشة .طةلةك ذ
تام َي ذ ذيانا خوة بكن .ئةو
َ
زاروكي خوة ل ش��وونا خوة دهش�تن .من ب خوة
دايكان دظابوو ،ذ بؤ خوة ِرزطار بكن،
َ
دفين وان وةرمي بوو ،ئاظ
ضاظي وان س��ؤر بوونة ،ه َيس�تر دباراندنَ ،
زارؤكن ديتنة ،كو
ذي دهات��ة خ� َ
�واري ،دككوخيي��ان و نةفةس��ا داوي دهات��ة وان ،ل جهةك��ي ظ��اال ،و َيران��ةكا
َ
ِرةش و عةردةكا شةوتي ،دكرن هاوار ،ب َيه َيظي بوون .،بةم ذ بةر ظ َي ت ث َيشة ِرؤذ ذ مة
ِرة تنةية.
َ
َ
َ
طازاذةهري ل ظر د ظ َي كةمث َي دة دذين؟
قوربانيي
زارؤكي بوونة
ثرسيار :ضةند
زي نة ئاس��انة .ز َيدةتري س��ةد مال َي ل ظر د ظ َي كةمث َيدة
س��ةركردةي َي كورد :طؤتنا َ
ن��ة .ث ِرانيي��ا وان ،ذ نةض��اري زارؤك� َ
ين خ��وة ل ل كوردس��تانا عرياق� َي ب ج��يهش��تنة.
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نةدكار َين ب خوة ِرة بينن ظرا .ئةظ زارؤك ب َي باظ و دايك و دايك ل كوردستان َي دذين،
كو كةفتنة بةر َ
ئييش��ا طازا مرن َي.
ئييش��ا ضةك� َ
ثرس��يار :ب طش�تي ضةن��د كورد َي��ن عرياقي ذ ترس��ا َ
ين كيميايي بةر ب
تركي��ا و َ
ئيان َي ظة ِرةظيانة؟
س��ةركردةي َي ك��ورد ... :هةت��ا ئانه��ا ث�تري ( )١٠٠٠٠٠س��ةدهةزار كةس��ي ب��ةري دان��ة
تركيا ،ل َي بةر ب َ
ئياني ظة .ل ظر ل يوكس��ةكؤظا ت زانياريةكا وردبني و تةواو ل دةف
م��ة نين��ة.
ب��ذار :ئانه��ا ذي ن َيزي��كا ( )٦٠ش َيس��ت هةت��ا ( )١٤٠،٠٠٠س��ةدوض ل ه��ةزار كورد َي��ن
عرياق� َي ،ذ ئالي� َي س� َ
�وثايي عرياق��ي ظ��ة دؤرث َيضكرين��ة و ل ذ َي��ر مةترس��ييا ط��ازا مةرن َي
دةن��ة .ل س��ةر ضارةنظيس��ا ظ��ان ك��وردان ض زاني��اري ل دةف م��ة نين��ن.
ثرسيار :كورد َين ثةنابةر ل ظر ب ض جؤر َين نةخوةشي َي كةتنة؟
َ
زانياريي
ب��ذار :ل ظ��ر طةل��ةك نةخوةش��ن .ئ��ةز تةختؤرم .ذ ظي ئالي دة ئ��ةز دكارم
هوورب�ين بدم��ة ت��ة :ث ِرانيي��ا زارؤكان ِراس�تي ظة ِرش��اندن و زكضوون� َي بوون��ة ،خوارن��ا
زارؤكي بضووك ذي وةكي َ
َ
يي ديرت ،ث ِرانييا ذنان ذي ِراسيت
خةراب ،يان ك َيم .هةروةها
َ
زارؤكي وان ذ بةر وان ضوونة.
ئ َيش��ا س� َينط و مةمكان بوونة ،طةلةك ذ دايكان
ثرسيار :ضما؟
ترة ،ذ بةر تش��تةك
بذار :يةكةم ذ بةر دةما ئةم ِرةظييان دنيا طةلةكي س��ار بوو ،ثش� ِ
نةب��وو خب��ون ،ب بةردةوام��ي د ِرةظ� َي دة ب��وون ،ب ثةي��ا ضةن��د ه��ةزار ضياي� َ
ين بلند مة
دةرباس كرنة ،ل س��ينؤر َين تركيا مة س��ةياراك ديت!
ثرسيار :تركان يةكسةر لؤري ذ وة ِرة ئامادة كرن؟
تين س��ةيارةيا تايبةت ب ظةطوهةس��تنا ئاذةالن بوو ،لؤري نةبوو،
بذار :بةليَ ،ل َي ب َ
كو ب ش َيوةيةك ئاسايي ذ بؤ ظةطوهةستنا مرؤظان بت .ب طشيت ئةو سيارة بوونَ ،
يي
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ميه و
ظةطوهةس��تنا ئاذةالن بوون ،كو ل تركيا ب ش� َيوةيةك ئاس��ايي ذ بؤ ظةطوهةس��تنا ِ
برن .وةك��ة م��ن طؤت��ي:
بزن��ان ب كار دئان�ين ،ي��ان دةم��ا دةوار دب��رن ذ ب��ؤ س��ةر َين وان ب� ِ
َ
َ
لؤريي ئاس��ايي ذي نةبوو .ض تش��تةكي
�ةيارةيي ن��ة ئاس��اييذ م��ةر ِرة ئان�ين و
ت��ركان س�
دي�تر ذ م��ة ِرة نةب��وو .بان��دؤرا ظ� َي يةك� َي ذ ئالي� َي مرؤظايةت��ي و دةروونيظ��ة طةلةكي ل
َ
َ
طازاذةهري
قوربانيي
وي مة وةك
سةر مة بوو .دةستث َيك َي ئةم وسا ت َيدطهشنت كو ترك َ
ببين��ة ،ل� َي دةرك��ةت كو وةك ئاذةل و دةواران مة ظةدوطه َيزة.
سةري هاتيية؟
َ
ثرسيار :ت خبوة ذ ب
ب��ذار :ئ��ةز؟ ئانه��ا ،قفةس��ا س��ينطا م��ن ،هةروةه��ا ق��ركا م��ن نةخ��وةش بوون��ة .وةك
كةفتين و ب َيه َيزي َيدة
َ
ث ِرانيي��ا م��ة ،ئ��ةز ذي ه َي��ز د م��ن دة نامينة و ه َيدي ه َيدي بةر ب
َ
نةجواميي ب مة ِرة
دض��م .ب��ةري ه��ةر تش�تي ،ذ ب��ةر ك��و ت��رك ذ ئالي َي دانا خوارن� َي ب
ددن و دس��تينن ،هةر يةك ذ مة ،ضاي َي و نان و تش��تةكي وةك َ
ش�يرينيية ددنة مة.
ثرس��يارِ :رؤذان��ة ضةن��د ج��اران خوارن� َي ددن��ة وة؟ ض��ي دن نادن��ة وة؟ ت��رك دب َيذن
ك��و ئةو طؤش��ت ذي ددنة وة...
ب��ذار :طؤش��ت؟! وةي خوةد َيي��ؤ ،ب ِراس�تي تش��تةك نين��ة .ضةند هةيظ��ن مة ِرةنط َي
طؤش��ت نةديتيية ،ل تركيا و دناظ ظ َي كةمث َيدة ذي مة هينا طؤش��ت نةديتيية.
سةركردةي َي كورد :سةدام بةري ضةند رؤذان ذ بةر زةغتا ِرؤذنامةطةرييا جيهان َي
طؤتيي��ة :ئ��ةو جت��اري ناخ��وازة ك��وردان بدة بةر س��ةزا وئازاران.ئةم نهاتين��ة دنياي َي دا ذ
ئالي َي كةس��ةكي كؤمةلكوذ و د ِردندة وةكة س��ةددام ئةم ب َينة س��ةزا كرن ،ئةم كورد ذي
جاري ت َيكةظن بةر زوملا سةدامي .ئؤتؤنؤمي /حوكم َي زاتي،
َ
مرؤظن ،ئةم نة ئاذةلن كو
ديوكراس��يَ ،
َ
ديوكراس��ييا ِراس��تةقينة ،ئازاديي ،ئةم ئازادييا خوة دخوازن .مة ذيانةكا
وةك ي��ا هةم��وو مرؤظ��ان دظ َيت ،خاكا مة كوردس��تانة ،خاك��ةك دةولةمةندة ،ليض هةموو
تش��تةكي مة ذ مة س��تةندنة ،هةتا ذيانا مة ذي ذ مة س��تةندنة...
ت�ني ي��ةك تش��ت دظ َي��ت ،هنةك ئازادي ،ه��ةر ضاوا ب��ت ،ئازدييةكا ك َيم.
ب��ذار :م��ة ب َ
ت�ني ئازادي َي دخ��وازن ،ئةم دخوازن بذين...
ئ��ةم ب َ
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س��ةركردةي َي ك��ورد :دةم��ا ئ��ةم خةبات� َي دك��ن ،ئ��ةم خةبات��ةكا دوورودر َي��ذ دك��ن ،و
تين ذ بؤ تش��تةكيية :ذ بؤ
باوةرييا مة ث َي هةية ،ئةظ س��ةد س��الة ئةم خةبات َي دكن ،ب َ
ئازاديي��ا مةية...
ثرسيار :لة نةرينا وة دة ،نةتةوا كورد ث َيشةروذا وي ضيية؟
س��ةركردةي َي ك��ورد :دةم��ا ه��وون ل ظ��ان ثةناب��ةران تةظ��ان َ
دن�يرن :ذ دةم��ا كو هاتنة
ظ� َي كةمث� َي ل تركي��ا ،تةظاي��ا ه َيظي� َ
ين وان نةمان��ة ،ب َيئؤميد بوون��ة ،ت ضارةي َي نابينن،
ذ ئانه��ادة ل ظ� َي كةمث� َي ئ��ةظ ِرةوش��ا م��ة ي��ا ِراس��تةقينة ية ،ذ بةر ئةو م��ة وةك ثةنابةر
مايفَ ثةنابةري َي ددنة مة.
نابينن ،ذ بةر ئةوانا نة وةك ئاوارة و ثةنابةر مة دبينن و نة 
ئةو دبينن ئةم د كامثةكا دةمكي دة نة ،وةك ت ب َيذي دةما مة ب سةر ضووية ،ل َي رجا
�ري ِرزط��ار بوون��ة ،و تةظ� َي ظ َي ِرةوش��ا مة ذي ئةم َي
ذ وة دك��م ،ئ��ةم ل عرياق� َي ذ طازاذةه� َ
بةري ئةم ئامادةنة
َ
ل تركيا ب س��ةركةظن .ل س��ةر ث َيش��ة ِرؤذا ئةز دخوازم بب َيذم :وةكا
دذي ِر َيذميا د ِرندة يا س��ةددام ئةم َي د خةباتا خوة دة بةردةوام بن...
ثرسيار ... :تةظي ظي تشيت تةظدي؟
بذار :تةظي هةر تشيت!
سةركردةي َي كورد :هينا طةلةك ث َيشمةرطة ل كوردستانا عرياق َي هةنة ،ب تايبةتي
ل ضياي� َ
َ
�ينؤري تركي��ا ،هةروةه��ا ل دةردؤرا
َ
هةول�ير َي ،ل س��ةر س�
ين قةنديل�يَ ،دةردؤرا
س��ل َيماني َي هةن��ة و بةردةوام��ن د بةرخ��وةدان و خةبات� َي دة .ث َيش��مةرطة ل وان دةظةران
هةت��ا نةفةس��ا داوي� َي ل وان ناظضةي��ان خةبات� َي دك��ن ،و ئ��ةم تةظدة ئامادةن��ة ذ ظةطة ِر َ
ي
ِرة...
َ
�ةركردةيي م��ة ب َي��ذن ،دظ� َي ئ��ةم
ب��ذار ... :ه��ةر طاظ� َي ب��ة ئ��ةم ئامادةن��ة ،هةط��ةر س�
ت�ني ل ظ��ر
ظةط��ة ِرن .ئ��ةم ت ج��اري دةس��ت ذ ه َيظيي��ا خ��وة ب ئازادي� َي بةرن��ادن .ئ��ةم ب َ
ؤذي ذ خ��وة ِرة نابين��ن .ن��ة
ب َيه َيظ��ي بوون��ة ،د ظ� َي كةمث� َي دة ل تركي��ا ئ��ةم ت ث َيش��ة ِر َ
خ��وارن و ن��ة ذي ظةخ��وارن هةي��ة ،ئ��ةم نةخوةش� َ
ين مرن� َي ن��ة ،ب خةراب��ي ب م��ة ِرة
ددن و دس��تينن .ئةم ل ظر ب تةمامي عاجز بوونة ،ئةم ذ خوة ِرة دب َيذن :باش�ترة ئةم
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مبرن و ئةم د ظ َي كومث َي دة ب ظي حالي مبينن .هةطةر نة ذ زارؤكان بوويا ،ذ بةر ئةم
بةرثرس� َ
ين وان��ن ،ذ زوودة ب��وو ئةم� َي مربان��ا ،مي َي خوة بكوش��تا.
ثرسيار :هوون دبينن كو هوون مبرن باشرتة ذ يانا ب ظ َي ش َيوةيي ،هوون هةوقاسي
ب َيه َيظي بوونة؟
ب��ذار :بةل� َي ب ِراس�تي واي��ة .ذيان��ا م��ة نة طرنطة ،ل� َي ئةم ب ذيان و مان��ا زارؤكانظة
هاتن��ة طر َي��دان ،هةط��ةر نة ذ وان بووي��ا ئةم َي ذ زوو دة مربانا.
ثرسيار :ئامادةنة كو هوون مبرن؟
بذار :بةل َي ئةم ئامادةنة ،د بةر نةتةوةا خوة دة مبرن!
س��ةركردةي َي ك��ورد :بةل�يَ ،ئ��ةم ذ ب��ؤ مةرن� َي ئامادةنة .ذ بؤ ث َيش��ة ِرؤذا ك��ورد ،ذ بؤ
ِرزطارن��ا نةتةوةيا مة .ذ بؤ كوردس��تان َي.
ثرسيار :ب دل َي وةية ض ب َيتة ث َيشييا وة؟ ضما هوون شة ِر دكن؟
س��ةركردةي َي ك��ورد :ذ ب��ؤ ئازادي� َي ،ئوتؤنؤمي� َيَ ،
�ايفَ ضارةنظيس� َي،
ديوكراس��ي َي و م� 
وةك هةم��وو نةتةوةيةك� َي ل ظ� َي جيهان َي.
ثرسيار :ثاركرنا نان ل ظ َي كةمث َي ضاوا ية؟ ضاوا ب ِر َي دضت؟
ب��ذار :ت��ركان ذ بؤكةمث � َي ئيدارةي��ةك دانين��ة ،ب َ
�داري ِرة س��وثا ،ثؤلي��س،
وي ئي� َ
َ
ثةيي ئاسايش� َي و هةذمارةكة مةزن ذ س��يخوان دانيية ،كو ب ئاس��اني ت َينة نياس�ين ،ذ
ب��ةر ج��ل و بةرط� َ
ين ن��وو ل خ��وة دك��ن ،وةك ك��و ن��وه ذ ج��ةم ت��ةرزي هات�بن .د دةما كو
بةش��ةك ذ ثةنابةر َي��ن ك��ورد ج��ل و بةرط� َ
ين قةتياي��ي ل ب��ةر وانة .ئ َيمة م��ة وةكة كورد
م��ة دن��اظ خ��وة دة بةرثرس� َ
ين كامث� َي ذ خ��وة ِرة هلبذارتن��ة ،هةت��ا وي جه َي ك��و ترك ِر َي
َ
�ةركدرةيي هان
بدن��ة م��ة .ه��ةر طوندةك��ي س��ةركردةيةك ذ خ��وة ِرة دياريكرن��ة .ئةظ س�
نوونةرايةتيي��ا ك��وردان ل كةمث� َي دكن.

121

ANFAL 1988
Ferdinand Hennerbichler

ثرسيار :هةظكارن د بةرثرسيارةتييا هةظثشك دة....
ب��ذار :بةل�يَ ،وس��ا ت� َي بهيس�تن و د ِراس��تي َي دة تش��تةكي دي�ترة .دخ��وازم ب ِراس�تي
ذ وة ِرة ب َي��ذم :ئ��ةز تةخت��ؤرم ،م��ن خوةندن��ا تةختؤري� َي تةم��ام كريي��ة .ئ��ةز طةلةك� َي
نةخوةشم و نةخوةشييا شةكر ب من ِرة هةية ،كو د ظ َي كةمث َي دة نكارم خوة دةرمان
بك��م .ن��زامن ه��وون ذ م��ن ف َي��م دك��ن ك��و ئةظ ضةند زةمحةتة ذ م��ن ِرة ،ت ِرةط َي من ي َي
َ
طازاذةهري! ب ِراس�تي ت
بن�يرة :تةظ��دة قةرمض��ي ن��ة ذ ب��ةر
زةر دبين��ت؟ ل دةس� َ
تي م��ن َِ
َ
خوةدي
باوةر دكة ،ما ئةز دهامت ظر كو من بكاريبا ضارةنظيس��ةكا ديرت ثةيدا بكرا؟ ب
َ
خةلكي خوة ِرة خوة خبم ناظا دؤذةه َي.
وي نةدبوو ،ب
سووند دخوم ،ث َيويستييا من ب َ
َ
ي هامت��ة ،ذيان��ةكا ئاس��ايي و مووضةي��ةكا م��ن
هةول�ير َ
ئ��ةز وةكا تةختؤرةك��ي ذ دةردؤرا
ي��ا ب��اش دةب��وو .هةط��ةر ل س��ةر كريار َي��ن ل دذي نةت��ةوا خ��وة م��ن دةظ� َي خ��وة بطرتايا،
و م��ن شاباش��ي ذ دكتات��ؤر ِرة كرباي��ا ،م��ن ضاظ� َي خ��وة ل س��ةر هةذاريي��ا خةلك� َ
ين خ��وة
بطرتاي��ا ،ل بةرامب��ةري َ
وي ذيان��ا م��ن طةلةك��ي
وي س��تةمكاري َي م��ن خ��وة فرؤش��تباياَ ،
ب��اش بووي��ا .ل� َي ه��ةردةم م��ن نكاريبوو ئةو بك��را .ذ ئالي َي ئةخالقيظة ئ��ةز وندا دبووم،
وي ي��ة ك��و ئانه��ا ب خةلك� َ
ين خ��وة ِرة ئ��ةز د ظ� َي دؤذةه َي دة م��ة .ل دةردؤرا خوة
ذ ب��ةر َ
ة:ئةوي ِروونشيت ئةندازيارةكي ئاظاكرن َي يةِ .رؤناكبري و خوةندا دناظ مة دة هةنة،
َ
بني
َِ
ئ��ةم نةتةويةي��ك س��ةربلندن و خ��وةدي ضان��دةكا كةظن��ن .ت باوةر دك��ي ،ئةو َين دهاتنة
وي حةوش��ا تاري��ك ل تركي��ا دذي��ان ،هةط��ةر هوم��ا هن��ةك ئ��ازادي ذ م��ة ِرة
ظ��ر ،ل ثش��ت َ
هةباي��ا ،و ل س��ةر ضارةنظيس��ا خ��وة مة بري��ارا خوة بدا؟
َ
ئارماجني وة .وة طؤت :هوون
ثرس��يارِ :ر َي بدنة من كو جارةكا ديرت ظةطة ِرم س��ةر
ذ بؤ ئوتؤنؤمي َي /حوكمي زاتي خةبات َي دكن؟
بذار :بةليَ .طةلةكي ِراستة.
س��ةركردةي َي ك��ورد :هةط��ةر مةبةس��تا وة جه َيبوون��ا ذ عرياق� َي ب��ت ،ئ��ةز دخ��وازم
وي يةك� َي ب مةظة
�ةري م��ة َ
ب ئاش��كةرايي ذ وة ِرة بب َي��ذم :ئ��ةم ن��ة جه َيخ��وازن ،ل� َي دذب� َ
ظةدك��ت .ئ��ةم ئيداريةيا خوةجهي و ِراس��تةقينة دظ َيت .ئوتؤنؤمييا ِراس��تةقينة .ئازادي.
ب تايبةتي ئازادييا ضاندي و سةربةخوة .ل َي ئةظ َ
تشتي هان تةظدة د ضارضةظا عرياق َي
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بةغدي ِرة دانوستةندن َي بكن
َ
وي زومل و زؤرداري َي ئةم دخوازن ب
دة مة دظ َينت .تةظي َ
�ايفَ م��رؤظ و دميوكراس��ي َي دخوازن .بةري هةر تش�تي
و هةطاريي��ا ب هةظ� ِرة بك��ن .ئ��ةم م� 
َ
زارؤكي مة ب كوردي ب َينة ثةروةردة كرن ،نة ب ش َيوةيةك سيستةماتيك
ئةم دخوازن
ئةوي ئانها دبت ،ئةم
َ
وةك هةردةم زمان َي كوردي ت َيكةظة ذ َير طؤش��ارا عةرةبيدة ،وةك
دخوازن زمان َي كوردي ل سةر خاكا مة وةك زمان َي سةرةكي بت و وةك زماني سةرةكي
َ
اطهاندني
ب َيت��ة ناس��كرن و كار ث� َي بب��ت .هةروةه��ا ذ ئالي� َي ئيداريظة .ل دائريةي��ان ،ل ِر
طش�تيدة ،ل رادي��ؤ و تيظيي��اندة .ب كورت��ي :ك��ورد خوازيار َي��ن عرياق��ةكا دميؤك��رات و
مايفَ مرؤ ظ ل َي هةبيت ،وةك ضاوا ل دةف وة ل نةمس��ا.
ثاراس��تنا 
ثرس��يار :تةخت��ؤر ب��ذار ،ه��وون قورباني� َ
ين طازاذاهر َين��ة؟ ئةزموون��ا خ��وة ذ م��ة ِرة
بطينةوة...
ب َي��ذة َ ِ
�ري و هةت��ا ئريؤ ئةز
ب��ذار :بووي��ة ث َين��ج هةي��ظ ك��و ئ��ةز بووم��ة قورباني� َي طازاذةه� َ
َ
َ
َ
قوربانيي َ
ي دةرمان
هةولي َ
ئييشا كيمايي ل ن َيزيكا
كةسي
دذيم .من ب خوة طةلةك
َ
تي
خةلكي هان ذ بؤ دةرمانكرن َي بةري دانة من .دو س� َي كةس ل بةر دةس� َ
كرنة .ئةو
رتي ضل كةس��ي ذ مرن َي ِرزطار بكم.
م��ن م��رن .م��ن نكاريبوو ب َي َ
ثرسيار :ضاوا و ب ض تة ئةو مرؤظ دةرمان دكرن؟
َ
بن�يرة ،ت ِرووي َي من
ب��ذار :ئ��ةز ب خ��وة الش��ي م��ن ب ثلةي��ا
ددوي ش��ةوتيية .ل ظ��ر َِ
َ
بنية ،ئةظ َ
دبينت ،ل َ
زيثكي سةر ضةرم َي من؟ ئةظ
دةقي ِرةنط قةهوةيي،
دي َي من َ ِ
تي خالي و ِرووت
ذةهري ش��ةوتي نة .ضما ئةز وس��ا بووم ،ذ بةر ب دةس� َ
َ
تةقدة ب طازا
تين تةختؤر بووم ل َ
وي
م��ن م��رؤظ دةرم��ان دك��رن .تش��تةك ل دةف من تنةبوو ،ئ��ةز ب َ
َ
َ
طازاذةهري
قوربانيي
ناظضةي� َيِ .رةوش ب��ةر ب خةراببون َيظ��ة دض��وو .طةلةكي خ��ةراب.
ب ك��ؤم دهات��ن عي��ادا م��ن .برين��دار طةلةك بوون .ب ِرؤذ و ش��ةظ م��ن كار دكر هةتا ه َيز
ت�ني ي��ةك دةستك َيش��ا تةختؤري� َي ل دةف م��ن هةب��وو ،م��ن نكاريبوو
د م��ن دة نةدم��ا .ب َ
دةسيت خوة) ب وان دةستك َيشان من
َ
دةسيت خوة دةرخم و يةكا ديرت خبم
َ
بطوهةرتا (ذ
َ
دةستي خوة ل سةر ِرووي َي خوة دبر ،كو برضي دبووم،
خويدانا خوة ثاقذ دكر ،و من
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َ
بريني من دئ َيش��ييان،
هن��ةك ن��ان م��ن دخ��وار ،هةر ب وان دةستك َيش��ان من نان دخوار،
ب َيدةرماني هةر مةزنرت دبوو ،هنطي ئةز دوةستييام ،من مرةظ ب هالكي و ماندووبون
دةرمان دكرن.
ثرس��يار :نيش� َ
�اني ش��ةوتاندني ل س��ةر د َي��م و ض��اظ و ق��ركا ت��ة خويان��ة ،بةل�يَ ،ئةز
دبين��م ضةرم َي دةس� َ
تي تة قةلش��ينة و ئةل��ةم طرتنة...
ب��ذار :بةل�يَ ،م��ن ب خ��وة ئ��ةظ َ
جهي ش��ةوتي ب مةهلةم��ا هيدروكورتي��زؤن دةرمان
كريية ...
سةركردةي َي كورد .... :وي حةب دخوارن!
وي بب َيذم :ئةز ب خوة راس��توخو
وي دةم َي دة ئةز باش�ترم .ل َي دخوازم َ
بذار ... :ذ َ
طازاذهري نةبوومة .ئةز ِراس�تي ت َ
ئييش��ان ب ضةك َي كيميايي نةهامتة .من
َ
قورباني َي
طازي دةرمان دكرن .ذ بةر َ
بريني من َ
َ
َ
يي ثلةيا دووةمن.
وي شةواتا من و
قوربانيي َ
تي
تي خوة ددا ضةرم َي وان و دةس� َ
ذ بةر دةما من نةخوةش ضارةرس��ةر دكرن ،من دةس� َ
قوربانيي َ
َ
َ
طازي دشووشنت.
بةركي وان دكةت ،يان من ئةو
من ل جل و
ين طازاذةه� َ
ثرس��يار ... :ل� َي ب َيطؤم��ان ت وةك تةخت��ؤر ،ت��ة زانيب��وو ب برين� َ
�ري ،ت
َ
وي بدت كو س� َ
ضةكي كيميايي دذي كورد َين خوة بكار
�وثايي عرياق َي
دكاري ش��اهدييا َ
ئانيية...
ب��ذار :بةل�يَ ،ئ��ةز ئامادةم��ة ،بةلَطةي� َ
�ري ذ ب��ؤ نةت��ةوةا خ��وة خب��م ب��ةر
ين طازاذةه� َ
تي تةظاي��ا جيهان� َي .ج��ارةكا دن ئ��ةز ذ وة ِرة دب َي��ذم :م��ن د دةم��ا ث َين��ج هةيظ� َ
ين
دةس� َ
َ
تي خال��ي
ي ي��ة ،ب دةس� َ
هةول�ير َ
ب��ؤري دة ،ل ناظضةيةك� َي ب ناظ� َي باليس��ان ،ك��و ن َيزيك��ي
ين قورباني� َ
و ظ��اال م��ن ب�تري ( )70حةف�تي كةس� َ
�ري دةرمان كرن��ة ،كو ل ظ َي
ين ط��ازا ذةه� َ
َ
َ
َ
ضةكي كيميايي َ
خةلكي كورد كريية .تةظايا ئةو
ئييشا
سوثايي عرياق َي ب
باليسان َي
َ
قورباني� َ
�ازي ل وان هةبوو.
بريني ثلةيا ددوي َي يا ط� َ
ين ك��و دهات��ن عيادةي��ا م��ن ،نيش��انا
دفين وان
هنةك��ي س��ؤربوونا ضاظ� َي وان ك َي��م بوووب��وو ،ل� َي باش ث َيش��ييا خوة نةددي�تنَ ،
َ
نيشاني نةخوةشييا
ذي دهات ،ظةدرشييان وناظا وان دضوو ،ب َيه َيز بوون،
بةردةوام ئاظ َ
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تي م��ن م��رن .هةت��ا ئةز هةمب ئ��ةز هةذمارا
وان ئ��ةظ ب��وون .دوو س� َي ك��ةس ل ذ َي��ر دةس� َ
َ
َ
خوةدي
كةسي ديرت رزطار بكم .ل دةف من مرن.
وي خةلكي ذبري ناكم .من نكاريبوو
َ
ش��اهدة :م��ن نكاريب��وو كةس��ةكي دن رزطار بكم.
ي خوة ئاني،
جارةك� َي زالمةك��ي تةمةن��ي وي نيزي��كا  50س��الي بوو هات��ة دةف و كو ِر َ
ي م��ن ي� َي داوي� َي ي��ة .ض��ار ك��و ِري من
تي م��ن م��اض ك��ر و ط��ؤت « تةخت��ؤر! ئ��ةظ ك��و ِر َ
دةس� َ
ئييش��ا كيمياي��ي يا س� َ
هةب��وون .س� َي ذ وان ذ ب��ةر َ
�وثايي عرياق َي م��رن ،ئةظ زارؤك هينا
دةسيت من ماض كر و ضوو .ل َي
َ
ماية .ت بكاربي وي رزطار بكت»! وي وسا ذ من ِرة طؤت،
ب ِراس�تي من ك��و ِري وي رزطار كر...
ثرسيار :ترك ضاوا ب وة ِرة ددن و دستينن؟
ب��ذار :ئ��ةز دخ��وازم ي��ا ِراس�تي ذ ت��ة ِرة بب َي��ذم .ئ��ةظ نة ِرين��ا مةي��ة :ئ��ةم دب َي��ذن و يا
ِراسيت ذي ئةظةية ،ذيانا مة ل ظر نة طرنطة ،باشرتة ترك مة ئعدام بكن و ئةظ نة دظ َي
ِرةوش��ا نةمرن و نةذيان َي دة مبينن!
س��ةركردةي ك��ورد :دظ� َي ئ��ةم دادث��ةروةر ب��ن و باش��ييان ذي ب َيذن :يةك��ةم ،تركان ذ
طازاذةهري يا س� َ
�وثايي عرياق َي ِرةظييان و هاتن تركيا،
َ
ب م��ة ِرة ك��رن ،دةم��ا ئ��ةم ذ ب��ةر
ذي هاتنة ،ل َي مة دةرباس��كرن ،وان
ب ظ� َي ش� َيوةيي ب��وو :وان م��ة ظةنةطة ِران��د جه َي ئةم َ
ذ م��ة ِرة ط��ؤت»:وةرن ن��ك م��ة تركي��ا! ئ��ةم دخوازن هاريكارييا وة بكن! ث َيويس��تييا وة ب
هاريكرن� َي هةي��ة!» -ئ��ةظ دةس��تث َيك َي ذ م��ة ِرة ذ هةم��وو تش��تةكي طرنط�تر ب��وو ،ك��و ذ ظي
ئال��ي ئ��ةو طةلةك��ي سثاس��ييا وان دك��ن .دووي��ةم ،ك��و تش��تةكي بري��اردةرة و تركيا بؤ مة
ي دا ِرؤذانامةطةر َين جيهان َي وةكي وة دا هوون ب َينة ظر ،دا و َينةيةكي
كريية ئةظ بووِ :ر َ
ب َيئالي ل سةر ِرةوشا مة وةربطرن و راطهينن بؤ تةظايا جيهان َي .ب ظ َي يةك َي جيهان ل
ين كيمياي��ي ي� َ
كؤمةلكوذيي��ا م��ة ب ضةك� َ
ين عرياق� َي هات��ة ئاطاهدار كرن .و خاال س� َييةم
ذي ئ��ةوة ،ك ذ م��ة ِرة طةلةك��ي طرن��ط ب��وو ،ئ��ةوة :ت��ركان ئ��ةم ظ َي كامث َي .ل َي ب ِراس�تي
بةري هةر تشيت ،ذ بؤ مانا مة (ل
َ
تركا دطاريبوون ب طةلةكي ذ ظ َي ب َيرت ذ مة ِرة بكن.
ذيان َي دة) د ظ َي كةمث َي دة ذ وان تشتان ب َيرت ث َيويستييا مة هةية .خوارنا ب َيرت ،دةرمان َي
ب َي�تر ،ج��ل و بةرط� َ
ين طةلةكرت ،ب َيقةهرييا ب َيرت ...وطةلةك طةلةك!...
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ب��ذار ... :ئ��ةم ذ س��ةرما م��رن ،ئ��ةم دم��رن ،ذ بةر ت خوارنا ب��اش ل دةف مة نينة و
ني��ظ برضين��ة و َ
ت�ير ناب��ن .ئ��ةم ذ ب��ةر تاي� َي دمرن ،ذ بةر كةمث ب طش�تي نة ئامادةية،
هوون ل َي َ
بنين ،ضةند ئاظدةست ذ بؤ ب َيرتي ( )10000دةه هةزار كةسي هةنة ،كو نيظ َي
بن�يرة،
ظ��ان ثةناب��ةران ب ذةهري� َي كةتن��ة .وةك منوون��ة ل ور ل وي زارؤك� َي بض��ووك َِ
مي��زا خ��وة د خ��وة دة طرتيي��ة و ج� َ
�اري هنةك��ي ب خوة بة دكت ،ئ��ةظ زارؤك نطارة خوة
وي ئاظدةس��تا ب تةختا دروس��تكريية .ئةو ك َيش��ة د هناظ و ِرؤظي َي وي دة هةية.
بطهينة َ
دؤري ل بةر س��ةكنينة.
َ
بنية ب َي ضاوا مرؤظ ب
وي ئاظدةس� َ
هةروةها ل وي ئاليي ل َ
تي َ ِ
ئةو زارؤك شةنسي وي تنةية كو خوة بطةهينة ئاظدةستا كةمث َي .بةري خوة بطةهينة
َ
وي دظ� َي ب خ��وة دة بك��ت ،خماب��ن ،ث ِرانيي��ا زارؤك� َ
طازاذةهري وس��ا ل
ين نةخوةش ذ بةر
َ
وان هاتيي��ة...
س��ةركردةي َي ك��ورد :زارؤك د ظ� َي كةمث� َي دة ،ي��ةك ب دوو يةك��ي دة دم��رن ،مرن��ا
زارؤكان داوي ث� َي ناي� َي...
بذار ... :د دةما س َي ِرؤذان دة ،د ظ َي كةمث َي دة دوازدة زارؤك مرنة!!
ثرسيار :دوازدة؟
بذار :بةل َي ،دوازدة!..
ثرس��يار :هةذمارةك نةمرؤظانةية ،تة ِراس�تي دطؤت دةما تة طؤتي ترك وة بكوذن
و ئعدام بكن باشرتة ذ ظ َي ذيانا كو هوون ت َيدة نة؟
بذارَ :
ئةري ،من ب ِراس�تي دطؤت! ئةز ب ِراس�تي ذ تة ِرة دب َيذم .ترك ذ ل من دكن
ن��ة طرنط��ة ،م��ن دو ج��اران خوةس��تيية خ��وة بك��وذم و داوي� َي ب ذيانا خ��وة بينم ،ل َي من
َ
تةختؤري
بنية .هةطةر ئةز ذي وةكة ئاخر
نةدكر .ذ خوة ِرة ل ظان بةلةنطاز َين كورد َ ِ
َ
خةلكي من بك��ت؟ ل َي ئةز ب دلةكي
وي ك��ي مبين��ة دا هاريكاريي��ا
ك��ورد ل ظ��ر نةمين��مَ ،
�ةزي خوةش��حال مب !...براي� َ
ين م��ن ل
شكةس�تي دب َي��ذم :هةط��ةر ت��رك م��ن ئع��دام بك��ن ئ� َ
عرياق� َي خ��وة بدارظةكرنة و مرنة...
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َ
بةرثرسي عرياقي ذي دخوةسنت تة ئعدام بكن؟
ثرسيار... :
ب��ذار :بةل�يَِ ،ر َي َ
ذي��ا ع�يراق دخوةس��ت م��ن ئعدام بك��ت! د دةس��تث َيك َي دة هاريكارييا
َ
دةرةجةيي
من كر .ئةز ب ثلةيا دووةك يةك بووم ذ باشرتين خوةندةكار َين زانكؤي َي،
من د خوةندنا تةختؤري َي دة طةلةكي باش بوون ،دخوةسنت ذ بؤ خوةندنا ثسثؤري َي من
بشينن دةرظةيي عرياق َي .دظابوو ل بريتانيا ل Royal College of Surgeons
و ةك تةختؤرةك��ي ثس��ثؤ ِر خوةندن��ا خ��وة تةم��ام بك��م .ب��ةري ضوونا من ي��ا بريتانيا ب
هةيظةك َي ،ذ نشكاظة بةرثرسةكي ئاسايش َي هاتة دةف من و دةست ب ثرسياران ل سةر
برايي من كر .خوةس�تن ب وان طةلةك ثرس� َ
َ
ين ذ من دكرن من عاجز بكن) »:ب خوة
تة ناظ َي خوة د ليس��تا حزبا بةعس ناظ َي خوة نةنظيس��يية؟ ذ بؤ هاريكاري َي تة خوة ذ
َ
جورةيي
ب��ةر ثؤليس� َي ئاسايش� َي داي��ة ئال��ي؟ ضم��ا ت ناخ��وازي ذ مة ِرة كار بك��ت»؟ ئةظ
ثرس��ياران ذ من دكرن .باش ت َي بريا من ،كو زالمةكي ئاسايش� َي ذ من ِرة طؤتي »:ت ي َي
ببت باشرتين تةختؤر ل سةر ئاستا عرياق َي ،ل َي ئةم ناخوازن ذ بؤ ثسثؤري َي تة بشينن
دةرظ��ة!» ب ظ��ي ش� َيوةيي ب��وو .ل� َي ن��ة طرطنط بوو ،من خبوة عيادةي��ةك ذ خوة ِرة ظةكر
وي ك َيش��ة كوورتر بوون.
كاري خوة كر .ثش�تي َ
و وةك هةر تةختؤرةكي من دةس��ت ب َ
ِرؤذ تنةب��وو ك��و ثؤليس� َ
ين ئاسايش� َي نةدهات��ن عيادا من و بةردةوام ثرس��يار َين طرانرت ذ
َ
�ةرطةيي ك��وردان ذي دةرمان دكت؟ ثةيوةندي َيت تة
م��ن دكرن»:ئ��ةم دبهيزن كو ت ث َيش�
وي ئ��ةز تاوانب��ار كرم :ظ َي
يب ب��وو ،هات��ن ،ب َ
ب حزب��ا ِرة هةن��ة؟ جارةك� َي ِرؤذا يةكش��ةم َ
�اري ت��ة دةرم��ان ذي ذ ث َيش��مةرطةيان ِرة ش��انديية»! دظاب��وو هاي��ا م��ن ذ م��ن هةب��ت .ذ
ج� َ
بةر من زاني كو ئةز وسا بةردةوام مب و وةك تةختؤرةكي هاريكارييا نةتةوا خوة بكم،
دب��ت ك��و طةل��ةك ث� َي نةض��ت من ذي ئعدام بكن ،ئةو ب��وو ،دةم و وةختا برياردان َي هاتة
ث َيشييا من.
(ب ِري��ار) ك و ب ئ��ازار ب��وو .م��ن بري��ار دا ،هةم��وو تش��تةكي ب جه به َيل��م و ذ ئاليي
تةختؤريي��ا خ��وة ظ��ة هاريكاريي��ا نةتةوا خوة بكم .ئةظ برياردانا من س��ظك و نةه َيس��ان
بوو .سةيارةيةكا من يا طةلةكي باش ،ثةرة ،خاني و ذيانةكا خوةش هةبوو .ذ بؤ نةتةوا
دةسيت خوة ذ هةموو خوةشي َي شووشت ،نةتةوةا من ذ من ت َيطهشنت ،ل َي ترك
َ
خوة من
نا .دةما ئةز هامت ظرا ،تركان ب ت ئاوايي ئةز وةك تةختؤر قةبوول نةكرم .دخوةسنت،
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َ
َ
بي َيزي َي ل من بكن ،و ب
ضيايي عرياق َي هاتيية
وةك شظانةكي طوندان ،كو ذ
خواريِ َ ،
وان نةخوةش بوو كو ضارةس��ةرييا ثةنابةر َين كورد بكم ،ظ َي يةك َي ب خةرابي باندؤرا
خوة ل سةر من كر...
ثرسيار :ناظ َي تة ي َي ِراستةقينة ضيية؟
بذار :يووسف؟
ثرسيار :يووسف كي...؟
ب��ذار :ذ ب��ةر كار َي��ن م��ة ي� َي ذ ب��ؤ دؤزا مة يا كوردي و ذبؤ مةس� َ
بتين
�ةليي ئةمينَ ،
ناس��ناظةكي مة هةية ،ي َي من «بذار»ة .ب بذار يووس��ف بانط ل من دكن.
ثرس��يار :ل ظ� َي ناظضةي� َي ل يوكس��ةكؤظا ل كوردس��تانا ترك��ي دني��ا طةلةك��ي س��ارة.
ين طةرم� َي دادكةظ��ن ()40ي َ
وي وةك ي��ا س��يربيا (ب ِرووس��يا) ي��ة ،ك��و ثلةي� َ
ذي
زظس��تانا َ
�ثتةمبةري دة ،ب ش��ةظ ثلةيا طةرم َي دادكظة ن َيزيكي
َ
س��فر! ئانها د هةيظا ئةيلووليَ /س�
س��فر ،ب ش��ةظ ذ ب��ةر س��ةرم َي م��رؤظ دضم��ة ،ه��وون زظس��تانا ب� َي ن��كارن ل ظ��ر بقةدينن.
ثش�تي طازا مرن َيَ ،
وي س��ةرمايا مرن َي َ
ئييش��ي وة بكت! ...ش� َيوةي ئاس��ايي زؤر س��اردة.
زس��تان َيكي وةك س��يبريي.
وي ذي ئةم طةلةكي عاجزن .ئةم ل ظ َي ناظضةيا
بذار :ئةظ ظ َي يةك َي دزانن ،و ذبةر َ
ل دةوروب��ةرا يوكس��ةكؤظا ك��و طةلةك��ي مبين��ن ب َي�تري جةند حةفتةيةك� َي دكارن مبينن.
وي مرن َ
ئييش��ي مة
دظ� َي تش��تةك بب��ت .ئ��ةم نط��ارن ظةطة ِرن عرياق� َي .ل كامث َي تةكةز َ
بكت .ه َيظييا مة ماية تركيا و ئريان .ل َي ل ظر ل تركيا ه َيظييا مة ب َيه َيظي بووية .شةظا
بؤري ،ب ك َيماني ثلةيا سةرم َي طهشتبوو يةك ذ َير سفر .ذ سةرما من نكاريبوو ِراز َيم.
مرؤظ��ان وةك كةظ��ؤكان س� َ
�ةري خ��وة ن َيزيك��ي هةظدوو كربوون ذ س��ةرما .هةظدوو طةرم
دكرن .ب ظي ش� َيوةيي ش��ةظا خوة دةرباس كرن...
دةيوي��د هريس��ت ِرؤذنامةيا طاردي��ةن ( :)The Guardianض ث َيالظ ،بةتانييةك
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وة نينة؟
ب��ذار :هةن��ة ،ل� َي طةلةك��ي ك َيم��ن .ذ ئانه��ا دة ،ذ ب��ؤ ه��ةر ش��ةش كةس��ان بةتانيي��ةك
هةي��ة ،يان��ي :خلك� َ
دؤري راز َين ،ش��ةش ثةناب��ةر دظ َي دناظ يةك
ين ظ� َي كةمث� َي دكارن ب َ
َ
بهةذمين
بةتاني َيدة جه َي خوة ض َيكن ،دا بكاربن ِراز َين .كؤن ذي ك َيمن ،هةطةر ئةم وان
ين طازاذةه� َ
ب ث ِران��ي ( )150س��ةد وث َينج��ي كؤن��ن ذ ب��ؤ دةه ه��ةزار ( )10000قورباني� َ
�ري.
َ
ضاظي خوة َ
بنيش��ن :ث ِرانييا ثةنابةران ل ذ َير ئامسان َي ش�ين
طةلةكي ك َيمن .هوون ب
َ
دة ِرادز َي��ن ،خ��وة ب ثةل� َ
مرةظي س��ةردةما كةظري.
ين داران دث َيض��ن و دخنومينن ،وةك
تين بةتانييةك ذ بؤ شةش كةسان؟
ثرسيار :ب َ
ب��ذار :بةل�يَ ،ئ��ةظ بةتانيي��ا م��ن يا كو هوون دبينن ،من ب خؤة ذ عرياق َي ب خوة ِرة
ديناري عرياقي من ك ِريية و هةتا ظرا من ب خوة ِرة هةلطرتيية.
َ
ئانيية .ب دةه ()10
ئةظ ِراسيت و حةقيقةتا حال َي مةية.
�ةري وة بيَ؟ هوون ل قر د س��ةرمايامةرن َي دة دمرن ،هةطةر
وي ض ب س� َ
ثرس��يارَ :
َ
بةنديضاوة ِروان بن...
ِرةوشا وة ب زوويي نةي َي طوهةرتن و ئةظ ذي زةمحةتة و نابة ل
ب��ذار :ئ��ةم دترس��ن ،ك��و ل ظ��ر د ظ��ان ن َيزيكاندة هريؤش��يمايةكا س��ار ب س��ةر نةتةوا
ك��ورد دة ب َيت.
سةركردةي َي كورد :ئةم ب شةظ و ِرؤذ ل بةندا يةك تشيت نة :هةر سبةه ب هالتنا
ؤذي ِرة ه َيظي ب مة ِرة ض َي دبة كو ئةم زوو خالس بن.
ِر َ
ثرسيار :ذن ،زارؤك و ثري ذي هةر د ظي حالي دة خةو دكن؟
ب��ذار :بةل�يَ ،هن��ةك مالبات��ان دكاريب��وون هن��ةك ذ م��ال و ملك� َ
ين خ��وة ل عرياق َي ب
تين
خ��وة ِرة بين��ن .ل� َي ئ��ةظ يةك ك َيم كةس��ان دكاريبوون بكن ،ن َيزي��كا ( )20مالباتان ب َ
ئ��ةو م��ال و َ
ملكي خ��وة ب خوة ِرة ئانينة..
س��ةركردةي َي ك��ورد :ث ِرانيي��ا م��ة ،ذ ب��ةري س� َي حةفتييان��دة مة جارةك� َي ذي ضيية
خوارن��ةك ط��ةرم نةخواريي��ة ،هةروةها زارؤك ذي.
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ثرس��يار :ل َي ظاذي َ
وي ،ترك دب َيذن كو خوارنا طةرم ذ وة ِرة ت َيت ،هةروةها طؤش��ت
و ظيتامينات ذي!...
س��ةركردةي َي كورد :ل ظر دظ َي كةمث َي دة ،ب بةلطة ئةز ذ وة ِرة دب َيذم ،كو نة وس��ا
ي��ة .ت دخ��وازة ذ ه��ةر كوردةك��ي بثرس��ة .مرؤظ� َ
�اهدي من��ن -،ئةز نزامن
ين ظر هةموو ش� َ
هةط��ةر د ظ� َي دةم� َي دة ،ل كةمث� َ
ين دي�ترِ ،رةوش��ا وان ب ش� َيوةيةكي دي�تر ب��ت .هةرضاوا
بت ،من هةتا ئانها تش��تةكي وس��ا نةبهيس��تيية .ل ظر دظ َي كةمثا ن َيزيكي يوكس��ةكؤظا ذ
ت�ني ن��ان و ضاي َي دانة مة ،مة ئريؤ بهيس��ت كو دظان ن َيزيكاندة َ
وي
دةم��ا ئ��ةم هاتن��ة ،ب َ
ثةت َيخان ذي بدنة مة،ذ بؤ هةر ثةنابةرةكي قاش��لةك .ل َي تةظدة وس��ا ية ،نة ك َيم و نة
ز َيدة.
بذار :ك َيشةيا ئاظ َي ذي هةية .ذ َ
وي ئاظا كو ل ثشت ظ َي جادةي َي ئةم نكارن ظةخون،
ذ بةر ثيسة ،ترك ب تانكةران ئاظا ظةخوارن َي تينن ،ئةو هنةكي باشرتة.
س��ةركردةي َي ك��ورد :ذ ب��ؤ ه��وون بزان�بن ،ئةم ذ بلي طازندان د ظ َي ِرةوش��ا نةخوةش
كاري دن ناك��ن :ت دخ��وازي ث َيكةنينةك� َي ذ تة ِرة ب َيذم؟
دة ت َ
ثرسيار :ب َيذة؟
س��ةركردةي َي كورد :ل س��ةر د ِرندةي َي مة ي َي جيهاني س��ةدام حس� َ
ئةزي نهرتين
َ
ين،
كةني�ني ذ وة ِرة ب َي��ذم :س��ةدام حس� َ
�ري خ��وة ت��ارق عةزيز ،س��ةعدوون
ين تةظ��ي جيط� َ
َ
ث َي
حةم��ادي ،ه��ةر س� َي ب هةظ� ِرة د ي��ةك ف ِروكةي َي دة دبن ،ب س��ةر كوردس��تان َي دة دف ِرن.
تاري��ق عةزي��ز ،بيس��ت دين��اران ذ جزدان� َي خوة دةردخت ،ذ ف ِرؤكةي َي دئاظ َيذة دا بيس��ت
�واري دا ضل كةس
ك��ةس ب وان ثةرةي��ان ش��اد بك��ت .حةم��ادي ض��ل دين��اران دئاظ َي��ذة خ� َ
ب وان ثةرةيان ش��اد بنب .س��ةدام حس� َ
ين مليونةك دينار دئاظ َيذة دا مليؤن كةس ب وان
ثةرةي��ان ش��اد ب�بن .د داوي� َي دةِ ،راديؤيا كوردس��تان َي د هةظثةيظين��ا خوة يا داوي َي دة ب
َ
تين ذ بؤ كوردان
شوفيي فرؤكةيا ِرووسي يا سةرؤك كؤمار ِرة رادطهينة .سؤظيةتان ب َ
ش��رؤظةكرنة كو ش� َ
تي خوة دةينة س��ةر كورسييا بين
ي ف ِرؤكةي َي بريارداية كو دةس� َ
�وفي َ
َ
َ
خواري ،دا نةتةوا كورد ب طشيت
ضيايي كوردستان َي بكظة
ف ِرؤكظانظة و ف ِرؤكة ب سةر
130

ANFAL 1988
Ferdinand Hennerbichler

شاد ببت.
ثرس��يار( :كةس� َي ل ور دطرن��ذن و ب تةث��ا ل لنط��ي خ��وة دخ��ن) بةرا ئةم َ
بي س��ةر
بابةت��ا خ��وة ،يان��ي هاريكارييا تركان طةلةك��ي ك َيم ذ وة ِرة ت َيت...؟
سةركردةي كورد :بةليَ ،دروستة!.
ثرس��يار :ذ ب��ؤ ِرزطاربوون��ا ظ��ان ثةناب��ةران ،ب ِراس�تي دظ َي ك��ي هاريكارييا باش بدة
دةدؤي دذين ،طةلةكي هةذارن و نكارن ( ب َيذن ) خوارن َي ذ
َ
وان؟ ئةظ كورد َين كو ل ظ َي
بؤ ز َيدةتري دةه هةزار ( )10000كةس� َ
ين ثةنابةر ثةيدا بكن؟
سةركردةي َي كورد :ئةم تةظدة كوردن ،ل عرياق َي ،ل تركياي َي ،ل َ
ئيان َي ،د تنطاسي َي
َ
�ةري ذي هاريكارييا مة
�تةجيي ظ َي دةظ� َ
د ة ئ��ةم هاريكاريي��ا هةظ��دو دك��ن .هةروةه��ا نش�
تي ذ وان ت َيت .هنةك ذي ب دزي هاريكارييا مة دكن دا ترك ك َيش��ةيان ذ وان
دكن ،تش� َ
وي تشتةكي سةمبؤليكة.
ِرة دروست نةكن .ل َي ئةو هاريكاري طةلةكي ك َيمن ،ث ِرانييا َ
ثرس��يار :يان��ي ،خةلك� َ
�ةري دكارن ب ئ��ازادي ثةيوةندي� َي ب ثةنابةر َي��ن
ين ظ� َي دةظ� َ
ظ� َي كةمث� َي ِرة بكن؟
س��ةركردةي َي ك��ورد :ن��ا ،ن��ة وس��ا ي��ة .كةمث��ا م��ة ذ جيهان��ا دةرظ��ة هاتيي��ة ب ِري��ن.
ت ك��ةس ن��كارة ب ئ��ازادي ث َيوةندي � َي ب م��ة ِرة بك��تِ .رؤذنامةظ��ان ذي ب ش � َيوةيةكي
ئاس��ايي ن��كارن .ئ��ةم ذي ن��كارن ب ئ��ازادي دةركةظ��ن و ب� َ
ين .ئ��ةظ تش��تانا تةظ��دة ب ِر َيي��ا
بةرثرس��يار َين كةمث� َي ت َين��ة ِر َيكخس�تن .يان��ي ثؤليس� َي كةمث� َي ،بةرثرس� َيي ئاس��ايش و
س� َ
�ةوي ك��و ئ��ةو ِري� َي بدن َي دبت ،يانا نابة .ب طش�تي تركي��ا ناخوازة كو
�وثايي تركي��ا .ئ� َ
ثةيوةندي� َ
�ةري ِرة هةب��ت ،ذ ب��ةر دترس��ة ك��و ثرس��ا ك��وردي ل تركي��ا
ين م��ة خةلك� َي دةظ� َ
بتةق��ت .تركي��ا خ��وة ذ ب��ةر هةبوون��ا ك��وردان ل دةف خ��وة ددة ئالي.ك��ورد ل ظرة ناضار
دبن دا خوة ذ ناسنامةيا خوة دوور خبن ،دظ َي ب فةرمي ناز ل خوة بكن كو ئةو َ
تركي
ضي��ا ن��ة .جه َي خمابني� َي ية...
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ثرسيار :دظ َي هوون ل ظر مبينن؟
ب��ذار :ئ��ةم ن��كارن ل ظ��ر مبين��ن .ئةظ نة وةالت َي مةية .ئةم نكارن ل ظر بذين .ئةمي
ذ سةرما و برضينا مبرن.
َ
ثرسيار :ك َي َ
مرؤظي ئاسايش َي ِرة د ظ َي كةمث َي دة هةنة؟
شةيي وة ب
يي تركيا ِرة يان ب َ
بذار :ب َ
يي عرياق َي ِرة؟
ثرسيار :ب هةردووكا ِرة!
س��ةركردةي َي كورد :بةل َي ،ك َيش��ة هةنة .س��يخور َين تركيا و عرياق َي دظ َي كةمث َي دة
�يين ب خةلك� َي ِرة دكن .طةلةك خةلك وندا
هاريكاريي��ا هةظ��دو دك��ن ل دذي م��ة .ل َيثرس� َ
بوون .هنةك ذ وان ظةطةراندن عرياق َي و ل ور هاتن ئعدام كرن .هةروةها ئةو كورد َين
َ
�ةثؤرتي ئوروث��ي ب وان ِرة هةب��وو و دخوةس�تن هاريكاريي��ا م��ة بك��ن ،ئ��ةو ذي
ك��و ثاس�
ظةطة ِران��دن عرياق� َي :ل� َي ئ��ةز دخ��وازم ظ َي يةك َي ش��رؤظة بكم :ئ��ةم وةك ثةنابةر ل ظرن
َ
كةمثي
و ب ت ئاواي��ي ئ��ةم ناخ��وازن خ��وة ن َيزيكي ِرةوش��ا ناظخوة يا تركيا بكن .ئةم ل
طازي ئةم ب َينة ثاراسنت ،تركيا
تين مة تشتةك دظ َيت ،كو ذ خةنقاندنا ب َ
تركيا دة ،ب َ
دخوازة ب زووترين دةم ذ مة خالس بت و ئةم دترسن مة ظةطة ِرنة عرياق َي ،ذ بةر ت
سياس��ةتةك ئاش��كةرا ذ تركيا ِرة نينة .ل َي وةكة من طؤتي ،هنةك حالةت هاتن ث َيش��ييا
�ةري مة ذ بةر وان ئ َيش��ييا.
مة و س� َ
تين ث َيش��مةرطةيةك ذي ،يان
تي ه��وون دزان��ن ) ب َ
ثرس��يار :تركي��ا هةت��ا ئانه��ا ( تش� َ
ضاالكظان��ةك ك��و ترس��ا مرن� َي ل س��ةر هةب��ت ل عرياق� َي ،ئ��ةو ظةطة ِراندبة؟ ه��وون ذ ظي
َ
حالةتي وس��ا دزانن؟
ئال��ي دة وة ت
َ
نةخ�ير ،هةت��ا ئانه��ا ن��ا .ل ظ��ر د ظ َي كةمث� َي دة ت حالةتةك
س��ةركردةي َي ك��ورد :ن��ا،
وس��ا مة نةديتيية و نةبهيس��تيية .ل َي هةطةر هات و ئةظ تش��ت هات ث َيش��ييا مة كو ئةم
َ
كةمثي تركيا ذي ئةم َي بةرةظانييا
وي دةمي ل ظر ذي ل
بةرةظاني َي ل ذيانا خوة بكنَ ،
ف�يري َ
خ��وة بك��ن .ئ��ةم ث َيش��مةرطةنة و َ
وي بوونة ،هةروةك طؤت��ن خوة بةياندكت :مرن
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ل ث َي��شضاظ بت...
�ةوي ك��و م��ن دبينمِ ،راس��تة :ل ث َيش��ييا
ثرس��يار :ئاه��ا مةرن��ا ت��ة ل ب��ةر ض��اظ ب��ت .ئ� َ
طري مردن َي بت .هةتا ئانها وة
وة ط��رةك هةي��ة .وس��ا ل ب��ةر ضاظ��ان ديارة ،وةك ض��اوا ل َ
كةس��ةك ل ور ظةش��ارتيية؟
َ
دمذم�يران مريي��ة .م��ة دخوةس��ت ل
ب��ذار :بةل � َي ،ثريةذنةك��ة ،ك��و ب��ةري ضةن��د
َ
ظةش�يرن .ل� َي ل ظ��ر ،ل دةردؤرا ظ� َي كةمث� َي ذ طؤ ِرس��تانةكا
وي
طؤ ِرس��تانةكا ئاس��ايي دة َ
ئاس��ايي نين��ة .ن َيزيكرتي��ن طؤ ِرس��تان ل طوندةكيي��ة ش��ةش كيلؤمةت��ران دووري وي طري
هةي��ة ،ك��و دناظ��ا وي ضياي��ي بلن��د دةي��ة ،ئ��ةو ضياي� َي بةظ��ر ل س��ةرة .ئةظ بةف��را هان ب
سةرما خوة مة دخنومينة .ئةم ب ه َيظينة كو نة وةغةرا مة يا داوي (مرن) بت .مة ذ
َ
َ
ظةش�يرن ،ل َي ترك ِرازي
مريي خوة ل وي ئالي َي طؤرس��تانا طوند
تركان رجا كر دا ئةم
وي دترسن كو كوردةك ل ور ب َيتة ظةشارتن ،ك َيشة ذ وان ِرة دروست بكت .ذ
نةبوون ،ذ َ
َ
َ
ظةدشين .ل ور ل سةر وي طري .دةستث َيكي،
مريي خوة دناظ خوةدة
وي دةم َي دة ،ئةم
َ
مري نينة .مري هةر
تين س َي طؤ ِري ل ور هةبوون .ئانها داوي ذ َ
كو ئةم هاتن ،ل ور ب َ
وي بن ،ئةم مبرن و ل
ث ِرت��ر دب��ن .جارن��ا ئ��ةز هةس��ت دك��م كو دظ َي ئةم تةظ��دة ل بةندا َ
َ
وي هةبنت و
ت�ني ذيان��ةك د ظ� َي كةمث� َي هةبوون��ا َ
ظةش�يرن .د ِراس��تيدة ب َ
وي ط��ري م��ة
ضاالك��ة ،ئ��ةو ذي دكان��ا ظ� َي مرن� َي ية .خةل��ك ِرؤذانة ل ه َيظييا ظ َي نة .طةلةكي دترس��ن
طازي ِرزطار بوون،
وطةلةك ذ وان دب َيذن ،نابة ئةظة ضارةنظيسا مة بت ،كو ئةم ذ ئؤدا َ
ذ بؤ ئةم ل ظر د ظ َي حةوشا دؤزةخ َي دة ذ بؤ مرنا ب كؤم ،ل سةر دؤرا مرن َي بوةسنت.
طري مرن َي بت.
ذيان��ا م��ة دظ� َي ث ِرتر ذ ظي َ
هةطةر ذيانا مة ،ذيان كوردان ،ض واتة و مانا َ
وي هةبت ....
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ِرزطار بوون و مرن
كةمثا كاتي سويستوو ل ن َيزيكا يؤكسةكؤظا
زدةيي سيثتةمبريَ ١٩٨٨
س َي َ
ئاسماني شين دة
َ
نةخوةشخانةيةكي ل ذيَر
َ
ل
ثرسيار :ناظ َي تة ضيية؟
برايم... :تةرجةمة دكت...
موستةفا خةليل ئةمني ... :ناظ َي خوة دب َيذة.
َ
َ
ثرسيار :تؤ ذ بةر َ
سوثايي عرياق َي بريندار بووية؟
طازاذةهري يا
ئيشا
25ي ئاب� َي س��اال 1988ادة ب��وو .ذ نش��كاظة  12هةليكؤثت��ةر
موس��تةفا :بةل�يَ! ئ��ةظ د َ
دةمذمي َ
10ي ش��ةظ بوو .دةس��تث َيك َي هاتن و ب كيس� َ
َ
ين نايلؤني ي جؤرةك
هاتن .ن َيزيكا
َ
بومبةيي كيميايي َ
ئييشا
رتة ب
ذ َ
تؤزي (بؤدرا) كيميايي ذ هةليكؤثتةران ئاظ َينت .ثش ِ
مة كرن .هةتا نيظ َي ش��ةظ َي عرياقييان ِ 120روك َي َ
تي كاتيؤش��ا ذي ئاظ َينت س��ةر مة .ئةز
ب��اش ناظ� َ
ين وان ن��زامن ،ل َي ئ َيمة ئةم دب َيذن :كاتيؤش��ا 120 ،رؤك َيت.
ثرسيار :ظ َي َ
ئييش َي ل كو ِروودا؟
َ
ي و ناظضةيا ئاميدي َي بوو.
هةولي َ
موستةفا :ل دةردؤرا
ثرسيار :وة ضاوا خوة ذ وان َ
ئييشان ِرزطار كر؟
موس��تةفا :ئ��ةز ذ خ��ةو ضةن��ط ب��ووم .م��ن خوةس��ت خ��وة ذ قةرةو َيل��ة باظ َي��ذم و
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َ
طازاذةهري
وي ز َيدةتر بكم .تةقةمةنيةكا
دةركةظم ،خوة ِرزطار بكم ،ل َي من نكاريبوو ذ َ
�ري ب تةمام��ي م��ذت ،ذ ب��ةر ئ��ةم تةظ��دة م��ة نةدزاني ذ ب
ل بةرم��ن ك��ةت ،م��ن طازاذةه� َ
�ةري م��ة هاتيي��ة .ط��از ذ س��ينطا م��ن دة ب��وو ،طةلةكي طرانبوو ،طةلةك��ي ب ئ َيش و ذان
س� َ
بوو .من دةخوةس��ت ئةز باظ َيذم دةرظة و ظة ِرش��م ،ل َي من نكاريبوو .وةك ذ هش� َي خوة
بكةظ��م .ئ��ةز كةفت��م ه� َ
�اواري دة .من دخوةس��ت ئةو ب ِرةظم .ب��ةر ب كو دةبة خةم نينة.
تين ( )5مرتةكي ئةز دوور كةفتم .ثشرتة
تين ب ِرةظم .ذ وي جهي دوور كةظم .ل َي ب َ
ب َ
�تهالنيين كةفت��م .ئ��ةز ط َي��ذ ب��ووم ،ب��ةر ضاظ َي م��ن ِرةش بوو .تش��تةك ل بةر
َ
ئ��ةز ذ دةس�
ضاظ َي من نةما هاتة خويان .من ب باش��ي ث َيش��ييا خوة
�ةري خوة ،ل َي ب َي س��وود بووة .ذ ظردة و ووردة
تي خوة ئاظ َيت س� َ
نةدديت .من دةس� َ
ذي ئ��ةز دكاريب��ووم ب ِرةظم ،بيس��ت
ئ��ةز ط َي��ذ ب��ووم ،ئ��ةز دكةفت��م و ِرادب��ووم ،ل� َي جارن��ا َ
مرتةكي هةتا دةرظةيي مال َي من خوة ِراكشاند .ثشرتة ض ه َيز د مندة نةما ،وةك دارةك َي
َ
دمذميان ئ��ةز ب َيهش مابووم.
ئ��ةز د جه� َي خ��وة دة ماب��ووم ،حةف��ت هةيش��ت
ثرسيار :ك َي تة ِرزطار كر؟
وي دةم� َي م��ن نزانيب��وو ئةز
موس��تةفا :ئ��ةز ذ نووظ��ة ب س��ةر هش� َي خوةظ��ة ه��امتَ .
كيمة .مرؤظةكم؟ ثارجةي َي طؤشتةكي هينا نةمريية؟ ث َيشمةرطةمة؟ يان هةر كةسةكم،
وي باوةري� َيدة ب��ووم ك��و من خوةس��تبة
�ةري ماي��ة .دكةفت��م خةي��االن و د َ
وي دةظ� َ
ك��و ل َ
خ��وة بك��وذم ،ئ��ةز ِرزط��ار بووم��ة و ل دنيايا ديرتم ( ِرؤذا قيامةت� َي) .بةري مرنا من هةر
تشت ذ بريا من جووبوو .من تشتةك نةدزاني ،من نزانيبوو ئةز كيمة ،ناظ َي من ضيية،
َ
زارؤكي من .هةر تش��ت ب تةمام��ي ذ بريا من
داي��كا م��ن و باظ� َي م��ن كين��ة .ه��ةر تش��ت،
وي من هنةكي ل بةر
بةري هاتبت حماندن .ذ بةر َ
ضووبوو .وةك كو هةموو ذيانا من يا َ
ئةوي ل بةر ضاظ َيد من ئةزم ،ب ِراسيت
خوة دا .هنةكي ب سةر هشي خوةظة ب َيم ،طةلؤ َ
�ةري من طةرم ب��وو ،ئةز ب خةرابي ظة ِرش��ييام،
ئ��ةو ئ��ةزم .م��ن هةس��ت ب خ��وة ك��ر و س� َ
خوي��ن ذ ق� ِركا م��ن ده��ات ،بهنا طةني ذ من و دةردؤرا من دهات.
ثرسيار :ت ب تةنا خوة بوو؟
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ت�ني دوو كةس ذ مة
موس��تةفا :ن��ا .ئ��ةم ث َين��ج ( )5ك��ةس ب��وون .س� َي ذ مة مرن .ب َ
ذ َ
طازاذةهري ِرزطار بوو .ئةز و كةس��ةكي ديرت.
َ
ئييش��ا
ثرسيار :د داوي َي دة ،تة ضاوا خوة طهاند ظرة؟
موس��تةفا :ثش�تي ك��و دةم��ا حةف��ت دةمذم َي��ان ئةز ه��ش دةفتبووم ،م��ن نةدكاريبوو
ئةز ض تشيت بكم .من نكاريبوو خوة بطهينم ظر .هةظال َي من ئةز ِرزطار كرم و هةتا ظر
(توركي��ا) ئةز ب دوو خوةدة ئانيم.
ثرسيار :تة ب دوو خوةدة ئاني؟ ضاوا تة ب دوو خوةدة ئاني؟
موستةفا ... :ئةز هلطرتبووم سةر مل َي خوة!
ثرسيار :هةتا كو دكاريبوو تة هلطرت؟
موستةفا .... :ب در َيذاهييا كيلؤمرتةك َي .هةتا كو سةيارة هاتن.
َ
َ
قورباني�ين
دؤس��تي ت��ة ،كةس��ةكي دي�تر ذ
ثرس��يار :ل ناظضةي��ا وة ،ب َي��ي ت��ة و
�ري ِرزط��ار ب��وو؟
طازاذةه� َ
تين ضارةنظيسا وان ث َينج كةسان ت َي بريا من ،ئةو َين من بةحسا وان
موستةفا :ب َ
كرن ،تةظي من .يانا ئةز ض تشتةكي دن نزامن .تشتةكي دن ناي َي بريا من .طازا ئةعسابا
بن�يرة ،ب��ة تةمام��ي ئ��ةز ت َيكضوومةِ ،رةن��ط زةر ،كةتي ،ل��ةرزؤك ،د دةروونا
ب��وو .ل م��ن َِ
خوة دة و َيران (مةبةستا وي سنط و هناظ َي وي نة)...
ث َينج كةس .دةستث َيك َي هةيشت كةس بوون...
ثرسيار :هةيشت؟
تين ئ��ةز ئاطاهداري ضارةنظيس��ا ث َينج
موس��تةفا :بةل�يَ ،ئ��ةم هةيش��ت ب��وون .ل� َي ب َ
كةس��امة .ل س��ةر َ
واني ديرت ئةز تش��تةكي نزامن ،ه َيدي ه َيدي ت َي بريا من .طةلةكي ب
ئ َي��ش .طيان َي م��ن تذة ئازار بوو!...
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ثرسيار :هوون هةموو وةك هةظ ب سةخيت بريندار بووبوون؟
َ
بومبةيي كيميايي تةقييان ب َي
وي يةك َي دةما كو
موستةفا :نا .ئةظ ظةدطةرة سةر َ
وي دةم َي دة ل كو بوو ئةز ب س��ةخيت بريندار بوون ،بومبةيةك
كا هةر يةك ذ مة د َ
تةقيين بووم .س َي
َ
خوةدي ِرة ،ئةز ضةند مرتان دووري
َ
ل نزيكا من تةقييان .سثاس ذ
كةس� َ
تةقي�ني ب��وون ،ئةو ب تةمامي ل ب��ةر ضوون .ئةو هةظال َي كو من
َ
ين دي�تر ن َيزيك��ي
ِرزطار كر ،شةنس َي وي هةبوو ،برينا ولي سظك بوو.
براي��م :ئ��ةز ظ � َي يةك � َي ب س��ةرهاتييا خ��وة دزامن .عرياقيي��ان طون� َ
�دي م��ن ذي ب
ت�ني جارةك َي ،ل َي
ضةك َي��م كيمياي��ي بومبةب��اران ك��رن .ب��ةري ضةند هةيظ��ان بوو ،نة ب َ
وي بوو ذي كو ئةزموونا مة ض َيبوو كو مرؤظ ضاوا
ضةند جاران هاتن س��ةر مة ،ذ بةر َ
�ري ِرزط��ار بك��تِ .رووثؤش� َ
بكارب��ة خ��وة ذ َ
ين ل دذي ط��ازي ل ج��ةم م��ة
ئييش��ا طازاذةه� َ
تشيت مة دكر ،ئةم بةر ب َ
جهي بلند
َ
تنةبووم ،هةروةها دةرمان و دةرزي ذي نةبوون،
�ري طران��ة و ل س��ةر ئ� َ
�ةردي دمين��ت .ه��ةر ك��و م��رؤظ ب��ةر ب
د ِرةظيي��ان ،ذ ب��ةر طازاذةه� َ
َ
َ
خةلكي
وي ك َيم دبت .ئةظ يةك ل ناظ
طازاذةهري ل سةر َ
َ
جهي بلندظة بضت ،باندؤرا
كوردستان َي بةالظ بووبوو ،و ذبةر ظ َي ذي طةلةك ذ مة ِرزطار بوون ،ل َ
جهي بلند ،ل طر
َ
خوةدي دبوون و ل َ
ئييش��ا ط��ازا مرن َي دوور دكةتن...
وضي��ان ،ئ��ةم ن َيزيك��ي
َ
ذةهري دثاراسنت؟
ثرسيار :خةلك َي ضاوا خوة ذ طازا
ئةوي من زامن ،تشتةك تنةبوو...
َ
برايم:
موس��تةفا :ن��ا ،ل� َي ب ك َيم��ي ث َيش��مةرطةيان دطرت��ة س��ةر بازطةي� َ
ين عرياقيي��ان و هن
�ازي ثةي��دا دك��رن .جارن��ان دةرزي� َ
دةمامك� َ
ين ل دذي طازاذةه��ري ذي ب ك َيمي ثةيدا
ين ط� َ
دك��رن .ث ِرانيي��ا خةلك� َي ذ تش��ت ل دةف وان نةب��وو .نةتةوةي��ا كورد كةس��ةكي ثش��تا وي
تين بةر ب
تي دكاريبوون بكن ب َ
نةطرت بةرامبةري ظ َي كؤمكوذي َي .ث ِرانييا خلك َي تش� َ
ضيانظة ِرةظييان و دةظ َي خوة ب ثاضكةكي شلكري يان جةمةدانةك َي دطرتن ،نكاريبوون
تي دن بكن.
ض تش� َ
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وي ب ت ش� َيوةيي ضةك� َ
ين كيمياي��ي ل دذي
ثرس��يار :حكوومةت��ا عرياق��ي دب َي��ذتَ ،
ك��وردان ب��كار نةئيناي��ة ،ئ��ةظ تةظ��دة دةرةون و خ��وة ذ ب��ةر ددة ئال��ي ،ت ض دب َيذيت؟
برايم :دةرةوا دكن...
ت�ني ل مةذي � َي كةس� َ
ين
موس��تةفا :ئ��ةظ دةرةوكا طةلةك��ي ثي��س وب � َي بنطةه��ة ،ب َ
ين و هةظال� َ
دكتات��ؤر و ب َيوج��دان و د ِرن��دة وةك س��ةدام حس� َ
ين وي دة هةي��ة .ض مرؤظ��ي
َ
تي ئ��ةز
دةرةوي ب��اوةر ناك��ت .تش� َ
خ��وةدي ر َي��ز و هن��ةك مرؤظايةت��ي ل ن��ك هةب��ت ،ظ� َي
دب َيذم ب هةزاران ،ب دةهان هةزار ،ب ميليؤنانة .ل ظر َ
تي منِ ،رووي َي من،
بنية! دةس�َ 
جةستةي َي من .ئةز هةتا دمينم وةكة الشةك َي ب نيظ ِرووح مامة .ئةز قوربانيمة ،ئةز
ش��اهدم !...ئ��ةز ...خوةد َيي��ؤ ...ئ��ةز مامة ذ نة تش��تةكي ِرة...
�ري م��ة .وةكا من طؤتي ،ب��ةري ضوند هةيظان
براي��م :ئ��ةز ذي قوربانيةك��ي طازاذةه� َ
ئةز بريندار بوومة .ئةز ذ َ
ئييش� َي ِرزطار بوومة ،ئانها ِرةوش��ا من باش�ترة .ئةز هنةكي
بريندار بوومة ،ئةظ زالم َي هان ب س��ةخيت بريندار بووية.
ثرسيار ... :ب سةخيت بريندار بووية...
برايم ... :بةري سالةك َي ئةز ذي وةكا ظي زةالمي بووم...
(برايم و َينةيةي َي خوة ي َي َ
وي دةم َي نيشاني من ددت)
�دري خوةدة
ثرس��يار :دةم��ا ئ��ةز و َينةي� َي ت��ة دبين��م :و َينةي� َي طةجنةكي ية كو ذ هن� َ
ب ش َيوةيةكي د ِرندانة هاتية شكاندنِ .روو و َ
ديةك تذة ئازار ،ثري بووية ،نةما دكارة ل
س��ةر خوة بس��ةكنت ،دةظ نيظ ظةكري ،ضاظ زةردؤقي ،ل بةر حةوش��ا قيامةت َي ل بةندا
مرن َي ية...
موس��تةفا( :كراس� َي خ��وة بلن��د دكت ،خوة ِرووت دكت ،برين� َ
طازاذةهري ل
َ
ين ذ بةر
سةر زك ،قرك و ثشتا خوة نيشان ددت(
ه��وون ظ��ان دةق� َ
ين مةزن دبينن؟ الش� َي من تةظدة وس��ا ية ،م��ةزن ،بضووك ،تارينة،
بنية ،ضةرم َي الش� َي من نةرم بووية ،ت ظان جهان باش�تر
ثش��تا من ذي وس��ا ية .ل ظر َ ِ
دبين��ت( .ث َيالظ��ا خوة ذي داتينت(...
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ل تلي� َ
بن�يرة .زةر ،قةهوةي��ي ،قلش��ي ،تةظدة ثزك ،ئةظ بةلطةهن ئاش��كةرا نة
ين م��ن َِ
وي دةم َي دظ َي مرؤظ ل
طازي وس��ا ل من هاتيية ،هةطةر ئةظانا نة بةلطة بنَ ،
كو ذ بةر َ
ب َيداديي��ا جيهان��ي طؤم��ان بكت (ياني جيهان��ا ب َيداد ،كو هةموو ظ َي نةعةدالةتي َي دبينت
و ض هةلوةس��تةك َي بةرامبةري ظ َي زومل َي نادت).
براي��م :ئ��ةو ش��ةرم دك��ت .دظاب��وو هين��ا برين� َ
�ري نيش��ان ب��دت .ل� َي ئ��ةو
ين طازاذةه� َ
ش��ةرم دك��ت ،برين� َ
ين خ��وة تةظ��دا نيش��ان بدت...
وي نين��ة ،ئةو َي��ن م��ة دي�تن بةس��ن .ئ��ةز ب��اش ب��اوةرم ك��و
ثرس��يار :ث َيويس�تي ب َ
ين س� َ
ين كيمياي��ي ي� َ
ئ��ةظ زةالم بووي��ة قورباني� َي ضةك� َ
�وثايي عرياق� َي .ت طؤمان��ا م��ن ل
س��ةر َ
وي نين��ة .ئ��ةز وةك كةس��ةكي ئاس��ايي (ك��و ئ��ةز ن��ة تةختؤرةك��ي ثس��ثؤرم) هنط��ي
�ري ديتن��ة ،و ب ِر َي��ا كةس� َ
م��ن ل نةخوةش��خانةيان قورباني� َ
ين ثس��ثؤر ل وان
ين طازاذةه� َ
َ
تشيت مة ذ ظ َي
َ
تشتي هان تةظدة ِراسنت.
نةخوةشخانةيان ،ذ من ِرة دةركةفت كو ئةظ
زةالم��ي ناس��كري ئ��ةوة ،ك��و طةل��ةك قورباني� َ
�ري د ظ� َي كةمث� َي دة هةن��ة.
ين طازاذةه� َ
برايم :موستةفا بةر لةوي تروش بيَ ،خةلَكيشي ناشتووة.
ثرسيار :بةليَ؟ ضاوا؟ من وسا ناسكر كو وي طؤتيية :ئةو وي نطاريبوو خوة ِرزطار
بكت؟
موس��تةفا :ئةز ل س��ةر دو جهان و دو َ
َ
هةولي َ
ي
دةمي جياواز ئاخظيم :ل ناظضةيا
ي مة ،بةري ذ ئالي َي س� َ
َ
�وثايي
هةول�ير َ
و ناظضةي��ا ئام َيدي� َي .ئ��ةز خب��وة خةلَك��ي ناظضةي��ا
عرياق� َي ظ��ة بومبةب��اران بب��ت ب ضةن��د هةيظ��ان ئ��ةز ذ ور دوور كةفتبب��وم و ضوب��ووم
ن��ةواال باليس��ان َي .ب هةظال� َ
ين خ��وة ِرة ئ��ةز ذ ور دوور كةفت��م .م��ة دخوةس��ت ئةم بةري
بدن ضي َي .مة دطؤت ضيا ثاراس��تينة .خةلك َي وس��ا دطؤت .من هنةكي ب شةنس� َي خوة
َ
مرظي من نكاريبوون .من هةموو ب
لةيست ،هنةكي ئةز ذ وةر دووركةفتم .ل َي خزم و
تي من ئةو ظةش��ارتن ،من
ثش�ترة مة هةموو ظةش��ارتن .س� َي كةس ب دةس� َ
مراري دينت و ِ
َ
بومبةيي كيميايي ض ل وان كربوون .د ذيانا خوةدة من تشيت وسا نةديتبوو.
ديت ب َي
ترة م��ة ب��ةري دا ئاميدي� َي .ل ئاميدي� َي ئ��ةم ب دوو جهةك��ي ثاراس�تي دةطة ِري��ان ،ل� َي
ثش� ِ
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طازامرن َي ث َيش��ييا مة طرت...
ثرسيار :ش َيوةي َي مرييان ضاوا بوو؟
َ
مريي هشك ،ثةرض ثةرضة بووبوون،
موستةفا :وةك حة ِري َي هاتبوون هوور كرن.
يةك ذ وان شني بووبوو.
ثرسيار ... :شني؟
موستةفا ... :بةليَ ،ب تةمامي شني بوو...
ثرسيار ... :ئةوذي بةلَطةيةكا ديرتة ،ذ بؤ بكار ئانينا طازا مةرن َي!
موس��تةفا :الش��ي ت كةس��ي ذ وان نة بريندار بوو .دةوس��ا فيش��ةكان ل وان تنةبوو.
خوي��ن ذ وان نةده��ات ،مرن��ةكا وةحش��ي ب��وو .وةك ضاوا كةس��ةك هاتب��ت ناظ وان ،مروظ
ترة ضةمةنتؤ ب س��ةر وان��دة ِرذاندبت .وةك
و دةوار ،ذ ب��ؤ دةمةك� َي ح��ةري كرب��ت و ثش� ِ
ض��اوا ط��ازا مرن� َي تةظاي��ا كوردس��تان َي طرتب��ت و وةك الش� َ
ين مرؤظ��ان ب مووم� َي هاتب��ت
عةردي بوون
َ
تي وي ل
خنوماندن .ت َي بريا من :يةك ل س��ةر ثش��تا خوة كةفتبوو ،دةس� َ
و لنط� َ
ين وي ب��ةر ئامسانظ��ة ب��وو ،وس��ا ب م��راري ماب��وو ،وةك ش��انؤيةك َي د ِرةوش��ةكا
خةيالي��دة ،خةل��ك وةكا سةرخوةش��ان تةظدطة ِريي��ان .دقيذان��دن و دك��رن هاوارهاوار ،ب
ِراس�تي دين بووبوون ،نكاريبوون خوة بطرن .د ِرةظييان ظي ئالي و وي ئالي ،دخوةس�تن
خ��وة بك��وذن ،ل� َي نزايب��وون (ك��و َ
وي ض بك��ن،
وي خ��وة ض��اوا بك��وذن) .نزانيب��وون ب� َي َ
َ
عةردي.
دةذةه��ةك بوو ل س��ةر ِرووي� َي
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لي دطرن
سةر وي طريَ ،كو مري خوة َ
 /13سثتةمبةرا 1988
لي دطرن...
برايم وي طري نيشان ددت ،كو مري َين كةمثةيَ خوة َ
كةمثي سويويس��تو ،ن َيزيكا يوكس��ةكؤظا .دةم ئاس��ؤ ية و ِرؤ دضة ئاظا .ل دووريةك َي،
ك��و دةس��ت ناطه َي� َ
�ذي .ه َيظيي��ا داوي د ئاس��ؤي َيدة .تاريك��ي ل ض��ار هةزار(مةتر َي��ن بلن��د)
ي� َ
هةكاري ل ب��ةر ِر َييا مة خوة ِرادثةلكينةِ .رؤك س� َيبةرةكا
َ
ين زاط ِرؤس� َي هةت��ا دطه َي��ذة
َ
ضةكي خوةظة
ثري وةس��تيانة .س��ةرباز َين ترك ب
در َيذ و س��ةير هةية .لؤري ل س��ةر َ
�اري ض��ةم كةظ��ران دئاظ َيذن ناظ ئاظا
�زي وةس��تيانة .ل وي ئال��ي ،ك��و ِر و ك��ةض ل كةن� َ
ب ِري� َ
كةمثةي كةفتيية .ذن ضاي َي ض َي دكن .زةالم ب هةظ ِرة
َ
ضةم .دوومان ب سةر طؤ ِرةثانا
َ
كةفةلةفيتدة و ل تةنش��تا ضيمةنةكا
وي
دئاخظ��ن ي��ان ب هةظ� ِرة ب َيدةن��ط دب��ن .ل ناظا َ
زةري جووم هةية .تركا ل ور داينانة.
ن َيزيكي كةمث َي ،كابينةيةك تةلةفؤن َي ب ِرةنط َي َ
ك��ةس تةلةف��ؤن ناك��ت .هن��ةك ذ وان دب َي��ذن ك��و ث��ةرة ب وان ِرة تنةية ،هن��ةك ذ تركان
َ
ب��اوةر ناك��ن ،ذ ب��ةر ط��وه ل تةلةفؤن� َ
هنةكي
ين وان دط��رن و دبن ضاظد َيريي��ا وان دةية،
دن ذي (دب َيذن) كو كةسةكي مة نةماية ئةم تةلةفؤن َي ذ وان ِرة ظةكن ،ئةو َين طةلةكي
ب َيهيظين��ة (دب َي��ذن) جيهان� َي ثش��تا خ��وة داي��ة ك��وردان و هاريكاريي��ا وان ناك��ت ،كو وس��ا
ب��ت ،تةلةف��ؤن ذ ب��ؤ ك َيي��ة و ئةم� َي ضبك��ن َ
�ري لؤري��ةك س��ةكنيية ،ك��و ي��ا
ذي .ل ذ َي��را ث� َ
وي ظةدك��ت ،دي��ارة حاخلوةش��ة .هةر تش� َ
�تي كو ل
فرؤش��يارةكي طة ِرؤك��ي ترك��ة ،دةري� َي َ
دةف ئيدارةي��ا كةمث� َي نين��ن ل دةف وي ثةي��دا دب��ن ،ذ كوم هةتا ب جل و بةرطان .ترك
طوندي وان هاتيية ناظا كةمث َي ،ب ئازادي دكارن ض ذ وان ِرة ث َيويست
َ
وي
دب َيذن :ذ بةر َ
َ
ويستيي وان بدن وان .نة
بت ذ خوة ِرة بك ِرن .كورد دب َيذن :ئةو ب ه َيظينة كو ترك ث َي
ي ذي نادنة وان دا
ل ن��اظ كةمث� َيدة ،ب نرخ� َي س� َي قات��ي ذ ي� َي ل ناظ طوند ز َيدةت��رة و ِر َ
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بضن ناظا طوند ث َي َ
دظيي خوة بك ِرن .ئةو طةلةكي هةذار و ثةنابةرن .نابت ترك به َيلت
كو خوةدي َي لؤري َي تشتان ب طراني بفرؤشت وان ،ضةند فلسةك ب خوة ِرة ذ عرياق َي د
ِرةظا خوة دة ب خوة ِرة ئانينة ظرا ،دخوازن وان ذي ذ وان بستينن .ترك دب َيذن :كورد
�وكري وسثاس��ي َي ناكن ،عاجزبوونا خوة نيشان ددن.
ش� َ
َ
سوثايي تركيا ل بةر دةري َي كةمث َي دضة و ت َيت .ل
ب ناظ جادةيةك َي دة ،ج َيبةكا
ثشت قةالضةكي ونداsدبت .هنةك سوثا ب مةشقا سةربازي ب وي جهيدة دضن ،كةمثا
وان ي��ا س��ةربازي ذ جادةي َيظ��ة نةدي��ارة .ل ثش��تا (كةمثا ثةناب��ةران) ،طةلةكي ب طرنطي
وي دكن ،ديارة كو طةلةك ضةك ل َي هةنة ،ب ش� َيوةيةكي كو ئةو س��ةرباز َين
ضاظد َيرييا َ
كيلي َ
ل ور ث َيويس��تييا وان ب ض تش�تي نةب�تن .ل ئالي� َي باك��ور ب��ةر ب ضيانظ��ةَ ،
تربي
َ
مريي خوة
ن َيزيكرتين طوند ب ضاظان ديارن ،ئةو طؤ ِرستانا كو كورد َين عرياق َي نكارن
َ
ظةش�يرن و لة ث َيش��ي َي ذي طرةكي بضووك ذ كةظراية دناظبةرا كةمثا س��ةربازان و يا
ل َي
َ
مريي كامث َي خوة ل َي دطرن ،ئةو
ثةنابةراندة هةية ،كةظر َين مةزنن ،ئةو ئةو جه َي كو
طازاذةهري و َ
َ
ظةدشين..
يي ديرت ل َي
َ
جه َي كو كورد مرنا خوة يا ب
ِريثؤرتاجةك:
وي يي سثي دناظا دمسالةكا
ثؤري َ
َ
ل بةر ذنةكا ثري وةستيانة ،كو ل بةر مرن َي ية.
�ةريفَ دة هنةك��ي خويادب��ت و دةمس��ال ل ق��ركا خ��وة طة ِرانديية .دةظ و ِروي َي
س��ثي وةكا ب� 
وي قةلش��ينة ،هين��ا هن��ةك طةرميي��ا ذيان� َي د ضاظ� َ
وي دة .ل ب��ةر س��ةكةراتا مرن� َي
ين َ
َ
وي ِروونش��تيية ،ئ��ةو ثريةذن��ا ب��ةر مرن� َي
وي ظةناب��ن .ذن��ةكا ك��ورد ل دةف َ
ي��ة ،ضاظ� َي َ
�ةري ذ ذيان َي) .ئةظ ذن خوةدي
وةكا ك��و ئاراميي��ةكا جاويدان��ة ديتبت (وةكا نيش��انا وةغ� َ
الش��ةكي بض��ووك و ن��ةرم ،ئ��ةظ ذن (ذ س��ةرمان) هش��ك بووي��ة .ل س��ةر تةختةك��ي داري
َ
ي كةمثا
حالةتي وس��ا دروس��ت كربوون .د َ
ئةو دانيبوون ،كو كوردان ئةو تةخت ذ بؤ
تركي� َي دة تاب��وت نين��ة ،كؤالن��ا ترب َي ذي نينة .هةروةها زةالمةكي ديندار ذي ل َي نينة.
ك��ورد ب ب� َي هاريكاريي��ا ض كةس��ي مري� َ
َ
ظةدش�يرن .وةك ضاوا ب هةزار َين س��االن
ين خ��وة
َ
َ
مروظي
تةلقيين دكت.
َ
مريي خوة ظةشارتنة .دناظدة ثريةزالمةكي كورد ل سةر مري
ل دةردؤرا من ه َيدي ه َيدي دكنة ثستةثس��ت و الش� َي وان دلظتَ ،
َ
عةردي
لنطي خوة ل
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دخ��ن و خ��وة قول��ووز دك��ن .ذنةكا ك��ورد ل ك َيلةكا تةرم��ي مريية ،بةتانييةك� َي دئاظ َيذة
وي س��ثي
تين قؤرزيكةك ذ دةمساال س��ثي يا ذنا مري خويا دكت ،دةمساال َ
س��ةر مري ،ب َ
ية و َ
طولي زةر و شني و كةسك ل سةر نةقشاندينة .ثريةذن سةكراتا داوي َي دكت .نةما
دلظ��ت ،الش� َي َ
وي مريي��ة ،ب روح� َي خ��وة ل ن��اظ ظان مرؤظانداية ،ك��و تةعزي َي ذ َي ِرة دكن
�ةري وان هاتيية ،ئةو ثش��كةكا ذ ديرؤك َي ية.
و ئةو َين ل ذيان َي دة ذي ض ب س� َ
ين ك��وردان تابووت� َي بلند دكن ،ل س��ةر مل� َ
بريئانين��ةك -ض��ار خؤرت� َ
ين خوة داتينن،
ب طاظ� َ
ين ه َي��دي ب��ةر ب طرظ��ة دض��ن .ن َيزي��كا س��ةد كةس��ةكي ل دةردؤرا مةن��ة .خ��وة ذ
َ
قركي
ب��ؤ تةعزي� َي ئام��ادة دك��ن ،هن��ةك ذن دطري��ن ،خ��ةم و ثرس��يار َين مةزن د ض��اظ و
زارؤكان��دة هةية.خؤي��ان ب��ؤ دواي�ين نةرييت ثرس��ة ئامادة دةكةن.
ه َيند َي��ك ل��ة ذن��ةكان دةطري��ن ،مندالَ��ةكان ض��اوي ث� ِر ل��ة خ��ةم و ث� ِر ل��ة ثرس��ياري
طةورةي��ان هةية.
مري ل بةر ضاظ َي زالماية ،مذةك تذة خةم دؤرا مة طرتيية .ثريةزالمي
تةرم َي ذنا َ
وي دنياي� َي ذ يا مري
تةلقي�ني دة و ه َيظيي��ا ذيان��ةكا خوةش�تر ل َ
َ
بةردةوام��ة د خوةندن��ا
ِرة دكت.
ثرسيار :سةدةما مرنا ظ َي ذن َي ض بوو؟ هؤي مردني ئةم ذنة ضي بوو؟
�ري ب س��ةر طون� َ
ك��وردة :د َ
�دي وان��دة ،ن��كاري خ��وة ِرزط��ار بك��ت.
ئييش��ةكا طازاذةه� َ
وي تنةب��وو ،دا خ��وة خ�لاس ك��ت ،ذ ب��ةر ثري ب��وو ،نكاريبوو ب ِرةظ��ة .دةما بومبةيا
ه َي��زا َ
َ
تين ئةظ ثريةذنا
خةلكي طوند بةر ب ضي َيظة ِرةظييان .ب َ
طازاذةهري ئاظ َينت ،تةمامييا
َ
ه��ان ،ل ور م��ا و ب ضةك� َ
ين كيمياي��ي بريندار بوو.
خوةدي و وة ئةو ب جه هشت؟
َ
ثرسيار :هةروةها وهشت سةر
ك��وردة :ن��ا! دةس��تث َيكا ك��و ف ِرؤك��ة هاتن ،دظابوو ئةم ب ِرةظن ،ي��ان نا ئةم َي ذي ل بةر
بضوونا .دةما ئةم دووركةفنت ،و ثشيت بؤمبةبارانكرن َي ئةم يةكسةر ظةطة ِرييان دا ئةم
تشيت مايي ئةظ ثريةذن ل ور بوو،
َ
بزاننب ض بووية وكي ماية ئةم وان ِرزطار بكن .دناظ
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رتة مة ئةو ب خوة ِرة هلطرت هةتا ظرا.
دةما مة ئةو ديت ،نة ل سةر هش َي خوة بوو ،ثش ِ
ل َي خمابن نكاريبوو ذيانا خوة بةردةوام بكت و مة ذي نكاريبوو تشتةكي ذ َي ِرة بكن.
ثرسيار :ئةظ ثريةذن ،ض شةنس َي وي تنةبوو ل ذيان َي دة مبينت؟
ئةوي ذ مة هات مة كر...
َ
كوردة :ب ِراسيت نا!
طازاذةهري ل دةف وة تنةبوو؟
َ
ثرسيار ... :ب هةر ش َيوةيك َي دةرمان َي دذي
تي م��ة دكاريب��وو بك��ن ئ��ةو ذي ِرةظ
ك��وردة :ذ تش��ت ل دةف م��ة تنةب��وو .تةن� َي تش� َ
بوو!...
.
طازاذةهري تنةية...؟
َ
ثرسيار :ل ظر ل ظ َي كةمثا تركيا ذي ض دةرمانةك ل دذي
براي��م :ت دةرمان� َي َ
�ؤري ت��رك ي� َي كةمث� َي ذي طؤت��ي :ط��و ت
وي ل ظ��ر نين��ن ،تةخت� َ
ين دذي طازاذةه� َ
دةرمان� َ
تي مة نينن...
�ري ل ب��ةر دةس� َ
ثرس��يار :ئ��ةز زامن .يان��ي -:و ئ��ةظ ِراس��تييةكا تةعل��ة -ه��وون دظ� َي كومث� َي دة ب َيرتي
�ري ئاظ َيتن��ة وة و ه��ةر ه��وون د ِرةظ��ا
( )10000دةه ه��ةزار كةس��ينة ،ل عرياق� َي طازاذةه� َ
بةردةوام��دة ن��ة ،ل ظ� َي كةمث� َي ذي دةرم��ان نينن ،هوون تةظدة ب َي ضارةس��ةركرنا ذ َ
وي
َ
وي ث ِرانييا
طازاذةهري ذ وة ِرة دظ َيت ،ئاخ خوةد َيؤ! هةطةر وسا ئةظ حال بةردةوام بتَ ،
وة وةكا ظ� َي ثريةذن� َي مب��رن .ذن ،زارؤك ،ث�ير ،خؤرت ،هةموو...
براي��م :ب ِراس�تي ئ َيم��ة ض شةنس��ي م��ة نين��ة ،طةلةك��ي ب ك َيم��ي كورد َي��ن م��ة ل
َ
نةخوةشخانةيي تركيا هاتنة دةرمان كرن ،ت َي طؤتن :كو ذ شةش هةتا نةه كةسي نة.
ل� َي م��ة ض نةديتيي��ة و ن��ةذي مة بهيس��تيية...
طازاذةهري يا مرن َي هاتنة مةحكووم كرن.
َ
ثرس��يار ... :هةم��وو ئةو َي��ن ل تركي��ا ب
ه َيدي ه َيدي ،بة ئ َيش وئازارةكا ث ِر دمرن!
َ
(ضاظي وي تذة ه َيسرت دبن(...
برايم:
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ثرس��يار :برايم! دةما ئةز ل تة َ
دنيم ،ئةز خةمطيين و خةمباريةكا طران د واندة
دبينم...
وي نةماية .ئةز ش��ةرم
براي��م( :كةلؤط��ري دب��وو) جارن��ا ئ��ةز درام��م ،ذيان ض واتةيا َ
دك��م .ذ ب��ؤ نةت��ةوا خ��وة ئ��ةز ذ خ��وة ش��ةرم دك��م .ك��و ض��اوا ب م��ة ك��وردان ِرة ددن و
دس��تينن -...وةكا ت� َي طؤت��ن -م��ة ناه َيل��ن.
ثرسيار.. :ذ ناظضوون...
برايم ... :بةليَ ،ذناظضوون .ئةم ذي مرؤظن .ئةم ذ مرؤظان نة ك َيمرتن .نةتةوةيةكا
�ةزاري س��االن .وةك دةواران ب م��ة ِرة دانوس��تاندن َي دكن .دةما
خ��وةدي كةلت��وورةكا ب ه� َ
ئ��ةم هات��ن ظ��را ،دوو تش��تان ئ��ةز طةلةكي ئ َيش��اندم .تركان ب لؤري� َ
ين دةواران ئةم ئانني
و ذ م��ة ِرة طؤت��ن :ئانه��ا ه��وون ل س��ةر خ��اكا تركي� َي ن��ة و نابة هوون خوة ك��ورد ببينن.
َ
«تركي ضيا» بدن ناسكرن .ظ َي
دظابوو ئةم وةكا كورد َين ديرت ئةو َين ل ظرن ئةم خوة ب
يةك� َي ئ��ةز طةلةك��ي ئ َيش��اندم .لؤري� َ
ي نادن
ين دةواران ضاوا بت م��ة داقورتاند ،ل َي ئةم ِر َ
كورديتيي��ا م��ة ذ م��ة بس��تينن .ن��ة ذ ئالي� َي عرياق َي ظة ،كو مة ب ط��ازا مرن َي بومبةباران
كر ،و نة ذ ئالي َي تركياظة ،كو دخوازة ئةم ب طازا كيميايي مبرن .هةطةر هةموو تشيت
مة ذ مة بس��تينن -ذيانا مة ذي -ل َي نكارن تش��تةكي ذ مة بس��تينن :ئةوا دظ َي ئةم ب َيذن
وي بب َيذن :كوردس��تانا ذيانا مةية.
ك��و ئ��ةم ك��وردن .ض��اوا بت ئةم دكارن ب زمان َي خوة َ
هةتا مرن َي ذي...
ثرسيار :ل ظر هةموو وةكا تة ب َيه َيظي بوون؟
براي��م  :ث ِرانيي��ا وان ،ه َيظيي��ا مان� َي و نةمان� َي نةماي��ة ،ناظ� َ
ين ج��ارةكا دي�تر بذي��ن،
طري كو ئةم
ب َيه َيظينة .ئةز ش��ةرم ناكم ذ تة ِرة ب َيذم :جارنان ،ب ش��ةظ ،دضم س��ةر ظي َ
َ
ظةدش�يرن ،ل س��ةر خوة و مللةت َي خوة دطريم .ل ور كةس من نابينت.
مريي خوة ل َي
َ
ت�ني م��ري طري� َي م��ن دبهيزن .نكارم ِراز َيم ،خةو ناي َيت ضاظ َي من .ش��ةظ وةكا قةش� َي
ب َ
تين ئةم دخوازن بذين،
طري مرييان دضم و دطريم ،ب َ
سارن .ئةوة كو جارنان ذ بؤ ظي َ
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ت�ني هنةك ذيان...
ب َ
ثرسيار :دانوستاندنا تركان ب وة ِرة باشة يان خةرابة؟
َ
نةخ�ير .ذ ئاليكيظ��ة ت��ركان طةل��ةك ذ م��ة ِرة كرن .م��ة باش ديت كو
براي��م :بةل� َي و
ترة ب َيه َيظي َي دةس��تث َيكر و ئةو ذي
وان مة ل خوة طرت .ئةم هةموو َ
وي دب َيذن .ل َي ثش� ِ
طر َيدايي ب ضارةنظيسا مةية .ترك ل ظ َي كةمث َي طةلةك َي ك َيم ددت مة ،وةك ل دةف وة
طازاذةهري ب ب َي دةرمان مبرن.
َ
وي دطة ِرة كو ئةم ب
تشيت ددن كووضكان و ل َ
َ
ل ظ َينا
ئ��ةم ب ه َيظ��ي ب��وون ك��و ئ��ةو دةنط� َي م��ة و كارةس��اتا م��ة بطهين��ن سةرانس��ةري جيهان َي،
س��ةرهاتييا م��ة بك��ت وةكا منوننيةك � َي ذ ب��ؤ دذايةتيي��ا بكارئانين��ا ضةك� َ
ين كيمياي��ي.
�ري ك��وردان
وي (يان��ي ب َيدةنطي� َي) دبين��ن .تركي��ا ناخ��وازة ذ ب��ؤ خات� َ
خماب��ن ئ��ةم ظ��اذي َ
�ايفَ م��ة ددت
ثةيوةنديي��ا خ��وة ب جريان� َي خ��وة ِرة خ��ةراب بك��ت .تركي��ا خ��وة ذ ب��ةر م� 
ئال��ي ،ل ب��ةر ضاظ� َي جيهان��ي تةظ��دي ،ئ��ةظ ِراس��تييةكا تةعلة ،ض جاران مة ب��اوةر نةدكر
(ك��و تركي��ا ئةوقاس��ي نةمةرد بت) م��ة نزانيبوو....
ثرسيار :هيظييا وة ب هاريكارييا ناظدةولةتي هةبوو؟
برايم :بةليَ ،مة دطؤت دةما َ
وي خاضا سؤر يا ناظدةولةتي يان هةيظا
بطهي تركي َيَ ،
َ
وي مة بنب مةزنرتين نةخوةش��خانةيان و
�عايفَ َ
ئؤتؤمبيلي ئس� 
س��ؤر ل بةندا مة بن ،ب
َ
َي تةختؤر َين زانا َ
وي بينة
وةالتي جيهاني َ
طازاذةهري ذ هةموو
َ
يي ضارةس��ةرييكرنا
وي عرياق َي ئيدانة و مةحكووم بكن .تشتةك ذ ظانا نةبوو .ل
وي مة ِرزطار بكن و َ
ظراَ ،
تين سةرباز و تةختؤر َين عادي دينت .مة ض تشتةكي دن نةديت...
تركيا مة ب َ
ثرس��يار :تركيا دترس��ة كو هوون بنب مةترس��ي ل س��ةر َ
وي .دبت كو ضةك ب وة ِرة
وي ِرة دةرخينن...
هةبن ،هوون كؤمةكا ث َيشمةرطةيان بن و ل ظر ك َيشةيان ذ َ
ك��وردة :ل ظ��ر ض��ةك ب ض كةس��ي ِرة نين��ة .م��ة ب ت ئاواي��ي نكاريب��وو ض��ةكان ب
َ
ضةكي خوة ل
خ��وة ِرة بين��ن تركي��ا .ث َيش��ةرطةيان ذي نكاريب��وو .بةري ب ِرةظن تركي� َي،
عرياق� َي ظةش��ارتن .ئ��ةم ت ج��اري ناخ��وازن ت ك َيش��ةيان ذ تركي� َي ِرة دروس��ت بكن .ئةم
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ثةنابةرن .ئةم دخوازن بذين ،ئةم ش��ة ِر ناخوازن .ئةم نة مةترس��ي نة ل س��ةر ئاسايش��ا
تركي��ا .تركي��ا ل ظ� َي كةمث� َي ب تةمام��ي حكوومةتةكا ثؤليس��ي ل دذي مة ِر َيكخس��تيية.
هةتا سيخور َين عرياق َي ذي دكارن ب َينة ناظا كةمث َي و ِرةوشا كةمث َي خةراب بكن .ترك
ل س��ةر ئاسايش��ا مة بوونة مةترس��ي ،نة ئةم...
برايم :هةروةها ئةم ل ت تركةكي ناخن...
ثرسيار :ت دخوازي بب َيذي :تركان ل وة خستيية؟
برايم :ل م ن نةخستنة ،ل َي ديتمة كو ل كورد َين ديرت خستنة...
ثرسيار :ئةظ تشت ل كو و كةنطي بوو؟
َ
�ينؤري
برايم :ب ظي ش� َيوةيي بوو :دةس��تث َيكي ئةم ذ عرياق َي ب ثةيا هاتن س��ةر س�
دةسيت سةرباز َين تركيا .وان مة ئانني طوندةكي ل سةر سينؤر
َ
رتة ئةم كةفنت
تركيا .ثش ِ
ب ناظ� َي ئةت��روش .دظاب��وو ئ��ةم ِ 15رؤذان ل ور مبين��ن .ئةو كةمث ذ ياظر خةرابرت بوو:
زؤري ب دةس��ت مة دكةت ،ب َي دةرم��ان ،ب َيه َيظييةكا
ب� َي ك��ؤن ،طةلةك��ي س��ار ب��وو ،نان ب َ
ب تةمام��ي .ثش�تي دو حةفتيي��ان ،ت��ركان ئ��ةم ب لؤري� َ
ين دةواران طوهةس�تن ظ��را .وةك
ذي ( )80هةش�تي ك��ةس س��وراي لؤرييةك � َي دك��رن .ل ور دlا ئ��ةم ل
دةواران ،جارن��ان َ
َ
لؤريي دةواران س��واربوون تركان ل مة خس�تن.
ثرس��يار :باش��ة ،ئةم دكارن بب َيذن كو ،بةلكي س��ةربازةكي ترك د دةما هاتنا وة دة
خوةس��تبة بةرةظاني� َي ل خ��وة بك��ت و دةس��ت ل ضةند كةس��ان بلند كرب��ت .ئةو نةدبوو
ببت ،ليَ...
براي��م :ن��ا ،ن��ا ،ئ��ةز بةحس��ا وان حالةت��ان ناك��م ،ل ظ� َي كةمث� َي م��ن دة س� َي ج��اران
ديتيي��ة ب� َي ض��اوا ترك� َ
ين ضاظد َيريي��ا كةمث� َي دك��ن ل ك��وردان خس��تنة.
ثرسيار :تركا ضما وسا كرنة؟
مايفَ وان هةبت...
برايم :خةلكي دخوةست ك َيمرتين 
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مايفَ ض؟
ثرسيار ... :
براي��م ... :ه��ةر ض��اوا ب��ت ،وةك منوون��ة ،دةم��ا كةس��ةك ضووي��ة ئيدارةي��ا كةمث� َي،
طازند َين خوة بكتِ :رةوشا كةمث َي نة باشة ،خوارن ك َيم ت َي ذ كةمث َي ِرة ،شري ذ زارؤكان
ِرة دظ َيت ،مة ث َيالظ دظ َينت ،ب ش��ةظ طةلةكي س��ارة ،تش� َ
�تي وس��ا...
رتة تركان ل وان دخست؟
ثرسيار :ثش ِ
براي��م  :بةل � َي! طةل��ةك ج��اران ك��و خةلك � َي طازند َي��ن خ��وة دك��رن ،ب َيش��ةرم ئ��ةو
دئ َيش��اندن .جارةك��ي كوردةك��ي طؤت��ي :ئ��ةم نةتةويةك نة ب َي كةلتور و ضاندن ،كةس� َ
ين
خوةدا و ذير دناظ مةدة طةلةكن ،ئةم ذي دكارن هاريكارييا ئ َيكودوو بكن دا ئةم خوة ذ
وي ل وان خسنت...
ظان ِرؤذ َين ِرةش خالس بكن و كارةكي ب سوود و ف َيدة بكن ،ل سةر َ
ذن َيك :ئةظ ِراستييةكةحةقيقةت َيكة ،من ديتيية.
ثرسيار :ل َي ل َيخسنت و شة ِر نةكارةكي ِرؤذانةية؟
ين ل ظ��را ،ن��ة َ
براي��م :ن��ا ،ن��ة وس��ا ي��ة .ترك� َ
تركي ش��ةروودن .ل َي دظاب��وو هنةكي ب
ش� َيويةيكي مرؤظانةتر ب مة ِرة بدن و بس��تينن .هةطةر ك َيفا وان ذ كوردان نةي َي ذي.
ئ��ةم ذي مرؤظ��ن ،و ن��ة ك َيمي مرؤظانة.
ِريثؤرتاجةك:
طري ل تةنش��تا كةمث َي ِرونش��تيبوون و مة دناظ خوةدة
د دةما كو ئةم ل س��ةر وي َ
بةحس��ا ِرةوش��ا دنياي� َي و دادثةروةري� َي دك��ر ،ض��ار ك��ورد ب جلوبةرط� َي ث َيش��مةرطةيان.
طري كو كوردان ناظ َي وي كربوون َ
طري
طري كةمث َي ظةدش��ارتن ،ئةو َ
وان ثريةذنةك ل َ
مريي��ان .ه��ةر ض��وار كةس� َ
تين َ
بيةك كةظ��ن ب وان ِرة بوو .د
ين ك��ورد ،ت��رب دكؤالن ،ب َ
تين ضةند كةظرةك
ظةش��ارتنا ثريةذن� َي دة ن��ؤرة دك��رن و ض ك َي��ل ذ ترب� َي ِرة دنان�ين ،ب َ
دانيينَ ،
تين ل طؤري كةظين و نهييا
تربي ل ور ض ناظ يان نيشان ل سةر وان نينة ،ب َ
وي ناس دكن ،هةروةها ئاخا وان تربان ذي بلند ناكن ،عةردةك دووزة ،نة
وي خوةدي َي َ
َ
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تين ظةشارتنا مرؤظةكي ية ،ذنةكا
ناظةك ،نة و َينةيةك ،نة نيشانةك ،ذ تشت نةبوو ،ب َ
ك��ورد ب جل� َ
ين ِرةنط�ين ،زارؤك��ةك ل س��ةر مل� َي وي ،ب ثةيا د َيتة س��ةر طر ،ثةرضةيةك
وي ثريةذن َي،
وي دةية ،وي قوماشي دئاظ َيذة سةر تربا َ
دةسيت َ
َ
قوماش َي سثي و نايلؤني د
كةظران ل دؤرا ترب َي ددة هةظ و ِرادبت س��ةر خوا ودةس��ت ب دوهايان دكت ،ب كةس��ةر
�واري ظ��ة
تي دك��ت ،د ن��اظ خةلك� َي دة ون��دا دب��ت و ذ ط��ر ب��ةر ب خ� َ
و غةمطي�ني ثستثس� َ
ديين خوة ،موسلمان ،مةسيحي .زةردةشيت ،ئ َيزدي ،سوننة ،ب َيدين،
دضت .هةر كةس ب َ
ئارام��ي ،كةلدان��ي ،نةس��تووري و ئؤرتؤدؤك��س ،كو ل كوردس��تان َي دم��ان ،دوعا دكت .ئةو
ك َيمنةتةوانةي� َي ل كوردس��تانا ئيس�لامي ي��ا ئ�يرؤ دة دذي��ن ،ك��و ذ فةرهةن��ط و كةلتوورا
كةظن��دة ل� َي هاتن��ة زاي�ين ،هةموو ثةرةس��تييا ي��ةك خوةداي َي دكن .خوةداي� َي ظي و وي.
خوةداي� َي س��اغ و مريي��ان...
ين ِرةش ل وي ط� َ
دن�يرم و وان هةم��وو ضاري� َ
�ري
ثرس��يار :دةم��ا ئ��ةز ب��ةر ب ذ َي��ردة َِ
َ
خةلكي هةكاري َيدة دانينةِ ،رؤذ
خواري دبينم ،ل وي ئالي ديوارةكي ِرةش د ناظ وان و
َ
عةردي ددا ،هةموو ئالي ب غةمان هاتبوون ث َيضان،
َ
ل بةر ئاظا بوو ،سةرم َي خوة بة ِرا
وي خ� َ
ذ نش��كاظة كابووس��ةك دهات��ة ب��ةر ضاظ� َ
�واري ك َيم دبن و
ين م��ن :وةك ك��و مرؤظ ل َ
ل ظي باني ل س��ةر طر ز َيدةتر دبن .وةك كو ثةنابةر َين كورد ه َيدي ه َيدي دمرن ،ئةظ
كام��ث تةك��ةز ش� َ
طري ئةم ل س��ةر س��ةكنينة،
وي دةم� َي ،ئ��ةظ َ
�ونثيي م��ة ظ��اال ناه َيل��ت و َ
دب��ت طرةك��ي مةزن ذ مرييان...
داود هريس��ت ( :)DAVID HIRSTئ��ةز ذ ث َيش��ة ِرؤذةك َي ذ ب��ؤ ظ��ان ثنابةر َي��ن ظ��ر
نابينم .دترسم ،هةطةر كارةك ذ بؤ وان نةبت ئةو َين هةموو ذ سةرما ل ظي جهي مبرن،
مرن��ا ب كؤم َ
ئييش��ي وان دكت.
برايم :هينا ذي ئةم ب ه َيظييا هاريكارييا ناظدةولةتي نة!
وي دك��ن) ناي َي��ت .هةط��ةر ب��دن ذي ،ت��رك َ
ري
ثرس��يار .. :و ئ��ةوا ه��وون (ضاظة ِر َيي��ا َ
تي
نادن .ترك دب َيذن كو هةر هاريكارييةك ذ وة رة ب َيت ،دةس��تث َيكي دظ َي ت َيكةظة دةس� َ
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وان .تركيا ذ بؤ هةر هاريكارييةكا ناظدةولةتي كو ذ بؤ وة ب َيت ،دخوازة د ذ َير كؤنرتؤال
وي دة دةرب��اس بنت.
َ
سةركردةي َي كوردَ ... :
َ
هاريكاريي ناظدةولةتي
وي دةمي ثشكا هةري طةلةك ذ وان
وي ب َي ئةجنام بن .ئةم كورد ثشكةكا ك َيم دطه َيذة مة .دةستث َيكي
ذ بةر طةندةلييا تركان َ
�ري ذي ثؤليس� َ
تي
ين كةمث� َي ،تش� َ
ترة بض��ووكان ،هةت��ا ل ذ َي� َ
دكةظ��ت دةس� َ
تي مةزن��ان ،ثش� ِ

دمين��ت ددن��ة م��ة ،ئ��ةو ذي هةط��ةر تش��تةك مبين��ت .ئ��ةظ ل هةم��وو جهةك��ي ئةظ ك َيش��ة
هةية ،هةردةم ذي وا بووية ،ناي َيت طوهارتن ،هةطةر ترك وس��ا دخوازن ،باش�ترة ئةم ذ
برضينا مبرن!...
ذي ت َيت ،هوون َي ض بكن؟
ثرسيار :ئةظ بهنا ب َيه َيظي َي َ
ث َيشمةرطة :ئةم َي خةباتا خوة بةردةوام بكن!
ثرسيار :تةظي ظ َي هةموو نةهامةتي َي ،هوون َي خةباتا خوة بةردةوام بكن؟
براي��م( :وةردةطة ِرين��ت ،نة ِرين��ا كةس� َ
�ري مريي��ان
ين هاتين��ة تةعزي � َي ل س��ةر ط� َ
ظةدب َي��ذة) :تةك��ةز ،ئ��ةظ خةلك� َ
ين ل ظرا دب َيذن :ئةم� َي خةباتا خوة بةردةوام بكن ،هةتا
ئ��ةو دةم��ا ك��و ئوتؤنؤمي� َيَ ،
ديوكراس��ي َي و ئازادي� َي ب دةس��ت دخن...

ثرس��يار :خويادك��ت ،ك��و ئ��ةظ خةبات��ا بةرامب��ةري زؤردارةك��ي ،ك��و خ��ودي ضةك� َ
ين
كيميايي��ة ،ض ئةجنام��ا َ
�اري ب��ن...
وي تنةب��ت ،و هوون� َي ل خةس� َ
َ
�ري ِرةظييانة.
بؤمبةيي طازاذةه� َ
براي��م :خةل��ك دب َي��ذن ،هةت��ا ئانه��ا جارةك َي ذ ب��ةر
بةري ذي ترس��ا وان هةبوو ،نة ذبةر كو ترس��ؤنةطن يان نة خةباتكار َين ب ه َيز بوون،
َ
�ري خ��وة ِرزط��ار بكت.
ل� َي ذ ب��ةر ك��و ض نةتةوةي��ةك ن��كارت بةرامب��ةري جةنط��ا طازاذةه� َ
وي ب كةرةس� َ
�تةيي دذي وان ض��ةكان هةي��ة ،ئ َيم��ة ل دةف مة
ه��ةر نةت��ةوة ث َيويس��تييا َ
وي خةلك دب َيذن :ئةم شةنس َي مة تنةبوو ،مة نةدكاري ل عرياق َي خوة ذ
نينة .ذ بةر َ
طازاذةه� َ
�ري ِرزط��ار بك��ن .وةك��ي دن ئ��ةم ذ تش��تةكي ناترس��ن .نة ذ تانك ،ن��ة تؤثان ،نة ذ
َ
َ
بؤمبةيي
فرؤكةيي جةنطي ي َيت ميط ،بؤمبةباران ،هةليكؤثتةر و هةروةها
طولـلة و
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يي كؤ س� َ
ناثاملَ ،
�وثايي عرياق َي هةتا ئانها ب ظان ضةكان كوردس��تان و َيران كريية...
ثرسيار ... :ذ وان ذي هوون ناترسن؟
براي��م ...:ئ��ةم ذ وان ذي ناترس��ن .ئ��ةم هين��ا نةطهش��تنة داوي� َي .ئ��ةم هين��ا دكارن
ش��ة ِر و خةبات� َي بك��ن .ب در َيذاهيي��ا س��االن ئ��ةم ذ تةظاي��ا ش��ة ِر َين ب��ووري ِرزط��ار بوونة.
�ري ي� َي ن��وه .هةت��ا ئانها ذ ئام��رازةكا بةرةظاني َي دذي ظان
ب تني� َي ذ ظ��ي ش��ة ِر َي طازاذةه� َ
َ
طازاذةهري
ض��ةكان نةكةفتيي��ة دةس�تي م��ة .كةس ذ ش��ة ِري كؤمكوذييا نةتةوةيةك� َي ب
تين جيهاني ئازاد دكارة هاريكارييا بكت و هةطةر جيهانا ئازاد
وي ب َ
ِرزطار نابت .ذ بؤ َ
و َ
وي هاريكارييا
تين خوةداي َي مةزن َ
وي دةم َي ب َ
ديوكرات ذي هاريكارييا مة نةكتَ ،
مة بكت...
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توركيا نة بةرثرسة
يي
اسثاردةيي تايبةت َ
َ
ضاظث َيكةفتن ب ثاريَزطاريَ دياربةكريَ ِرة و ِر
َ
عيراقي
تركيي ذبؤ كاروباريَ ثةنابةريَن كورد ي َين
َ
ِريَذيما
خةيري كؤزاكطيؤغلوو
)2013-1938( Hayri Kosakgioglu
لة نظيسينطةها ثاريَزطار
دياربةكر /15 ،سثتةمبر1988/
وةرطيةك��ي فةرم��ي ي� َي دائريةي��ا ِراطهاندن� َي ل ئةنق� َ
�ةري ،ل��ة
ضاظث َيكةف�تن ذ ئالي� َي
َِ
تركي��ا هاتيية وةرطة ِراندن س��ةر زمان� َي َ
ئالاني.
�ري يوكس��ةكؤظا –
ثرس��يار :جةناب � َي ثار َيزط��ار ئ��ةم ل كةمثةك � َي ل ن َيزي��كا باذ َي� َ
سوئويس��تو – م��ة ديتيي��ة ك��و كورد َين قورباني� َ
طازاذةهري ل ورن .طةلؤ ئةظ د نة ِرينا
َ
ين
َ
بةرثرسي تركيا ذي دة وسا ية؟ ئةظ نووضة ل دةف وة ذي هةية؟ ئةظ نووضة ذ ئالي َي
رتاس��ت دكن؟
دوة دة ذي ه��وون ثش ِ
وي ل دوف م��ن نين��ن .م��ن ب خ��وة س��ةرةدانا
كؤزاكطيؤغل��وو :ض زاني��اري ل س��ةر َ
ين ثةناب��ةران كرديي��ة ،ب� َي زاني��اري و نووضةي� َ
هةم��وو كةمث� َ
ين وس��ا نةكةهش��تنة م��ن.
ئ��ةز ب ثةنابةر َي��ن عرياق � َي ِرة ئاخظيم��ة و م��ن ذ وان ِرة طؤتيي��ة ك��و هةط��ةر ِراس�تي
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َ
وي تةختؤر َين مة ضارةسةرييا وان بكن .من ذ
طازاذةهري بوو بنَ ،
َ
ضةكي ك َيميايي و
تةختور َين فةرمي َ
يي ترك ِرة ل تةظايا كةمثان طؤتيية :هةطةر حالةتةك وسا هةبت
َ
طازاذةهري هةبن دظ َي وان بشينن نةخوةشخانةي َي حكوومةت َي
َ
نةخوةشي
و ب ِراسيت
�ري و تةختور َي��ن ور نةخوةش��ان درم��ان بكن.
ل دياربةك� َ
َ
نةخوشخانةيي
طازاذةهري هاتيية شاندن
َ
ثرسيار :هةتا ِرؤذا ئريؤ ض قوربانييةكي
َ
دياربةكري؟
كؤزاكطيؤغل��وو :هةت��ا ظ� َي ِر َ
وذي ن��ا .هن��ةك ك��ةس مرن��ة ،ك��و نةهاتيي��ة خوياك��رن،
ثشكنيين
َ
طازاذةهري مرنة يان نا .ذ مسن دو تةختؤر َين ثسثؤر شاندنة دا
َ
طةلؤ ذ بةر
ين وان مريي��ان ،قةب��وول نةك��رن كو ثش��كنني ذ تةرم َي َ
بك��ن .ل� َي خزم� َ
مريي وان رش��ة
ب َيتة كرن.
ثرس��يار :جةناب � َي ثار َيزط��ار ،ئ��ةز ب خ��وة ل ظ � َي كةمث��ا – سوئويس��تو – ِراس�تي
تةختؤرةك��ي ت��رك هامت��ة-،
َ
يت
كةفت�ني ،م��ن ش��ةريتا تؤمارك��ري ي��ا ظ� َي كاس� َي َ
وةرط�ير ،ب��ةري ظ� َي ضاظث َي
براي� َي
َِ
وي ب��دت ،ئ��ةظ ِراس��تيية ،ك��و ئ��ةز ئانها
م��ن دانيي��ة س��ةر ،ت دكاري بفةرمي��ي ش��ةهادةتا َ
تةختوري حكوومةتا تركيا ذ من ٍِرة طؤتيية :ئةو دزانت ،كو د ظ َي كةمث َي
َ
دب َيذم:ـ كو:
َ
َ
طازاذةهري ،ل َي د ِرةوش��ةك َي دةية ،كو
قوربانيي
دة ثةنابةر َي��ن ك��ورد هةن��ة ،ك��و بوون��ة
ن��كارت ضارةس��ةرييا وان بك��ت ،ذ ب��ةر بةرثرس� َ
ين تركي��ا ض دةرمان��ةك ل دةف وان نين��ة
ذي ببينن ذ بؤ دةرمانكرنا وان .جةناب َي ثار َيزطار ،ل س��ةر ظ َي يةك َي وة ض
�وودي َ
كو س� َ
�اري داية وان؟
زاني� َ
كؤزاكطيؤغلوو :دبة كو ظي ختتؤري طؤتبت :ب وي ةاية كو تشتةكي وسا هةبت ،ل َي
دسةييت وي دة هةبت .ئةز دكارم
َ
تةكةز نةبوو ،ئةز باوةر ناكةم كو ض بةلطةيةك وسا د
ل سةر ظ َي مةسةل َي شروظةيةك َي بكم :ئةو ثةانبةر َين هاتنة ظرا( ،ل عرياق َي) بةشداري
د شة ِر دة نةكرنة ،هةروةها ِراسيت وي شة ِري ذي نةهاتنة ،وان شة ِر ذي ب ضاظ َي خوة
تين بةشةكي ك َيم ذ وانا بةشداري د شة ِر دة كرنة .ياني :هةطةر بة ِراسيت
نةديتنة .ب َ
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ل عرياق� َي ضةك� َ
وي طاظ� َي ناب��ت م��رؤظ ل تركي��ا ب دوو
ين كيمياي��ي هات�بن بكارئان�ينَ ،
وي ل َي بكة ِرتن!
بةلكةياندة بطة ِرت ،بةلكي دظ َي ل عرياق َي ل جه َي َ
ثرس��يار :جةناب� َي ثار َيزط��ار ،ن��ة ه��ةر تةختؤرةكي ترك ظ َي يةك� َي دب َيذت ،كو ل ظر
ين طازاذةه� َ
ين قورباني� َ
ل خ��اكا تركي� َي كورد َي��ن عرياق� َي ي� َ
�ري هةن��ة ،ئ��ةز ب خ��وة ذي،
َ
ؤذنامةظاني ديرت ،تةختؤر َين ديرت ،ضةند ثسثؤر َين كةلةطي شارةزا ل ئورؤثا ،تاقيطة،
ِر
رتاس��ت دةكن .ب بةلَطة! وةك منوونة من
نةخوةش��خانة - ،طةلةك ذ وان – ظ َي يةك َي ثش ِ
ب خ��وة ل ظ� َي كةمث��ا سوئويس��تو م��ن زارؤكةك��ي بض��ووك ديت ،ب ئةش��كةرة نيش� َ
�اني و
َ
تةختؤري ترك ،كو بةرثرس َي كةمث َيية،
َ
طازاذةهري ل وي دياربوو .ئةو
َ
جهي باندؤرا
وي دة هةيةة!! جةناب َي
رتاست دكت .بة تؤماركري! طؤتن ب طؤتن! د دةقا َ
ظ َي يةك َي ثش ِ
ثار َيزط��ار! ه��وون ذ ظي ب طومانن؟
كؤزاكطيؤغلوو :هةتا ئةو جه َي ئةز هاتبم ئاطةهادار كرن ،ب َ
تينتةختؤرةكي كورد
َ
�ري ل ور هةنة .ت تةختؤرةكي
قوربانيي طازاذةه� َ
ك��و ل ورة ،ئ��ةو ذي تةك��ةز دك��ت ك��و
رتاس��ت نةكريية .طةلةك مرؤظان ب كؤمان ِرةظيانة
بةرثرس ي َي ترك تش��تةكي وس��ا ثش ِ
َ
َ
وي ٍِرةظيانة
طازاذةهري .ذ بةر َ
دةربةيي
هاتنة تركيا ،ترسيانة كو ئةو ذي ت َيكةظن بةر
َ
َ
قوربانيي طازاذةهري نة.
مرؤظي هان ذي
ظر .ل َي ئةظ يةك نابت بةلَطة كو ئةظ
�كنيين
َ
ثرس��يار :جةناب��ي ثار َيزط��ار ،ه��وون ئامادةن��ة ِر َي ب��دن كو كؤميس��يؤنةكا ثش�
ظةكؤليين بكن :طةلؤ ئانها
َ
ي��ا ناظدةولةت��ي ب تةختؤر َي��ن ثس��ثؤر ب َين��ة ظر و ل وي جه��ي
�ري د وان كةمث� َ
كورد َي��ن قورباني� َ
ين تركي��ا دة هةن��ة يان نا نينن؟
ين طازاذةه� َ
كؤزاكطيؤغل��وو :ه��ةروةك م��ن ذ وة رة طؤت��ي :هةطةر كةس��ةك هةبت و تةكةز بكت،
ين طازاذةه� َ
ك��و قورباني� َ
�ري هةن��ة ،ب��ةرا ب� َي دةف من و ذ من ِرة ب َي��ذت -.وةك منوونة ت
ين وان مرؤظ��ان ي� َ
( وةك ِرؤذنامةظانةك��ي) ض��اوا ت دكاري ،تةك��ةز بك��ت طةل��ؤ برين� َ
ين
طازاذةه� َ
�ري نة يان نا؟
ثرس��يار :يةك��ةم ه��ا ظاي��ة ،م��ن ب دروس�تي ل َيدوان��ا تةخت��ؤري ي��ا حكومةت��ا تركي��ا،
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َ
طازاذةهري ل َي
َ
قوربانيي
ك��و ذ كةمث� َي ي��ة ،م��ن ب خ��وة ِرة ئانيية ،ئةو ل َيدوان دب َي��ذت:
هةن��ة .دووي��ةم ،هةروةه��ا تةشخيس��ا تةختؤرةك��ي ك��ورد ل كةمث� َي ل دةف من��ة ،ك��و ب
تةختؤري تركة) .س َييةم ،من ب خوة كاريبووم تةكةز بكم كو ئةو
َ
تةمامي (وةك يا وي
نيش� َ
�اني طةلةك��ي خةراب��ن ،م��ن ئ��ةو ب ضاظ� َي خ��وة دينت و ضارةم ذي :ئ��ةوي من د ظ َي
كةمث َي دة ديتيية و ذ ئالي َي تةختؤرانظة ذي ،ذ من ِرة هاتيية ئةشكةرة كرن،ث َيشرت لة
َ
ري ظييةناِ .راس��تة ئةز نة
�خانةيي باذ َي َ
هةلَةجبة نيش��ا ن هةنة ،وةك منوونة لة نةخوش�
َ
طازاذةهري
واري
تةخت��ؤرم و ئ��ةز دووري وي ب��واري م��ة ،ئ��ةز ناب َيذم كو ئةز ثس��ثؤرم د َ
َ
نيشاني ل ظر دةركتنة وةك
دة ذي .ل َي ئةز دوور نابينم ،كو ئةو ل َيدوان وةك يةكن و
رتاس��ت
وي ِرادةي��ا ك��و ئ��ةز ذي وةك ش��اهدةكي دكارم َ
ئةو َي��ن ظ��رن .هةت��ا َ
وي يةك� َي ثش ِ
حالةتي ديرت َ
َ
َ
طازاذةهري
يي
بتين من ب ضاظ َي خوة ديتنة ،بةلكي ذ بةر من
بكم .نة َ
ديتن��ة .ئ��ةز تةك��ةز دك��م ك��و :ئ��ةظ ذ ب��ؤ ت��ة ن��ة تش��تةكي وةحش��ي ي��ة ،ل َي هوون وس��ا ب
ئاس��اني نكارن خوة ذ بةر ظ َي ِراس��تي َي بدن ئالي...
َ
طازاذةهري نة .دبة
َ
قوربانيي
كؤزاكطيؤغلوو :هنةك خةلك هةنة ،كو دب َيذن ،ئةو
وي يةك َي بب َيذت ،ل َي دةس��تث َيكي
ك��و واب��ت .دب��ة واب��ت ذي :تةخت��ؤرةك س��ةردانا بكت و َ
وي طاظ� َي مروظ
ث َيويس��تة ثش��كنني ذ وان ِرة ب َيت��ة ك��رن ،ل تاقيطةه��ان ب َين��ة نرخان��دنَ ،
دكارة بب َيذن كو ِراس��تة يان نا .ئةظ ذي ث َيويس��تييا وي ب كةس� َ
ين ثس��ثؤر هةية .هةطةر
َ
وي دةم َي ئةم َي وان بينن نةخوةش��خانةيان و وان
طازاذةهري بنَ ،
َ
قوربانيي
ب ِراس�تي
َ
َ
ذةهري ديتنة؟
قوربانيي طازا
دةرمان بكن .ب ِراس�تي تة
ثرسيار :بةليَ ،من ئةو ديتنة...
كؤزاكطيؤغلوو .... :بةحسا منوونةيةك َي ذ من ِرة بكة...
ئةزي بةحس��ا حالةتةك َي ذ تة ِرة بكم :من ل كةمثا سوئويس��تو زارؤكةك
َ
ثرس��يار:
َ
دةمذم�يران دقيذان��د ،دةظ
دي��ت ،تةمةن� َي وي هي��ذدة ( )18هةي��ظ ب��وو .وي زارؤك��ي 24
دف�ني وي وةرم��ي بوو،
َ
و ضاظ َي��ت وي س��ؤر بووب��وون ،دكوخيي��ا و الش� َي خ��وة دخوران��د،
تي وي ش��ةوتي بوون ،ئةلةم
هةر ضةند دةقةيةك َي ظةدرش��ييا ،ناظا وي ذي دضوو ،دةس� َ
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ذ ذ َي��ر ضةرم� َي وي دهات��ة دةر ،تةظ��دة بووبوو دةق َينس��ثي ،تش��تةكي عةج َيب ب س� َ
�ةري
وي هاتبوو...
وي كةضك َي ضووبوو
كؤزاكطيؤغل��وو( :طوتن��ا م��ندب� ِرة)  ...و (دثرس��ة) طةل��ؤ باظ� َي َ
�ؤري ترك ي َي كةمث َي؟
دةف تةخت� َ
ثرس��يار :بةل�يَ ،ضووب��وو .م��ن باش��قة دةق� َي طؤتن� َ
ين وان ذ بؤ جةناب َي ت��ة ئيناينة،
َ
طازاذةهري نة ،ل َي ئةو نكارت وان دةرمان بكت ،ذ
َ
قوربانيي
كو تةختؤر دزانت ئةظانا
َ
ثةرثرسي ويظة دورمان ذ وان ِرة ناي َي .و ئوظ يةك ذي حكوومةتا تركي َي
بةر ذ ئالي َي
تةختؤري ترك :ئةز ِرةج َي ذ تة دكم ،نةه َيلن
َ
ذ بةرظةبةرثرس��ة .من خوة ئاظ َيت وي
ئ��ةظ زارؤك مب��رة! بزاظ��ا خ��وة بك��ة كو نةمرت! -هوون دخوازن جارةكا ديرت ل ش��ةريتان
طوهداري بكن؟ -جةناب َي ثار َيزطار! ت ض دب َيذيت؟
وةرطي دكت(...
كؤزاكطيؤغلوو( :ل ذ َير ل َيظان ِراو َيذكاري َي ب
َِ
ثرس��يار :جةناب� َي ثار َيزط��ار ،تةخت� َ
�وري وة ي� َي ت��رك ئةش��كةرة ذ م��ن ِرة ط��ؤت :ئةظ
زارؤك دظ� َي خوةزي��ا خ��وة ب مرن� َي بين��ت ،ذ ب��ةر ض دةرماني نادن َي!...
ه��ةكاري دةه ( )10تةختؤر َي��ن ت��رك َ
ي�ين
َ
كؤزاكطيؤغل��وو :ل��ة نةخوةش��خانةيا
ثس��ثؤر هةن��ة .ذ س��تةمبؤل َي هاتن��ة ه��ةكاري ذ ب��ؤ هاريكاري َي .ئةظ تةختؤر َين ثس��ثؤر ل
�ةكاري ل بةن��دا دةس��تث َيكرنا َ
كاري خ��وة ن��ة.
َ
نةخوةش��خانةيا ه�
ثرس��يار ... :بةلَ�يَ ،ئ��وظ ثس��ثؤر َين ت��رك ن��كارن هاريكاريي��ا ظان مروظ��ان بكن ،كو ب
وي هةموو مبرن.
ِراس�تي كةفتن��ة ب َيه ًيظي� َي دة...؟ ب ِراس�تي دظ� َي هاريكاري َي بك��ن ،يانا َ
َ
كؤزاكطيؤغل��وو :دظ� َي ه��وون ل عرياق َي ل جه� َ
ضةكي كيميايي بطة ِرن،
ين بكارئانينا
نة ل ظر ل تركيا!...
ثرسيار ... :جةناب َي ثار َيزطار ،ليَ....
كؤزاكطيؤغل��وو( :طؤتن��ا م��نةب� ِرت ) ...:هةط��ةر ِراطهاندن��ا جيهان��ي و ه��وون وةك
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�ري وة بةلطة َ
ظةكؤليين
َ
دظي ،هوون دكارن ل عرياق َي
ِرؤذنامةظ��ان ذ ب��ؤ جةنط��ا طازاذةه� َ
بكن ،ن��ة ل تركيا!
ثرس��يار :جةناب � َي ثار َيزط��ار ،تةك��ةز ،ل س��ةر ظ � َي كارةس��اتا مرؤظ��ي د دةرحةق � َي
كورد َي��ن عرياق� َي دة ،تركي��ا ب� َي تاوان��ة .ل� َي ده َيل��ن ،ل خ��اكا تركي��ا ك��ورد ب طازاذةه� َ
�ري
�ري ئاظ َيتيية مة
مب��رن...؟ ك��ورد دب َي��ذن :تركي��ا خوة ذ بةر ِراس��تييا كو عرياق َي طازاذةه� َ
َ
ددة ئال��ي .هنةك� َ
طازاذةهري مبرن ،ذ
َ
قوربانيي
ين دي�تر دب َي��ذن :تركي��ا ل وي دكة ِرة ك��و
َ
َ
دسةدسالي
وي ب عرياق َي ِرة .ذ ئالي َي ئيخالقيظة (د
ثةيوةنديي َ
بؤ كو زيان نةطه َيذن
بؤريدة ،ل ئةوروثا ذ بؤ ش��ةرمةزاركرن و مةحكوومكرنا تاوانباران ،كةس� َي تاوانبار ل
ئؤرت��ا باذ َي� ِر دهات��ة طر َي��دان ،و خةلك� َي ب تف و نفرينان ئةو ش��ةرمةزار دكرن) و تاي َي
َ
هستوي وي...
مةحكووميةت َي دحس�تن
كؤزاكطيؤغلوو :مة بةلَطة َ
دظي!
�ةزي ج��ارةكا ديرت
ثرس��يار :هن��ةك بةلط��ة ل س��ةر ماس��ا تةن��ة ،جةناب� َي ثار َيزط��ار ،ئ� َ
(بثرس��م) :طةلؤ هوون ِر َيددن كو كؤميس��يؤنةكا ثشكـ� َ
ظةكؤليين
َ
�نيينيا ناظدةولةتي و
بك��ت؟ بةل َي يان نا؟
وةرط�ير َي حكوم��ي ي� َي ك��و ذ َ
ئالان��ي وةردطة ِران��د ترك��ي ،دةس��ت
وةرط�ير :ئ��ةو
ي� َي
َِ
َِ
ذ كار ب��ةرددت .هةظكارةك��ي دي�تر ذ بةش� َي ِراطهاندن� َي ك��و ب ئنطليزي��ةكا طةلةك��ي ب��اش
وةرط�يران ذ تركي ذ بؤ زمان َي ئنطليزي،
وي جه� َي وي بك��رت .ضاظث َيكةف�تن ب
دئاخظ��ةَ ،
َِ
دي ب��ةردةوام بت.
َ
ثرس��يار :ذ ب��ؤ ك��و ب كورت��ي ئ��ةم بابةت� َي ب داوي بين��ن ،تركي��ا د ظ� َي دةرب��اري دة
ِرؤال ش��ةريك َي تاوان َي ب عرياق َي ِرة دطرة – د دةما كو نازييان جهوو ب كؤمان ب َ
طازي
خةنقان��دن– هةت��ا ئانه��ا ئ��ةو كؤمكوذيي��ا ب مةواد َين كيميايي ب ك��وردان هاتية كرن ،و
وةك َ
َ
ظةش�يرة؟
وي هين��ا ل دنياي� َي نةبووي��ة ،طةل��ؤ تركي��ت دخ��وازة ظ َي يةك َي
�ياري بان��دؤرا خوة ل
كؤزاكطيؤغل��وو( :ب عاج��زي بةرس��ظ َي ددت ،وةك ك��و ظ� َي ثرس� َ
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سةر كربت):
يةك��ةم :ب ِراس�تي ئ��ةز ظ��ان هةم��وو ترهمةتان��ا ي� َ
ين ل دذي تركي��ا قةب��وول ناك��م.
ل س��ةر ظ َي ثرس��ا تة ،تركيا نة د ِرةوش��ةكا وس��ا دةية كو ل س��ةر ئاس��تا ناظدةولةتي ب
دةولةت��ةك تاوانب��ار ب َيت��ة زان�ين .تركيا ب ش� َيويةيكي باش ئةو م��رؤظ ل خوة طرتن .ب
ِراس�تي هةط��ةر م��ة خبوةس��تا ئ��ةم هاريكاريي��ا عرياق� َي بكن ،م��ة دكاريبوو ب ئاس��اني َ
وي
بك��ن ،مةي� َي دةري� َ
ين خ��وة س��ينؤري ل ث َيش��ييا خةلك َي بطرتانا .ل َي مة وس��ا نةكر .تةظي
َ
وي ذي بكن و
ظةشين ،ب ئاساني مة كاريبوو ئةم َ
وي ذي :هةطةر مة خبوةستا ِراستي َي
َ
سينؤري خوة ل ث َيشييا برينداران و ِراطهاندنا طشيت  -تةظي ِرؤذناةظان ذي بطرتا،
َ
مةي َي
َ
ناظضةيي كو ه��وون ب ئازادي
م��ة ئ��ةو ذي نةك��ر و ئالي� َي ه��ةري طرن��ط ذي ئةظة :ئ��ةو
ل وان دطة ِرن ،ذ ئانهاظة ب ش� َيويةكي ئاس��ايي ل ث َيش��ييا كةس� َ
ين س��ظيل طرتينة .ذ بةر
مةس� َ
�ةلةيي ئاس��ايش و ئارامي َي ظة .مة تةظايا وان ناظضةيان ل ث َيش��ييا هةموو جيهان َي
وي ذي ئ��ةز دخ��وازم ظ� َي ذي بب َي��ذم
ظةكرن��ة دا هةرك��ةس بزانب��ت ض ل ور دب��ت .تةظ��ي َ
ك��و :طةل��ةكان ذ ك��وردان ب��ةري دان��ة ئريان� َي ،و ل ور ذ َ
يي ل تركيا طةلةكرتن ،و ئريان و
وي دظ َي ئريان َي ئ َيش��ا
دوذمين ظ َي خةلك َي ية .ذ بةر َ
َ
تركيا د ش��ة ِر دةنة ،ئةو عرياقا كو
َ
َ
طازاذةهري هاتنة وان
َ
خةلكي كو ِراسيت
راطهاندني جيهاني و ظان
ظ َي خةلك َي بطهينة
سةري ظ َي خةلك َي
َ
نيشاني دنياي َي بدت .دظ َي ئريان َي ذ جيهان َي تةظي ِرة بب َيذت ب َي ذ ب
�ةري دةه س��االية تركي��ا خ��وة دووري ظ َي ك َيش��ةي َي خس��تيية،
هاتيي��ة ،ن��ة تركي��ا .ئ��ةظ س� َ
ه��ةر تش��ت ل ظ��ر ظةكريي��ة ،تركي��ا والتةك��ي دميوقراتيي��ة ،ئ��ةو جه� َ
ين ك��و وة ديتن��ة،
َ
ئةنقةري س��ةردانا وان جهان كرنة .طؤتنا من يا
َ
حزبي تركيا ذ
ثارلةمانتار َين هةموو
داوي ذ وة ِرة ئةظة :هةتا ب ِرؤذا ئريؤ ب ض ش َيوةيةكي بةلطة ذ ئالييةكي فةرمي ل سةر
َ
�ري هةبن.
قوربانيي طازاذةه� َ
وي مةس��ةل َي ذ م��ة ِرة نةهاتيي��ة ك��و ل س��ةر خ��اكا تركي� َي
َ
ين ِراس�تي كةت��ن دةس� َ
بةل�يَ :هةط��ةر ِرؤذةك� َي ذ ِرؤذان بةلَطةي� َ
وي طاظ� َي تركي��ا
�تي م��ةَ ،
دي بكت.
وي ب َي َ
تي َ
ئةوي ذ دةس� َ
َ
ثرس��يار :هوون هةلوةس��تا خوة سياس��ي ذ من ِرة ش��رؤظة دكن .ل َي ب َيرت ئةز دخوازم
َ
جواميييا وة بزانبم :هور ئةو ش��اندا حزبا سؤس��يال دميؤقرات-
ذ ئالي َي مرؤظايةتي و
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وي يةك� َي كو :بةليَ!
ظةكؤليين هاتنة س��ةر َ
َ
هةط��ةر ت��ة ِراس�تي دظ َي��ت -ثش�تي ثش��كنني و
ين بكارئانين��ا ضةك� َ
بةلطةي� َ
ين كيمياي��ي ل عرياق َي ل بةر دةس��ت هةن��ة ،هةتا كو باندؤرا
َ
سينؤري
وان طهشتيية سةر سينؤر َين تركي َي .ئةو سؤسيال دميؤقراتانا ب خوة ل دووري
شانةيي م َي َ
َ
شي هنطظ ديتنة كو مرينة ،هةروةها كةوار َين
هةكاري ب ضةند كيلؤمرتان
َ
وان تةظدة مرنة...
َ
دةرباري دة من ض نةبهيستيية!
َ
(سةري خوة دهةذينت!) :دظ َي
كؤزاكطيؤغلوو:
ثرسيار :ئةظ بي بي سي  BBCب خوة و ِراديؤيا تركي َي ِرا طهانديية!
ئةوي دظابوو ذ وة ِرة ب َيذم ،من ذ وة ِرة طؤت!
َ
كؤزاكطيؤغلوو:
وي ه��وون ذ عرياق� َي دترس��ن؟
ثرس��يار :ه��وون ب ض ش� َيوةيي تةك��ةز ناك��ن ،ظ��اذي َ
ه��وون ثةي ِرةويي��ا ض ثةيام��ةكا مرؤظايةتي� َي ي� َ
ين ك��و ذ ئالي� َي خافي�ير َ
ثي َي��ز دي كوييار
(س� َ
وي دةم� َي دة) ئ��ا ئةمةريك��ي ناك��ن؟
ي ئةجنوومةن��ا ئاسايش��ا ناظدةولةت��ي د َ
�كرتي َ
كؤزاكطيؤغل��وو :ئ��ةز ب��اوةرم ك��و ئ��ةم ئةرك� َي ب باش��ي ب ج��ه تينن و ئةو بةش��ا كو
دظ َي��ت ئ��ةم بكن ،مة زيدةي� َي َ
وي ذي كريية.
َ
ي بةريتاني ي َي
ثةيامني َ
كةفتين تينة ،بةرس��ظا ثرس��يار َين
َ
ثار َيزطار داوي ب ضاظث َي
ِرويتةرز ددت..
د  1988/9/15ب داوي هات
مايف هةموو و َينة و و َينةطرافيكان ظةدطة ِرن ذ َ
(فيديناند ه َينةبيشلةر) ِرة.
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ARABIC:

TURKEY
– )Hakkâri - Suüstü (kurd. Şakitan
Yüksekova
ُكرد العراق -ضحايا الغازات السامة
يف خميم سويوستو القريب من َ
يوكسكوفا
 13ايلول 1988
مشاهدات شاهد عيان
بقلم :فرديناند هينربيجلر -شاهد عيان

184

ANFAL 1988
Ferdinand Hennerbichler

يف ش��هر أيل��ول س��نة  ،1988اوت تركي��ا عش��رات االالف م��ن الك��رد العراقي�ين الفاري��ن م��ن
القص��ف بالغ��ازات الس��امة م��ن قب��ل اجلي��ش العراق��ي يف خمي��م بش��رق االناض��ول .أغلبي��ة
الفاري��ن كان��وا م��ن ضحايا الغازات الس��امة واصابات بعضهم كان��ت خفيفة والبعض اآلخر
كان��ت عصي��ة عل��ى الع�لاج .لك��ن تركي��ا مل تقبل ه��ؤالء الالجئني الكرد عل��ى انهم ضحايا
للقص��ف الكيميائ��ي ،النه��ا التري��د ان تض��ع نفس��ها يف موقع املس��ؤولية كما اعلن��ت ،وعليها
عندئذ ان تؤكد لالمم املتحدة ان العراق قصفت الكرد بالغازات السامة ،وحجتها الرمسية
يف ع��دم قب��ول ذل��ك انه��ا أرس��لت أطب��اء أت��راك اىل خميم��ات الالجئ�ين ومل يعث��روا على أي
ضحي��ة م��ن ضحاي��ا الغ��ازات الس��امة ولذل��ك مل تق��م احلكوم��ة الرتكي��ة مبعاجل��ة اجلرح��ى
املصابني بالغازات السامة ،النها التعتربهم ضحايا الغازات الكيميائية ،كما مل تقدم أدوية
مض��ادة للجرحى.
احلقيق��ة كان��ت عل��ى الش��كل التال��ي ،االالف م��ن ضحاي��ا الغ��ازات الس��امة م��ن االطف��ال
والعجزة من الكرد الفارين اىل تركيا ،واجهوا االهمال من لدن احلكومة الرتكية ،وتركهم
يواجه��ون مصريه��م ب��دون أدوي��ة وال عالجات مضادة هلذه االس��لحة احملرمة.

خميم سويستو القريب من يوكسكوفا
سويس��تو ،املخي��م املؤق��ت لالجئ�ين الكرد العراقيني بالقرب من يوكس��كوفا يف جنوب
ش��رق االناض��ول ،الوق��ت قب��ل الظهرية ،حيث الش��مس ترس��ل أش��عتها الثقيل��ة على املخيم،
كذلك ترى مقربة ضحايا الغازات الس��امة على الطرف اآلخر ،ألوان خميفة تلقى بأش��عتها
عل��ى املخي��م ،أل��وان مزعج��ة ،صف��راء ومحراء فاقعة كال��دم ،رمادية وبنية وس��وداء ،وبني
هذه التعاسة جتد االلوان املبهرة ،األزياء الكردية امللونة ،وكأنك يف كردستان أخرى .أناس
كث�يرون ،عيونه��م متعلق��ة بأم��ل قريب ،جتد الصرخات وب��كاء األطفال والضجيج ً
أيضا يف
كل م��كان من هذا املخيم.
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الطفلة اجلرحية
كردي يف الثالثني من عمره ،حيتذي حذاء بالس��تيكي ،بزي كردي خمطط باللونني
االبيض واالزرق ،بلحية وعمامة ،حيتضن طفل صغري .تلك الطفلة كان يصرخ باستمرار،
يبك��ي ويص��رخ حبرق��ة .املرتج��م براي��م يق��ول :م��ذ عرفت ه��ذه الطفلة وه��ي تصرخ واىل
االن ،الت��أكل ش� َ
�يئا ،ألي��ام وه��ى عل��ى ه��ذه احل��ال .الطفل��ة كان��ت تصرخ من االمل الش��ديد.
تأت��ي ام��راة وحتم��ل خرق��ة زرق��اء يف يده��ا وتبل��ل تل��ك اخلرقة باملاء وتضعه��ا على جبني
الطفلة ،لكن الطفلة التكف عن البكاء ،وتعارك احلياة يف سبيل البقاء .ذلك الكردي يبدأ
ً
ومشاال لتهدئتها ،لكن دون جدوى.
بتحري��ك الطفل��ة ميين� ً�ا
تل��ك الطفل��ة ،تعتص��ر أمل� ً�ا أمام��ي ،بزيه��ا الك��ردي الب�ني املائ��ل للخض��رة وقميصه��ا
البنفسجي ،بشعرها االشقر ،ووجهها املدور واألمحر كاجلمر ،كانت حتمل حبرأ من الدموع
يف عينيهاو متس��ح دموعها بكم قميصها ،تفتح عينيها بصعوبة بالغة .كان وجهها وأنفها
متورم� ً�ا ،كان��ت جراحه��ا طافي��ة عل��ى جلده��ا ،وتظهر حب��ات بيضاء عل��ى يديها وتتنفس
بصعوب��ة بالغ��ة ،فمه��ا مفت��وح دائم� ً�ا وكان��ت تص��رخ كي تس��تطيع التنفس ،مع كل ش��هقة
تصدر حشرجة من فمها وتبكي وتصرخ باستمرار .تلك القماشة الزرقاء اليت توضع على
ً
أحيانا بوضعها على
وجهه��ا ،التفيده��ا يف تس��كني االمل ،لكنه��ا تبعدها عن الع��امل اخلارجي
ً
وأحيانا ما تبدأ حبك جلدهت ،حتك جس��مها بطريقة
عينيها ،عس��اها تقلل من معاناتها،
فظيعة اىل حد حتس من خالله بأنها ستس��لخ جلدها عن جس��مها.
كردي آخر ،ممدد على جنبه ،يضع يديه حتت رأسه ويبدأ حبكاية قصته:
الكردي :هذه الطفلة ،من اجلرحى للجدد بالغازات الس��امة اليت القتها علينا اجليش
العراقي ،يف السادس والعشرين من شهر آب سنة  ،1988أصيب هذا الطفل .ذلك اليوم ،يف
الس��اعة التاس��عة اىل العاش��رة مساء ،أغارت علينا الطائرات العراقية ،مثانية عشرة طائرة،
ألقوا عشرة قنابل كيميائية على قريتنا .قمنا بالفرار وحنن مشوشني من هول الصدمة،
تركن��ا كل ش��يء خلفن��ا ،اس��تطعنا انق��اذ ع��دد م��ن االطفال فقط وجلبناه��م معنا اىل هنا،
ً
مجيعا.
البقية الباقية ماتوا
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عدا املوجودين هنا ،البقية ماتوا مجيعهم.
س :هذه الطفلة هي ابنته ،أم من مقربيه؟
إبراهيم( :املرتجم) :هي ابنته.
س :هذه الطفلة تشكو من أمل شديد؟
الك��ردي :ه��ذه الطفل��ة دائم��ة البكاء وحتك جس��دها باس��تمرار ،عمرها مثانية عش��رة
شهر.
س :كيف استطعت النجاة من اهلجوم الكيميائي؟
الك��ردي :بع��د الق��اء القناب��ل الكيميائي��ة ،قم��ت عل��ى عجل وبس��رعة فائق��ة جبمع كل
شيء استطيع محله ،كذلك محلت هذه الطفلة ً
أيضا وبسرعة ركضنا فارين صوب اجلبل.
س :ماذا يقول الطبيب عن وضعها؟ هل ستنجو من جراحها؟
إبراهيم :طبيب؟
الكردي :طبيب؟
س :نعم ،الطبيب ،ملاذا تسألون ،أال يوجد طبيب يف هذا املخيم؟
إبراهيم( :مؤكداً) نعم موجود!
س :أذاً...
إبراهيم :ال يوجد لديه دواء ،اليستطيع كثرياً ،وال يعطينا الكثري من الدواء...
س :كيف اليعطي الدواء؟ طبيب هذا املخيم (وأي شخص آخر يف هذا املخيم مسؤول
عن مسائلة الطبيب عن هذا) جيب أن هذه الطفلة الصغرية ،هل قام مبعاينتها وتشخيص
مرضها على انها من ضحايا الغازات السامة؟
إبراهيم :نعم أم ال؟ (يسأل والد الطفلة)
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الك��وردي ،نع��م ،يوج��د طبي��ب يف املخي��م ،فقط الطبيب يعمل جبد هنا .نعم ،ش��خص
حال��ة الطفل��ة وأق��ر بانه��ا م��ن ضحاي��ا الف��ازات الس��امة .نع��م ،وكتب ال��دواء للطفل��ة .لكن:
أوال ،ال��دواء ال��ذي كتب��ه لن��ا ،الفائ��دة من��ه .الطبي��ب بنفس��ه ق��ال لن��ا ه��ذا .ثاني� ً�ا :اليوجد
دواء ملعاجل��ة ضحاي��ا الغ��ازات الس��امة يف املخي��م .ه��ذه الطفلة جيب ان تؤخذ اىل املستش��فى
للعالج...
س :جيد ،جيب ان تؤخذ اىل املشفى ،لكن مل ال تأخذونها!...
الكردي :الطبيب يقول :هذا ال جيوز!...
س :مل الجيوز؟ ملاذا؟
الكردي :الطبيب اليشرح لنا األمر ،لكن الذي عرفناه ان هناك مشكلة ما يف املوضوع.
س :أي مش��كلة؟ أرج��و أن توض��ح االم��ر ،مش��كلة ع��ن م��اذا؟ حن��ن هن��ا لدين��ا ضحاي��ا
غازات سامة .ويوجد طبيب هنا ومشفى هكارى قريب من هنا ً
أيضا .وباملستطاع الوصول
للمش��فى مبدة س��اعة او س��اعتني بالس��يارة وأخذ الطفلة اىل هناك كي تتعاجل .هل هناك
مش��كلة يف هذا األمر؟
برايم :االتراك يقولون :اليوجد ضحايا الغازات السامة يف هذا املخيم...
س :نعم؟ هل أنت جاد يف كالمك؟
إبراهيم :نعم ،يقولون ذلك.
س :كيفما ماكان األمر .االتراك يقولوا مابقولوه ،سأرى ذلك الطبيب واحتدث معه.
إبراهيم :أخاف ان حتدث مشكلة من وراء ذلك.
س :مشكلة لكم أم لي؟
إبراهيم :ال أعرف.
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س :مش��كلة م��اذا ،يااهل��ي ،اذا كان هن��اك طفل��ة مريض��ة وضحي��ة غ��ازات س��امة ومل
تعاجل بأقصى س��رعة ،ومتوت ،حينها فاننا نقوم بدفن حقوق االنس��ان! كي الخنطئ :ماذا
ق��ال وال��د الطفل��ة بدق��ة؟ ه��ل كتب طبيب املخيم العالج هل��ذه الطفلة؟ أصحيح ذلك؟ هل
ذل��ك الع�لاج للغ��ازات الس��امة مفيد أم ال ،أصحيح ه��ذا الكالم أم ال؟
الكردي :نعم .الطبيب أعطى الدواء البنيت ،لكنه ليس الدواء املضاد للغازات السامة،
فق��ط كان عب��ارة ع��ن مس��كنات .الطبيب قال :يف ه��ذا املخيم اليوجد دواء مضاد لتاثريات
الغازات السامة.
ً
صحيحا ،فان مايقوله هذا الش��خص هو العار والوحش��ية بعينها .أي
س :ان كان ذلك
ان :يف أي��ة حلظ��ة ق��د مت��وت ه��ذه الطفلة ،تدفن مع االمها ،كذلك ذلك الرجل هناك وتلك
االمرأة وأغلبية الالجئني هنا يف املخيم؟ هل جيوز ذلك؟ يااهلي! جيب ان أرى طبيب هذا
املخيم .ال أستطيع اقناع نفسي ان طبيب أقسم على :ان يعاجل اي مريض ،من اي منطقة
كان ،واليعاجله��م وجي��ب اال يك��ون مس� ً
�ببا يف م��وت أي كان .كي��ف يرض��ي وجدان��ه أن ي��رى
ضحايا الغازات الس��امة وهو ميوتون دون أن يفعل هلم ش� ً
�يئا.
الك��ردي :ه��م يقول��ون :اليوج��د يف ه��ذا املخيم ضحايا الغاز الس��ام ،ولذل��ك اليوجد أي
عالج مضاد للغازات الس��امة هنا.
س :لنرى .برايم ،تعال معي كي ترتجم!
إبراهيم :هل هناك حاجة لذلك؟
س :نعم ،هناك حاجة ،الحل آخر ،هل جييد طبيب املخيم التحدث باللغة الكردية؟
إبراهي��م :الكردي��ة ،كال ،كي��ف تق��ول ذلك .االت��راك مصرون على ان الوجود ُ
للكرد يف
تركيا ،فقط هم « أتراك اجلبال» .واللغة الكردية ممنوعة يف تركيا بشكل رمسي.
س :جي��د .الج��ل عش��رة االف ك��ردي ،فق��ط طبي��ب ترك��ي ،والجيي��د ح��رف باللغ��ة
189

ANFAL 1988
Ferdinand Hennerbichler

الكردي��ة ،ه��ذا الش��يء لوح��ده جيعلن��ا نفه��م الوض��ع بش��كل دقيق.
ااااااااااااااااخ ،اهههه ،اههه
بكاء تلك الطفلة اليت أنقذت من على مسافة أربعة كيلومرتات ،واتت اىل هنا تصارع
ً
ً
قلي�لا تتأقل��م م��ع آه��ات وعذاب��ات مجيع من حوهل��ا ،حيث
قلي�لا
امل��وت م��ن أج��ل البق��اء.
اجلمي��ع يتأهب��ون لقدوم ليل��ة باردة على خيامهم.
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ياهلل ،ياهلل
 13ايلول 1988
خمي��م سويس��تو القري��ب م��ن يوكس��كوفا ،الوق��ت بع��د الظه��ر ،االالف م��ن الك��رد حتت
الش��مس الس��اطعة يتوجه��ون ص��وب خيم��ة بيضاء ،وللدخول اىل اخليم��ة يقفون يف صفني
حماذي�ين .داخ��ل اخليم��ة عب��ارة عن بعض الرفوف اخلش��بية وعليه��ا بعض االدوية.
عل��ب ملون��ة ،زرق��اء ،بيضاء ،س��وداء ،بنية اللون ،عليها كتاب��ات صغرية وكبرية ،بدون
أي��ة ادوات جراح��ة .حت��ى ال جت��د أي��ة اب��رة على تلك الرفوف .عملي��ة دخول اخليمة تلك
تتم عرب خيط رفيع حول الباب مدقوق مبسامري على االرض .أمام اخليمة كرسي خشيب
قدي��م جتل��س علي��ه فت��اة تركي��ة تلبس ص��درة بيضاء خمصص��ة لالطباء ،كان��ت تكتب يف
ميينا ومش� ً
دف�تر امامه��ا ويف بع��ض االحي��ان كان��ت ت�ترك الكتاب��ة وتلتف��ت ً
�اال وتقوم جللب
بعض االدوية من الرفوف وتوزعها على ُكرد املخيم ،بني اخليمة والطاولة اخلشبية ،كان
هن��اك رج��ل أربعي�ني طوب��ل القام��ة،كان يلبس صدرية االطباء ،كان طوي الش��عر ووجهه
م��دور وجت��د مساع��ة طبي��ة ح��ول عنق��ه ،كان يرف��ع رأس��ه ويعط��ي االوامر بص��وت قوي،
وكانه بائع يف س��وق املدينة.
أدوي��ة االطب��اء االت��راك ،كان��ت ادوي��ة لالس��هال ومس��كنات آالم .لك��ن مل تك��ن ادوي��ة
مض��ادة للغ��ازات الس��امة .ص��ورة رق��م ()7
الطبيب :ياهلل! هاي يااهلل
س :هذا هو طبيب املخيم الذي نبحث عنه؟
برايم :نعم ،هو.
س :طبيب؟...؟ طبييييييييب!!
الطبيب :ياهلل! نعم؟

191

ANFAL 1988
Ferdinand Hennerbichler

س :انتم الطبيب املسؤول واملرسل من قبل احلكومة اىل هذا املخيم؟
الطبيب( :يريد ان يسهل األمر) نعم ،أال ترون.
(الصورة :أمام اخليمة هناك حشد كبري من الناس يقفون بانتظار أدوارهم .الطبيب
واملمرضني منهمكون يف العمل .لكن اليوجد أي دواء ملعاجلة الغازات السامة).
س :الطبيب احملرتم! ماسبب معاناة هؤالء الالجئني يف هذا املخيم؟
الطبي��ب :أغلبه��م يعان��ون م��ن االس��هال ،االقي��اء ،أم��راض البلعوم واحلنج��رة ،والضعف
الع��ام ...وهذه االن��واع من االمراض.
س :ماهو املسبب لتلك االمراض يف املخيم.
الطبيب... :الطقس ،الفرار ،اثار تعب الطريق اثناء فرارهم...
س :أنت تفحص تلك الطفلة اليت حبضن امها .تلك الطفلة مثل بقية االطفال الذين
خلفها :عيناها مصابتا حبمرة فاقعة ،تصرخ من االمل وتبكي ،تعتصر بطنها من االمل...
صحيح اني لست طبيب ،لكن من الواضح ان هذه الطفلة وبقية االطفال ضحايا للغازات
السامة!؟ أليس كذلك؟ ماهي نتيجة فحوصاتك هلم؟
الطبيب :نعم ،اعلم...
س :برايم! وكأني مسعت بشكل خاطئ ،هألقر الطبيب بأن هناك ضحايا ومصابون
بالغازات السامة يف املخيم؟ ترجم له سؤالي مرة أخرى.
إبراهيم( :يعاود سؤال الطبيب عن ضحايا الغازات السامة يف املخيم)
الطبي��ب :نع��م! لك��ن اليوج��د ل��دي أي دواء مض��اد ملث��ل ه��ذه احل��االت ،أي اصاب��ات
بالغ��ازات الس��امة!...
س :جن��اب الطبي��ب! فهم��ت منك��م جي��داً :انت��م تقول��ون :يوج��د هن��ا الجئ�ين ُك��رد،
وواض��ح انه��م مصاب��ون بالغ��ازات الس��امة والكيميائي��ة ،انت��م تعلم��ون بذل��ك ،لكن اليوجد
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لديك��م أدوي��ة ملعاجل��ة مثل هذه احل��االت..؟!
الطبي��ب( :يأت��ي جواب��ه وس��ط ص��راخ وضجيج املرض��ى الالجئني ُ
الك��رد ،النهم كانوا
ينتظ��رون ادواره��م ومل يعط��وا اجملال للطبيب للتحدث)
إبراهيم( :يرفع رأسه بني احلشد ويعيد السؤال مرة أخرى على الطبيب).
الطبي��ب( :يفح��ص طفل��ة ويعاي��ن وجهه��ا االصف��ر ويده��ا وأرجله��ا) ...انا أق��ول لكم:
اليوج��د ل� ّ
�دي أي دواء ملعاجل��ة ضحايا الغازات الس��امة ،فقط أس��تطيع االلتزام بالتعليمات.
إبراهي��م :الطبي��ب الرتك��ي فق��ط يق��ول بأنه التوج��د ادوية مضادة ومعاجل��ة للغازات
الس��امة يف هذا املخيم.
س :فهم��ت .لك��ن اس��أله :مل اليفع��ل ش� ً
�يئا ام��ام هذا؟ كال ،أوال اس��أله :هل حياول اجياد
حلول هلذا الوضع؟ هل فعل أي شيء؟ هل يريد أن يقوم بأي شيء؟ ان كان جوابه بنعم!
فماذا يقرتح؟
إبراهيم( :يسأل الطبيب)...
الطبي��ب :األدوي��ة املتوف��رة ل��دي هن��ا ه��ي أدوي��ة االس��هال ومس��كنات ل�لآالم ال��رأس
واالقي��اء ،كذل��ك أدوي��ة للحم��ى وبع��ض املهدئ��ات فق��ط.
س :يعين ذلك ،انك يف احلقيقة المتتلك أدوية مضادة للغازات السامة عدا االسربين.
الطبيب( :يدير ظهره والجييب)...
س :أمسعين ايها الطبيب ،انتم تقومون بعمل ش��اق هنا .ومن الواضح انكم كطبيب
تقوم��ون بعملك��م عل��ى أكم��ل وج��ه .وواض��ح ان��ك طبي��ب جي��د ونش��يط .لك��ن م��ن خالل
حديث��ي القص�ير مع��ك تب�ين لي بانه التوجد لديك أية عالجات لضحايا الغازات الس��امة،
وقلت��م ذل��ك بوض��وح ،واعربت��م ع��ن اس��فكم هلذا الوضع ...من املس��مؤول ع��ن عدم وجود
ادوي��ة مض��ادة للغازات الس��امة يف املخيم؟
الطبيب :أستطيع هنا معاجلة املرضى العاديني فقط.
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س :حض��رة الطبي��ب! وم��اذا تفع��ل للمصاب�ين جبروح بليغة بالغازات الس��امة؟ الناس
مت��وت هن��ا! ميوت��ون مجاع��ات .الجيب ان مير ذلك مرور الكرام عليكم .عليكم....
الطبيب( :جييب باللغة االنكليزية وهو يعاين مريض)« :للبطن فقط ملرة واحدة»...
س :ليس من الضرورة ان جتيب باللغة االنكليزية ،قل ماعندك .مابال هذا الشاب...
الطبي��ب :لدي��ه نش��فان وجفاف(...قص��ده قل��ة الس��وائل يف جس��م االنس��ان ،وع��ادة
ماحيص��ل ذل��ك بس��بب االس��هال وامل��رض).
س :لكن مصابوا الغازات السامة! ما الذي حيصل هلم؟
ً
الطبيب :شكراً
جزيال !...شكراً(...ويلتفت اىل اجلهة االخرى).
س :أيها الطبيب!!
الطبي��ب( :بانزع��اج) :ان س��ألتين عش��رة م��رات أخ��رى س��أجيبك :نع��م ،يوج��د هن��ا
ضحاي��ا الغ��ازات الس��امة ،لك��ن لي��س ل��دي أي دواء مض��اد ،كال ،لي��س ل��دي ،ه��ل فهمت��م...؟
متام؟؟؟
س :نعم ،فهمت .من املسؤول عن ذلك؟ من؟
الطبيب :أال ترون ،انا هنا حتت ضغط هائل من العمل؟
س :نعم ،اعلم ذلك!
الطبيب :أستطيع ان اقول لكم ً
شيئا واحداً :هذه القرارات تأتيين من اجلهات العليا،
أولئك يستطيعون أن يقرروا ،وأن انفذ قراراتهم ،اسالوهم هم!
س :أين هم هؤالء؟
الطبيب :شكراً!.
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س :وشكرا لكم ً
أيضا .لكن باختصار :أين جند املسؤولني؟
الطبيب :قم بزيارة هكاري! وآلن أعتذر منكم ،لدي عمل أقوم به!
س :حضرة الطبيب! ما امسك؟ اود أن تقول لي امسك؟
الطبي��ب :يق��ول امس��ه ،لكن��ه يضي��ع يف حب��ر م��ن الضحاي��ا الك��رد يف خيمت��ه البيض��اء
وب�ين حبوب االس�برين.
إبراهيم :االحسن أال ُيذكر اسم الطبيب ،النه سيفقد مهنته كطبيب.
بع��د مالحظ�تي س��أقوم برتتي��ب أغراض��ي ومساع��ات الص��وت والتق��ط بع��ض الص��ور
األخ��رى للطبي��ب وان��ه أق��ر بوج��ودي مع��ه عل��ى ان هن��اك ضحاي��ا غازات س��امة يف تركيا،
والنه ياخذ أوامره من جهات أعلى منه ،فهو من الناحية الطبية اليستطيع ان يعاجلهم
م��ن تاث�ير الغ��ازات الس��امة ،وكطبيب اليس��تطيع فعل أي ش��يء به��ذا اخلصوص.
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لقاء مع الطبيب الكردي ،د .يوسف بذار
كذلك مع القياديني الكرد العراقيني
 13ايلول 1988
س :الك��رد العراقي�ين ضحاي��ا الغ��ازات الس��امة موجودون يف ه��ذا املخيم ،أنت كطبيب
كردي ،هل تس��تطيع أن تؤكد ذلك.
د .يوسف :نعم!
س ...:لك��ن احلكوم��ة الرتكي��ة تتدع��ي بانها لتأكيد ه��ذا املر المتلك أية وثيقة عن ان
الكرد الفارين اىل هذا املخيم ،هم ضحايا الغازات السامة اليت مت قصفها من قبل اجليش
العراقي.
د .يوسف :أية وثيقة؟ انا بنفسي وثيقة أمامهم ،انظر اىل وجهي :ترى آثارا الغازات
الس��امة عل��ى وجه��ي و رقب�تي ،ي��داي حمرتقت��ان تقريب� ً�ا ،جل��د جس��مي ب��ات ميت� ً�ا ولون��ه
مصفر .بيدي اجلرحتني هاتني عاجلت العديد من ضحايا الغازات السامة .وانا شاهد من
ب�ني قوم��ي للتاري��خ أقوهل��ا :ان��ا من منطقة هولري يف كردس��تان الع��راق ،أنقذت الناس من
الغازات الس��امة ،كنت أعمل ً
ليال نهاراً حتى ينهار كامل جس��دي من التعب.
س :اولئك الضحايا أين هم؟
د .يوس��ف :هن��ا يف ه��ذا املخي��م أيض� ً�ا يوج��د ضحاي��ا للغ��ازات الس��امة ،لك��ن عل� ّ�ي ان
أوضح لك :هنا يف تركيا هم يعثرون فقط على الضحايا ذوو اجلراح اخلفيفة .اما الذين
كان��ت جراحه��م ثخين��ة ،فق��د مات��وا بأرضه��م .والبقية الباقية ذوو اجلراح املتوس��طة هم
بانفس��هم قام��وا بالف��رار وأغلبه��م ت��ويف بطري��ق الف��رار ،وبعضهم اآلخر محله��م أقربائهم
وجريانه��م عل��ى اكتافه��م وأوصلوه��م اىل هن��ا .لك��ن أغلبه��م مات��وا ً
رعبا من قص��ف الغازات
الس��امة ،مات��وا مجيعه��م عل��ى تلك احلالة .تصور تلك الصورة بوضوح ،هل يس��تطيع احد
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أن حيمل�ني عل��ى ظه��ره ملس��افة مئ��ات الكيلومرتات كي ينقذني ويأتي ب��ي اىل هنا؟ قليلون
م��ن يس��تطيع انق��اذ الن��اس به��ذه الطريق��ة .تس��تطيع ان حتددوا هذه احل��االت واحدة تلو
االخ��رة .عل��ى ح��د علم��ي ،تركيا أخذت البعض ممن كانت جراحهم مس��تعصية اىل بعض
املش��ايف البعي��دة ك��ي تغط��ي عل��ى املوض��وع ،فهم��ي التود ان تش��وب عالقتها م��ع العراق أية
ش��ائبة بس��ببنا حنن الكرد ،التريد ان تربز الوثائق للرأي العام العاملي انه مت قصف املدن
والقصب��ات الكردي��ة بالغ��ازات الس��امة .التري��د اغالق ابوابها مع العراق ،وهي بهذا الش��كل
تتهرب من الوجود الكردي يف تركيا .فهناك أكثر من عشرة ماليني شخص ،الوجود هلم
يف القاموس الرتكي ،هم ليسوا ببشر لديها .العامل ً
أيضا اهملنا حني مت استهدافنا بالغازات
الس��امة ...يااهلي!...؟
س :أي نوع من الغازات السامة استعملها اجليش العراقي ضدكم؟
د .يوس��ف :غاز اخلردل ،الس��ارين ،فوس��جني ،والقنابل الفوس��فورية وخليط من املواد
القاتلة اليت استعملها اجليش العراقي ضدنا!

„...Senfgas, Sarin, Tabun, Phosygen, Organnophosphoras, PhosphorasBomben, jede Menge Misch-Verbindungen und alles, was die Iraker an
Gastod mixen „können.
س :أسأل القيادي الكردي :قل لنا ،على ماذا تشهدون أنتم؟
القي��ادي الك��ردي :يف الليل��ة األوىل ال�تي مت فيه��ا قصفن��ا م��ن قب��ل اجلي��ش العراق��ي
بالغ��ازات الس��امة ،يف اخلام��س والعش��رين م��ن آب  .1988يف تل��ك الليل��ة أغ��ارت علين��ا اثن��ا
عشرة حوامة تابعة للجيش العراقي ،كنا يف منطقة آميدية القريبة من احلدود الرتكية،
حلقت تلك احلوامات يف املنطقة بني الساعة العاشرة والواحدة بعد منتصف الليل وبدأت
ً
خفيفا ،وكانت تلك
بالقصف باالس��لحة الكيميائية واالس��لحة الس��امة ،كان صوت القنابل
القناب��ل بع��د انفجاره��ا تص��در غ��ازات بروائ��ح كريه��ة ،أصب��ح اجل��و كالضب��اب ،مثل الذب
حدث يف هريوش��يما اليابانية ،مات الكثري من الناس ،انا بنفس��ي رأيت الكثريين ميوتون.
كذلك عناصر من اجليش العراقي ً
أيضا قضوا حنبهم ،رأيت بأم عيين عناصر من اجليش
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العراقي وهم يسقطون ً
أرضا وميوتون ،كانوا يريدون ارتداء أقنعة واقية على وجوههم،
لكنهم مل يلحقوا األمر بس��رعة .تلك االقنعة الواقية من الغازات كانت س��وفيتية الصنع،
وكان مكت��وب عليهم .CCCP
س :عناصر من اجليش العراقي ً
أيضا ماتوا؟
د .يوسف :نعم! هم ً
أيضا ماتوا...
القيادي الكردي :هم كانوا قريبني منا ،مقابلنا...
س :زاجليش العراقي قام بالقاء الغازات السامة على عناصره ً
أيضا.
القي��ادي الك��ردي :نع��م! تل��ك احلوام��ات مل تس��تطع أن تس��تهدفنا ف��رداً ف��رداً ،كذل��ك
مل تس��تطع ان تفصلن��ا ع��ن حميطن��ا ،لذل��ك قام��ت بالق��اء القناب��ل على مجي��ع من كان يف
املنطق��ة ،واال ف��ان اجلي��ش العراق��ي مل يك��ن بق��ادر عل��ى قتلن��ا يف مناطقن��ا.
س :من أين أتى اجليش العراقي بتلك االسلحة السامة؟
القيادي الكردي :النعلم ،والمعلومات لدينا عن هذا األمر.
س :كيف كان تأثري الغازات السامة على الضحايا؟
القياديالك��ردي :كان��ت كارث��ة ،كم��ا قل��ت ،يف تل��ة م��ن الت�لال ح��ول منطق��ة آميدي��ة،
كانت املواد الكيميائية أشد خطورة من الغازات السامة ،لذلك بداية قاموا بالقاء القنابل
الكيميائي��ة وبعده��ا ب��دأ تأث�ير الغازات الس��امة .كان تأثريها مباش��راً عل��ى الفم واحلنجرة،
ت��ؤدي ف��وراً اىل ضي��ق يف التنف��س تص��ل اىل االختناق ،كان وضع الناس س� ً
�يئا للغاية ،منهم
م��ن كان يتقي��أ بكث��رة الن رائح��ة تل��ك الغ��ازات كان��ت كريهة جداً كرائحة البيض الفاس��د
والبالستيك.
د .يوسف :بعض الضحايا كانوا يرفعون أيديهم أو يضعهونها يف أفواههم.
القيادي الكردي :اضافة اىل أمراض اجللد والثآليل.
د .يوس��ف :أصب��ح جلده��م ناعم� ً�ا ومصف��راً كجل��د االم��وات .وبش��كل مفاج��ئ ينع��دم
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عنده��م االحس��اس ب��كل ش��يء ،وكان امل��وت يب��دأ رحلته ع�بر جلدهم.
س :كي��ف كان��ت رائح��ة تل��ك الغ��ازات ،ه��ل تس��تطيعون ان تتحدث��وا م��رة أخ��رى ع��ن
هذا األمر؟
د .يوس��ف :أس��تطيع الق��ول :كان كرائح��ة التف��اح الفاس��د ،وكانه��م يري��دون ان ت��أكل
التف��اح الفاس��د غصب� ً�ا عن��ك .كان مكروه� ً�ا للغاية.
س :واجللد؟
ً
طريا للغاية ويف حال ملس��ه تظهر بقع زرقاء عليه
د .يوس��ف :كان جلدهم قد أصبح
ومب��رور الوق��ت كان��ت تل��ك البق��ع تك�بر بس��رعة .وألاوض��ح لك أكث��ر ،غالبية الن��اس كانوا
يتقيأون اضافة اىل سعال حاد وكانها آخر اللحظات يف حياتهم .أضافة اىل االسهال املستمر.
الش��خص الذي اليقاوم املرض.
س :أمل يوجد اي نوع من الدواء لديكم؟
القي��ادي الك��ردي :بع��ض افراد البيش��مركة ،كان لديهم أقنع��ة واقية من الغازات ،تلك
االقنعة اغتنموها من اجليش العراقي أثناء احلرب معهم ،لذلك فان الكثريين منهم جنوا
م��ن امل��وت ،لك��ن الن��اس يف الق��رى مل يك��ن يوجد لديهم أي ش��يء يقيهم م��ن تلك اهلجمات،
فر قس��م منهم صوب اجلبال ،لكن البعض منهم مات هناك ً
وأثناء اهلجومّ ،
أيضا.
د .يوسف :فقط كانوا يقومون بتغطية وجوههم وأفواههم خبرقة مبللة ،أو يهربون
صوب املناطق املرتفعة لينقذوا أرواحهم من الغازات اليت كانت بشكل ضبابي يف املناطق
السفلى ،لكن كل تلك احملاوالت مل تساعدهم على النجاة.
القيادي الكردي :يف منطقة أميدية اليت أتينا منها ،هناك أماكن حتت سلطة اجليش
الكرد ،مل جيدوا ً
العراقي ،وأماكن أخرى حتت س��لطة البيش��مركة ،بعض الضحايا من ُ
حال
أمامه��م ،فم��ا كان منه��م اال ان توجه��وا اىل املش��ايف احلكومي��ة العراقية يف املنطقة يف س��بيل
النجاة من آثار الغازات الس��امة ،رأيت بأم عيين البعض منهم .علمت أن  500ش��خص من
ضحايا الغازات السامة توجهوا اىل املشايف احلكومية ،واحلاالت املستعصية منها كانت متوت
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في��ت ل��ك املش��ايف ،وبعضه��ا اآلخ��ر مل تتلق��ى الع�لاج ً
أص�لا ،لك��ن املصيب��ة الك�برى ان بعض
احلاالت اليت مت عالجها ،كان املسؤولني العراقيني يقولون هلم :يتم عالجكم هنا ،وجيب
ان توقعوا على وثيقة بأن قوات البيش��مركة هي اليت ألقت عليكم الغازات الس��امة! نعم،
فتصور هذه املهزلة!
س :كم هو عدد ضحايا الغازات السامة يف العراق؟ بشكل عام ،كم هو عددهم؟
د .يوسف :قصدك الكل؟
س :نعم ،الكل.
ً
القيادي الكردي :بشكل عام ،هناك مايناهز مخسة وعشرين ألفا من الكرد العراقيني
يف ع��داد املفقودي��ن .ه��ؤالء الك��رد يف عهدة اجليش العراق��ي ،ومناطقهم مازالت تقثف من
قبل هذا اجليش.
د .يوس��ف :قبل كل ش��يء ،ليس لدينا معلومات عن أعداد املقيمني يف مناطق عقرة
وشيخان.
س :نع��م ،لك��ن القص��د م��ن س��ؤالي كان ع��ن ضحاي��ا الغازات الس��امة ،أي :ك��م هو عدد
الك��رد الذي��ن قض��وا حنبه��م يف قصف اجليش العراقي باالس��لحة الكيميائية؟ الف ،عش��رات
االالف؟ ك��م هو عددهم؟
القيادي الكردي :سآتي لك مبثال :يف قريتنا 21 ،شخص استاعوا الوصول اىل هنا من
أصل ستني شخص ،واالربعني االآخرين قضوا حنبهم .أي ثلثي القرية .هذه تقييمي لكل
اعداد الضحايا يف كردستان العراق.
س ...:هذا يعين ان عش��رات االالف من الكرد العراقيني قضوا حنبهم بس��بب الغازات
السامة حتى اآلن؟
القي��ادي الك��ردي :يف منطق��ة روب��ارى ش�ين ،أكث��ر م��ن ثالث��ة أل��ف ش��خص قض��وا
حنبهم بعد القصف الكيميائي ،كل املنطقة بنس��ائها وأطفاهلا وعجزتها ،الكل ماتوا ،حتى
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احليوان��ات مات��ت ً
أيضا.
ديفي��د هريس��ت (مراس��ل صحيف��ة الغاردي��ان  :)The Guardianوكي��ف مت��ت عملي��ة
دف��ن املوتى؟
د .يوس��ف :كان اجلي��ش العراق��ي يرم��ي جبثثه��م اىل النه��ر ،والقلي��ل منه��م مت دفنه��م
حتت االرض.
س :ه��ل أس��تطيع اع��ادة الس��ؤال ع��ن عملي��ة دف��ن الضحاي��ا :ماتقول��ه يع�ني ان يف
مشال كردس��تان العراق هناك مناطق مماثلة ملا حصل يف مدينة حلبجة يف اجلنوب ،هل
نس��تطيع الق��ول ب��أن حلبجة أخ��رى حصلت؟
ُ
د .يوسف :حلبجة أخرى؟ أريد أن أقول بأنها هريوشيما الكرد!
القي��ادي الك��ردي :نع��م صحي��ح! هريوش��يما ُ
الك��رد! القنبل��ة النووي��ة يف هريوش��يما!
وهتل��ر جدي��د! ص��دام حس�ين «وح��ش الع��راق» فاش��ي كهتل��ر!...
د .يوسف :صدام فاق هتلر يف فاشيته...
القي��ادي الك��ردي :ب��كل تأكي��د ،هن��اك أكث��ر م��ن ( )50،000مخس�ين أل��ف م��ن الك��رد
العراقي�ين تعرض��وا للقص��ف بالغ��زات الس��امة ،أليس��ت حلبج��ة أخ��رى؟ بأل أكثر بعش��رات
امل��رات ،انه��ا اب��ادة عرقي��ة مل يش��هدها الع��امل من��ذ احل��رب العاملي��ة الثاني��ة.
س :تتحدثون عن اباداة على غرار ماحدث يف العهد النازي بأملانيا؟
القي��ادي الك��ردي :موس��وليين كان احس��ن م��ن ص��دام ،بينوش��يت أحس��ن م��ن ص��دام،
وهتل��ر أيض� ً�ا ،حقيق��ة ص��دام حس�ين وح��ش وظ��امل ف��اق الوص��ف ول��ن جت��د مثي��ل ل��ه يف
الفاشية.
د .يوس��ف :ص��دام يري��د أن يبي��د الك��رد ،يري��د ابادته��م هك��ذا بس��هولة ،وحت��ى االن
اس��تطاع اب��ادة  %99م��ن الش��عب الكردي.
القي��ادي الك��ردي :أصب��ح مثاني��ة اش��هر وحن��ن الجئ�ين ،يف طري��ق فراران��ا كن��ا ن��رى
الثعال��ب وي ميت��ة عل��ى قارع��ة الطري��ق ،رأي��ت ثالث�ين ثعلب� ً�ا ميت� ً�ا بام عيين ،فه��م ً
أيضا
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كان��وا يف منطق��ة القص��ف ،كن��ا نس��مع أص��وات الطي��ور ح��ول مناطقنا ،لكننا اآلن النس��مع
وال نش��اهد أي نوع من الطيور .الصمت خييم على املنطقة ،كردس��تان ميتة وخالية من
البش��ر واحليوان��ات ،حتول��ت اىل ارض لالم��وات ...مت��ام! جي��ب ان اليصم��ت العامل على هذه
املأساة اليت أحلقت بنا .جيب ان تعرتف من تركيا والعراق بذلك ،حنن جاهزون للعودة اىل
كردس��تان العراق كي نؤكد هلم باننا ضحايا هجمات الكيميائي ،ان مل يقوموا بذلك ،فان
رفضه��م يعت�بر وثيقة عل��ى صحة كالمنا.
س :حت��ى اآلن هن��اك خط��ر ب��أن الع��راق وتركي��ا ل��ن يس��محوا باج��راء حتقيق��ات عن
هذا الوضع.
ً
القي��ادي الك��ردي( :حبس��رة) بع��د س��نتني وثالث��ة س��نوات ايض��ا ل��ن يس��تطيع الن��اس
العودة اىل كردستان ،الكثري من االطفال مازالوا يعانون من وطأة املرض بالغازات السامة،
صحيح انهم يولدون ويعيشون ،لكن االصح انهم يولدون مشوهني وقد ميوتون ً
أيضا .هم
حمكوم��ون مب��وت بط��يء .العدي��د من االمه��ات أثناء فرارهم ترك��وا أطفاهلم خلفهم .رأيت
ً
طفال بام عيين ،كان لوحده يبكي ،ووجهه متورم ويتنفس بصعوبة ،يف منطقة خالية،
كان��ت آخ��ر حلظ��ات حيات��ه ،كنت أمسع أصواتهم يف ذلك اخلالء .لذلك فال أمل لنا.
س :كم هو عدد االطفال ضحايا الغازات السامة يف هذا املخيم؟
القي��ادي الك��ردي :املئ��ات منه��م موج��ودون يف هذا املخيم .وكما أس��لفت فان العديدين
ترك��وا اطفاهل��م خلفه��م أثناء النزوح النهم مل يكونوا قادرين على محلهم.
س :بشكل عام ،كم هو العدد االمجالي ُ
للكرد العراقيني الفارين اىل تركيا وايران؟
القيادي الكردي :حتى اآلن ،اكثر من ( )100،000مائة ألف شخص جلؤوا ،واىل ايران،
التوجد لدينا معلومات دقيقة عن العديد االمجالي.
د .يوس��ف :واآلن أيض� ً�ا هن��اك مايق��ارب ( 60اىل  )140ال��ف ك��ردي حماص��رون من قبل
اجليش العراقي يف العراق ،وهم يف خطر ان يقصفوا ً
أيضا .وعن مصريهم ،فال معلومات
لدينا.
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س :ماهي األمراض اليت يعاني منها املرضى الكرد هنا؟
د .يوس��ف :غالبي��ة الن��اس هن��ا مرض��ى .ان��ا طبي��ب واس��تطيع ان اعطي��ك معلوم��ات
دقيقة :غالبية االطفال مصابون باالسهال واالقياء ،والتغذية الغري صحية أو القليلة .أما
النساء احلوامل ،فان الكثريين منهن فقدوا أجنتهم وهم يعانون ً
ايضا من أمراض تنفسية
وصدرية.
س :ملاذا؟
د .يوس��ف :النن��ا أثن��اء فرارن��ا كان الطق��س ب��ارداً ج��داً ،كذل��ك مل يك��ن ش��ح األكل
والغ��ذاء ،كن��ا يف عملي��ة ه��روب مس��تمرة ،قطعن��ا العدي��د م��ن اجلب��ال مش� ً
�يا عل��ى االق��دام،
وعل��ى احل��دود الرتكي��ة رأين��ا الس��يارات!
س :االتراك أعدوا لكم الشاحنات فوراً؟
د .يوسف :نعم ،لكنها كانت سيارات نقل احليوانات فقط ،مل تكن شاحنات خمصصة
للبش��ر ،ويف تركي��ا مع��روف عنه��ا انه��ا خمصص��ة لنق��ل املاش��ية .كانت عملي��ة نقلنا اىل هنا
بهذه الطريقة .هذه الطريقة أثرت على حالتنا النفسية واالنسانية .يف البداية كنا نفكر
ب��أن تركي��ا ستس��تقبلنا عل��ى انن��ا ضحايا الغ��ازات الكيميائية ،وبداية كان��ت تعاملهم معنا
جي��داً .لك��ن بعده��ا نقلتنا اىل هذا املخيم كما تنقل احليوانات.
س :أسرد لنا ماجرى معك؟
د .يوسف :أنا؟ انا اآلن مريض ،قفصي الصدري و حنجرتي ملتهبتان ،وكغريي بدأت
أنهار انا ً
أيضا رويداً رويداً ،قبل كل شيء ،االتراك من ناحية جلب الغذاء اليتعاملون معنا
بشكل جيد ،فكل فرد منا يعطونه رغيف خبز وشاي وشيء كاحللوى.
س :ك��م وجب��ة جيلبونه��ا لك��م يف الي��وم؟ ومما تتكون تلك الوجب��ات؟ االتراك يقولون
بأنه��م جيلبون لكم اللحم.
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د .يوس��ف :حل��م؟! يااهل��ي ،صراح��ة انن��ا مل ن��رى اللحم منذ ش��هور ،ويف هذا املخيم مل
نره أبداً.
القي��ادي الك��ردي :قب��ل أي��ام ،ق��ال ص��دام حس�ين لل��رأي الع��ام العامل��ي بان��ه :اليري��د
معاقب��ة الك��رد ،والصهيوني��ة ت��روج هل��ذا ال��كالم.
الكرد بش��ر ً
حنن النعيش كي نكون حتت رمحة وحش وديكتاتور كصدام ،حنن ُ
أيضا
حت��ى نك��ون ممتن�ين لديكتات��ور ك��ي اليعاقبن��ا .حن��ن نريد احلك��م الذات��ي والدميقراطية
احلقيقي��ة واحلري��ة لكردس��تان ،نري��د ان نعي��ش عل��ى أرضنا بعزة وكرامة كباقي البش��ر،
فكردس��تان غني��ة بثرواته��ا ،لكنه��م اس��تولوا عل��ى كل ش��يء فيها ،حتى انهم اس��تولوا على
حياتنا ً
أيضا.
د .يوس��ف :نري��د فق��ط بع��ض احلري��ة ،فق��ط بصي��ص بس��يط م��ن احلري��ة ،نري��د أن
نعيش...
القي��ادي الك��ردي :عندم��ا نناض��ل ،ف��أن نضالن��ا طوي��ل األم��د ،وكونوا على ثق��ة بأننا
نضالن��ا مس��تمر من��ذ مائة ع��ام وألجل حريتنا.
س :حسب تقديراتكم ،أي مصري ينتظره الكرد؟
القي��ادي الك��ردي :عندم��ا تنظ��رون اىل كل ه��ؤالء الالجئ�ين س�ترون بانه��م فق��دوا
االم��ل يف ه��ذا املخي��م ،الي��رون بصي��ص أم��ل يف ح��ل لوضعهم .هذا هو وضعن��ا احلقيقي يف
ه��ذا املخي��م ،النه��م هن��ا يالينظ��رون الينا بنظ��رة الجئني والمينحوننا ح��ق اللجوء ً
أيضا.
ه��م يتحدث��ون ع��ن «خمي��م مؤقت» .وكاننا مدتنا أنتهت يف هذه احلياة .انقذنا انفس��نا من
الغازات السامة يف العراق ووقعنا بهذاالوضع يف تركيا .وعن مصرينا أقول :حنن مستعدون
كما يف الس��ابق ان نس��تمر يف نضالنا ضد النظام الوحش��ي الصدامي.
س :مع هذه املعاناة كلها؟
د .يوسف :نعم!
القيادي الكردي :مازال هنا عدد كبري من البيشمركة يف املناطق اجلبلية يف كردستان
العراق كقنديل واملناطق اجملاورة هلولري (اربيل) وعلى احلدود الرتكية ،كذلك يف املناطق
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اجملاورة للسليمانية ومازالوا يناضلون .البيشمركة يف هذه املناطق حتارب حتى آخر نفس
ومس��تمرون يف نضاهلم ضد الطغمة الدكتاتورية ،وكلنا مس��تعدون للعودة كي نناضل اىل
جنبهم.
د .يوس��ف :عندم��ا نتلق��ى األم��ر م��ن قيادتن��ا فانن��ا مس��تعدون م��ن كاف��ة النواح��ي
للعودة ،وجيب أن نعود ،مل نتخلى عن أملنا يف احلصول على احلرية ،حنن هنا فقط فقدنا
األمل ،يف هذا املخيم برتكيا :فال أكل لدينا ،حنن هنا مرضة بانتظار املوت ُ
ونعامل معاملة
سيئة .نقول ألنفسنا :نفضل املوت على املكوث يف هذا املخيم ،ان مل يكن من أجل أطفالنا
ألننا املس��ؤولني عن حياتهم ،فاننا كنا س��نموت منذ وقت ،او كنا س��ننتحر.
س :هل فقدمت األمل اىل هذه الدرجة ،ان متوتوا أحسن لكم من العيش بهذا الشكل؟
د .يوس��ف :نع��م صحي��ح ،دعون��ا من��وت ،س��نموت ،فحياتن��ا بات��ت ب�لا أهمي��ة ،لكنن��ا
متعلق��ون ببق��اء أطفالن��ا .ل��و مل يك��ن منه��م ،لكن��ا من��وت من��ذ زمن.
س :مستعدون للموت؟
د .يوسف :نعم ،حنن مستعدون ان منوت يف سبيل قضية شعبنا!
القي��ادي الك��ردي :نع��م ،حن��ن جاه��زون للم��وت يف س��بيل قضي��ة ش��عبنا الك��ردي ويف
س��بيل كردستان.
س :ماذا تتوقعون أن يكون مصريكم؟ ملاذا حتاربون؟
القي��ادي الك��ردي :م��ن أجل احلرية ،احلكم الذات��ي ،الدميقراطية وحق تقرير املصري،
كباقي شعوب العامل.
س :كيف يتم توزيع اخلبز يف هذا املخيم؟
د .يوس��ف :االتراك وضعوا ادارة للمخيم ،ومع هذه االدارة وضعت ش��بكة من اجلنود
ورج��االت االم��ن والعم�لاء وه��م ُيعرف��ون بس��هولة ،الن مالبس��هم جدي��دة وكانه��ا مش�تراة
ً
حديثا ،يف حني ان قسم من لالجئني الكرد ثيابهم رثة .اما بالنسبة لنا حنن الكرد ،فقد
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وضعنا مس��ؤولني بني بعض ،وكل قاطع يف املخيم هناك مس��ؤول عنها ،هؤالء املس��ؤولني
ميثل��ون الالجئ�ين امام ادارة املخيم.
س :أي انكم تتعاونون يف املسؤولية...
د .يوس��ف :نع��م ،لك��ن نظي� ً�ا ه��ذا ش��يء جي��د ،لك��ن احلقيق��ة أقوهل��ا لك��م :ان��ا طبي��ب
وأنهي��ت دراس��ة الط��ب وأن��ا مري��ض ومصاب مبرض الس��كري ،وال عالج ل��ي يف هذا املخيم،
ال اعل��م ان كنت��م حتس��ون مباأق��ول؟ فأن��ا أتع��ذب يف داخل��ي ،ه��ل ت��رون س��حنيت املصف��رة
أمامكم؟ انظروا اىل يدي ،كلها دمامل بسبب الغازات السامة! من كان يصدق بأني سأكون
الجئ� ً�ا هن��ا يف ه��ذا امل��كان؟ أحل��ف لك��م بأن��ي مل أك��ن حباج��ة ملث��ل ه��ذا املص�ير ل��و مل تك��ن
ً
صامتا لكان
القضي��ة قضي��ة ش��عيب .أن��ا كطبي��ب كان راتيب جيداً ووضعي جي��د ان بقيت
وضعي أفضل بكثري أو ان هتفت للطاغية ،وان اغلقت عيوني عن معاناة بين جلدتي من
الك��رد .لك�ني مل أس��تطع ان اق��ف مكت��وف اليدي��ن ،م��ن الناحية االخالقية كنت سأس��قط،
لذلك ترونين اعيش يف هذا اجلحيم مع شعيب املظلوم يف هذا املخيم .أنظر حولك ً
قليال
س��تجد يف هذا املخيم نس��بة اليس��تهان فيها من املتعلمني واملتورين ،مهندس�ين معماريني
ومبدعني .حنن ش��عب نرفع رأس��نا امام العامل باننا أصحاب حضارة وثقافة عريقة .هل
تص��دق بانن��ا كن��ا س��نأتي اىل هنا ل��و كنا نتمتع بالقليل م��ن احلرية على أرضنا.
س :أمهلوني الفرصة كي اعود مرة أخرى السالكم .فانتم قلتم :انتم تناضلون من
أجل احلصول على احلكم الذاتي؟
د .يوسف :نعم ،صحيح.
القي��ادي الك��ردي :ان كان قص��دك االنفص��ال عن العراق ،أود أن أش��رح لك بالتفصيل:
حنن النريد االنفصال ،حتى وإن كان النظام يقصفنا بهذه التهمة ،حنن نريد ادارة ذاتية
حقيقة ,حكم ذاتي حقيقي ,حرية .وخاصة استقاللية ثقافتنا .نريد هذه االمور ضمن
وح��دة الع��راق .نري��د ان نتع��اون م��ع بغداد -مع الظلم امللحق بن��ا ،ونتناقش معها .وليس
كما املرات السابقة ان تكون اللغة الكردية يف مستوى أدنى أو حتت هيمنة اللغة العربية،
نري��د للغتن��ا الكردي��ة ان تك��ون اللغ��ة الرئيس��ية للتعلي��م يف مناطقنا .كذلك م��ن الناحية
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االدراي��ة ،يف الدوائ��ر احلكومي��ة واالع�لام والتلفزيون��ات .باملختصرُ :
الك��رد يريدون عراق
دميقراطي حيرتم حقوق االنس��ان ،مثل النموذج النمس��اوي أو مناذج أخرى يف العامل على
هذه الش��اكلة من احلكم.
س :د .يوسف ،انتم من ضحايا الغازات السامة ،أسرد لنا جتربتك...
د .يوس��ف :من��ذ مخس��ة اش��هر وان��ا ضحي��ة الغ��ازات الس��امة وحت��ى اآلن وان��ا أعي��ش.
عاجل��ت الكث�ير م��ن الضحاي��ا يف قري��ة قريب��ة م��ن هول�ير و اثن��ان وثالثون ش��خص فقدوا
حياته��م أمام��ي واس��تطعت انق��اذ أكث��ر من اربعني ش��خص.
س :كيف عاجلت اولئك الضحايا؟
د .يوس��ف :احل��روق ال�تي تعرض��ت هل��ا من الغازات الس��امة كانت م��ن الدرجة الثانية،
أنظر اىل جسدي ووجهي ،أترى هذه الدمامل على جلدي؟ ملاذا أصبت بهذه الدمامل ،الني
كنت أعاجل الضحايا بيدي اخلاليتني من قفازات طبية ومعقمات ،وملداواة الضحايا مل يكن
لدي شيء يذكر وكنت الطبيب الوحيد يف املنطقة .كان الوضع مير من سيء اىل أسوأ .كان
الضحايا يأتون اىل عيادتي بكثرة ،كنت أعمل ً
ليال نهاراً حتى تنهار قواي .كان لدي قفازة
طبية واحدة ،وكنت أمسح عرقي بتلك القفازة ،وعندما كنت أجوع آكل القليل من األكل
بتلك القفازات ،كانت جروحي ً
ايضا تؤملين بشدة ،وكنت اعاجل مرضاي بهذه احلالة.
س :أرى آثارا احلروق على وجهك ورقبتك ،كما أرى التشققات على جلدك...
د .يوسف :نعم ،قمت مبداواة هذه االماكن بنفسي مبراهم هيدروكورتيزون...
القيادي الكردي :كان يتناول احلبوب املسكنة ً
أيضا.
د .يوس��ف :ان��ا أحس��ن ح� ً
�اال م��ن الس��ابق .لك�ني أري��د أن أؤك��د :مل أتع��رض للقص��ف
الكيميائي والسام بشكل مباشر .انا كنت أعاجل الضحايا ،واغسل جروحهم وبذلك انتقلت
ال��ي االع��راض ،لذل��ك أصب��ت باحلروق من الدرج��ة الثانية.
س :لكن��ك طبي��ب ،لدي��ك الق��درة عل��ى التع��رف عل��ى اجل��روح ال�تي ختلفه��ا الغ��ازات
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السامة على جسد املريض ،وتستطيع ان تكون شاهداً َ
حيا على استخدام اجليش العراقي
هل��ذه االس��لحة ضد ُ
الكرد.
د .يوس��ف :نع��م ،ب��كل تأكي��د .أن��ا جاه��ز لع��رض كل الوثائق أمام الع��امل ،واقوهلا مرة
أخرى :يف الش��هور اخلمس��ة الس��ابقة كنت يف منطقة امسها (باليس��ان) القريبة من هولري،
عاجلت أكثر من سبعني شخص كانوا ضحايا للغازات السامة ،حيث قصف اجليش العراقي
ه��ذه املنطق��ة باالس��لحة الكيميائي��ة ،وغالبية الضحايا كان��وا مصابون حبروق من الدرجة
الثاني��ة ،اضاف��ة اىل اصابته��م باالس��هال واالقي��اء وضعف بدني عام .اثنان وثالثون ش� ً
�خصا
فقدوا حياتهم يف عيادتي ،لن أنس��ى ماحييت ،الني مل أس��تطع انقاذهم .يش��هد اهلل بأني
مل أس��تطع انقاذ أي شخص آخر.
يف اح��دى امل��رات أت��ى ال��ي رج��ل مخس��يين ،ومع��ه ابن��ه ،قب��ل ي� ّ
�دي مرتجي� ً�ا وق��ال:
«دكت��ور! كان ل� َ
�دي أربع��ة أبن��اء وفق��دوا حياته��م ،ومل يبتبق��ى ل��ي غ�ير ابين ه��ذا ،يصارع
امل��وت ،أرج��وك انق��ذه ،أرج��وك»! لك�ني اس��تطعت انق��اذ ابن��ه...
س :كيف يتعامل االتراك معكم؟
د .يوس��ف :س��أقول ل��ك احلقيق��ة .ه��ذا رأين��ا :حن��ن نق��ول ب��أن حياتن��ا هن��ا باتت غري
مهم��ة لن��ا .األص��ح أن يقوم��وا االت��راك باعدامن��ا عل��ى ان حنيا به��ذه الطريقة!
القي��ادي الك��ردي :نري��د ان نك��ون عادل�ين ونق��ول اجلوان��ب احلس��نة أيض� ً�ا :أوال ،م��اذا
فع��ل االت��راك لن��ا ح�ين هربن��ا من الغازات الس��امة .تركي��ا آوتنا به��ذه الطريقة :تركيا مل
ترجعنا اىل العراق ،بالعكس آوتنا وقالوا لنا :تعالوا اىل تركيا! حنن نريد مساعدتكم! أنتم
حباج��ة اىل مس��اعدة!» -وه��ذه اخلط��وة كان��ت االهم بالنس��بة لنا .وحنن نش��كرهم على هذا
املوقفً .
ثانيا :فتحت اجملال للصحفيني العامليني من أمثالكم كي يأتوا ويوثقوا ماحل بنا
م��ن اب��ادة بالس�لاح الكيميائ��ي يف الع��راق .والنقطة الثالثة واملهمة جدا بالنس��بة لنا وهي:
قامت تركيا بنقلنا اىل هذا املخيم .لكن يف احلقيقة ،االتراك كانوا قادرين على فعل الكثري
لنا ،من أدوية ومالبس تقينا من برد الش��تاء.
د .يوس��ف :حنن منوت من الربد القارس ،منوت ،الن تغذيتنا قليلة ،منوت من احلمى
وقلة الغذاء ،والن املخيم غري جمهز ،انظروا ،كم مرحاض موجود يف املخيم لعش��رة االف
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ش��خص ،ونص��ف ه��ؤالء الالجئ�ين مصابون بالتس��ممً .
مث�لا ،انظروا اىل ذل��ك الطفل ،يكاد
ان يبول على نفس��ه .هذا الطفل مل يس��تطع ايصال نفس��ه اىل املرحاض ،لديه مش��اكل يف
االمع��اء .انظ��ر اىل اجله��ة االخ��رى ،ت��رى الن��اس يف صف��وف بانتظ��ار ادواره��م للوص��ول اىل
املرحاض ،وذلك الطفل مل حيالفه احلظ بالوصول ،فما كان منه ان بال بثيابه .لالس��ف،
ه��ذا ماحي��دث لغالبية االطفال من ضحايا الغازات الس��امة هنا.
القي��ادي الك��ردي :االطف��ال ميوت��ون يف ه��ذا املخي��م الواح��د تل��و اآلخر .م��وت االطفال
ال نهاي��ة له هنا...
ً
طفال حياتهم يف هذا املخيم.
د .يوسف :يف الثالثة أيام املاضية ،فقد اثنا عشر
س :اثنا عشر؟
د .يوسف :نعم ،اثنا عشر!
س :رقم غري متوقع من املوت يف هذه احلالة الغري انسانية!
احلق معك عندما قلت بأن االصح ان تعدمكم تركيا وتقتلكم على ان تعيش��وا بهذه
الطريقة؟
د .يوس��ف :نع��م ،كن��ت أق��ول احلقيق��ة والواق��ع! أن��ا بنفس��ي حاولت االنتح��ار مرتني،
لكن عدلت عن هذا االمر .انظر حولك ،لو انا ً
ايضا متت مثل البقية ،من سيساعد بين
جلدت��ي يف ه��ذه الظ��روف؟ لك�ني أقوهل��ا صراح��ة :ان أعدم�ني االت��راك س��أكون ممتن� ً�ا!...
اخوت��ي يف العراقي انتح��روا وماتوا.
س :املسؤولني العراقيني ً
أيضا كانوا يريدون اعدامكم؟
د .يوس��ف :النظ��ام العراق��ي أيض� ً�ا كان��وا يري��دون اعدام��ي! بداي��ة س��اعدوني ،نل��ت
الدرجة الثانية يف دراس�تي اجلامعة ،وكانت عالماتي يف الطب جيدة جداً ،كانوا يريدون
علي اكمال الدراس��ة يف
م��ن أج��ل دراس��ة االختص��اص ان يرس��لوني اىل خ��ارج الع��راق .كان ّ
بريطاني��ا ب��ـ «  « Royal College of Surgeonsكطبي��ب خمت��ص .قبل س��فري اىل بريطانيا
بش��هر ،وبش��كل مفاج��ئ أت��ى ال��ي ضاب��ط أم��ن وبدأ باالس��ئلة املفصلة عن وضع��ي وبدقة «
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مل��اذا مل تس��جل امس��ك يف قائم��ة ح��زب البع��ث لدين��ا؟ مل��اذا تته��رب م��ن مس��اعدة الش��رطة
واالم��ن؟ مل��اذا التري��د العم��ل معن��ا؟» .أتذكر جي��داً حني قال لي أحد رج��االت االمن »:أنت
س��تصبح أفضل طبيب على مس��توى العراق ،لكننا النريد أن نرس��لك اىل اخلارج لدراس��ة
االختص��اص!» .لك��ن مل أهت��م باألم��ر ،وب��دات بفتح عي��ادة خاصة لي وب��دات بالعمل .لكن
بعدها تأزم الوضع أكثر .فلم يكن مير يوم اال ويأتوا عناصر األمن اىل عيادتي ويسألونين
أس��ئلة مس��تفزة « :حن��ن نس��مع بأن��ك تع��اجل عناص��ر البيش��مركة الكردية؟ ه��ل لك عالقة
باالح��زاب الكردي��ة؟ .يف اح��دى أيام الس��بت أت��وا اىل عيادتي واتهموني بأني أرس��ل األدوية
اىل البيشمركة .كان علي ان أكون ً
يقظا ،الن الوضع اذا استمر بذلك الشطل فاني كطبيب
ل��ن أس��تطيع االس��تمرار يف خدم��ة ش��عيب ،وق��د يعدمون��ي أيض� ً�ا ،وح��ددت الوق��ت والزمن
للنجاة م��ن ذلك الوضع.
كان لدي س��يارة جيدة ومنزل وحياة هانئة ،لكين تركت كل ش��يء من اجل ش��عيب.
عندما أتيت اىل هنا ،مل يقبلوني االتراك على اني طبيب .كانوا يريدونين كراعي وقروي
ق��ادم م��ن جب��ال الع��راق التعامل معي ،ل��ك يكونوا يريدون أن اعاجل الضحايا ،وهذا ما اثر
علي أشد التأثري.
ّ
س :ماهو امسك احلقيقي؟
د .يوس��ف :يوس��ف .للض��رورات االمني��ة كن��ا حن��ن ُ
الكرد نلقب رفاقنا وأنفس��نا بامساء
مس��تعارة ،وامسي احلركي هو «بذار».
س :يف منطقة َ
يوكس��كوفا بكردس��تان تركيا الطقس بارد جداً .الش��تاء هنا مثل شتاء
(س��يبرييا) ودرج��ات احل��رارة يف ش��هر أيل��ول تنخف��ض اىل مادون  40درجة مئوية! ومس��اء
تنخفض اىل حتت الصفر .لذلك ،فانتم التس��تطيعون االس��تمرار هنا حتى الش��تاء القادم.
بعد اهلجوم عليكم بالغازات الس��امة ،س��تموتون من هجمات الربد عليكم!...
د .يوس��ف :حن��ن نعل��م ذل��ك وقلقل��ون بش��أن ه��ذا االم��ر .نس��تطيع االس��تمرار هن��ا اىل
بضع��ة أس��ابيع أخ��رى .جي��ب ان حي��دث ش��يء م��ا .النس��تطيع الع��ودة اىل الع��راق ،الن املوت
س��يكون بانتظارن��ا .أملن��ا فق��ط يف تركي��ا واي��ران .لك��ن ،هن��ا يف تركيا فقدنا األم��ل .الليلة
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الس��ابقة وصل��ت درج��ة احل��رارة اىل حت��ت الصفر ،من ش��دة الربد مل أس��تطع الن��وم ،الناس
هن��ا يتكوم��ون عل��ى بعضه��م البع��ض ً
طلبا للدفء ،هك��ذا ميضون لياليه��م يف هذا الصقيع.
ديفيد هريست (صحيفة غارديان  :)The Guardianأال يوجد لديكم حلف وبطانيات؟
د .يوس��ف :لدين��ا ،لك��ن قلي��ل ج��داً .اآلن خمص��ص بطاني��ة ل��كل س��تة أش��خاص .ه��ذا
يعين :ان الناس يف هذا املخيم ان صح هلم فس��ينامون بالدور .س��تة الجئني س��يتتابعون
النوم على بطانية واحدة طوال الليل .واخليم ً
ايضا قليلة ،ان قمنا بعدهم فعددهم يصل
املائة ومخسني خيمة الجل عشرة االف الجئ من ضحايا الغازات السامة .هذا العدد قليل
جداً .انظروا حولكم :الالجئون يلتحفون الس��ماء ،يلتحفون أوراق االش��جار بش��كل مؤقت
مثل االنسان احلجري.
س :بطانية واحدة لكل ستة أشخاص؟
د .يوس��ف :نع��م ،ات��رون بطاني�تي ،جلبته��ا مع��ي م��ن الع��راق .أش�تريتها بعش��رة االف
دين��ار ،ومحلته��ا مع��ي اىل هن��ا ،ه��ذه ه��ي احلقيقة واحل��ال كما ترون.
س :مالذي سيحصل لكم؟ اذا مل يتغري الوضع فستموتون من الربد هنا ،وهذا الوضع
وكانه لن يتغري وصعب تغيريه حتى.
د .يوسف :حنن خناف من هروشيما الربد ان حتصل للشعب الكردي هنا.
القي��ادي الك��ردي :حن��ن نبق��ى يقظ�ين ط��وال اللي��ل ننتظر ب��زوغ الفج��ر حتى نكون
قادري��ن مرة أخ��رى على احلياة.
س :النساء ،االطفال والعجائز ينامون بهذه الظروف؟
د .يوسف :نعم ،بعض العائالت جلبت بعض ثرواتهم من العراق ،لكن هؤالء قليلون
جداً ،اليتعدون العشرين عائلة عائلة.
القيادي الكردي :الغالبية منا ،مع أطفالنا ،ألكثر من ثالثة أسابيع مل نتناول وجبة
ساخنة.
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س :لك��ن عل��ى العك��س ،االت��راك يقولون بأنهم جيلبون لكم الوجبات الس��اخنة ،كذلك
اللحم والفيتامينات!...
القي��ادي الك��ردي :أقوهل��ا لك��م وبش��كل موث��ق ان االمور ليس��ت كذلك .اس��أل أي كردي
تري��د .ال��كل يش��هدون مع��ي -،ال أدري ان كان الوض��ع خمتل��ف يف خميم��ات أخ��رى ،لك�ني مل
أمس��ع ب��أي ش��يء م��ن ه��ذا القبي��ل .من��ذ قدومن��ا اىل ه��ذا املخي��م بالق��رب م��ن يوكس��كوفا،
جيلبون لنا اخلبز والشاي فقط ،اليوم مسعنا انهم سيجلبون لنا البطيخ .لكل الجيء حز
م��ن البطي��خ ،لك��ن ه��ذا هو الوضع دون زي��ادة أو نقصان.
د .يوسف :واملياه ً
أيضا مشكلة بالنسبة لنا .املاء الذي جيري يف هذه الساقية القريبة
من��ا اليصل��ح للش��رب ،االت��راك جيلب��ون لن��ا م��اء الش��رب عن طري��ق الصهاري��ج ،وهو صاحل
للش��رب ً
نوعا ما.
القي��ادي الك��ردي :ك��ي التقول��وا ب��أن ه��ؤالء العم��ل هل��م اال انهم يف حالة ش��كوى دائمة
م��ن وضعه��م امل��زري ،هل تري��د أن أقول لك نكتة؟
س :نعم.
القي��ادي الك��ردي :س��أقول لك��م أح��دث نكت��ة ع��ن الدكتات��ور ص��دام حس�ين .النكت��ة
تقول :كان صدام حسني برفقة طارق عزيز وسعدون محادي على منت طائرة حتلق فوق
كردس��تان .ط��ارق عزي��ز يس��تمتع بالتحلي��ق وخي��رج عش��رين دينار عراقي م��ن حمفظته
ويلقيه��ا م��ن الطائ��رة عل��ى االرض ويق��ول ق��د يراها عش��رين ش��خص ويس��تمتع كل منهم
بدينار .وس��عدون محادي يلقي بأربعني ألف دينار ،ويقول بأنها ألربعني ش��خص ،وصدام
حس�ين يلق��ي مبلي��ون دين��ار ك��ي يس��تفيد منه��ا مليون ش��خص .يف النهاي��ة ويف مقابلة مع
الطيار الذي يقود طائرة رئيس اجلمهورية يقول :عندما مسع هذه االعمال اخلريية من
هؤالء الثالثة ،قرر هو ً
أيضا ان يضغط زر كرسي النجاة ويرتك الطائرة كي تسقط على
جبال كردس��تان حتى يس��تمتع كامل الش��عب الكردي.
س( :يب��دأون بالضح��ك) لنع��د اىل موضوعن��ا ،ب��كل وض��وح ف��ان االت��راك يقدم��ون
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املس��اعدات بقل��ة...؟
القيادي الكردي :نعم ،هذه هي احلقيقة!
س :النق��اذ ه��ؤالء الالجئ�ين ،م��ن يس��تطيع ان يس��اعدهم جبدي��ة؟ االك��راد القاطن�ين
من الس��كان االصليني يف املنطقة اليس��تطيعون تأمني املأكل واملش��رب لعش��رة آالف الجئ؟
القي��ادي الك��ردي :كلن��ا ُك��رد ،يف الع��راق ،يف تركي��ا ،يف اي��ران ،نس��اعد بعضن��ا البع��ض.
كذلك قاطنوا هذه املنطقة يس��اعدوننا حس��ب استطاعتهم وقدرتهم .بعضهم يساعدوننا
بس��رية تام��ة حت��ى اليدخل��وا يف مش��اكل م��ع االت��راك وتلك املس��اعدات قليلة ج��داً وتعترب
رمزي��ة ال اكث��ر وال أقل.
س :أي ان هؤالء الناس يستطيعون حبرية التواصل مع الالجئني؟
القي��ادي الك��ردي :كال ،اليس��تطيعون .ه��ذا املخي��م مع��زول ع��ن الع��امل اخلارج��ي.
اليس��تطيع أحد من اخلارج التواصل معنا وحتى الصحفيني اليس��تطيعون التواصل معنا
بشكل اعتيادي ،وحنن ً
أيضا النستطيع اخلروج والدخول حبريتنا .هذه االمور كلها جتري
ع��ن طري��ق ادارة املخي��م أي بولي��س املخي��م ومس��ؤولي األمن واجليش الرتك��ي .مايوافقون
علي��ه يت��م ،ع��دا ذل��ك ممن��وع .بش��كل ع��ام ،تركي��ا التري��د ان نتواصل مع الس��كان يف هذه
املناطق ،النها ختاف ان املسألة الكردية يف تركيا ،وهي تنكر وجود قومية باسم القومية
ً
الكردي��ة يف بالده��ا .لالس��ف ،حت��ى ُ
وخوفا على انفس��هم ،جمربون على تس��مية
الك��رد هن��ا
أنفس��هم بأتراك اجلبال.
س :هل ستبقون هنا؟
د .يوسف :حنن النستطيع البقاء هنا .هذه ليس وطننا اخلارجي والنستطيع احلياة
هنا ،سنموت من الربد واجلوع.
س :هل لديكم أية مشاكل مع األمن يف هذا املخيم؟
د .يوسف :األمن الرتكي أم العراقي؟
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س :مع االثنني!
القي��ادي الك��ردي :نع��م ،هن��اك مش��اكل ،عم�لاء تركيا والع��راق يتعاون��ون مع بعضهم
البع��ض ضدن��ا يف ه��ذا املخي��م .الن��اس ختض��ع للمس��ائلة ،وهن��اك ان��اس يعت�برون يف ع��داد
املفقودين .بعضهم ُسلم للعراق ومت اعدامهم هناك ،كذلك ُ
الكرد احلاصلني على جوازات
سفر أوربية مت تسليمهم للعراق وأكثر من ذلك .لكين أريد ان أوضح :حنن هنا الجئون،
وال نري��د التدخ��ل يف الوض��ع الرتك��ي .حن��ن نري��د ش��يء واحد فقط يف خميم��ات تركيا :ان
نك��ون آمن�ين يف ه��ذه املخيم��ات بعدم��ا رأين��ا الوي�لات يف الع��راق ،والأخ��اف م��ن أن تركي��ا
سرتجعنا اىل العراق -مع انها تريد عودتنا بأقرب فرصة .-لكن ظهرت بعض احلاالت اليت
ضايقتن��ا يف هذا املضمار.
س :هل لديكم معلومات بأت تركيا أعادت عنصر من البيش��مركة أو أي ناش��ط آخر
مهدد من قبل السلطات العراقية اىل العراق؟ عل تديكم معلومات عن حاالت كهذه؟
القيادي الكردي :كال ،كال ،اىل اآلن مل حيدث شيء من هذا القبيل يف هذا املخيم .لكن
كن متأكداً ان حدث ش��يء ما لنا فاننا حتى هنا يف تركيا مس��تعدون للدفاع عن أنفس��نا.
حنن بيشمركة ومتدربون على ذلك؟
س :هن��اك عل��ى الط��رف اآلخ��ر أرى تل��ة وكأنه��ا هضبة املوت ،اليس��ت هي نفس��ها اليت
مت دفن أحد االش��خاص فيها؟
د .يوس��ف :نع��م ،كان��ت ام��رأة عج��وز ،مات��ت قب��ل س��اعات .كن��ا ن��ود دفنه��ا يف مق�برة
عادية ،لكن التوجد أية مقربة حول املخيم ،وأقرب مقربة تبعد عن املخيم مس��افة س��تة
كيلوم�ترات م��ن اجله��ة الش��مالية بالق��رب من تلك اجلب��ال العالية اليت ُتش��اهد الثلوج على
ً
ً
مجيعا وحنن احياء ،ترجينا االتراك ان
قريبا علينا وتدفننا
قمتها .هذه الثلوج ستنهمر
يس��محوا لنا بدفن املوتى يف مقربة القرية ،لكنهم رفضوا .خيافون عند دفن كردي هناك
أن تكون مس��الة الدفن على أراضيها مش��كلة هلا .منذ ذلك الوقت نقوم بدفن أمواتنا هنا
على هذه التلة .بداية كان على التلة ثالثة قبور فقط ،اما اآلن فال نهاية هلا ،فاملوت كثري
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ً
مجيعا بانتظ��ار هذه اللحظة،
وكلم��ا ط��ال الوق��ت ازداد أكث��ر .أحيان� ً�ا ينتابين ش��عور بأننا
حلظ��ة امل��وت وأن ندف��ن عل��ى ه��ذه التل��ة ،هن��اك حي��اة واحدة فق��ط يف ه��ذه املخيم ،وهي
ً
يوميا .الكثريون يقولون الجيوز أن نبقى على هذه احلالة،
دكانة املوت ،الناس ينتظرونها
وان بقين��ا ف��ان المع��ى حلياتنا هنا واملوت أحس��ن من البقاء اذاً.
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اخلالص واملوت
خميم سويستو بالقرب من يوكسكوفا
 13أيلول 1988
يف مشفى حتت السماء الزرقاء

س :ماامسك؟
برايم :يقوم بالرتمجة...
مصطفى خليل أمني ...يقول امسه.
س :انت من ضحايا الغازات السامة يف العراق؟
مصطف��ى :نع��م ،يف  25آب  ،1988الس��اعة العاش��رة مس��اء ،حلق��ت اثن��ا عش��رة حوام��ة
فوقن��ا ،بداي��ة ألق��وا ب��ودرة كيميائي��ة كانت يف أكياس نايلون م��ن احلوامات ،بعدها هجموا
علين��ا بالقناب��ل الكيميائي��ة .وهك��ذا حت��ى منتص��ف الليل والقت حوال��ي  120صاروخ من
نوع كاتيوشا علينا .ألا أعرف امسها بالضبط ،لكننا حنن نقول هلا :كاتيوشا 120 .صاروخ.
س :يف اي مكان حدث هذا األمر؟
مصطفى :حول هولري ومنطقة آميدية.
س :كيف أنقذمت أنفسكم من تلك اهلجمات؟
مصطف��ى :كن��ت نائم� ً�ا ،فق��ت م��ن الن��وم وأردت أن اقف��ز م��ن عل��ى الس��رير ،لك�ني مل
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أس��تطع ،حيث أصبت بقنبلة غازات س��امة انفجرت بالقرب مين ،استنش��قت الغاز الس��ام
علي ،حيث
بش��كل كام��ل ،ألنن��ا مل نك��ن نع��رف أي ش��يء عما جي��ري .تأثري الغاز كان قوي� ً�ا َ
كن��ت أح��س ب��أمل ش��ديد يف ص��دري .كن��ت أح��اول أن اتقي� ً�ا م��ا بداخلي ،لك��ن دون جدوى.
أحسس��ت بان��ي اغي��ب ع��ن وعيي ،مل أكن أس��تطيع احلركة ،كان الغم��ام أمام عيين ،مل أكن
أرى االشياء امامي بوضوح ،أضع يدي على رأسي ،لكن بدون فائدة ،وكأني جسمي منقسم
اىل ش��طرين .كن��ت أح��اول القي��ام واملش��ي ،لك�ني كن��ت أق��ع عل��ى االرض ،كن��ت أود الركض
والفرار واالبتعاد عن املكان ،لكن استطعت االبتعاد ملسافة عشرين مرتاً فقط ووقعت على
االرض مرة اخرى .مل أستطع السيطرة على نفسي ،بقيت سبعة ساعات على تلك احلالة.
س :من قام بانقاذك؟
مصطفى :عندما صحوت من غيبوبيت ،حينها مل أعرف من أنا .انس��ان ،قطعة حلم
حي��ة؟ بيش��مركة؟ أو انس��ان آخ��ر بق��ي يف تل��ك البقع��ة .كنت أدخل يف خي��االت عدة ،باني
كنت انس� ً
�انا يريد االنتحار ومت انقاذي وكأني يف يوم القيامة .مل أتذكر أي ش��يء .مل أكن
اعرف من انا ،ماهو امسي ،من هم والدي .نسيت كل شيء .أوالدي ،حياتي السابقة ،وكان
كل شيء مت احماءه من ذاكرتي ،بدأت أحتسس جسدي بيدي ،نعم أنا هو نفسي ،تذكرت
نفس��ي ،تقي��أت بصعوب��ة بالغ��ة ،كنت أتقي��أ ً
دما ذو رائحة كريهة ،كل ماحولي كان مش��بع
بروائح كريهة جداً.
س :كنت لوحدك؟
مصطفى ،كال ،كنا مخسة اشخاص .ثالثة ماتوا وبقينا أنا وشخص آخر.
س :يف النهاية كيف وصلت اىل هنا؟
مصطف��ى :بع��د ان بقي��ت ملدة س��بعة س��اعات غائب� ً�ا عن الوعي ،مل أكن اس��تطيع فعل
أي ش��يء .اصدقائي هم من أوصلوني اىل هنا.
س :كيف اتوا بك أصدقائك اىل هنا؟
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مصطفى :محلوني على أكتافهم!
س :اىل أي مسافة استطعت أن تقاوم؟
مصطفى ... :بطول كيلومرت.اىل أن اتت السيارات.
س :هل هناك ضحايا للغازات السامة غريكم يف تلك املنطقة؟
مصطف��ى :أتذك��ر فق��ط مص�ير اولئ��ك اخلمس��ة الذي��ن ذكرته��م ل��ك .البقي��ة ال أعرف
عنه��م ش� ً
�يئا أو باألح��رى ال اتذك��ر أي ش��يء .كان��ت غ��ازات قاتل��ة لالعصاب .أنظ��ر الي ،انا
حمطم من الداخل (يقصد بها جراحه ومعاناته مع آثار القصف الكيميائي على جسمه)

بداية كنا مثانية أشخاص...
س :مثانية؟
مصطف��ى :نع��م ،كن��ا مثاني��ة أش��خاص ،لك�ني أعل��م مبص�ير االش��خاص اخلمس��ة فق��ط
والبقي��ة ال أع��رف عنه��م ش� ً
�يئا ،روي��داً روي��داً أتذك��ر بع��ض التفاصي��ل لك��ن بب��طء وأمل.
جس��دي متع��ب واتع��ذب كث�يراً م��ن األمل.
س :هل اصبت أنت والذين معك بنفس اجلراح؟
مصطف��ى :كال .ه��ذا يتوق��ف عل��ى م��كان تواج��دك اثن��اء القص��ف .أن��ا أصب��ت بش��كل
مباش��ر ألن اح��دى القناب��ل انفج��رت بالق��رب م�ني ،أمحد اهلل اني كنت بعي��داً عن القنبلة
بضع��ة أمت��ار .لك��ن ثالثة أش��خاص كان قريبني على مكان التفج�ير وفقدوا حياتهم فوراً،
اما صديقي الذي أنقذني ،فحالفه احلظ النه كان بعيد عن مكان التفجري وجراحه كانت
طفيفة.
برايم :ما أس��رده لك اعتربه مأس��اتي انا .اجليش العراقي قصف قرييت ً
أيضا ،ولعدة
م��رات ،ذل��ك أصبح��ت لدين��ا جترب��ة يف التعامل مع ذلك النوع م��ن القصف وكيفية النجاة
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من��ه ،مل تك��ن لدين��ا أقنع��ة واقي��ة من الغ��ازات لذلك كنا نهرب فق��ط اىل االماكن املرتفعة
واجلب��ال ،الن مفع��ول الغ��ازات كان يف االماك��ن املنخفض��ة ش��ديد ويلتص��ق ب��االرض ،لذل��ك
فالعدي��د م��ن االهال��ي جنوا بهذه الطريقة من غ��ازات املوت تلك.
س :أمل يكن لدى الناس العاديني أي شيء يستطيعون انقاذ انفسهم به؟
برايم :كال ،مل تكن هناك من وسيلة غري اليت ذكرتها.
مصطفى :مل تكن هناك وسيلة اخرى .بعض البيشمركة عندما اغاروا على اجليش
العراق��ي اس��تطاعوا اغتن��ام بع��ض االقنع��ة الواقي��ة والقلي��ل م��ن االب��ر املض��ادة لتاث�يرات
الغ��ازات الس��امة .لك��ن عدده��ا كان قلي��ل .لك��ن الن��اس مل يك��ن ميتلك��ون أي ش��يء النق��اذ
أنفس��هم .الش��عب الكردي كان أمام هذه الكارثة وهو خال اليدين وغالبية الناس توجهوا
اىل اجلب��ال ،كان��وا يبلل��ون الش��ماغ ويضعون��ه ام��ام افواههم ،فقط.
س :احلكوم��ة العراقي��ة تق��ول بأنه��ا مل تس��تعمل االس��لحة الكيميائي��ة ض��د ُ
الك��رد،
مايق��ال كل��ه ك��ذب ونف��اق ،ماه��و ردك؟
برايم :يكذبون...
مصطفى :هذه الكذبة ال أساس هلا ،االنسان العديم ضمري ،اهلمجي ،الدكتاتور واللص
والفاشى كصدام حسني وزمرته فقط يكذبون بهذه الطريقة .ها انا أقوهلا :أصيب االالف،
ال بل عشرات االالف ،أنظر حولك والي ،جسدي وسحنيت ،ان بقيت على قيد احلياة فاني
سأبقى بنصف روح ،أنا ...يااهلي! أصبحت...
براي��م :ان��ا أيض� ً�ا م��ن ضحايا الغازات الس��ابقة كما قلت ،اصبت قبل أش��هر لكين جنوت
من القصف ،وضعي اآلن أحسن الن جراحي كانت طفيفة ،لكن هذا الرجل هنا فجراحه
عميقة.
س :جراحه عميقة؟
برايم :قبل سنة من اآلن كنت مثل هذا الرجل...
(برايم خيرج صورته امللتقطة حينذاك ويضعها امامي)
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س :عندما ارى هذه الصورة فاني أجد صورة شاب حمطم يف الداخل ،كئيب ،ممتلئ
بالعذاب��ات ،تظه��ر علي��ه عالم��ات الش��يخوخة وه��و مازال ش� ً
�ابا ،عيونه غائرة ،ويف فس��حة
القيامة ينتظر املوت.
مصطف��ى( :يرف��ع قميص��ه ،ويظه��ر جس��ده وعالم��ات اصابات��ه البليغ��ة عل��ى جل��دة
وبطنه ورقبته وظهره) هل ترون هذه البقع الكبرية؟ كل جزء من جسمي مصاب بهذه
أيضا (خيل��ع نعليه ً
البق��ع الداكن��ة الكب�يرة والصغ�يرة ،انظ��ر اىل هنا ً
أيضا) ،انظر اىل عيين،
حممرت��ان ومصفرت��ان ومليئت��ان بالبق��ع ،ان مل تك��ن ه��ذه اجل��راح وثائ��ق تدي��ن النظ��ام
العراق��ي حينها يش��ك امل��رء بعدالة العامل.
برايم :هو خيجل ان يريك املزيد من جروح جسده ،لكنه خيجل ان يريك املزيد...
س :ه��و الحيت��اج لذل��ك ،مارأين��اه يكف��ي ويؤك��د بان��ه من ضحاي��ا الغازات الس��امة ،وال
ً
خمتصا والطبيب� ً�ا) رأيت ح��االت ممائلة
أش��ك يف ذل��ك بتات� ً�ا ،م��ع ان��ي انس��ان ع��ادي (لس��ت
يف املشايف ورأيت صور الضحايا من قبل خمتصني بهذا الشأن ،توضحت الصورة لدي وكل
مارأيته وأراه صحيح ،وتأكدنا عن طريق هذا الش��خص بأن هناك ضحايا غازات س��امة يف
هذا النخيم.
برايم :قبل ان يصاب مصطفى ،هو بنفسه قام بدفن العديد من الضحايا.
س :نعم؟ كيف؟ هو قال لي بانه مل يستطع النجاة بنفسه؟
مصطف��ى :ان��ا تكلم��ت ع��ن حادثتني منفصلتني :يف منطق��ة هولري ومنطقة آميدية.
انا من أهالي هولري .قصف اجليش العراقي مناطق كـ باليس��ان قبل عدة أش��هر باالس��لحة
الكيميائية،ابتع��دت ع��ن تل��ك املناط��ق م��ع بع��ض أصدقائ��ي .كن��ا ن��ود الذه��اب اىل اجلب��ل
الن اجلب��ال حممي��ة م��ن ه��ذه الغ��ازات ،وحالفين احلظ وابتعدت مس��افة جي��دة عن اماكن
القص��ف ،لك��ن أقربائ��ي وجريان��ي مل يس��تطيعوا النج��اة مثل��ي ،رأيت��م كله��م وه��م فاق��دي
احلياة ،دفنت ثالثة منهم بيدي ورأيت مافعلته بهم القنابل الكيميائية ،مل أرى مارأيته
ط��وال حيات��ي .بعده��ا توجهن��ا اىل آميدي��ة وكنا نبحث عن مكان آمن هن��اك ،لكن الغازات
الس��امة قطع��ت علينا الطري��ق مرة أخرى.
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س :كيف كان منظر املوتى حينذاك؟
مصطفى :كانت جثثهم مقطعة وصلبة ورأيت جثة زرقاء قامتة.
س :مزرق؟
مصطفى :نعم ،جثة زرقاء قامتة.
س :انها وثيقة أخرى عن استعمال الغازات القاتلة!
مصطفى :مل أرى آثارا اجلروح على االجس��اد .مل تكن عليها آثار الرصاص ،ومل تكن
ً
دما .كان ً
جتد أية جثة تنزف ً
فظيعا .مسرح االحداث كان بهذا الشكل ،وكأن انسان
موتا
م��ا ق��دم اىل تل��ك املناط��ق وقام بنح��ت الناس واحليوانات واالرض م��ن اجلبس وبعدها قام
برش االمسنت عليهم .وكأن الغازات الس��امة ألقيت على مجيع مناطق كردس��تان وحتول
قاطنيها اىل مومياءات أو غرفة للموت .أتذكر إحدى اجلثث كانت واقعة على ظهرها ،يدا
الضحي��ة كان��ت مفتوحت�ين ورج�لاه كانتا مرفوعتان صوب الس��ماء .كان هذا حال املوتى،
وكانه��م يف مش��هد خيال��ي وغ�ير طبيع��ي .كن��ت تس��مع صرخ��ات اجلرح��ى واليس��تطيعون
مقاوم��ة األمل ،ش��يء كاجلن��ون كان يغل��ف األج��واء ،اجلرح��ى م��ن ش��دة األمل كن��ت حت��س
بأنه��م س��يقدمون عل��ى االنتح��ار ،كان��وا بعيدي��ن ع��ن الع��امل ويف عامل آخ��ر ،كان كاجلحيم
الفعل��ي على األرض.
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فوق تلك اهلضبة اليت يأويها االموات
 13أيلول 1988
برايم يشري اىل تلك التلة اليت يأويها األموات...
خمي��م سويوس��تو بالق��رب م��ن يوكس��كوفا ،الوق��ت عن��د الغ��روب ،يف م��كان بعي��د ،يف آخ��ر
أفق لألمل ،خييم ظالم أربعة االف مرت من مرتفعات زاغروس على هكارى ويقرتب منا،
للش��مس ظل طويل وغريب ،الش��احنات متوقفة على اجلس��ر .العس��اكر األتراك واقفون يف
صف��وف مرتاص��ة .يف الط��رف اآلخ��ر ،جت��د ش��اب و ش��ابة يرم��ون احلج��ارة يف النه��ر و جتد
الدخ��ان ينبع��ث م��ن املخي��م يف الط��رف اآلخ��ر .النس��اء حيضرن الش��اي ،الرج��ال يتحدثون
ً
ويصمتون يف نفس الوقت مع بعضهم البعض .يف تلك املعمعة ترى الفقر ً
خميما على
أيضا
املكان .كابينة هاتف بلون أصفؤ غامق وضعتها السلطات الرتكية هناك .ال أحد يستعملها.
البعض يقول :التوجد معنا عملة كي نس��تعملها ،والبعض االخر اليثقون باالتراك النهم
يتنصت��ون عل��ى مكاملاته��م ،وآخ��رون يقول��ون :مل يب��ق لدين��ا اح��د نتص��ل ب��ه ،ويقول��ون
بب��طء ان الع��امل أدار ظه��ره ُ
للك��رد واليس��اعدونهم ،واذا كان االمر كذلك فما فائدة اهلاتف
ومبن نتصل .حتت ذلك اجلس��ر ،هناك ش��احنة متوقفة تعود لبائع متجول تركي ،يفتح
بابها اخللفي ،ويظهر بضاعته اليت حتتوي على كل ش��يء غري موجود عند ادارة املخيم.
االتراك يقولون :بأنهم يرسلون البائع املتجول اىل املخيم كي يشرتي الالجئني مايلزمهم
بكامل حريتهمُ .
والكرد يقولون :مايلزمنا نتمنى ان تعطينا اياه احلكومة الرتكية بدون
مقابل ،ال أن تبيعنا مايباع يف القرية بثالثة أضعاف س��عرها ،واليس��محون لنا الذهاب اىل
القرية كي نش�تري مس��تلزماتنا .فهم الجئون وفقراء وعلى االتراك أال يس��محوا لصاحب
الش��احنة ان يبيعه��م بس��عر غ��ال .االت��راك يقول��ون ب��أن ُ
الك��رد ينك��ر النعم��ة واليش��كرها،
ويظهرون غضبهم.
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يف الفس��حة الرئيس��ية للمخي��م ،جت��د س��يارة جي��ب للجيش الرتكي متر بق��رب املخيم،
وتبتع��د ع��ن االنظ��ار خل��ف هضب��ة صغ�يرة وخلفه��ا بع��ض عناص��ر التدري��ب يف اجلي��ش
الرتك��ي .املعس��كر الرتك��ي اليرى بالعني من الش��ارع الرئيس��ي وتقع خل��ف خميم الالجئني،
وتظه��ر عالم��ات احلماي��ة الكلي��ة للمعس��كر الرتك��ي م��ن خ�لال الس�لاح املوج��ود حول��ه .يف
الناحية األخرى حيث اجلبال من اجلهة الشمالية تظهر شواهد قبور القرية ،تلك املقربة
الكرد العراقيني ،وامامه توجد تلة صغرية عارية ً
اليت مينع فيها دفن ُ
متاما من االش��جار
والقبور او أي ش��يء آخر .ذلك املكان الذي يأوي اليه موتى املخيم ،ذلك املكان هو املثوى
األخ�ير ال��ذي يدفن في��ه ُ
الكرد موتاهم.
ريبورتاج:
واقفون امام امراة عجوز ،وهي تلفظ انفاس��ها األخرية .تظهر بعض ش��عرات ش��عرها
حتت وشاحها ،شعرات بيضاء كالثلج ،وحفرت السنني جتاعيدها على بشرتها ،كانت الروح
مات��زال حتتف��ظ ببقاياه��ا يف جس��دها .كانت يف بداية موتها ،عيونها مغمضة والتس��تطيع
ان تفتحهما مرة أخرى .أمرأة كردية جالسة بالقرب منها ،تغطي وجهها وعالمات احلزن
بادي��ة عليه��ا .امليت��ة وكأنه��ا عث��رت عل��ى مثوى خالد هل��ا وعالمات الوداع من ه��ذه الدنيا
تب��دو عليه��ا .جس��د ه��ذه امل��رأة الصغ�ير (م��ن ال�برد) كان متجم��داً .وضعوه��ا عل��ى س��رير
م��ن اخلش��ب جه��زه ُ
الك��رد حل��االت كه��ذه .يف ه��ذا املخيم الرتك��ي ،اليوجد تاب��وت ،وال حتى
حف��ار قب��ور أو رج��ل دي��نُ .
الك��رد يدفنون موتاهم بدون أية مس��اعدة كما دفنوا موتاهم
قب��ل آالف الس��نني .يف الط��رف اآلخ��ر جت��د رج��ل عج��وز يناج��ي امليت��ة بهمهم��ة والرج��ال
البقية حيركون أفواههم معه وحيركون أجسادهم وكأن مراسيم الدفن عندهم على هذه
الش��اكلة .أمراة عجوز تغطي امليتة ببطانية ،يظهر وش��احها االبيض املزين بورود ملونة
صغ�يرة م��ن حت��ت البطاني��ة .امليت��ة لفظ��ت أنفاس��ها األخ�يرة وهم��دت احلرك��ة يف اوصاهل��ا،
روح امليت��ة كان يف امل��كان ،وعندم��ا يقيم��ون جمل��س الع��زاء هل��ا ،ولس��رد ما رأت��ه يف حياتها،
ورحلته��ا يف ه��ذه احلي��اة بكل تأكيد س��يكون قس��م من تراجيدي��ا التاريخ املعاصر.
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أربع��ة ش��بان ُك��رد حيمل��ون التاب��وت عل��ى أكتافه��م ويس�يرون بب��طء صوب التل��ة تلك،
كان تعدانا حوالي املائة ش��خص ،يس��تعدون لعادات اقامة جملس العزاء بعد الدفن ،بعض
النس��وة يبك�ين عل��ى امليت��ة ويف عيونه��م جتد حزن عميق واس��ئلة الحصر هلا.
الرجال واقفون بصمت ،غشاوة احلزن ختيم على املكان .الرجل العجوز يتابع نشيد
املوت ويتمتم على اجلثة ويتمنى هلا أخرة أمجل من احلياة اليت عاشتها.
س :ماسبب موت هذه املرأة؟
الك��ردي :يف قص��ف للغ��اوات الس��امة عل��ى قريته��ا ،مل تس��تطع النج��اة بنفس��ها النه��ا
عجوز وليس هلا القدرة على الفرار ،معظم أهالي القرية فروا صوب اجلبال ،اال هذه املراة
العج��وز كان عليه��ا البق��اء ،لذل��ك أصيبت يف القصف.
س :كذلك تركتموها ملصريها وقدرها؟
الك��ردي :كال! عندم��ا ب��دأت الطائ��رات بقصفن��ا بالغ��ازات الس��امة ،كان علين��ا اهلروب،
واال فانن��ا كن��ا س��نصاب حن��ن أيض� ً�ا .عندما ابتعدن��ا عن املكان بعد القص��ف ،عدنا فوراً اىل
القرية وتفقدناها كي نرى من بقي ومن مات .بني البيوت رأينا هذه املرأة ،كانت فاقدة
الوعي ،بعدها محلناها معنا وجلبناها اىل هنا ،لكنها لالس��ف مل تس��تطع مقاومة اصابتها
وتوفيت .مل نس��تطع ان انفعل هلا أكثر من ذلك.
س :أمل يكن باالمكان أن تبقى هذه املرأة العجوز على قيد احلياة؟
الكردي :يف احلقيقة ،كال! قمنا بواجبنا جتاهها.
س :أمل تكن لديكم أية أدوية مضادة للغازات السامة؟
الكردي :مل يكن لدينا أي شيء حنمي به أنفسنا ،فقط استطعنا اهلروب والفرار!...
س ، :اال توجد أدوية مضادة للغازات السامة يف هذا املخيم ً
أيضا؟
براي��م :م��ن ه��ذه الناحي��ة تأك��دمت .طبي��ب املخيم الرتك��ي قال ً
أيضا بأن��ه التوجد أية
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أدوي��ة ملعاجل��ة آثار القص��ف الكيميائي يف املخيم.
س :أعل��م .أي -:وه��ي حقيق��ة م� ّ�رة -انت��م مجيعك��م يف ه��ذا املخي��م ،تعدادك��م أكث��ر
م��ن عش��رة آالف ش��خص ،تعرضت��م للقص��ف بالغازات الس��امة ويف رحل��ة فراركم تعرضتم
للمش��قة ،ويف ه��ذا املخي��م التوج��د أدوية لعالجكم .بدون مس��اعدة طبي��ة ،يااهلي! ان بقي
احل��ال كذل��ك ،ف��ان الكث�يرون منك��م س��يموتون مث��ل ه��ذه امل��راة العج��وز ،النس��اء ،األطفال،
العجزة ،الش��بان...
براي��م :يف احلقيق��ة ،حن��ن مل حيالفن��ا احلظ ،مسعنا بش��كل غري مباش��ر ب��أن قلة قليلة
من ُ
الكرد مت معاجلتهم يف املش��ايف الرتكية .يقال بأن عددهم من س��تة اىل تس��عة أش��خاص.
لكننا مل يرهم أحد منا ومل نس��مع بش��كل صحيح عن ذلك.
س ... :مجيع الفارين اىل تركيا حمكومون باملوت البطيء!
برايم( :تدمع عيناه)...
ً
حزينا أشد احلزن...
س :برايم! أراك
براي��م( :يبك��ي) أحيان� ً�ا أفك��ر ب��أن احلي��اة ليس لديه��ا معنى .أخجل من نفس��ي وجتاه
ش��عيب وال��ذي جيري له ،كما يق��ال :قاموا بإبادته.
س :أبادوه...
براي��م :نع��م ،أب��أدواه .حن��ن أيض� ً�ا بش��ر ،وال نق��ل ع��ن البش��رية ب��أي ش��يء ،حن��ن ام��ة
ش��اخمة ولدين��ا ثقاف��ة تع��ود اىل االف الس��نني ،لكنهم يعاملوننا معامل��ة احليوانات .عندما
أتينا اىل هنا -تركيا -تأملت لش��يئني :عندما نقلونا االتراك بش��احنات خمصصة للحيوانات
وقال��وا لن��ا :حن��ن اآلن عل��ى االراض��ي الرتكي��ة والجيوز ان تقولوا بأنك��م أكراد .كان جيب ان
نكون مثل ُ
الكرد هنا وان ّ
نعرف عن أنفسنا بأننا «أتراك اجلبال» .تأملت كثرياً الجل ذلك.
ش��احنة احليوان��ات وحتملناه��ا ،لك��ن ل��ن نتن��ازل عن كرديتن��ا ،ال يف العراق ال�تي هامجتنا
باالس��لحة الكيميائية ،وال يف تركيا اليت تريد لنا املوت بالغازات الس��امة ،حتى وان أخذوا
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من��ا كل ش��يء ،فانه��م ل��ن يس��تطيعوا جتريدن��ا م��ن كرديتن��ا وعلين��ا ان نق��ول بلغتن��ا:
كردس��تان حياتنا ول��و على املوت...
س :اجلميع هنا فاقدين لألمل؟
برايم :أغلبهم ،الدافع للبقاء واحلياة مل يعد موجوداً ،اليريدون احلياة بهذا الش��كل.
ال أخج��ل ان قل��ت ل��ك :يف اللي��ل ،اذه��ب اىل تل��ك التلة اليت يدفن فيها األموات وأبدأ بالبكاء
على نفسي وعلى شعيب .هناك اليراني أحد ،فقط األموات بسمعونين ،ال استطيع النوم،
ً
أحيانا أذهب اىل هناك للبكاء .حنن نريد احلياة ،فقط هامش
الليال��ي ب��اردة كالثل��ج .نع��م،
يف هذه احلياة.
س :كيف يتعاملون معكم االتراك؟ أهي معاملة جيدة ام سيئة؟
براي��م :نع��م وكال .م��ن ناحي��ة م��ا قدم��ت لن��ا املس��اعدة بايوائن��ا على أراضيه��ا ،وكلنا
نع�ترف بذل��ك .لك��ن ،بعده��ا بدأن��ا بفق��دان االمل ،فه��م يقدمون لنا القلي��ل يف هذا املخيم،
كن��ا نأم��ل منه��م ان يس��اعدوننا يف ايص��ال مأس��اتنا للع��امل أمج��ع وتك��ون مأس��اتنا من��وذج
النهاء اس��تخدام االس��لحة الكيميائية والدمار الش��امل يف العامل .لكن ،لالس��ف ،كان العكس
أي (الصمت) تركيا التريد قطع عالقاتها مع العراق بس��ببنا ،والتعرتف بنا ،وأمام العامل
تعم��ل عل��ى ان من��وت م��ن الغ��ازات الس��امة يف خميماته��ا ب��دون ع�لاج .انه��ا احلقيق��ة امل� ّ�رة
واحملزن��ة .مل نك��ون نتص��ور ان تك��ون تركي��ا بهذه العنجهي��ة وتنكر وجودنا.
س :كنت تاملون مبساعدات دولية؟
براي��م :نع��م ،كن��ا نأم��ل ف��ور وصولن��ا اىل تركي��ا ان تك��ون منظم��ات اهل�لال األمح��ر
والصلي��ب االمح��ر الدول��ي بانتظارن��ا ،أن ينقلوننا بس��يارات االس��عاف اىل أقرب املش��ايف وأن
يات��ي املختص��ون بالغازات الس��امة من كل دول الع��امل وينقذوننا ويدينوا النظام العراقي.
لك��ن ،مل حي��دث ش��يء م��ن ه��ذا القبي��ل .يف تركيا رأينا اجليش والعس��كر واالطباء العاديني
فقط.
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س :تركي��ا خت��اف ان تش��كلوا خط��راً عليه��ا ،أن تك��ون مس��لحني أو جمموع��ات م��ن
البيش��مركة وتس��ببوا القالق��ل هل��ا وان��ا تكون��وا س� ً
�ببا يف احي��اء املس��ألة الكردي��ة فيه��ا.
الك��ردي :اليوج��د أي مس��لح هن��ا ،مل نك��ن نس��تطيع ان جنل��ب ب��اي ش��كل من االش��كال
الس�لاح معنا اىل تركيا ،حتى البيش��مركة مل يس��تطيعوا جلب أس��لحتهم .قبل فرارانا اىل
تركي��ا ،خب��أوا أس��لحتهم يف الع��راق .والنري��د خل��ق املش��اكل لرتكي��ا .حن��ن الجئ�ين ،نري��د
احلياة ولسنا دعاة حروب ،ولسنا خطر على االمن يف تركيا .تركيا تتعامل معنا بذهنية
بوليس��ية معن��ا ،حت��ى عم�لاء النظ��ام العراقي يس��تطيعون اجمليء اىل هذا املخيم ويس��ببوا
املش��اكل لنا .وعلى العكس ،فرتكيا هي اليت باتت خطراً على امننا وس�لامنا وليس حنن.
برايم :مل نقم بأذية أي تركي.
س :تريد القول بأن األتراك ضربوكم؟
برايم :ضربوني أنا ،لكين رأيت بأنهم يضربون آخرين ً
أيضا.
س :أين ومتى حدث ذلك؟
براي��م :عندم��ا اتين��ا مش� ً
�يا عل��ى االق��دام اىل احل��دود الرتكي��ة ،بعده��ا صرن��ا يف عه��دة
اجليش الرتكي .أخذونا اىل قرية حدودية امسها أرتوش .كان جيب ان نبقى هناك مخسة
عش��ر ً
يوما .كان املخيم هناك أش��د س��وءاً :التوجد فيه خيم ،والربد القارس ،واألكل قليل
جداً ،وال دواء .بعدها باسبوعني نقلونا األتراك بالشاحنات املخصصة للحيوانات اىل هنا،
أحيان� ً�ا كان��وا ينقل��ون ( )80ش� ً
�خصا بش��احنة واحدة .هناك كان االت��راك يضربونهم حتى
جيربوا الناس على ركوب تلك الش��احنات.
س :جي��د ،نس��تطيع الق��ول ب��ان يف معمع��ة ركوبك��م الش��احنات ق��د يك��ون اح��د افراد
اجلي��ش الرتك��ي ق��د تع��دى عليكم .هذا الجي��وز ،لكن...
برايم :كال ،كال ،ال أحتدث عن مثل تلك احلاالت .هنا يف هذا املخيم رأيت عدة مرات
كيف ان االتراك يهجمون عليهم ويضربونهم.
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س :ملاذا كانوا يتصرفون معكم بهذا الشكل؟
برايم :الن الناس كانوا يطالبون بالقليل من حقوقهم...
س... :أية حقوق؟
براي��م :كيفم��ا كانً ،
مث�لا ،عندم��ا يذه��ب أحده��م اىل ادارة املخيم ويش��تكي من وضع
املخي��م ويطالب��ون بالغ��ذاء واحللي��ب ألطفاهلم ،هذه االمور باتت ش��غلنا الش��اغل ،ويف الليل
خيي��م علين��ا الربد القارس ،بدون أن...
س :بعدها يضربونهم األتراك؟
براي��م :نع��م ،كث�ير م��ن امل��رات عندم��ا كان الن��اس يش��تكون م��ن اوضاعه��م ،كان��وا
يضربونه��م .يف اح��دى امل��رات ق��ال أح��د ُ
الكرد :حن��ن امة عرقة ،لدين��ا مثقفني ومفكرين
كث��ر ،نس��تطيع أن نس��اعد بعضن��ا بانفس��نا حت��ى ننته��ي م��ن ه��ذا الكابوس ونقوم بش��يء
مفي��د .عل��ى ه��ذه الكلم��ات قام��وا بضربه...
امرأة :هذه حقيقة وأنا رأيتها.
س :لكن هذه احلاالت التتكرر بشكل يومي؟
براي��م :االم��ر لي��س كذل��ك ،االت��راك املوجودين هنا ليس��وا عدوانيني ،لك��ن عليهم ان
يتعامل��وا معن��ا بانس��انية اكث��ر ،حت��ى وان كانوا الحيبون الكرد ،فنحن بش��ر ً
أيضا وال نقل
عنهم يف أي ش��يء.
ريبورتاج:
عندم��ا كن��ا عل��ى تل��ك التل��ة نتح��دث ع��ن أوض��اع الع��امل وحق��وق االنس��ان ،كان أربعة
عناص��ر م��ن البيش��مركة الكردي��ة يدفن��ون ام��رأة عج��وز على تل��ك التلة ال�تي لقبها ُ
الكرد
بهضب��ة امل��وتُ ،
الك��رد األربع��ة كان��وا حيف��رون الق�بر بواس��طة رف��ش قدي��م ،مل تك��ن هناك
أي��ة ش��اهدة للق�بر أيض� ً�ا ،كان��وا يضع��ون بعض احلج��ارة امل��دورة فقط .القب��ور هناك كانت
هناك تفتقد للش��واهد وأس��امي املوتى ،حتة انها كانت مبس��اواة األرض  ،ال اس��م وال صورة
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والش��اهدة للق�بر .ه��ي عملي��ة دف��ن انس��ان فق��ط .أم��رأة كردي��ة بثي��اب مزركش��ة وملون��ة
ً
طفال وتتجه صوب التلة ،وحتمل يف يدها قطعة من القماش االبيض البالس��تيكي
حتمل
وتفرش��ه عل��ى الق�بر ،ترف��ع يديه��ا حن��و الس��ماء وحبس��رة وح��زن متت��م ،بعدها ت��ذوب بني
احلشد الواقف هناك وتعود بادراجها صوب املخيم .بيشمركة آخر يدق خشبة فوق القرب
وبواس��طة حبل يلصق خش��بة أخرى على ش��كل صليب باخلش��بة الس��ابقة ،كل على دينه
ومذهبه ،املس��يحي ،املس��لم ،الزردش�تي ،االيزدي ،السنة ،الالدينيني ،اآلراميني ،الكلدانيني،
النصطوري��ون ،وكل املذاه��ب واالدي��ان املوج��ودة يف كردس��تان .تل��ك االقلي��ات ال�تي تس��كن
كردس��تان االس�لامية الي��وم ،ه��ي نتاج ثقافة عريقة يف الق��دم ،اجلميع يعبدون إله واحد،
إل��ه ه��ذا وذاك ،إله األحي��اء واألموات.
س :عندم��ا انظ��ر اىل االس��فل ،وأرى احل��زن املتناث��ر هن��اك ،غ��روب الش��مس يلق��ى
بظالله على جدران بيوت هكاري وسكانها االربعة آاالف ،وبدأ الربد مسريته ،وفجأة وكأني
ارى كابوس ،وكأن الناس يقل عددهم يف املخيم ويكثرون على هذه ،وكأن الالجئني ُ
الكرد
ميوت��ون بب��طء ،س��وف خيل��ى ه��ذا املخي��م يوم� ً�ا م��ا ،حينها س��تتحول هذه التل��ة اىل هضبة
كب�يرة من املوتى.
ديفي��د هريس��ت ( :)DAVID HIRSTالأج��د أي مس��تقبل هل��ؤالء الالجئ�ين هن��ا ،ان مل
يتواجد حل هلم ،فاني اخاف أن ميوتوا مجيعهم من الربد ،املوت اجلماعي ينتظرهم هنا.
برايم :ومازلنا على أمل مساعدة اجملتمع الدولي لنا!
س :وماتنتظرون��ه ل��ن حيص��ل .وحت��ى ان قدم��وا لك��م املس��اعدات ف��ان االت��راك ل��ن
يس��محوا هلم .تركيا مصرة على ان أية مس��اعدة ُتقدم لكم ،بداية جيب ان تس��تلمها هي،
وان تق��وم بفح��ص وتفتي��ش تل��ك املس��اعدات.
القي��ادي الك��ردي :حينه��ا ،ف��ان غالبي��ة املس��اعدات الدولية لن ت��أت بنتيجة ،النها متر
عرب الفساد الذي ميارسه األكراد .حنن الكرد يصلنا قسم قليل ،بداية تصل تلك املساعدات
لي��د الكب��ار ،بعده��ا يوزعونه��ا عل��ى الصغ��ار ،واملتبق��ي من��ه ان تبقى ،-ف��ان بوليس املخيم
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يوزعه علينا ،يف كل مناطق الصراعات توجد مثل هذه االزمات .ان كان االتراك يريدون
ذلك ،فاالحس��ن أن يقتلوننا من اجلوع!.
س :هذه التصرفات تنبعث منها رائحة فقدان األمل ،حتسون بأنكم وصلتم للنهاية؟
البيشمركة :حنن سنستمر يف كفاحنا!
س :مع كل هذه املآسي وتريدون االستمرار يف نضالكم؟
براي��م( :يرتج��م مايقول��ه الن��اس) ب��كل تأكي��د ،ه��ؤالء الن��اس يقول��ون :سنس��تمر يف
نضالن��ا حت��ى نن��ال احلك��م الذات��ي والدميقراطي��ة واحلري��ة احلقيقي��ة.
س :الظاه��ر ،ان النض��ال والكف��اح يف وج��ه ظ��امل ميتل��ك أس��لحة دم��ار ش��امل وأس��لحة
كيميائي��ة ل��ن يفيد ولن يأت��ي بنتيجة...
براي��م :الن��اس يقول��ون :حن��ن نع�ترف بأنن��ا هربن��ا من س��احة املعركة ،لي��س ً
خوفا او
اننا لس��نا مبقاتلني أش��داء ،لكن املعركة مل تكن متكافئة ،ولن تس��تطيع أية امة ان تقاوم
االسلحة الكيميائية والسامة ،حتى اننا مل منتلك أدوات حتمينا من هذه االسلحة .ونقول
بأن��ه حالفن��ا حظن��ا ب��ان جنون��ا من تل��ك اهلجمات ،واال فاننا الخناف من ش��يء آخر ،ال من
الدباب��ات وال املداف��ع والرص��اص وال م��ن طي��ارات املي��غ واحلوام��ات وحت��ى قناب��ل الناب��امل
الخناف منها ،وكل تلك االس��لحة اليت اس��تعملها اجليش العراقي ضد ُ
الكرد يف الس��ابق.
س :الختافون منها ً
أيضا؟
برايم :الخناف منها .ومل نصل للنهاية بعد .نستطيع القتال مرة أخرى واالستمرار،
منذ االف السنني قاومنا الظلم وجنونا من حروب كثرية ،اال هذه احلرب الكيميائية ،الننا
مل منتلك أدوات حتمينا منها ،لذلك فان العامل احلر لوحده يس��تطيع مس��اعدتنا ،وان مل
يساعدنا العامل احلر ،عندها فان اهلل تعاىل سيساعدنا...
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تركيا ليست مسؤولة
لقاء مع حمافظ دياربكر
واملبعوث اخلاص للحكومة الرتكية لشؤون الالجئني الكرد
العراقيني

خريي كوازكيئوغلو Hayri Kosakgioglu -
()2013-1938
يف مكتب احملافظ
دياربكر 15 ،أيلول 1988
اللق��اء ُترج��م م��ن الرتكي��ة اىل األملاني��ة م��ن قب��ل املرتج��م الرمس��ي يف دائ��رة االع�لام
بأنقرة.
س :حض��رة احملاف��ظ ،رأين��ا يف خمي��م بالقرب من مدينة يوكس��كوفا -سويوس��توُ ،كرد
عراقي�ين مصاب��ون نتيج��ة تعرضه��م لغ��ازات س��امة .فه��ل يق��ر املس��ؤولني االت��راك به��ذه
احلال��ة؟ ه��ل لديك��م علم بذل��ك؟ هل م��ا أقوله صحيح؟
كوزاكيئوغلو :ليس��ت ّ
لدي معلومات كافية عن ذلك ،أنا بنفس��ي زرت مجيع خميمات
الالجئ�ين ،لك��ن مل تصل�ني معلوم��ات أو أخبار عن ذلك .حتدث��ت مع الالجئني العراقيني
وقلت هلم ان كانوا قد تعرضوا للغازات السامة فاننا سنرسل هلم االطباء االتراك .وحتدثت
م��ع االطب��اء الرمسي�ين االت��راك وقلت هلم :ان كانت هناك حاالت اصابة بالغازات الس��امة،
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حينها عليهم ارساهلم اىل املشايف احلكومية يف دياربكر ليتم معاجلتهم هناك.
س :هل مت ارسال احد من الضحايا اىل مشايف دياربكر منذ ذلك الوقت؟
كوزاكيئوغول��و :اىل اآلن كال .بعضه��م ت��ويف ومل يتض��ح لن��ا انه��م مات��وا م��ن تأث�ير
الغ��ازات الس��امة أم ال ،لذل��ك أرس��لناهم ف��وراً اىل االطباء املختص�ين ليتم فص جثثهم .لكن
أقرب��اء املتوف�ين رفض��وا ان يت��م تش��ريح جثثه��م للكش��ف عن س��بب موتهم.
س :حض��رة احملاف��ظ ،رأي��ت طبي��ب تركي يف خميم (سويس��تو) -حضرة املرتجم ،قبل
هذا اللقاء أعطيتك الكاسيت املسجل عن ذلك وتستطيع ان تدلي بشهادة الطبيب -ويؤكد
ماأقول��ه ،حي��ث ق��ال ل��ي الطبي��ب الرتك��ي :هو يعلم ب��أن يف هذا املخيم هن��اك الجئني ُكرد
وضحاي��ا للغ��ازات الس��امة ،لكن��ه يف وض��ع اليس��تطيع معاجلته��م ،الن املس��ؤولني األت��راك
مل يرس��لوا ل��ه أي��ة أدوي��ة مض��ادة لتاث�يرات الغ��ازات الس��امة .حض��رة احملاف��ظ ،ه��ل لديكم
معلوم��ات عن ذلك؟
كوزاكيئوغول��و :ق��د يك��ون ه��ذا الطبي��ب ق��د ق��ال لك بان��ه يعتقد ان هناك ش��يء من
هذا القبيل ،لكنه ليس متأكداً ،ال اعتقد ان هناك وثيقة معرتفة ان هناك ضحايا للغازات
الس��امة .أؤك��د ل��ك ب��أن الالجئ�ين الذي��ن أتوا اىل هنا من العراق ،مل يش��اركوا يف أية حرب.
هذا يعين ان كان العراق قد اس��تخدم االس��لحة الكيميائية ،حينها جيب على الش��خص ان
يبح��ث يف الع��راق ع��ن وثائق تؤكد ذلك ،وليس يف تركيا.
س :حض��رة احملاف��ظ ،لي��س فق��ط االطب��اء االت��راك يؤك��دون ذلك ،لكين أن��ا كصحفي،
وكأطب��اء آخ��رون م��ن اورب��ا أك��دوا ذلك من خ�لال املختربات واملش��ايف ،وبالوثائ��ق! وكمثال
على ذلك ،رأيت بنفسي طفلة كردية يف خميم سويوستو ،كانت عالمات االصابة باالسلحة
الكيميائي��ة بادي��ة عليه��ا ب��كل وض��وح ،ذل��ك الطبي��ب املس��ؤول عن املخيم أكد هذا الش��يء،
وصوته مس��جل ومدون .حضرة احملافظ! هل تش� ّ�كون يف ذلك؟
كوزاكيئوغول��و :عل��ى ح��د علم��ي ،فق��ط هن��اك طبي��ب ك��ردي يف ذلك املخي��م ،ويؤكد
بأن هناك ضحايا الغازات السامة ،لكن اليوجد طبيب تركي ومسؤول أكد لنا ذلك .أناس
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كثريون فروا اىل تركيا ً
خوفا من االسلحة الكيميائية ولذلك فروا اىل هنا .لكن هذا اليعترب
وثيقة أن هؤالء الناس هم من ضحايا القصف الكيميائي.
س :حض��رة احملاف��ظ ،ه��ل انتم مس��تعدون أن تأتي جلنة دولية طبية خمتصة لتقوم
باعمال البحث والتحليل يف وجود ضحايا غازات سامة يف املخيمات الرتكية؟
كوزاكيئوغول��و :كم��ا قل��ت لك��م ،اذا كان هن��اك ش��خص ويؤك��د بوجود ضحاي��ا الغزات
فليأت الي ويقول ليً -.
مثال أنت (كصحفي) كيف تستطيع ان تؤكد على الشخص
السامةِ ،
الفالني مصاب بالغازات الس��امة أم ال؟
س :أوال هاهو ،تصريح الطبابة احلكومية الرتكية يف ذلك املخيم جلبته معي ،يقول
التصريح :هناك ضحايا بالغزات الس��امةً .
ثانيا حبس��ب تش��خيص الطيب ،فمعي تش��خيص
الطبي��ب الك��ردي يف خمي��م سويوس��توو ،ويتطاب��ق تصرحي��ه مع تصري��ح الطبيب الرتكي.
ً
ثالثا ،أستطعت التأكد بنفسي ،حبسب العالمات اليت أشار اليها الطبيبني من خالل معاينة
بع��ض اجلرح��ى ان هنال��ك ح��االت خطرة ومصابة بتل��ك الغازاتً .
رابعا :مارأيته يف املخيم
وم��ن خ�لال الطب��اء العاملي�ين توض��ح لي ان املصابون بالغازات الس��امة هن��ا ،نفس احلاالت
اليت ظهرت يف مدينة حلبجة اليت قصفت باالس��لحة الكيميائية .ومثال ذلك ،مت الكش��ف
عن بعض االصابات يف مش��ايف فيينا .احلقيقة ،انا لس��ت بطبيب وال أدعي بأني خمتص يف
معاجلة الغازات الس��امة .لكين أرى ان التصرحيات واالصابات كما أس��لفت ش��بيهة ببعضها،
وكان��ت أغل��ب تل��ك التصرحي��ات صحيح��ة ومتطابقة .وأس��تطيع انا ً
أيضا كش��اهد عيان أن
اؤك��د  -حبس��ب ح��االت س��ابقة رأيته��ا -ان هن��اك ضحايا أس��لحة كيميائية .ب��كل تأكيد هذه
املسألة ليست مهمة بالنسبة لك ،لكنكم التستطيعون ان تنكروا هذه احلقيقة بسهولة...
كوزاكيئوغولو :يوجد اناس يقولون بانهم ضحايا الغازات الس��امة ،قد يكون كالمهم
صحيح� ً�ا وق��د يك��ون ال .وق��د يك��ون الطبي��ب الع��ادي يف معينت��ه األولية قد أك��د ذلك ،لكن
بداي��ة عليه��م ان يتعرض��وا لفح��ص دقي��ق وان يت��م تقيي��م احل��االت يف املخت�برات ،حينه��ا
يس��تطيع املء الق��ول ب��أن بأنه��ا حقيقة أم ال ،وهذا يت��م عن طريق اخصائيني وخبريين.
ان كان هن��اك ضحاي��ا الغ��ازات الس��امة ،حينه��ا نأخذهم اىل املش��ايف ويت��م معاجلتهم هناك،
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ه��ل صحي��ح ان��ك رأيت أناس مصابون بالغازات الس��امة؟
س :نعم ،بكل تأكيد...
كوزاكيئوغولو :حتدث لي عن منوذج رأيته.
س :س��أحتدث ل��ك ع��ن اح��دى تل��ك احلاالت :رأيت طفلة يف خميم سويوس��توو ،عمرها
 18ش��هراً .كان��ت تص��رخ ط��وال الي��وم ،كان��ت اهل��االت احلم��راء القامتة عل��ى وجهها وكانت
تسعل بشدة وحتك جلدها مع البكاء الشديد ،كل بضعة دقائق كانت تتقيأ ،اضافة اىل انها
كانت مصابة باالس��هال ،وعالمات احلروق والدمامل بادية على يديها و...
كوزاكيئوغولو( :يقاطع حديثي) ...و (يس��أل) هل اخذها والداها اىل الطبيب الرتكي
يف املخيم؟
س :نعم ،بكل تأكيد .لذلك جلبت نص اعرتاف الطبيب الرتكي يف املخيم حلضرتكم،
وي��رى ب��أن الطفل��ة مصاب��ة بالغ��ازات الس��امة ،لكن��ه اليس��تطيع معاجلته��ا ،الن املس��ؤولني
االت��راك املعني�ين به��ذه االم��ور اليرس��لون ل��ه األدوي��ة املض��ادة .رجوت الطبي��ب الرتكي ان
الي�ترك الطفل��ة ملصريه��ا وأال مت��وت! هل تريدون االس��تماع مرة أخرى للش��ريط املس��جل؟
حض��رة احملاف��ظ! م��ا رأيك��م يف ه��ذا؟ أال ت��رى ان هذا االعرتاف ميس��كم ً
نوعا ما؟
كوزاكيئوغولو( :يتمتم بصوت خافت مع املرتجم)
س :حض��رة احملاف��ظ ،طبيبك��م الرتك��ي قله��ا ل��ي ب��كل وض��وح ،جي��ب ان تتمن��ى امل��وت
لتل��ك الطفل��ة ،الن��ه اليوج��د دواء ينقذه��ا من ه��ذا الوضع لدي!
كوزاكيئوغول��و :يف مش��فى ه��كاري هن��اك عش��رة اطب��اء ات��راك خمتص�ين قدم��وا م��ن
اس��طنبوا ،ه��ؤالء االطب��اء املختص�ين ينتظ��رون املباش��رة يف العم��ل مبش��فى هكاري.
س... :نع��م ،ه��ؤالء االطب��اء االت��راك بالفع��ل اليس��تطيعون مس��اعدة ُ
الك��رد املصاب�ين.
ه��ؤالء الن��اس حباج��ة اىل مس��اعدة فعلي��ة ،واال فانهم س��يموتون مجيعهم.
كوزاكيئوغولو :عليكم ان تبحثوا يف العراق عن صحة اس��تخدام االس��لحة الكيميائية،
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وليس يف تركيا!
س :حضرة احملافظ ،لكن...
كوزاكيئوغول��و( :يقاط��ع حديث��ي) ..:ان كنت��م كصحفي�ين تبحث��ون ع��ن وثائ��ق ع��ن
اس��تخدام االس��لحة الكيميائي��ة ،فأرجوك��م يف تقوم��وا بالبحث والتحقي��ق يف العراق ،وليس
يف تركي��ا!
س :حض��رة احملاف��ظ ،ب��كل تأكي��د ان تركي��ا غ�ير متهمة بهذه الكارثة االنس��انية حبق
الكرد للموت احملتم على أراضيكم؟ ُ
الكرد يف العراق .لكنكم ترتكون ُ
ُ
الكرد يقولون :تركيا
تنك��ر حقيق��ة ان الع��راق اس��تخدمم الغ��ازات الس��امة ضدهم .وتصرحيات أخ��رى تقول أن
تركيا تريد ان ميوت هؤالء باالس��لحة الس��امة ،حتى ال تتأثر عالقتها مع العراق ،وتركيا
تري��د ان تعت��م هذه احلقيقة امام الرأي العاملي.
كوزاكيئوغولو :حنن نطلب وثائق!
س :هن��اك بع��ض الوثائ��ق عل��ى طاولت��ك ،حض��رة احملافظ ،سأس��الك م��رة اخرى :هل
توافق��ون عل��ى ق��دوم جلن��ة دولي��ة مس��تقلة للبحث والتحري يف هذا الش��أن؟ نعم أم ال؟
املرتج��م :املرتج��م احلكوم��ي ال��ذي كان يرتج��م من االملانية اىل الرتكية س��يرتك العمل،
سيأتي زميل آخر من قسم االعالم وجييد االنكليزية بطالقة ليحل مكانه .اللقاء يستمر
بواسطة الرتمجة من الرتكية اىل االنكليزية.
س :كي ننهي املوضوع باختصار ،من هذه الناحية تركيا تقوم بدور اخفاء اجلرمية
ً
مجاعيا بالغازات الس��امة ،وحتى
اليت حدثت بالعراق ،منذ ان قام النازيون خبنق اليهود
االن تل��ك االب��ادة بامل��واد الكيميائي��ة مس��تمرة م��ع ُ
الك��رد ،فه��ل تري��د تركي��ا اخف��اء ه��ذه
احلقيقة؟
كوزاكيئوغول��و( :جي��اوب بغض��ب) :أقوهل��ا جبدي��ة بان��ي أرف��ض كل االتهام��ات حب��ق
تركيا .وعن سؤالك ،تركيا ليست بالوضع الذي يسمح هلا ان تكون من الدول املتهمة بهذه
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القضي��ة .تركي��ا آوت ه��ؤالء الن��اس .يف احلقيق��ة اذا أردن��ا ان نس��اعد العراق ،كنا نس��تطيع
فع��ل ذل��ك ب��كل س��هولة ،كن��ا س��نغلق املعابر احلدودية ام��ام الفارين .لكنن��ا مل نفعل ذلك.
اضافة اىل ان كنا نريد طمس احلقيقةً ،
ايضا كنا نستطيع فهل ذلك بكل سهولة حيث كنا
س��نقوم باغ�لاق مبن��ع وصول االع�لام العاملي والصحفيني اىل املناط��ق احلدودية ،والنقطة
املهم��ة أيض� ً�ا ،ف��ان تل��ك املناطق اليت تتنقلون فيها حبرية ،هي مغلقة أمام األناس املدنيني
م��ن اآلن الس��باب امني��ة .حن��ن قمن��ا بفت��ح الطريق أم��ام العامل أمجع ليزور ه��ذه املناطق،
حتى يتم البحث والتحقيق عما جيري هناك .كما اود أن اضيف ان هناك عدد كبري من
ُ
الكرد فروا اىل ايران وعددهم يفوق عدد الفارين اىل تركيا.تلك اجملموعات يف ايران كانت
حتارب اجليش العراقي ،كذلك فان ايران ً
أيضا يف حالة حرب مع العراق ،لذلك فعلى ايران
أيض� ً�ا ان تعل��ن ام��ا ال��رأي العام واالعالم العاملي ان هؤالء الناس هم ضحايا الغازات الس��امة،
على ايران ان تكشف للمأل ماتعرض اليه هؤالء الناس ،وليست تركيا من عليها فعل ذلك.
مل��دة عش��رة س��نوات وتركي��ا حماي��دة يف ه��ذا املوضوع وكل ش��يء عندنا واض��ح .تركيا بلد
دميقراط��ي ،وتل��ك األماك��ن ال�تي رأيتموه��ا ،زارها أعضاء الربملان م��ن أنقرة ،بدون حتديد.
وآخ��ر كالم اقول��ه لك��م ه��و انن��ا مل نس��تلم أي��ة وثيق��ة م��ن جه��ة رمسية ان هن��اك ضحايا
الغازات الس��امة على األراضي الرتكية .لكن :ان حصلنا على الوثائق احلقيقية يف يوم من
األيام ،فرتكيا س��تقوم مبا س��تقوم مبا هو مطلوب منها.
س :انتم تشرحون لي موقفكم السياسي .لكن أود منكم ان تتحدثوا لي عن اجلانب
االنس��اني يف املوضوع ،فتلك البعثة من أحزاب املعارضة االش�تراكيني الدميقراطيني ،بعد
حتريه��م يف املوض��وع وصل��وا للنتيج��ة التالي��ة بان��ه هن��اك وثائ��ق تؤك��د اس��تخدام الع��راق
لالسلحة الكيميائية والضحايا الذين فروا اىل احلدود الرتكية هم مصابون بهذه األسلحة.
البعث��ة عينه��ا ش��اهدت مناح��ل النح��ل على بعد بضعة كيلومرتات م��ن هكاري وقد نفقت
مجيعها وماتت...
كوزاكيئوغولو( :يهز رأسه) مل أمسع بأي شيء عن هذا املوضوع!
س :هذا ما أعلنته االذاعة الرتكية والـ بي بي سي!
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كوزاكيئوغولو :ماكان جيب ان أقوله ،قلته لكم!
س :أنت��م التؤك��دون املوض��وع ،عل��ى العك��س! أنت��م ختاف��ون م��ن الع��راق؟ والتلتزمون
مببادئ جملس االمن الدولي ومبادئ حقوق االنس��ان اليت صدرت من قبل خافيري ثرييز
دي كويي��ار وأمري��كا؟
كوزاكيئوغولو:انن��ا اعتق��د انن��ا نق��وم بواجبن��ا عل��ى أكم��ل وجه ،وقمنا م��ن املطلوب
منا ً
أيضا.
ينهي احملافظ اللقاء ،وجييب على أسئلة مراسل اذاعة رويرتز الربيطانية
1988/9/15
حق اقتباس الصور حمفوظة لـ :فرديناند هينربيجلر
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٧ي ذانوييةي ١٩٩١
دوو ميلي��ؤن ك��ورد ( ك��ةوةك بؤمب َيك��ي تةوقيتك��راو ) لةن��او ئؤردؤطاكان��دان،
َ
كوردةكان دةتوانن ئةم بؤمبةي َ
ثووضةل بكةنةوة ،ئةطةر دواي ِرووخاني سةدام،
ئياق
ماف َيك��ي زؤرت��ر وةدةس��ت به َين��ن.
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SORANI:
ج��ةالل تالَةبان��ي ،ثار َي��زةر لةكوردس��تاني َ
ئ�يراق ،س��ةرةتا سةرنووس��ةري ِرؤذنام��ةي
خةب��ات ،ئؤرطان��ي ِرةمس��ي حيزب��ي دميوكرات��ي كوردس��تان ب��وو .لةس� َ
�ال ١٩٦١دا تواني��ي
ه َيزةكان��ي ث َيش��مةرطة ،كةث َيش�تر ضةك��داري خ َي�لأ و عةش�يرةتةكان ب��وون ،بةش � َيوةي
ه َيزةكان��ي هؤنكؤن��ط لةظ َيتن��ام ِر َيكبخ��ات .دواي نس��كؤي  ١٩٧٥يةك َيتي��ي نيش��تمانيي
كوردس��تاني دامةزران��د ،ك��ة تائ َيس��تا س� َ
�كرتيي طش��تيي ئ��ةو حيزبةي��ة.
َ
َ
ؤذهةلتي ناظيندا
لةسالني ث َيشوودا كوردةكان ه َيز َيكي بةه َيز لة ِر
بة ِر َيز تالَةباني!
بوون ،لةئ َيستادا زؤرتر وةك قوربانيني؟
تالَةبان��ي :ئ��ةو كات��ة ،كةشو ِرش��ي ك��ورد بة ِر َيبةرايةتي��ي ذ َين��ةرال بارزانيي��ةوة
ه�يرش بكات��ة س��ةر َ
بة ِر َيوةدةض��وو ،بةه َي��ز ب��وو ،بةغ��دا نةيدةتوان��ي َ
ولتان��ي دةرةوة ،ض
َ
ئ�يران ،ض كو َي��ت .تاوان��ي ئ��ةو ب َيه َيزكردن��ةي ك��ورد ،دةكةو َيت��ة س��ةر ه َين��ري كيس��نجر.
ل��ة ١٩٧٥دا بةمةبةس�تي كؤتاييه َين��ان بةشؤ ِرش��ي كورد ،ئةو بوو بةه��ؤي ِر َيككةوتننامةي
ئ�يران و س��ةدام حوس� َيندا ،ئ��ةوة ب��وو َ
ئةجلةزاي��ري( )١لةن َي��وان ش��اي َ
ئ�يراق دةس�تي ب��ؤ
ئاماجنةكان��ي ت��ري كراي��ةوة ،ب��ؤ ثةالماردان��ي َ
ولتان��ي دراوس�يَ ،ك��ة ل��ة ١٩٨٠دا بةش��ة ِري
ئ�يراق و َ
ن َي��وان َ
ئ�يران دةس�تي ث َيك��رد.
لة  ١٩٨٨دواي كؤتايي شة ِري كةنداو ،كوردةكان ضييان بةسةرهات؟
ئ�يراق و َ
كات َي��ك ش��ة ِر لةن َي��وان َ
ئ�يران كؤتاي��ي ث َيه��ات ،س��ةدام ه َيزةكان��ي خ��ؤي ب��ؤ
َ
كوردس��تان ِرةوان��ة ك��رد ،دةس�تي َ
بةرب�لاو بةمةبةس�تي لةناوبردن��ي ك��ورد،
بةهيش� َيكي
تةنان��ةت ك��وردي مةدةني��ي و ب� َي ض��ةك ،دةس��تث َيكرد .دةس�تي بةبةكاره َينان��ي ضةك��ي
كيميايي كرد .ئةمة بوو بةهؤي ضؤلَكردني ناوضة ِرزطاركراوةكان لة ِرووي مرؤظييةوة،
ئ��ةو ناوضان��ةي كةزيات��ر لةي��ةك ميليؤن كةس ت َييدا دةذي��ان .بةناضاريي ئاوارةي َ
ئيان
و توركيي��ة ب��وون ،ي��ان طة ِران��ةوة ب��ؤ ناوضة داطريكراوةكان لةناوخ��ؤي َ
ئياقدا .زياتر لة
 ٥٠٠٠طوند لةكوردس��تان لةاليةن س��وثاي َ
ئياقييةوة و َيرانكراون .نزيكةي دوو ميليؤن
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ك��ورد ئ َيس��تا لةئؤردوطاكان��ي دةوروبةري ش��ارة طةورةكاندان.
لةئ َيستادا دؤخي كوردةكان لةشاخ ضؤنة؟
َ
ل��ةوي تةني��ا ثارتيزان��ةكان ( ه َي��زي ث َيش��مةرطة ) بووني��ان هةي��ة .ه��ةر ل��ة
١٩٧٦ـ��ةوة ،بةئةم��ة دةس��تيث َيكرد ،لةناوض��ة س��نوورييةكان بةبةريناي��ي  ٣٠كيلؤمةت��ر
بةن��اوي دابينكردن��ي ناوض��ةي ئاس��اييش دةس��تيث َيكرد ،تا ناوضة س��نوورييةكان لةكورد
ثاكبكةن��ةوة ،كةئ��ةم ناوضان��ة ب��ؤ  ١٧٠كيلؤمةت��ر ب��ؤ ناوخ��ؤي َ
ولت��ةوة در َيذدةب َيت��ةوة،
لةن َي��وان كةرك��وك و دجيل��ة ،دجيل��ة و حةمري��ن ،دةش��ت َيكي زؤر بةثي��ت و بةرةك��ةت،
كةس��ةدان طون��دي ك��وردي ل َيب��وو ،هةم��وو و َيرانك��ران.
خةباتطيتان لةشاخةكاندا هةية؟
ضةند كةسى
َِ
بةه��ةزاران ك��ةس ،ئةط��ةر ث َيويس��ت ب��كات بةدةي��ان ه��ةزار ك��ةس دةجوولَ َين�ين.
ئاماجن��ي خةباتةكةم��ان ،ئةمةي��ة :س��ةدام ناضاربكةي��ن ،لةناوضةكان��ي ئ َيمة بكش� َيتةوة،
دان بةمافةكاني ئ َيمةدا ب َي َ
ين؛ بؤ ئةمةش ث َيويس��تيمان تةنيا بةدةس��تةي بضووكي باش
َ
بةخياي��ي جبوولَ َي ،لةناكاو دةستبووةش� َينن
هةي��ة ،ك��ة لةهةم��وو ش��و َين َيك دةربكةون،
و خؤيان حةش��اربدةن.
ئ�يراق ش��و ِرش بك� َ
ئةط��ةري ئ��ةوة هةي��ة ،لةناوضةكان��ي ت��ري َ
�ري ،كةكوردةكاني��ش
ت َيي��دا بةش��داربن؟
لةشارة كوردنشينةكان كةش َيكي تازة هةية ،خةلَكةكة بةهيوان ،كةسةدام ب ِرووخيَ،
ئياق لةوة دةترس� َ
ئةندامةكاني حيزبي بةعس و س��ةراني س��وثاي َ
ين ،ملمالن َيي كو َيت
بب َيتة هؤي ت َيكشكاني ِرذ َيم ،ئةوة شة ِر َيكي ترة ،جياوازة ،لةشة ِري َ
ئيان كة لة  ١٩٨٠تا
 ١٩٨٨بةردةوامبوو ،زؤر َيك لةسوثا ِرادةكةن و خؤيان حةشاردةدةن.
َ
لةطةل اليةنةكاني تري ئؤثؤزيسيؤني َ
ئياقيدا هةية؟
ثةيوةنديتان
بةلَ�يَ! ه��ةر ِ ١٧ر َيكخ��راوي ئؤثؤزيس��يؤني َ
ئياق��ي لةثايتةخ�تي س��ووريية ،دميةش��ق
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َ
لةئ�يراق دميوكراتي��ي ب َيت��ة كاي��ةوة،
بةلَطةنامةيةك��ي هاوبةش��يان واذؤك��ردووة ،دةب � َي
كؤتايي بةطؤشاري نةتةوةيي ب َيت .ئةم طرووثانة بريتني لةكوردةكان ،عةرةبي سوننة
و ش��يعة ،ض��ةث و ِراس��ت ،كةهةمووي��ان لةناوخ��ؤي َ
ولت��دا دةس��تةي نه َينيي��ان هةي��ة و
تةنان��ةت لةناو سوثاش��دا.
ئةم بةلَطةنامةية ،سةبارةت بةضارةنووسي كورد ،ضيي ت َيداية؟
لةم ِر َيككةوتنةدا سةبارةت بةم بابةتةوة هاتووة :كؤتاييه َينان بةطوشاري نةتةوةيي،
بةعةرةبنةكردني ناوضة كوردنيش��نةكان ،طة ِرانةوةي كوردةكان بؤ طوندةكاني خؤيان،
ئ�يراق لةط� َ
ج َيبةج َيكردن��ي ئ��ةو ثةمياننامةي��ةي ،ك��ة  ٣٠س� َ
�ال( )٢لةمةوب��ةر دةولَةت��ي َ
�ةل
كوردةكان��ي طر َي��داوة ،دابينكردن��ي ئوتؤنؤمي��ي ب��ؤ كوردس��تان لةضوارض َي��وةي َ
ئياق��دا،
بةش��داربووني ك��وردةكان لةب ِريارداني حكومةت لةبةغدا.
هةر  ١٧طرووثي ئؤثؤزيسيؤن ئةمةيان واذؤكردووة.
( ٧ي ذانوييةي ) ١٩٩١

( )١ثةمياننام��ةي ئةجلةزاي��ر م��ايف ئ��ةوةي بةش��اي َ
ئ�يران بةخش��ي ،ت��ا س��نوور ب َين َيت��ة ناوة ِراس�تي ش��ةتولعةرةبةوة،
َ
َ
بةرامب��ةر بةم��ة بةلَ َيني��دا ضي�تر ثش��تيوانيي كوردةكان��ي ئ�يراق ن��ةكات .ث��اش ئ��ةوة شؤ ِرش��ي ك��ورد تيكش��كا.
( )٢مةبةست لةم ثةمياننامةية ،قانووني حوكمي زاتيية ،كة بةث َيي ماددةي يةكي ئةم قانوونة و بةلةبةرضاوطرتين
ئ�يراق ،زؤرين��ةي دانيش��توواني ه��ةر ش��و َين َيك َ
بةس��ةركردنةوة ( إحصائي��ة )ي ١٩٥٧ي َ
لةئ�يراق ك��ورد ب َي��ت ،دةكةو َيت��ة ب��ةر
َ
هةريي كوردستانةوة.
ناوضةي حوكمي زاتيي /
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KURMANDJI:

 7نيسانا 1991ي
دوو مةلي��ؤن ك��ورد دن��اظ كامث��ان دةن��ة ،وةكا بومبةي��ةك تةوقيتكرين��ة ،دةم��ا
ذناظضوونا سةدام َ
وي طاظ َي ئةو بومبة ثووض دبت.
حسي هةطةر مافةكي ثرت وةرطرنَ ،
َ
سةرنووس��ةري
ج��ةالل تالَةبان��ي ،ثار َي��زةر ل��ة كوردس��تانا عرياق�� َي ،دةس��تث َيك َي
ِرؤذنامةي��ا خةب��ات ي��ا ئؤرطانا ِرةمسي يا حزبا َ
َ
١٩٦١ي
ديوكراتا كوردس��تان َي بوو .د س��اال
دة كاريب��وو ه َيز َي��ن ث َيش��مةرطة ،ك��و ث َيش�تر ضةكدار َي��ن خ َي��ل و عةش�يرةتان ب��وون،
ب ش� َيوةي َي ه َيز َي��ن هؤنكؤن��ط ل��ة ظ َيتن��ام ِر َيك خبت .ثش�تي نس��كؤيا  ١٩٧٥يةك َيتييا
نيش��تمانييا كوردس��تان َي دامةزرانديية ،كو هةتا ئانها س� َ
وي حزب َيية.
�كرتيي طشيت ي َي َ
ب ِر َي��ز تالَةبان��ي! د س� َ
�الي ث َيش��يدة ك��ورد خ��وةدي ه َي��زةك به َي��ز ب��وون ل ِرؤذهةالت��ا
ناظين��دة  ،ئانه��ا ث�تر وةك قوربانينة؟
تالَةبان��يَ :
وي دةم��ا ك��و شورةش��ا ك��وردان ب ِر َيبةرايةتيي��ا ذن��ةرال بارزان��ي ب ِر َيظ��ة
ئييش��ا وةالت� َي دةرظةيي خوة بك��ت ،ض َ
دض��وو ،ب ه َي��ز ب��وون ،بةغ��دا ن��ةدكاري َ
ئيان ،ض
وي ب َيه َيزكردن��ا ك��وردان ،دةكةظ��ت س��ةر ه َين��ري كيس��نجر .د س��اال ١٩٧٥دة
كو َي��ت .تاوان��ا َ
ب مةبةس��تا بداويئينان َي ب شؤرةش��ا كوردان ،ب س��ةدةما ِر َيكةفتننامةيا ئةجلةزائري د
َ
ئيان َي و س��ةدام حس� َ
ناظبةرا ش��اه َي َ
ئارماجني ديرت
يندة ،ئةو بوو كو عرياق َي دةس��ت ب
َ
ي د ناظبةرا عرياق َي و
وةالتي جريانان ،كو د س��اال ١٩٨٠دة ب ش��ة ِر َ
كر ،ذ بؤ ثةالماردانا
َ
ئيان َي دةس��ت ث َيكر.
َ
َ
سةري كوردان هات؟
شةري كةنداظ َي ،ض ب
د  ١٩٨٨ثشيت داوييا
ي د ناظبةرا عرياق و َ
ئيان َي دة داوي ث َيهات ،س��ةدام ه َيز َين خوة ش��اندن
دةما ش��ة ِر َ
كوردس��تان َي ،دةس��ت بة َ
تين
ئييش��ةك َي بةربةالظ ب مةبةس��تا ذناظضوونا كوردان كر ،ب َ
َ
ضةكي كيميايي كر .ئةظ بوو سةدةما
كورد َين مةدةني و ب َيضةك ،دةست ب بكارئينانا
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ظاالبوون��ا ناوضةي� َ
ين ِرزط��اري .ذ ئالي� َي مرؤظيظ��ة ،ئ��ةو ناظضان��ة كو ب َي�تري يةك مةليؤن
ك��ةس دوان دذي��ان .ب نةض��اري ب��ةر ب َ
ئ�يران و توركي َيظ��ة ض��وون ،ي��ان ذي ظةط��ة ِرن
ناظجةي� َ
ين داطريك��ري ل ناظخوةي��ا عرياق� َي .ث�تري  ٥٠٠٠طون��د ل��ة كوردس��تان َي ذ ئالي� َي
َ
َ
كامثي دةردؤرا
سوثايي عرياقيظة هاتن و َيران كرن .ن َيزيكا دوو مةليؤن كورد ئانها ل
باذ َير َي��ن م��ةزن دة نة .
ئانها ِرةوشا كوردان لة ضيا ضاواية؟
َ
١٩٧٦ي ،ب ظ� َي
ل ور ب تةن َيتةني��ا ثارتي��زان ( ه َيز َي��ن ث َيش��مةرطة) هةن��ة .ه��ةر ل
َ
ناظضةيي سينؤري ب بةريناهييا  ٣٠كيلؤمةتران ب ناظ َيي دابينكرنا
دةست ث َيكر ،ل
ناظضةي��ا ئاسايش� َي دةس��ت ث َيك��ر ،هةت��ا ناظضةي� َ
ين س��ينؤري ذ ك��وردان ظاال بك��ن ،كو ئةو
ناظض��ة  ١٧٠كيلؤمةت��ري ذ ب��ؤ ناظخوةي��ا عرياق َي در َيذ دب��ت ،د ناظبةرا كةركوك َي و دجلة،
حةمريين دة ،دةش��تةك طةلةكي ب بةرةكةتة ،كو ب س��ةدان طوند َين كوردان ل
َ
دجلة و
ور ب��وون ،هةم��وو هاتن و َيران كرن.
خةباتكاري وة ل ضياندة هةة؟
َ
ضةند كةس
ب ه��ةزاران ك��ةس ،هةط��ةر ث َيويس��ت بك��ت ب دةهان هةزار ك��ةس دلظينن  .ئارماجنا
ناظضةيي مة بكشت ،دان ب َ
َ
مافي مة بينت ،ذ
خةباتا مة ،ئةظة :سةدام ناضار بكن ،ذ
ظ َي ذي ث َيويستييامة ب تةن َي ب دةستةيا بضووك يا باش هةية ،كو ل هةموو جهةكي
َ
ظةشين.
دةركةظن ،ب لةز بلظن ،ذ نشكاظة دةست بوةشينن و خوة
ين دي�تر ي� َ
وي هةي��ة ك��و ل ناظضةي� َ
ين عرياق� َي ش��ؤرةش بب��ت ،ك ك��ورد ذي
ئةط��ةرا َ
بةش��داري َي ت َي��دة بكن؟
ل��ة باذ َير َي��ن ك��وردي ِرةوش��ةكا ن��وو هةي��ة ،خةل��ك ب ه َيظين��ة ،ك��و س��ةدام بكةظ��ت،
�ةوكي س� َ
ين حيزب��ا بةع��س و س� َ
ئةندام� َ
يت
وي دترس��ن ،ملمالنييا كو َي َ
�وثايي عرياق� َي ذ َ
ي َ
ئيان َيدة كو ذ
ببت سةدةما ت َيكشكاندنا ِر َيذمي َي ،ئةو شة ِرةكي ديرتة ،جياوازة ،د شة ِر َ
ساال  ١٩٨٠هةتا ساال  ١٩٨٨بةردةوام بوو ،طةلةك ذ سوثايان د ِرةظييان و خوة ظةدشارتن.
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ث َيوةندييا وة ب َ
ئاليي ئؤثؤزيسيؤنا عرياقي ِرة هةية؟
بةل �يَ! ه��ةر ِ ١٧ر َيس� َ
�تني ئؤثؤزيس��يؤنا عرياق��ي ل ثايتةخت��ا س��ووري َي ،دميةش��ق
بةلَطةنامةي��ةكا هةظثش��ك ئم��زا كرن��ة ،دظ� َي ل عرياق� َي دميؤقرات��ي ب َي��ت  ،داويئين��ان ب
َ
عةرةبي سوننة و شيعة ،ضةث
طؤشارا نةتةوةيي بيَ .ئةظ طرووث ث ِرانييا وان :كورد،
�تةيي نه َي�ني َ
و ِراس��تنت ،ك��و هةم��وو ل��ة ناظخوةي��ا عرياق� َي دةس� َ
يي وان هةن��ة و هةتا ل
ناظ س��وثا ذدة هةنة.
ئةظ بةلَطةنامة ،ل سةر بة ضارةنووسا كوردان ،ض ت َيدة هةية؟
َ
كةفتيندة ل سةر ظ َي بابةت َي وس هاتيية :بدوايئينانا طوشارا نةتةوةيي ،ب
دظ َي ِر َي
َ
ناظضةيي كوردان ،ظةطة ِراندنا كوردان ذ بؤ طوند َين خوة ،جيبجيكرنا
عةرةبي نةكرنا
كرن��ا وي ثةمياننامةيةي��ا ،ك��و  ٣٠س� َ
�ةري دةولةت��ا عرياق� َي ب ك��وردان ِرة كريي��ة،
�ال ب� َ
دابينكرنا ئوتؤنؤميي َي ذ بؤ كوردس��تان َي د ضارضةةظا عرياق َيدة ،بةش��داربوونيا كوردان
د ب ِرياردان� َ
ين حكومةت َيدة ل بةغدا.
َ
طرووثي ئؤثؤزيسيؤن َي ئةظانا ئمزا كرينة.
هةر ١٧
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ARABIC:

 / ٧نيسان١٩٩١ /
حوال��ي مليون��ي ك��ردي يعيش��ون يف املخيم��ات وه��م كقناب��ل موقوت��ة ،وه��ذه القنبل��ة
باملس��تطاع ابطاهل��ا يف ح��ال س��قوط نظ��ام ص��دام حس�ين وحصوهل��م على حق��وق أكثر.
ج�لال طالبان��ي ،حمام��ي م��ن كردس��تان الع��راق ،بداي��ة كان رئي��س حتري��ر صحيف��ة
(خب��ات) الصحيف��ة الرمسي��ة للحزب الدميقراطي الكردس��تاني ،يف س��نة  1961اس��تطاع ان
ينظ��م ق��وات البيش��مركة عل��ى من��ط ق��وات هونغكون��غ يف فييتن��ام ،بع��د ان كان��ت ق��وات
مسلحة تابعة للقبائل والعشائر .بعد سنة  1975أسس حزب االحتاد الوطين الكردستاني
وحت��ى اآلن هو الس��كرتري الع��ام للحزب.
س :حض��رة ج�لال طالبان��ي ،يف الس��نوات الس��ابقة كان ُ
الك��رد يش��كلون قوة اليس��تهان
بها يف الش��رق األوس��ط ،ولكن اآلن هم على االغلب ضحايا؟
ج :ح�ين اندلع��ت الث��ورة الكردي��ة بقي��ادة اجلن��رال مصطف��ى بارزان��ي ،حينه��ا كان
ُ
الكرد قوة اليس��تهان بها ،وبغداد مل تكن بقادرة على اهلجوم على الدول اجملاورة ،كايران
والكويت ،وسبب ُضعف ُ
الكرد يقع عل عاتق هنري كيسنجر .يف سنة  1975وبقصد انهاء
ث��ورة ُ
الك��رد ،عق��د اتفاقي��ة اجلزائ��ر ب�ين ش��اه اي��ران وص��دام حس�ين ،وكان الس��بب يف ان
يبحث العراق عن اهداف أخرى ويتدخل يف ش��ؤون دول اجلوار ،حيث بدأ يف س��نة 1980
باحل��رب على ايران.
س :بعد احلرب اخلليج وسنة  ،1988ماذا جرى ُ
للكرد؟
ج :عندم��ا انته��ت احل��رب العراقي��ة االيراني��ة ،أرس��ل صدام قواته اىل كردس��تان ،وبدأ
الك��رد ،وب��دأ حرب��ه ضد املدني�ين ُ
بهج��وم عش��وائي بغ��رض انه��اء ُ
الكرد الع��زل فقط ،وبدأ
باس��تخدام االس��لحة الكيميائي��ة .وكان��ت الس��بب يف اخ�لاء املناط��ق احمل��ررة م��ن الناحي��ة
االنس��انية ،أو الع��ودة اىل املناط��ق احملتل��ة يف داخ��ل الع��راق .أكثر من مخس��ة آالف قرية مت
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تدمريه��ا م��ن قب��ل اجلي��ش العراق��ي .حوال��ي مليون��ي ك��ردي اآلن يف املخيمات ح��ول املدن
الكبرية.
س :ماهي أوضاع ُ
الكرد يف اجلبال اآلن؟
ج :من��ذ ع��ام  1976وق��وات البيش��مركة فق��ط موج��ودون هن��اك .البداي��ة كان��ت عل��ى
الش��كل التال��ي ،يت��م اخ�لاء ُ
الك��رد م��ن عمق  30كيلوم�تر وحتى املناط��ق احلدودية لتأمني
املنطق��ة اآلمن��ة ،ه��ذه املنطق��ة تزداد ً
طوال بـ  170كيلوم�تر اىل داخل العراق ،بني كركوك
ونه��ر دجل��ة ،وب�ين دجلة ومحرين ،حيث الس��هل اخلص��ب الذي كان فيه املئات من القرى
الكردي��ة ،مت تدمريها كلها.
س :كم هو عدد رفاقكم يف اجلبال؟
ج :عدده��م ب��اآلالف ،وعن��د احلاج��ة نس��تطيع ان حن��رك عش��رات االالف .اهل��دف م��ن
نضالنا هو أن جنرب صدام حسني على االنسحاب من مناطقنا ،وان يعرتف حبقوقنا ،لذلك
حن��ن حباج��ة للجان��ا مصغ��رة ،تك��ون يف كل م��كان ،وتتح��رك بس��رعة ،ينف��ذون عملياته��م
بس��رعة وينس��حبوا بسرعة ً
أيضا.
الكرد ً
س :هل هناك احتمال ان تنطلق الثورة يف مناطق أخرى ويشارك فيها ُ
أيضا؟
ج :اآلن املناط��ق ُ
الكردي��ة يف وض��ع جدي��د ،الن��اس يتأمل��ون بس��قوط صدام،البعثي��ون
وقيادات اجليش العراقي خيافون من هذا الش��يء ،وأزمة الكويت تكون الس��بب يف س��قوط
النظام ،هي حرب اخرى خمتلفة ،يف احلرب االيرانية اليت استمرت منذ سنة  1980وحتى
 ،1988الكث�يرون م��ن الضباط كانوا يفرون من اجليش.
س :كيف هي عالقاتكم مع االطراف األخرى يف املعارضة العراقية؟
ج :نعم! االطراف الس��بعة عش��ر من املعارضة العراقية يف العاصمة الس��ورية دمش��ق،
وقعوا على وثيقة مشرتكة ،على ان تنتهي الضغوط الدولية ويطالبون بالدميقراطية يف
العراق ،هذه االطراف من ُ
الكرد والعرب -السنة والشيعة،اليمني واليسار ،ومجيعهم لديهم
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جلان سرية يف الوطن ،وحتى بني الضباط العراقيني.
س :على ماذا حتتوي هذه الوثيقة بالنسبة ملصري ُ
الكرد؟
ج :بالنس��بة هل��ذا املوض��وع ،الوثيق��ة حتت��وي عل��ى التال��ي :انهاء التهدي��د الدولي ،عدم
تعري��ب املناط��ق الكردي��ة ،ع��ودة ُ
الك��رد اىل قراه��م ،تنفي��ذ تل��ك االتفاقي��ات ال�تي وقعته��ا
الدولة العراقية قبل ثالثني س��نة مع ُكرد العراق ،تأمني احلكم الذاتي لكردس��تان ضمن
الع��راق ،مش��اركة ُ
الك��رد يف الق��رارات احلكومية يف بغداد.
االطراف السبعة عشرة وقعوا على هذه النقاط.

* اتفاقية اجلزائر ،اعطت احلق لشاه ايران بالدخول اىل احلدود العراقية حتى شط
العرب ،مقابل موافقته على عدم مساندة ُكرد العراق ،بعدها انهارت الثورة الكردية.
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NOTES
Medical Tent:
س��ةرةطرتين مرؤظ��ةكان ل��ة ب��ةردةم خ َيوةت��ي ثزيش��كةكان .ثزيش��كاني توركيي��ة
و ثةرس��تارةكان ب��ة ِراش��كاويي خؤي��ان ت َيدةكؤش��ان ،ب� َ
�ةلم دةرمان��ي ئةوةي��ان نةب��وو
قوربانييكان��ي ط��ازي ذةهراوي��ي ث َيضارةس��ةر بك��ةن.

Medication:
ة كةمثةكان��ي توركيي��ة ،ك��ة تواني��م ل��ة ١٩٨٨دا بيانبين��م ،كؤك��راوةي دةرم��ان
هةب��وو .ل��ةم خ َيوةتان��ةدا َ
هةلطرياب��وون ،زؤرب��ةي ئ��ةم دةرمانان��ة بؤ ضارةس��ةري ذان يا
س��كضوون بوون .هةروةها ئاسثرينش��يان دةدانيََ .
بةلم هيض دةرمان َيك بؤ ضارةس��ةري
بريندارةكاني طازي ذةهراويي نةبوو .ثةلَث و بيانووي ئةمةش ئةوة بوو ،كة ثزيشكاني
ت��ورك نةي��ان دةتوان��ي بيس��ةمل َينن ،كة ثةنابةراني كورد بةر ط��ازي ذةهراويي كةوتوون.

Phone Booth:
ل��ةو ش��و َينة كاتييان��ةي ك��ة توركيي��ة كردبووي��ةوة ،م��ن ل��ة ١٩٨٨دا بينيم��ن،
هةروةه��ا خةت َيك��ي تةلةفؤن��ي ب��ؤ دابنيكردب��وون ،ك��ة ل��ة الي��ةن ثةنابةران��ي ك��وردةوة
زؤر بةدةطم��ةن كةلَك��ي ل َيهوةردةط�يرا ،ضونك��ة ثةنابةرةك��وردةكان كةس��يان ل��ة مالَ��ةوة
نةماب��وو ،ت��ا تةلةفؤن��ي ب��ؤ بك��ةن .ل��ة اليةكي�ترةوة ل��ة ب��ةر ئ��ةوةي ب��وو ،دةترس��يان ل��ة
ذي��ي س��ةدام حوس� َينةوةَ ،
الي��ةن ِر َ
طوييان ل َيبطرن .زؤربةش��يان ثارةي��ان ث َينةمابوو تا
تةلةفون��ي ث َيبك��ةن ،ئ��ةوان ل��ة توركيي��ة ه��ةر خؤي��ان ل��ة م��ةرط ِرزط��ار كردب��وو.
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فيَرديناند هيَنةربيشلةر
لةدايكبووي  1946/11/3لةشاري لينزي وآلتي نةمساية ،دكتؤراي لةم َيذوو و زماني َ
ئةلاني و

فةلس��ةفةو دةروونناس��ي وةرطرتووة ،لةس��اآلني حةفتاكاني سةدةى رابردووةوة لةبوارى ِرؤذنامةوانيدا
ب��ؤ رادي��ؤو تةلةفزيؤن��ي نةمس��ا كاريك��ردووة ،زؤرتر كارى لةس��ةر نةتةوةكان��ي ِرؤذهةآلتي ناوين وةك
فةلةس��تني و ئيس��رائيل و كورد كردووة ،بةس��ةدان وتارو ضاوث َيكةوتين لةطةأل كةس��ايةتييةكاني ئةو
وآلتانة كردووةو نووسيوة ،لةسالَي  1976بةدواوة وةك دؤست َيكي بةثةرؤش و نزيك لةكورد خؤي بؤ
خو َيندنةوةو ت َيطةياندني جيهاني سياس��ةت لةثرس و ك َيش��ةي كورد تةرخانكردووة ،ماوةي  10س��الَة
ِراو َي��ذكارى سياس��ي و ديثلؤماتي��ي بؤرن��ؤ كرايس��كي س��ةرؤك وةزيران��ي وآلتي نةمس��ا ب��ووة .لةكؤ ِرةوي
س��الَي 1991دا يارمةتيي هةزاران كوردي كردووةو بةس��ةدان كوردى طةياندووةتة وآلتي نةمس��ا.

لةب��ارةي زم��ان و م َي��ذووي ك��وردةوة ،دوو كت َي�بي  700الثة ِرةي��ي بةزمان��ي ئينطلي��زي و َ
ئةلان��ي
نووس��يوةو لةس��ةر ئةرك��ي خ��ؤي ضاثيك��ردوون .لةس��الَي 2012دا لةس��ةر داواكاري��ي ماجم��ةالل و
َ
هيؤخان هاتووةتة كوردس��تان و هةر لةهةمان س��الَدا لةاليةن زانكؤي س��ل َيمانييةوة دكتؤراي ش��انازيي
ث َيبةخش��راوة ،ثاش��ان لةزانك��ؤي س��ل َيماني وةك مامؤس��تا ئةرك��ي خ��ؤي بةج َيه َين��اوة.
لةطرنطرتي��ن كارةكان��ي ناوب��راو ،دةك��رآ ئام��اذة بة ِر َيكخس��تين دوو كؤنفرانس��ي ن َيودةولَةت��ي

لةب��ارةي ث��رس و ك َيش��ةكاني ك��وردةوة بك��رآ ،كةكؤنفرانس��ي يةك��ةم ل��ة /10-9ئؤكتؤب��ةري2018/دا
لةذ َير سةرد َي ِري (بذاردةكاني داهاتووي كورد) و كؤنفرانسي دووةم لة /29نؤظةمبةري 2019/لةذ َير
س��ةرد َي ِري (شوناس��ي نةتةوةي��ي ك��ورد) ئةجنام��داوة.

هةروةه��ا لةط��ةأل دةس��تةي كوردس��تاني ب��ؤ دراس��اتي س�تراتيذي و تو َيذين��ةوةي زانس�تي لةب��وارى
 DNAب��ؤ س��اخكردنةوةى رةضةلَةك��ي ك��ورد سةرثةرش��تيي ئ��ةو ثرؤذةي��ةي كردووة.
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