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  ځٶوځز

٩پىىً غڅٮىىجٿ غځىىىثػ ؽََىىٌر 

إځٌثٽىىٍ َ٪ىىَٯ ثٽٶپىىخ ّىىڂٲىڅُز 

وصٌثصُټ ثٽْالٿ وثٽ٪ٖٴ ثٽڂچذغٶز 

ځجڃ  ځڄ ثٽَ ْجڃ،  ٽٌوؿ وثإلڅ ځڄ ث

وثٽڂٺجڃ، ثٽيٌ َ٪٢ٍ څذٜ ثٽقُجر 

څز  ٱٍ ثٽٺُچى ٍٕء  ٺټ  َو ٽ ځڄ ؽو

وثٽ٢ذُ٪ز دوًء ځڄ ثإلڅْجڃ وثڅضهجًء 

دىىأل هڅىىأل لىىى ثٽٮجَىىز وځض٢پىىخ 

 ثٽقُجر.

ٶ لٍ ثٽقٶُ ٶٰ ليڇ  ضٍ ص ز ثٽ

هثةڂًج دؾجڅخ ثٽ٦جٱٌَڄ وځڄ ال ٥ٲٌ 

ٽىىىأل ال فٶُٶىىىز ٽىىىأل غدىىىوًث. الڃ 

ڂىڃ  ٶ٠ َضٺپ فولڀ ٱ ٌَٚڄ و ثٽڂچض

دپٮز ثِٽهز وَذٌٖوڃ هثةڂًج وغدوًث 

ٱٍ  صٌهه  پً هوڃ  ٶز ثٽڂغ دجٽقٶُ

ضأل  ْجڃ وفٶُٶ ُأل ثإلڅ ٭وي ٱ ٩جٽڀ 

ذجس  ٕذج٧ ً٭ ؾٌهر إل ُّپز ځ ٽز وو آ

ٽوؽجٽُڄ.  ڂجًٵُڄ وث ځڄ ثٽ چز   فٲ
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ځڄ ليث ٱجڃ و٨ٝ ثٽٲٌه ٱٍ  ثڅ٢الٵجً 

ْنٌُ  ْپُڀ وص ٚقُـ وثٽ ْجًڇ ثٽ ځ

ٱٍ  ْجڃ  ځز ثإلڅ ٽز دنو پڀ وثِ ثٽ٪

ڂج  ٽيٌ ل ٞڂٌُ ث مالٳ وثٽ ١جً ثه إ

ٱٍ  ٝهج  ضٍ  َنى ٹز ثٽ ّجُ ثٽڂ٪ٌ غ

ځؾىىىجالس ثٽٲپْىىىٲز، ثٽٲََُىىىجء 

ؽټ  ځڄ غ ٽٸ  ٹټ ى ٽل.  وثٽ٪پڀ..ث

دپىىىى٫ ثإلڅْىىىجڃ ثٽىىىً ځچَٽضىىىأل 

ځڄ  ُز  ُجر مجٽ ٝڂڄ ف ُز  ثٽقٶُٶ

الؽضڂج٩ُىىىىىىز، ثٽضچجٵٞىىىىىىجس ث

ُّز  ُْز وثٽُْج ٚجهَز، ثٽؾچ ثالٵض

ڂٌغر  ٖذُذز وثٽ ُأل ثٽ ٪خ ٱ وغڃ صپ

هوًلڂج ثٽٌَجهٌ ، الڅهڂج ثٽ٢جٵز 

ثٽُجٱ٪ز وثٽڂقٌٹز ٽپڂؾضڂ٨ وليث 

ٽً  ؽز ث لى دقج ٽيٌ  ٲڄ ث پخ ثٽ َض٢

ثٽىىىى٩ٍ، ثٽڂ٪ٌٱىىىز، ثإلدىىىوث٧ 

وثإلَوَىٽىؽُىىز ثٽضىىٍ لىىٍ غَٞىىًج 

دقجؽىىز ثٽىىً ثٽ٪ٖىىٴ وثٽٖىىىٳ، 

٢ڂىىىىؿ ثٽ٪ََڂىىىز وثإلٙىىىٌثً، ثٽ

 وثإله٩جء.

ڂچـ  ٽيٌ َ ْجڃ ث ليث ثإلڅ ځجٿ  غ

ثهځټ وثٽ٪ٖٴ وثٽڂ٪چً ٽپقُجر ځج 

ٺٌڇ  ٱٍ ٱ و  ّىي غڃ  څض٪ّڂ چج  ٩پُ

وإَوَىٽىؽُضىىىأل ثٽضىىىٍ غٙىىىذقش 

دجٽچْذز ٽچج ٹجٽٖڂِ ثٽڂچذغٶز ځڄ 



 الشمس المنبثقة من امرالي                                                   

 3 

وًثء ىثٷ ثهٱىىٴ. وڅقچىىٍ ًاوّىىچج 

 ٌُ ضٍ صچ ٖڂِ ثٽ ليڇ ثٽ څىً  ځجٿ  غ

ٽچج هًح ثٽقُجر.وڅ٪ضٌٯ دچىثٵٚچج 

ځجٿ ثٽٞڂٌُ ٩ْجڅج ثڃ وڅقجٹڂهج ث

مالٳ  َز وثه ّڂجء ثٽقٌ ٽً  ٚټ ث څ

وثٽىؽوثڃ ثإلڅْجڅٍ، ثٽضٍ ثدض٪وس 

٩چىىأل ثٽذٖىىٌَز ځچىىي آالٯ ثٽْىىچُڄ 

 وثٽ٪ىهر ثٽً ثهٙټ ثٽڂٲٶىه.
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ٵو  چش  ٵ٨ ٹ ٱٍ ثٽىث ٺڀ،  لالً د غ

 ٱٶوس ثالځټ ٱٍ ځؾُتٺڀ ثٽُىٿ.

رأخسٗااب ثعااجت ػىااَت  ـاابثذ  

٘بء  جبخسح  ص مًب اُ ٔد  ٣ ٘ب، ٓؾ ٓغ٤ئ

ٓؼ٘ب ٝٗؼزود ثأٗٚ ظ٤ِزو٢ ثٌْ ثؼد 

 ٓوبثِز٘ب.

َووڃ  ٍٕء صٌ ًَز ثڃ ٹجڃ لچجٷ  دوث

چجٷ  دأل، إى ل ٱأهٽىث  چج،  ٽأل ٽ ٵى

 ثٽٺغٌُ ځڂج ّأىٹٌ ثًَٞج.

ٖٓ  ٝزٝثب ـسػ ٤ٛٞا ػجد هللا ثأٗٚ 

 Parti Carsri Demukratiهااد رااْ رأظاا٤ط 

Kurdistan* َٝإ ٛرا اُؾصة ٣ز٘بٍٝ ؽ ،

ٝكاان اظاابض ر٣ٔوساواا٢، أُعااب َ 

ؽَ  عَ    ٖٓ ظ٤ؼَٔ   ٚٗ ج٤ٖ ثأ ٣ٝز

ٛرا  ك٢  ٤خ  ٤خ ٝأُرٛج ؽبًَ األص٘ أُ

ٔغ  ٠ِ أُغز عز٘د ػ ٔب ظ٤ وبز، ً اإل

ٔس ح رٝزًا  ٤ٚ اُ ظزِؼت ك ٔد٢ٗ ٝ اُ

 ٓؤصسًا.
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ؽټ  َو ه قَح ثٽؾو ليث ثٽ ُّٖو  غَ

 PAKثٽ٪ٌثٳ ٱٶ٠..؟ ّجدٶًج ٹجڃ لچجٷ 

وٹىىجڃ غٱٞىىټ. ځض٢پذىىجس ثٽضٺىَچىىز 

ؽىهر  َور ځى چش ثٽؾو ٪جصٍ. ٹ ٱٍ ځٌثٱ

ٌَثڃ  ؽټ ث ځڄ ث ّجدٶًج  ليث  ٹٌس  ٵو ى

 وّىًَج وثٽ٪ٌثٳ.

غوه صٶُُڀ ُّجّز ٩ٌٱجس ى 

ٕجًوڃ، ثڅهڂج َٶىهثڃ ليَڄ ثٽٖ٪ذُڄ 

ثٽىىً ثالڅضقىىجً، ٱهىىيڇ ثٽ٪ڂپُىىجس 

ثالڅضقجًَز ٽُْش دڂ٪ٍَٻ ٩ڄ ٩ٌٱجس. ال 

ٺڄ  ٖ٪خ، ٽ نىڃ ثٽ ٱجس َ دجڃ ٩ٌ  ٍ٩ غه

دُْجّضأل ليڇ غوٙټ ثٽٲپ٢ُْچُُڄ ثٽً 

ًٞج ليڇ ثٽ چج ثَ ذىث إ٭ٌثٵ ؽز. ً٭ وً

٢ٌثٍ  ٱٌٛ ثٽ فجوٽىث  ّز،  هيڇ ثٽُْج د

ٱٍ  ٪ىث  ًٞج، و١ڂ چج ثَ ٱجصٍ ٩پُ ثٽ٪ٌ

ٹْخ ثٽچضُؾز، إال ثڅچٍ ٽڀ ثڅؾٌ ثٽً 

 11ٽ٪ذضهڀ. د٪و ىٽىٸ وٵ٪ىش فجهعىز 

ثَپىٻ. ٱٶو ثّضڂ٪ش ځڄ مالٻ ثٽٌثهَى 

پً  َش ٩ َور ؽڂهىً ٌٖصأل ؽٌ ځج څ ٽً  ث

ٽْجڃ َجٽؾُڄ هو٭جڃ، فُظ َٶىٻ دجڅأل 

آالٯ ثٌّثةُپٍ ځڄ ځى٥ٲٍ  4لچجٷ ٹجڃ 

صپٸ ثٽذچجَز ٽڀ َيلذىث ثٽً ٩ڂپهڀ 

ثَپىىٻ. ٭ٌَىخ لىيث ثالځىٌ،  11َىىٿ 

ثٽُىىىٿ ثَٞىىًج َىىأؽؾىڃ ثٽقىىٌح ځىى٨ 

ٝقُز  ٖ٪ذُڄ  ٮوو ثٽ ٢ُْچُُڄ، ٱُ ثٽٲپ

ٽڂقضٺىىٌٌ ثالّىىپقز. ثٽُىىىٿ ٹجڅىىش 

ثّىىٌثةُټ وٱپْىى٢ُڄ و٭ىىوًث َڂٺىىڄ ثڃ 
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ٽڄ  مٌ.  ٺجڃٍ آ ٪ٌثٳ غو غٌ ځ ٺىڃ ثٽ َ

ٽً ثٽ ٽٸ ث ٚټ ى ٌٖٳ َ ٱٍ ثٽ َز  چهج

ًٞج  څج ثَ ّش غ ٽى ځجً دوًث. و ٠ّ ث ثالو

آالٯ  11ثٽُْجّىىز ثٽ٪ٌٱجصُىىز ٽٶضىىټ 

ٹجڃ  ٵټ.  پً ثه ٲُڄ ٩ ج ثِٽ ٕن٘، وځّچ

لچجٽٸ مڂْز آالٯ ځڄ ثٽٲوثةُُڄ، فضً 

ثڅهڀ ٹجڅىث ٵو دواوث ٱٍ ثّضجڅذىٻ. 

 .ٌُ ٱجس دٺغ ٵىر ٩ٌ پً  َو ٩ ٵىصٍ صَ

ٹجڃ  څأل  ّضؾىثح دأ چجء ثال ٹٌس غع ى

ٰ ٕن٘، ٽٺچهڀ ٵجٽىث ُّٶضټ مڂْىڃ غٽ

ٽُِ ٱٶ٠ مڂْىڃ غٽٰ  دټ ٹجڃ ُّٶضټ 

ٽً  ٽٸ، ث ڂىث ى ٽڀ صٲه ٕن٘.  ُىڃ  ځپ

ًٞج،  ٝج٩ٺڀ ثَ ّضؤوٻ غو څش  ځجىث ٹج

ٖٺټ..؟  ديثٷ ثٽ ٌٚٱش  ٽى ص ڂج  ثِڃ ٱُ

ؾأل  څش څضجة ٢أ ٽٺج ذش غٌ م ٽى ثًصٺ و

ّىغ  څش ث ٝج٩ٍ ٹج ٽٸ الڃ غو ڂز، ى ومُ

 ٨ٝ ٱٍ و چش  ٶو ٹ ٱجس، ٱ ٝج٧ ٩ٌ ځڄ غو

ُج َز ٹ ُأل فڂج َجةٍ َضڀ ٱ څٍ ثٽٲَُ

ٱٶ٠. الف٦ضڀ دجڃ ثفڂو ٽڀ َوًٷ ىٽٸ، 

لى  ضټ  ٶىٻ ٽٶ ٹجڃ َ ڂج  چج ٹ ٽى ٩ڂپ و

ثًَٞج، فضً ٽٌدڂج ٵضپضڀ ثڅضڀ ثًَٞج، 

ٙىثح.  پً  دأڅچٍ ٩ ضجًَل  ذش ثٽ وثع

َضهڂىىىڅچٍ دجٽْىىپذُز غو دإٔىىُجء 

ثمٌي، ٽٺڄ ٝڂجةٌلڀ ّىهثء، ٱئٽً غٌ 

څهجَىىز ٹجڅىىش ّىىضؤوٻ ثالځىىىً..؟ إى  

 جس وٕجًوڃ.صؾووڃ غځجځٺڀ ثِڃ ٩ٌٱ
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ـسػ كٌس١ ظبؿالز اُر١ ٣زؼٔن ك٢ 

اثؾبصٚ ٝرده٤وبرٚ ك٢ هم٤خ ظٞظسُي، 

 ٖٓ ٤ُط   ٚٗ ؼ٤وْٜ، ٝا ِس ر ثبٕ ع٤ِ

ُر٣ٖ  ئي ا زَ  ُٝ فدكخ إ ٣ؾ ٤َ اُ هج

ٝزرد اظاأبءْٛ كاا٢ هماا٤خ ظٞظااسُي 

 .*DYPٓٞاهغ ُْٜ لٖٔ 

ثم٢ٌ ځڄ  DYPليڇ ثٽڂٌغر م٢ٌُر و

MHP* صٺپڂش ٩ڄ ؽُپپٌ ٱىٍ ثالّىذى٧ ،

ٌٚٿ وٵ ٽٸ ثٽڂچ ٢ىث ى پش ال هث٧ ثڃ ص٪

 ٽإل٩الٿ.

ٗؽسد ػ٠ِ ؿ٤س ػِْ ٓ٘ب ك٢ ٝظب َ 

 االػالّ.

ٽٸ  ځ٨ ى ّذًج، و ٽٸ ځچج ٺڄ ى ٽڀ َ

ٱپُْش دڂٖٺپز. ٹجڅىث ٵو ىٹٌوث ٽچج 

غڅىىىأل دڂٶىىىووً ٕنٚىىىُڄ ځىىىچٺڀ 

ٽڀ  ٺڄ  ْج٩وٹڀ، وٽ هج ّچ ٵضپهج،فُچ

غٵذټ ليث ثٽ٪ٌٛ وٵپش دأڅچٍ ال غمىٛ 

ثٽُْجّىىز ثٽ٪ٚىىجدجصُز، ٽٺىىڄ لىىيڇ 

ُ ڂٌغر م٢ ٵىڃ ثٽ هڀ َال ٶًج، ثڅ ٌر ف

ٵٌڇ هثٌ  ضً ثڃ  ٝذ٢هج، ف ٱٍ  ٙ٪ىدز 

ٱضـ  پز و ڂٌغر ٩ڂُ ليڇ ثٽ دجڃ  ٹو  غ

هج  هج، إڅ ّجُ دقٶ ليث ثال پً  ٩ىي ٩ ه

مي  ُز وصأ ُْز ثٽضٌٹ ځڄ ثٽؾچ ْش  ٽُ

ٶٰ  ضٍ ص ٶىي ثٽ ځز ثٽ ٱٍ ځٶو هج  ځٺجڅ

ؽټ  ځڄ غ پىڃ  لڀ َ٪ڂ ٶجڅىڃ، و ٝو ثٽ

ځڄ  ٽز  پٸ ثٽقج ٱٍ ص ُج  قجٿ صٌٹ ثٵ
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ثٽ٪ىىجٿ  ؽوَىىو. ثِڃ غڅجٕىىو ثٽىىٌغٌ

ځڄ  ٲُڄ  ٹٍ وثٽڂغٶ ٽوَڂٶٌث١ٍ ثٽضٌ ث

ثؽټ إٱٖجٻ ثٽضنٌَذجس ثٽضٍ ص٪و ځڄ 

ُز  پً ثٽوَڂٶٌث١ ضآځٌَڄ ٩ ذټ ثٽڂ ٵ

وثٽْىىالٿ وثالمىىىر ثٽڂىؽىىىهر. ٩پىىً 

چٍ  ُٝز، إال غڅ ځڄ ثِالٿ ثٽڂج ٽٌ٭ڀ  ث

ث٩ڂىىټ هوڃ صڂُُىىَ دىىُڄ ثٽُڂىىُڄ 

وثٽُْجً، ٽٺچهڀ ٌََووڃ صأؽُؼ  څجً 

ثٽقىىٌح وصىّىىُ٪هج، غه٩ىىىلڀ ثٽىىً 

ٞجٻ ٪جٻ،  ثٽچ ليڇ ثالٱ هز  ٱٍ ځىثؽ

ُخ  ٖجٻ غال٩ چج ثٱ ٖٺټ َڂٺچ هيث ثٽ د

ثٽٶىىىي ثٽنجًؽُىىز. َٶىىىٻ ځْضٖىىجً 

ٹپُچضىىىڃ هَىىٸ ځىىىًَِ نثٕىىضٌَچج 

صٌٹُىىىجن، ٹُىىىٰ ثٕىىىضٌولج..؟ غوالً 

َٴ  ٩ڄ ١ٌ ًُج  ُج وعجڅ ْپڂٍ ٽضٌٹ دض

، َضال٩ذىڃ  دضٌٹُج. لچىجٷ *IMFٵٌوٛ 

ثٽىىذ٪ٜ ځىىچهڀ َ٪ٌٱىىىڃ ځىىوي م٢ىىىًر  

ٝذ٠ ىٽٸ،  ؽُپپٌ، ٽٺڄ ال ثفو َْض٨ُ٢

ولڀ َ٪ٌٱىڃ ثٹغٌ ځچج. ٱ٪پً ثٽيَڄ 

َقذىىىڃ صٌٹُىىج وٌََىىووڃ ثالمىىىر 

ثٽضٌٹُز ى ثٽٺٌهَز ثٽضقپٍ دجٽُٶ٦ز 

ّز  ذج٧ ُّج پٴ وثص َو م قيً. ال څٌ وثٽ

ٕجًوڃ ى ٩ٌٱجس، ٱچضُؾز ليڇ 

ثٽُْجّىىىز وثٝىىىقز ٽپ٪ُىىىجڃ. ٽىىىڀ 

لٍ  ؾز  ٖجٹپهڀ وثٽچضُ فټ ځ ْض٢ُ٪ىث  َ

ثٽٚىىٲٌ. ٱٶىىو ٹىىجڃ ٽپٲپْىى٢ُچُُڄ 

ٽڂٺضْذجس وٽٺڄ غَڄ لٍ ثٽٺغٌُ ځڄ ث
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ٶو  ٽٸ، ٱ ٩ڄ ى ضخ  ةو صٺ ثِڃ..؟ ثٽؾٌث

صىىأمٌس ثٽٶٞىىُز ثٽٲپْىى٢ُچُز ٩ٖىىٌر 

ّچىثس. صضيٹٌوڃ وٝ٪ٍ ٹُٰ ٹجڃ غّىء 

ځڀ  هز ثه ڂڄ ؽ ٱجس ثِڃ. ٱ ٌ٨ٝ ٩ ځڄ و

ثٽڂضقور وغوًودج، لچجٷ ّضڂجةز ٕن٘ 

ځىى٨ ٩ٌٱىىجس وٽٺچچىىٍ لچىىج ٽىفىىوٌ، 

ّز،  ٲِ ثٽُْج ًٞج څ چج ثَ ٝىڃ ٩پُ وَٲٌ

م ٍٕء  ٽٸ  ٹجڃ ى ٌٚٱش و چٍ ص ج١ب، ٽٺچ

د٪ٶټ ّپُڀ، ٱهيث لى ثٽٍٖء ثٽيٌ ٽڀ 

ځڄ  ضجًَل  ذش ثٽ ڂو، وثع ڂأل غف َٲه

َٺىىىڃ ٩پىىً ثٽقىىٴ. ٱهىىڀ َىىوٱ٪ىڃ 

دجٽٖ٪ذُڄ ثٽً ثالڅضقجً، ٽيٽٸ ال غًي 

ْجڅور  ؾخ ځ ٙقُقز. َ ّجس  ليڇ ثٽُْج

ځٌٖو٧ ثٽْالٿ ٽٺال ثٽٖ٪ذُڄ، ٹڂج َؾخ 

 ََ ٕڂ٪ىڃ دٌُ ٌٖو٧  ٩ڀ ځ ْجڅور وه ځ

څ قڄ  ٕٸ څ دال  ْالٿ.  فٴ ٽپ ٩ڄ  وثٱ٨ 

ثٽٖىى٪خ ثٽٲپْىى٢ُچٍ ٱىىٍ ثٽىىوٱج٧ 

ّضٮچجء  ٺڄ ثال ٽيٌ ال َڂ ٌٖو٧ وث ثٽڂ

٩چىىأل، وڅقىىڄ دىىووًڅج څْىىجڅو لىىيث 

ثٽىىىچڂ٠، وإال ٱجڅچىىىج ٽْىىىچج ځىىى٨ 

 ثٽ٪ڂپُجس ثالڅضقجًَز.

دوغ  ٽڀ غ ليث، إى   ٍ٪ٝ ٖىث و څجٵ

هڀ  ؾخ غال َٲ چج، وَ ْپڂٍ ل ٞجٽٍ ثٽ دچ

د٨  چي غً ٽٸ ځ ٙټ ى څج غوث ٢أ ٱأ م

ؽټ  ځڄ ث صأل  ځج ثڅؾَ ْالٿ ّچىثس.  ثٽ

دجٍه ٽپ٪ُجڃ، ٽٺچٺڀ صوًٹىڃ ىٽٸ د٪و 

غًد٨ ّچىثس، ٱهچجٷ غفجهَظ ٽٍ دٖأڃ 
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ضأل  ٽيٌ غؽٌَ قوَظ ث ًٞج ثٽ ْالٿ، وغَ ثٽ

ؽو  ڂج صى صجَٲىڃ، ٹ ځ٨  ځج  ٱٍ ًو

ّضپڂضهج  ّپضهج وث ضٍ ثً ّجةټ ثٽ ثٽٌ

ځڄ لُتز ثهًٹجڃ ثٽ٪جځز. ثؽڂ٪ىث ٹټ 

ٖٺټ  ڂىڅٍ د لج. غغهًٹض عڀ ٵُڂى ٽٸ  ى

ح ځىىج ٹىىجٯٍ، غلىىټ ثّىىض٢٪ضڀ ثّىىضُ٪ج

؟ لچج َٺڂڄ ٍَٰ ثٽيَڄ ٹجڅىث …١ٌفضأل

ٝج٧  لجٷ، ٱأو چج.  چٰ دُچ ځىثٽُڄ ٽپ٪

ثٽڂقىىجًدُڄ ثٽىىيَڄ ٹىىجڅىث دُچچىىج 

دجهَىىز ٽپ٪ُىىجڃ، غلىىټ غوٝىىج٩هڀ 

؟ ثَڄ لڀ غوٽتٸ ثٽيَڄ ٹجڅىث …وثٝقز

 َضهڂىڅچٍ دجٽْپذُز..؟

ٹجڃ  ٽيٌ  ؽأل ث ؽجڃ َى لى  َڄ  غ

 َو٩ىث ثٽً ثٽْالؿ دٺټ ىثٷ ثٽٶوً..؟

س ٓااغ اٗااٚ كاا٢ أُب٤ٗااب، ٣٘ؽاا

 ا٥خس٣ٖ ًزبثبد ػ٠ِ االٗزس٤ٗذ.

ٱٍ  ٶىث  دج، فٶ ٱٍ غوًو ؽو  َضىث

ثالځٌ. ځڄ ثٽڂؤٹو ثڅهڀ َپهغىڃ وًثء 

ڂٌغر  ؾذهڀ ثٽ ٱال ص٪ ُز،  ؽز عجڅ ٍو

ٶىڃ  ٢ُڄ َالف تٸ ثٽڂچق َز. غوٽ ثٽٺٌه

ثٽڂٌغر ثهٽڂجڅُز ثهوًدُز. وإىث ځج 

قى،  ليث ثٽچ پً  دج ٩ ٱٍ غوًو ٕىث  ٩ج

ْپـ..؟ إى ثڃ  ٲجفهڀ ثٽڂ ٶٍ ٹ ٱأَڄ د

غٽڂجڅُج ال صؤوَهڀ لٺيث ٩ذغًج، ثڅهج 

٭وُث،  ّهڀ  پً ًاو ّضقپأل ٩ ځج   ٌ٦ صچض

هڀ ال  ضً ثڅ لج، ف ٽىڃ وًثء لڀ َهٌو و
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 ُٰ ّضنوثځهڀ، وٹ ُّضڀ ث  ُٰ هىڃ ٹ َٲٶ

ُّٚىىذقىڃ ٩ڂىىالء هٽڂجڅُىىج. لىىؤالء 

ڂز ثإلًثهر،  ْٺُچز و٩وَ ُٚجس ځ ثٽٖن

صؤوَهڀ  ٱز،  فٴ ثٽڂ٪ٌ ٩ٌٱهڀ  څج ث ٱأ

تجس هوڃ ثڃ  ٌٖثس وثٽڂ دج دجٽ٪ غوًو

ضز، َ َز ثٽذ ٵز دجٽقٌ هڀ ٩ال ٺىڃ ٽ

ّز  ّىث ثٽُْج َأځپىڃ ثڃ َڂجً هڀ  ثڅ

 ٩پً ځٌُثعچج.

ٽً  ٵجٌ ث ڂجٻ دىً ّضو٩ىث ٹ ٶو ث ٽ

غعُچج ٱٍ ثٽُىٿ ثٽيٌ غفٌٞوڅٍ ثٽً 

لچج. ٹڂج ثڅچج ٩پً ٩پڀ د٪الٵز ثفڂو 

ٶو  ڂجىث َ٪ َج. ٽ ؽٌوٷ ٹج دى  ٹٍ  ى

ثفڂىىو ىٹىىٍ غوثٙىىٌ ثٽ٪الٵىىز ځىى٨ 

ٚذـ  ٖٺټ َ هيث ثٽ څجڅُُڄ..؟ د ثٽُى

ٽهىىڀ ّىىىثء ٹىىجڃ دڂ٪ٌٱىىز غو  غهثر

څجڅُڄ  َوٱ٪چج ثٽُى ٽڀ  دووڅهج. غو

ّو  ٹٍ ث ٝپش  ٶو څج دجهر..؟ ٽ ٽً ثال ث

ٽٍ  ٺىڃ  ٵو ص لؤالء.  ځجٿ  ٽوًح ث ث

څىثٵٍٚ، ٱڂٲجلُڀ ٕڂوَڄ ٹجڅش ّجةور 

 29ٱٍ ثٽٲضٌر ثٽڂڂضور ځج دُڄ ٩جځٍ 

، ٽٺچچٍ ثّىضنوځش ځذىجهًصٍ ځى٨ 29ى

، وهمپش ٱٍ ٌٙث٧ ځٌٌَ 1221فپىٻ ٩جٿ 

ٚجر  ٚجدجس)ځ٨ ثٽ٪ ٽى (ثٽ٪ ذيث  ، ف

ٱٍ  ْذٶًج.  ضومټ ځ پً ىثٷ ثٽ ٵوځش ٩ غ

ًٞج  ٱجٳ غَ ْجڅوڅٍ ثٽٌ ٽڀ َ ٵ٨  ثٽىث

٩جځٍ  دُڄ  ځج  ضٌر  ٱٍ ثٽٲ َز  دؾو
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، ٹڂج ٹجڅش ٽىٍ څىىثٵ٘ غَٞىًج، 29ى29

ځټ  پڀ څضقج صٍ، ٱ ٶو ىث ليث ٹچ ٵىٻ  ث

هج.  ٱٍ وٵض ٚجدجس  ٥جلٌر ثٽ٪ پً  ٩

وٹىىجڅىث َٶىٽىىىڃ ٽچىىج ٱىىٍ څى١ىىجس 

چج  ّپىلج ٽ ضٍ غً ځجس ثٽ ٩جٿ ثٽڂ٪پى

صقجځپىث ٩پىً ثٽ٪ٚىجدجس ٝىڂڄ )) 1221

PKK)) َځىىْڄ ثٽىىيٌ ٹىىجڃ ٌَّىىټ صپىىٸ ،

پڀ،  ٦جس..؟ ال غ٩ ځجس وثٽڂالف ثٽڂ٪پى

 ٽٺچأل ًغٌ ٙجةخ.

ٚجدجس ځڄ ؽوَو  َض٢پخ صقپُټ ثٽ٪

 و٩پً ثٽٌٱجٳ صأهَز ىٽٸ.

كاا٢ رخااس رفااس٣ؼ هدٓااٚ رٝزإ 

فبثبد  ؽدح اُؼ ٝ ٠ُ ىسم ا ٌبٕ، ر ًبُ

ٓااغ اُؼفاابثبد * PKKاٌُبٓ٘ااخ لاأٖ 

 رح راخَ اُدُٝخ.أُٞعٞ

ثڅهڀ م٢ٌوڃ ثٹغٌ ځڂج لى ځضىٵ٨. 

٪ز،  ٚجر ثهًد ٽً ثٽ٪ ٌٕس ث ٵو ث چش  ٹ

ٱأوٽتىىٸ ثٽ٪ٚىىجر َ٪ضذىىٌوڃ ٵىىوځًج 

ٽضٌٹُىىج، ولچىىجٷ ٵىىوٿ غمىىٌي ٩ىىوث 

غجٻ  څىث ثځ ٽيَڄ ٹى لڀ ث ٚجر، و ثٽ٪

ٶز؛  ٚجدجس ٩ٌَ لؤالء ٩ َج.  ؽٌوٷ ٹج

ٖجةٌَز  پز وثٽ٪ پىڃ ثٽ٪جة هڀ َڂغ ثڅ

ڀ ثٽُٞٶز وفضً ثٽڂيلذُز، ٹڂج ثڃ ٽه

ؽوًث،  َىڃ  ُز ودٌدٌ څخ ٥ج٥جوثص ؽىث

ڂز.  ْجڅُز غٌ ٵُ ذووڃ ٽإلڅ ڂج ال َ ٹ

ؽالٻ  دأل  ٽيٌ ّلٌ لىَٹٌ ث چجٷ  ٹجڃ ل
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ٹجڃ  ٹيٽٸ  دج.  ٽً غوًو ذجڅٍ ث ثٽ٢جٽ

َىؽو ٹىً ؽڂجٻ ٱٶو ٱضٸ دجٽٺغٌُ ځڄ 

ثٽٖىىذجح ثٽؾىىجځ٪ُُڄ، وثٽضنٌَذىىجس 

ُْڂز،  ڂٌغر ؽ قٴ ثٽ ّىلج د ضٍ ځجً ثٽ

ؾخ  چٰ. َ ڂٌغر د٪ َز ثٽ ٵجوځىث فٌ إى 

 ٻ ٹټ لؤالء ځؾوهًث.صچجو

َض٢پىىخ صقپُىىټ ثٽٺڂجٽُىىز ثَٞىىًج 

صٌوَؼ  فجوٽىث  هڀ  ٙجةخ، إى ثڅ ٖٺټ  د

چجس  ٱٍ ثٽغڂجڅُ ٲز  ُز ثٽڂََ ثٽٺڂجٽ

ڂجٍ  ٕجلُڄ هوڅ ًٞج، و ْؾىڃ ثَ مټ ثٽ هث

لى ثٽيٌ ٹجڃ َضٌغُ ىٽٸ، إى ٹجڅىث 

٢َپٶىڃ ٩پً ثڅٲْهڀ ثّڀ نثٽٺڂجٽُُڄ 

ثٽٖذجحن، فُچهج ٹچش ثٵىٻ ٩ڄ صجڅٌ 

څىً ث څأل ث ؾجٿ دأ ٖجلُڄ آٵ ٚٮٌُ. ٽ ٽ

هوڅڂجٍ ٩الٵز ځ٨ ؽٌوٷ ٵجَج، و٩الٵجس 

ٹجڅىث  ٶو  ٱز، ٱ ٕچٌ ځ٪ٌو ځ٨  لؤالء 

٦جٿ  ٲز ٽچ ُز ثٽڂََ پىڃ ثهصجصىًٹ َڂغ

ثَپىىٻ. َٶىىٻ غصىجصىًٷ نثٽقٌَىز 19

قڄ  ضٍن. وڅ ځڄ ١ذُ٪ ڂج  ّضٶالٻ ل وثال

ّجُ  پً ث ٌٖٯ ٩ قجه ثٽڂ ٽخ دجالص څ٢ج

ثالمىىىر ځىى٨ صٌٹُىىج، وال ثالڅٲٚىىجٻ. 

ٹُج، ٽٺچچج ٽڄ څ٢جٽخ دجٽىفور ځ٨ صٌ

څضچىىجٍٻ ٩ىىڄ فٶىٵچىىج ٱىىٍ ثٽقٌَىىز، 

ځڄ  ُأل  څضڂٺڄ ٱ ٖٺټ  ديٽٸ د ٽخ  وڅ٢ج

صذچٍ فٌَضچج. څقڄ ثٽً ؽجڅخ صٌٹُج 

ٽوثمټ  ٱٍ ث مجًؽٍ، و  ٌ٢ ؾجڇ غٌ م ص

څ٢جٽىىخ دجٽىفىىور ثٽقىىٌر، إى غ٩ىىوو 
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وًثء فٌَضىىٍ ځچىىي ّىىڄ ثٽ٪جٕىىٌر؛ 

ٱأٵىٻ: ثځج فُجر فٌر غو ٽڄ غفُج. 

ٽً  ٶىٻ ث ليث ثٽ چج  فىٻ ًٱجٵ ٵو  و

ثڅأل ٍٕء ًثة٨ ثڃ ٹجڅش لچجٷ  ٕ٪جً:

 فُجر ٱپضٺڄ فٌر.

ٹچش ثڅىٌ ٹضجدز ًّجةټ ثٽضهچتز 

ٽْىىىًَج وثٽ٪ىىٌثٳ وثهځىىجٹڄ ثهمىىٌي 

ٽٍ  ْڄ  ٽڀ َض ٺڄ  څىًوٍ، ٽ ّذز  دڂچج

ثٽىٵش، دڂٶووًٌ ٹضجدضهج ٱٍ ثهّذى٧ 

چش  ٺڀ. ٹ ّأٵوځهج ٽ ٪ولج  ٶجهٿ ود ثٽ

ٵو غٌٕس ثٽً فَح ٱٍ ّىًَج. غوٽىث 

٩وٿ  ؾخ  دجٽؾچىح، ٱُ ڂجٿ  صٌٷ اللض

ثٽْجفز ٽپ٢جٽذجڅٍ وثٽذجًٍثڅٍ، وٽى 

ضً  ٖٮپىڃ ف ْجفز ٱُْ هڀ ثٽ ُش ٽ غمپ

چش  ًٞج. ٹ ٺٌه غَ ْقٶىڃ ثٽ ُج، وُّ صٌٹ

ضٍ  ٌٝثً ثٽ ّجٽضٍ ثه ٱٍ ً چش  ٵو دُّ

ُّپقٶىڅهج دضٌٹُج، وٽى غ٢٩ىٹڀ صپٸ 

ٱجس  قىث ٩ٌ ُوًث. ځچ ٺجڃ ؽ ّجٽز ٽ ثٽٌ

څش  ځجىث ٹج ٺڄ  ٙٮٌُر وٽ ٽز  ًٞج هو ثَ

ُٕجء  ّىڃ غ ٵو َڂجً هج، و هيڇ څضُؾض ٹ

ًٞج، ٽيث َض٢پخ صٶىَز  ٩پً ثٽٺٌه غَ

ٹيٽٸ  ٖجًلڀ،  هڀ وثڅض ْهڀ وص٪ڂٶ غڅٲ

َض٢پخ ص٢ىًلڀ. وٱٍ ثٽقجٽز ثٽ٪ٺُْز 

ُج  څخ صٌٹ ځڄ ؽج  ٌ٢ ٶوٿ ثٽن پڄ َ ٱ

ٱقْىىخ دىىټ ّىىُٺىڃ ثٽن٢ىىٌ ٩جٽڂُىىًج. 

ًٞج، إى  ُج غَ ذىڃ دضٌٹ هؤالء َضال٩ ٱ

ٌَ٭ذىىىڃ إٵقىىجٿ صٌٹُىىج ٱىىٍ هوثځىىز 
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ٱٍ  ّٶج١هج  ٠ّ، وإ ٌٖٳ ثهو ځأٍٳ ثٽ و

٨ ځىثٍٻ د٠ُْ إلٌّثةُټ. غٵىٻ ليث ځىٵ

 ٽُضنيوث ثٽضوثدٌُ.

ثّىىضڂ٪ش ځىىڄ مىىالٻ ثٽٌثهَىىى ثڃ 

ؽٌَىىور نٙىىذجؿن ٵىىو څٖىىٌس وٵجٽىىش: 

 دأڅچٍ ث٩ضٌٝش ٩پً ثالّڀ.

٣زىسهااااإٞ اُااااا٠ ٓفاااااىِؼ 

 ٤ٓصٝثٞرب٤ٓب.

ال َىؽو ٍٕء ځڄ ىثٷ ثٽٶذُټ. غلټ 

 ثڅ٪ٶو ثٽڂؤصڂٌ..؟

٣ظٜس ٖٓ اُزفس٣ؾبد اٗٚ ُْ ٣ؼود 

 ثؼد.

ٱٍ ثالّڀ، إڅڂج ال صٺڂڄ ثٽڂٖٺپ ز 

لچجٷ صقىٻ ٕجځټ. َڂٺڄ ثڃ َٺىڃ فَح 

فٌَىىز ثٽٖىى٪ىح، وَڂٺىىڄ ثڃ َضىثؽىىو 

ٱُهج ٹٌهّضجڃ ٹڂ٢ٚپـ. َؾخ ثڃ َٺىڃ 

صٖىىٺُپز ځىىڄ ثؽىىټ ثٽٖىىٌٳ ثهوّىى٠. 

ٱجٽضقىٻ لى ٱٍ ځْضىي ثٽٌٖٳ ثالو٠ّ، 

پً  ّڂًج ٩ ٺىڃ ث دأڃ َ ٵىٻ  ٽيٽٸ ث

ځْىىضىي ثٽٖىىٌٳ ثهوّىى٠. َؾىىخ ٵ٢ىى٨ 

. فضً ال ثٽ٢ٌَٴ ثځجٿ ثٽض٪ٚخ ثٽٶىځٍ

صض٢ىىىىً ثٽڂؾىىىجًٍ ٩پىىىً ثٽ٢ىىىٌثٍ 

ثإلٌّثةُپٍ ى ثٽٲپ٢ُْچٍ ٱجڃ ثٽ٢ٌَٴ 

َڂىىٌ ٩ذىىٌ فىىَح غځڂىىٍ، وَ٪ىىو لىىيث 

ٺٌه  ؽټ ثٽ ځڄ غ ٽُِ  صأل  صودًٌُث ثصني
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وفىىولڀ دىىټ َقضىىټ ٹىىټ ځىىڄ ثٽ٪ىىٌح 

ٝڂچأل،  ٵ٨  ٕىًَُڄ ځىث ڂجڃ وثِ وثٽضٌٹ

ٌُر  ٵ٨ ٹغ ْخ ځىث ْض٢ُ٪ىث ٹ ٵو ال َ و

ٽهڀ ځڄ څجفُز ثٽ٪وه ٹذوثٍَز، ٽٺچهڀ 

ُز ُّقٌ ځڄ ثٽچجف  ٠ّ ٌٖٳ ثهو ًوڃ ثٽ

څضڀ  ًُج. ث قوط ٩ڂپ ٽڀ َ ُز وثڃ  ثٽيلچ

 ٌُ ٺجٱٍ؛ صٮُ ٖٺټ ثٽ ْضى٩ذىڃ دجٽ ال ص

لىىيڇ ثٽيلچُىىز ّىىض٢ىً وٝىى٨ ثهمىىىر 

ثٽڂْىىضچور ٩پىىً ثٽٺىىٌه، وّىىضنپٴ 

د٨  ٪و غً ضجةؼ د ليڇ ثٽچ ٢ىثس  ثٽن

قش  هڀ ص َوًٹىڃ. ٱ هڀ ال  ّچىثس، ثڅ

هڀ  ٪و، ثڅ ذٌ د هڀ م ٽُِ ٽ ٚپز و ثٽڂٶ

ؽوثڃ و ٢ىًوث ٩وَڂٍ ثٽى ُز. ٽُ ثٽيلچ

ًٌّٚث ٩پً ثڃ َ٪ٶووث  ىلچُضهڀ. وٽْش ځ

ُٕتًج  ٱٌٛ  ٨ُ، ال غ ٱٍ ثٽٌد ځؤصڂٌلڀ 

ځىىڄ ىثٷ ثٽٶذُىىټ، َڂٺىىڄ ٩ٶىىوڇ ٱىىٍ 

ثٽنٌَٰ غًَٞج. دجځٺجڅهڀ غال َٶضٌٚوث 

ٺىڃ  ٺڄ ثڃ َ دټ َڂ ْخ  ٺٌه ٱق پً ثٽ ٩

 ٠ّ ٌٖٳ ثهو ؽټ ثٽ ڂًج ه دًج وصچ٦ُ فَ

 دٌځضأل.

٘ب  خرٝا ٓ ل٢ ا ظجٞع أُب ك٢ األ

 ظبر٘ب اُز٢ رٝٗبٛب.ع٤ٔغ ٓالؽ

ثفٲ٦ىلج ٱٍ غىلجڅٺڀ، وصْض٢ُ٪ىڃ 

ثدال٭هج ديثٷ ثٽٖٺټ. ځج غٵىٽأل لچج 

لىىجٿ ٽپٮجَىىز، ٱهىىٍ صٲْىىو غال٩ُىىخ 

ڂڄ  ًٞج صٺ ُج غَ ٚجٽـ صٌٹ ٽذ٪ٜ. وځ ث



 الشمس المنبثقة من امرالي                                                   

 18 

َز  چج ثٽو٩ج ځجًُ ل څج ال غ چج. ٱأ ل

ثٽُْجّىىُز، وال غٙىىوً ثٽضىؽُهىىجس 

لٍ  ٵىثٽٍ  ٪جٽٍ وغ ٹټ غٱ ٦ُڀ، و ٽپضچ

 ثٽذ٪ٜ.فٶىٵُز، ثڅهج صٲْو ځٚجٽـ 

اُااس ١ اُؼاابّ ٣٘اابهػ ٝثزس٤ًااص 

٘ساالد  ؼك اُغ ـسػ ث ظٞزُي، ٝ م٤خ ظٞ ه

ًٞد  عبٗدٕٝ "ًس ثأْٜٗ ٣ ػد٣ٖ  أُزوب

ؼب الد  ؼك اُ ُت ث ٔب رىب ٤د". ً ً 

ٝر٘ظ٤ٔاابد أُغزٔااغ أُااد٢ٗ ثلاازؼ 

ٔبٕ  ـسػ ػض ُي  ػدا ذ ٣دح.  ػٟٞ عد ر

 ٝط رالٕ ثااإٔ ع٤ِِااس رٔضااَ كبؼاا٤خ 

 أُسؽِخ.

ٹَ  پٌ ځٌ ٪و ؽُپ ٖأڃ ص هيث ثٽ د

٩وثٿ ثالڅ ْأٽز ثإل صوًػ ځ هج  ٮالٳ، ثڅ

دْىى٩ٌز وصٌ٭ىىخ ٱىىٍ ص٢ىىىٌَ وصٖىىٺُټ 

ثٽ٪ٚجدجس، وڅٶ٢ز ثڅ٢الٵضهڀ ثٽىفُور 

لىىٍ ثٽ٪ٚىىجدز. ٽُٺىڅىىىث فىىيًَڄ، 

هؤالء  ٹجڃ ٽ َو. إى  ځڄ ؽو ڂىلڀ  وٽُٶُّ

غًَٞج. ٵو َٺىڃ  PKKصّْپالس ثٽً ٙٲىٯ 

ٕڂوَڄ لٺيث. غٵىٻ ىٽٸ هؽټ ثٽٲضٌر 

ٽيٌ  َج ث ؽٌوٷ ٹج ضً ثڃ  ٌٚځز. ف ثٽڂچ

لى  (BAY MUHALIF)ڃ َٺضخ ٱٍ ٍثوَز ٹج

ٹجڅىث  ٚجدز.  ٌٙ ثٽ٪ فو ٩چج ًٞج ث غَ

ٌَ٭ذىىىڃ ًٱىى٨ وصُىىٌر ثٽ٪چىىٰ دىىووڃ 

 ٌُ لوثٱهڀ ٭ ٢ٌوڃ وغ هڀ م فووه، ثڅ

وثٝقز، ٱهٍ ځ٦پڂز وځنضپ٢ز، ٹڂج ثڃ 
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ٽهڀ ثځضوثهثس ٱٍ ثٽنجًػ. ثځج غمجڇ 

ٱٶو ځَٳ ثؽْجه ثٽٺغٌُ ځڄ ثٽٲضُجس 

ُجس  هڄ ٽپ٪ڂپ ٪و ثڃ هٱ٪ ٖجدجس د ثٽ

جًَىىز ٹٶچجدىىټ دٖىىٌَز. ٽٶىىو ثالڅضق

ٽز  ٝڂڄ ثٽوو ٚجدجس  پٸ ثٽ٪ ٌٖس ص ثڅض

غًَٞج. صقجځپچج ٩پُهڀ د٪و ٩جٿ  PKKو

، ٹڂج ٵوځش ؽهىهًث ؽذجًر فضىً ال 1221

َذضپٍ ثٽضچ٦ُڀ د٪الٵجس ٱجّور وٵيًر 

ڂټ،  څج ث٩ ّچىثس وغ ڂِ  چي م هيڇ. ځ ٹ

ُز  َز ثٽوَڂٶٌث١ ٢ىً ثٽقٌ ٽڀ صض إىث 

ٌٙث٧  ٖخ  ُّقوط..؟ ُّچ ٽيٌ  ڂج ث ٱ

 ٹذٌُ.

 ؟…لټ لچجٷ ثٕضذجٹجسغ

٤سإ  كزؼ ٗ رْ  ٗٞزٝش   ّٞ٣ ك٢ 

 …رؼغ٤ص٣خ. ه٤برح اُوٞاد اُغ٣ٞخ

دهىىيث ثٽٖىىأڃ ٵىىو َقٚىىټ ځٺجةىىو 

 وځؤثځٌثس ٕنُٚز.

ؽإٔ  فؾبكخ ث ؽسرٚ اُ ٓب ٗ ِؾ  اث

 ع٤َٔ ثب٣ن.

ال ث٩ضٶو دجڅأل َضىثؽو لچجٷ. ٱال 

ٌَثڃ غو  پً ث ڂجهًث ٩ ٪ُٔ ث٩ض ٺڄ ثٽ َڂ

غوًودىىج غو لچىىج ولچىىجٷ. ٽُٶُّڂىىىث 

ٍ ّىًَج، وٽُْضنپٚىث ځچهج غوٝج٩ٍ ٱ

ثٽىىوًوُ. ٽچىىج ؽذجٽچىىج ثٽقىىٌر، 

هڀ  ذووث ثڅ ځج َ پً  ٚ٪وولج. ٩ ٱپُ
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ثصنيوث ثٽضوثدٌُ ثٽالٍځز؛ وال ث٩ضٶو 

دىىجڃ َقٚىىټ غځىىٌ ؽىىوٌ. ٹُىىٰ َْىىٌُ 

ٲًج،  ٺىڃ ځٺغ ؾخ ثڃ َ ٞڂجٿ..؟ َ ثالڅ

ٞڂجٿ  چجٷ ثڅ ٹجڃ ل ّخ.  ّڀ ځچج ٱجٽڂى

ڂجُ  ځٌ دق څأل  ذووث ث چىًوٍ َ ٌُ ٽ ٹذ

 ٹذٌُ.

مْ  ػبّ اٗ ؽٌَ  وبزة ث ٓب ٣  ٚ٤ إُ

 ٤ِٕٓٞ ؼخؿ. 5ا4اُا 

َذووث ثڅأل ٕجًٷ ٱٍ ّىًَج ځتجس 

ذٌي  ٖجًٹز ثٽٺ ٺڄ ثٽڂ ٽڀ ص ثِالٯ، غو 

لچىىجٷ..؟ ٹجڅىىش صىؽىىو ځٖىىجًٹز ٱىىٍ 

ثٽٶىٵجٍ غًَٞج. ٹيٽٸ ځٌس ٱٍ غوًودج 

دٖىىٺټ ؽُىىو. غلىىټ ځىىڄ ؽوَىىو ٱىىٍ 

غوًودج..؟ ځج ثٽيٌ ١ٌغ ٩پً ثوٝج٧ 

 ثٽٌٱُٶز..؟

 الشاُذ أُؽٌِخ ٓعزٔسح.

لٍ غ ٶو ځج  ْؾىڃ..؟ ٽ ٝج٧ ثٽ و

ځڄ  لذڄ  پىثصٍ ى ٶجس ثٽ ذش ثٽٌٱُ ٹض

ّؾڄ دٌُٿ دجٕج ثٽً ثٽْؾىڃ ثهمٌي، 

 ًّجةټ ٽٍ.

  ٝلبػٜٖ ًٔب ٢ٛ.

هيڇ  هڄ، ٱ ضخ ٽ ّض٨ُ٢ ثڃ ثٹ ال غ

ْضپڀ  ًٞج. غَ هڄ غَ ضخ ٽ ُٕجء صٺ ثه

 ثٽْؾچجء ًّجةپٍ..؟
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 ُْ ٣عزِٔٞٛب.

غلټ لچجٷ ص٢ىًثس ٱٍ ځقٺڂز فٶىٳ 

 ..؟*AIHMثإلڅْجڃ ثهوًودُز 

ُٖ رؼواد عِعاخ  AIHMزج٤ٖ ثبٕ ٣

عد٣اادح.  هااسد إ ال رعاازٔغ إُاا٤ٌْ 

مؼ  ُْ ٣ز خس٣ٖ، ٝ ؽٜٞر ا٥ ٠ُ اُ ٝا

ُدػٟٞ  ٔب إ ا ؼد. ً عخ ث ػد اُغِ ٞٓ

 ُْ ز٠ ا٥ٕ  ٗبٕ، ٝؽ ك٢ ا٤ُٞ عزٔسح  ٓ

ٓبد  ٠ِ ٓؼِٞ فٍٞ ػ ؼد اُؾ عزىغ ث ٗ

 ًبك٤خ.

دئځٺىىجڅٺڀ ًٱىى٨ ثٽىىو٩ىي ثٽىىً 

وثٽچٶىجٓ  AIHMثٽوثةٌر ثٽ٪پُج ٽىى 

٩ىي ثٽُى چجٷ. ه پُٺڀ ل ځز، ٩ څجڃ لج

٪ز  ٶوَڀ ځٌثٱ ٭خ ص هج، ثً ٵٰ ٩پُ ثٽضى

لڀ  لٍ ثال ٪ز  پٸ ثٽڂٌثٱ هج، وص ثٽُ

ٵوځضهج  ضٍ  ٪ز ثٽ ځ٨ ثٽڂٌثٱ څز  ځٶجً

لچىىج. صضذ٪ىىىث ىٽىىٸ، إى َؾىىخ غمىىي 

ٽو٩ىي  پٸ ث ٱ٨ ص ؽټ ً ځڄ غ ضوثدٌُ  ثٽ

 .AIHMثٽً 

 ځج ثٽيٌ ثفٌٞصڂىڇ..؟

 اُغسا د ٝؽراء ز٣بل٢ ٝاألُجعخ.

 ال فجؽز ٽٍ دجٽڂالدِ.
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رٌٔ٘ب ك٢ ٛرا االظجٞع ٖٓ  ٓالؽظخ:

اظزالّ ٗفق ٓالؽظبر٘ب، ٝرٝٗب اُجبه٢ 

           ؽعت ٓب ررًسٗبٙ.

 

ٓااغ                           

 3/4/2002اُزؾ٤بد 
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ٚڂش.  ٺڀ ٩ لالً د ٤ن )غ جًب اُسك ٓخبو

ځىىج ثّىىڂٺڀ، وځىىڄ غَىىڄ  .(اُغد٣ااد

 ػّسف اُسك٤ن ػٖ ٗلعٚ.ثڅضڀ..؟ 

 غٽذْضجڃ..؟ لټ صٶُڂىڃ ٱٍ ځٌٹَ 

 رو٤ّْ ػب ِز٢ ك٢ هسٟ  ُجعزبٕ.

ځج لٍ ثٽض٢ىًثس ثٽؾجًَز لچجٷ، 

٩پً ځج غ٥ڄ ثڃ ثٽى٨ٝ ؽُو، ٹجڃ ٵو 

ٵضټ ٕنٚجڃ ٩پً ٵج٩ًز ثٽ٢ٌَٴ. لچجٷ 

ثٽٺغُىىٌ ځڂىىج ّىىأدپٮٺڀ دىىأل. ٹڂىىج 

ڂجس  پً صٶُُ ځچٺڀ ٩ ٚټ  ّض٨ُ٢ ثڃ ثف غ

ُج.  ٱٍ صٌٹ َز  ٢ىًثس ثٽؾجً فىٻ ثٽض

ضٍ  ٨ُٝ ثٽ ځڄ ثٽڂىث  ٌُ چجٷ ثٽٺغ ل

 صىٵٰ ٩پُهج.ّأ

ٚڂش..؟ غال       ٝج٩ٺڀ ٩ لٍ غو ځج 

ُجر،  ُو ثٽق پً ٵ ٽوصٺڀ ٩ ٽش وث ٍث

ٹجڅش ٽهج ځٶىٽز صٌههلج هوځًج والٍٽش 

، (فجٱ٤ ٩پً وٽوٌ)غصيٹٌلج، غال ولٍ: 

صضيٹٌ ليث، غٽُِ ٹيٽٸ..؟ ثځج ٍثٽش 

وثٽوصٺڀ ٩پً ٵُو ثٽقُجر..؟ دپٮىلج 
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ٶًج  ٺُڄ ًٱُ ٹجڃ آَض قجًر،  ُجصٍ ثٽ صق

وڅُز آال٫ٍ، ځٺغش ٱٍ ٙجهٵًج ولى ځڄ ځ

هثًڇ فُظ ٹجڃ ځٲضىفًج ٽچج. ٱٶو غّعٌ 

پز  ځور ١ىَ ٶٜ  ٽڀ څ چج  ٭ڀ ثڅ پٍّ ً ٩

ځ٪ىىىًج، إال ثڅىىىأل ٹىىىجڃ ىو ځىثٵىىىٰ 

إَؾجدُىىز. ځضىىً صٚىىجهٯ ىٹىىٌي َىىىٿ 

ځوي  دجڃ  ٶىٻ  ّض٨ُ٢ ثٽ ٖهجهڇ، غ ثّض

ثًصذج١ىىأل ٹىىجڃ ٌَصٶىىٍ ثٽىىً ځْىىضىي 

ثٽٌٱُٴ ځ٦پىٿ، ٽٺچأل ٽڀ َ٪ٔ ١ىَالً. 

ز دُڄ غدچجء لؤالء َقضپىڃ ځٺجڅز مجٙ

ٵش  ٱٍ ىثٷ ثٽى ٙٮجًًث  چضڀ  ٕ٪ذچج. ٹ

ٽٺڄ ٹغًٌُث ځج ٹجڃ َچٖٮټ ځ٪ٺڀ. ٱڂڄ 

ؽجڅخ ٹجڃ َهضڀ دچج، وځڄ ؽجڅخ آمٌ 

ٽڀ َٺڄ َهڂپٺڀ. غځٌ ځغٌُ، ال غڅًْ 

 ليث غدوًث.

ٽوصٍ       ُټ وث ٹٌي ًف ٚجهٯ ى ٭وًث ص

ودهىىيڇ ثٽڂچجّىىذز غوه ٵىىىٻ د٪ىىٜ 

َز،  ڂز ٽپٮج هجس ځه ٹٌي ثهځ ځىً؛ ى ثه

ش صپىىٸ ثٽڂىىٌغر ٹغُىىًٌث، ٽٶىىو ٩جًٹىى

ودُچىىش ىٽىىٸ ٱىىٍ ځٌثٱ٪ضىىٍ. ٩چىىوځج 

څش  ُز ٹج ڂجٻ ثالؽضڂج٩ ٖٮپچج دجه٩ ثڅ

ٞـٍ  څش ځ ُوًث ٱأ ّضذٶً وف ٽٍ  ٶىٻ  ص

ُوًث.  ّضذٶً وف ٺڄ  ًٌُث ٽ ڂټ ٹغ وص٪

غؽټ، غٙجدش ٱٍ ٵىٽهج ليث. ودووًٌ 

ٹچىىش ثٵىىوٿ ٽهىىج ځغىىجٻ ثٽوؽجؽىىز 

وٱٌثمهىىج وغٵىىىٻ: ثڅهىىج ص٪ضچىىٍ 

دٚىىٮجًلج ثٱٞىىټ ځچىىٸ. صىىوثً ثِڃ 
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ٮز،  پُڀ ثٽپ ٖأڃ ص٪ ُز د ٕجس فجځ څٶج

 *MGKولچىىجٷ ثٽضٚىىٌَـ ثٽىىيٌ ٵوځىىأل 

دهىىىيث ثٽٖىىىأڃ، ثًصذج١ىىىًج دىىىيٽٸ 

ودجٽچْىىىذز ٽضپٶىىىُڄ ثهٿ ثٽپٮىىىز 

پُڀ ثهٿ  ٩وٿ ص٪ ٵىٻ: ثڃ  هج غ هدچجة

ًُٖج،  ؽٌثءًث وف ٪و إ هج َ هج هدچجة ٽٮض

ځأل ال  ٮز غ َض٪پڀ ٽ ٽيٌ ال  ٲټ ث ٱجٽ٢

َقضٌځهىىج ثَٞىىًج، ودجٽضىىجٽٍ ّىىُقوط 

دُڄ ثٽ ضٌثح  چٍ ث٭ ځأل. وغڅ ٲټ وغ ٢

 ،ٍّ قٴ ثهّج هيث ثٽ ٺٌ ٽ ّضچٺٌ ثٽضچ غ

ٽً  هجس إ َز ثهځ ٚجٻ صٌثؽُو ؾخ إَ وَ

ؾجٻ  ْـ ثٽڂ پخ ٱ ّپُڀ، إى َض٢ فټ 

ُز،  ُز ثٽنپٲ هز ثٽغٶجٱ ځجٿ ثٽؾذ غ

 ٨ُ ٽً ؽڂ ځٍ ث ُجصٍ وثفضٌث ٪ظ صق ثد

دٚىىىوه لىىىيث ثٽڂىٝىىىى٧، )ثهځهىىىجس 

صْض٢ُ٪ىڃ ٹضجدز ًّجٽز ځْضٲُوَڄ ځڄ 

ٍ . ٽٶىىو غهًٹىىش وثٽىىوص(ځٌثٱ٪ىىجصٍ

فٶُٶضٍ ٱُڂج د٪و، ثڅهج ثڅٞڂش ثٽً 

وٹجڃ لچجٷ ٝجد٠ ثلضڀ دهج * DEPځؤصڂٌ

ٱز  ٩ڄ عٶج څجؽڀ  ليث  مجٗ، و ٖٺټ  د

ٞڂچهج  ځج صض ٽوَچج، و پز وثهٿ  ثٽ٪جة

ُچهڀ  ڂج د ُٴ ٱُ ذجٟ ثٽىع ځڄ ثالًص

وصأعٌُلڀ ٩پً د٪ٞهڀ، إى ثڃ ثٽووٽز 

ص٢ىىىً ٩الٵىىجس ځىىڄ لىىيث ثٽٖىىٺټ ځىى٨ 

ّز.  ٖٮپڄ دجٽُْج ٽيَڄ َچ ٪جةالس ث ثٽ

ؽْىىوس صڂغُىىټ ثٽىٽىىو ثٽٚىىجٽـ  وٵىىو

َز  ٞجٻ ثٽقٌ ٱٍ څ ٚجٽقز  ٽور ثٽ ٽپىث
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ثٽيٌ مٞضأل، و٩پً ليث ثهّجُ غدوَش 

ٽهج ثالفضٌثٿ. وٵپش لٺيث َٺىڃ ثالدڄ 

ٙپىث  ٚجٽقز. غو ٽور ثٽ ٚجٽـ ٽپىث ثٽ

صٶوٌٌَ إٽً ؽڂ٨ُ ثهځهجس. صْض٢ُ٪ىڃ 

 صقىَټ ىٽٸ ثٽً ًّجٽز ٵٌُٚر دجّڂٍ. 

غٵىىٻ دجڅهىج  AIHMدٚوه ځٌفپىز 

څٰٚ ُّجُّز، ٱٶو صڀ صن٢ُ٢هج ځٌفپز 

 َُ قجځُڄ ثإلڅٺپ َجًر ثٽڂ ْذٶًج، وٍ ځ

ڂجىث ال  ٽٸ. ٽ پً ى صوٻ ٩ چج  ٽً ل ث

دجٽڂؾٍء،  مٌَڄ  قجځُُڄ ثِ ْڂـ ٽپڂ َ

ثځج لڀ ٱُقٚپىڃ ٩پُهج..؟ ٽٶو ث٩و 

لؤالء  ْضنوځىڃ  چوڃ، وَ ٱٍ ٽ  ٠٢ ثٽڂن

لٍ  ليڇ  هڀ. و ڂالء ٽ قجځُُڄ ٹ٪ ثٽڂ

 ٨ٞ ځڄ د ٚضهج  ضٍ ثّضنپ ؾز ثٽ ثٽچضُ

فُىىظ م٢٢ىىىث ځىىڄ غؽىىټ  ثٽڂٶىىجدالس،

 ٍ٪ ٵٌثً ٵ٢ ٽً  ٙپىث إ ٚٲُضٍ، وو ص

دهيث ثٽٖأڃ. غٵقڂىث فٺىځز ثٽُىڅجڃ 

ٱىىىٍ لىىىيث ثهځىىىٌ؛ ٱذ٪ىىىو وٱىىىجر 

هج.  څجڃ ٱُ ؽىث ثٽُى څوًَىن ٍ ندجدج

غًثه ثٽ٢جٽذىجڅٍ  1221ځ٨ فپىٻ ٩ىجٿ 

ٹجڃ  ديٽٸ  ٙٲأل،  ٽً  لجه ث ٞڀ ٱٌ ثڃ َ

ًٞج  ذجًٍثڅٍ ثَ ٍٖ، وثٽ ْضهوٯ صهڂُ َ

ٙٲأل. ٽً  ُټ ث ْقخ ؽڂ ځج  فجوٻ ثڃ َ ث

ثّىىپىح غٽڂجڅُىىج ٱهىىى ځىىڄ ٕىىجٹپز 

هوٯ  هىهڇ ص صأل وؽ ٵجٌ، ٱجڅضٶجهث دىً

ڂټ  ُج، َ٪ دٌثٍ هوً غٽڂجڅ هجً وإ إل٥

ُج،  پأل صٌٹ ؽټ ثڃ صٶذ ځڄ غ ليث  ٹټ 
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ْض٨ُ٢  ُج. َ دأل صٌٹ ذټ  ٽڀ صٶ ٺڄ  ٽ

فىٻ  پوَڄ  صأٽُٰ ځؾ ٱؤثه  ذجُ غو  ٩

دوغس  ُظ  دج. ف ٱٍ غوًو ٺٌه  دوَټ ثٽ

دٲٌٛ  1291غٽڂجڅُج ليڇ ثٽڂٌفپز ٩جٿ 

، ٽٺڄ ځٖىجًٹضهج ٱىٍ PKKپً ثٽق٦ٌ ٩

٩جٿ  ځ٨  قووهر.  څش ځ ڂؤثځٌر ٹج ثٽ

، صڀ ثالڅضهجء ځڄ ثٽضقٌُٞثس هؽټ 1221

صٚىىٲُضٍ، ٽٶىىو ٵىىجٻ ثٽىىذ٪ٜ دىىجڃ 

ٽڀ  چٍ  ٚٲُضٍ، ٽٺچ َوس ص څجڃ غ ثٽُى

ٽٸ  ٹش ى چٍ غهً تٍي، إال غڅ ٙوٳ فُچ ث

هج  ٹش فُچ ٽى غهً ڂؤثځٌر، و ٪و ثٽ د

ځز.  ضوثدٌُ ثٽالٍ نيس ثٽ ٵو ثص چش  ٽٺ

ذ ٶىځُُڄ ثٽ ّضنوثٿ فجوٻ ثٽ وثةُُڄ ث

ٖټ.  دجءس دجٽٲ هىهلڀ  ٺڄ ؽ ُټ، ٽ ؽڂ

ذجڅٍ  ذجًٍثڅٍ وثٽ٢جٽ فجوٻ ثٽ ڂج  ٹ

ڂجڃ  ځڄ ٩غ ٹټ  ّضنوثٿ  ٪و ث ڂج د ٱُ

ځڄ  دوالً  څش  ٽضٺڄ غ ٵجٽىث:  ُټ و وؽڂ

ٲٍ.  ٩وثه ٽنََپ َضڀ ثإل ٹجڃ  ُظ  دى، ف آ

ليڇ  ٽً  ؾٌ ث ڂڄ َچ ٽُِ ځ ُټ  ٺڄ ؽڂ ٽ

ٽً  ؽأل ث هوٱىڃ إهًث ٹجڅىث َ ُخ،  ثهال٩

ديٽٸ َذٶىڃ م٠ ثٽٶىځُز ثٽذوثةُز، و

ڂټ  ځڄ ثٽڂقض ٹجڃ  ٕضذجٹجس، و پً ثال ٩

هج  ُخ، فُچ ليڇ ثهال٩ ٽً  ؾٌثً ث ثالڅ

ٹجڃ ُّقضوٿ ثٽ٪چٰ. ٹجڃ ځڄ ثٽڂڂٺڄ 

ځڄ  دوثٱ٨  ٢أ  ٱٍ ثٽن ُټ  ٶ٨ ؽڂ ثڃ َ

ٙجهٳ،  ُٴ  څأل ًٱ ْچز، ث ُز ثٽق ثٽچ

چأل  ٶجهًث ځ ٽٸ ث٩ض پً ى ُّٶوٿ ٩ ٹجڃ  و
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ليڇ  َوَىٽىؽًُج، إال ثڃ  ٽٸ إ ٚىثح ى د

لج،  ٪٠ عڂجً ٽڀ ص ّز  ُټ ثٽُْج ٱى ؽڂ

 ځنپ٘ ٽپقَح وال َنىڃ. 

صضجد٪ىڃ ځٖٺپز إٌّثةُټ ى 

دجٽقپىٻ  َأصٍ  ٱجٽ٪چٰ ال  ٢ُْڄ،  ٱپ

ليڇ  ُُڀ  ٨ُ صٶ پً ثٽؾڂ ٪ز و٩ ثٽچجؽ

ٕ٪ىح  پً  ّپُڀ، و٩ ٖٺټ  ؾز د ثٽچضُ

ځڄ  ضجةؼ. و ّضنالٗ ثٽچ ٠ّ ث ٌٖٳ ثهو ثٽ

ٽوَڂٶٌث١ٍ  قجه ث فش ثالص ٽٸ ١ٌ ؽټ ى غ

لٍ  هيڇ  ١ز، ٱ ٹز ثٽوځٶٌ دوغس دقٌ و

ٽؾڂ٨ُ ثٽڂىثؽهجس  ثٽچضُؾز ثٽچهجةُز

ثٽ٪ْٺٌَز ځهڂج ١جٽش. ٽڀ َؤه ٩ٌٱجس 

ځْتىٽُضأل دٖٺټ ٙقُـ، إى ثڃ ثٽىٙىٻ 

ؽټ  ځڄ غ ُّب  ځٌ  هيڇ غ َز ٹ ٽً څهج ث

ثٽٖىى٪ىح، وڅضُؾىىز ٽپ٦ىىٌوٯ ثٽضىىٍ 

َضىثؽو ٱُهج َٶىٻ دأڅأل ٱٍ و٨ٝ ٙ٪خ 

٦ٌوٯ  دجڃ ثٽ ڂًج  دجٽهپ٨، ٩پ ُٙخ  وغ

ثٽضٍ غصىثؽو ٱُهج غّىغ ځچأل دٺغٌُ، 

ځڀ ثٽ ْجڅوڇ ثه ُظ ص ٪ٌح ف قور وثٽ ڂض

ځڀ  نيصهج ثه ٵٌثًثس ثص عالط  چجٷ  ول

صٌٷ  ٽيٌ  ٶز ثڃ ث ٱٍ ثٽقٶُ قور.  ثٽڂض

ٵىر  چجٷ  پُِ ل څج، ٱ لى غ ڂىس  ٽپ

صْجڅو ثٽٖ٪خ ثٽٺٌهٌ ٽٺڄ لچجٷ ٕ٪ذٍ 

٪ش  ځٴ. ثصذ مٌ ً ضً آ دٍ ف ڂٌصذ٠  ثٽ

ٖ٪خ  ّأل ثٽ ؾًج غّج َز څه ٹز ثٽٺٌه ثٽقٌ

ُز،  ُز ثٽذوثة هؼ ثٽٶىځ ځڄ څ دوالً 

ثڃ وثّىىڂٍ ىٽىىٸ دقوثعىىز ثٽٺىىٌه. 
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ثفضٲجٻ څىًوٍ ثٽيٌ غٵُڀ ٱٍ  هَجً 

ثڃ  PKKدٺىىٌ ځهىىڀ، و٩پىىً صٌٹُىىج و

ٱٍ  ٵوځضهج  ضٍ  ُز ثٽ ڂج ثٽذٌٵ َٶُ

څىًوٍ دٖٺټ ٙقُـ. ٹټ ليث َوٻ ٩پً 

دپى٫ ثٽٖ٪خ ٽپچهؼ ثٽيٌ ١ىًصأل؛ فُظ 

ّذ٪ڂجةز  ٖجًٹز  ٽچهؼ. ٱڂ ّڀ ث صڀ ً

َولڀ  ځو وصٌه څىًوٍ آ ٱٍ  ٕن٘  ٽٰ  غ

ٽٖىى٪جًثس ثٽْىىالٿ وثهمىىىر وثٽقٌَىىز 

ٽً ٌُٖ ث ّز  ص ليڇ ثٽُْج ٶٍ  ځوي صپ

ًٞج ٱهڀ ىٽٸ.  ٽپٶذىٻ، ٩پً صٌٹُج ثَ

ٱال ٍثٻ َنٌػ ثٽڂالَُڄ ځڄ ثٽٖ٪خ ثٽً 

 ُٰ ٮز ثهٿ. ٱٺ ذز دجٽپ ٖىث٧ً ځ٢جٽ ثٽ

ٽىىٸ ثڃ صڂچىى٨ ٽٮىىز ٕىى٪خ..؟  ثڅىىأل 

ٚجٻ  غټ ثالڅٲ صأل، وَڂ قو ىث لجح د ثإلً

 ثهٹذٌ. 

عز  ٢ىٌَ ثٽقوث چٰ دض ُش ثٽ٪ غڅه

ځز  ضوثدٌُ ثٽالٍ نيس ثٽ َز، وثص ثٽٺٌه

ْذز  هال ليث دچ فش  ٵو ١ٌ ٌٖ، و َچض

ٹذٌُر ٱٍ ځٌثٱ٪ضٍ. وثٽيَڄ َچٖٮپىڃ 

٪وڇ  دهيث ثهځٌ لڀ ثٽيَڄ ٢ُّذٶىڃ ُد

عالط  نيس  ٶو ثص ڂٍ. ٽ پٍ وثٽضچ٦ُ ثٽ٪ڂ

صىىوثدٌُ، وغٵىىىٻ ٽىىيٽٸ، ثٽٶىىىثةڀ 

دًج ٝجًًَز  ثٽغالط ٽپٚجػ. ٽٶو مٞش فٌ

، YNKو KDPٱىىٍ ٕىىڂجٻ ثٽ٪ىىٌثٳ ٝىىو 

َو  ځجء صَ ّٺخ ه ٱٍ  ْذذىڃ  ٹجڅىث َض

٪جٯ ٩پىىً صؾىىجًر ٩ٌٱىىجس عىىالط غٝىى

ٖڂجٻ  ٱٍ ثٽ چج  ٺجعٰ ًٱجٵ ٽوځجء. ص دج
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ٹَ  دأڃ صڂٌ پش  چٍ ٵ ٌَثڃ، وٽٺچ وإ

لجٿ،  ځٌ  ٪ٌثٳ غ ٕڂجٻ ثٽ ٱٍ  ٶىثس  ثٽ

ڂڄ  چج صٺ چجٷ. ول ٹَ ل ٶوً َضڂٌ هڃ ثٽ

ثٽڂٖٺپز، ٱئځج ُّضڀ صْىَضهج د٢ٌثٍ 

ؾخ  ٢ج٩ٍ، َ ٢ٌثٍ إٵ ١ٍ، غو د هَڂٶٌث

وٝىى٨ ثٽذىىوَټ ٱىىٍ ثٽ٪ىىٌثٳ، ٱهىىؤالء 

ج٩خ ُّضٌٹىڃ ٹټ ٩چوځج َض٪ٌٝىڃ ٽپڂٚ

١الٳ  ٵٰ ث ٪و و ٽيث َ دىڃ.  ٍٕء وَهٌ

٢ىٌَڇ،  ٺڄ ص لجٿ وَڂ پٍ  چجً ثٽٲ٪ ثٽ

ٹڂىىج َؾىىخ ٩ىىوٿ صىىٌٷ ثٽڂذىىجهًر 

ٽپ٢پذىىىىىجڅٍ وثٽذىىىىىجًٍثڅٍ. ٍثً 

ثٽ٢جٽذجڅٍ ثڅٶٌث ٱهټ ثٽضٶً ځ٨ ثفو 

 ځڄ ًٱجٵچج..؟

 ًال.

١ذ٪ًج ٱهى َپهظ وًثء ثٽڂؤثځٌثس. 

غځج ځج َض٪پٴ دىٝ٪ٍ ثٽٖنٍٚ غّض٨ُ٢ 

يث ثٽٖىىٺټ: ٹىىجڃ ثڃ غوٝىىقأل ٩پىىً لىى

ٽٸ  ٵٰ ى ٺڄ صى ّجدٶًج، وٽ  ٍ٪ چجٵٔ ځ َ

ثٽقىثً ثٽڂذجٌٕ و٭ٌُ ثٽڂذجٌٕ دٖٺټ 

پىٻ. ال  ځڄ غَ  ٌٖ قجهٌ ٩ ٪و ثٽ صجٿ د

ٱٍ  فىثً   ٍ٪ ُّؾٌي ځ ٹجڃ  پڀ ثڃ  غ٩

ثٽڂْىىىضٶذټ غٿ ال..؟ إى ٽىىىُِ ځىىىڄ 

ثٽڂ٪پىٿ ځج لى ثٽْذُټ ثٽيٌ ّضْپٺأل 

ًٞج  ٶجةٍ ثَ ْأٽز د ڂج ثڃ ځ ُج، ٹ صٌٹ

وًث، ٱجٽى٨ٝ ٩پً ٵُو ثٽقُجر ٽُِ ځؤٹ

ٝز  ٹٍ ٩ٌ لى صٌ ُأل  ٶىڅٍ ٱ ٽيٌ ثٽ ث
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ٽپڂىىىس؛ غٌ ثڃ ثٽْىىچىثس ثٽغالعىىز 

ثٽڂچٚىىٌځز ٹجڅىىش ّىىچىثس صٌٹىىٍ ٱىىٍ 

ځىثؽهز ثٽڂىس. وٝ٪ٍ ٙ٪خ، ٽٶو ّأٽش 

ثٽىىيَڄ ٹىىجڅىث َقٶٶىىىڃ ځ٪ىىٍ: ځضىىً 

ٽٸ  دأڃ ى پٍّ  ٱٌهوث ٩ ّضٶضپىڅچٍ ..؟ 

ځضىٵٰ ٩پُٸ. ٱٍ ثٽقٶُٶز ځىصٍ ٹٖن٘ 

 ٨ٝ ٕ٪خ ځى ٚٲُز  ٺڄ ص ڂًج، ٽ ٽُِ ځه

ٖ٪ذٍ څ ٵوځش ٽ ضٌر  ليڇ ثٽٲ ٱٍ  ٶجٓ. 

ځج ٹجڃ دقجؽز إٽُأل، وغ٩ضٶو دجڅچٍ 

ٱٍ  ٙقُـ  ٖٺټ  ٦ٌٌ د ١جً ثٽچ ٝ٪ش ثإل و

٦ٌوٯ  ٭ڀ ثٽ ٽٸ ً ؾجٍ ى ضٍ. وإڅ ځٌثٱ٪

ثٽٚ٪ذز َ٪ضذٌ څؾجفًج لجځًج. وليث ځج 

َغٌُ ٭ٞذٍ صؾجڇ غفڂو ود٪ٜ ثالٕنجٗ، 

ْالٿ،  څأل ثّض پً ث ٽٸ ٩ ڂىڃ ى إى َٶُّ

ٸ وفضً د٪ٜ ثٽڂقجځُڄ صى١ًىث ٱٍ ىٽ

ثٽڂىٵٰ. لچجٷ د٪ٜ ثهوّجٟ ثٽُْجًَز 

ثٽضىىٍ ثّه٩ىىش دىىأڅچٍ ٽىىڀ غٹضىىخ 

٩جؽََڄ ال  دأڅهڀ  ڂًج  ٪ز، ٩پ ثٽڂٌثٱ

لؤالء  ٕنجٗ، و عالط غ ٦ُڀ  ْض٢ُ٪ىڃ صچ َ

ٖ٪خ،  ؽټ ثٽ ځڄ غ دوث٧  ٶووڃ هٌ إ َٲض

ُخ  ٩أل ن١ ځج َذو ؽز  ٽى دوً ضً و ف

غًهو٭ىىىجڃن ٙىىىجفخ ثإلَوَىٽىؽُىىىز 

چجهوڃ  هڀ َ ڂىڃ غڅ ُز، وَضىل ثٽٌؽ٪

 ځ٪جٌٙر. دئَوَىٽىؽُز 

ضً  ُز ف ٢ىٌَ ثٽوَڂٶٌث١ ٮٍ ص َچذ

ضأل  ځج ٵوځ ًٞج، و ٕضٌثٹُز ثَ ٱٍ ثال

و١ىًصىىأل ٱىىٍ ځٌثٱ٪ضىىٍ لىىٍ هځٶ١ٌىىز 
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ثالٕضٌثٹُز، ٱجالٕضٌثٹُىڃ ال َچٖٮپىڃ 

ځڄ  ٵش  ٱٍ غٌ و ٹڄ  ٽڀ ث قووه.  دجٽ

ثالوٵجس ٙجفخ ځٲهىٿ فٌَز ٵجةڂز ٩پً 

ثٽقىىووه، إى ثڃ ثالصقىىجهثس هثمىىټ 

صڀ  ضً وثڃ  ةور. ف غٌ ٱج ٽز ثٹ ثٽوو

٢ ُز ص ُز ثهوٽ څخ ثٽضٶوځ ىٌَ ثٽؾىث

ٽپٺڂجٽُز ٱئڅأل ُّٶوٿ ؽىثدًج ٽُىځچج 

ثٽٌثلڄ وٽپچ٦جٿ. وّىٯ غوثٙټ ؽهىهٌ 

ُّضىٵٰ  ٶً  ځج صذ ٙج٩وًث، و ځڄ ثِڃ و

٦ُڀ،  ُز وثٽضچ ّز ثٽ٪ڂپ پً ثٽڂڂجً ٩

ٵو  ٹىڅٍ  ٍٖء  ٪ٜ ثٽ ڂتڄ د څٍ ځ٢ وإ

ؾجٍڇ  چٍ إڅ پخ ځ ٹجڃ َض٢ ځج  ؾَس  غڅ

ُّضڀ  ضٍ  پز ثٽ ٌُر. وثٽڂٌف ْذز ٹذ دچ

ٽيث ثصذج٩ ٝقز  ْش وث ٪و ثِڃ ٽُ هج د

َؾىىخ ص٢ىىىٌَ وصٌّىىُل څهىىؼ ثٽىىوٱج٧ 

ثٽڂٌٖو٧، وځڄ ثِڃ وٙج٩وًث ٽڄ غصقڂټ 

ثٽڂْىىؤوٽُز، إى َؾىىخ ص٢ىىىٌَ ٵىىىثس 

 ثٽوٱج٧ ثٽٖ٪ذٍ. 

ؽىىجءس ٱىىٍ ًّىىجٽز وٙىىپضچج ځىىڄ 

، دىجڃ ثٽووٽىز ٵىو 1221غوًودج ٩جٿ 

دووًٹڀ  څضڀ  ْجًلج، وث ٩ڄ ځ ؽش  مٌ

ٱٍ  ؽو  څأل ال َى ٵجٽىث دأ ٲىث، و صىٵ

ٽٸ غٌ دجڃ  ى ٹوس  هج غ ٺڀ. فُچ ٲ٨ ٽ څ

ځڄ ٵجٻ ىٽٸ ٵو غٙجح ٱٍ ٵىٽأل. وٵو 

دوغس دذيٻ ثٽڂْج٩ٍ ٱٍ ليث ثٽؾجڅخ 

ځ٨ وٵىٰ ث١ىالٳ  1221ث٩ضذجًًث ځڄ ٩جٿ 

 99ثٽچجً. وَ٪و ځؾٍء ٵىٌڇ هثٌ ٱىٍ 
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ٕذجٟ ځٌفپز ؽٌ ثٽووٽز ثٽً ثٽقٶىٳ 

وٽى ٹجڃ دٖٺټ ؽَةٍ، ث٩ضذٌ ىٽٸ غځٌ 

 لجځًج.

َٺضىىخ صىىجڅٌ آٵؾىىجٿ ثِڃ ودىىووڃ 

. ثڃ ثٽىىيٌ غوهي دچىىج ثٽىىً مؾىىټ

َٴ  هؼ ثٽ٢ٌ لى څ ٶٌر  ٱٍ غڅ ٚجٻ  ثالڅٲ

، وٹچىىج ځىىڄ ه٩ىىجر DEV YOLثٽغىىىًٌ 

ثٽچٞىىجٻ ځ٪ىىًج ځچىىي ثٽذوثَىىز. ٽٶىىو 

ٹجڅىث ځضأعٌَڄ دجٽٖىٱُچُز وٽڀ صٺڄ 

ٹجڃ  هج  قټ، فُچ فجس ٽپ هڀ ثٵضٌث ٽ

ثٽٌٱُٶُڄ ٹڂجٻ دٌُ وفٶٍ ٵٌثً ثٽً 

ؽىىجڅذٍ، وثٝىى٢ًٌڅج هڃ څٲضىىٌٳ ٩ىىڄ 

ڃ َأصٍ وَضهڂچج ًٱجٵچج ثهصٌثٷ. وثِ

هوڃ مؾټ. ىٹٌس َّڃ ثٹْى دجڅهج ٵو 

ٽڂقش ؽى ثهمىر وثٽڂقذز لچجٷ. ٹجڅش 

ځٖىىجًٹز ؽڂىىجلٌُ هَىىجً دٺىىٌ ٱىىٍ 

ثفضٲجالس څىًوٍ ٹذٌُر، وث٩ضٶو دأڅأل 

ًٞج.  چج١ٴ ثَ دجٵٍ ثٽڂ ٱٍ  ٹيٽٸ  ٹجڃ 

ٽٶو غٹوس ثٽؾڂجلٌُ ٩پً ثڅهڀ ه٩جر 

ٽز  صأصٍ ثٽوو مىر، وثِڃ  ْالٿ وثه ثٽ

َُ ٮز ثٽڂال ٦ٌ ٽ ٽٸ وصق ذٌ ى ڄ، َ٪ض

قوط  ٽڀ صض ٌُ. إىث  لجح ٹذ دز إً دڂغج

ٽٸ  ُْؤهٌ ى هج، ٱ هج دپٮض ځ٨ ١ٲپ ثهٿ 

ثٽىىً ثڅٶ٢ج٩ىىأل ٩ىىڄ و١چىىأل ووثٽوصىىأل 

 وث٭ضٌثدأل ٩چهج. 
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دٚوه ثٽڂٖٺپز ثإلٌّثةُپُز ى 

فټ  ٱٍ   ٌُ ٺڄ ثٽضٲٺ ٢ُْچُز َڂ ثٽٲپ

ٽوَڂٶٌث١ٍ غو  قجه ث ٕجٹپز ثالص پً  ٩

٩پىىً ٕىىٺټ ثٽٖىىٌثٹز ثٽوَڂٶٌث١ُىىز. 

ٶجً  هج الف ڂجصهڀ ّأٱٺٌ د َو لؾ . ال غا

ٱجهر  َز إ ٵوٿ غ ٽڀ ث َز.  ثالڅضقجً

ٖأڃ  ٕٲىَز د ُز غو  څش ٹضجد ّىثء ٹج

ثٽ٪ڂپُىىجس ثالڅضقجًَىىز ثٽضىىٍ صڂىىش 

دُچچج. ٽٶو صڀ صقٌَٜ غوٽتٸ ثٽيَڄ 

ٽهىىڀ ٩ىىوه ځىىڄ ثهمىىىر ثٽٖىىهوثء 

ذټ  ځڄ ٵ دئمالٗ،  چج  ڂٌصذ٢ُڄ د وثٽ

ثٽ٪ٚىىجر ٽضچٲُىىي لىىيث ثٽچىىى٧ ځىىڄ 

َو  ّپىث دجٽ٪و ٺيث غً ُجس. ول ثٽ٪ڂپ

ڂ ڂىس. ځ ٽً ثٽ ٱُهڀ ث ذىث  ٽڀ ٌَ٭ ڄ 

ٲيوث  ٶو څ دٍ ٱ لؤالء  ذجٟ  ْذخ ثًص ود

صْىىپ٠ُ  PKKصپىىٸ ثٽ٪ڂپُىىجس. ٩پىىً 

ُو،  پز دجٽضأٹ پٸ ثٽڂٌف پً ص ٞىء ٩ ثٽ

وثًصذج١ًج دهيڇ ثٽڂٌفپز َڂٺڄ صووَڄ 

تجس  پً ثٽٲ ٞىء ٩ ُأل ثٽ ٶٍ ٱ ضجح َپ ٹ

دج.  ٱٍ غوًو  ُٔ٪ ضٍ ص ٝز ثٽ ثٽڂ٪جً

ليڇ  ٱٍ  ٖٺټ  هيث ثٽ ضجح د ٙوثً ٹ وث

پىىً دألڂُىىز ٹذُىىٌر، ثٽڂٌفپىىز َضق

وَڂٺىىڄ ٽىىى ٩ذىىجُ وٱىىؤثه ثٽٺضجدىىز 

 وثٽٶُجٿ دهيث ثٽ٪ڂټ. 

ٽڀ صضٞـ د٪و ځْأٽز دٶجةٍ ٩پً  

څجڅُىڃ  ځأل، ٱجٽُى ُجر غو ٩و ُو ثٽق ٵ

ؽز  ٽٸ ٽوً فىٻ ى ْجدجصهڀ  ٝ٪ىث ف و
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 ٌٖ قجهٌ ٩ َىٿ ثٽ ٱٍ  ٌٙفىث  هڀ  ثڅ

ليڇ  ٖپش  چٍ غٱ ُش. ثال إڅ دأڅچٍ صىٱ

ثٽڂٌفپىىز ثٽوځىَىىز دىىجٽچهؼ ثٽىىيٌ 

ٹجڃ  صأل.  ٵجس ١ىً ٕڂوَڄ ٩ال ٽى  ؽو  َى

ڂج  مجڇ، وٽٌد َٴ ث ٩ڄ ١ٌ ُٖټ  ځ٨ َ

َىؽو ٽى ّپُڂجڃ ثًَٞج غك ّپُڀ ؽٌوٷ 

ٵجَج ٩الٵز دى َُٖټ دچٲِ ثٽٖجٹپز. 

ٹجڅىث  ٽيَڄ  ٪ز ث ٚجر ثالًد لؤالء ثٽ٪

ٕهجهر  ٱٍ  ْذذىث  ْٺٌَُڄ ص ٵىثهًث ٩

چجٻ.  لجًوڃ وٍَ غجٻ  څج غځ ٩َ ٹىثهً ث

ٙجٱُز،  ُز  ٹجڃ ىو څ چجٻ  ٱجٽٌٱُٴ ٍَ

وثځأل ځڄ ٵذټ ٕڂوَڄ ٱٍ وٵو صڀ ثّضن

چوًَج.  عىڃ ؽ عز وعال ضټ عال عز ځٶ فجه

َز،  پز هځى ٢ىٌَ ځٌف هؤالء غًثهوث ص ٱ

لٍ  لج  فالً. و ْش  قٌح ٽُ ٱئڃ ثٽ وإال 

څضجةؼ ثالٵضضجٻ ثٽٲپ٢ُْچٍ ى 

ثإلّىىٌثةُپٍ دجهَىىز ٽپ٪ُىىجڃ، فُىىظ 

٢ُْچُز  ٽز ثٽٲپ چجهوڃ دجٽوو ٹجڅىث َ

ى ثإلٌّثةُپُز ،وصذُڄ دٺټ ؽالء ٩وٿ 

ضجٻ. ّضنالٗ  ؽووي ثالٵض چج ث پً ًٱجٵ ٩

قټ  ٽٸ، ٱجٽ ځڄ ى ٚقُقز  ضجةؼ ثٽ ثٽچ

ثٽىفُىىىو لىىىى ص٢ىىىىٌَ ثٽٖىىىٌثٹز 

ٕ٪ذٍ  پً  ٦ش ٩ ٶو فجٱ ُز. ٽ ثٽوَڂٶٌث١

ځڄ ثٽْٶىٟ ٱٍ ځغټ ليث ثٽى٨ٝ. ٹجڃ 

لچجٷ مڂْز آالٯ ٱوثةٍ ځؾهََڄ، وٹجڃ 

َز،  پز هځى ٢ىٌَ ځٌف ڂټ ص ځڄ ثٽڂقض

ٽٺىىڄ دىىوالً ٩ىىڄ ىٽىىٸ ١ٌفىىش ځٲهىىىٿ 
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ٿ. وځچي ثٽقٞجًر ثٽوَڂٶٌث١ُز وثٽْال

هوٌ  ٚجًي ؽ ديٻ ٵ څج غ ّچىثس وغ ڂِ  م

 ٽض٢ىٌَ ليڇ ثٽڂٌفپز. 

، غًَو ثڃ غوٝىـ د٪ىٜ *KNKدٚوه 

ثٽچٶجٟ وٽى دجَؾجٍ: ّضقجوٻ ٹټ ځڄ 

لج،  ٞج٩أل ٽضأعٌُ دج ثم ٺج وغوًو غځٌَ

 ٨ٝ ځٌ ځى ليث ثه ٚذـ  ڂټ ثڃ َ وَقض

چجء  َٴ د ٩ڄ ١ٌ َز و ٱٍ ثٽذوث ٶجٓ.  څ

هجٍ  چجء ؽ ؾخ د ةز َ ځز ١جً تز ٩ج لُ

ڄ عالعڂجةىىز ٩ٞىىى صٖىىٌَ٪ٍ ځؤٽىىٰ ځىى

ٶجس  تجس وثٽ٢ذ ٱز ثٽٲ ٩ڄ ٹج پُڄ  ځڂغ

ٖٺُټ  ؾخ ص ٪ز، وَ ؽَثء ثهًد ځڄ ثه

ٽؾچز صچٲُيَز ځؤٽٲز ځڄ مڂْز ٩ٌٖر 

ؾجڃ  ڂِ ٽ ٖٺُټ م ّأل، وص ًٚج ٽُضٌغ ٕن

ٖٺټ  چز، وثڃ صض هيڇ ثٽپؾ ٲز ٽ ځنضپ

لىىيڇ ثٽپؾىىجڃ ٽپُْجّىىز وثٽ٪پىىڀ 

ُجر  ٮز وثٽق ٲڄ وثٽپ ٱز وثٽ وثٽغٶج

 .…ثالؽضڂج٩ُز وثٽضجًَل وثالٵضٚجه

 ال ٗزرًس ثبُمجه هم٤خ اُِغبٕ.

ّأىٹٌ غځٌ ؽوَوًث دٖأڃ ثٽضٖٺُپز 

 PARTIYA  AZADIYAثهځڂُز ثٽؾوَور، ٱى 

 GELAN  ٍلى صٶوٿ إَؾجدٍ، وصقَح غځڂ

ٽوَڂٶٌث١ٍ  قټ ث ذجس ثٽ ُّپذٍ ځض٢پ

ُّٶوٿ  ٠ّ و ٌٖٳ ثهو ٕ٪ىح ثٽ َز  وفٌ

پٴ  ڂج َض٪ ْجڅور. ٱُ ٽو٩ڀ وثٽڂ هج ث ٽ

ٵىىو َ٪ٶىىو ځىىؤصڂٌڇ ٵٌَذىىًج،  PJAدىىى 



 الشمس المنبثقة من امرالي                                                   

 37 

ّىىأٱٺٌ ٱىىٍ لىىيث ثٽڂىٝىىى٧. وٱىىٍ 

ليث  فىٻ  ّچچجٵٔ  ځز  َجًصٺڀ ثٽٶجه ٍ

ثٽڂىٝىىى٧. دپٮىىىلڄ صقُىىجصٍ. ٩پىىً 

ثٽڂغٶٲىىُڄ ه٩ىىڀ صچ٦ُڂىىجس ثٽڂؾضڂىى٨ 

ثٽڂوڅٍ. وثڅضڀ ٹقٶىٵُُڄ ٩پُٺڀ ٌٕؿ 

هج  ٶووًٹڀ ؽ٪پ ڂجلٌُ. ودڂ ٽٸ ٽپؾ ى

ؾخ  چووثس. َ ٱٍ ثٽ ٶجٓ  ٝى٧ ثٽچ ځى

ثٽضڂْىىٸ فضىىً ثٽچهجَىىز دجٽْىىذټ 

پٲىىجٍ ثٽٶجڅىڅُىىز. صقىىوعىث ٱىىٍ ثٽض

وثٹضذىىىىىىىث ٱىىىىىىٍ ثٽٚىىىىىىقٰ                                  

1 .GUNDEM , OZGUR HALK  فىىىٻ لىىيڇ

 ثٽڂىث٨ُٝ.

ّؾڄ  ٱٍ  ڂىڃ  پيَڄ َٶُ ٽىث ٽ ٵى

ځٌ  ٱٍ ثه ڂجهوث  ٕج غال َض ٌُٿ دج د

ٹغًٌُث، هڅچج ّىٯ څٲٌْلج دٖٺټ آمٌ. 

ٺڄ  ٶجهثس، وٽ هڀ ثڅض ٺىڃ ٽ ٺڄ ثڃ َ َڂ

 ٩پُهڀ ثڃ َهضووث ثٽً ليث ثٽچهؼ.

مضىىىَثٻ هوً ثهٹىىىٌثه َؾىىىخ ث

وځٖجًٹضهڀ ٱٍ صأُِّ ثٽؾڂهىًَز ثٽً 

 1219ثٽٲضىىٌر ثٽڂڂضىىور دىىُڄ غ٩ىىىثٿ 

 ٿ، وَڂٺڄ صووَڄ ٹضجح فىٻ ىٽٸ.1294ى

 ٖٓ  َٔ ُداغ ثؼ ظٔبػ٤َ ًَٞ وّٞ إ ٣

ٛاارا اُوج٤ااَ ٝظاا٤ٌٕٞ ػٔااالً ٓٔاابصالً 

 ٥زا ٌْ.
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ٽُٺضخ، ٱهيث ٌٝوًٌ وځهڀ، دپٮىڇ 

ّىىالځٍ. ثوٙىىپىث صقُىىجصٍ ثٽىىً غلىىټ  

ڂ ْضجڃ، ٹ ٽً غٽذ ُجصٍ ث ٮىث صق ج دپ

 ٩جةالس ثٽڂٲٶىهَڄ.

ـؾ٤لخ  ٘ب  ٤ذ ُ ود اػى ظخ: ُ ٓالؽ

      ٝاؽدح كوه ٖٓ  ـَ اُفؾق اُعذ.

                  

ٓاااغ اُزؾ٤ااابد                 

 ٿ10/4/2002

    

 

               

 

 

3 
 

غلټ فوط صٮٌُُ، ٹچش ثڅض٦ٌ ځؾٍء 

ثٽڂقجځُڄ ثإلڅٺپَُ مالٻ ليث ثهّذى٧، 

ثّىىض٪وثهثصٍ ٩پىىً ىثٷ وٵىىو غؽٌَىىش 

 ثهّجُ، ٽڂجىث ٽڀ َأصىث..؟



 الشمس المنبثقة من امرالي                                                   

 39 

اـاا٤ت اؽااد أُؾااب٤ٖٓ اإل٤ٌِٗااص 

ؼسف  عجت ال ٗ ٜرا اُ ـؾ٤خ ُٝ ٌخ  ثٞػ

  ثبُمجه ٓز٠ ظ٤أرٕٞ.

ڂج  ڂىڃ ٱُ دأڅٺڀ ال ص٪پ ٽىڃ  غصٶى

ّذى٧  ٱٍ ثه ُّأصىڃ غٿ ال  ٹجڅىث  ثڃ 

ثٽٶىىجهٿ، ال َذىىوو ٽىىٍ ثځىىٌ ثٽڂىىٌٛ 

ځٶچ٪ىىًج، ٽٺىىڄ ال ث٩پىىڀ. هٵٶىىش ٱىىٍ 

څ ٪جصهڀ ٹج څش ځٌثٱ ڂج ٹج ٕجځپز ٹ ش 

صٶُُڂىىجصهڀ ثٽٶجڅىڅُىىز ٵىَىىز وٵىىو 

هج.  ذش د ؽزسى غ٩ؾ ُ٘ؿ أُ ـدًا ا هب

ٽٺچچىٍ ٹچىش   ٣ِاٍٞ. 28أُودّ ك٢ 

 ٍّ ٪و ثٽُْج ٖأڃ ثٽذ هڀ د ّأٽضٶٍ ځ٪

ٽپقجهط وؽذهضأل ثٽنپٲُز. ودٌغٍَ ځج 

َض٢پىىخ ثٽضأٹُىىو ٩پُىىأل لىىى ٝىىٌوًر 

وثّىٌثةُټ  USAثٽٺٰٖ ٩ڂج صىڀ دىُڄ 

ء، ٽٶو وثڅَٺپضٌث دٖأڅٍ وث٥هجًڇ دؾال

ٝقىث  ٽڀ َى ٺچهڀ  ُو ٽ ٖٺټ ؽ ٝ٪ىڇ د و

ځڄ ثٽيٌ ٽ٪خ ثٽووً ٱٍ ُّجّز م٢ٲٍ. 

ٱڂغالً لچجٷ ثؽضڂج٧ ٩ٶووڇ ٱٍ ّىٌَْث 

ٽيٌ  ڂج٧ ث دجڃ ثالؽض ٶو  ٖأڅٍ، وث٩ض د

چجٷ،  ٶو ل ٵو ٩ ًٞج  ٲٍ ثَ ّضهوٯ م٢ ث

پٴ  ڂج٧ ثٽڂض٪ چجٷ ثالؽض ٶووث ل ٹيٽٸ ٩

دضأؽٌُ ثٽ٢جةٌر. لچج ثٽٲش ثالڅضذجڇ 

ٚق ٌْث، ٱ ٽً هوً ّىَ ٶ٨ ث هج ص ُـ ثڅ

ٱىىٍ ثوًودىىج ٽٺچهىىج ځضىىأعٌر ثٹغىىٌ 

ُظ  ٺج، ف ضجٽٍ دأځٌَ دئڅَٺپضٌث ودجٽ

ٽى  ٌَٚـ  چجٷ ص ٶز. ل څز ٩ٌَ هج ځٺج ٽ
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 ٌٙ فو ٩چج ٱأل ٹأ چش ث٩ٌ ّجٱجًَِ ٹ

ثٽڂنىىىجدٌثس، ٽٺچچىىىٍ ٩پڂىىىش ځىىىڄ 

ثٽڂٌثٱ٪جس دجڅأل ځڄ ثٽٶىثس ثٽؾىَز. 

وثالصقجه ثالوًودٍ ٵىو  USAدٌغٍَ ثڃ 

١ذٶىىىث دقٶىىٍ ثٽڂىىجهر ثٽنجځْىىز 

، دىىجٽ٢ذ٨ ١ذٶىلىىج د٪ىىو ثڃ ٽپچىىجصى

ثڅضهٺىىىث ثٽٶىىجڅىڃ. ٱٶذىىټ ص٢ىىىًثس 

ثٽقىىٌح ٩پىىً ځچ٦ڂىىز ثٽٶج٩ىىور ٽىىڀ 

ٶىث  ٺچهڀ ١ذ ٝـ ٽ ٖٺټ وث ٽىث د َٶى

دقٶٍ ثٽڂجهر ثٽنجځْز، غځج غٽڂجڅُج 

پً  ْز ٩ ڂجهر ثٽنجځ ٶش ثٽ هج ١ذ ٱئڅ

PKK  1291دٖىىٺټ ٱ٪پىىٍ ځچىىي ٩ىىجٿ 

ٺٌثًًث  ځٌثًًث وص ٺڀ  پش ٽ ٙج٩وًث. ٵ و

قظ ضٍ صذ ضخ ثٽ َو ثٽٺ ٱٍ  دأڅٍ غً

پو٩ىي.  ٍّ ٽ ٶىٵٍ وثٽُْج څخ ثٽق ثٽؾج

ٽىىڀ صضٞىىـ ثٽ٪الٵىىز دىىُڄ ّىَْىىٌث 

وإڅٺپضىىٌث، فُىىظ وٝىى٪ش ثٽن٢ىىز ٱىىٍ 

ُيلج،  څجڃ دضچٲ ٲش ثٽُى ٌْث وٹپ ّىَ

ٹڂىىج ثّىىضنوٿ دچَٺىىجٽىُ ثَٞىىًج ٽٺىىڄ 

َو  ٱٍ  څش  ُز ٹج ذجهًر ثٽقٶُٶ ثٽڂ

ڂټ  ٵجٿ د٪ ًٞج  چوًَِ ثَ ّڂُوط، وٵپ

ٽز  ځڄ هو ذًج  پىڃ ؽجڅ لؤالء َڂغ هڀ،  ځ

نٲُىىىز. ثٽضقٞىىىٌُثس ثٽُىڅىىىجڃ ثٽڂ

َضڀ  ٽڀ  ٺڄ  هج، ٽ دأُ د ُز ال  ثٽقٶىٵ

صىُٝـ ځڄ ثٽيٌ ٵجٿ دجٽن٢ٰ..؟ ٵوٿ 

څجڅٍ  ڂجڃ ثٽُى ًٌَث ٽپذٌٽ ٞذجٟ صٶٌ ثٽ
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ځڄ  ٙوً  ٵو  ځٌ  ُأل ثڃ ثه چىث ٱ دُّ

 غځٌَٺج.

٩پً ثٽڂغٶٲُڄ ثٽيَڄ َ٪ُٖىڃ ٱٍ 

ځٌ  ليث ثال ٱٍ  غىث  دج ثڃ َذق غوًو

ٽى  ضجح  ٽً ٹ ٖجً ث ُظ َ ّىڇ، ف وَوً

ذُڄ ٢جٽٍ َ ٹجڃ  ٙقٲٍ ثَ څأل  ُأل دج ٱ

دج  ٱٍ ثوًو ؽىهَڄ  ٲُٺڀ ثٽڂى پً ځغٶ ٩

ٕجځټ  قظ  ځىث دذ ٚقٲُُڄ ثڃ َٶى وثٽ

وإٽٶجء ثٽٞىء ٩پً ثالځٌ دٖٺټ وث٨ّ. 

ځڄ  ٕجس  صوثً څٶج ٌُر  َجٿ ثالم ٱٍ ثال

ٝڂڄ الةقز ثالًلىجح، إى  PKKثؽټ و٨ٝ 

٢ٖز  ٹجس څ دج صقٌ ٺج وثوًو ؽو هځٌَ صى

ٝ٪ىڇ  ّچُڄ، إڃ و چي  ٖأڃ ځ هيث ثٽ د

پىث ٞ٪ىڇ وٽُ٪ڂ چي  ٱپُ ٕجاوث. ٱڂ ځج

ٶًج  دجٽٺٌه وٱ ٩خ  دج صضال ّچُڄ وغوًو

ٽٌ٭ذىىز غځٌَٺىىج. ثځىىج ثلضڂجځىىجصهڀ 

ثٽضىىٍ َذىىووڅهج ٽىىى ٩ٌٱىىجس دجهَىىز 

ٽپ٪ُىىجڃ، إى صٚىىوً ٹىىټ ځىىڄ ثالځىىڀ 

ثٽڂضقور وثٽڂؾپِ ثهوًودٍ ثٽٶٌثًثس 

وص٪ٶىىو ثٽٶڂىىز ثإلّىىالځُز ٱپڂىىجىث ال 

َذىىووڃ ٽچىىج ٩ُٖىىٌ ثاللضڂىىجٿ ثٽىىيٌ 

٪جڅٍ ثال ٱجس..؟ َ دأل ٩ٌ فج١ىث  قجه ث ص

٪ز  ُز ٱ٦ُ ٺج ثٍهوثؽ دٍ وثځٌَ ثالوًو

لجح  ؽو ثً هټ َى ٮز، ٱ ٦ٌوڃ ثٽپ إى َق

ٶٌح  ڂجىث ال صض ليث..؟ ٽ ځڄ   ٨٦ ثٱ

ځڄ  قٌٗ  دٍ د قجه ثالوًو ٺج وثالص غځٌَ

ىٽىىٸ..؟ ثڅچىىج ٽىىڀ څٶىىڀ د٪ڂپُىىجس 
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إًلجدُىىز ٝىىولڀ ٹڂچ٦ڂىىز ثٽٶج٩ىىور، 

وٽٺڄ ٦َهٌ دٖٺټ ؽپٍ ٹُٲُز صٶٌدهڀ 

ځج  ٮز ثهٿ،  پُڀ ثٽپ ُٞز ص٪ ٖأڃ ٵ د

َٶضٍٞ ځچج ٩ڂپأل څقڄ ثٽٺٌه..؟ ثٽيٌ 

ثڅأل ّؤثٻ َؾخ ثڃ ٢ٌَفأل ٹټ ځچج ٩پً 

څٲْأل. ٌَٹذىڃ ثٽذىثمٌ وَهٌدىڃ ثٽً 

ث٢َجٽُج، ٱڂج لى ثٽقټ ثٽيٌ ُّؾپذأل 

ٽٺڀ ثٽهٌوح..؟ غلټ َىؽو ٽٺڀ ځٺجڃ 

ڂىس  ٹجڃ ثٽ ٪جٽڀ..  إىث  ليث ثٽ ٱٍ 

ٖىث  ٺڀ ثڃ ص٪ُ ُٰ ٽ ُظ ٹ ٺىڃ ف ٱپُ

ًٞج إڃ  ٺڀ ثَ ٵىٻ ٽ ٖٺټ..؟ ث هيث ثٽ د

ذچىىىث فىىٴ ثٽٖىى٪خ ٱٺُىىٰ ٽىىڀ صض

ٖٺټ  ّضضٺپڂىڃ د  ُٰ ٖىڃ..؟ وٹ ّض٪ُ

 ځٌَـ ځ٨ غ١ٲجٽٺڀ وغٍوثؽٺڀ..؟

ٹچىىش ثًهه هوځىىًج دىىجڃ ثٽىىوٱج٧ 

ٽڀ  ُظ  ٶىٵٍ،  ف ٱج٧ ف لى ه ٌٖو٧  ثٽڂ

َ٪ىىو دجالځٺىىجڃ ثٽىىوٱج٧ دجالّىىجٽُخ 

ٖأڃ  ٞجء د ٵٌثً ثٽٶ ذٌ  ڂز. َ٪ض ثٽٶوَ

ثٽ٪ٚجدجس ٙجةذًج، وٵو صىٙپش ثٽووٽز 

ٹيٽٸ ٩پُ هيث،  ّضچضجػ ٹ ٽً ث چج ث

ؽىهر  ٚجدجس ثٽڂى پً ثٽ٪ ځټ ٩ ثٽضقج

ُظ  هج، ف څوٵٴ ٱُ قظ و چج وثڃ څذ دُچ

ٵجځىث دٶضټ ځ٢ٚٲً َىڅوٿ ثٽيٌ ٹجڃ 

ًٱُٶًج ٵوًٌَث ٽچج ٹيٽٸ ٕٶُٶز ځقڂىه 

ٵز  پً ٩ال ٹجڅىث ٩ هڀ  ؾز ثڅ ٍْ دق دجٹ

ٚوڇ  ځج څٶ ليث  ٽذ٪ٜ.  ٞهڀ ث ځ٨ د٪

٩خ.  ځٌ ځٌ څأل غ ٪ز، ث ٚجر ثالًد دجٽ٪



 الشمس المنبثقة من امرالي                                                   

 43 

ٶجًح  ځج َ پٰ  ځڄ ثٽن پىث  ڂج ٵض وٹ

عڀ ثٽنڂ ڂُڄ  ٱجٳ ثٽٶُّ ځڄ ثٽٌ ُْڄ 

غ٥هىىٌولڀ وٹىىأڅهڀ  ٵضپىىىث غعچىىجء 

ثالٕىىضذجٹجس. ًٱجٵچىىج ثٽقڂٶىىً ٽىىڀ 

َٲهڂىث ىٽٸ، ٹُٰ وځڄ غٌ ١ٌٯ ٵضپىث 

ال َ٪ٌٱىڃ..  ٹجڃ ٽچج ًٱُٴ َو٩ً دى 

 ٍٚ ّڀ ٽُْضٶ ٽً هٌَ چجڇ ث ضىً د٪غ هٹ

ثالځٌ لچجٷ ٽٺچأل ثڅؾٌ ثٽً صأعٌُثس 

ْهج  ٶىٻ ٽچٲ څش ص هٍ ٹج ْټ ٱ دجٌ ))آَ

قجٽٰ ٹجڃ وٹ ((ځ دأل، و ٵز  پً ٩ال څش ٩ ج

هجڃ  دى غَ َو٩ً  ٵُّڀ  ُٴ  ؽو ًٱ َى

ًٞج.  ٚٲُضأل ثَ ٵجځىث دض ٺچهڀ  ؾٍ ٽ ؽٲض

ّپُڂجڃ  ٽوٹضىً  ٵز ث ذش ٱٌ ڂج ً٭ ٹ

ٽٺچچٍ ٽڀ * HADEPوٕڂوَڄ ثٽضْپټ ثٽً 

ثّىىىض٨٢ إ٩ىىىجٵضهڀ، ٹىىىيٽٸ مٌؽىىىش 

ثٽ٪ڂپُىىجس ثٽضىىٍ ٹجڅىىش صچٲىىي ٱىىٍ 

ثٽڂضىًدىالس ځڄ صقش ثٽڂٌثٵذز. وىثٷ 

دج ٽأل ن ٶجٻ  ٽيٌ َ ٖن٘ ث قجٽٰن ثٽ ٌ ځ

ٹجڅش ٽأل ٩الٵجس م٢ٌُر، ود٪ولج مٌػ 

ڂجٽُُڄ  ّڀ نثٽٺ قش ث ڂَ ص ٕجلُڄ هوڅ

َز  ٽأل غ ٺڄ  ٽڀ ص څأل  ٭ڀ ث ٖذجحن ً ثٽ

٩الٵىىز دجٽٺڂجٽُىىز، ثڅهىىڀ ٹڂىىجٽُىڃ 

ُز  ٶوً ٵىځ ڂجٽٍ د هى ٹ ٲىڃ، ٱ ځََ

ڂجٽٍ  لى ٹ ّىًٽٸ، و عز ّى ٚجدجس فجه ٩

دج  ٵجٌ. غوًو ڂجٻ دىً َز ٹ ٶوً ٹٌه د

ٱضقىىش ىًث٩ُهىىج ٽپ٪ٚىىجر، ّىىپُڀ 

ؽ ٖىڃ وثٽٌ ٽأل َ٪ُ ځڄ غځغج ٽيَڄ  جٻ ث
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لچجٷ ځغټ ثٽڂپىٷ ځچي ّچىثس، غوٽڀ 

َٶىىڀ لىىؤالء د٪ڂپُىىجس إًلجدُىىز..؟ 

ثإلًلجدُُڄ ثهٙپُُڄ لڀ لؤالء ىثصهڀ، 

ٽٺىىڄ غوًودىىج صقڂىىُهڀ، ثځىىج صپىىٸ 

هج  ّڂچج والڅ ذش دج ضٍ ىل ضجر ثٽ ثٽٲ

ځٌصذ٢ز دچج صڀ ثٽٶذٜ ٩پُهج ځذجٌٕر 

څوٵٴ  چج ثڃ  ؾخ ٩پُ چوث، َ ٱٍ لىٽ

٨ُ ٱٍ ؽڂ ُوًث  ٵىٻ  ؽ ٵجس. غ پٸ ثٽ٪ال ص

ٽوٱج٧  ٌّثَج ث ؽو  ؾخ ثڃ صى ُز َ عجڅ

ڂىث  چج ثڃ َٲه پً ًٱجٵ ٌٖو٧، و٩ ثٽڂ

ُو.  ٖٺټ ؽ ٌٖو٧ د ٽوٱج٧ ثٽڂ هىٿ ث ځٲ

َٶىٽىڃ ثڅأل صٺضُٸ، ١ذ٪ًج ثڅأل صٺضُٸ 

وٽٺچىىأل ٱىىٍ څٲىىِ ثٽىٵىىش َ٪ضذىىٌ 

ثّضٌثصُؾُز. ثڅأل صٺضُٸ ّپُڀ ځْضچو 

قجه  ٺج وثالص ذٸ غځٌَ ٶىٳ. صق ٽً ثٽق ث

ځؤثځٌر ٹذ دٍ  ٌٙثًلڀ ثهوًو ٌُر وإ

ٽٸ.  ٩ڄ ى ذٌ  لجح َ٪ چج دجإلً پً څ٪ض ٩

ؽوًث، إى  پٍ  ٱجس ؽ ٽى ٩ٌ ٶجٻ  ځج َ

ضً  ليث وىثٷ وف ڂټ  ٽأل ث٩ ٽىڃ  َٶى

چج ال  ٽز، وٽٺچ ِّ هو ٽأل غ ٽىڃ  َٶى

څ٢پىىخ ٕىىٍء ځىىڄ ىثٷ ثٽٶذُىىټ ثڅچىىج 

څ٢جٽخ ٱٶ٠ دقٴ ٕ٪ذچج ثٽڂْضچو ثٽً 

ْجڅُز  ُٞجس ثإلڅ ځڄ ځٶض لى  ٶىٳ، و ثٽق

وثٽضغٶُىىىٰ وځڂجًّىىىز ثٽُْجّىىىز 

ځًج وثٽق ٪ُٔ َى ٺچٺڀ ثٽ ُٰ َڂ ٶىٳ. ٹ

چٍ  ديٽٸ..  ثڅ ُجٿ  فوًث هوڃ ثٽٶ وث

دقغش ٽٖ٪ذچج ٩ڄ فُجر إڅْجڅُز وغڅج 
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ْچىثس  ٽٸ ٽ ٩ڄ ى غش  ديٽٸ، دق ٽ٨  ځى

٩وَىىور دوغصىىأل ځىى٨ وثٽىىوصٍ و١ٌفىىش 

پش  هج وٵ ؽز وٱٌثم غجٻ ثٽوؽج هج ځ ٩پُ

ؽز  چٍ ثٽوؽج ُٰ ص٪ض ٦ٌٌ ٹ هج: ثڅ ٽ

هج  پُڀ ثهٿ ٽ٢ٲپ ٪وٿ ص٪ هج، ٱ دٲٌثم

ْڄ ث ٱٍ ثٽ لى  ْز و غز غو ثٽنجځ ٽغجٽ

  ځڄ  د٨ٞ ٹپڂجس َ٪ضذٌ غځًٌث ځغًٌُث..

ٌُٖر  ٽوٌ وثٽ٪ ٞش وث ليث څجل ؽټ  غ

وثٽٶٌَز ووٙپش ثٽً ليث ثٽُىٿ. ٹچش 

ڂًج وغٵىٻ ٹُٰ ُّ٪ُٔ  غًج هثة ثؽٌٌ دق

ٶىٿ  چج ثٽ چج فڂپ ٖ٪خ..؟ ثڅ ليث ثٽ

ثٽضٌٹٍ ٩پً غٹضجٱچج هٽٰ ٩جٿ وليث 

ضو٩ضٍ،  ځڄ ځذ ٽُِ  صجًَنٍ و ذجس  إع

ثٽپٮىىىز وثٽذىىىظ ٽٺىىىچهڀ َڂچ٪ىىىىڃ 

ثٽضپٲََىىىڅٍ، فُچتىىي ٹُىىٰ ٽچىىج ثڃ 

څ٪ىىُٔ ځ٪ىىًج..؟ ٽٺىىڄ صٌٹُىىج ٽُْىىش 

ثٽڂْؤوٽز ثٽىفُور ٩ڄ ىٽٸ، ٱأځٌَٺج 

ْج٩وثس  ٶوځجڃ ځ دٍ َ قجه ثهوًو وثالص

٩ڄ  ْؤوٽىڃ  لڀ  ثٽڂ ُج، و پز ٽضٌٹ ١جة

ضٍ  دجٽقٶىٳ ثٽ ٽخ  ٱچقڄ څ٢ج ٽٸ،  ى

 ځچقضڂىلج ٽپٌوٿ وثهًځڄ.

، KNKغًَو ثڃ ثٵوٿ ځٖىٌو٩ًج ٽىى 

ٍٖء  لى ٱجٽ دأل  ٽخ  ٽيٌ څ٢ج ُو ث ثٽىف

ځټ  ٭خ ثٽضقج ٽڀ ثً ُز.  ٶىٳ ثٽٺىڅ ثٽق

ٹغًٌُث ٩پً ٩ٚڂش ٱٍ ثالّذى٧ ثٽڂجٍٝ، 

ٝڂڄ  ٶىٵُُڄ  ځڄ ثٽق  ٌُ ؽو ثٽٺغ إى َى

KNK وثڅضڀ ثًَٞج فٶىٵُىڃ وّضٶىځىڃ ،
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دجٽىىوٱج٧ ٩چىىٍ فُچهىىج ٩پىىُٺڀ ثڃ 

صٲهڂىث ؽُوًث ٩الٵز ثٽقٶىٳ دجٽُْجّز 

ثٽوَڂٶٌث١ُز، لچجٷ ثٽقٶىٳ ثالّجُّز 

ٱٍ  ىثس ؽو  لٍ صضىث ٽغالط و ١ىثً ث ثه

 )* AIHSځ٪جلوثس ثهځڀ ثٽڂضقىور وٱىٍ 

 (ځ٪جلىور فٶىىٳ ثإلڅْىجڃ ثالوًودُىز 

ٹٍ،  ّضىً ثٽضٌ ٱٍ ثٽو ضً  ًٞج وف ثَ

چج  ځج ٵڂ ٽٸ.  ُي ى ٽخ دضچٲ قڄ څ٢ج وڅ

دټ  ْخ  ّڀ ٱق ٌُ ث ؾٌه صٮُ ٽُِ ځ دأل 

وثٽٺىٌه ٩پىً مى٠  PKKڅٌَو ثڃ څ٨ٞ 

ٽُِ  ليث  غٍ  ُز، ودق ٶىٳ ثٽٺىڅ ثٽق

څٶ٢ىز  1221َ٪ضذىٌ ٩ىجٿ  دؾوَو، دىټ

صقىٻ وٵو وٝقش ىٽٸ ځڄ ٵذټ، إى وًه 

ٱىىٍ ثٽٌّىىجٽز ثٽضىىٍ وٙىىپضچج ٩ىىجٿ 

فُىىظ ٵىىجٽىث: ثڅٺىىڀ صضٶىىيًوڃ 1221

 ٨ٞ ٚجدجس، ٱپچ ٽز ٩ ٚذـ هو ٽز ص وثٽوو

لى  ځج  هج  هڀ فُچ پش ٽ ٽيٽٸ. وٵ فوًث 

ُجځٺڀ  لى ٵ ٝڂجڅٺڀ  ٶجٽىث  ٞڂجڃ، ٱ ثٽ

ٶىٳ  ٶجَُِ ثٽق ٱٴ ځ ٍّ و ٦ُڀ ُّج دضچ

 99وغس ځٌفپز ثٽوَڂٶٌث١ُز. د٪ولج د

ىٹىٌ هَڂٌَُىټ  1221ٕذجٟ، وٱٍ ٩ىجٿ 

دجڃ ثٽووٽز ٵو مٌؽش ٩ڄ ځْجًلج، ٱٍ 

فىىُڄ ثڅهىىج ٹجڅىىش ٵىىو مٌؽىىش ٩ىىڄ 

ٽٸ،  ٵو ًغي ى ٹجڃ غوٍثٻ  ّضىً.  ثٽو

وثٽُىٿ لى ىٹٌي وٱجصأل، ٱٍ ثٽىثٵ٨ 

ٹچىىش ثً٭ىىخ دىىئؽٌثء صٶُىىُڀ ځىىج، 

ٱجٽقجهط ثٽيٌ ص٪ٌٛ ٽأل دوٽُِ دجٕج 
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ڂًج ٩پً ؽووٻ ثه٩ڂجٻ ٱٍ  ٵو هًػ هثة

چج  ٶجٻ ٽ ٹجڃ َ ٶو  ضٌر. ٽ پٸ ثٽٲ ص

لى  هج  ٶىٳ. ٱ ١جً ثٽق ٝڂڄ إ ٶىث  ثد

َأل  ٶٍ، إى ثؽٌ ٶىٵٍ ثٽقٶُ ٱج٩ٍ ثٽق ه

ثِڃ. ٽىىڄ څ٪ڂىىټ ځىىڄ غؽىىټ ثٽضؾَةىىز 

وثالڅٲٚجٻ، ٽٺڄ ٩پً ثٽؾڂ٨ُ ثڃ َچٲي 

ثٽقٶىٳ ٽُِ دجٽٶىٻ وفْخ دټ َض٢پخ 

څأل  ٽىڃ دج ؽيًٌ. َٶى  ٌُ ؽٌثء صٮُ إ

صٺضُٸ، ثؽټ ثڅأل صٺُضٸ ٙجةخ َضىثٱٴ 

ځڄ ځ٨ ثٽق ُز. إىًث  ٶىٳ وثٽوَڂٶٌث١

ٺج  ٶجڅىڃ..؟ ثځٌَ ٩ڄ ثٽ نجًػ  لى ثٽ

وثڅٺپضىىٌث وثّىىٌثةُټ ٵىىو دج٩ىڅىىج، 

ٵىىوځىڅٍ ځىى٨ ٵىىٌوٛ ثٽذچىىٸ ثٽىىووٽٍ 

دٍ  قجه ثهوًو ُج. وٽالص دج٩ىث صٌٹ و

ثًَٞج ٩الٵز دجهځٌ. ٱٍ فُڄ ثڅچٍ لچج 

ثٵىىىٿ دقڂجَىىز صٌٹُىىج هَڂٶٌث١ُىىز 

ځْضٶپز وځڄ غؽټ ليث َؾخ ثڃ َضقىٻ 

PKK دىأل ثِڃ ٩ذىجًر ٩ىڄ . وځج څٶىٿ

ٹجڃ  پى  ؾٍ غو٭ ڂز. غوٵ ٞقُز ٦٩ُ ص

َٶىٻ ٩چٍ نثڅأل ٽڄ َٚڂو لچجن، لٺيث 

د٨  ځش غً چٍ ٵجو ٺٌ، إال ثڅ ٹجڃ َٲ

ٌٖوٟ  ٦ٌوٯ وثٽ ليڇ ثٽ ٝڂڄ  ّچىثس 

هڀ  ٍٕء ځ ليث  پىٷ.  غټ ثٽڂ ٙڂوس ځ و

٩پىىُٺڀ ثڃ صٲهڂىىىڇ، ٱڂىىڄ غؽىىټ ثڃ 

ٱىث  پُٺڀ ثڃ ص٪ٌ ٶىٵُُڄ ٩ ٚذقىث ف ص

ثٽ٪الٵىىز دىىُڄ ثٽُْجّىىز وثٽقٶىىىٳ، 

ٱىىىجٽقٶىٳ لىىىٍ ثّىىىجُ ثٽُْجّىىىز 
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ثٽوَڂٶٌث١ُز وثٽُْجّز ثٽوَڂٶٌث١ُز 

چج  ځج ٵڂ ٶىٳ، و ذش ثٽق ضٍ ثڅؾ لٍ ثٽ

ًٞج.  دأل َنوٿ وفور وصٺجځټ صٌٹُج ثَ

َوَىٽىؽُضچج  ُز إ ٺڄ ثٽٶىځ ٽڀ ص إى 

دجڃ  َو  چج څؤ ٹجڃ. ثڅ ٵش  ٱٍ غٌ و

ٽز  ٱٍ هو ٪جٽڀ  ٕ٪ىح ثٽ  ٨ُ ٪ُٔ ؽڂ ص

٩جٽڂُز وثفور وڅ٢ٌؿ ليث دٺټ وٝىؿ 

ٚچج و ٭ڀ څىثٵ ٽيٌ ً ٚجٻ ث ٭ڀ ثالڅٲ ً

َٲىىٌٛ ٩پُچىىج. ثڅچىىج څ٪ُىىو صچ٦ىىُڀ 

قٌر  چج ثٽ َو ودئًثهص ځڄ ؽو ْچج  ثڅٲ

ُز.  َز وثٽوَڂٶٌث١ قى ثٽقٌ ؽأل څ څضى

ٵُّڂىڅٍ دٖٺټ ٙقُـ، ٱٲٍ د٪ٜ ثهفُجڃ 

صؾٌي صٶُُڂجس مج١تز دقٶٍ ّىثء ځڄ 

، PKKٵذىىټ ثٽووٽىىز غو ځىىڄ ٵذىىټ 

ٽٸ وثڃ  ْىَز ى ٲُڄ دض دووًٹڀ ځٺپ و

پڂقجځُڄ صقىٽىث هوڅهج. ٹچش ّأٵىٻ ٽ

ځٌ  ٱٍ غ  ٍٚ پُٺڀ ثٽضٶ ٩ :َُ ثالڅَٺپ

ٮىث  ٺڀ ودپ هج ٽ چٍ ثٵىٽ ٌْث، ٽٺ ّىَ

ىٽىىٸ ٽهىىڀ غَٞىىًج، ٱْىَْىىٌث ځهڂىىز. 

ځڄ  ؽجصپٍ  ٲىث  ّىًٽٸ م٢ ٲيٌ ّى ځچ

غش  ٹيٽٸ دق ٺج،  ذټ ثځٌَ ځڄ ٵ چجٷ  ل

دجن  ڂألن ونثٽذج ُجٻ ندجٽ ْأٽز ث٭ض ځ

 ٌٖ دچهؼ صجص ٢ىڃ  هؤالء ځٌصذ ًٌُث، ٱ ٹغ

لىىٍ ثٽضىىٍ مپٶىىش  CIAوًَٮىىڄ. ثڃ 

٩و ڂج ثٽٶج ڂجُ، ٹ ٶش ف ّجه مپ ر وثٽڂى

ًٞج  ٝڂچچج ثَ فىٓ  ٪ٜ ثٽى پٴ د صڀ م

ٝولڀ،  چج  ٽٸ ووٵٲ َو ى ٽڀ څؤ چج  ٽٺچ
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ٶىٳ  هؼ ثٽق ُّل څ ؽټ صٌ ځڄ غ ّ٪ُچج  و

ثٽوَڂٶٌث١ُىىز وثٽىىوٱج٧ ثٽڂٖىىٌو٧، 

ځڄ  ٺٌه  څجهٌ ثٽ ّجُ غ ليث ثال پً  و٩

غؽىىټ ثالصقىىجه وغه٩ىىىلڀ ٽپقىىىثً 

 ٜ٪ ؽو د ٹجڃ َى څأل  ٶو ث ٶىر. ث٩ض وثٽ

قجځُڄ  ٺڀ ثٽڂ ؾىث، ځڄ ٍځالة ٵو ثڅ٩َ

ڂش  ّڂجةهڀ ٽٶ ڂىڅٍ غ ٽى غ٢٩ُض ذيث  ف

 PKKدضٶُىىُڂهڀ. ٙىىجهٱش لىىيث ٝىىڂڄ 

غًَٞج، َٶىٻ ثڅٸ ٵجةوٌ وثڅچٍ ځٌصذ٠ 

ٶٌح  ليث ص ًٞج، و چٍ ثَ چ٩َؼ ځ دٸ وَ

مج١ب. ٽٺڄ ثٽٖ٪خ ٵجٿ دڂج لى ٙقُـ، 

څأل   ٶو ث څىًوٍ، ث٩ض ٱٍ  ليث  ٞـ  وثص

څهىىٜ مڂْىىز ځالَىىُڄ و٩ّذىىٌوث ٩ىىڄ 

ثًصذىىج١هڀ ٱىىٍ ٹىىټ ځىىڄ ثٽىىوثمټ 

جًػ. إىث الف٦ضڀ ٱجڅهڀ ځٌصذ٢ُڄ وثٽن

ٖ٪جًثس  چجٷ ثٽ غٌ، إى ل پً ثهٹ دٍ ٩

ثٽضٍ ًههولج دجّڂٍ وٵو ثؽضجٍ ليث 

PKK  غَٞىىًج. َؾىىخ ٩پىىً ثٽڂغٶٲىىُڄ

غَٞىىًج ثڃ  PKKوثٽڂ٪جًٝىىُڄ وٹىىىثهً 

َٲهڂىث ليث دٖٺټ ٙقُـ، ث٩ضٶو ثڅأل 

ٹجڅىث  فو و ٚوٳ ث ٽڀ َ َز  ٱٍ ثٽذوث

َٶضٌدىڃ ځڄ ثهځٌ دٖٸ، ٽٺڄ ٹټ ٍٕء 

ځًج ثِڃ. ال غًَو ځوؿ څٲٍْ، دجس ځٲهى

ٱ٪پً ّذُټ ثٽڂغجٻ ٽڀ َْض٨٢ ٩ٌٱجس 

إَٶجٯ ثٽ٪چٰ، ٽٺڄ ودجٽٌ٭ڀ ځڄ ثڅچٍ 

غ٩ُٔ ٱٍ صؾٌَو صجٿ إال ثڅچٍ ثوٵٲش 

ٹټ  ٱٍ  دٍ  ذجٟ  چٰ، وثٍهثه ثالًص ثٽ٪
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ځٺجڃ ٩پً ځج ث٩ضٶو. څٲِ ثٽٍٖء صڀ 

ٲِ  َو څ صڀ صٌه ٱٍ وثڃ و ٖضأل  ځ٪جَ

ځڄ  ٹيٽٸ..؟  ٽُِ  چجٷ، غ ٖ٪جًثس ل ثٽ

 ټ ثڃ ځتجس ثِالٯ ٵو ثفضٲپىث. ثٽڂقضڂ

اوِوااذ اُغٔااب٤ٛس أُؾزؽاادح  

 ُق ثفٞد ٝاؽد  300ٝاُز٢ هبزثذ اُا 

 .APOؼؼبز ػبغ اُوب د 

وثٽڂ٢ٌدز َّثڃ ثٹْى ىلذش ځٌر  

وثفىىور ٽٺچهىىج ٱهڂىىش ثٹغىىٌ ځىىچٺڀ 

وٵجٽىىش: نثڅچىىٍ ثهًٹىىش ځىىج وًثء 

 ثٽڂٌْؿن، ليث ٍٕء ځهڀ.

ٽىىڀ صىىوًػ ځٌثٱ٪ضىىٍ ٩پىىً ؽىىووٻ 

ڂجٻ، إى ال َ ّز ثه٩ مىٛ ثٽُْج ٺڄ  ڂ

ودپىىى٫ ثإلَىىوَىٽىؽُج هوڃ ثّىىضُ٪جح 

ُج  ٍٖء ٽضٌٹ ليث ثٽ ٵىٻ  ضٍ. وث ځٌثٱ٪

غَٞىىًج: غٱهڂىىىڅٍ دٖىىٺټ ٙىىقُـ وإىث 

غًهصىىىڀ ٱج٩ىىىوځىڅٍ، ٹڂىىىج غٵىىىىٻ 

چٍ  دىث ځ صٌثٷ ثال َضٶٌ ٲُڄ ثه ٽپڂغٶ

دٖٺټ ٹالُّٺٍ، إىث غًهصڀ ثڃ ُصٌُْوث 

ٹٍ  پُٺڀ إهًث هج ٩ ُز فُچ ّز څٶ ُّج

ٽٸ صيٹٌوث ى ؾخ ثڃ  ُوًث. َ ّڂٍ  ؽ دج

ٽپؾڂُىى٨ وثڃ صٲْىىٌوڇ دٖىىٺټ ځٺغىىٰ. 

ُو  ٍٖء ثٽىف ٕ٪ذٍ وثٽ ٩ڄ  چٍ ًثٍٍِٛ  ثڅ

هڀ  ْش ځ٪ چٍ ٽ لى ثڅ َؤٽڂچٍ  ٽيٌ  ث

ځڄ  ّأٱ٪ټ  ځجىث  ٩ٌٯ  چٍ ث ًُج، ثڅ ٱ٪پ

ًٞج َوًٹىڃ ځج غ٩ڂپأل  غؽپهڀ، ولڀ غَ
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ځىىڄ غؽپهىىڀ. لچىىجٷ ثٽؾهىىىه ثٽضىىٍ 

ديٽضهج ٩پً ځوي غًد٪ُڄ ٩جځًج وث٩ٌٯ 

ٹيٽٸ  دٍ،  ٖ٪خ  ذجٟ ثٽ ځوي ثًص ُوًث  ؽ

ٱهؤالء ثٽيَڄ غٌٝځىث ثٽچجً دأڅٲْهڀ 

ليث  غټ  ٹىڅٍ، ځ غٌ ځَْڄ غهً لڀ ثٹ

ثالًصذجٟ ٽڀ َقوط فضً ځ٨ ثهڅذُجء، 

ٱٍ  ٽٸ  پز ى ٽٸ، وغځغ ؾخ إهًثٷ ى َ

 ثٽضجًَل ٵپُپز.

ؾخ  ّضؾىثح َ چجء ثال ٽٍ غع ٵجٽىث 

ثڃ صنوٿ ليث ثٽى١ڄ، فُچهج ٵپش ٽهڀ 

د٢ٌَٶز غهلٖضهڀ دجڅچٍ ځْض٪و ٽنوځز 

ًٞج، وٽ ٽى١ڄ ثَ ٱضـ ليث ث پُٺڀ  ٺڄ ٩

ثٽ٢ٌَىىٴ وثڃ صٺىڅىىىث ؽىىجهَڄ وثڃ 

ؾڀ  څش دق ٽى ٹج څجس و قىڅٍ ثالځٺج صڂچ

ځڄ  لڀ  صٌثٷ  ٖذُذز ثال دٌر، ٱجٽ ًغُ إ

ځجلٌ  هىٛ، إى ثڃ  پً ثٽچ ٝىڅج ٩ فٌ

ٹٍ،  ٖ٪خ ثٽضٌ چجء ثٽ ٹجڅىث غد  َُ وهڅ

ًٞج ثدچجء ٽهيث ثٽٖ٪خ، ٽيث  ثڅضڀ ثَ

ّجُ.  ليث ثال پً  دىث ٩ ؾخ ثڃ صضٶٌ َ

ّضؾىثح چجء ثال هڀ ثع پش ٽ ځجلٌ  وٵ ثڃ 

ڂجٻ  ٌّر. وثه٩ څج ّڂج ٽڀ َٺى  َُ وهڅ

ثٽضٍ َٶىٿ دهج ثٽْجّز وثٝقز وٙىً 

هٌ  ُظ ٦َ ُجڃ ف َز ٽپ٪ پز دجه ثٽ٪جة

ٱُهىىج غٵٌدىىجء َځىىْڄ صقجَىىټ ٩پىىُهڀ. 

ثًهڅىىج ثڃ څىٵىىٰ ُّجّىىز ثٽْڂْىىٌر، 

ّجٽُخ  چج ث ٵو ثصذ٪ ٺىڃ  ڂج څ وٽٌد

هج  َور، ٩پُ ٖٺُالس ؽو چجٷ ص تز. ل مج١
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ثَٞىىًج ثڃ صٲهىىڀ وص٢پىىخ ثٽڂْىىجڅور. 

ٖ ُز َ ٽً ثٽٺڂجٽ ٵجٌ ث ڂجٻ دىً ٌُ ٹ

دُڄ ثٽٲُچز وثالمٌي. ٽٺڄ ځج ثىٹٌڇ 

لى صقوَظ وثهًثػ ٽپٺڂجٽُز څى٩ًج ځج 

چجٱً  ليث ال َض ٽٌثلڄ. و چج ث ٱٍ َىځ

تز  هج مج١ ُز، ٽٺچ ؽىلٌ ثٽٺڂجٽ ځ٨ 

. ٱجٽٺڂجٽُىز 1291ث٩ضذجًًث ځىڄ ٩ىجٿ 

چش  ٺٌهٌ، وٹ ٖ٪خ ثٽ َز ٽپ ْش ځ٪جه ٽُ

هٌٌ  پٍ، وځ ٵىثٌ ځپ دٌوؿ  َش  ٵو څجه

ٵو َوًٷ  چش  ذټ ثِڃ ٹ ځىً، ٵ ليڇ ثال

ٖىث  دووًٹڀ څجٵ څضڀ  دأل، وث ُش  ثٽضٶ

ٺش  ٶو فذ ځىً. ٱ پٸ ثال فىٻ ص ٪أل  ځ

ٽش  هج فج َز وڅضُؾض ُور ثالڅٺپَُ ثٽڂٺ

ٵو  ٺڄ  ٽڀ ص َز.  ١ز ثٽؾڂهىً هوڃ هځٶٌ

ځج  ُز، و فور ثٽوَڂٶٌث١ ّنش ثٽى صٌ

لٍ  ځج  هج.  لى هځٶ١ٌض دأل ثِڃ  ٶىٿ  څ

..؟ ث٩ضٶو دجڅىأل َضْى٨  HADEPغوٝج٧ 

ُز  ٽأل، ځڄ څجف ڂجلٌُ فى ٲجٯ ثٽؾ ثٽض

وث٩ضٶىىو دىىأڅٺڀ ّىىضضؾجوٍوڃ ثٽقىىو 

%. 11ثٽڂ٢پىح ٽالڅضنجدجس، غٌ څْىذز 

غلىىټ ځىىڄ ځْىىضؾوثس دٖىىأڃ څٶجٕىىجس 

 ثال٭الٳ..؟

ظاازىٍٞ اُاادػٟٞ، ٝهااد ؽاادصذ 

ُي ال  ؿْ ذ ٌٖ ز ظزٞز٣خ، ُ ٤ساد ر رـ٤

 شاٍ اؽزٔبٍ االؿالم ٛٞ أُسعؼ.
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ٽُِ ځهڂًج، ٱٶو َٺىڃ مًٌُث، وٵو 

ضؾوَوٹڀ ثًَٞج. َٺىڃ صؾوَوڇ وُّپز ٽ

َز  فَح ثٽؾڂهىً  ُِّ ٺڄ صأ ٍَ َڂ دٌغ

ٺٌه  ُأل ثٽ َضڂٺڄ ٱ ٖٺټ  ٽوَڂٶٌث١ٍ د ث

وثٽضٌٷ ځڄ ثفضالٻ ځىثٵ٨ ٽهڀ ٝڂچأل، 

ٌٕٵٍ  ٱ٧ٌ  ٕٺټ  پً  ڂأل ٩ ٺڄ صچ٦ُ وَڂ

هج  ّضقوثعأل فُچ صڀ ث ٱجڃ  دٍ.  و٭ٌ

ضً  ّخ ف څأل ځچج ٖٺټ، ال هيث ثٽ ٽُٺڄ د

ٽى  څوثةٍ  لى  ليث  مىر و ضجًَل ثال ٽ

HADEPثح. إى ، څچجٕىىولڀ ثٽىىً ثٽٚىىى

َض٢پىىىخ ثالدىىىوث٧ ٱىىىٍ ثٽُْجّىىىز 

غٰ  ٖٺټ ځٺ ٖىث د ُز، څجٵ ثٽوَڂٶٌث١

پً  ٺىڃ ٩ ٺڄ ثڃ َ ٖٺُپأل، وَڂ فىٻ ص

ٕٺټ ٵ٢خ هؽټ ثالڅضنجدجس غو ؽذهز غو 

 فَح َپڀ ثٽؾڂ٨ُ صقش ًثَضأل.

پىڇ  ځج صچٶ چجٷ  ٹجڃ ل ؽټ، ثڃ  غ

 ٽچج ٱُڂٺچٺڀ ٵىٽأل دٖٺټ ځىؽَ.

ذٛاات اُىبُجااب٢ٗ اُاا٠ وٜااسإ 

ك٢  ؽبّ  ٠ُ اُ جبزشا٢ٗ ا ٔب ٝاُ وس٣وٜ

 ُِزٞعٚ ٗؾٞ ٝاؼ٘ىٖ.

دهىىيڇ ثٽڂچجّىىذز ثٵضىىٌؿ ٩ٶىىو 

ٹىىىڅٲٌثڅِ ثٽْىىالٿ ثٽٺىىٌهٌ ثٽٖىىٌٳ 

ْىَز  ٺىڃ ص ؾخ ثڃ ص َ ُٰ ٢ٍّ، وٹ ثو

ذٌ  ٺجڃ ٩ ٹټ ځ ٱٍ  َز  ُٞز ثٽٺٌه ثٽٶ

٩ٶىىو لىىيث  KNKثٽْىىالٿ. وَڂٺىىڄ ٽىىى 

ذوء  هڀ ثٽ ضٌؿ ٽ ٺىڅٲٌثڅِ، إى ثٵ ثٽ
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د٪ڂىىټ ٹهىىيث. وځغپڂىىج َٶضىىٌؿ ٩ٶىىو 

 ٹىىىڅٲٌثڅِ ٽپْىىالٿ ځىىڄ غؽىىټ صْىىىَز

ثٽڂٖٺپز           ثالٌّثةُپُز ى 

ځڄ  ُٕتًج  ضٌؿ  ٹيٽٸ ثٵ ٢ُْچُز،  ثٽٲپ

 ليث ثٽٶذُټ ٽپٺٌه ثًَٞج.

 رْ رأظ٤ط ٓؾٌٔخ ػوٞثبد ر٤ُٝخ.

ؾخ  ٺڄ َ ٪و، ٽ ڂج د ليث ٱُ ّچٶُڀ 

صؾوَو ځقجٹڂضٍ، فضً ٽى ص٢پخ ثهځٌ 

ٺڄ ثڃ  ًٞج، وَڂ چجٷ ثَ ٽً ل ّچٌٱ٪هج ث

ْىٱُضٔ.  ڂز ځپُ غټ ځقٺ ڂز ځ ٺىڃ ځقٺ ص

ٵُّڂىىضڀ ىٽىىٸ ٱىىٍ  ٱىىٍ ثٽىثٵىى٨ ٵىىو

ٶىٳ  ڂز ف ةُِ ځقٺ ٵِوٿ ً ٪جصٺڀ.  ځٌثٱ

ثإلڅْجڃ ثهوًودُز ثٽً صٌٹُج وث٩ضٶو 

دجڃ ٵووځأل ځض٪پٴ دو٩ىصٍ. ٱهټ لچجٷ 

 ځج صچٶپىڇ ٽچج دهيث ثٽٚوه..؟

فَ  ٌٖ إ ر ػٞرٌْ ٣ٔ ثبٕ ر هبٍ 

 ا٠ُ هساز هجَ اُف٤ق.

ث٩ضٶو دجڅهج ّضٌٱ٨ ثٽً ثٽوثةٌر 

 ثٽ٪پُج هڅهج ه٩ىي ٕجځپز. 

 *ODPِٕٞ ػاااٖ ػواااد أُ٘لفااا

زس٤٤ًٖ  ل٤ٖ اُ ؼزسا٤٤ًٖ ٝأُضو ٝاال

اُر٣ٖ ٣ؼ٤ؽٕٞ خبزط اُٞوٖ اعزٔبػًب، 

ثفلخ ٓساهات،  HADEPٝهد اٗمْ إ٤ُٚ 

ؽصة  ؽ٤ٌَ  ك٢ ر ٤س  ٣زْ اُزلٌ ٤ش  ؽ

 ٣ؽَٔ رؾذ زا٣زٚ اُغ٤ٔغ.
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َڂٺڄ صٖىٺُټ فىَح  HADEPځڄ غؽټ 

ؽذهىىز هَڂٶٌث١ُىىز، ٽىىيث َؾىىخ وٝىى٨ 

دٌڅجځؼ وڅ٦جٿ هثمپٍ ؽوَو. ٹڂج َؾخ 

ضوٵ ٩وڇ ثٽ ٽيٌ ث څجځؼ ث ٱٍ ثٽذٌ ُٴ 

ََٺُو َٹىٻ غَٹْىٍ وثِمٌوڃ، ٱٶو َٺىڃ 

صوٵُٴ  ّز و پخ هثً ٹيٽٸ َض٢ ّذًج.  ځچج

څ٦ىىجځهڀ ثٽىىوثمپٍ غَٞىىَج. ال غً٭ىىخ 

صىىج١ٌُ ثڅٖىى٢ضٺڀ ثٽڂضىثٙىىپز دهىىوٯ 

ٱٍ  ٽومىٻ  ٺچٺڀ ث ٺڄ َڂ فور، ٽ ثٽى

ځ٨  دجس  هوٯ ثالڅضنج ٖضٌٹز د ٵجس ځ ٩ال

ANAP *ثٽپُذٌثٽٍ وCHP * وفضً ځ٨DSP ،

څأل  ّچٶُڀ ٶو دج ٪و. ث٩ض ڂج د ليث ٱُ

ٱٍ  ڂٌغر  ٹز ثٽ ځؤصڂٌ فٌ ٶو  ُّضڀ ٩

ليث ثٽ٪جٿ، وُّٺىڃ ٽٍ صقٌُٞثس ځڄ 

 غؽپهڄ.

ٓؤرٔسٙ اُضبٖٓ، ٝاعاسٟ  PKKػود 

رو٤٤ًٔب ثبٗٚ هد ُؼت رٝزٙ اُزبز٣خ٢ 

، *KADEKٝرٞعٚ ٗؾٞ ٓؤرٔسٙ رؾذ اظْ 

ٝاٗزظْ ػ٠ِ ؼٌَ ٓسًص ر٘ع٤ن ظ٤ؽَٔ 

رؾااذ زا٣زااٚ اُؼد٣ااد ٓااٖ األؽااصاة 

ثبٕ ٝاُز٘ ه٤ّْ  ؾبراد. ٝ ٔبد ٝاالر ظ٤

أُاااؤرٔس ٣زٞاكااان ٓاااغ ٓؾزاااٟٞ 

 أُساكؼبد اًضس ٖٓ اُؾصة.

لج  ّجدٶًج غٹًٌ فش  ٵو ثٵضٌ چش  ٹ

ٺڄ  ّىًَج، َڂ ؽټ  ځڄ ث مٌي  ځٌر غ

صٖىىٺُټ فىىَح هَڂٶٌث١ىىٍ ٽپٺىىٌه ٱىىٍ 
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ٵو  چج  ٪ٌثٳ ٱٺ ٖأڃ ثٽ ځج د ّىًَج، ث

ٵذىټ ٩ٖىٌر ّىچُڄ،  PAKُٕوڅج فىَح 

ٖٺُټ  ٺڄ ص ُوًث، وَڂ ُجاڇ ؽ ُّٺىڃ غف و

١ٍ، ؽذ ٪ٌثٳ هَڂٶٌث ُز ٽ هز هَڂٶٌث١

ځڄ  ْضٶټ  فَح ځ چجٷ  ٺىڃ ل ؾخ ثڃ َ وَ

ثؽټ ثٌَثڃ، وَؾىٍ ثڃ َٺىڃ ٩پً ٕٺټ 

ٌَثڃ،  ّضجڃ ث ٽى ٹٌه  ٍ١ فَح هَڂٶٌث

فُظ ص٪پڂىڃ دجڃ ځ٢ٚپـ ٹٌهّضجڃ لى 

ځ٢ٚپـ ٵجڅىڅٍ ٱٍ ثٌَثڃ، غصڂچً ٽهڀ 

ٱٍ  ُأل.  ؽىلٌڇ وغفُ َو  ؾجؿ، وغا ثٽچ

ثٽڂٌفپىىز ثٽڂٶذپىىز ّىىأٵوٿ صٶُُڂىىًج 

، وثِڃ غؽىىٌٌ صقٞىىٌُثس دىىيثٷ ٕىىجځالً 

 ثٽٖأڃ.

ىٞزاد  ٤ٖٔ ثز ِٓ ٌٖ ٗ ُْ ٘ب  ٌُٗٞ

أُؤرٔس ُرا ُْ ٗ٘وِٜب ثؽٌَ ًبف. 

ػدد  هد ا ٗذ  م٤ساد اُوب د ًب ٝالٕ رؾ

ـَ  ٗٚ ٝا ٤ص ٝال ؾب٤ٖٓ اإلٌِٗ وًب ُِٔ ٝك

ؽد٣ضٚ رٕٝ اٗوىبع ُرا ُْ ٣زجن ظٟٞ 

اُدهب ن اُؼؽسح األخ٤سح ٖٓ  عَ ٓب 

٣مًب ظ٘جِـٚ ثٚ، ًٔب إ ل٤ن اُٞهذ  

اؽدس لب وخ عبرح ك٢ ٛرا أُٞلٞع. 

ظ٤ْ  ثا ر٘ فد  ٔب ٣و ظأٍ ػ  ٚ٘ ٌُٝ

 أُؤرٔس..؟

 

                                 

 ٓغ اُزؾ٤بد
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17/4/2002                                                                             

               

 

 

 

 

4 
  

  (عبء ٝث٤دٙ شٛسح ثس٣خ)غلالً دٺڀ 

َڂٺچچىىٍ إ٢٩ىىجةٺڀ لىىيڇ ثٽَلىىٌر. 

ليڇ ثٽَلٌر ځٶوځز  (اػىبٗب اُصٛسح)

چوٹڀ  ځج ٩ لجصىث  ْجء.  ٨ُ ثٽچ ٽؾڂ

 دجمضٚجً.

ٗااٞر روااد٣ْ ٓؼِٞٓاابد ثفاادر 

أُااؤرٔسأ  ػااد اُجسٗاابٓظ ث٘عااجخ 

ػب٤ُااخ اظاازلبرًح ٓااٖ أُساكؼاابد، 

ٝهجِاااذ أُساكؼاااخ ًٔب٤ٗلعااازٞ 

 ُِٔؤرٔس.
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ځٌثٱ٪جصٍ دٌځؾش صڂجځًج.  َذوو ثڃ

 ٌُ مٌي ٭ ُٕجء غ ٬ُ غ ٶووًٹڀ صذپ دڂ

 ىٽٸ.

 Koordinasyonُٗظْ أُؤرٔس ػ٠ِ ؼاٌَ 

ع٤ن  ؼٌَ ر٘  ٠ِ ظ٤ْ ػ "ا ر٘ "ر٘ع٤ن

ا ٝ ٜٗا٢ كا٢ ٓادح  Komiterneر٢ُٝ  ٝ 

عجت  ُي ث ٣بّ، ٝذ ظذ   وبزة  ف٤سح ر ه

اُزؾم٤ساد أٌُضلخ اُز٢  عس٣ذ خالٍ 

كزااسح اُؽاازبء، ٝ خاارد ر٘ج٤ٜاابرٌْ 

/ 285ػزجبز. اٗمْ ُِٔاؤرٔس /ثؼ٤ٖ اال

/ ٓعزٔؼًب، ٝرٔضِذ 50ػمٞ ٝٓب ٣وبزة /

ك٢ اإلرازح، ًٔاب  5/2أُس ح ث٘عجخ 

ظ٢  ِط اُس ب مبء أُغ ػدر اػ لغ  ازر

/ػمًٞا، ٣ٝؾزٔاَ إ 11اُؼبّ كأـجؼ /

 ٣ٌٕٞ  ؽدٛٔب زك٤ن ٝاألخسٟ زك٤وخ.

ّىىجدٶًج ٹجڅىىش صىؽىىو ًٱُٶضىىجڃ، 

ُز  ٶجس وعڂجڅ عالط ًٱُ ٚذقڄ ثِڃ  ٱُ

ٱجٳ. َ ْذز ً ڂٌغر دچ ٞڂجٿ ثٽ ذٌ ثڅ ٪ض

غځىٌ ؽُىو. لىټ َضىأٽٰ ثٽڂؾپىِ  9/1

ثٽٌةجّىىىٍ ثٽ٪ىىىجٿ ځىىىڄ ثٽٌٱىىىجٳ 

 ثٽٶوثځً..؟

ٗؼزود  ٗٚ ٌٛرا ػ٠ِ األؿِت. ؽ٤ش 

ِط إراز١  ؼٌَ ٓغ  ٠ِ ٔؤرٔس ػ ؽٌَ اُ ر

/ ػمٞ، ٝظزؼود اُغِعاخ 51ٓؤُق ٖٓ /

اُؼبٓخ ٓسح ًَ صالس  ػٞاّ. ٝظ٤ؼَٔ 
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أُغِط اُس بظ٢ اُؼبّ ًٔغِط ٓؼبٕٝ 

 اُؼبّ. ُأل٤ٖٓ

غصٶٚووڃ دأڅأل ُّٚذـ ځغټ ثٽڂؾپِ 

 ثٽٌةجٍّ ثٽْجدٴ..؟

 ُواا٠ اُسك٤اان عٔؼااخ أٌُِااخ 

 االكززبؽ٤خ ًِٝٔخ اُخزبّ.

ظٔبً ) ذوو،  (ثب ځج َ پً  ليث ٩ فوط 

 هڅأل ٵُټ دأڃ ؽڂُټ ٱٍ ثٌَثڃ.

ػود أُؤرٔس رؾذ ؼؼبز "اُٞالرح 

/ ٤ٗعابٕ  4اُو٤بر٣خ اُضبُضخ" ك٢ /

 ٣ّٞ ٤ٓالرًْ.

وث َىىىٿ ، لىىټ ثمضىىجً(ثبظاأبً )

 ځُالهٌ..؟ لٺيث إىًث، ثڅأل غځٌ ًځٌَ.

غلچىىىجٷ ٕىىىٍء ځٮىىىجٌَ ٱىىىٍ 

 .؟ثٽٶٌثًثس.

صخ  ؼٌَ صال  ٠ِ وسازاد ػ ؼذ اُ عٔ

ػؽااس ػ٘ااٞإ ز ٤عاا٢، ٝٓااٖ لاأٜ٘ب 

 هسازاد ٓزؼِوخ ثٌْ.

 ٹُٰ لى ثٽٶٌثً..؟

٣جاا٤ٖ ثااإٔ أُٞهااق أُزؼِاان 

ثؾ٤اابرٌْ ظاا٤ؼزجس ظااججًب ُِؾااسة 

 ٝاُعالّ.
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ثڅىىىأل ٵىىىٌثً ځهىىىڀ؛ ال ث٩پىىىڀ، 

څأل  پُهڀ غال غَٶُڂى ّپُڀ..؟ ٩ ٖٺټ  د

ځىصٍ  لج  ْأٽز دج٩ضذجً چجوٽىث ثٽڂ َض

ٺٌه.  ځىس ثٽ چٍ  هيث َ٪ ٍٚ، ٱ ثٽٖن

غ٩ضذىىٌ ًځىىًَث، وص٢ىىىً ٹهىىيث َنىى٘ 

ثٽؾڂُىى٨ ثٽٺىىٌه ځىىچهڀ وثٽضىىٌٷ، 

هى  ٢ٌ. ٱ ًٞج ٽپن ُجصٺڀ غَ ّضض٪ٌٛ ف و

ٺىثًط.  ٱٍ ثٽ ٕ٪ذُڄ  ٶجء  چٍ إٽ ٪َ

ٽڂىىجىث صٌ٭ىىخ صجڅْىىى ؽُپپىىٌ ٱىىٍ 

 ،ٌ٢ َز ثٽن ٱٍ ٭ج ځٌ  ٩وثځٍ..؟ غ إ

ؾڂ٨ُ ُّقٚټ ٩پً ًدـ څٲ٪ٍ، ٱپهيث ثٽ

ثالځىىٌ ؽجڅىىخ ثٵضٚىىجهٌ. فُىىظ ٝىىجٳ 

ّجٟ  صَثٻ غو ُج. وال  پً صٌٹ چجٳ ٩ ثٽن

٪جًٛ  ځڄ َ چجٷ  َز. ل ٚجدجس ٵى ثٽ٪

 Sezerثإل٩ىىوثٿ هثمىىټ ثٽووٽىىز ثَٞىىًج. 

مالٻ  ځڄ  ٌَثه   .ُٰ٪ٝ چأل  ٝأل، ٽٺ َ٪جً

ثإل٩ىىوثٿ صىىٌٷ صٌٹُىىج وفُىىور ځغىىټ 

ثٽ٪ٌثٳ. ٱهٍ دجٽ٢ذ٨ ځٌ٭ڂز ٩پً ًٱ٨ 

٩ ٽً ٵٌثً ثإل ٞڂجٿ ث ؽټ ثالڅ ځڄ غ وثٿ 

ثالصقىىجه ثهوًودىىٍ، وٵىىو ال ٌَؽقهىىج 

ٱٍ  ّضٶ٨  هج  دٍ فُچ قجه ثهوًو ثالص

ثٽى٨ٝ ثٽيٌ وٵ٨ ٱُأل ثٽ٪ٌثٳ، وٽٺڄ 

هيث.  ٵٰ ٹ ٽً ځى ّضچؾٌ ث هج  ال غ٥چ

َڄ  ْڄ ِځ وٽٺڄ وٝ٪ٍ ٽُِ وثٝـ ٹغًٌُث. َځ

 ثٽٌٱُٶجس ثڅٞڂش..؟
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كئٕ  ػالّ  ٠ِ اإل ٌط ػ ٓب اٗؼ عت  ؽ

ب هااد ظاابً٘خ عبٗعااص ًَٝٞٗااٍٞ ربثاا

 اٗزخجزب ُِٔغِط اإلراز١.

 غځٌ ؽُو، ځڄ لٍ َٹىڅىٻ صجدج..؟

 ظبً٘خ ث٤س.

ثڅهڂج صڂپٺجڃ ثٽضؾجًح. لټ فپپش 

ّىىىٺُچز ځڂجًّىىىضهج ثٽ٪ڂپُىىىز..؟ 

ٱضٶٌدچىىج ٽپڂىىٌغر َىىضڀ ٩پىىً غّىىجُ 

ثٽقٌَز، وٽٶو ٱضقچج ثٽڂؾجٻ غځجځهڄ 

فضىىً ثٽچهجَىىز، ٽٺىىڄ ٵىىُڀ ثٽىىذ٪ٜ 

َز  ٮجٌَ. ٱقٌ ٖٺټ ځ ليڇ د چج  صٶٌدجص

ڂٌغر وثٽ٪ دجٽڂ٪چً ثٽ ْضج  َز ٽُ يً

ذٌ  ًٞج غ٩ض څج غَ ْخ، ٱأ ٍْ وف ثٽؾچ

دًج. ثٽڂهڀ لى څٶجء ثٽٌوؿ  څٲٍْ ٩جٍ

پً  ٦ش ٩ ڂج. ثڃ فجٱ پخ وفٌَضه وثٽٶ

څٶىىجء ًوفىىٸ ٱْضٚىىذقُڄ ؽڂُپىىز، 

ڂز.  ٚذـ ٦٩ُ چً ص هيث ثٽڂ٪ ٱجٽڂٌغر د

ٕهوثء،  مىر  عالط غ ؽجڃ  ٽى څى ُظ  ف

ؾجڅذٍ،  څش د چوځج ٹج ذوڅٍ ٩ څش ص٪ ٹج

ٺىڃ  ٵو ص ٚپش،  ٽٸ ثڅٲ ٪و ى هج ود ٽ

٩الٵىىز ځىى٨ ثٽُىڅىىجڃ، وٹىىيٽٸ غَٲىىٌ 

ّپهج  ليڇ غً ٽز  ْجةټ ثٽ٪ڂج ًٞج. ٱڂ غَ

ٽچىىىج ثإلڅٺپُىىىَ غوالً، وثّىىىضٮپىث 

ځڄ  ٢ىث  ڂٌغر وف ٞ٪ُٲز ٽپ څخ ثٽ ثٽؾىث

ٕىىأڅهج. ٽٶىىو هًدىىضهڄ، ٽٺىىڄ ځىىجىث 

ٽً  ؾًٌڃ ث ٹڄ َچ ٪ټ ثڃ  ّ٪ٍ ثڃ ثٱ دى
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ثصؾىىجڇ ځٮىىجٌَ. ٱىثٽىىوَٸ َچٖىىتىڅٸ 

٪ولج ثڃ  ځج ود ْضىي  ٽً ځ ٙپىڅٸ ث وَى

ڄ ٩ٶالً ٱْضنضجًَڄ ثٽٚىثح. ٹچش صڂپٺُ

ٹجڅش لچجٷ هالً ثدچز فُْڄ، ځجىث فټ 

 دهج..؟

ُٜب هس٣ت ك٢  ُٔب٤ٗب ذًس ثأٜٗب 

ذٛجذ ا٠ُ ػب ِزٜب، ٌُٖ ال اػِْ ٓدٟ 

 ـؾخ ذُي.

ال  ٣KADEKسر ك٢ اُجسٗابٓظ ثابٕ 

ظس  ٜخ ٗ ُٚ ٝع ثبٕ  عِىخ، ٝ ٜدف اُ ٣

ُخ رٕٝ  ٕ  ٌَ رٝ ِن ث ٔب ٣زؼ ؾَ ك٤ ُِ

 ُرٔط اُؾدٝر اُوب ٔخ.

 KADEKجڃ َضڀ ثٽضٲٺُىٌ دىى ثڃ ٹ

ثځڂُىىًج، فُچهىىج َؾىىخ ثٽضىؽىىأل څقىىى 

ٹټ  ؽټ  ځڄ ث ٮجٌَر  ٖٺُپز ځ ٦ُڀ ص صچ

هوٽز، وَؾىٍ ليث ٩پً ٕٺټ غفَثح غو 

 صچ٦ُڂجس غمٌي.

 ځجىث لچجٷ دٚوه صٌٹُج...؟

٣ؽاابز اُاا٠ اٗااٚ ظاا٤زىٞز اُؾااَ 

ـخ  ٣خ اُِ ٤ب ثؾس ك٢ رسً ُد٣ٔوساو٢  ا

ٝاُضوبكااخ ٝاُدٓوسوااخ كاا٢ إواابز 

 ٤ًب.ا٣ُٜٞخ اُؼ٤ِب ُزس

ثٽهىَىىز ثٽ٪پُىىج ٽضٌٹُىىج ٕىىٍء 

ّىىپُڀ، غوه ثڃ غصىٵىىٰ ٩پىىً ځٚىى٢پـ 

ثٽىىىى١ڄ. ٱىىىجٽٶىٿ ثٽضٌٹىىىٍ ٕىىىٍء 
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وثٽٶىځُىىز ثٽضٌٹُىىز ٕىىٍء آمىىٌ. إى 

لچجٷ مڂِ ى ّش غٵىثٿ صٌٹُز وال 

َٶىىجٻ ٽىىى ثهىًَىىُڄ، ثٽ٢ىىجؽُٺُُڄ، 

هڀ  ٶىٻ غڅ ٺڄ ثڃ څ دجٹُُڄ ال َڂ ثهوٍ

ڂ٨  ٹيٽٸ َضؾ ُز.  ُز ثٽضٌٹ ځڄ ثٽٶىځ

ثهٽڂىىجڅٍ  ٱىىٍ ّىَْىىٌث ىوٌ ثهٙىىټ

ٌَُْڄ.  هڀ ّىَ ٶجٻ ٽ ٺڄ َ غٌر، وٽ دٺ

ٺج  ٱٍ غځٌَ غٌ  َُ ٹ ڂج ثڃ ثإلڅٺپ ٹ

ځٌَٺُُڄ. إى  هڀ غ ٶجٻ ٽ ٺڄ َ ًٞج وٽ ثَ

ْأٽز  ٽً ځ ُز ث ّچجه ثٽى١چ ٺڄ إ ال َڂ

 ٍٚ ٽيٌ َْضٶ لى ث ُىٻ  ١أل غٹ ٪ٌٳ،  ثٽ

هج  ٢ٌٳ ٽ ٽڄ غص څج  ْجةټ، ٱأ ليڇ ثٽڂ

ٹغًٌُث. ليث ثإل١جً ثٽ٪جٿ ٹجٯ، غځج 

ځجَپ ٵىٻ  ٪ٌثٳ غ ْذز ٽپ ڂج دجٽچ ٍ: ٹ

ثڃ ٽپذىىجًٍثڅٍ وثٽ٢پذىىجڅٍ إهثًثس 

ځنضپٲىىز ولچىىجٷ ځچ٢ٶضىىٍ دهىىوَچجڃ 

وٙىىىًثڃ، ٱُؾىىخ ثڃ َٺىىىڃ ٽٌٱجٵچىىج 

غَٞىىًج ځچ٢ٶىىز ٹضپىىٸ. وٵىىو َپىىَٿ 

ٺىڃ إهثًر  ٺڄ ثڃ ص ْڂُضهج، إى َڂ ص

ّش  ْضٶپز غو إهثًر دٌثهو ُوَج ثٽڂ ځ

٢ىًثس  چجٷ ص ٶو ثڃ ل ْضٶپز. وغ٩ض ثٽڂ

ٺڄ  ٽڀ َ ضً وإڃ  ًٞج، ٱق ٌَثڃ غَ ٱٍ ث

ٺجڃ چجٷ  دجإلځ فَح ل ٖٺُټ  ٌٕر ص ځذج

ٱُڂٺڄ ثڃ َٺىڃ ٩پً ٕٺټ صٖٺُالس. غو 

ٽوَڂٶٌث١ٍ  قَح ث چجٷ ثٽ ؽو ل څأل َى ث

ثٽٺٌهّىىضجڅٍ وغڅىىج غّىىڂُأل دقىىَح 

ثالصقىىجه ثٽىىوَڂٶٌث١ٍ ثٽٺٌهّىىضجڅٍ. 
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ٹڂج ولچجٷ فَح ٱٍ ّىًَز غًَٞج، ولى 

ّىىُض٢ىً دىىووًڇ غَٞىىًج، َذىىوو ثڃ 

 ځٖجًٹجصهڀ ٱٍ څىًوٍ ٹجڅش ٹذٌُر. 

ء ځ٪پىځىىجس لىىټ دڂٶىىووًٹڀ إ٢٩ىىج

ٖ٪ذٍ..؟  ٽوٱج٧ ثٽ ٵىثس ث ٩وه  ٚوه  د

ٞڂجٿ  ُور. وثالڅ ٵىثصهڀ ؽ ٶو ثڃ  غ٩ض

ليڇ  ٱٍ  غٌ  ََهثه غٹ ٵو  ْضڂٌ و ځ

 ثٽڂٌفپز.

وبٕ  ك٢ ثٞ ؽ٤ى٤خ  ٤بد رٔ ٔذ ػِٔ ر

 ٝؽلزب٤ٖٗ.

 لټ فوط ثٕضذجٷ..؟

هزَ اؽد ؽٔبح اُوسٟ ك٢ االؼزجبى 

 اُر١ عسٟ ك٢ ثٞوبٕ.

ځج لى فؾڀ ثٽٶىثس ٱٍ ثٽوثمټ..؟ 

هڀ  ٶو غڅ ځڄ غ٩ض ٹټ  ٱٍ  ؽووڃ  َضىث

ٵټَّ  ضً وثڃ  ځو ف ُّڀ وآ ١جڃ وهٌَ دى

 ٩وهلڀ.

 ٣ٞعد ػدر ه٤َِ ك٢ اُداخَ.

إڅهڀ ٵىثس ٽپقڂجَز. صٶىٽىڃ غڅأل 

ٶىث  ؾخ ثڃ َضىثٱ ُټ، َ ٩وه ٵپ ؽو  َى

 ځ٨ ثٽچهؼ.

 ..؟HADEPٹُٰ لى څٞجٻ 

 /  ٣بز.1زًصٝا ػ٠ِ  ٗؽىخ /
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ثٽىٵش ُٝٴ. ٵو َقضٲټ دأل ثفضٲجالً 

هيڇ  ُّڄ، ود ٱٍ ځجً ًٌُث  ّذز ٹذ ثٽڂچج

غًَو غڃ غصٶوٿ دٌّجٽز ثٽً ثٽٖذُذز 

ثٽضٍ ثّضٖهوس ٱٍ ځجًُّڄ. دڂٶووًٹڀ 

هىځٍ  ځ٨ ځٲ ٱٴ  ّجٽز صضىث دز ً ٹضج

/ غَجً، غًّپىلج 1ٽالٕضٌثٹُز دٖأڃ /

 ثٽً ځجًُّڄ غًَٞج.

ځىىجىث فىىوط ٱىىٍ ځْىىأٽز إ٭ىىالٳ 

HADEP؟.. 

 ٛ٘بى اؽزٔبٍ ػدّ إؿالهٚ ا٣مًب.

ُّٺىڃ فْچًج ّىثء ثڃ ث٭پٴ غو ٽڀ 

پٴ.  ٖٺُپز َٮ ٱٍ ثٽض ْضؾو  ځڄ ځ لټ 

 ثٽؾوَور..؟.

اُِواابءاد ٓزٞاـااِخ، ؽ٤ااش رااْ 

ٜب.  ـَ كؼب٤ُبر ٢ٛ رٞا غبٕ ٝ ؽ٤ٌَ ُ ر

٣ٝؽبز ا٠ُ روسة إ٣غبث٢ ُا " ُزبٕ 

٣ٔضاَ  HADEP ٣ٝٔبٕ"، إذ ـسػ ثابٕ 

 هٞح ٛبٓخ ٝثأْٜٗ هد ٣ؽزسًٕٞ ٓؼٚ.

ٽى دٶٍ غٽضجڃ غوَڂجڃ ٹٌةُِ ٽى 

CHP  ٽٺجڃ غٱٞټ، ودڂٶىووًٹڀ صٶىوَڀ

ٽأل ّجٽز  دأڅچٍ  ً ځيٹٌَڄ  پٍ  ځڄ ٵذ

ّىثء  ّذز  ليڇ ځچج ْج٩ُأل  ذٌ ځ غ٩ض

ٹجڅش دجّڀ فَح وثفو غو صچ٦ُڀ صقش 

ڂأل  ّ٪ً ٽو٩ دأڅچٍ ّأ فَح. و َز  ًث

 دجٽٶىر. 
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 ِْ ؽإٔ اُؼ زسرر ث ظبن ر ٛرٙ األٝ

 ٝاُ٘ؽ٤د اُٞو٢٘ ٝ ربرٞزى.

 ،٠ّ ْڂُڀ ثٽى قجوٻ ص ٵىي ص چجٷ  ل

َؾخ ٩وٿ ثالڅؾٌثً ثٽً غال٩ُخ لؤالء. 

٪جهٌ ثٽٺڂ چج ٱچقڄ ال څ ڂج غڅ ُز، ٹ جٽ

ال څچٚهٌ ٱُهج. ٱأڅج غٵُڀ ثٽٺڂجٽُز 

دڂغجدىىز څ٩َىىز صٶوځُىىز ٽپٶىځُىىز 

ٙذـ  هج. ث ٩وٿ ځ٪جهثص ؾخ  ُز َ ثٽضٌٹ

ثٽٶىىىىځُُڄ ثٽذىىىوثةُُڄ ٩ذُىىىوًث 

هج  ٚووث ٽ َز، وص ٱٍ ثٽذوث ُز  ٽپٺڂجٽ

ځ٨ ثڅضهجء ځٚجٽقهڀ. ٱٶو ٵوځش ځغجٻ 

ؽڂُىىټ ٕىىضى ّىىجدٶًج غَٞىىًج، ٱْىىچذوٌ 

ٍ ثالفضىىٌثٿ ٽپ٪پىىڀ وٽپچٖىىُو ثٽىىى١چ

ٺڄ  ُز، ٽ ځىٍ ٽپى١چ هج ً ًٞج، إى ثڅ غَ

ٵو  ًٞج. و چج غَ پً غٽىثڅ ّچقجٱ٤ ٩

ٖو  څىًوٍ وثفض ٱٍ  چج  هٌس غٽىثڅ ٥

 ثٽڂالَُڄ ٱٍ ثٽٖىث٧ً.

لىىټ ځىىڄ ځْىىضؾوثس دٚىىوه إ٭ىىالٳ 

HADEP. 

ؽزاا٠ ا٥ٕ ال ٣ٞعااد ؼاا٢ء، ٌُااٖ 

 اؽزٔبٍ ػدّ إؿالهٚ ٓٞعٞرح  ٣مًب.

غٿ ٽىىڀ  HADEPال دىىأُ إڃ غ٭پىىٴ 

ج َؾىىخ فُچهىى HADEPَٮپىٴ. إڃ غ٭پىىٴ 

ٽڀ  َور وثڃ  ٖٺُپز ؽو قى ص ؽأل څ ثٽضى

١جً  ٱٍ إ څأل  پً ٹُج ُْقجٱ٤ ٩ پٴ ٱ َٮ
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Zeytin Dali (٭ٚىىڄ ثٽََضىىىڃ) ٱىىى .HADEP 

َڂغټ ٵىر لجځز وّجفٶز دقُظ ّضؤعٌ 

ُج،  ٱٍ صٌٹ ُّز  ٖٺُالس ثٽُْج پً ثٽض ٩

وّىىضقوه ًاّىىجء وًٍثةهىىج. وثٽىىيٌ 

ٽىٍثًر  ةُِ ث ُّٺىڃ ً ٪أل،  ُّضٲٴ ځ

 CHPځىىچهڀ، إڃ ٩ٶىىو ثصٲجٵىىًج ځىى٨ 

 ANAP. وثڃ ٩ٶىوڇ ځى٨ CHPُْٺىڃ ځڄ ٱ

. ANAPٱْىىُٺىڃ ًةىىُِ ثٽىىىًٍثء ځىىڄ 

ٱٶىىىوًر ثٽضٚىىىىَش ٽوَىىىأل صىىىَهثه 

صىىىوًَؾًُج. ٽىىىيث ٩پُىىىأل ثٽضٚىىىٌٯ 

ٱٍ  ٺىث  ُز وغڃ ال َچهڂ ْؤوٽُز ٩جٽ دڂ

 غځىً ثٽڂچجٙخ.

وبز  ٛرا اإل لٖٔ  وسة  ٖٓ ٣ز ٘بى  ٛ

 ٣ماًب، ٝٛاٞ ػِا٠ األًضاس  HADEPك٢ 

ظ٤ْ  ؽىخ ر٘ ؼبالً ألٗ مٔبًٓب ك جد١ اٗ ٣

  ح ٝاُؽج٤جخ.أُس

ٶو ثڃ  هج، وال غ٩ض ٶووًٌ إهثًص دڂ

ځٌصذ٠  ٖ٪خ  ٽٸ. ٱجٽ ٽز ى ُٴ ثٽوو ص٪

ٖذُذز  تز ٽپ پز ص٪ذ ځىث دقڂ دٍ، ٵى

ثٽؾوَور، إى لچجٷ ثٽڂالَُڄ ځڂڄ ٽهڀ 

ًثد٢ىىز ٩ڂُٶىىز دچىىج، ٵىىو َضىثؽىىو 

ٵىځُُڄ دوثةُُڄ دُچهڀ، ولؤالء ًدڂج 

چجٷ  لټ ل ٱٌثس.  پٸ  ٽً ځ ُّپؾتىڃ ث

 صٖٺُالس ؽوَور..؟
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ؼزسا٤ًٕٞ ك٢ رس٤ًب ُود  رخر اال

 ًٖ عسا، ر كبٕ  ًٞغ، ػس ظؼبر ثٞش "

 ِثسراٍ" هساز رؽ٤ٌَ ؽصة.

 لټ ثڅٞڀ إٽُأل ًٱجٵچج..؟

 اٗمٔٞا إ٤ُٚ ًٔساهج٤ٖ.

غ٭پخ ثٽ٦ڄ غڅهڀ ٽُْىث ځچٶ٢٪ُڄ 

ٵز  پً ٩ال هڀ ٩ ٶو ثڅ چج، غ٩ض ٩ڄ ًٱجٵ

ضوثدٌُ، إى  نجى ثٽ چج ثص هڀ. ٩پُ ځ٪

٦ٌٹڀ  ځز، وصچض پز لج ڂٌ دڂٌف چج څ غڅ

ّىىُقوه  HADEP ځهىىجٿ صجًَنُىىز. ٱىىى

ٱٍ  ٽىٍثًر  ّز ث ُز وًةج ثٽوَڂٶٌث١

صٌٹُج. ودووًٌ ّىٯ غاهٌ ځْؤوٽُضٍ، 

وثٽووٽىىز غَٞىىًج ٽىىڄ صٺىىىڃ ٩جةٶىىًز. 

ٺڀ،  ڂټ ځ٪ ليث ثٽ٪  ٌُُْ چج ص َڂٺچ

وَؾىىخ ثڃ ال صضىىٌههوث، ٱىىال ٕىىٍء 

چجٷ  فيًَڄ ٱه څىث  ٺڄ ٹى ٪ُٶٺڀ، ٽ َ

ٖٺپىڃ  ٵو َ َجء  لڀ غٵى ٚجدجس و ثٽ٪

 ٩ٶذز.

ىٳ لټ لچجٷ ځ٪پىځجس ځڄ ځقٺڂز فٶ

 ثإلڅْجڃ ثهوًودُز..؟

ظااٞف ٣ااأر٢ ٓاابزى ِِٓااس ُؼوااد 

اُِوبء، إذ ث٤َّٖ ثأٗٚ ٣سؿت ك٢ ٗوَ 

 ٓؼِٞٓبد ٛبٓخ.

غصىٵىى٨ ثڃ َٺىىىڃ ځىىڄ إڅٺپضىىٌث 

وًدڂىىج ځىىڄ غځٌَٺىىج. ٽٶىىو ٵىىٌغس 
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ّض٪٢ٍ  ضً  ُور. ځ څش ؽ صأل، ٹج ځٌثٱ٪ج

ٱٍ  ُٰٚ غٿ  ٱٍ ثٽ لج.  ڂز ٵٌثً ثٽڂقٺ

 ثٽنٌَٰ..؟

ث٤َّ٘ٞا ثأْٜٗ ظ٤ؼِٕ٘ٞ هسازْٛ ك٢ 

 ق.اُخس٣

ث٩ضٶىىو ثڃ َ٪پچىىىڇ ٱىىٍ ثٽنٌَىىٰ 

ٽً  ُّقُپىڅأل ث هڀ  ٦ڄ غڅ پخ ثٽ وغ٭

 ثٽوثةٌر ثٽ٪پُج.

لأٖ هسازاراٚ ثأٗاٚ  KADEK هس 

ظ٤ِغأ ا٠ُ ر٣ٞإ اُؼداُخ ك٢ الٛب١ 

 ُٔؾبًٔخ اُؼفبثبد.

ّأصىٵٰ  دووًٌ  ًٞج  څج غَ ؽټ، غ غ

پٌ  ځجًٷ ځپ ځ٨  ّأٽضٶٍ  ٽٸ، و پً ى ٩

چج  ٝى٧. إى ٩پُ ليث ثٽڂى فىٻ  ًٞج  غَ

يٽٸ، غڅأل ثځٌ لجٿ. صڂهُو ثٽْذُټ ٽ

څٶجٕىىجس ثإل٩ىىوثٿ ځْىىضڂٌر، ولچىىجٷ 

صٚىىٌَقجس غؽٌثلىىج ځْىى٪ىه َپڂىىجٍ، 

 غؽجوَو غًَٞج ٩پً څٲِ ثٽٌغٌ. 

٣س٣د االرؾبر األٝزٝث٢ زكغ ػوٞثخ 

اإلػاااداّ رٔبٓاااًب ًؽاااسن ُِجااادء 

 ثبُٔرًساد.

إڅهىىج ځٌ٭ڂىىز ٩پىىً ًٱىى٨ ٩ٶىدىىز 

ڂيٹٌثس،  ذوء دجٽ ؽټ ثٽ ځڄ غ ٩وثٿ  ثإل

٧ وص٪چىىٍ ثٽقجٽىىز ثٽ٪ٺْىىُز ثڅٶ٢ىىج

٪وٿ  َز. ٱ ٱٍ ثٽهجو ّٶى١هج  ُج و صٌٹ
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صىىٌؽُـ ثالصقىىجه ثهوًودىىٍ ٽضٌٹُىىج، 

ُّؤهٌ دهج ثٽً ثٽى٨ٝ ثٽيٌ ّٶ٠ ٱُأل 

ٞٮ٠  ٶو ص ٽٸ. ٱ ٶو ى ٪ٌثٳ، وال غ٩ض ثٽ

ُز  ُز وثٽنجًؽ تجس ثٽوثمپ ٪ٜ ثٽٲ د

 ٩پً صٌٹُج. 

لټ صىؽو غڅ٢ٖز ؽوَور ٽپڂچٲٚپُڄ 

 ٱٍ غوًودج..؟

ال عد٣د ك٢ ٛرا األٓس، ٌُٖ ارخر 

ِغ ٗب لٖٔ هساز خ م٣ٞزٚ  ٖٓ ػ ـس 

هااسازاد أُااؤرٔس اإللاابك٤خ،  ٓااب 

ثبُ٘عجخ ٌُبظْ كود هجِذ ػم٣ٞزٚ ٖٓ 

 عد٣د.

ٵذىٻ ٩ٞىَز ٹج٥ڀ غځٌ ؽُو، ٽٺڄ 

َؾىىخ صقپُىىټ فٶُٶىىز څجٙىىٌ. ٱهچىىجٷ 

ځْىىأٽز ث٩ضٶجٽىىأل ٽىىغالط غٕىىهٌ ٱىىٍ 

 غوًودج، َض٢پخ ثّضٶٚجةهج.

رضجذ ـؾخ ٓب ذًسرٔٞٙ ك٤ٔب ٓم٠ 

ثب،  ٠ُ  ٝزٝ لبز٣ٖ ا ٤بح اُ فدر ؽ ث

٤ ز٢ ؽ ٤بح اُ ظلبُخ اُؾ  ٠ُ ؽبز ا ش ٣

   ٣ؼ٤ؽٜٞٗب.  

هڀ       ٶوٿ ٽ دج ص ٽٸ، ٱأوًو پڀ ى غ٩

ٱٍ  ٶٍ  ٹو ثڃ َپض ځڄ ثٽڂؤ ُجٍر، و ثٽق

 فُجر ٹهيڇ.
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لچجٷ ځْأٽز صقجځټ ثٽووٽز ٩پً      

ځٖىىٌو٩ًجن  21لىىيڇ ثٽ٪ٚىىجدجس دىىى 

KONSEPT ن، َض٢پخ صقپُىټ لىؤالء، وثڃ

څٺىىىڃ فىىيًَڄ. صىؽىىو ثٽٺغُىىٌ ځىىڄ 

ٹذُىىٌ ٩پىىً  ثٽ٪چجٙىىٌ ٽهىىج صىىأعٌُ

صٌٹُىىز. وًه ٱىىٍ څى١ىىز ثٽڂ٪پىځىىجس 

ثٽضىىٍ وٙىىپضچج دنىىٌوػ ثٽووٽىىز ٩ىىڄ 

ٱٍ  ٺڀ  چج وٽ ةور ٽ ْجًلج، وال ٱج ځ

٩ڄ  قوط  چج ثِڃ ثڃ څض ٺڄ ٽ ٽٸ. َڂ ى

، ٱچهؾىأل *SEZERليث ثٽچهؼ دأڅأل څهؼ 

َْىىضچو ثٽىىً ثٽقٶىىىٳ ثٽوَڂٶٌث١ُىىز 

ٚجدجس  صَثٻ ثٽ٪ ٝ٪ُٰ. إى ال  چأل  ٽٺ

٪و.  قټ د ٽڀ صچ هج و پً ٵىص قجٱ٤ ٩ ص

َچ٪ٺ ٩وثٿ و ٕجس ثإل پً څٶج ٽٸ ٩ ِ ى

هوًًث  HADEPغًَٞج. ٹڂج َٶ٨ ٩پً ٩جصٴ 

ٱىىٍ لىىيث  KADEKصجًَنُىىًج. وهمىىىٻ 

ثٽچهؼ ٽأل ځ٪چً صجًَنٍ. غٽُْش لچجٷ 

 ٌٖ ڂټ د٪ پخ ثٽ٪ ُظ َض٢ ٙ٪ىدجس..؟ ف

ْجدٴ،  ٱٍ ثٽ ُأل  ٹجڃ ٩پ ځج  غجٻ  ثځ

ٙ٪ذز.  ٞجٻ  پز څ ٱٍ ځٌف څومټ  چج  إڅ

پز  ٖهو ځٌف ْجً ص چجء ثٽُ ٩جهر د وإ

ُز هَڂٶٌ ذٌر صجًَن ُج ځؾ ُز. ٱضٌٹ ث١

٩پً ثٽضقىٻ، وليث ُّؤعٌ دووًڇ ٩پً 

ثٽٌٖٳ ثهو٠ّ غًَٞج. هڃ ٹالً ځڄ إٌَثڃ 

دىثح  پً غ ٪ٌثٳ ٩ ّىًَج وثٽ ُج و وصٌٹ

ځٌفپىىز صجًَنُىىز ٱىىٍ دچُىىز ثٽٖىىٌٳ 

ثهوّىى٠. وثٽڂىىٌغر لچىىج ٱىىٍ ځىٝىى٨ 
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ٽً  ٕجًصٍ ث ّذخ إ لى  ليث  ضأٍٿ. و ځ

ثٽڂٌغر دُڄ ثٽٲُچز وثهمٌي، ٱڂٶىٽز 

ْضىي ف قوه ځجًٹِ نځ ڂٌغر َ َز ثٽ ٌ

ځْىىضىي فٌَىىز ثٽڂؾضڂىى٨ن، ځٶىٽىىز 

چو  ڂجصٍ ٩ ٶوٿ دضٶُُ ّىٯ غص ٙجةذز. و

ثٽضىؽىىأل څقىىى ٩ٶىىو ځىىؤصڂٌ ثٽڂىىٌغر 

ثٽقىىٌر. وٱىىٍ ثهّىىجد٨ُ ثٽڂٶذپىىز 

ّأ٢٩ُٺڀ ص٨ْ ى ٩ٌٖ غ١ٌوفجس غّجُّز 

، وٽڄ صٺىڃ ځنضپٲز ٹغًٌُث KADEKفىٻ 

٩ىىڄ صىٝىىُقجصٍ ثٽْىىجدٶز، إى إڅهىىج 

ٽ ځ٨ ى ٺڄ  ٪جصٍ. ٽ ٱٍ ځٌثٱ ؽو  ٸ صضىث

ٱىىئڅچٍ ّىىأٵوځهج ٩پىىً ٕىىٺټ ٩ٖىىٌ 

فجس  ليڇ ثه١ٌو ّأ٢٩ُٺڀ  فجس، و غ١ٌو

فجس  دز غ١ٌو ّجٽز دڂغج ٕٺټ ً پً  ٩

غّجُّز. ٹڂج ثً٭خ ٱٍ صٶوَڀ ًّجٽز 

، فُظ ىٹٌس ّجدٶًج KNKځڄ غؽټ ځؤصڂٌ 

صٖىىىٺُټ ځؾپىىىِ صٖىىىٌَ٪ٍ وإهثًثس 

صچٲُيَز، وٹچش ٵو ثٵضٌفش مڂِ ٽؾجڃ 

٩ڂىټ  KADEKغّجُّز. ٽٌدڂج ال َٶىوً 

 ٌُ ٵجڅىڅٍ.ىٽٸ ٹىڅأل ٭

َٶضٞىىٍ صچ٦ىىُڀ ٵىىىثس ثٽىىوٱج٧ 

 ٍٞ ڂج َٶض ٶًج، ٹ ًٝج و٩ڂ ٖ٪ذٍ ٩ٌ ثٽ

صقپُټ ثٽ٪ٚجدجس. دجّض٢ج٩ضهڀ إٙوثً 

. غًَٞج ٩پىُهڀ PARASTINځؾپز د٪چىثڃ 

ٽً  ٚپىث إ ٽوثمپٍ وَ ٦جځهڀ ث ٨ٝ څ و

دچُىىز ځْىىضٶپز. وثٽٶُىىجٿ دضچ٦ىىُڀ 

ؽىه  قجٳ ځى ځز. ثالٽض ُجهر ثٽ٪ج ثٽٶ
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دجهٙټ وځڄ ؽڂ٨ُ ثٽڂچج١ٴ، ٽيث ٩پً 

ٞذجٟ ٵ ؽز ثڅ قٌٍ هً ٽوٱج٧ ثڃ ص ىثس ث

صڂٺىىڄ ٽىىأل ٵىىوًر ثٽىىٌه ٩پىىً ؽڂُىى٨ 

 ثٽهؾڂجس ثٽوثمپُز وثٽنجًؽُز.

ود       هساز ػ وسازاد ٝزر  لٖٔ اُ

 ًٞٗلساٗط ثفدر أُؤآسح.

ٹىڅٲٌثڅِ  ٶو  ّجدٶًج د٪ فش  ثٵضٌ

څأل  ٢ٍّ. ث ٌٖٳ غو ٺٌهٌ ثٽ ْالٿ ثٽ ثٽ

ځپـٌ هؽټ ٩وٿ ثٽىٵى٧ ٱٍ و٨ٝ ځٖجدأل 

ٍثڅىىٍ ٽىٝىى٨ ٱپْىى٢ُڄ. غ٭ىىٌٳ ثٽذٌ

٪ٌثٳ، إى  ٱٍ ثٽ ُٞز  ذجڅٍ ثٽٶ وثٽ٢جٽ

 َؾخ ٩وٿ إ٭ٌثٵهج لچجٷ.

ك٢  ٔب  جب٢ٗ ًالٛ ٢ٗ ٝاُىبُ اُجسشا

ثس٤ُٖ، ٝارلوب ٓغ اُٞال٣بد أُزؾدح 

االٓس٤ٌ٣خ ػ٠ِ اٗؽبء ع٤ػ ٓؽزسى ك٢ 

اُزٔؽاا٤ىبد لااد اُؼااسام. ٝإذا ٓااب 

ثااد د ػ٤ِٔااخ رٔؽاا٤ى٤خ ظزؽااٖ ٓااٖ 

 اُغ٘ٞة  ٝالً ٝك٢ رؽس٣ٖ األٍٝ.

٢ىٌَڇ  َضڀ ص ٲجٳ لټ  ٕٺټ ثص پً  ٩

ڂىىػ  قى څ هىڃ څ هڀ َضؾ ٖڂجٻ..؟ إڅ ثٽ

٩پً ٕجٹپز غٱٮجڅْضجڃ، ٱٶو ٹجڃ ٽهڀ 

 ثؽضڂج٧ ٱٍ  دٌٽُڄ. ځجىث ؽپذضڀ..؟

عِج٘ااب اُغسا ااد، ُااْ ٣جزاابػٞا 

اُؾااراء اُس٣بلاا٢، ظاا٘غِجٚ كوااد 

 اهزسؽٞا إ ٗجزبػٚ ٓؼًب.
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ٖٺټ وال  هيث ثٽ ٌٚٱىث د ْچًج، ص ف

 ٌٖ ذىث ٩ مٌ. ثؽپ ٌٍٕء آ ٞجًٹڀ  هث٧ٍ إلف

و ٱٍ ثهّذى٧ ثٽٶجهٿ. لټ ُّأصٍ ؽٌثة

 ثهمىر ٱٍ ليث ثهّذى٧..؟

 ظ٤أرٕٞ ك٢ األظجٞع اُر١ ٤ِ٣ٚ.

 

                                   

 ٓغ اُزؾ٤بد

                                 

24/4 /2002 

 

          

 

 

5 
 

غلالً دٺڀ، َذووث وٹأڃ ځج صچٶپىڇ 

ٺيث  ٌَثٿ، ل ځج  پً  ٩ ٌُْ چٍ ال َ ٩

و، وٹىىأڃ لچىىجٷ ځ٪ٞىىپز ٱُڂىىج َذىىو

ؾخ ثڃ  ُأل، َ ڂج غٽٶ ٽُِ ٱُ ْىڅأل و ص٪ٺ

ٍٕء  ڂز  ٽُِ ع ليث، و هڀ  ْجء ٱ ال َ
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ْجوځز.  ٞز وال ځ ٞز، ال ځٶجَ دجٽڂٶجَ

ّضؾىثح  چجء ثال ْأل غع ٍٖء څٲ فوط ثٽ

غَٞىىًج، ٱٲُىىأل صؾپىىش غلڂُىىز إٱهىىجٿ 

ُُڄ  ٶضهڀ وص٪ هڀ فٶُ هڀ وٱ ضٍ ٽ فٶُٶ

ثالّىىىضٌثصُؾُز. ثفڂىىىو وغځغجٽىىىأل 

ٲضٶىىو ثٽىىً ځٌثٱ٪ىىجصهڀ ځضنپٲىىز وص

ؽجه  ٖٺټ  ٶٌح د ٽز صض چً، ثٽوو ثٽڂ٪

ودُٶ٦ىىز. ځىىجىث ٹىىجڃ ثّىىڀ ىٽىىٸ 

 ثٽڂٌٹَ..؟

Esgudum .ٓسًص إرازح األشٓخ ٝ  

ّىثء ٹىجڃ لچىج غو  Esgudumَضجد٨ 

ُىٿ،  ځوثً ثٽ پً  ٦ز ٩ ٶٌر دُٶ ٱٍ غڅ

وٽٺىىىڄ ال څ٪پىىىڀ غَىىىز څضُؾىىىز 

٪ٍټ  دٌه ٱ ٌٚٯ  ٪وٿ ثٽض ٚىڅهج. ٱ َْضنپ

Reaksiyoner  ٰغځٌ لجٿ، ٽىڀ َٲهىڀ ځىٵى

ٵو ث ٕٺجٻ. و ځڄ ثال ٕٺټ  دأٌ  ٽز  ٽوو

فجٽضُڄ  ٽز غو  ًٞج فج چج غَ ْش ٩پُ ٩ٺ

ُظ  مٌي، ف چز وثه دُڄ ثٽٲُ ضُڄ  ٱ٪پُ

ٵجٽىث دجڃ ثٽٶٰٚ ثٽؾىٌ ثٽيٌ صڀ ٱٍ 

آح ٽىڀ َٺىڄ ځىڄ ٩ڂپچىج. َپٶىىڃ  11

قووهصُڄ هوڃ ثڃ  ضُڄ ځ ڂز غو ٹپڂ دٺپ

َيلذىڃ.  عڀ  ًٌٕث  فىثًًث ځذج ؾٌوث  َ

ّضؾىثح، إى  ضٌر ثال ٱٍ ٱ ليث  ٖچج  څجٵ

ٽى  ٹجڃ ٹجڃ: ن تز ثهً غټ لُ ٶىٻ ځڂ َ

ٕىىتچج  ه١پٶچىىج ٩پُىىٸ ٙىىجًومًج ٱىىٍ 

هځٖٴن، غځٌ ځغٌُ..  ٹجڅىث َقجوٽىڃ 
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ثٽضقوط إٽٍ دذ٪ٜ ثالُٕجء ًٌّث ثعچجء 

ٶىڃ  څىث َغ ٽڀ َٺى ٺچهڀ  ّضؾىثح، ٽ ثال

 دذ٪ٞهڀ ٹغًٌُث. 

لچج َٺڂڄ ثٽپىڃ ثٽٌةٍُْ ٽضٮٌُُ 

ڂىث  ُج، ثٱه ٱٍ صٌٹ ٦جٿ  ٢ىً ثٽچ وص

ٽوٱج ٩ڄ ث څجلُٺڀ  ٽٸ.  ٱئڃ ى چٍ،  ٧ ٩

ٝڂجڅز  ٢ىً و ؽټ ص ځڄ غ ٌٝوًٌ  ليث 

ٹُىىىجڅٺڀ ثٽُْجّىىىٍ وثالؽضڂىىىج٩ٍ. 

ثٽضٮٌُُثس ثٽضٍ صٖهولج صٌٹُج ٽُْش 

عڂىىىىٌر ثٽڂْىىىىجوځز غو ثٽقىىىىوَظ 

ثٽڂضذجهٻ، وإڅڂج عڂٌر ثٽ٪ٌثٷ ثٽيٌ 

ثٵىٿ دأل لچج، ٱأڅج غ٩جًٷ لچج ٽق٦ز 

٦ٌوٯ  ليڇ ثٽ ٭ڀ  ٽٸ ً ڂټ ى ٦ز. غ٩ دپق

ڂىىػ  َز نڅ ؾٌر ثٽٲٌه ٱٍ ثٽق ٚ٪ذز  ثٽ

F و٩پُٺڀ ثٽ٪ڂټ وٱٶًج ٽيٽٸ دىٙٲٺڀ ن

ځقجځُڄ ٽٍ. ٵپش ٽٺڀ ّجدٶًج نٹىڅىث 

ٖىثن.  ٶىث وڅجٵ ؾجڃ، ص٪ڂ ٕٺټ ٽ پً  ٩

قجځُڄ  پً ثٽڂ ځز. ٩ ځىً لج هيڇ غ ٱ

ٺٌ  َجً د ٱج وه ٱٍ غوً ؽوَڄ  ثٽڂضىث

وغڅٶىىٌر إٝىىجٱز ثٽىىً غوًودىىج ثڃ 

هج  هڀ، إڅ ڂټ ځ٪ پُٺڀ ثٽ٪ ٪ىث و٩ َؾضڂ

٪وهٹڀ،  ٽٍ د پڀ  ٱال ٩ ځز،  ځىً لج غ

 ڀ دذ٪ٞٺڀ ثٽذ٪ٜ.وٹُٲُز ثصٚجٽٺ

ٱىىٍ ثٽقٶُٶىىز ال ص٪ىىجًٛ ثٽووٽىىز 

ٚذـ  ٽڄ ص هج  ذوغ، وٹأڅ قىثً ٹڂ ثٽ

٩جةٶًج ٽهيث، َذوو وثڃ ليث ٽڄ َقوط 
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ٱ٪پُىىًج، إال ثڅهىىج ٽىىڀ صؾىىٌ فىىىثًًث 

ٙذُجڅُز  ڂجٻ  ځىث دأ٩ ًٌٕث. ال صٶى ځذج

ٺڀ  قوعىث ځ٪ ڂج إىث ص ضٌههوث ٱُ وال ص

 ٌُ قىثً ٭ ٦ٌوڃ ثٽ هڀ ال َق ّڂٍ. ٱ دج

چ ٺىڃ ل ٵو ص ٌٕ، و ٖجٹټ ثٽڂذج جٷ ځ

ٽڀ  څج  ٶجٓ. غ ضىي ثٽچ ٶز دڂق ځض٪پ

ٶو  ٶجٓ، ٱ هڀ دجٽچ ؾٌ ځ٪ ّجوٿ غو غڅ غ

وٝىى٪ش ځذىىوغ ثٽوَڂٶٌث١ُىىز وثٽْىىالٿ 

٪جس.  ٌُر ٹجٽڂٌثٱ ځىً ٹغ ؾَس غ وثڅ

دج  ُج وغوًو ٲٍ صٌٹ ځڄ ځغٶ ٹالً  َووڃ 

غَٞىىًج صٶٌَذىىًج څٲىىِ ثٽڂىىىثه ثٽضىىٍ 

ٝڂچش  ٶو  ٪جصٍ. ٽ ٱٍ ځٌثٱ هج  دُچض

ذټ  ځڄ ٵ ٪جصٍ  ٵٌثءر ځٌثٱ ٽز  ثٽوو

ٌُثس ثٽڂغٶ ٖهو ثٽضٮ ُج ص ٲُڄ، ٱضٌٹ

وثٽڂضنپىىٰ ثٽىىيٌ ال َٲهىىڀ ىٽىىٸ لىىى 

ثڅضڀ، ٱجڅضڀ د٢ُتٍ ثإلهًثٷ إى ص٪ڂټ 

ځج  ذٌ. و َُ غٹ ٩ٌْز ودضٌٹ ٽز د ثٽوو

ٍٕء،  ْضٌر  ٽز ثٽڂض ّڀ ثٽوو َو٩ً دج

ٽز  ٱٍ ثٽوو پز  ٚجدجس ثٽڂضٮپٮ وثٽ٪

ځڄ  ذٌ  مٌ غٹ ځٌ آ چجٷ غ مٌ. ل ٍٕء آ

هوٽز ثٽ٪ٚجدجس ولى ځج غّ٪ً إلهًثٹأل 

ط ص٢ىً ځڄ ليث ثٽٶذُټ دٖٮٰ. ثڃ فو

وإڃ ٹىىجڃ لچىىجٷ دٚىىُ٘ غځىىٍټ، ٱٺُىىٰ 

ّأّضنوځأل ٽڂٚپقز ٕ٪ذچج..؟ ٽڄ صٺىڃ 

ثٽچضُؾىىز ّىىپذُز ٱىىٍ فىىجٻ ثٽض٢ىىىً 

ثٽىىوَڂٶٌث١ٍ وثٽْىىالٿ. ٵىىو دُچىىش 

ٽڀ  ٺچٺڀ  ٶىٳ، ٽ عز ٽپق ١ىثً ثٽغال ثه
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ٽڀ  ٖأڃ، و هيث ثٽ دًج د صووڅىث ٹضج

پز  ٶىٵٍ. ٱجٽڂٌف ؽذٺڀ ثٽق صؤهوث وث

ثٽٶجڅىڅُز  ٽُْش ّپذُز، إى ثڃ ثهِّ

وثٽوَڂٶٌث١ُىىز وثٽُْجّىىُز لىىٍ ٱىىٍ 

١ٌٱچىىج، غٽٶىىىث د٪ىىخء ثٽڂٌفپىىز 

دووًڅج  ٹجلپٍ. و پً  ًٞج ٩ َور غَ ثٽؾو

ٖٺټ  ڂټ د ٌُُْ ثٽ٪ ُز ص ڂټ دٺُٲ څ٪

ّپُڀ. ٩وٿ ثڅٶ٢ج٧ ثٽقىثً غځٌ لجٿ، 

إال ثڃ ثٽضْىىٌُُ ثٽٶىىىَڀ غځىىٌ ځهىىڀ 

ٽٍ  ٶټ  ٽڀ َ ُىٿ  ليث ثٽ ضً  غٌ. ف غٹ

ٵش  څٸ مٌ ٽز دأ ٌٙ ثٽوو ځڄ ٩چج فو  غ

ىڃ، إى َٶضٞىىٍ ثهځىىٌ ؽوَىىز ثٽٶىىجڅ

ٹذُىىٌر. وٱٞىىالً ٩ىىڄ ّىىٌُ ثٽ٪الٵىىجس، 

َض٢پخ ثٽضٌُُْ ثٽْپُڀ، ٱجڃ ٽڀ َضڀ 

صْىىٌُلج دٖىىٺټ ّىىپُڀ ٱْىىضذپُچج 

وصذپىىُٺڀ دىىذالء ّىىُب. ال صنپىىىث 

دجٽٶىىجڅىڃ، ٱأڅىىج ال غوفىىٍ دىؽىىىه 

ثٽضقٌَٜ وثٽضٖىَأل، ٽٺڄ َٶضٍٞ ثهځٌ 

ځْىىضىي ثّىىضُ٪جح ٩ىىجٍٻ َْىىٌُّ ىٽىىٸ، 

ضىي وإدىىىوثء ثٽؾوَىىىز دٚىىىوه ځْىىى

ٹٲىىجَضٺڀ، ٹڂىىج َض٢پىىخ ٩ڂىىټ ؽىىجه 

ٖأڃ  دټ د ٶ٠  چج ٱ ٽُِ ل ځټ  وځضٺج

ٵىر  لى  چج  هڀ ل ٺټ. ثٽڂ ُجصٺڀ ٹ ف

ْؤوٽىڃ  ٱأڅضڀ ځ َز،  ّضُ٪جح وثٽؾو ثال

ٵو  فوٌ، و ْش ٽى ٽذ٪ٜ. ٽ ٞٺڀ ث ٩ڄ د٪

ٌُر،  ُز ثهم مالٻ ثٽ٪ڂپ ٽٸ  ٕجلوصڀ ى

ليث، إى غڃ  ٶىٻ  ٽز ال ص ضً ثٽوو ٱق



 الشمس المنبثقة من امرالي                                                   

 79 

ٶووًڅج  لجٿ. غدڂ ّڂضأل  ٽيٌ ً ٽچهؼ ث ث

ٌٖ ثٽوَ هج څ ْالٿ..؟ ثڅ ُز وثٽ ڂٶٌث١

ځهڂز صٶ٨ ٩پً ٩جصٶٺڀ غًَٞج. وإٝجٱز 

ًٞج  ثٽً و٥ُٲز ثٽڂقجځجر ٱئڃ ليڇ غَ

و٥ُٲضٺڀ ٹىڅٺڀ غڅجُ ص٪ڂپىڃ ځڄ ثؽټ 

ٽٸ  ٍٞ ى ْالٿ. وَٶض ُز وثٽ ثٽوَڂٶٌث١

ځٲىىجلُڀ ًٱُ٪ىىز. ودىىووًٹڀ ٕىىجلوصڀ 

ڂُڄ  هڀ ځضقٺ َُ، ثڅ قجځُڄ ثإلڅَٺپ ثٽڂ

وَضقپىىىڃ دڂٲىىجلُڀ ًثٵُىىز. وٹىىجڃ 

ځچٺڀ پخ  ٱٍ  َض٢ پُهڀ  ٶوځىث ٩ ثڃ صض

ىٽٸ. ٱهيث َ٪چٍ ثٽڂْجلڂز ٱٍ ثٽْالٿ 

وثٽُْجّز ثٽوَڂٶٌث١ُز. څقڄ ثِڃ ٱٍ 

ځى٨ٝ ٵىٌ وٽْچج ثڅٲٚجٽُُڄ. وثًِثء 

ثٽڂىؽىهر فجٽًُج ّىثء ثٽوَچُز ځچهج 

غو ثٽٶىځُىىز ٵىىو وٵ٪ىىش ٱىىٍ ثًِثء 

ثالڅٲٚىىجٽُز ٱىىٍ ثٽىٝىى٨ ثٽىىٌثلڄ. 

ٱجٽض٪ٚخ ثٽٶىځٍ وثٽٶىځُز ثٽذوثةُز 

َز غ ځج ثٽٺٌه هج. غ صٌثوؿ ځٺجڅ ًٞج  َ

دجٽچْىىىذز ٽپىىىيَڄ ٕىىىجًٱىث ٩پىىىً 

ثالڅضهىىجء، ٱهىىجلڀ َؾضڂ٪ىىىڃ فىىىٻ 

ثه١ٌوفىىىجس ثٽضىىىٍ وٝىىى٪ضهج ٱىىىٍ 

ځٌثٱ٪ىىجصٍ. إڅچىىٍ ثّىىضڂ٨ ځىىڄ مىىالٻ 

ثٽٌثهَى، ٱجٽڂىث٨ُٝ ثٽضٍ صچجوٽضهج 

ٱىىىٍ ځٌثٱ٪ىىىجصٍ َىىىضڀ ځچجٵٖىىىضهج 

دقىىيثٱٌُلج صٶٌَذىىًج. ولىىيث ځٺْىىخ 

ٹذُىىٌ، ٱىىٍ فىىُڄ َچ٦ىىٌ إٽُهىىج 

ؾىىوه وثٽُْىىجًَُڄ ثٽىىوَڂٶٌث١ُُڄ ثٽ
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ٽٸ..؟ إى  ٦ىڃ ى لټ صالف ٢ّقٍ،  ٖٺټ  د

ثڃ ثٽضٶٌح ثٽيٌ غدوَضأل ٽپضجًَل ٱٍ 

ځٌثٱ٪ضىىٍ َ٪ضذىىٌ إڅؾىىجًٍث ٦٩ُڂىىًج 

َأصىڃ  ٱجٽؾڂ٨ُ  ضجًَل.  ْذز ٽپ دجٽچ

ٶٌح  ٝى٧ ثٽض ٱٍ ځى ٢ز  پٸ ثٽچٶ ٽً ص ث

ٙز  ٨ُ ومج ٶٌغ ثٽؾڂ ضجًَل. ٽُ ځڄ ثٽ

ثٽڂغٶٲىىُڄ ثٽؾىىجهَڄ ٱىىٍ صٌٹُىىج 

ٝڂچ ٶو  ٽز ٱ ځج ثٽوو ٪جصٍ، ث ش ځٌثٱ

ىٽٸ. لچج صٺڂڄ ثلڂُز ثٽضٶٌح، ٽيث 

ضجًَل؛  ځڄ ثٽ ٶٌح  ُْڄ ثٽض چج صق ٩پُ

 ٹُٲُز مپٴ إڅْجڃ ٵجڅىڅٍ وّپڂٍ.

ك٢ اُٞاهغ ؽز٠ اُدُٝخ رداكغ ػٖ 

"ٝشازح اُزؼِا٤ْ  MEBذُي  ٣مًب. كا 

اُواا٢ٓٞ" ر٘اابهػ لااسٝزح رااد٣ٖٝ 

 اُزبز٣خ ثئٗعب٤ٗخ  ًضس.

ؾجه  ڂٴ وثٽ ْڀ ثٽڂض٪ ذوو ثڃ ثٽٶ َ

صٍ. ٽٺىىڄ ٱىىٍ ثٽووٽىىز ٱهىىڀ ځٌثٱ٪ىىج

ثٽووٽز دووًلج صذوو ٱٍ ٌٙث٧ ٱُڂج 

چجٷ  ُظ ل ٽٸ، ف ٹش ى لٍ غهً هج، و دُچ

ٽوَڂٶٌث١ٍ  ْذُټ ث ْپٸ ثٽ ڂز ص تز ځه ٱ

وثٽْپڂٍ وثٽٶجڅىڅٍ. ٽٺڄ لچجٷ فجٽز 

ٝڂڄ  َو  ٹَ ؽو ُّضڀ صڂٌ ُظ  ٌٙث٧، ف

ثٽووٽىىز وٱىىٍ ثٽڂؾضڂىى٨ وثٽُْىىجً. 

ٱجٽُْجً ثٽؾوَو َٺڂڄ لچجٷ ٱٍ صپٸ 

ثٽضڂٌٹىىَثس، غځىىج ثٽُْىىجً ثٽٶىىجةڀ 

دوغ ٱ ٵو  لى  ؽوًث، و ٲًج  الٍثٻ ځضنپ
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ٱضـ  ٶو  ُٕجء. ٱ ٪ٜ ثه هڀ د فوَغًج دٲ

دىىجح ثالٕىىضٌثٹُز ثٽؾوَىىور ٩پىىً 

ځٚىىٌث٩ُأل. َىؽىىو د٪ىىُٜ ځىىڄ ثّىىضى٩خ 

ثٽڂٌثٱ٪جس ځڄ دُڄ ثٽووٽز. ٱجٽضٚوٌ 

ٽپووٽز ٹپهج و١پخ ثٽضٮٌُُ وثٽضقىٻ 

ٖٺټ  هٍ ال ص مج١ب، ٱ ٍٕء  لى  هج  ځچ

٩جةٶًج ٹڂج ٹجڃ ٱٍ ثٽْجدٴ. ٵو ٌٕفش 

ًٌصىىأل ځىىٌثًًث. ځىىجىث َٲ٪ىىټ لىىيث وٹ

HADEP ؟ َؾپْىڃ مجځپُڄ. ال َٲهڂىىڃ..

ٱجٽڂؾضڂ٨  ٩ًج.  ضً ثؽضڂج ٶووڃ ف وال َ٪

ُظ  پز؛ ف څجس لجة ٶوٿ ثځٺج ٺٌهٌ َ ثٽ

َټ  پً صقى ٵجهًر ٩ ٵىر  فوڇ  ٶوٿ ٽى َ

ٲُڄ  پأل ثٽڂغٶ ٽيٌ َٲ٪ ځج ث ُج.  صٌٹ

..؟ ٹىىجڃ َؾىىخ إڅؾىىجٍ HADEPثٽٺىٌه و

ٽيٽٸ.  دًج  ٚذـ ؽىث ٌُر ص ُٕجء ٹذ غ

ًّج ٩پً ٩ٶخ، ٹجٱز ثهفَثح  صچٶپخ ًغ

ٕڂپأل.  پڀ  ًٞج ثڃ َ ْجً غَ پً ثٽُ و٩

َور  ُجهر ؽو ٖٺُپز وٵ هٌ ص ؾخ ثڃ ص٦ َ

ٶًج ٽٶڂش ثِڃ  ٱٍ صٌٹُج. ٽى ٹچش ١پُ

 ٌُ ًٞج. الڃ صٮُ ْجً غَ ٕڂټ ثٽُ پڀ  د

ٵٰ  ٺجه َضى ًٞج َ ُج غَ َټ صٌٹ وصقى

ٽٸ  ٝز ى ٽز ځ٪جً َو ثٽوو پَّ. وال صٌ ٩

 ٽٺچهج ٭ٌُ ٹجٱُز.

ڂًج وڅى ّپُڀ ٹ ٖٺټ  پىث د ٩ًج. ث٩ڂ

ٽٍ. وهڃ  ْىح إ چج ځچ ځِچٺڀ ل ضً غ ٱق

ثٽىٝىؿ ځذوغ ٥جلٌ ٽٍ وځڄ ځچ٢پٴ ثڃ 

َٺىڃ ّپُڂًج، غٕ٪ٌ دٌٞوًر ٵىٻ ىٽٸ. 
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ٹچىىش ّىىأىٹٌ د٪ىىٜ ثال١ٌوفىىجس دٖىىأڃ 

ثهوٝىىىج٧ ثٽٶجڅىڅُىىىز ثٽُْجّىىىُز 

ٵش ال  ٶو ثڃ ثٽى ٺڄ غ٩ض َز، ٽ ثٽضچٲُي

٢ىًثس  ځچٺڀ ثٽض ٶً  ٽيٽٸ. ٽچضپ ٲٍ  َٺ

 د٩ٌْز وثمضٚجً.

ك٢  ٝ ٌسر  فؼ اُ ػٖ زر ٣ل ثب  زٝ

ث٢  ؾبر األٝزٝ غبٙ االر ؼد٣د ر ؼَ  ك

لٖٔ هب ٔاخ اإلزٛابة.  PKKثؽإٔ ٝلغ 

ٔبٕ  ٝط  جَ ػض ٖٓ ه فس٣ؾبد  هدٓذ ر ٝ

لسق  ثب ر ثإٔ  ٝزٝ ٜب  ث٤ّٖ ك٤ رالٕ 

٤ًخ ػ٠ِ اٌُسر، ٝك٢ ؽبٍ  ًٗب صبٗ ُٞشا

ٗؽااٞة اُؾااسة ٓااٖ عد٣ااد كعاا٤زؾَٔ 

ؾدح  ٣بد أُز ث٢ ٝاُٞال ؾبر األٝزٝ االر

ذُي. ٝهد  األٓس٤ٌ٣خ ٝرس٤ًب ٓعؤ٤ُٝخ

 رْ رو٤٤ٔٚ ًزفس٣ؼ ؼد٣د اُِٜغخ.

ٽىث  ّجدٶًج ٱٶى ٽأل  ٹٌس  ٵو ى چش  ٹ

ٽىىأل دىىجڃ ًٱجٵچىىج دىىواوث ٽضىىىلڀ 

 PKKدجٽٲهڀ، إى غڃ ځٶىٽز غوًودىج ن

فَح إًلجدٍن ٽُْش دأځٌ ؽوَو، فُظ 

ثصٲىىٴ وٍَىىٌ ثٽوثمپُىىز ثهٽڂىىجڅٍ 

، فُچهج 1291وڅ٦ٌُڇ ثٽضٌٹٍ ځچي ٩جٿ 

فىىوعش غځىىىً ٹغُىىٌر، لچىىجٷ ؽچجَىىز 

PALMA ٽيٌ ٵوٿ فُجصأل عڂڄ ځىثٵٲىأل ث

ٖٺټ  هيث ثٽ صأل د څش څ٦ٌ ُز. ٹج ثإلَؾجد

٩پىىً ثٽٚىى٪ُو ثٽىىووٽٍ؛ ٹىىجڃ َچ٦ىىٌ 

ٽً  دټ ث ْخ  چج ٱق ٽُِ إٽُ ّضٶالٻ  دج
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ٱپْىى٢ُڄ وٱُضچىىجٿ غَٞىىًج. وفجهعىىز 

PALMA  ٹجڅش ٩ٶجح ٽأل ځڄ څهىؼ ًَٮىڄ

ذو هللا  ٌّثؿ ٩ ٶىث  ڂج غ١پ ٌٖ. ٹ وصجص

ؽجصپٍ ځڄ ثٽْؾڄ ٱٍ ثٽْىَو. ٱٍ صپٸ 

قڂو آ٭جً غًَٞج ځٺضىدًج ثهعچجء ٹضخ ځ

َهوهڅٍ ٱُأل، ٽڀ څأميڇ ځأمي ثٽؾو. 

وثٽذجدج  PALMAإى صڂش فجهعز ٹټ ځڄ 

. ّىىأص٢ٌٳ ثٽىىً غځىىٌ USAځىىڄ ٵذىىټ 

لچىجٷ  USAغٽڂجڅُج. دجالٝىجٱز ثٽىً 

غٱ٪جٻ غوًودج وثٽُىڅجڃ وځْجلڂضهڂج 

ْپُڂٍ. ُ ٶو … ٱٍ ص چش ث٩ض ُجً، ٹ ١

دأڅأل ٕن٘ ٩جهٌ وٽٺچأل لجٿ، ال غه٩ٍ 

ًثء إدىجهصٍ وٽٺىڄ صپهىظ و USAدجڃ 

ُجڃ.  دجٍه ٽپ٪ لى  هيث، و ځٌ ٹ فوط غ

وغوًودىج وصأعٌُلڂىج  USAٱپٺټ ځىڄ 

وغٽڂجڅُىىج لىىٍ هوٽىىز ثٽڂٲضىىجؿ ٱىىٍ 

، 1291غوًودج، فُظ صٚوس ٽچج ٱٍ ٩جٿ 

ثڅٞىىىڂش هوٻ  PALMAود٪ىىىو فجهعىىىز 

ٽٸ.  ٽً ى ًٞج ث ٖڂجٽُز غَ دج ثٽ غوًو

دجّض٢ج٩ز ٱٌڅْج ثڃ صضٌٚٯ دڂ٪َٻ ٩ڄ 

ج غٽڂجڅُىىج، وٽٺىىڄ لىىٍ ثهمىىٌي ٽهىى

ٽووٻ  ٙ٪ُو ث پً  دوغس ٩ هج. و ٩الٵجص

وثفور صپىي ثهمٌي. ٱٺټ ځج ٱٍ ثهځٌ 

ّىىچز  11لىىى ًدىى٠ ځْىىأٽٍز ٩ڂٌلىىج 

ٮجٌَر  تجس ځ ٺىڃ ٽٲ ٵو َ ٶجڅىڃ،  دجٽ

پُهڀ  ٽيث ٩ ّجصهج،  دج ُّج ٱٍ غوًو

 ثٽق٢ُز ٱٍ ليث ثهځٌ.
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هيڇ  ٞ٪ٰ ٽ ٶجٟ ثٽ ځچـ څ ٩وٿ  ؾخ  َ

هىه  دج ؽ ديٽش غوًو ٶو  ّجس. ٽ ثٽُْج

ٞىىُز ځٞىىچُز ٱىىٍ ّىىذُټ فىىټ ثٽٶ

ٍٖء  ٪ټ ثٽ ڂجىث ال صٲ ٢ُْچُز، ٱپ ثٽٲپ

ىثصىىأل ٽپٶٞىىُز ثٽٺٌهَىىز..؟ ٽٺچهىىج 

٢ز  َز ٹچٶ ُٞز ثٽٺٌه ٶجء ثٽٶ َو إد صٌ

ځڄ  ٹالً  چىٌ  ْضٮپهج. ص ٝ٪ٰ وغهثًر ص

غوًودىىج وغځٌَٺىىج إدٶىىجء ثٽٶٞىىُز 

َوَهڂج،  چجوٻ  ٱٍ ځض ٹأهثر  َز  ثٽٺٌه

ٱجٳ،  ُز ثٽٌ ٱٍ ال٩ٶالڅ ٖٺپز  ڂڄ ثٽڂ صٺ

ٶو ٚذُجڅُز. ٽ هج د هڀ َىثؽهىڅ  إى ثڅ

ّچز ٱٍ ثٽنجًػ، وال  91ثڅهٺىڅٍ ٽڂور 

َْىىض٢ُ٪ىث ثڃ َٚىىذقىث ىوٌ صىىأعٌٍُ. 

پڄ  ٨ُ ٱ ّضُ٪جح ًٱ ٺىث ث ٽڀ صڂپ إىث 

ةٍي  ٕجدأل، ٩چو ځج  ؽجالً غو  ٚذقىث ً ص

ُّٶىهوڅٺڀ ٹجٽٶ٨ُ٢، إى ال صْض٢ُ٪ىڃ 

مىىىٛ ثٽُْجّىىز. ٽىىڀ َضڂٺچىىىث ځىىڄ 

ؽو  پٍ، ال صى ّضنوٿ ٩ٶ چٍ ث صٍ هڅ إهثً

ٹيٽٸ ٩الةڀ ٌٙث٧ هځٌَٺج ځ٨ غوًودج، 

ٵ٨  ٱٍ ثٽىث ُج.  ْذز ٽضٌٹ ځٌ دجٽچ ثه

دذ٪ٜ  ّأصٲىڇ ثِڃ  هڀ،  ٹٌس ٽ ٵو ى

ٶز  چىڃ ځچ٢ ڂجىث ال ص٪پ ڂجس، ٱپ ثٽٺپ

دٌثهوّىىش ٹڂچ٢ٶىىز ځْىىضٶپز، ٩پىىُٺڀ 

ذز  ٽوَٺڀ ً٭ څش  ديٽٸ ثڃ ٹج ُجٿ  ثٽٶ

ٱٍ ؽٌ غوًودج وغځٌَٺج ثٽً ثٽڂْجً 

ثٽٚىىقُـ، إڃ غصىىش صٌٹُىىج ٩چوةىىٍي 

ّىىضقجًدىڅهج، وثڃ صقجځپىىش ٩پىىُٺڀ 
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ْ ٌَثڃ ٱ ّضضقجٽٲىڃ ث ضقجًدىڅهج، و 

 ځ٨ ځڄ َضٲٴ ځ٪ٺڀ.

ٽڄ غصنپً ٩ڄ ٕڂجٻ ثٽ٪ٌثٳ، ٹچش 

ٌُر.  ّجٽضٍ ثهم ٱٍ ً ٽٸ  څش ى ٵو هو

ځٌ  هيث ثه ڂجٻ د ٢ٚٲً ٹ ذأ ځ ٵو صچ و

ځچي ىثٷ ثٽىٵش، فُڄ ٵجٻ ٽپٺٌه: نال 

صٚىىىىوٵىث ثڃ و٩ىىىىوٹڀ ثإلڅَٺپُىىىىَ 

ُجٻ.  څأل م ّضجڃ، ث ُُْڄ دٺٌه وثٽٲٌڅ

ٺچهڀ  ّضجڃ وٽ ُٖووث ٹٌه ٽڄ َ هڀ  ٱ

ُٖو ٺٌه ُّ ْخ ثٽ ٽڄ َٺ ُج،  وڃ غًځُچ

وٽٺىىڄ ثهًځىىڄ ثٽىىٌوٿ لىىڀ ثٽىىيَڄ 

ُّٺْىىذىڃ، غو دىىجهفٌي  ثإلڅَٺپُىىَ 

ْذىڃن.  ٽيَڄ ُّٺ لڀ ث ُُْڄ  وثٽٲٌڅ

لىىيث ًغٌ ٙىىجةخ، ٱٶىىو ٹىىجڃ صقىىٌَٜ 

ّضٲَولڀ  څخ ث ڂڄ ؽج ّجٱالً، ٱ  َُ ثإلڅٺپ

ٽً  ٌُٕ ث چٍ غ پىلڀ. ٽٺچ عڀ ٵض ځڄ  و

 ٍ٢ّ ٌٖٳ غو ٺٌهٌ ثٽ ٺىڅٲٌثڅِ ثٽ ثٽ

ڂجٻ ثٽ٪ٌثٳ ثًصٺخ ٽپْالٿ، ٱڂغالً ٱٍ ٕ

ٚذىڃ  ؾز، وثِڃ ُّچ ؾًَر فپذ ٙوثٿ ځ

ٺٌه  ُّٶضپىڃ ثٽ چأل، و دوالً ٩ صأل  ؽچٌثال

 ٍٕ ٺڀ ثٽڂىڅجً ڂټ ثٽق مٌي. َق ځٌر غ

ڂج  ٽٸ، وٽٌد صأل ثٽڂهج ٱٍ ١ُج دٍ  ثٽ٪ٌ

ثڃ ٙىىوثٿ غٵپهىىڀ م٢ىىًٌث ثِڃ. ٽٶىىو 

قٌح،  ٱٍ ثٽ ٺٌه  ٌَثڃ ثٽ ّضنوځش ث ث

ځجٿ  ْٸ ٍ ٱٍ ځ ٌّثةُټ  ٭خ ث ڂج صٌ دُچ

ّضذ ُولج، و ځىًلڀ د ُجر غ پً ف ٶٍ ٩

ُج  د٠ صٌٹ ٱٍ ً هج  ذز ځچ ٺٌه ً٭ ثٽ
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 ٌٌْ هجٍ ثٽ ضجد٨ ثٽؾ ُظ َ ْهج، ف دچٲ

ثإلٌّثةُپٍ ىٽٸ ٱٍ غ٩پً ثٽڂْضىَجس. 

ّىىُٲچىڃ ٵىىىصٍ هؽىىټ إٱىىَث٧ ثٽ٪ىىٌح 

وصٌٹُىىج وإَىىٌثڃ، وٽهىىيث ال صقىىجوٻ 

غوًودج فټ ثٽٶُٞز. ٽٶو صچذأ ځ٢ٚٲً 

ٹڂجٻ ديٽٸ وٵجٻ نثڃ ٽڀ ٌَ٭خ ثٽٺٌه 

پُه ڂًج، ٱ٪ ٚذقىث ١٪ ٶو ٱٍ ثڃ َ ڀ د٪

ثالصٲجٳن، وٱْل ليث ثالصٲجٳ د٪و ٩جٿ 

ٿ، فُظ صڂٌه ثٽٺٌه وٽىڀ صضقٶىٴ 1291

ثٽوځٶ١ٌىىز والٍثٽىىىث َٶىٽىىىڃ: نال 

څْض٨ُ٢ ثإلٵوثٿ ٩پً م٢ىثس ثٽوځٶ١ٌز 

 ن.PKKدْذخ 

٩پُچج ٱهڀ ثٽٺڂجٽُز دٖٺټ ٙقُـ، 

هڅأل ُّؤهٌ ثٽً وفور ٹٌهَز ى صٌٹُز 

ٲُڄ  ضټ ثٽڂغٶ صڀ ٵ ّضٌثصُؾُز. إى  ث

غىىجٻ ثو٭ىىىً ځىځؾىىى، ثٽٺڂىىجٽُُڄ غځ

ٹٖپپٍ، دقٌٌ غوؽىٷ و٩پُچج ثڃ څٲهڀ 

ؽُىىوًث ځىىڄ ثٽىىيٌ ٵىىضپهڀ وٽڂىىجىث 

ُٵضپىث..؟ َچْذىڅهج ثٽً إٌَثڃ وفَح 

ٌٝدضچج  پضهڀ  ضٍ ٵض ٶىر ثٽ ٺڄ ثٽ هللا، ٽ

غًَٞج، غًثهوث ديٽٸ مپٴ ٩وثء دُچچج 

ؾٌ  ٽڀ ثڅ چٍ  ؾى، ٽٺ ٭ىً ځىځ دُڄ ثو و

ٱٍ غٌ  ٪وثء  ٌُر ٽپ ٌٚٱجس ځغ ٽً ص ث

وَ٪ىه ليث دجٽچٲ٨  وٵش ځڄ ثهوٵجس،

دٌوؿ  ٽٸ  څج ى ٵو ىٹٌ ٽز، و پً ثٽوو ٩

غ٩ىىىثٿ ثٽ٪ٖىىٌَچُجس. ٩ڂپىىش ثٽٖىىٍء 

، ٱٶىو ٵُىټ ٽچىج: ثڃ 1221څٲْأل ٩جٿ 
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ُّپقٴ  ٽز  ُّپقٴ دجٽوو ٽيٌ  ًٌٞ ث ثٽ

چجًء  ٙجةذًج. ود ٵىالً  ٹجڃ  ًٞج،  ٺڀ غَ د

ّضٌثصُؾُز  دجٽضقىالس ثال دوغڅج  ُأل  ٩پ

، ٥ىىڄ ثٽىىذ٪ٜ دأڅهىىج 1221ٱىىٍ ٩ىىجٿ 

هڀ مج١تُڄ. ٽٶو صٺضُٺُز د٢ُْز، ٽٺچ

ٱْىىٌس ثٽضىىجًَل، وصچجوٽىىش ثٽ٪الٵىىز 

ثٽٺٌهَز ى ثٽضٌٹُز ٩پً ځوي غٽٰ 

ٽخ  ٙالڃ. إڃ غ ٽخ غ هو غ ضً ٩ ٩جٿ ف

پً  ٚټ ٩ ُّپىثڃ وَق ٽً  َأصٍ ث ٙالڃ  غ

. ٙىقُقًج ٹىجڃ غو Diyajenثٽٶىر ٱُهَٿ 

ٱٍ  صجصىًٷ  َأصٍ غ ڂج  ٙقُـ، ٹ  ٌُ ٭

ثٽذوثَىىز وَپضٶىىٍ دىىأځٌثء ثٽٺىىٌه 

ذوغ  ٪ولج َ َجهَهڀ ود ذټ غ قٌح وَٶ د

پً  ڂجڅٍ ٩ ضجؿ ثٽ٪غ ّضٶالٻ. ودجالڅٲ ثال

ثٽٖىىٌٳ وصقىٽىىأل ثٽىىً إځذٌث١ىًَىىز 

ځجًثس  د٨ ث چجٷ غً څش ل ُز، ٹج ٩جٽڂ

ٹٌهَز ځْضٶپز وص٨ْ ٩ٌٖر إځجًر ٕذأل 

ځْضٶپز ٱٍ ٩هو َجووٍ ّپُڀ. ولٺيث 

ٲجٳ  ٌٖٳ دجالص پً ثٽ ضجؿ ٩ ٵٰ ثالڅٲ َضى

ٱئڅأل َ٪ذٌ ٩ڄ  1291ثٽٺٌهٌ. غځج ٩جٿ 

ْذز ٽپ قٌَٜ دجٽچ ف٤ٍ وص ٺٌه. ّىء 

ني  ٵو ثص ٹجڃ  ّ٪و هللا  دأڃ  ڂىڃ  ص٪پ

ثٽٶُجٱز ثإلڅَٺپََُز وٹجڅش ٽأل ٩الٵجس 

ڂج ثڃ  صجصىًٷ، ٹ ڂجٻ غ ؽجٻ ٹ ځ٨ ً

٩الٵجصىىأل ځىى٨ ثإلڅَٺپُىىَ ځ٪ٌوٱىىز، 

وثّضىٽً ثإلڅَٺپَُ ٩پً ثٽڂىٙټ ځٶجدټ 

ٖجدهز  ُٞضٍ ځ َز، وٵ دجهر ثٽٺٌه ثإل
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ٽيٽٸ. ٱجٽضچجٍالس ثٽڂٶوځز ٱٍ ٵٞجَج 

ٌٛ ًدى٠ وثٌّثةُټ صڂش دٮى IMFٵذٌٗ، 

صٌٹُج دچٲْهج، وليث َضچجٱً ځ٨ ٱٺٌ 

ذىٻ  لى ٵ ّپڀ  صجصىًٷ. وثال هؼ غ وڅ

ثٽىؽىه ثٽٺٌهٌ وثٽْالٿ ثٽڂٌٖٯ. څىه 

ًاَز ځؾپِ هَڂٶٌث١ٍ دقش ٱٍ غڅٶٌر 

ٌُ ثهوٻ  ٖ٪ذٍ ثٽٺذ پِ ثٽ چج٥ٌ ثٽڂؾ َ

ٿ، ٹڂىىج څٌ٭ىىخ 1211ثٽىىيٌ ثّىىِ ٩ىىجٿ 

ٚجً  ٶٴ ثڅض پٍِ َق ٲجٳ وځؾ ُز ثص ديلچ

ؾخ ٽى١چٍ، وَ ّضٶالٻ ث هڀ  فٌح ثال ٱ

ثٽٺڂجٽُىىز دٖىىٺټ ٙىىقُـ، ٱىىجٽڂٲهىٿ 

ثٽٺڂىىجٽٍ ثٽٚىىقُـ َ٪چىىٍ ثالصٲىىجٳ 

ثٽٺٌهٌ ى ثٽضٌٹٍ وإفُجء ثٽٺڂجٽُز؛ 

 َ٪چٍ ؽڂهىًَز هَڂٶٌث١ُز.

صجًَنٺڀ،  ٱٍ  غىڃ  ڂجىث ال صذق ٽ

ٽڂىىجىث ال َؾىىٌٌ ثّىىڂج٩ُټ ٭ىٽىىوثٓ 

وغځغجٽىىأل ثٽذقىعىىجس دهىىيث ثٽٖىىأڃ 

ٹجڅش ځٺُور، 1291وَووڅىڅأل..؟ غ٩ىثٿ 

ٺىڃ ًٞج َقذ ُز،  وثِڃ ثَ ُور عجڅ ثٽڂٺ

هڀ. ثِڃ  ؾجٻ ٽ ْـ ثٽڂ ٩وٿ ٱ چج  ٩پُ

ٹال،  ًُج..   ٙذقش ٹڂجٽ دجڅچٍ ث َو٩ىڃ 

پً  ٕضٌثٹٍ ٩ چٍ ث ًُج، ٽٺچ ْش ٹڂجٽ ٽ

١ٌَٶضٍ. ثځج ځ٢ٚٲً ٹڂجٻ ٱٶو صٌٚٯ 

وٱىىٴ ځىىيلخ ثٽىٝىى٪ُز؛ ٱجٽٺڂجٽُىىز 

صْضچو ثٽً ثٽٲپْٲز ثٽىٝ٪ُز، إى ثڃ 

ثٽىٝىى٪ُز ٹجڅىىش صٶوځُىىز فْىىخ ىثٷ 

ثِڃ، ٽيث  ثٽ٪هو وٽٺچهج دجصش ًؽ٪ُز
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ٱجٽٺڂجٽُىىز دقجؽىىز ثٽىىً إفُىىجء، 

وإفُجالج ٌٝوًر ځپقز ٽضٌٹُج. و٩پً 

ليث ثالّجُ ثڃ ٽڀ َٺڄ ٽوَٺڀ ځْضىيً 

وثٽُْىجً  CHPعٶجٱًُج ٱأفٌٍوڇ. ثځىج

لڀ  ديٽٸ، و ذجٽىڃ  ٱجڅهڀ ال َ ٹٍ  ثٽضٌ

ٱوثًء  ٖپپٍ  ضټ ٹ ٶو ٵ هج. ٽ ال َقُىڅ

ٽچهؾأل ثٽوَڂٶٌث١ٍ ثٽ٪ٌٌٚ وثٽڂٌٖٯ. 

دجَٶىىجٻ، ال ثفىىو َ٪پىىڀ ځىىج َٲ٪پىىأل 

ثَْض٨ُ٢ ١ُخ ثًهو٭جڃ ٩ڂټ ٍٕء الؽټ 

ثٽوَڂٶٌث١ُز..؟ ٹال. ٽٶو د٪غش ّالځٍ 

هٽضجڃ ٽٺٍ ٢َىً فٌٹز ٭ٚڄ ثٽََضىڃ. 

ص٢ىٌَلىىج..؟ ثڃ  HADEPغلىىټ دڂٶىىووً

ّالځًج  ٚذـ  لج ٱُْ ځڄ ص٢ىٌَ چىث  صڂٺ

٪ش  ُز. ث١پ ٵز هَڂٶٌث١ ٌٖٱًج وثڅ٢ال ځ

ُّچٞڀ  HADEPٱٍ ثال٩الٿ فُظ صٌُٖ دجڃ 

دجس  ٽً ثالڅضنج ْضٶپُڄ ث ٞجةأل ثٽڂ دج٩

ځج  ليث  چىثح. و ځڄ ثٽ ٺڀ  هيث ثٽ ود

 غ٩ٍؾچٍ ٹغًٌُث.

ؽعت ٓب ٣٘ؼٌط ك٢ االػالّ، كبْٜٗ 

٣٘بهؽاإٞ ٓااب ظاا٤ؾدس إذا رااْ ٝلااغ 

 اُؼٞا ن آبّ االرلبهبد.

ُجس  ٙقُقز، ٱجالصٲجٵ  ٌُ هج ٭ ثڅ

ةخ  ځٌ دچج ليث ثال ؾىٍ  ڂز. إى ال َ ځه

%، 11څْذز HADEPغو څجةذُڄ، ٱٶو فٶٴ 

صأل دج ّضَهثه ٵى ڂج ثڃ و ُجس، ٹ الصٲجٵ

وؽىىىىه فىىىَح هَڂٶٌث١ىىىٍ وؽذهىىىز 
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هَڂٶٌث١ُز ٌٌٕٟ. إىث ٽڀ َ٪٠ ثٽؾىثح 

لٍ  ُٕز  ٱجڃ ثالوٽُٮجً پز  هيڇ ثٽڂٌف ٽ

ٲز  لٍ فپُ پز، و ٍٞ دجٽڂٌف ضٍ ّضڂ ثٽ

پز  ٍٞ ثٽڂٌف دج وّضڂ ٺج وثوًو ثځٌَ

وٱىىٴ ىٽىىٸ. وّىىىٯ َْىىضنوځىڃ ٕىىڂجٻ 

هيث  قٌح، وٽ ٖخ ثٽ ٵو صچ ٪ٌثٳ و ثٽ

ضوثدٌُ نجى ثٽ ٌٝوًر ثص پً  ٹوس ٩ ؛ غ

ثٽضوثدٌُ ثٽُْجُّز وثٽيلچُز. ٱڂچي 

ثٽُىىىٿ ثالوٻ ٹىىجڃ ثٽ٢پذىىجڅٍ ٌَ٭ىىخ 

دىىجٽقٌح ٩پىىً ثّىىجُ ثڅهىىڀ ثٙىىوٵجء 

ڂالء  هؤالء ٩ پٌ، ٽ ٲجء ٽؾُپ ُج وفپ صٌٹ

ٱٍ صٌٹُج. ثڅهڀ ُّذٶىڃ ٱٍ ثٽْپ٢ز، 

ذىٽُِ  ٪جهَُڄ وثٽ ُج ثٽ چىه صٌٹ وؽ

لىىڀ ثٽىىيَڄ ّىىُٶضپىڃ،  PKKوث٩ٞىىجء 

نجى  پخ ثص ّپُڀ َض٢ څجً  ١الٳ  ٵٰ ث دى

ضوث ُز ثٽ هجً ٩ڂپ ْىٯ صچ دٌُ، وإال ٱ

ٽيٌ  ضً ثڃ ث چجً. وف ١الٳ ثٽ ٵٰ ث و

ُّچجٵٖأل لؤالء ٽُِ ځ٪پىځًج. ځج ثٽيٌ 

َٲ٪پىىأل غوٽتىىٸ ثٽڂضىثؽىىوَڄ ٱىىٍ 

غوًودج..؟ ثڅهڀ َ٪ُٖىڃ فُجر ًمُٚز 

لچجٷ. َؾخ ثٱٖجٻ لؤالء وثٽ٪ڂټ دٖٺټ 

ٖٺټ.  هيث ثٽ ًُج د ُّٺىڃ إَؾجد ٙقُـ، 

ٺڄ  ٺڀ، َڂ ځڄ ثؽپ ُز  پز إَؾجد ثٽڂٌف

 ٽز ٩پً إٽٶجء ثٽن٢ىثس.فظ ثٽوو

 ٚٗ ظزٞز ثب ٔخ اُد ـسػ ز ٤ط ٓؾٌ

ؽصاة  ػدا اال ؽصة  ِن  ١  غت  ال ٣ـ ٣

عساء  مسٝزح إ ٘ق، ٝث ردػْ اُؼ ز٢  اُ
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رـ٤٤ااساد كؼ٤ِااخ. ًٔااب ثاا٤ٖ زلااب 

رٞزٓاابٕ اُؾاابًْ كاا٢ ٓؾٌٔااخ ؽوااٞم 

 ٢ٛ ٤ب  ثبٕ رسً ٤خ " عبٕ االٝزٝث االٗ

اُدُٝخ اُٞؽ٤دح اُز٢ ُْ رٞهغ ػ٠ِ 

زكااغ  / ثؽااأ6ٕثسٝرًٞااٍٞ أُاابرح /

ظ٤زْ   ٚٗ ود ثب ػداّ، ٝاػز ثخ اإل ػوٞ

 رخى٢ ذُي".

ؽو ځْضؾوثس ٱٍ  ث٩ضٶو دجڅأل ال صى

ځقٺڂز فٶىٳ ثالڅْجڃ ثالوًودُز، َذوو 

 ،َٰ ٱٍ ثٽنٌ ٶٌثً  ّض٪پڄ ثٽ هج  ثڅ

ٽوثةٌر  ٽً ث ّضقجٻ ث هج  ٶو دجڅ ث٩ض

 ثٽ٪پُج.

ـالؽ٤خ  ِي  مًب ٗٔ ٤ب  ٣ ؾٖ ٝرسً ٗ

 زكغ اُدػٟٞ ا٠ُ اُدا سح اُؼ٤ِب.

ٍ ٙ٪ىدز ځڄ ثؽټ ث٩ضٶو ثڅهج ّضالٵ

هيث  ڂؤثځٌر، ٽ ٖأڃ ثٽ ٵٌثً د ٙوثً  ث

ثٽْىىذخ ثٵىىىٻ دجڅهىىج ّىىضقجٻ ثٽىىً 

ڂز  ٱجڃ ځقٺ ٽيث  ُج.  ٽوثةٌر ثٽ٪پ ث

ليڇ  ٽً  ٞڂجٿ ث ڂز وثالڅ څجڃ ځه ثٽُى

ثٽڂقٺڂىىىز َضقپىىىً دجهلڂُىىىز ځىىىڄ 

ٽيٌ  ٨ٝ ث لٍ ثٽى ٽً و ضُڄ، ثهو ٍثوَ

ٙىىجهٱضأل ٱىىٍ ثٽُىڅىىجڃ، وٹىىيٽٸ ځىىڄ 

ځچ٢پىىٴ ځىىج الٵُضىىأل ٱىىٍ ثٽْىىٲجًر 

ٽڀ ٌَه څذأ د٪و، غٽُِ  ثٽُىڅجڅُز.

ٹيٽٸ..؟ غً٭خ ٱٍ صضذ٨ ليڇ ثٽو٩ىر 

ځىىڄ ځچ٢پىىٴ ځىىج فىىوهڅجڇ دٖىىأڃ 
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ثٽڂىىؤثځٌر، و٩ذىىٌ صپىىٸ ثٽڂقجٹڂىىز 

ٶىٳ  ڂز ف ٽً ځقٺ ٙىٻ ث چج ثٽى َڂٺچ

ثإلڅْىىجڃ ثهوًودُىىز، فُچهىىج ُّضٞىىـ 

٩ڄ  ځجس  څج دڂ٪پى غٌ. ٍوهو ځٌ ثٹ ثه

ليث ثٽڂىٝى٧ دٺټ صأٹُو، فْخ ًغَٺڀ 

٩وثٿ ٵٌثً ثال ٱ٨  ڂجىث ال ٌَ ..؟ وال ٽ

 َٚوً ٵجڅىڃ ثٽ٪ٲى..؟

رؽااٜد ٓؽاابًَ عاابرح كاا٢ ٛاارا 

 ْٜ ٤ٕٞ رزا  ج٤ّٖ اُؾوٞه لٞع، ٣ أُٞ

 ثمسٝزح ٝلغ هبٕٗٞ عد٣د.

وبء        ٠ِ إُ ودٕٓٞ ػ ٔبذا ال ٣ ُ

 اُخىٞاد ثؽإٔ ٓٞلٞع اُؼلٞ ٝاإلػداّ.

ك٢        ٜب  ػٖ ٓخبٝك ؽصاة  جس اال رؼ

 ٛرا أُٞلٞع.

دجس،        ٝى٧ ثالڅضنج ٱٍ ځى ٶىڃ  ٵپ

ٷ غٍځجس ٹذٌُر ٱجإل٩وثٿ وثٽ٪ٲى ولچج

              ځضىٵٲجڃ ٩پٍّ.

ثؽإٔ ٝكبح اٝشاٍ رداز ٗوبؼبد      

 ٖٓ زٚ  ؽس٣ؼ عض غت ر زَ ٣ٝ ٗٚ ه ٠ِ ا ػ

 عد٣د.

ٹچىىش ٵىىو ىٹىىٌس ىٽىىٸ فُچهىىج،       

و ځْ٪ىه  ANAPوثٽُْجُُّڄ ٱٍ صٌٹُج و

َپڂجٍ َ٪پڂىڃ ىٽٸ. ثصنيوث ثٽضوثدٌُ 

ؾٌغر  ڂچقهڀ ثٽ ّجٟ ص ٪ٜ ثهو چجٷ د ول

ٽُضقجځپىث ٩پً ثهځٌ. ٱٍ ثٽىثٵ٨ ٹجڃ 
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چج دأڅأل  ٶجًء ځ٪ ؽٌي ٽ ٙقٲٍ غ ٵو ىٹٌ 

َضڀ ثٽضقوط ٱٍ ليث ثهځٌ مپٰ ثهدىثح 

فو  ؽو غ ٽز، وال َى ٱٍ ثٽوو ٙىهر  ثٽڂى

َؾهىىټ ىٽىىٸ. ثّىىضچجهًث ثٽىىً ؽچىىجؿ 

ځڄ  ُٕتًج  ٵجٽىث  ٵو  ٹجڅىث  ٌُثٻ  هَڂ

ُجٻ  صڀ ثال٭ض َوٷن.  چج ال څٌ ٵذُټنثڅ

چىىجٷ ثّىىضچجهًث ٩پىىً لىىيث ثٽؾچىىجؿ ٱه

ٽأل  ځج ٵج ڂز  ٭ج، وع ٌُ آ صجٻ هځ ٹجً

صىڅؾىىجٌ ثوٍٹىىجڃ دٖىىأڃ ثوٍثٻ ولىىى 

٦ڀ  ٽيٌ څ ٖن٘ ث لى ثٽ ٱجوٍثٻ  ٙقُـ. 

ثٽقٌح ثٽنجٙز ٝوڅج، وٽٺچأل ًغي دجڃ 

ليث ثهځٌ ٽڄ ٌَُْ ٩پً ليث ثٽچقى، 

ٺڄ  ٽڀ َ قىثً،  ْض٪وًث ٽپ ٹجڃ ځ ٵو  و

َىىٌٱٜ ثٽقپىىىٻ ثٽُْجّىىُز، ٽٺىىڄ صىىڀ 

ٚقُـ.  ٽچهؼ ثٽ ٢ىٌَ ث ؾخ ص پأل. َ ٵض

ٕ٪ٌس ُّٶىٽى ضأل،  ُج ٵضپ ڃ إڃ ثٽڂجٱ

دچ٩َز ٹهيڇ، ٽٺڄ ٽُِ ٹيٽٸ، ثڅأل ٩ڂټ 

ٵىر  ٩ٌٯ  چٍ ال ث ٚجدجس، إڅ ٽز ثٽ٪ هو

٩ٚجدجس ثٽووٽز صڂجځًج. غڅٲٶش ؽُپپٌ 

ځپُىڃ هوالً ځىڄ ثؽىټ ث٭ضُجٽچىج،  11

چجٷ  ٽز. ول ځىثٻ ثٽوو څش ث هج ٹج ثڅ

ثٽىىذ٪ٜ ځىىڄ غٹىىٌثه ّىىىًَج ٱىىٍ لىىيث 

ثٽ٪ڂټ. ٩پُٺڀ ًاَز لؤالء. ٽڀ َضذچً 

نجٗ ځْىىؤوٽُجصهڀ. صىىڀ ٵضىىټ / ثٕىى11/

، HADEPثٹغٌ ځڄ غٽٲٍ ٕن٘ ځڄ غ٩ٞىجء 

ثڅهىىڀ ال َْىىض٢ُ٪ىڃ ثڃ َضذچىىىث فضىىً 

ٵٰ  چج و ْذخ غ٩پ هيث ثٽ ْهڀ، وٽ غڅٲ
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. َؾىخ ثڃ 1221ث١الٳ ثٽچجً ٱىٍ ٩ىجٿ 

څٌثٵخ ثٽٖڂجٻ دٖٺټ ځْضڂٌ. ٽٶو وٝ٪ش 

څهىىؼ ثٽىىوٱج٧ ثٽڂٖىىٌو٧ وثٽقٶىىىٳ 

. ولٺىيث صڂٞىٍ PKKثٽوَڂٶٌث١ُز ٽىى 

ٞ چج غَ پز ل ٱٍ ثٽڂٌف ٹجلپٍ،  پً  ًج ٩

 ثٽنجًػ ثًَٞج ٹجڅش لٺيث. 

غٕىىٌس ثٽىىً ثٽڂغپىىظ ثٽىىيلذٍ      

وثٽهىىالٻ ثٽنٚىىُخ، ثڅهىىڀ َضىثؽىىووڃ 

/ ٩جځَج. لؤالء وغوًودج 91لچجٷ ځچي /

ٺڀ  پُڄ. وإڅ ٞهڀ ځض٢ٲ پً د٪ ٖىڃ ٩ ُ٪َ

ځڄ  چىث  ٺٍ صضڂٺ ٶجء وٽ ٖىڃ ١پ ص٪ُ

َىٿ  ٹټ  چج  ځىس ل ٱئڅچٍ غ ُجر  ثٽق

ث / ځٌر ځغټ دٌوځُضىُ. هؽىټ لىي111/

ٌْفُز.  ٕٺټ ځ پً  پىڇ ٩ ٺڀ ځغ پش ٽ ٵ

َىؽو صٖجدأل ًلُخ، ځج َٲٌٛ ٩پٍّ د٪و 

ٽڄ  ضىُ.  ٙذـ دٌوځُ لى ثڃ غ ٚىً  ٩

٩ڄ  پٍ  ُټ ثٽضن ځڄ ٵذ ٲًج  ني ځىٵ غص

ٍٖء  ٺٌ د ٺڄ ثڃ غٱ چج وال َڂ ُجر ل ثٽق

ٹهيث، ودهيث ثٽٖأڃ إىث فوط ٍٕء ځج 

دجٽ٢ذ٨ ٽڄ َٺىڃ آڅًُج، وإىث ځج ٥هٌ 

پً  ذټ ٩ پڄ غٵ ُټ ٱ ليث ثٽٶذ ځڄ   ٨ٝ و

ثالڅضقجً دأٌ ٕٺټ ٹجڃ، دټ ُّٺىڃ ځڄ 

ليڇ  ذىث  ٚجدجس. ًص ٽز ثٽ٪ ڂټ هو ٩

 ثٽڂالف٦جس وٵوځىلج.

ؽذهىىز  HADEPَؾىىخ ثڃ َٖىىٺټ       

هَڂٶٌث١ُىىز. ٹچىىش ٵىىو غٕىىٌس ثٽىىً 
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ؾخ  ٺجڃ ٱُ ٹجڃ دجإلځ ُجس. وثڃ  ثالصٲجٵ

قَح  فڀ وص ُز، وصال هز صٶوځ ٢ىٌَ ؽذ ص

 .ٍ١ ٕضٌثٹٍ هَڂٶٌث هؼ ث ٝڂڄ څ ٖضٌٷ  ځ

غوًودىىج  PKKځىىڄ ثٽن٢ىىأ ثڃ َىثؽىىأل 

ځذجٌٕر. ٹچش ٵىو غٕىٌس  KADEKدجّڀ 

ٱٍ ٹټ  ٩KNKپً ٌٝوًر ٱضـ ځٺجصخ ٽى 

ځٺىىىجڃ وٱىىىٍ غوًودىىىج. وٽُؾىىىٌوث 

ثٽذقىعىىجس فىىىٻ ٱپْىى٢ُڄ وؽچىىىح 

٦ُڀ  ٕٺټ صچ پً  ٺىڃ ٩ ُج، وٽض غٱٌَٶ

َز  تز صچٲُي هج لُ ٽضٺڄ ٽ ٌَٖ٪ٍ، و ص

وٵو دُچش ّجدٶًج دجڃ صٺىڃ ٩پً ٕٺټ 

/ ٽؾىىجڃ. ودجّىىضنوثٿ ثٽڂذىىجهًر 1/

. دجٽ٢ذ٨ ٱى KNKىٽٸ دجّڀ َڂٺڄ ٩ڂټ 

KADEK  لى ٝڂڄKNK  ٽٺڄ ٽىضٺڄ ٍځىجٿ

څأل  ٵىٻ دأ َوَهڀ. ال غ ذجهًر دأ ثٽڂ

َؾىىخ صچٲُىىيلج ثِڃ ٽٺىىڄ ٽُٶىځىىىث 

دىىئؽٌثء ثّىىض٪وثهثصهڀ دٖىىٺټ ٹىىجٯ 

٩جځُڄ،  ٩جٿ غو  مالٻ  ٺىڃ  ؾىٍ ثڃ ص وَ

وٽُذىىواوث د٪ٶىىو ٹىىىڅٲٌثڅِ ثٽْىىالٿ 

 ثٽٺٌهٌ ٱٍ ثٽٌٖٳ ثالو٠ّ. 

 د اٗزٜذ.٣ؼِٔٞٗ٘ب ثبٕ أُدح ه     

ٖٺټ       ٽٸ د ٺجُ ى ُز ثڅ٪ ځڄ ثهلڂ

ځجىث  ٽيٽٸ.  هىث  ؾخ ثڃ صچضذ ٙقُـ، َ

 غفٌٞصڀ..؟

عسا د ا ثىبز٣بد ا ؽراء      

 ز٣بل٢. 
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 فْچًج.     

 ُود عبء اخٞرٌْ.      

 فٶًج، لټ ؽجاوث ليث ثالّذى٧..؟     

 

 

                            

 ٓغ اُزؾ٤بد 

                            

1/5/2002  
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غلالً دٺڀ، ٽچذوغ دجٽضٶُُڀ. لچجٷ 

پز.  ُجس ثٽڂضوثم ځڄ ثٽذٌٵ َو  ثٽ٪و

ُٸ،  ٹَ ٩پ ؾخ ثڃ څٌ َ( ٚٓ ًٜب ًال ٓٞع

، صْض٢ُ٪ىڃ ( HADEPُِٔؾب٢ٓ ا٥ر٢ ٖٓ 

لڀ  ٽً غ ٙپچج ث چوٹڀ. و ځج ٩ دال٫  ث

ٱٍ  ٶجهثس  ٪ٜ ثالڅض هش د پز. وؽ ځٌف

دأڅٺڀ ال  ف٤  ُظ َال ٌُر. ف څز ثهم ثِو

ځج صضپٶىڅأل ځچٍ دٖٺټ ّپُڀ،  صذپٮىڃ

ځڄ  ٌَه  ڂج  ْذز ٽ ځٌ دجٽچ ٹيٽٸ ثه

ْىڅأل  ٱئڅٺڀ ال ص٪ٺ دټ؛  ٢ٌٯ ثٽڂٶج ثٽ

دٖٺټ ّپُڀ وليث َىٽو ًهر ٱ٪ټ ٽوي 

ثٽووٽز، وثٽچضُؾز ثٽضٍ ثّضنپٚضهج، 

ْخ  ٺڄ ف ُخ، وٽ ْش دأال٩ هج ٽُ لٍ ثڅ

ٮٍ  هج ال صذ ذوو ثڅ ٝج٧، َ ٪ٍ ٽألو صضذ

هٱىى٨ ثٽڂٌفپىىز ثٽىىً ثٽڂََىىو ځىىڄ 

ٽيث ٚج٩خ،  ؾخ  ثٽڂ ذجڇ. َ پُٺڀ ثالڅض ٩

صقٶُٴ صىثٍڃ، ٽُِ ٱٶ٠ دجٽچْذز ثٽً 

ثٽووٽز. ٱهچجٷ لُتز ځٌصذ٢ز دٌةجّز 

هج  ٲىڇ د ڂز غص ٹټ ٹپ ٶُڀ  ٽىًٍثء ص ث

ْضٶُڀ،  ٌٚثٟ ثٽڂ ذٌ ثٽ چج. إى څ٪ ل

ُز  لجح ثهوًود ڂز ثإلً ځڄ ٵجة دوءًث 

ٽٌؽ٪ُُڄ  ڂالء ث ُخ ثٽ٪ ٽً غال٩ ٙىالً ث وو
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ثٽضىىٍ ال َضٚىىىًلج ثٽ٪ٶىىټ. وَْىىضوٻ 

ٶ ٪وٌ ّٶى١ٍ دٲ ځڄ د ٶُڀ  وثڃ آالٯ ثٽ

وثڅهُجً ثٽٶُڀ ثٽڂ٪چىَز و ثٽڂجهَز 

غو ثڅقٌثٱهىىج. ٽٶىىو ثٙىىذقش ٝىىقُز 

ځؤثځٌر هدٌس ٩پً ٙ٪ُو ٩جٽڂٍ. وفضً 

٩جصٶٍ  پً  ٶش ٩ هج، غٽ ٽز ىثص ثٽوو

ٽيث  ٞجَج.  ٙ٪خ ثٽٶ ْىَز غ ڂز ص ځه

٩پُٺڀ ثّضنالٗ ثٽچضجةؼ، ٽُِ فٶىٵًُج 

ًٞج. لچجٷ ٱٶ٠ دټ دجٽڂ٪چً ثٽ٪جٿ  غَ

څٶىى٘ ځٖىىهىه، ال هث٧ ٽپنىىىٯ ځىىڄ 

ثٽووٽز، إى َذوو ثڅهج ال صٖٺټ ٩ٶذز 

ْجً  ٺجڅٺڀ ثالّضٲ ځجځٺڀ، ودئځ َز غ ؽو

ؽوٌ.  ٶ٘  ٽوٌ څ ٹجڃ  ٶو إىث  غو ثٽچ

ٚوڇ  ځج غٵ څضڀ، و لى ث ٱجٽڂضنپٰ  وإال 

دٺپڂز ثڅضڀ لى ثڅضڀ وثٽؾهجس ثٽضٍ 

صض٪ىىىجځپىڃ ځ٪هىىىج؛ غٌ ثهفىىىَثح 

ٱز، ف ُز ثٽڂ٪ٌو ْجس ثٽڂوڅ ُظ وثٽڂؤّ

َىؽىىو څٶىى٘ ٱىىٍ ٩الٵىىجصٺڀ ځ٪هىىج. 

وثٽچىثٵ٘ صقىٻ هوڃ صْىَز ثٽٶٞجَج. 

صٲضٶٌڃ ٽپٺٌثځز وثٽقٌَز وال صڂپٺىڃ 

ڂج  ڂج٩ٍ، ٱ ٚجهٌ غو ثؽض ٍٕء ثٵض ڂز  ع

ثٽچضُؾىىز..؟ ّىىضٺىڃ ثٽپؾىىىء ثٽىىً 

ثٽضڂٌه ولجلٍ ثٽقٌح ثإلٌّثةُپُز ى 

ثٽٲپْىى٢ُچُز. ثٽچضُؾىىز لىىٍ ثٽٚىىٲٌ 

ّىثء ثڃ فوعش ٩ٌٖ صڂٌثهس غمٌي، غو 

ثٽووٽىىز دڂجةىىز غٽىىٰ ٩ڂپُىىز  ٵجځىىش

ؾز..؟  ّضٺىڃ ثٽچضُ ڂجىث  ٢ُُٖز، ٱ صڂ
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نجى  ٱٍ ثص چج  ځج ٱ٪پ ْچًج  ٍٕء. ف ال 

د٪ٜ ثٽضوثدٌُ. َٶضٍٞ إهًثٷ وصٲٌُْ 

ْش  ٩ٌْز، ٱپُ ٙجةخ ود ٖٺټ  ځىً د ثه

لچجٷ ٱٌٙز غمٌي، و٩پً ٹټ ځؤّْز ثڃ 

صچٲىىي ځىىج صٶىى٨ ٩پىىً ٩جصٶهىىج ځىىڄ 

ځْىىىؤوٽُز. وغفىىىوثط غٱٮجڅْىىىضجڃ 

هَز ٽپ٪ُجڃ. وثٽُٖٖجڃ ى ثٽٌوُ دج

هىهٌ  ٙپضهج دؾ ځىً، وغو ٢ُّش ثه ٶو دْ ٽ

ْذز  ّىثء دجٽچ ْضىي  ليث ثٽڂ ٽً  ث

ٽپؾجڅخ ثٽٺٌهٌ غو دجٽچْذز ٽوځٶ١ٌز 

ثٽووٽز، إال ثڃ ثٽڂ٪ىڅز ځقووهر. ٱال 

صوًٹجڃ  َز  ٹز ثٽٺٌه ٽز وال ثٽقٌ ثٽوو

ٚ٪ىدز  قىٻ د َضڀ ثٽض ٺيث  ځىً، ول ثه

ٱٍ  تز  ١ٌٳ مج١ ٪ىڃ  ٖٶز، إى َضذ وځ

ْ چجٷ ثڅ قىٻ، ول ُّز ثٽض وثهثس ُّج

ٹذُىىٌر. دىىيٽٸ ال صْىىض٢ُ٪ىڃ ص٢ىىىٌَ 

ڂوڅٍ.  ڂ٨ ثٽ ّپڂُز وال ثٽڂؾض ٹز  فٌ

ٹڂىىج ثڃ ثڅىىوال٧ ثٽضڂىىٌه ٽىىڄ َ٪ىىىه 

ضٌوٌ  پُٺڀ ثٽ ٽيث ٩ ٽىٱٌُ.  دجٽچٲ٨ ث

پز  ذز ځٌف پً ٩ض چج ٩ ٌُ هڅ وثٽضٲٺ

ٹز  پش ثٽقٌ چٍ غهم ٍَ غڅ ةز. دٌغ ١جً

ؾخ  ٹجڃ َ څٍ.  ْجً ٩ٶال ٱٍ ځ َز  ثٽٺٌه

ًُج. ٱجٽڂٌ ًّج ٩جٽ ٪ظ فڂج پز ثڃ َذ ف

١جًةز، ٽيث َض٢پخ ثالدوث٧ وثٽضچُْٴ 

وثالّىىضٲجهر ځىىڄ ثٽىٵىىش، ال ثڅٺىىٌ 

 ٍ٩ ُز. ال هث ٌُ ٹجٱ هج ٭ هىهٹڀ، ٽٺچ ؽ

الصهىىجٿ ثٽووٽىىز، ٱ٢ٌَىىٴ ثٽووٽىىز 
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ځنضپٰ، إى ثڃ ّڂجس ثٽووٽز ثٽضٌٹُز 

دجهَز ٽپ٪ُجڃ، ٽٺڄ ځ٢جٽذچج ٽپقٌَز 

لج،  چج إمٲجء ٝقز وال َڂٺچ ًٞج وث غَ

ودىىجٽ٢ذ٨ ثٽىّىىُپز ځهڂىىز غَٞىىًج. 

ُز وّ ّز ثٽقٶىٵ ّجٽُخ ثٽُْج ٌُْ دأ چ

وثٽوَڂٶٌث١ُىىز. إڅهىىڀ ال َٲهڂىىىڃ 

ٹُٲُىىز ثٽىىوٱج٧ ثٽڂٖىىٌو٧ ثٽٚىىقُـ 

َجء  ٚذقىث غٵى پُهڀ ثڃ َ ْپُڀ، ٩ وثٽ

دجٍٳ  ڂىس  چوفٌوث، إى ثڃ ثٽ ٹٍ ال َ

ڂًج وثڅج ٱٍ ځى٨ٝ ځٌٖٯ، ٱپُأصٍ  هثة

ثٽڂىس ځڄ فُظ ځج ٕجء، ٱال ٵپٴ ٽچج. 

٩چوځج څٶىٿ د٪ڂټ ٙقُـ فُچهج َٺىڃ 

ځ٪چً. ٱٺټ ځٌء ځپَٿ الڃ َنجٯ ٽپڂىس 

ٺڀ  ځټ غڅ مج١ب. آ ڂټ  ُجٿ د٪ چو ثٽٶ ٩

هڀ  ًٞج ثڃ صٲ ٽز غَ پً ثٽوو ڂىڃ، ٩ صٲه

 ىٽٸ.

ثٽووٽىىز غَٞىىًج ص٪ىىٍ ىٽىىٸ. ٹُىىٰ 

ٽٰ  عىڃ غ ضټ عال ٶو ٵ ّض٪جٽؾىڅهج..؟ ٽ

ٕىىن٘ ٽٮجَىىز ثِڃ، وإىث ٽىىڀ صنىى٠ 

ٽڀ  ١ٍ، و ّجُ هَڂٶٌث پً غ ٢ىثس ٩ ثٽن

ُْٶضټ  ٩وثٿ، ٱ دز ثإل ٱ٨ ٩ٶى َضڀ ً

ن٘. ال غصڂچً فووط ىٽٸ، صْ٪ىڃ غٽٰ ٕ

 ٍ٪ّ ٽُِ دى ٺڄ  ٙجةذًج ٽ ذٌڇ  وال ث٩ض

ٽز هوڃ  ڂًج. وٽپقُپى ُأل هثة ٽضقٺڀ ٱ ث

ڂجس  چجء صچ٦ُ پُٺڀ د ؽخ ٩ ٽٸ َضى ى

 ٍ٩ ڂز. ال غه ڂوڅٍ ثٽ٪٦ُ ڂ٨ ثٽ ثٽڂؾض

ٵوځضڀ  ٵو غ ُٕتًج، و پىڃ  دأڅٺڀ ال صٲ٪
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ٽز  ڂج ثڃ ثٽوو ٢ىثس، ٹ ٪ٜ ثٽن پً د ٩

غًَٞج صن٢ٍ د٪ٜ ثٽن٢ىثس، ٽٺچهج ٭ٌُ 

ځىىجىث صٺىىىڃ ثٽچضُؾىىز..؟ ٹجٱُىىز. و

ځَثوٽىىز ثهٍځىىز. ٽْىىش ځْىىؤوالً ٩ىىڄ 

ثهٍځز، ٹڂج ثڅچٍ ثديٻ ؽهىهًث فغُغز 

 ٽضؾجوٍلج.

ثدء رج٤ِؾ ًِٔخ اُسك٤ن عٔؼخ ك٢ 

MEDYA TV ؽ٤ش ػجس ك٤ٜاب ػاٖ ػالهاخ ،

أُٞهااق االخ٤ااس ثبُٔاابرح اُخبٓعااخ 

 ُؾِق اُ٘برٞ.

ص٢ذٶهج غوًودج ٩پُچج ځچي ّذ٪ز 

ٲيصهج غٽڂج ُظ څ ځًج. ف ٌٖ ٩ج ُج، ٩ څ

ُأل،  صڀ صن٢ ٶًج  ٹجڃ ٩جة ڂأل  والڃ دجٽ

څٲيوڇ دٌَْز ومٲجء، ٽٺڄ صٌٚٱىث ځ٨ 

ضىثڅً  ٽڀ ص ٝـ.  ٖٺټ وث ٩ور د ثٽٶج

غوًودج ځچي مڂِ ٩ٌٖر ّچز ٱٍ صچٲُي 

ٚٲُز  ؽټ ص ځڄ ث هج  پً ٩جصٶ ٶ٨ ٩ ځج َ

PKK ،وٽڀ َٺڄ ليث ځڄ ٩ڂىټ صٌٹُىج ،

 ُٰ پڀ ٹ چجٵٜ. وال غ٩ ڂڄ ثٽض چج َٺ ول

ُز  ٌَ مجًؽ ٶىٻ وٍ ٪وَهج. َ ٺڄ ص َڂ

ٗؾٖ  ٍٝ ٖٓ ٝلغ اُؾظس ػ٠ِ ثٽْىَو ن

PKKٝ ." غٵُّڀ ځڂجًّجس غوًودج دقٶچج

ُظ  َو. ف ځڄ ؽو  ًْ ٙپخ ٩ُ ٩جهر  دئ

َز  ّز ٹٌه ٨ٝ ُّج ٱٍ و دج  ٭خ غوًو صٌ

ځضچٺٌ فضً ٽغٶجٱضأل. ٩ڂپىش  ٩PKKذٌ 

ْ٪ىه  پڀ ځ ّ٪هج، وَ٪ ځج دى دج  غوًو



 الشمس المنبثقة من امرالي                                                   

 102 

َپڂىىجٍ ىٽىىٸ ؽُىىوًث، ٹڂىىج وثڅٞىىڀ 

ثٽذجًٍثڅٍ وثٽ٢جٽذجڅٍ ثٽً ىٽٸ د٪و 

جس. ثٽضٶىىً فٺڂىىش ؽضىىُڄ ثٽضْىى٪ُچ

٪ولج  ځڄ د ْج، و ٱٍ ثٽچڂ ذجڅٍ  دجٽ٢جٽ

ځچقأل ؽىثٍ ّٲٌ ثفڂٌ، وٌّه ٽٍ غًَٞج 

دأڅهڀ ځووث ٽچج ثٽذْجٟ ثالفڂٌ ٩چو 

ٽأل  ذًج  ْىث ځٺض ُج، وغّ صأل ٽضٌٹ ٍَجً

غَٞىًج دىچٲِ  KDPٱٍ ثڅٶٌر، وصٚىٌٯ 

ثٽٖىىٺټ دٌٖثّىىز و٭ىىوً غٹذىىٌ، فُىىظ 

ڂجًلڀ  ضٌثوؿ غ٩ څجُ ص ضٌوث ًاوُ غ د

ذ٪ُڄ ځڄ ثٽ٪ڂٌ ٱٍ دُڄ ثٽْضُڄ وثٽْ

دټ  ٚپىث ځٶج تُڄ، وف ْٺٌثس ثٽالؽ ځ٪

ّپىدٍ،  ٱٍ  ڂِ آالٯ هوالً  پً م ٽٸ ٩ ى

ؾجڇ  پٸ ص ڂجٍٻ ٹض پً غ٩ ٵوځىث ٩ إى غ

PKK ٹيٽٸ ٥هٌ ٩ٚجر هثمىټ ثٽقٌٹىز ،

ثٽٺٌهَىىز غَٞىىًج، ٱهچىىجٷ ّىىپُڂجڃ 

وٕىىىىىڂوَڄ، ثٽىىىىىً غٌ هًؽىىىىىز 

ٱٍ  ؽو  ڂج َضىث ُٚضڂىلڀ..؟ ځغپ ثّضٶ

صٌٹُج ثٽ٪ٚجر، ٱٶو ٌّدىلڀ ثٽً لچج 

 HADEPَٞىىًج. غًثهوث ثالّىىضُالء ٩پىىً غ

هيث. وًه  پڀ د ٺڀ ٩ ٺڄ ٽ ٽڀ َ ًٞج،  غَ

دٌٵُىز ځ٪پىځىجس  1221ٽچج ٱىٍ ٩ىجٿ 

َٶىىجٻ ٱُهىىج ثڃ صٌٹُىىج صچقىىٌٯ ٩ىىڄ 

ځْجًلج، وٽُِ ٽٺڀ څٲ٨ ځڄ ىٽٸ، وٵو 

صأل  ًُج وثمي څوثءًث ٩ٶالڅ ٽٸ  ؽوس ى و

ځأمي ثٽؾو. وغهمپش ځْأٽز وٵٰ إ١الٳ 

، ثٽچجً ُٕتًج ٱُٖتًج ٱٍ ؽووٻ ثه٩ڂجٻ
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وٽٺىىڄ ٽىىڀ صٺىىٰ ٵىىىصٍ ٽىىيٽٸ، الڃ 

ثٽيلچُز ثٽڂىؽىهر ٹجڅش ٵجٌٙر. وٽڀ 

َٺڄ ٵو دٶٍ ىلچُز صيٹٌ ٱٍ ثٽقٌٹز 

ليث  ٽً  ٙپچج ث ٺيث و َز، ول ثٽٺٌه

ثٽڂْىىضىي. ٽىىڀ َچٶىىي ثٽؾىىُٔ څٲْىىأل 

ٚ٪ىدز  ٚجر إال د ځڄ ثٽ٪ َز  وثٽؾڂهىً

ٹذُىىٌر. وثٽىىيَڄ ال َّ٪ٌٱىىىڃ صٌٹُىىج 

ؽُىىوًث، ال َٲهڂىىىڃ غّىىذجح غٍځضهىىج 

لي ُز، و ځز. ثٽقجٽ ٌٕثس ثهٍ لٍ ځؤ ڇ 

ٱهج لى فَح هللا ووثٽوصأل صجڅْى ؽُپپٌ 

ٚج٩وس  ٖٺټ  ص هيث ثٽ ٶجٻ، ود ڂج َ ٹ

ثٽؾىىٌثةڀ، ٱأوٽتىىٸ ثالٕىىنجٗ ٹىىجڅىث 

ٶىٻ  ٺىڃ. َ چجٌٍَ وَٲض ٌٚمىڃ ٹجٽن َ

فَح هللا ن ځڄ  ضٌٱُڄ  فو ثٽڂ٪ ظبػدر٘ب غ

ٹڂج وًه ٱٍ ثفوي ثٽؾٌثةو اُؽسوخ". 

، فُىظ َٶىىٻ ANAPٵىٻ ٽچجةىخ ځىڄ  

ٵوٿ  ٵو  څأل  ٶىٻ دج ضٌثؿ هوٍثٻ َ ثٵ

فُچهج ًه غوٍثٻ: ُ٘وزَ رثٞ"، ٱُأل ن

ك٢ ن ٛبة  عزخدّ اإلز ُخ ال ٗ ؾٖ ًدٝ ٗ

خبزط".  ٽڀ اُ ٽٸ.  ٪و ى لى د ُټ  وث٭ض

َٶټ ٵٌڇ هثٌ ٩ڄ ليڇ ثٽڂٌغر نثڅهج 

ٝولج.  ٽو٩ىي  ٱضـ ث غًج، و پزن ٩ذ ٩ڂُ

دىىيٽٸ وٝىى٨ ٵىىٌڇ هثٌ ثٽووٽىىز ٱىىٍ 

 ځْجًلج د٪ٜ ثٽٍٖء.

دج،  ُز غوًو دوغس ثٍهوثؽ ٺيث  ل

ٺيث دج.  ول ڂأل وثٽذج پً دجٽ ٩ ٍٞ ٵ

ڂؤثځٌر  ٱٍ ثٽ څجڃ  ٱىڃ هوً ثٽُى ص٪ٌ
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ثٽووٽُىىز ثٽضىىٍ فذٺىىش ٝىىوٌ. وثِڃ 

ص٪پچچىىىج غوًودىىىج ٹئًلىىىجدُُڄ، 

١ٌٳ  قًٌ و ٩ڄ ثٽض قظ  پض٪پڄ..  ال څذ ٱ

قجه  ٺج وال ثالص ځڄ غځٌَ ْىَز ال  ثٽض

ثهوًودٍ، دټ څذقظ ٩ڄ ثٽنالٗ دىث٢ّز 

ُظ  ٢ىصُڄ، ف څج م ُز. م٢ى ثٽوَڂٶٌث١

١ ٵٰ ث ٩ڄ و چج  ٞجء غ٩پ چجً ٽپٶ الٳ ثٽ

ٽز  ٱٍ فج قڄ ثِڃ  ٚجر، وڅ پً ثٽ٪ ٩

ثٽىىوٱج٧ ثٽڂٖىىٌو٧، غځىىج ثٽن٢ىىىر 

ُج.  َز ثٽ٪پ ْچٶذټ دجٽهى ُز، ٱ ثٽغجڅ

ٹڂج ثڅچج څٌُٖ ثٽً ثٽضْىَز ځڄ غؽټ 

وفىىور ثهًثٝىىٍ ثٽضٌٹُىىز وڅؾىىو ځىىڄ 

 ٌُ ځٌ ٭ ُز غ ٍٝ ثٽضٌٹ ةز ثهًث صؾَ

ال ٝعٞر ُِزسى ٙقُـ. وثهٙـ لى ثڅأل ن

و٩پً ليث  نثدٕٝ اٌُسر ٝاُؼٌط ـؾ٤ؼ

ثهّىىجُ غوٽىىٍ ثهلڂُىىز ٽىىيٽٸ. ثځىىج 

ٱٍ  څوٽ٪ش  ٶو ث َز ٱ ڂٌهثس ثٽٺٌه ثٽض

تز،  ُجهثس مج١ ڂز ودٶ ٌُ ځالة ٵجس ٭ غو

ُظ  ٦ًج. ف چًج دجل لج عڂ پً غعٌ ٨ ٩ ُهِٱ

ُور  ڂٌهثس ىو ثٽ٪ٶ ليڇ ثٽض ّضهوٱش  ث

ٱىڃ  ْپ٢چز. ص٪ٌ ؽج٧ ثٽ ُز إً ثٽوَچ

٩الٵىىز ثٽٖىىُل ٩ذىىو ثٽٶىىجهً ځىى٨ 

ُٕز د ٢ىً ثهوٽُٮجً َُ. وص ٪و ثإلڅٺپ

قى  هش څ عڀ صىؽ ځڄ  ُْچُجس، و ثٽنڂ

څج.  ٢ىً صڂٌه ُز. وص قٌح ثٽوثمپ ثٽ

دأڃ  ٙپچجلج  ضٍ و پز ثٽ ذُڄ ثٽڂٌف وص

ّجُ  پً غ صضڀ ٩ َز  ١ز ثٽؾڂهىً هځٶٌ
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ٵو  ٽى١ڄ. و فڀ ث ٽز وصال قجه ثٽوو ثص

ُأل  ځج ص٪جڅ ٲًج. و ٍٕء آڅ ليث  ٹٌس  ى

ُّز  ٚجهَز ُّج ځز ثٵض ځڄ غٍ ٽز  ثٽوو

ؽىه  ځڄ و ڂز  ٶز، څجؽ ُز مجڅ ثؽضڂج٩

ٺٌهَز، وال َڂٺڄ ثڃ صچؾى ثٽڂٖٺپز ثٽ

قىٻ  ُٴ ثٽض مالٻ صقٶ ځڄ  ٽٸ ثال  ځڄ ى

ُٚذز،  پز ٩ هج ځٌف ٽوَڂٶٌث١ٍ. ثڅ ث

ودىىووًڅج ّىىچضٶٌح دق٢ُىىز ځىىڄ غؽىىټ 

ثٽضقىىىٻ ثٽىىوَڂٶٌث١ٍ، وغڅىىج غَٞىىًج 

غصٶىىٌح دُٶ٦ىىز ځىىڄ وفىىور ثٽووٽىىز، 

ځڄ  چج  پً ٩جصٶ ٶ٨ ٩ ڂج َ ّچٶىٿ د و

ځهىىجٿ. وإىث ٽىىڀ غًثٵىىخ ثٽىٝىى٨ 

ٌٖر دجّضڂٌثً، ٩چولج ُّٖضو ثٽ٪چٰ ٩

غځغجٻ ځج لى ٩پُأل دُڄ ثإلٌّثةُپُُڄ 

وثٽٲپْىى٢ُچُُڄ. وٽٺىىڄ ال َ٪پىىڀ ځىىج 

٭و.  ٪و  ٭وًث غو د  ٍ٪ٝ پً و ٢ٌُّغ ٩

ثِڃ ٹىىىثهً  PKKوځىىڄ ؽهضىىأل َڂپىىٸ 

ځض٢ىىىًر ٹڂىىًج وڅى٩ىىًج دقُىىظ َڂٺچىىأل 

صٌُُْ ٩چٰ َََو ٩ٌٖر غٝ٪جٯ ٩پً ځج 

ٽأل  ڂج ثڃ  ْجدٴ، ٹ ٱٍ ثٽ ُأل  ٹجڃ ٩پ

 ٵىر مجًؽُز وليڇ لٍ ثٽقٶُٶز.

پً غٌ  َز ٩ ٖٺټ ثٽؾڂهىً ِّ ّضض غ

ثٽؾوَىىور..؟ ٽىىڄ صٺىىىڃ ثٽؾڂهىًَىىز 

ثٽؾوَىىور دؾڂهىًَىىز ثوٽُٮجًٕىىُز، 

مټ  ځىٵ٪هڀ هث ٺٌه  ُّأمي ثٽ هيث  وٽ

 ٍ١ ١ٌثٍ هَڂٶٌث ذج٧  َز دئص ثٽؾڂهىً

ُز.  َز ثٽغٶجٱ ّجُ ثٽقٌ پً غ ځوڅٍ و٩
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وٽٺڄ إىث ځج فٌٝىث ٩پً ثٽ٪چٰ وإىث 

ٽىىڀ َٶىځىىىث دن٢ىىى م٢ىىىثس ٙىىىح 

ٽچٲضٸ، ثٽوځٶ١ٌز، غو ٵجٽىث ٽچ٪وٿ و

فُچهج ُّٖضو ثٽ٪چٰ ثٽً ځجال څهجَز 

 ٵو غصني صوثدٌُڇ.  PKKهڃ 

ردٍ  ٤سح  ٤َد ثبٕ اُزىٞزاد األخ  ك

ػِاا٠ اػااالٕ اُؾااسة، ٝثاابٕ ؽاادٝس 

اُؼ٤ِٔاابد اُزٔؽاا٤ى٤خ كاا٢ ثٞواابٕ 

ٝؽلزااب٤ٖٗ ٛاا٢ اُ٘ز٤غااخ اُؼ٤ِٔااخ 

ثڅضٶىىجهثصٍ ٽهىىڀ هڅهىىڀ ال  ُاارُي.

ځج  فٌح  ڂز  ځىً، ٱغ ليڇ ثه ڂىڃ  َٲه

پً ثٽىًٵز، غڅهڀ وٵو وٝ٪ش ثٽُىٿ ٩

فوط  ځج  ڂىڃ  ٽٸ، ال َٲه ڂىڃ ى ال َٲه

 وځًٞ ١ىثٻ مڂْز ٩ٌٖ ٩جځًج.

ٵو  ڂىڃ، و دوءوث ثِڃ َٲه ؽټ،  غ

 فوعش ځْضؾوثس لجځز.

غ٥ىىڄ دىىأڅهڀ دىىواوث ، (ثبظاأبً )

ٕولڀ  ٽً ً ٩جهوث ث ضى.  دجٽٲهڀ ٽپ

چج،  ٽً ل دٍ ث ؾٍء  ٪و ثٽڂ ؽوثڅًُج د و

ُز  ځڄ څجف ٖٺپز  ؽو ځ ٙټ ال صى ٱٍ ثه و

 ثٽٖ٪خ.

 ع٤ًِب ك٢ ٗٞزٝش.ظٜس ٛرا 

ٵپش ٽپڂقجځُز ثٽىثٱور ځڄ هَجً 

دٺٌ، دپٮٍ صقُجصٍ ٽوَجً دٺٌ. َذوو 
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ثڅهج ٽڀ صٲهڀ ٹغًٌُث. دئځٺجڃ هَجً 

 دٺٌ ثڃ صٚټ ثٽً ځْضٍى ؽُو.

ٽڀ  قجځُڄ،  ٪ٜ ثٽڂ چجٷ د ٹجڃ ل

ًٞج ٩ڄ غوٝج٩هڀ. لټ  ثّضٲٌْ ځچٺڀ غَ

َ٪ىىجهوڅچٍ..؟ صقىىوعىث دڂىٝىىى٩ُز. 

٪و  ًٞج د ُجٌٍ غَ هٌ څ څأل ٥ ذووث غ َ

فڂو ىٹٍ. ٵو صضٺىڃ صٖٺُپز ؽوَور غ

 USAٽوَڂٌَُټ. وٽڂپٸ ٱٌثس ٩الٵز ځ٨ 

، ځ٨ ؽُپپىٌ وهو٭ىجڃ KDPوغٽڂجڅُج و

٭ىًَٔ. ٩چوځج ٍثًڅٍ ځپٸ ٱٌثس ى 

غىٹٌ ليث هوٻ ځٌر ى ٵجٻ: ٽٶو فٚپش 

ُش  ٭ىًَٔ، وغص ٭جڃ  ځڄ هو پً ثهىڃ  ٩

ثٽىىً لچىىج. فضىىً ثڅىىأل ١ىىٌؿ ٩پىىٍّ 

ثٽ٪ٚجدجصُز ٽؾٌڅج إٽُهج، وځڄ مالٽأل 

ديٽٸ  ٵوځش ٽو٩ىر، و چج ث ٽز ٽ ثٽوو

ٹجڃ ٵو ٵوٿ إٽُچج، وځڄ عڀ ٵوٿ ثٽً 

ُجهر  ٩خ دجٽٶ پً ثٽضال ڂټ ٩ چج و٩ ل

ولىيث ځىج غٵٚىوڇ  HADEPثٽ٪جځز ٽىى 

٩چوځج ٵپش ٽٺڀ غڅهڀ ّ٪ىث ٽالّضُالء 

. لىيڇ ٩ذىجًر ٩ىڄ ٱٌٵىز، ٩HADEPپً 

 KDPثٽٶىځُُڄ ثٽذوثةُُڄ لىڀ ٱٌٵىز 

ليڇ  ٝڂڄ  ځڄ  ًٞج  ُٖټ غَ پٌ وَ وؽُپ

ٵز.ال غه قو ثٽٲٌ ٽز د هج ثٽوو ٩ٍ دجڅ

ىثصهىىج، دىىټ ٱٌٵىىز ځچ٦ڂىىز هثمىىټ 

ٲٌٷ  ٵٌڇ هثٌ وٹ دجڃ  ٶو  ٽز. غ٩ض ثٽوو

غو٭پىىى َنضپٲىىجڃ ٩ىىڄ ثوٽتىىٸ. فضىىً 

، PKKإڅهڂىىج غًثهث ٩ڂىىټ ٕىىٍء ٽىىى 
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ثَٞىىًج. ٩پىىُٺڀ  HADEPوصْىپپىث ثٽىىً 

صقىىيٌَ ثٽؾهىىالء. غٱٺىىٌ ٹڂْىىؤوٻ. 

ثصنىىيوث ثٽضىىوثدٌُ، ٽٌدڂىىج صقىىوط 

ٹيٽٸ  ُز  ٌُر وځنٲ ةو م٢ ُخ وځٺج غال٩

څخ َقض ځڄ ؽج چٰ  قٌَٜ ٽپ٪ فووط ص ڂټ 

پً  َوٻ ٩ ليث  ضآځٌَڄ. و ڂالء وثٽڂ ثٽ٪

ص٢ىً ثٽنُجڅز ثٽٺٌهَز ځڄ ؽوَو، وال 

َچٲىى٨ ثٽچىىوٿ د٪ىىو ثڃ َٶىى٨ ثٽٲىىأُ 

دىىجٽٌغُ. ٩پىىُٺڀ ثٽٶُىىجٿ دقڂپىىز 

ثٽوَڂٶٌث١ُز. إى ٹٖٲش ثٽچٶجح ٩چهڀ 

ٹٍ  ڂو ى صً غف ٵو غ دىثؽذٍ. و ڂش  وٵ

ْجح  ٞچٍ ٽق ٺٍ َٶجَ پى ٽ ؾى غو٭ غوٹ

ّضنذجًثس ث ُز. ثال ُز ثٽُىڅجڅ هوًود

ٶىٻ  ذجڅٍ َ ٹجڃ ثٽ٢جٽ چىح  ٱٍ ثٽؾ

چٰن،  ٌُر ثٽ٪ ځڄ وص ٪ىث  ٪ز نثًٱ ٽؾڂ

ودهىىيڇ ثٽ٢ٌَٶىىز ّىىُأميوڃ ٍځىىجٿ 

ٖضو  َوَهڀ وَ ٺٌه دأ ځىً ثٽ ذجهًر غ ځ

ڂجٻ وثًهًث،  ليث ثالفض ٹجڃ  چٰ.  ثٽ٪

ٶز  ٲـ فٶُ ضأل. وص٢ ٽيٌ غ٩ٶ څج ث وغ

٩ڂپُىىجس ثٽضٲؾُىىٌ ثٽضىىٍ ٵىىجٿ دهىىج 

فوَغًج، وٽپؾ ٢ْـ  پً ثٽ چز ٕڂوَڄ ٩

PKK  ثٽڂٌٹََز م٢أ ٱٍ ىٽٸ، وص٪ضٶىو

صٌٹُج دجڅچٍ ثٽيٌ ٱ٪پش ىٽٸ، ٱقضً 

ثٽڂىىو٩ٍ ثٽ٪ىىجٿ ٽىىڀ َٲهڂچىىٍ دٖىىٺټ 

ٙقُـ، إى ثڅٍ ٽڀ غٵذټ دهيث ثٽچى٧ 

ځڄ ثٽ٪ڂپُجس ځڄ فُظ ثٽ٢ٌَٶز. صٌ٭خ 

ثٽُىڅجڃ ٱٍ فذٸ ثٽڂٺجةو، إى صپٶُش 
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غمًٌُث څذأ ٩ڂپُز صٲؾٌُ ثٽٶچجدټ ٱٍ 

ڂجٻ ليڇ ثه٩ غټ  ُز، وځ ٶز ٱضق  ځچ٢

ليڇ   ٌُ څجڅُُڄ. ٱضٲؾ ٩ڄ ثٽُى ٚوً  ص

ثٽٶچجدټ َ٪چٍ ؽ٪ټ صٌٹُج دقجؽز ثٽً 

غوًودىىج وإّىىٌثةُټ؛ غٌ ثڃ صٚىىذـ 

ٱٍ  ذجهًر  ڂز ثٽڂ ُز ٩وَ ُج هځ صٌٹ

َىىىولڀ. غڅچىىىٍ ځىىىىثٽٍ ٽضٌٹُىىىج 

٪ىڃ  چي ثًد ْضٶپز. ٱڂ ُز ځ هَڂٶٌث١

ٞجڃ  ٱٍ ثف ذ٨  ٱٌثس َٶ پٸ  ّچز وځ

چي  ٵجٌ ځ ٪ُٔ دىً ُٕز، وَ ثالوٽُٮجً

دج، ٱٍ غوًو ّچز  ٪ىڃ  ٢ٚجه  غًد وَ

ثٽ٢جٽذىىجڅٍ ثٽىىٌاوُ وَقٚىىټ ٩پىىً 

ثٽىىووالًثس، إى ال َڂىىش غوٽتىىٸ ٙىىپز 

دجٽٺٌهَىىز وثٽى١چُىىز، وٌََىىووڃ ثڃ 

ٱٍ  ْضؾوثس  ځڄ ځ فوط  ځج  چج  ؾٌٌ ل َ

. PKKٱپْىى٢ُڄ، ثڅهىىڀ َضال٩ذىىىڃ دىىى 

غٵىىىٻ ٽىىى څُىىجٌٍ: غٽىىُِ ثٽْىىالٿ 

ْج٩ور  چجٷ دڂ ُج ل څٸ صق ُوًث..؟ ث ؽ

ثٽٶىىىي ثٽنجًؽُىىز فُىىجر ثٽڂپىىىٷ، 

ٶىٻ دج ٪ولج ص ْالٿ. ود َو ثٽ څٸ ال صٌ

ال ار٘اابشٍ ػااٖ وَٶىىىٻ دىًٵىىجٌ ن

ن دىىأٌ ٕىىٍء ّىىضذچٍ اُل٤دزا٤ُااخ

 ثٽٲُوًثٽُز..؟ 

ٓغ ٓغٔٞػخ هسٙ  رعزٔس اُِوبءاد 

رْ   ٚٗ ٤د ثب ٖٔ، ٝاك ٣بُغ٤ٖ ٝ ٣ٝ

 رعغ٤َ ثؼك أُساؽَ أُؼ٤٘خ.
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ٚجهٵُڄ،  ّز ثٽ ځ٨ ثٽْج ٶىث  ثٽض

وث١ٌفىىىث ُّجّىىجصٺڀ دؾىىالء. ٽٌدڂىىج 

ٽز ْؤوٽٍ ثٽوو ٪ٜ ځ ٺڀ د ٶٍ د ، َپض

صقىىوعىث إٽىىُهڀ دٺىىټ ؽوَىىز ٩ىىڄ 

فجٻ  ٱٍ  ؾالء. و لج د ّجصٺڀ وث١ٌفى ُّج

صٺىڅش صٖٺُپز ٹهيڇ، ٱجڅچٍ ٵو دُچش 

ٚخ  ّضچجٽىڃ ځچ ُظ  ّجدٶًج، ف  ٍَ ًغ

ًةجّز ثٽىٍثًر دٺټ صأٹُو. ٹچش ٵو 

ځڄ  ةور  ځج ثٽٲج َجٽؾُڄ:  ٶٌڇ  پش ٽ ٵ

إٵجځىىز ٩الٵىىز ځىى٨ صپىىٸ ثٽڂىىٌغر..؟ 

 وغوؽأل ٽأل ثِڃ ثًَٞج څٶوٌ.

ٓ ػب ن  ٘بى  ُخ ٤ُط ٛ جَ اُدٝ ٖ ه

 ؽب٤ًُب.

ّىث   ٽز، ٱڂجً ضذ٪ٺڀ ثٽوو ّىٯ صض

غ٩ڂىىجٽٺڀ دئَؾجدُىىز. وفضىىً إڃ صىىڀ 

، ٱىجڃ فىَدٺڀ ثٽٶىجڅىڅٍ HADEPإ٭الٳ 

ُّأصٍ  ٙىثصٺڀ،  َجه غ ځ٨ ثٍه ؽجلَ. 

إٽىىُٺڀ فضىىً غوٽتىىٸ ثٽىىيَڄ َٶٲىىىڃ 

 د٪ُوًث ٽٮجَز ثِڃ، غٽُِ ٹيٽٸ..؟
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ٖأڃ  ٕٲىَز د ّجٽز  ٵوٿ ً غوه ثڃ ث

 ثٽٶج٩ور ثٽضچ٦ُڂُز ٽپڂٌغر.

 ظٞف ٣٘ؼود ٓؤرٔسٖٛ هس٣جًب.

ٱٍ  هڄ  ّأٵوٿ ٽ پز،  ٩ٍ ٽپ٪ؾ ال هث

ثالَىىجٿ ثٽڂٶذپىىز دٌٵُىىجس ځىّىى٪ز، 

 ٱپُضڂهپڄ. 

، ٱٶىىو ىٹىىٌس KNKودجٽچْىىذز ٽىىى 

ّىىجدٶًج ثَٞىىًج دجڅىىأل َڂٺىىڄ صْىىٌُُ 

، KNKثٽچٞجٻ ٱٍ غوًودج ٝىڂڄ دچُىز 

ځڄ  ٽٰ  پِ ځؤ ٖجء ځؾ ٺڄ إڅ ڂج َڂ ٹ

عالعڂجةز ٕن٘، ولُتز صچٲُيَز ځؤٽٲز 

ٕن٘، وصٖٺُټ غًد٨ ى ځڄ مڂْز ٩ٌٖ 

ُّز،  چز ُّج ُّز؛ ٽؾ ؾجڃ غّج ڂِ ٽ م

چز  ُز، ٽؾ ُز ى ٱچ چز عٶجٱ ٽؾ

ثٵضٚجهَز وٽؾچز ثٽ٪الٵجس ثٽنجًؽُز. 

ٹڂىىج َڂٺىىڄ دچىىجء ثٽڂٺجصىىخ هثمىىټ 

ّذُټ  پً  ًٞج؛ ٩ ُّز غَ چز ثٽُْج ثٽپؾ

ضخ  ٪ٌثٳ، ځٺ ٹٌثه ثٽ ضخ غ غجٻ ځٺ ثٽڂ

 KADEKغٹىىٌثه إَىىٌثڃ. دجّىىض٢ج٩ز 

 ثٽذٶجء د٪وه ٹجهًٌ ځ٪ُڄ؛ عالط ى

غًد٨ ځجةز ٹجهً، وَڂٺڄ ٽ٪ور غٕنجٗ 

، ٹڂج KADEKثٽذٶجء ٱٍ غوًودج دجّڀ 

مټ  ُّز هث ڂجٻ ثهّج ٌُُْ ثه٩ ٺڄ ص َڂ

، وإىث ص٢پخ ثالځىٌ، َڂٺىڄ KNKدچُز 

دپى٫ ليث ثٽٖٺټ د٪ٶو ځؤصڂٌ ١جًا، 

ُخ  ٖجٻ غال٩ ؽټ إٱ ځڄ ث ٌٝوًٌ  ليث  و
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ٱىٍ  KNKغوًودج. لچىجٷ غ٩ٞىجء ٽىى 

 KNKًوّىىُج وغځٌَٺىىج،        ٱىىى 

ٍٕء، ٵجڅ ٵىٻ  ّض٢ج٩ضهڀ  ٽُِ دج ىڅٍ و

ؽوَڄ  ٺٌه ثٽڂضىث ڂىٿ ثٽ قىٌ ٩ څأل َ ه

 ٱٍ ثٽ٪جٽڀ ٝڂچأل. 

 ظئَ ػٖ ـؾزٚ.

صٌُْ ٩پً ځج ٌَثٿ، ثؽپذىث ځ٪ٺڀ 

ٱٍ  غىً  ؽو د ٕجځذى، إى صى ُج و ٹىٽىڅ

ٙقٰ، وال  ڂجڃ  چٍ ع ڂج صٺٲُ ٍّ. ٹ ًغ

هج.  ٖجدهز ځچ ذىث ثٽڂض ٩ٍ هڃ صؾپ هث

 وٵو َأصٍ ځقڂو ليث ثهّذى٧. 

  

                                 

  ٓغ اُزؾ٤بد

                       
15/5/ 2002 
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ٺڀ  لالً د ُر١ )غ ؾب٢ٓ ا ًٜب ُِٔ ٓٞع

ٵوځضڀ ٱٍ  (هبثِٚ ك٢ األظجٞع أُ٘فسّ

ذوغ  ٹيٽٸ. ٽچ ٽُِ  ٌٚٿ غ ّذى٧ ثٽڂچ ثه

٩ٌْز.  چج د څأل ٽ ځج صذپٮى ُُڀ  دضٶ

ضٍ  قوهر ثٽ ٨ُٝ ثٽڂ ٪ٜ ثٽڂىث چجٷ د ل

ٱٍ  هج،  ْضڂ٨ ّأص٢ٌٳ إٽُ َز ٽچ ثٽذوث

 ثٽً ځج ّضذپٮىڅأل دجمضٚجً.

خااالٍ ٛاارٙ  PJAظاا٤٘ؼود ٓااؤرٔس 

 األ٣بّ.

ٺڄ  هڄ، ٽ ٽأل ٽ َو ٵى ځج غً چجٷ  ل

٩جس  ٶو ثالؽضڂج َز ٩ ٱٍ ثٽذوث پُهڄ  ٩

١ٍ وثڃ  ٖٺټ هَڂٶٌث ٶز د ٹټ ځچ٢ ٱٍ 

ٱٍ  ّخ  ةٴ وځچج ٕن٘ ال ٹټ  ميڃ ًغٌ  َأ

ځڄ  ځؤصڂٌلڄ  ٶوڃ  َز، وثڃ َ٪ ثٽذوث

ثٽٌٱُٶىىجس ثٽالصىىٍ َٲهڂىىڄ ځىىڄ لىىيث 

 ٪ڂټ.ثٽ

ػوااد ُواابء ثاا٤ٖ اُجاابزشا٢ٗ 

 .CIAٝاُىبُجب٢ٗ ثٔعبٗدح ٖٓ 

ٶىث  ٶو ثٽض ٪ٍ، ٽ ځٌ ١ذُ ليث ثه

هيث  ٌُْ ٽ ٽوَٺڀ صٲ لټ  ّذٴ،  ڂج  ٱُ

 ځ٪چً..؟
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٘بى  ٤ش ٛ ٣د، ؽ وبء عد ُ ٚٗ ًال، ا

 ؽٔالد رٔؽ٤ى٤خ.

 ٱٍ غَز ثٽڂچج١ٴ..؟

ٛ٘بى ؽِٔخ رٔؽ٤ه ك٢ ٓ٘ىوخ رٓد، 

ؼبزكذ  وبٕ  ك٢ ثٞ لسّٝ، ٝ ظ٤ْ،  ز ر٣س

، ٌُٖ اظزؽٜد زك٤ن ك٢ ػ٠ِ اُٜ٘ب٣خ

 ظٜٞة  زٝٙ  ص٘بء االؼزجبًبد.

َى،  ځڄ ثٽٌثه ذٌ  ليث ثٽن ّڂ٪ش 

 وثڅ٪ٺِ لچجٷ غًَٞج 

 ـدز ٝا٢ُ ر٣سظ٤ْ رؼ٤ِٔبد ثٔ٘غ 

أُد٤٤ٖٗ ٖٓ اُزغٞاٍ ك٢ ٓ٘ىوخ ػ٢ِ 

 ثٞؿبش.

 غَڄ دضقوَو..؟

 ك٢  وساف ر٣سظ٤ْ.

ٖهو  ٖهٌَڄ ثّض ٶجًح ثٽ ځج َ ذټ  ٵ

ِ ثعچجڃ ځڄ ثٽٌٱجٳ ٱٍ ثالٕضذجٷ، غٽُ

عز غو  ٶىهَڄ عال ٹيٽٸ..؟ وثِڃ ثٽڂٲ

ؽوَڄ  ٱجٳ ثٽڂضىث ٩وه ثٽٌ ځج  ٪ز.  غًد

 ٨ٝ لٍ و  ُٰ ٶز..؟ ٹ پٸ ثٽڂچ٢ ٱٍ ص

 ثٽٶىثس ثٽڂىؽىهر ٱٍ ثٽوثمټ..؟

ػدر  ٘بى  ٛ ٌٖ مجه، ُ ؼسف ثبُ ال ٗ

ٓؾدٝر ٖٓ هٞاد األٗفبز ك٢ أُ٘بون 

 أُؼسٝكخ.
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 غٱهڀ ىٽٸ.

ٛ٘بى رؾؽداد ػعٌس٣خ ك٢ اُغ٘ٞة، 

 ٤ِبد اُزٔؽ٤ه.ٝرغس١ اُزؾم٤ساد ُؼٔ

پومىٻ  ٽز ٽ ٵوًثس ثٽوو ٲٍ  ال صٺ

ثٽىىً ثٽڂچ٢ٶىىز، ال غ٩ضٶىىو غڅهىىڀ 

ڂټ ثڃ  هيث، َقض ڂټ ٹ پً ٩ ُّٶوځىڃ ٩

 َٺىڃ دهوٯ ځْأٽز ثهځڄ.

ثاااد  اُزسًٔااابٕ ثبُزااادز٣جبد 

اُؼعٌس٣خ، اُؼسام ٣وّٞ ثؾؽد هٞارٚ 

ك٢ أُ٘ىوخ، ٣ٝجد١ اُ٘ٞا٣ب اُؾع٘خ 

ألعاااَ اُِوااابء ٓاااغ اُجااابزشا٢ٗ 

 ٝاُىبُجب٢ٗ.

 ضڂ٨ دجٽ٢ٌٱُڄ..؟لټ ُّؾ

ال ِٗٔااي ٓؼِٞٓاابد ره٤وااخ ثفاادر 

ُاْ  ABDُوبءارْٜ ٓغ اُؼاسام. ٌُاٖ

 رٔ٘ؼ ُْٜ اُمٔبٕ.

ٲجٳ  ُجٿ دجص ٶووًلڀ ثٽٶ ٽُِ دڂ

ٹټ  پً  ْضجڃ. ٩ ٖڂجٻ غٱٮجڅ ٕذُأل د

ثهفىىىثٻ، ٽىىڄ َقىىوط ٕىىٍء ځىىڄ لىىيث 

٪ټ  ځجىث َٲ لى  چج  ځج َهڂ ُټ.  ثٽٶذ

ًٱجٵچج..؟ ٱٍ ثٽْجدٴ ىٹٌس ٽٺڀ ليث 

ٺڀ  پش ٽ ٚټ، ٵ ٖٺټ ځٲ ٽٸ د ذىث ى ًص

ودپٮىلڀ، غال صذپٮىڅأل، ٽڂجىث ال صٌه 

ثٽڂ٪پىځجس، ځجىث َٲ٪پىڃ..؟ ځڄ ثِڃ 

 ٱٚج٩وًث ّأفڂپٺڀ ثٽڂْؤوٽُز.
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 ثِـ٘بْٛ أُؼِٞٓبد.

ىٹىىٌس لىىيث ّىىجدٶًج، ٽُ٪پچىىىث 

دٌثهوّش ٹڂچ٢ٶز ځْضٶپز هَڂٶٌث١ُز، 

فُظ لچجٷ ٌَٕقز ٕ٪ذُز وثّ٪ز ٱُهج. 

هوَچجڃ،  ٙىًثڃ ود چج١ٴ  ؽو ځ ُٰ صى ٱٺ

ٺجڅهڀ ٶز  دئځ ٱٍ ځچ٢ ٽأل  ُټ  ڂټ ځغ ٩

دٌثهوّىىش. ځىىڄ َىىأصٍ ثٽىىً لچىىجٷ 

ٖىڃ  ٽٸ. غال َضچجٵ ْخ ى ٌٚٱىث ف ٽُض

ٌٞوًٌ  ځڄ ثٽ ٝى٧..؟  ليث ثٽڂى فىٻ 

ځٌثًًث،  هج  ٽٸ، ىٹٌص پً ى ٶجٓ ٩ ثٽچ

ٶز  ٩الڃ ځچ٢ ځڄ إ چىث  ٽڀ َضڂٺ إىث 

فٌثُ  ٽً  ُّضقىٽىڃ ث چجٷ،  ْضٶپز ل ځ

ٽنوځىىز ٹىىالً ځىىڄ إَىىٌثڃ وصٌٹُىىج 

 پىث.وٽپذجًٍثڅٍ وثٽ٢جٽذجڅٍ، ٽُض٪ٶ

ؽٌَ  ع٤ساد ث ثب ٓ ك٢  ٝز غس١  ر

ُخ".  ٣د اُؼدا ؼؼبز "از ؾذ  ضق ر ٌٓ

ظبض    ٠ِ ؼؼج٤خ ػ ؽبزًخ  عزٔس ثٔ ٝر

 اُد٣ٔوساو٤خ.

ٽضْىىضڂٌ ثٽ٪ڂپُىىجس ٱىىٍ ؽڂُىى٨ 

م٠  ّضٶجځز  ّجُ ث پً غ ُجهَڄ ٩ ثٽڂ

ثٽقٌَىىز وثٽوَڂٶٌث١ُىىز، ٽىىُِ ٱٶىى٠ 

ٖ٪ذُز،  ُز ثٽ ُجس ثٽوَڂٶٌث١ ثٽٲ٪جٽ

ٶىٳ  ّز وثٽق ُجهَڄ ثٽُْج ٱٍ ځ دټ 

فُظ ٽچج ځ٢جٽخ ٩پً غّجُ  وثالٵضٚجه.

فٶىٳ ثإلڅْجڃ، ٹڂج َؾخ و٨ٝ ثٽُْجّز 

ٱٍ  ٶىٳ  ٨ٝ ثٽق ٶىٳ، وثڃ صى ٱٍ ثٽق
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إ١ىىجً ځذىىجها ثٽقٶىىىٳ ثٽ٪جٽڂُىىز، 

هڀ.  ّالځٍ ٽ ٮىث  ُأل، دپ ّضچجهًث ٩پ ث

، ٩پُهڀ غال َضٚىٌٱىث ځغىټ KNKدٚوه 

PKK وKADEK  ٱىىىٍ صْىىىٌُُ ثٽُْجّىىىز

ثٽُىځُز. ىٹٌس ىٽٸ ّجدٶًج، ٵذټ و٨ٝ 

PKK إلًلجح، صال٩ذش غوًدج ٱٍ ٵجةڂز ث

ځًج.  ٌٖر ٩ج ّذ٪ز ٩ ځوي  پً  ُأل ٩ ٩پ

فٚپش غوًودج ٩پً صچجٍالس ځڄ صٌٹُج 

. ځڄ ثٽڂقضڂټ دٌوٍ ځڄ ٩PKKپً فْجح 

ٽڂٚىجٽقأل، ٱىٍ  KADEKٌََو ثّضنوثٿ 

 KADEKثٽىٵش ثٽقجٽٍ َضچجٵٖىڃ ٽٞىڀ 

ثٽىىً ٵجةڂىىز ثإلًلىىجح. ٽىىُِ ٽىىوَچج 

 ٨ُٝ پً ځىث ٶجٓ ٩ ٺجٱٍ ٽپچ ٵش ثٽ ثٽى

ثٽىً  PKKدټ ٝڂىث  ،KADEKٽُِ )ٹهيڇ 

ثٽىً  KADEKٵجةڂز ثإلًلجح، ُّٞىڂىڃ 

ٞجً  لجح غَ ڂز ثإلً ڂټ (ٵجة پُهڀ ٩ ٩ .

َٖڂټ ٱٍ هثمپأل  KNKصچ٦ُڀ صقش ًثَز 

ثڃ َأمىي  KADEKٹټ ثٽٺٌه، وَىضڂٺڄ 

مىجٗ دهىج،  KNKځٺجڅًج ٱُأل. هځٌَٺج 

ٽوَڄ  ؾڀ ث ٽى څ ْؤوٽُز  ٢ىث ثٽڂ غ٩

ٹٌَڀ. َىؽو صچ٦ُڀ ځٖجدأل ٱٍ ًوُّج، 

٨ُ ص ٝڀ ثٽؾڂ ٺڄ  فور. َڂ َز وث قش ًث

، ال KNKٽُِ دڂٶووً ثفو ثٽض٪وٌ ٩پً 

مجًػ ٩ڄ  KNKصْض٨ُ٢ غوًودج ث٩ضذجً 

ثٽٶىىىجڅىڃ، وصٌٹُىىىج غَٞىىىًج ٽىىىُِ 

. وٱىٍ فجٽىز KNKدئځٺجڅهج ځ٪ىجهثر 

، KNKثڅٞڂجٿ ٹٌه إٌَثڃ وّىًَج ثٽً 
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هڀ..؟  ٽأل ٽ ُج ثڃ صٶى ٨ّ صٌٹ ځجىث دى

٩پُهڀ غؽٌثء ثالڅضنجدجس ٱٍ ثٽڂچج١ٴ 

هج إځٺج ٺىڃ ٱُ ضٍ ص َضڀ ثٽ څجس، وثڃ 

ٽضٺڄ  ٱز،  ُٚجس ثٽڂ٪ٌو نجح ثٽٖن ثڅض

لؤالء  ّجفضهج،  غټ  ضٍ صڂ ُٚجس ثٽ ثٽٖن

ثٽىىيَڄ ٽىىوَهڀ ثٽٶىىىر ثٽ٪پڂُىىز 

ُز  ٶوًر ثٽضٶچ ٽوَهڀ ثٽ ُز،  ثإلڅضجؽ

وثٽ٪ڂټ، وثٽيَڄ َ٪ڂپىڃ دٖٺټ ّپُڀ، 

ٽُِ ځڄ غؽټ ثٽڂچجٙخ، دټ ٱٍ ثٽىثٵ٨ 

لج  ضٍ دچج ٶُڀ ثٽ چجٷ ثٽ ؾىڃ. ل َچض

ٽضٺڄ ٽأل ٙ٪ىدز،  ٺټ  ٖ٪خ د ٕنجٗ ثٽ

ْض٨ُ٢  هج. َ ڂز ٽ ٢ىڃ ٵُ ٽيَڄ َ٪ ث

KADEK  ثڃ َأمىىي ځٺجڅىىًج ٝىىڂڄ صپىىٸ

ثٽذچُىىز وٝىىڀ ؽڂُىى٨ ثٽٺىىٌه إٽُىىأل. 

وَْض٢ُ٪ىڃ ثٽڂؾٍء ځڄ ؽڂ٨ُ ثه١ٌثٯ، 

ځچ٦ڂىىز ))* FKOٽىىُٺڄ ځغىىټ څڂىىىىػ 

وؽچىىىىح  ((ثٽضقٌَىىىٌ ثٽٲپْىىى٢ُچُز

غٱٌَٶُىىج. ثٽذىىجًثٍڅٍ وثٽ٢جٽذىىجڅٍ 

غًَٞج إىث غًثهوث ٱپُأصىث. ال صنٖىث 

٩ىىڄ مىى٠ ثٽقٞىىجًر  KNKځىىڄ ثڅٶ٢ىىج٧ 

ٚټ  ٖٺټ ځٲ ٽٸ د ٝقش ى ُز، و ثٽوَڂٶٌث١

پِ  ٖٺټ ځؾ ٹٌس ثڃ َض ضٍ. ى ٱٍ ځٌثٱ٪

َضأٽٰ ځڄ عالعڂجةز  KNKصٌَٖ٪ٍ دٖأڃ 

ٕىىن٘ وځىىٌصذ٠ دىىأل لُتىىجس ُّجّىىُز، 

ٱڄ  ُز،  ٚجهَز، عٶجٱ ُّز، ثٵض هدپىځج

دئځٺجڅأل ثٽ٪ڂټ * PJAوثٽچٌٖ وثإل٩الٿ. 

 .KNKدچٲِ ثٽٖٺټ ٝڂڄ 
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ىٹىىٌس هؽىىټ ٹىىىڅٲٌثڅِ ثٽْىىالٿ 

ثٽٺٌهٌ ٱٍ ثٽٌٖٳ ثهو٠ّ، ُّغڂٌ ٩ڄ 

ٹىڅٲٌثڅِ  ځڄ  غٌ  ځؤعٌر غٹ ؾز  څضُ

ٵز  چجٷ ٩ال ٢ُْچٍ، هڃ ل ْالٿ ثٽٲپ ثٽ

ُز  ُّز، ثٽ٪ٌد ٖ٪ىح ثٽٲجً ٺٌه دجٽ ثٽ

ٶو ثِڃ،  ٵىٻ ثڃ َچ٪ ُز. ال غ وثٽضٌٹ

ٽٺىىىڄ ٩ٶىىىوڇ ٝىىىٌوًٌ، وٽُؾىىىٌوث 

 ثٽضقٌُٞثس دٖٺټ ځٺغٰ ځڄ غؽټ ىٽٸ.

وبغ   ٣زْ اُ٘ ػالّ  ظب َ اإل ك٢ ٝ

٠ ٓٞال٤غ ٛبٓخ ثبُ٘عجخ ثؽٌَ ػبّ ػِ

ُالرؾبر األٝزٝث٢ ٓضَ اإلػداّ، اُِـخ 

رخِااذ عاادٍٝ  OHALٝاإلػااالّ. ٝزكااغ 

 األػٔبٍ.

دىىٌغَٺڀ، ٽڂىىجىث ال صض٢ىىىً لىىيڇ 

٩جةٶىًج ٱىٍ  MHPثٽڂٌفپز. إىث غٙذـ 

دٍ  قجه ثهوًو ٽً ثالص ٞڂجٿ ث َٴ ثالڅ ٌ١

ٱٍ ليڇ ثٽقجٽز ّضنٌْ. الڅأل لچجٷ ځڄ 

ج َچجٵٔ ٩پُچج، وثٽ٪ٶور صىٵٲش ٩چوڅ

 غًَو ثٽچٶجٓ ٩پُهج.

ؽدٝس   َٔ ٖٓ أُؾز هغ،  ك٢ اُٞا

وساف  ؼك األ ٘بى ث ٛ ٌٖ ٤ساد، ُ رـ٤

اُاار٣ٖ ٣واابٕٝٓٞ ثؽااٌَ عااد١. ٣اازْ 

 اُ٘وبغ ؽٍٞ ـؾخ  عب٣ٝد.

لټ  چجٷ..؟  ځجىث ل ٶز  ٱٍ ثٽقٶُ

 فٶًج ثٽڂٖٺپز ٙقُز..؟
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٤ص  ٗ  ّٞ٤ ظأٍ اُ ٔٞق،  ٘بى ؿ ٛ

ـؾ٤لخ  ك٢  ٜرا  ظؤاٍ ً  ِٞ ثس  ؿ ثس

ؼ ٜب ذز٣ فؾخ  ٗ ٌبٍ، اُ ًبٕ زار٣ خ، 

ٛ٘بى اعزٔبع ٤ُٜئخ اُزخى٤ه اُؼ٤ِب 

رْ رأع٤ِٚ، ًٔب اٗٚ ٛ٘بى ٓٞػد هٔخ 

اُواابرح، ٓااٖ أُؾزٔااَ إ رٌاإٞ 

 اُعجت.

ٶجٓ  ُّضڀ ثٽچ ًٞج.  ٺيث غَ ٺٌ ل غٱ

فىٻ ليڇ ثٽڂىث٨ُٝ ٱٍ ٵڂز ثٽٶجهر، 

غؽجوَىىو إځىىج ثڅىىأل َضهىىٌح ځىىڄ 

٢ٴ  هيث ثٽڂچ څأل د ْؤوٽُز، غو ث ثٽڂ

َن٠٢ ثڃ َڂْٸ دَځجٿ ثهځىً، دجٽٞذ٠ 

١ٌَٶُڄ،  ؽو  چج َى ليث. ل هڀ  ال َُٲ

قجه  ٽً ثالص ُج ث ٞڀ صٌٹ ځج ثڃ صچ ٱئ

ثهوًودىىٍ وصقىىټ ثٽٶٞىىُز ثٽٺٌهَىىز 

دأّىىپىح ځىىٌڃ، غو ثڅهىىج ٽىىڄ صچٞىىڀ 

وصٚىىذـ وٝىى٪هج ٹىىجٽ٪ٌثٳ. وّىىض٪ُٔ 

٢ُْچُُڄ  ٨ٝ ثٽٲپ ٖجدهز ٽى پز ځ ځٌف

ځجء  ْٺخ ه چولج ّض ٌّثةُپُُڄ، ٩ وثإل

ٺٌه  ٶو ثٽ ٽڄ َٲ ضجٽٍ  ٌُر، ودجٽ ٹغ

 ثٽٺغٌُ.

ٜااْ اؽسهااٞا ظاالْٜ٘ ٣وُٞاإٞ اٗ

 ثأٗلعْٜ ُْٝ ٣جن وس٣ن ُِؼٞرح.

ٽٸ،  ُٴ ى ُز ص٪ هجس ځ٪چ چجٷ ؽ ل

ولىى څجٱىي  (11)لچجٷ دٌصىٹىٻ ًٵىڀ 

څأل  ُيڇ، وإال ث پُهڀ صچٲ ٪ىٻ، ٩ ثٽڂٲ
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ٱٍ  ٽٸ  ڂش ى ٵو ٵُ پٴ. و ُّذٶً ځ٪

ًّجٽضٍ ثالمٌُر. ځجىث ُّقوط إىث صڀ 

ص٢ذُٶىىأل غو ٽىىڀ َىىضڀ ص٢ذُٶىىأل..؟ ال 

نجًػ، ٱٍ ثٽ ڂىڅچٍ   ُٰ َٶُ ٩ٌٯ، ٹ  غ

غڅچٍ صن٢ُش ثٽٺڂجٽُز، ثٹضذىث ليث. 

َؾخ ٩پً ثٽٖ٪خ ثٽضٌٹٍ ثڃ َٲهڀ ىٽٸ 

ٌَٖچجس  ٩ىثٿ ثٽ٪ ٹٌس ًوؿ غ ُوًث. ى ؽ

غٽُِ ٹيٽٸ. ثصٲجٳ غ٩ىثٿ ثٽ٪ٌَٖچجس 

دىىىُڄ ثهصىىىٌثٷ وثٽٺىىىٌه ٹىىىجڃ 

٢ٚٲً  ٶو ځ ٙقُقًج. ٩ ّضٌثصُؾًُج، و ث

ٵًج ٝو ثإلڅٺپَُ  ٹڂجٻ ځ٨ ثٽٺٌه ثصٲج

وثٽٲٌڅْىىُُڄ، وٹجڅىىش ٽىىأل ٩الٵىىجس 

ځىى٨ ٹىىٌه ثٽ٪ىىٌثٳ دٶُىىجهر ځذجٕىىٌر 

ًٞج  ٌَثڃ غَ ٹٌه إ ځ٨  ؾٍ، و ثٽذٌٍڅ

ٱٍ  ٽأل  ٪ظ دٌؽج ڂج د ّڂٺى. ٹ ُجهر  دٶ

ىٽٸ ثٽىٵش، ٹجڃ ليث ٙقُقًج. ٱٍ ىٽٸ 

ثٽىٵش ٽڀ َضڀ إهًثٷ غلڂُز ثالصٲجٳ. 

، َىضڀ إٱْىجه صپىٸ 1291د٪و غ٩ىىثٿ 

ځجىث  ٺڄ  ٝجس ٽ ذوغ ثالڅضٲج ٽٌوؿ، وص ث

پٸ  ٝجس، ٱڂ ليڇ ثالڅضٲج ٶجهر  ؽٌي ٽ

، ثٽضقڂىىىىث ځىىى٨ ٱىىىٌثس وغځغجٽىىىأل

ضً  ٺٌه ف ّضغڂٌوث ثٽ ُٕز وث ثهوٽُٮجً

ثٽچنىىج٧ ٽڂٚىىجٽقهڀ ٽڂىىور غًد٪ىىىڃ 

 ٩جځًج، ثڅهڀ ٵىځُُڄ دوثةُُڄ.

ّجةټ  پٸ ثٽٌ ٚوه ص ٺڀ د ٹٌس ٽ ى

ضٌر،  پٸ ثٽٲ ٱٍ ص ٽٍّ  ضٍ وًهس إ ثٽ

چوڅج  ٚجدجس ٩ َجه ثٽ٪ ٩ڄ ثٍه قوط  وصض
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چج  َووڃ مچٶ هڀ ٌَ ًٞج، وغڅ چولڀ غَ و٩

څقىىىڄ ثالعچىىىجڃ وثٽُْجّىىىز. د٪ىىىو 

جس ديٽُش ثٽؾهىه هّو ثٽ٢ٌَٴ ثٽضْ٪ُچ

ٚپچٍ  ّجةټ ص چجٷ ً څش ل ځجځهڀ، ٹج غ

دُڄ فُڄ وغمٌي ٱٍ هځٖٴ، وإىث ص٢پخ 

٩وٿ  ّذخ  ٩ڄ  ّأٽىڅٍ   .ٌٖ ځٌ ٽضچ ثه

صىىىىؽهٍ ثٽىىىً ١ىىىٌٯ ثٽذىىىجًٍثڅٍ 

ٌٚٿ،  ّذى٧ ثٽڂچ ٱٍ ثه ذجڅٍ.  وثٽ٢جٽ

ّض٨ُ٢ ثڃ  ڂٴ وغ ٖٺټ ځ٪ ځىً د ٝقش ثه و

ثٹٰٖ ٩ڄ ثٽٶٞجَج دٖٺټ غٹذٌ. ٽهيث 

څىث  ٵىٻ ٽُٺى ځ٨ غ ٵجصهڀ  ٶالء. ٩ال ٩

ثٽذىىىجًٍثڅٍ وثٽ٢جٽذىىىجڅٍ ٱىىىٍ غٌ 

ځْىىضىي، ال صٚىىوٵىلڀ. ٵذپهىىج څذهىىش 

ڂج  پش ٽه ٪ز وٵ لجه وؽڂ ٶجڃ ٱٌ ثٽٌٱُ

ځىىىڄ ثٽڂقضڂىىىټ ثڃ َ٪ڂىىىال ٩پىىىً 

  ث٭ضُجٽٺڂج.

ك٢ ) ؼخ  ٤ن عٔ فس٣ؾبد اُسك فد ر ٣و

  (األظجٞع أُ٘فسّ

َٶىىجٻ دىىأڅهڀ ١ذٶىىىث ثٽڂىىجهر 

پٍ،  ٖٺټ ٱ٪ چج د چجصى دقٶ ْز ٽپ ثٽنجځ

ث د٪ڂىىټ غٕىىُجء غمىىٌي ٙىىقُـ، ٵىىجځى

ثًَٞج. لچجٷ ؽچجَز ث٭ضُجٻ دجٽڂأل ٱٍ 

غوًودىىج. غصىىىث ثٽىىً لچىىج وٵىىجځىث 

ّضؾىثدهڀ.  ڂش دج چٍ ٵ ّضؾىثدٍ، ٽٺ دج

دجٽڂىىأل ٹىىجڃ َٶىىىٻ: ال صٞىى٪ىڅٍ ٱىىٍ 

وثٽٖى٪خ ثٽٺىٌهٌ، څهىؼ  PKKځىثؽهز 
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ًَٮڄ ى صجصٌٖ ٵضټ دجٽڂأل، صٌَو 

ٺٌه  ُجء ثٽ ٨ٝ إف ليث ثٽى ٱٍ  دج  غوً

پٍ  چجٷ ٩ هج. ٱه ڂٌصذ٢ُڄ د چٌ، ثٽ ؽضُ

ثٽڀ َٺڄ ځڄ ثٽ٪ٚجدجس، ولڀ َقُىڅأل 

ْٺُچز  ضجر ثٽڂ پٸ ثٽٲ   )ٹجٽڂپىٷ. وص

فضً ٽُِ ٽهج  (٣وفد اُسك٤وخ ظٞشراز

هج.  ٶذٜ ٩پُ ٶىڃ ثٽ دجٽقٌح، َپ ٵز  ٩ال

ځىىڄ  PKKو KADEKَؾىخ ٩پىىُهڀ إمىىٌثػ 

ؽىىووٻ غ٩ڂىىجٻ غوًودىىج. ٵپىىش ثڃ 

. ىٹٌس ٱُڂىج KNKَچض٦ڂىث صقش ًثَز 

ٍ ّذٴ ٩ڄ إهثًر ځْضٶپز هَڂٶٌث١ُز ٱ

ځجس  ٚپچٍ ځ٪پى ڂجىث ال ص ّش، ٽ دٌثهو

٩ڄ ليث ثٽڂىٝى٧. غٽڀ صذپٮىڇ، غلټ 

لچىىجٷ ځٖىىٺپز، دپٮىىىڇ دٖىىٺټ ٙىىقُـ 

وّپُڀ. غڅٺڀ ځقجځُڄ وو٥ُٲضٺڀ ٽُْش 

لىىيڇ ٱٶىى٠، ثڅهىىج ځهڂىىز إڅْىىجڅُز 

ٽڄ  ٽٸ و ٽز ى ٪جًٛ ثٽوو ُز. ال ص وو١چ

ص٧ًَ ثٽ٪ىثةٴ غځجځٺڀ. ٽى ٹجڃ لچجٷ 

 ٍ٩ پز. ال غّه فوعش ثٽڂٶجد ڂج  ٖجٹټ ٽ ځ

ٽُِ  دجڃ ٺڄ  ٌَثٿ، ٽ ځج  پً  ٨ٝ ٩ ثٽى

ڂټ ثڃ  ًٞج. َقض ٖجةڀ غَ ّذخ ٽپض چجٷ  ل

َهىىوهوڅٺڀ، غڅهىىڀ َهىىوهوڃ ًةىىُِ 

پضڀ  ٺڀ صقڂ ڂج غڅ ًٞج. د هڀ غَ وًٍثة

لىىيڇ ثٽڂهڂىىز ٱىىأڅٺڀ ځؾذىىٌَڄ ٩پىىً 

دأڅچٍ  ٽىڃ  هج. َٶى ُي ځض٢پذجص صچٲ

ًةىىىُِ وًٍثء، ثڅهىىىڀ َچضنذىىىىڅچٍ 

، ٱڂج هثٿ ٹيٽٸ ٩پُهڀ KADEKٽٌةجّز 
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ٞجٻ ٽٍّ، څ ٚٮىث إ ٖٺټ  ثڃ َ هيث ثٽ د

 ٭ٌُ ځڂٺڄ، إڅچٍ ال غٵذټ ليث. 

لټ َضڀ ثٽچٶجٓ ٩پً ځٌثٱ٪جصٍ ٱٍ 

 وّجةټ ثإل٩الٿ.

 ال ٣٘بهػ ػ٤ِٜب ك٢ اإلػالّ رس٢ً.

ٶجٓ  َضڀ ثٽچ لټ  لؤالء.  ٹىث  ثصٌ

 ٩پُهج ٱٍ ثإل٩الٿ ثٽڂؤَو ٽچج.

٣٘ااابهػ ذُاااي كااا٢ اُزِلااابش 

 ٝاُفؾبكخ؟.

ځىىج ثّىىڀ ثٽؾٌَىىور. غځىىج ٍثٽىىش 

 ثّذى٩ُز..؟

 YEDINCIاظاأٜب ٗؼااْ اظااجٞػ٤خ. 

GUNDEM. 

ٶز.  ّڂجء ثٽڂپٲ ليڇ ثه ٹىث  ٽُضٌ

 ځضً ّضٚذـ َىځُز.

 ك٢ ٛرا اُف٤ق.

ٱپُقىٽىلىىج ثٽىىً َىځُىىز. ځىىڄ 

، *HALK GUNDEMIثٽڂڂٺىڄ ؽ٪ىټ ثّىڂهج 

 *OZGUR GUNDEMٹجڃ ثّڂهج ٱُڂج ّىذٴ 

 غٽُِ ٹيٽٸ.
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 ٗؼْ.

ٹجڃ  ٖهٌَز،  پز ثٽ ّڀ ثٽڂؾ   )ځج ث

OZGUR HALK*). 

 ٗؼْ. 

ٌ ځىىڄ ّضٚىىذـ إَوَىٽىؽُىىز ثٹغىى

ُټ  َز ٽپضقپ قىث ثهوٽى ْجدٴ. ٽُڂچ ثٽ

ثٽچ٦ٌٌ. وٽُْضى٩ذىث څهؼ ثٽڂٌثٱ٪جس 

 وَؾْوولج. لټ ٽهج صأعٌُ.

 ٗؼْ.

٩چىىوځج صٚىىذـ َىځُىىز، ٽُضٌٹىىىث 

غٵىىىٻ ثٽُْىىجً ثٽضٌٹىىٍ ثٽٺالّىىُٺُز 

َٴ  ٩ڄ ١ٌ ٲىةُڄ و دجٽٺىثهً ثٽٺ ٶًج.  ف

صؾوَو ثٽٺىثهً وفْخ څهؼ ثٽڂٌثٱ٪ز، 

ُز.  ٞجًر ثٽوَڂٶٌث١ ٩ڄ ثٽق ٌٖوث  ٽُچ

لىىيڇ  (إ٣٘اابٕ)ثٽڂْىىؤوٻ ٩چهىىج  ځىىڄ

ثه٩ڂجٻ ال صٌُّْ دُو ٕن٘ وثفو، ٽضٺڄ 

٪ٌٯ  ڂټ، وص هڀ ثٽ٪ َور، صٲ ٺىثهً ٩و د

ثٽووٽىىز، صٲهىىڀ ثٽُْجّىىز، ثٽقٶىىىٳ 

وثٽڂؾضڂىىى٨، ىو صىىىأعٌُ وځضَڅىىىز، 

ُز  ٞجًر ثٽوَڂٶٌث١ هؼ ثٽق ْووث څ ٽُؾ

ٽيَڄ  لؤالء ث ُو.  ٖٺټ ؽ ٪جصٍ د ٽڂٌثٱ

لټ  دج،  ٱٍ غوً پىث  ځجىث َٲ٪ ٝوٌ، 

 ٩چهڀ..؟ ٽوَٺڀ غمذجً 

 ٝلؼْٜ ًٔب ٛٞ، ُْ ٣زـ٤س.
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َ٪چىىٍ ثڅهىىڀ ځىىجٍثٽىث َّ٪ُٖىىىڃ 

ٶز  قجط ٩ڂُ ُجٿ دأد ؾخ ثٽٶ ْهڀ، َ ثڅٲ

٩ڄ ؽجڃ َىؽأل، هٹضىً ّپُڂجڃ وّپُڀ، 

ّج٩ًش  ٙٲىٱچج،  ٹىث  چوځج صٌ هؤالء ٩ ٱ

ڂج  هج. ٹ ٽً ؽجڅذ ْقذهڀ ث ُج د غٽڂجڅ

٩ڄ  ُز  ّز صقپُپ ُجٿ دوًث ؾخ ثٽٶ َ

ٙٲىٱچج.  ٝڂڄ  ٹجڅىث  چوځج  ٝج٩هڀ ٩ غو

ٲضُىىجس ځىىڄ غځغىىجٻ آَٲىىٌ لچىىجٷ ثٽ

ٺيث  ٝج٩هڄ ل څش غو لټ ٹج َجس.  وثهمٌ

٩چوځج ٹڄ ٩چوڅج، غٿ ثڅهڄ همپڄ ٱٍ 

ځڄ  هڄ  لټ الڅ ٽٸ،  ٪و ى ٽز د پٸ ثٽقج ص

ّضنوثځهڄ  صڀ ث ٚٮٌُر  َز ثٽ ثٽذٌؽىثٍ

غٿ ٹىىجڃ ٽهىىڄ ٩الٵىىجس ځْىىذٶز، َؾىىخ 

ثٽضأٹو ځڄ ىٽٸ. ځجىث َ٪ڂټ ٱٌفجڃ، 

 غځج ٍثٻ َٶىٻ: دأڅأل ځٌصذ٠ دٍ.؟

 ٓسرجه ثٌْ.ٓبشاٍ ٣وٍٞ ثأ٢٘ٗ 

 ځڄ َىؽو ٩چوڇ..؟

 ٠ُ ٤خ ا ٖٓ صٔبٗ لخ  ػخ ٓؤُ ٓغٔٞ

٤بد  ٠ُ اُلز لبكخ ا ؼخبؾ، ثبإل ؽسح   ػ

 ٌٖ فًب، ُ ؽسٕٝ ؼخ ؽٞا٢ُ ػ ػدرْٛ  ٝ

 اُلز٤بد ك٢ ظغٖ رخس.

ٱٌفىىجڃ ًؽىىټ َځىىْڄ َؾىىخ ثٽٶُىىجٿ 

ٖٺپضأل.  ْىَز ځ ؾخ ص چأل. َ قجط ٩ دأد

 دپٮىث ىٽٸ ٽٚذٌٌ.
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ذٛت ـدز اُد٣ٖ  ٣دِٗي ا٠ُ ظغٖ 

 ٕ ٛ٘بى، هبٕ ر٣سإ، ٝٛٞ ا٥

 ځجىث َٶىٻ.

ٌسر،  و٤٤ٖٓٞ اُ ٖٓ اُ ٘ذ  ً ٢ٗ أل

ُٝاااْ   ٓاااٖ  ،PKKاٗزعاااجذ اُااا٠ 

ثبإل٣د٣ُٞٞع٤ااخ، ُاارا ػ٘اادٓب رٞهااق 

 اٌُلبػ أُعِؼ، اٗلفِذ ػْٜ٘.

لټ  ٶىځٍ،  ٺٌهٌ ثٽ ٶً ىثٷ ثٽ ٱپُذ

 ٽوَٺڀ غمذجً ٩ڄ ځجلٌ.

 ٣وبٍ اٗٚ اخر ػب ِزٚ.

دهيڇ ثٽْهىٽز، ليث َ٪چٍ دأڃ ٽأل 

 لى..؟ ٩الٵجس ځْذٶز، ٩ؾذًج ثَڄ

 ٣ؼزود اٗٚ ك٢ زٝظ٤ب.

ليث َ٪چٍ ثڃ ٽأل ٩الٵجس ځ٨ ًوُّج 

، َؾىخ ثڃ څذقىظ *KGBوثڅأل ٩ڂُټ ٽى 

ضٍ  ٚجدجس ثٽ لؤالء ثٽ٪ ُٝهڀ،  ٱٍ ځج

 دُچچج.

ٱٍ  ٱجٳ  ّجٽز ٽپٌ ٌٖوڃ ً ذش ٩ ٹض

 ثٽْؾىڃ.

ػِاا٠ ؽااد ػِٔ٘ااب، اٗااٚ ٝـااِذ 

 .BARTINزظبُزٌْ ا٠ُ ظغٖ 

ٽُٺڀ  ٙپش إ فجٻ، إىث و ٹټ  پً  ٩

ش ٩ٖىىٌوڃ ځ٪پىځىىجس ٱذپٮىلىىج، ٹضذىى
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٢ىڅٍ  ٽڀ َ٪ ٕهٌ  ّضز غ چي  ّجٽز. ځ ً

ثٽٌّىىجةټ ثٽضىىٍ صىىٌه ځىىڄ ثٽْىىؾىڃ، 

ًصذىىىىث صپىىىٸ ثٽپٶىىىجءثس ثٽضىىىٍ 

لج  ٌٚ، ثڅٶپى ٖٺټ ځنض لج د غؽٌَضڂى

دأڅٲْىىٺڀ ثٽىىً ثٽْىىؾىڃ وثٽْىىجفجس 

ثهمٌي وثٽٲضُجس ثًَٞج، ليڇ ځهڂضٺڀ. 

ذىث  ُو، ًص ٖٺټ ؽ ْٺڀ د ڂىث ثڅٲ څ٦

ځڄ  لټ  ٙذٌٌ.  ُٴ  ٕٲهُز ٽپٌٱ ّجٽز  ً

ىڃ، لىىؤالء ثٽىىيَڄ ځْىىضؾو ٱىىٍ ثٽْىىؾ

ْؾڄ  ٱٍ ثٽ ځًج  ٌٖوڃ ٩ج ڂور ٩ غىث ٽ ځٺ

ٖجٹټ  ٽوَهڀ ځ لټ  پىڃ..؟  ځجىث َ٪ڂ

ٖجٹټ  ٽوَهڀ ځ ٺىڃ  ؾخ ثڃ ال ص صيٹٌ، َ

 ٵجڅىڅُز.

 ْٜ ٣خ، الٗ ؽبًَ عد ُد٣ْٜ ٓ ٤ُط 

ِخ،  زساد و٣ٞ عغٕٞ ُل ك٢ اُ ضٞا  ٌٓ

ظه  ٓغ اُٞ زأهِْ  ودٝزْٛ اُ ٤ُط ثٔ

 اُخبزع٢ ثؼد خسٝعْٜ ٖٓ اُعغٖ.

هؼ  ْووث څ هڀ ؽ ٵىٻ ٽ ٪جصٍ ث ځٌثٱ

ّز،  ٱٍ ثٽُْج ځٌڅُڄ  څىث  ُوًث، وٹى ؽ

دٖىىٺټ غّجّىىٍ. ٽٶىىو  HADEPوّىىٌُّوث 

ٱٍ ثٽْؾىڃ ٽوَهڀ  ضًج ١ىَالً  غځٞىث وٵ

ًُٙو، ٽُ٪ٺْىڇ ٩پً ثٽى٠ّ ثٽنجًؽٍ. 

غص٢پ٨ ٩پً ثٽٌّجةټ ثٽضٍ صٌهڅٍ ځڄ 

ثٽْؾىڃ، فُظ صىؽو ٱُهج ؽڂټ ځغٌُر. 

ٱىىٍ ثٽقٶُٶىىز ٽىىوَهڀ ًٙىىُو، ولىىڀ 

ڀ صچىٌَ ځض٪ڂٶُڄ، غٵىٻ ٽپؾڂ٨ُ ٩پُٺ
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ثٽٖىى٪خ. فضىىً وٍَىىٌ ثٽ٪ىىوٻ ٙىىٌؿ: 

دڂٶىىىووًلڀ ثڃ َٺضذىىىىث ًّىىىجةټ ال 

ٱز  هٰ ٽڂ٪ٌ ٶىٳ. غصپ ځ٨ ثٽق ٪جًٛ  صض

وٝىى٨ ثٽٌٱىىجٳ، َځىىڄ وغَىىڄ َٶىځىىىڃ 

٩وهلڀ،  لى  ځج  لڀ،  َڄ  ڂجصهڀ، غ دڂه

صڂٌٹَلڀ. ثڅضٖجًلڀ ٱٍ ثٽڂچ٢ٶز، ٱٍ 

غٌ ّىىجفز ځىىڄ ثٽٖىىڂجٻ وثٽؾچىىىح 

َضڂٌٹىىَوڃ، ځىىڄ غٌ ّىىجفز َچٞىىڂىڃ 

ٿ ځْىىضڂٌ، ٹُىىٰ ثٹغىىٌ، لىىټ ثالڅٞىىڂج

 ثٽى٨ٝ ٱٍ ثٽؾچىح..؟ 

ٛ٘اابى اؽزٔاابٍ إ ٣وااّٞ ز اا٤ط 

 ٝشزاء ظٞز٣ب ثص٣بزح ا٠ُ رس٤ًب.

ٝج٧  لٍ غو ځج  ليث،  ٽُِ  ٺڄ،  ځڂ

 ًٱجٵچج..؟

ٛ٘بى ػ٤ِٔبد اؽزغبع٤خ عد٣خ ك٢ 

 ظٞز٣ب لد هساز االرؾبر األٝزٝث٢.

ث٩ضٶو دجڃ ثالڅٞڂجٿ ثٽً ٙٲىٱچج 

ٺڀ.  ٽٸ ٽ ٝقش ى ٶز و ٱٍ ثٽقٶُ غٰ.  ځٺ

چجٍٻ چج ځ ُٕجء  ٽ ٽٍ غ ّىًَج،  ٱٍ 

ٕنٚىىُز ځىؽىىىهر لچىىجٷ، ٱپُقىىجٱ٦ىث 

فوٹڀ  ُيلخ غ پش ٽ لج. ٵ هج وَقڂى ٩پُ

ثٽً لچجٷ، ثڅأل ځ٢پخ ځذوغٌ. وٽُٶُّڀ 

ٱٍ  ٖ٪خ  ٨ٝ ثٽ ٖٺټ. و هيث ثٽ ٽٸ د ى

إٌَثڃ ؽُو، ث٩ضٶو ثڃ ثًصذج١هڀ دچج 

 ٵىٌ. 
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 َځڄ لڀ ثٽڂضىثؽوَڄ ٱٍ غوًودج..؟

 ٓظلس ر٣برب ٛ٘بى.

 ّجدٶًج ٹجڃ لچجٷ ًٝج غٽضىڃ.

 ٗؼْ.

 َځڄ ځڄ ثٽٌٱُٶجس لچجٷ..؟

 رظ٤ب ر٤ٗص ٛ٘بى.

مٌي،  فور غ چجٷ وث ڂټ..؟ ل لټ ص٪

 ّجٹچز.

 ذٛجذ ُِٔؽبزًخ ك٢ أُؤرٔس.

صيلخ،  ٌٝوًر الڃ  چجٷ  ٺڄ ل ٽڀ َ

پُهڀ  ٢ٌ. ٩ دج م َجح هوً ٽيلخ وثإل ث

ؽش  ٶو إْڃ مٌ ضوثدٌُ. غ٩ض نجى ثٽ ثص

 ٹْذٌُ َٺٲٍ. ٹجڃ لچجٷ وٵٰ.

ال راااصاٍ اُسك٤واااخ شالٍ راااد٣س 

 اُٞهق.

ځڄ لچجٷ غًَٞج...؟ غٱٺٌ ثڃ غوؽأل 

ًّجٽز ځٲٚپز فىٻ ثٽڂٌغر ٱٍ ثالّذى٧ 

ثٽٶىىجهٿ. ص٢ىىىً ثالّىىضُ٪جح ٽىىوي 

ثٽڂٌغر، غٽُِ ٹيٽٸ، ثڅچٍ ځٌٚ ٩پً 

ؽجٻ  ضً ً ڂٌغر. ٱق َز ثٽ ُٴ فٌ صقٶ

دأڃ  ٶز،  ليڇ ثٽقٶُ ٹووڃ  پڀ َؤ ثٽ٪

ثٽٶٌڃ ثٽىثفو وثٽ٪ٌٖوڃ ُّٚذـ  ٩ٌٚ 

ُٞز  لٍ ٵ ڂٌغر  ُٞز ثٽ ڂٌغر، وٵ ثٽ
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ٽُْش ٵُٞز ؽچِ ٱٶ٠، لٍ ثؽضڂج٩ُز و

ٵٞىىُز ثٽٌؽىىټ غَٞىىًج فْىىخ ًغَىىٍ. 

ثٽقٞجًر ځڄ إڅضجػ ثٽٌؽټ ٽڂور مڂْز 

ؽټ  ضٌا ثٽٌ ٵيًر، َه هج  ّچز، ثڅ آالٯ 

دضپٸ ثٽٶيثًر ؽَء دؾَء، ّأٱٺٌ فىٻ 

ىٽىىٸ، ثِڃ ّىىأٵىٿ دضىٝىىُـ ٵٞىىُز 

ْذش  ڂجُ. ثٹض ٦ٌوث دق ؽټ، ٽُچض ثٽٌ

ثٽڂٌغر ّىَز ٱٍ ١ٌَٴ ثٽقٌَز، فُجر 

ڂٌغر،  ځ٨ ثٽ ٌٖٱز  ڂٌغر ثڃ ځ پً ثٽ ٩

صٺضْخ ثٽقُجر ثٽڂٌٖٱز. َٶىٽىڃ ٩چٍ 

ٙجفخ  چٍ  هڀ غڅ ٵىٻ ٽ ٪ُٔ. غ َ ُٰ ٹ

قوط  څج ثص ٮز، وغ ُجء ٽ ٵوًر، ٽألڅذ

چٍ  ضوَچًج، ٽٺ ْش ځ ُجء. ٽ ٮز ثهڅذ دپ

غصقىىوط دپٮىىز ثإلٽىىأل، لٺىىيث غ٩ىىُٔ، 

ثٽضقىىوط دپٮىىز ثإلٽىىأل ٽىىُِ دهىىيڇ 

ثٽْهىٽز، َؾخ ثڃ ُصٲهڀ ٵُٞز ثٽڂٌغر 

ٽڂٺجڃ دٖٺټ ؽُو، ّچ٨ٞ ثٽڂٌغر ٱٍ ث

ضجٽٍ  ٌٖٯ، دجٽ ٪ُٔ د ْجڅٍ، وثڃ ص ثإلڅ

ځڄ  ٌٖٯ.  ٖٺټ ځ ڂٌغر د ځ٨ ثٽ  ُٔ٪ ثٽ

ٽٸ  ٝـ ى ٵىصٍ..؟ ّأو ٹټ  ّضڂو  َڄ غ غ

ٶجهٿ.  ّذى٧ ثٽ ٱٍ ثال ذوغٌ  ٖٺټ ځ د

هيث  ڂز د ځٌغر ٦٩ُ پٴ ث ديٽٸ ثڃ م و

ثٽٖىىٺټ ّىىُچٶي ثٽ٪ىىجٽڀ وثٽڂؾضڂىى٨. 

ثّضچجهًث ٩پً ىٽٸ إڅٍ ثځضپٸ ثٽٶىر، 

ٵىٻ  ٵىر. غ ٙقجح  ٚذقڄ غ پُهڄ ثڃ َ ٩

ه ُىس ٽ ٞڄ وًثء ثٽذ ؾخ غال ٌَٹ ڄ، َ

ثٽنجٙز وثٽ٪جځز. ٵذټ ثِڃ صقوعش ٩ڄ 
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ٽز  پز ثٽوو ٱٍ ځٌف قٌر  ُىس ثٽ ثٽذ

ُىس  ځڄ ثٽذ هش  ضٍ ثصؾ ْىځٌَز ثٽ ثٽ

ثٽقٌر څقى ثٽذُىس ثٽ٪جځز. دجٽضجٽٍ 

ٱٍ  ٪ىث  ٽو٩جًر. ٽُؾضڂ ُىس ث ٢ىًس د ص

څش  َز ٹج ٱٍ ثٽذوث قٌر.  ُىس ثٽ ثٽذ

ځؤّْز ثٽ٪جةپز ؽُور، وٱُڂج د٪و صڀ 

ّض٪ذج ڂٌغر ث صجًَل ثٽ ٝى٧  هلج، دڂى

قٌر،  ڂٌغر ثٽ ڂج٩ٍ ٽپ ٶو ثالؽض وثٽ٪

ٌٞوًٌ  ځڄ ثٽ ڂؤصڂٌ.  قى ثٽ ضىؽهڄ څ ٽُ

ثڃ َٺىىىىڃ ٽىىىوَهڄ د٪ىىىٜ ثٽذُىىىىس 

ٚذقىث  دأڃ َ  ٍ٩ څج ال غه ځىثٻ. غ وثال

ٹجٽٌلذىىجڃ وثٽٌثلذىىجس، ٩پىىُهڀ ثڃ 

ٱز  ذجڃ، عٶج ٪ُٔ ثٽٌل َ ُٰ ڂىث ٹ َٲه

ثِٽهىىز صذىىوغ ځىىڄ ّىىضجً، ٩ٖىىضجً، 

َ ضً غٱٌوه ٚټ ف څج وص ّچ٪ڂټ إَچج ش. 

ليڇ  ٱز،  ليڇ ثٽغٶج ُجء  ّذُټ إف ٱٍ 

لڄ  ْڄ  ُجصٍ. َځ ٮىلڄ صق چج، دپ عٶجٱض

ثٽپىثصٍ صٌهڃ ثڃ صٚذقڄ ١پُ٪ُجس ځڄ 

دج،  ٱٍ غوً ڂٌغر  ُجس ثٽ ؽټ ٱ٪جٽ ث

ٺڀ  ذىث ځ٪ ليث، ثؽپ ٩ٌٯ  َو ثڃ غ غً

 ليڇ ثهّڂجء هٵُڂهج.

دٚوه دٌثهوّش ثصٶٌح دٖٺټ ځذوغٌ 

، HADEPودئٌٙثً ٹذٌُ. دٚىوه ځىٝىى٧ 

 لټ دڂٶووًلڀ إ٭الٵأل. فْخ ًغَٺڀ

ثخفٞؾ ٛرا أُٞلٞع، عبءد ٤ٛئخ 

 ٖٓAB ّٓعاأُخ إؿالهاٚ  ٝ ػاد ٌُٖ ،
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وبثالد  ؼد، أُ لؾخ ث عذ ٝا هٚ ٤ُ إؿال

ؼك  ٣بُغ٤٤٘٤ٖ ٝث هسٙ  ٓغ  عزٔسح  ٓ

اُغٜبد ا٤ُعبز٣خ، ٌُٖ ال ٣٘ؼٌط ٛرا 

ُِخبزط، ظ٤ؼِٖ ك٢ اُؼبؼس ٖٓ  ٣بز 

 ػٖ ال ؾخ أُؤظع٤ٖ.

 صڀ إ٩الڅهج غٽُِ ٹيٽٸ..؟

   زْ إػالٜٗب ؽز٠ ا٥ٕ.            ُْ ٣

ليڇ   ٖأڃ  ڂىه د ځ٨ ځق چج  صٺپڂ

٭الٳ  ْأٽز ثإل ٶو ثڃ ځ ٨ُٝ، ث٩ض ثٽڂىث

ّضضٞىىـ ٱىىٍ لىىيث ثٽٖىىهٌ، ٽُ٪٢ىىىث 

ثهلڂُىىز ٽپضچ٦ُڂىىجس ثٽوَڂٶٌث١ُىىز. 

ٹچضڀ ځڄ څجفُز  (٣ِزلذ ا٠ُ أُؾب٢ٓ)

چجء  ځىث دذ ؾخ ثڃ صٶى ٕپُؾجٌ، َ صج

لچىىىجٷ. ثٽضچ٦ُڂىىىجس  HADEPصچ٦ىىىُڀ 

ڂىٿ ڂز.ٱٍ ٩ پُهڀ  ځه ؾخ ٩ ُج َ صٌٹ

ٶٌي  ٱٍ ثٽ ٖ٪خ،  ڂجس ثٽ ٖجء صچ٦ُ ثڅ

ُز،  ٶٌي ثٽوَڂٶٌث١ قجه ثٽ چجء ثص د

ُجس  چجء ؽڂ٪ چىثفٍ د ڂوڃ وثٽ ٱٍ ثٽ و

ڂىث  ٮالء، څ٦ دز ثٽ ٽز وځقجً ٝو ثٽذ٢ج

٪ظ  لټ َذ ١جً،  ليث ثإل ٱٍ  ْٺڀ  غڅٲ

ثهٙوٵجء ثٽڂڂََُڄ ّالځهڀ، ٹجڃ لچجٷ 

 ، لټ َٺضخ ثِڃ غًَٞج..؟(ثڅؾٍ)

 ٗؼْ.

پىىً ځُغىٽىؽُىىز ٩پىىُهڀ ثإل١ىىال٧ ٩

 ثٽٌٖٳ ثهو٠ّ ؽُوًث.
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ٔس ح  ًخ اُ ٖٓ ؽس ؼ٤س٣ٖ  زٞزح  رً

 أُفس٣خ.

ضأل  ٺجڅٺڀ ٹضجد ڂٌغر، دئځ ٚوه ثٽ د

ُٚجس  هيڇ ثٽٖن صأل ٽ ځج ىٹٌ ّجٽأل  وإً

ودپٮىلڄ صقُجصٍ، ٽُچض٦ٌڃ صىؽُهجصٍ 

ثٽضىىٍ ّىىأٹضذهج دنٚىىىٗ ثٽڂىىٌغر، 

 ثؽپذىث ځ٪ٺڀ عڂجڅُز ؽٌثةو ځچضٶجر.

عِج٘اااب اُغسا اااد، ؼااابٓجٞ، 

 ٤ًُٗٞٞب.

ْ ځڄ ف ؾٌٌ  ضٍ ص ٢ىًثس ثٽ چًج، ثٽض

ٹيٽٸ،  ٽُِ  ّپُڂز غ چىثفٍ  ٨ُ ثٽ ؽڂ

ٺڀ  چً ٽ ٌُر، غصڂ ٦ز ٹذ چجٷ َٶ إىًث ل

 ثٽچؾجؿ، وغَجٿ ّ٪ُور.

ِخ  ٗؿ أُوبث ؼه  ٣ ُْ ظبد:  ٓالؽ

ؽد  ٗٚ ا ٓب رّٝ ٘ب  وه اػى٤ ًبٓالً، ك

زكبه٘ااب كاا٢ اُخٔعااخ ػؽااسح ره٤وااخ 

األخ٤سح، ًٝ٘ب ٓغجس٣ٖ ػ٠ِ ًزبثخ ٓب 

٘د اُز ٘ب، ػ ك٢ ذاًسر و٢  ٤٤ْ رج و

 ٣سع٠  خر ذُي ثؼ٤ٖ االػزجبز.

 

ٓاااغ                          

     اُزؾ٤بد
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غلالً دٺڀ، صٶُُڀ ثٽىٵش دٖٺټ ؽُو 

ٚج٩وًث،  ځڄ ثِڃ ٱ هڀ،  ځڄ ځ ْخ  ُّٺ

َٶىىُّڀ ثٽىٵىىش ؽُىىوًث. ثٽىٵىىش غَٞىىًج 

ٹجٽىىيًر وثٽ٢جٵىىز صچىىضؼ ثٽٶىىُڀ 

هوً  ځجهر. َ ٽً  هج ث ْض٨ُ٢ صقىَپ وص

چج  ٚو ل تز. ثٵ ڂجٻ مج١ ٱٍ ث٩ ٵش  ثٽى

ثڅهڀ ال َ٪ڂپىڃ ځڄ ثؽټ ثڅٲْهڀ، ځج 

څ٪ُٖىىأل ثِڃ لىىى ثٽ٪ىىُٔ ٱىىٍ وٵىىش 
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ُو  ٖٺټ ؽ ٵش د ّضنوثٿ ثٽى مٌَڄ. ث ثِ

پٸ  ځڄ ال َڂض دجٽى٩ٍ.  ٌٕر  ځٌصذ٠ ځذج

لڀ ثٽڂ ُوًث و ٵش ؽ ْضنوٿ ثٽى ٱز ال َ ٌ٪

ُز.  ٽً ثٽوو٭ڂجة هڀ ث َؤهٌ د ٢ٌَڄ  م

ّ٪ُش إَٞجؿ ىٽٸ ٽٌٱجٵچج، ٽٺچهڀ ٽڀ 

 َٲهڂىث وَْضنوځىث ثٽىٵش ؽُوًث. 

ٱٍ  ْٲز  ٝى٧ ثٽٲپ فىٻ ځى ٶش  ص٪ڂ

ثهَىىجٿ ثهمُىىٌر، وغً٭ىىخ ثڃ ثص٪ڂىىٴ 

ٱُهج ثٹغٌ. صىٙپش ثٽً د٪ٜ ثٽقٶجةٴ 

پٴ  ؾخ م ٚجً، َ ٶوَڂهج دجمض َو ص ثً

ُىىجر. ځىىڄ ثٽڂْىىضقُټ ثڃ ٱپْىىٲز ثٽق

َٺىىىڃ لچىىجٷ إَوَىٽىؽُىىز، صچ٦ىىُڀ، 

ٶجٻ: ال  ٹجڃ َ ْٲز.  دووڃ ٱپ ّز  ُّج

څ٦ٌَز عىًَز دووڃ ٩ڂپُز عىًَز، ٱٍ 

ثٽقٶُٶىىز َڂٺىىڄ ثٽٶىىىٻ: ال ٩ڂپُىىز 

ّپُڂز دووڃ ٱپْٲز ّپُڂز. وثٽٲپْٲز 

٩خ  چج، ثٽضال ٶولج ًٱجٵ ڂج َ٪ض ْش ٹ ٽُ

َز  ْأٽز ثٽؾجلَ ڂج ځ ٢ٚپقجس إڅ دجٽڂ

چجٷ ٽُِ ل ُز.  ٱٍ  ثٽيلچ پٴ  ٍٕء ځ٢

ٶز  چجٷ فٶُ ٽُِ ل ٺىڃ.  ٪ز وثٽ ثٽ٢ذُ

صىثٍڃ  ٝڂڄ   ٌُْ ٍٕء َ ٹټ  ٶز.  ځ٢پ

ؾيح  ٽوٱ٨ وثٽ ٵىر ث ڂج،  ڂج دُچه ٱُ

ًُج،  ځٌصذض٢ُڄ صذجهٽ ٪ًج و َجڃ ځ َضىثٍ

وٝىى٨ ٹهىىيث ٕىىذُأل دىؽىىىه ٹىثڅضىىىڃ 

ُٙز  چجٷ ثٽنج ُز. ل َجء ثٽ٢ذُ٪ وٱَُ

وثالًصذجٟ ځ٪ًج ٱٍ ثٽٺىڃ. ليڇ فٶجةٴ 

ً ٩جځىىز ٽپٲپْىىٲز وٵىىو ٙىىٮضهج ٩پىى
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ثٽُْجّز وثٽڂؾضڂ٨، وّأ٩ڂٶهج ثٹغٌ، 

ٽز  ١جس ثٽڂضذجه ځڄ ثالًصذج څى٧  چجٷ  ل

ٱىىٍ ثٽ٪الٵىىجس ثٽڂؾضڂ٪ُىىز ٹڂىىج ٱىىٍ 

ثٽ٢ذُ٪ز. ٽُِ لچجٷ ٍٕء َْڂً فٌَز 

صجځز، ثّضٶالٻ صجٿ غو ٩ذىهَز صجځز. 

لچىىجٷ ثالًصذىىجٟ ثٽڂضذىىجهٻ دىىُڄ 

ڂ٨  ٌٚ وځؾض ٺټ ٩ ًٞج. ٽ ُٙجس غَ ثٽنج

٪جصٍ  ٱٍ ځٌثٱ ٽٸ  ٝقش ى ْٲضأل، و ٱپ

ٍ ثٽووٽىىىز ثٽْىىىىځٌَز ٹجڅىىىش ٱىىى

ًٞج  ٠ّ غَ ٌٖٳ ثهو ٱٍ ثٽ ُز و ځُغىٽىؽ

صقىٽش ثٽً هَڄ، ص٦هٌ آعجً ثٽٲپْٲز 

ثٽ٪پڂُىىز ٱىىٍ ثٽقٞىىجًر ثٽُىڅجڅُىىز 

وثٽٌوځجڅُز. ثٽْذخ ثٽيٌ ؽ٪ټ ثٽٶٌڃ 

هيث  ذجها د دووڃ ځ ځىٌ و ٌَٖڄ ه ثٽ٪

ْٲز  چً ٱپ ٽڀ َضذ څأل  لى ث ٶوً،  ثٽ

مجٙز دأل. ثٽٶٌڃ ثٽ٪ٌَٖڄ ٽڀ َْض٨٢ 

ٱٍ ثٽ  ٌُ ٪ُٔ صٮُ ُىٿ ثڃ َ ُز وثٽ يلچ

لجلٍ صٌٹُج ص٪ُٔ ليڇ ثهٍځز. فْچًج، 

ٺڄ  ُّز ٽ ٚجهَز وُّج ځجس ثٵض چجٷ غٍ ل

ٽڀ  ُز. إىث  ځز ثٽيلچ لٍ ثهٍ لج  ځٌه

َضقٶىىٴ ثٽضقىىىٻ ٱىىٍ ثٽيلچُىىز ٱىىجڃ 

ثهٍځز ثالٵضٚجهَز ّضْضڂٌ. غّجُ ٵىر 

غځٌَٺىىج ثڅهىىج فٶٶىىش ثالًصذج١ىىجس 

ثٽڂضذجهٽز، ځ٨ ثڅهج ٽڀ صٶڀ ثٽ٪الٵز 

مٌي، إ ٖ٪ىح ثه نيس ځ٨ ثٽ هج ثص ال ثڅ

ىٽٸ ٱٍ هثمپهج ٹأّجُ. ٩چوځج ١ذٶچج 

ىٽٸ ٩پً ثٽٶُٞز ثٽٺٌهَز ًغَچج ثڅأل 
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ذجٟ  ضجٿ وال ثالًص ّضٶالٻ ثٽ ؾخ ثال ال َ

ُجر  ٱٍ ثٽق مج١ب.  چجڃ  ضجٿ ثالع ثٽ

ّضٶالٻ  ؽىه ٽال چجٷ و ٽُِ ل ُز  ثٽ٪ڂپ

ٺٌه،  چجٷ ثٽ ٺڄ ل ٽڀ َ ضجٿ. إىث  ثٽ

ليث  دجٽ٪ٺِ.  ضٌٷ و چجٷ ثٽ پُِ ل ٱ

جهٽٍ صجٿ، ٽٺڄ َ٪چٍ لچجٷ ثًصذجٟ صذ

ځڄ غؽټ ثٽڂؾضڂ٨ ثٽٺٌهٌ لچجٷ ٌٝوًر 

ٽالّىىضٶالٽُز ثٽوثمپُىىز، ٹڂىىج ٱىىٍ 

ثٽ٢ذُ٪ىىز وثٽٺىىىڃ، ال َٚىىـ ثٽضٶىىٌح 

دجڃ  ٩جء  ّىه، ثإله دُٜ وثه ٖٺټ ثه د

ًغٍَ لى ثهٙـ صٶٌح هو٭ڂجةٍ ٹڂج ال 

ْجًَُڄ  ٹجڃ ثٽُ ؾجؿ.  ٽً ثٽچ َؤهٌ ث

ُج  ٖجء صٌٹ چجهوڃ دئڅ ًٞج َ صٌثٷ غَ ثه

صجٿ، ث ٖٺټ  ْضٶپز د ٙپش ځ ځج و ِڃ 

ُج  ُجڃ، ٱضٌٹ ٥جلٌ ٽپ٪ ُج  ُأل صٌٹ إٽ

ٝڂڄ صذ٪ُز صجځز. وٱٍ َىځچج ثٽٌثلڄ 

ځز  ؽىح إٵج ُز و ٱٍ ٹُٲ  ٰ٪ٞ چجٷ ثٽ ل

هج  لضڀ د هيث ث ُز، وٽ غىًر ثٽيلچ ثٽ

ٹغًٌُث، غ٬ُّٙ ٩الٵجس ثٽٺىڃ وثٽ٢ذُ٪ز 

ّز،  ڂ٨ وثٽُْج ٽز وثٽڂؾض پً ثٽوو ٩

ٱجٽووٽىىز ال صٚىىذـ هَڂٶٌث١ُىىز ځىىڄ 

ٺڄ  ځڄ ثٽڂڂ ْهج،  ٶجء څٲ ٚجٽهج صپ إَ

٩وٿ  دجٽى٩ٍ غٌ  ُز  ٽً ثٽوَڂٶٌث١ ث

ٞجٻ  لج. ثٽچ ٽز غو إڅهجء ٢ُڀ ثٽوو صق

ثٽُْجٍّ ثٽوَڂٶٌث١ٍ ثٽيٌ څٶٚوڇ لى 

ثڃ صأمي ثهفَثح ثٽُْجُّز ٵىصهج ځڄ 

ْضىي  ٽً ځ ٽز ث ٚجٻ ثٽوو ڂ٨ إلَ ثٽڂؾض
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ثٽوَڂٶٌث١ُىىز. ىٹىىٌس ّىىجدٶًج، ثڃ 

صضچجٵٖىىىث وصض٪ڂٶىىىث ٱىىٍ ځْىىأٽز 

ُز ثٽوَڂٶٌث١ُز. ٩پً ثهفَثح ثٽُْجّ

هز،  ځڄ ؽ ٽز  ٵىثڅُڄ ثٽوو ٪ٌٯ  ثڃ ص

هز  ځڄ ؽ صأل  ڂ٨ وځض٢پذج ٖجٹټ ثٽڂؾض وځ

٪خ  ؾًج ٽُپ هج دٌڅجځ ٪ټ ځچ مٌي، وصؾ غ

ٽً  ڂ٨ ث ٚجٻ ثٽڂؾض فَثٿ إلَ ٽٰ  هوً غ

ځٌفپز فْجّز ځڄ ؽڂ٨ُ ثٽچىثفٍ دوءًث 

ؾخ  ٝز، َ ضً ثٽٌَج ٚجه وف ځڄ ثالٵض

صأّىىُِ صچ٦ُڂىىجس ثٽڂؾضڂىى٨ ثٽڂىىوڅٍ 

قجهثس  چجء ثص ؾخ د ڂج َ لج، ٹ وص٢ىٌَ

دوءًث وؽڂ ٶٌوَُڄ  ُز ٽپ ُجس هَڂٶٌث١ ٪

ځڄ ثٽٺجهفُڄ ثهصٌثٷ وفضً ثٽ٪ج١پُڄ 

ٺجٱـ  ضٍ ص ُجس ثٽ ڂټ وثٽؾڂ٪ ٩ڄ ثٽ٪

قجه  َټ ثالص ٖجء ځىه ٺڄ إڅ ٮالء. َڂ ثٽ

 ثٽوَڂٶٌث١ٍ ٽپٶٌوَُڄ.

ځج غىٹٌڇ دٚوه ثٽٲپْٲز غُٙٮهج  

دٖٺټ صجٿ ٩پً ثٽوٱج٧ ثٽڂٌٖو٧، فُظ 

 ٽهج عالط ځٌثفټ: 

 ى  ٱٍ ځٌفپز وٵٰ إ١ىالٳ ثٽچىج1ً

صقڂىىٍ ثٽٶىىىثس څٲْىىهج، وصىىومټ ٱىىٍ 

ځىثٵىى٨ ثٽىىوٱج٧ دجصنىىجى ثٽضىىوثدٌُ 

ثٽالٍځىىز ځٶجدىىټ ثالځقىىجء. ثٽڂٌفپىىز 

ثٽضىىٍ څ٪ُٖىىهج ص٪ذىىٌ ٩ىىڄ ثٽىىوٱج٧ 

 ثٽڂٌٖو٧. 
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ى ٩چوځج صض٪ٌٛ ٽپهؾڂىجس ثٽضىٍ 9

صهوٯ إځقجءلج َذوغ ثٽوٱج٧ ثٽڂٌٖو٧ 

ٽوٱج٧  ٵىثس ث ؽټ  هج ه دجٽقٌح، غٵىٽ

 ثٽٖ٪ذٍ.

 ى ٱٍ فجٽز ثٽهؾىٿ ثٽٖجځټ ثٽي1ٌ

َهوٯ ثٽً إځقجء ثٽٖ٪خ، فُچهج َذوغ 

ثٽىىوٱج٧ ثٽٖىىجځټ وثٽ٪ىىجٿ، وَأمىىي 

ځڄ  چى٧  ليث ثٽ ٝڂڄ  څأل  ٖ٪خ ځٺج ثٽ

ّضىًٌ  فٴ ه ليث  ٌٖو٧، و ٽوٱج٧ ثٽڂ ث

٩پىىً ثٽڂْىىضىي ثٽ٪ىىجٽڂٍ، څ٦ٌَضهىىج 

صٺىڃ دهيث ثٽٖٺټ. دجٽ٢ذ٨ ص٢ذٴ ليڇ 

ثٽڂذىىجها وٱىىٴ ثٽىثٵىى٨ ثٽ٪ڂپىىٍ 

ثٽڂپڂىُ. َؾخ ثڃ َٺىڅىث ؽجلََڄ ٱٍ 

ٽوٱج٧ ثٽ ٨ٝ ث ٶز و ٱٍ ثٽقٶُ ٌٖو٧.  ڂ

ليث  ٹٌ  ؽز  هى چجٷ ثٽقج ٺڄ ل ٽڀ َ

وٽٺڄ غوًهصهج دٖٺټ ځنضٌٚ. ځچي عالط 

ٽً  ٽٸ. ث ٞجؿ ى هو إلَ څج غؽ ّچىثس وغ

ٹٌس  پڀ، ى ٮىڅهڀ..؟ ال غ٩ فو صذپ غٌ 

ىٽٸ ٱٍ ثهّذى٧ ثٽْجدٴ، فُچهج ٵُټ 

دال٫،  ْأٽز ثإل ٱٍ ځ ٖجٹټ  چجٷ ځ دجڃ ل

ٺڀ غٿ  پٴ د ٹجڃ ځض٪ ٩ٌٯ ثڃ  ؾخ ثڃ غ َ

 دأّذجح غمٌي.

ثؽااإٔ اُزج٤ِااؾ روفاادٕٝ كاا٢       

 األؼٜس األخ٤سح  ّ ثؽٌَ ػبّ.

غ٩ضٶىىو ثڅهىىڀ َٶٚىىووڃ ثهٕىىهٌ 

 ثهمٌُر.
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ٗؿ   ٠ِ فَ ػ ُْ ٗؾ ؼٜس٣ٖ  ٘ر  ٓ

ًِخ، وبءاد ًبٓ ٔبٍ  اُِ زب٢ُ اؽز ثبُ

ٛرا  ؽٍٞ  ثالؽ ٝازر، ٝ ك٢ اإل ىبء  األخ

أُٞلااٞع هبثِ٘ااب أُاادػ٢ اُؼاابّ، 

ٝهااابٍ ثااابٕ أُؾاااب٤ٖٓ ٣ؼِٔااإٞ 

ِ ٛرا ٣خ ظ٤ِٖ ٝ ؽخ، ًبُٔسا ػدّ زا ن 

ُٝد٣ْٜ اٌُض٤س ٖٓ األرُخ رضجذ ذُي. 

ٓسرٙ  وبءاد  فٞؾ اُِ ىبء ٗ ػدّ إػ ٝ

ث٤ٖ   ُٚ ؽبٕ، ٝ ٓضب ُي. كغُٞ ٠ُ ذ ا

اُل٤٘خ ٝاألخسٟ ٣ؼٌعٕٞ ُِس ١ اُؼبّ 

٣ؤر١  ٣ن  ٛرا اُىس ؽبثٜخ،  ػبءاد ٓ ار

ا٠ُ ل٤ن، ُرُي ُْ ٗفّسػ ٝإ ًبٕ ٖٓ 

 عااَ كزااسح ٓؤهزااخ. ٝػاادّ اُو٤اابّ 

 اُؽؼت. ثزفس٣ؾبد ٣خِن رٞرس ُدٟ

٪ًج  ٌَٚقجس، ١ذ ؽو ص ڂجىث ال صى ٽ

ّضنپٴ صىصٌثس ٽوي ثٽٖ٪خ، دئځٺجڅٺڀ 

ٺىڃ  ؾخ ثڃ َ ٺڄ َ ضوثدٌُ وٽ مي ثٽ ث

ؾجه  پُٺڀ إَ ًٞج، ٩ ٌَٚقجس غَ چجٷ ص ل

فټ ٽيٽٸ، ٹڂج َؾخ ثڃ صؾووث ١ٌَٶز 

ٽپضٚىىٌَقجس ٱىىٍ وّىىجةټ ثإل٩ىىالٿ. 

ّجةټ  ٕٺټ ً پً  ٌٖلج ٩ ٺجڅٺڀ څ دئځ

َىڃ  ٺجڃ ثٽضپٲَ ٙز. ودئځ ٶجالس مج وځ

ضز، ثٽض ضٌر ځؤٵ ٽٸ ٽٲ دظ ى ٩ڄ  ٵٰ  ى

٩پىىُٺڀ ثٽقىىيً، ٱأځغىىجٻ ؽىٽٖىىجڃ 

ٌََووڃ ثٽضقٌَٜ، ٽْش ٱٍ و٨ٝ مجًػ 

ڂو٩ٍ  ځ٨ ثٽ ٶىث  ٶجڅىڃ، ثٽض ٩ڄ ثٽ

ثٽ٪ىىجٿ وٵىٽىىىث ٽىىأل: دىىجڃ غوػ ثِڃ 
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ڂجىث ال  چج ٽ ځڄ ل ڂز  ڂجٻ ځه ؽأل غ٩ َى

ڂټ  څأل َ٪ ٽىث: دج ليث..؟ ٵى ٌٚوڃ  َذ

ځىىڄ ثؽىىټ ثڃ صؾضىىجٍ صٌٹُىىج لىىيث 

هىه  هيڇ ثٽؾ ٮالٳ. د فوًث ثالڅ ٝ٪ش  و

ٽپ٪چىىٰ، ٝىىذ٠ ثٽ٪چىىٰ ٽىىُِ دجٽٖىىٍء 

ثٽْهټ. ٹڂج ىٹٌس ثڃ ثالڅٲٚجٻ مج١ب، 

پٸ  ٪جصٍ. ص ٱٍ ځٌثٱ ليث  ٝقش  ٵو و و

ڂڄ  ٽذ٪ٜ ځ چجٷ ث ڂز، ل ٢ىًثس ځه ثٽض

َٶىٽىىىىڃ دىىىجڃ غوػ ثِڃ َْىىىضنوٿ 

٪ًج  مٌ، ١ذ قُڄ وثه دُڄ ثٽ ُٸ  ثٽضٺض

ّز  چجٷ ُّج لټ ل ُٸ،  ّضنوٿ ثٽضٺض ث

دووڃ صٺضُٸ..؟ ٱجٽُْجّز صٺضُٸ دقو 

صهج، ٵىٽىث ال َهڂچج ځجُٝأل، وإىث ىث

ُٝهڀ  ّچٌي ثڃ ځج  ٍٝ ٽً ثٽڂج چج ث ًؽ٪

ځ٦پىىڀ، ٱهچىىجٷ ثٽڂؾىىجًٍ وثٽؾىىٌثةڀ 

وٵىىىٌثً ثٽڂقٺڂىىىز ثالّىىىضتچجٱُز. 

چجٹڀ  ٶو فڂپ ٚجر، ٽ ٩ڄ ثٽ٪ قوعىڃ  َض

مىر  ّچز، غ ٽٰ  ڂور غ څج ٽ پً ٥هٌ ٩

ٹهيڇ ٭ٌُ ځڂٺچز، فٴ غمىٌ ٹهيث ٭ٌُ 

ځڂٺڄ. فضً غڅٺڀ ځچ٪ضڀ ٽٮضچج، ٱأَڄ 

ڄ فٶىٳ ثإلڅْجڃ.. ، لچجٷ ثٽقٶىٳ، غَ

دىٓ  ٵجٻ  ځجىث  ٱجس  ٌ٩ ٌّ غجٻ َج ځ

ٞجء  ٕجًوڃ ثٽٶ چوځج غًثه  ٖأڅأل ٩ د

 ٌُ ليث ٭ دىٓ:  ٽأل  ٵجٻ  ٱجس  پً ٩ٌ ٩

ةو ال  ليث ثٽٶج ضجً  ٖ٪خ غم ٺڄ، ٱجٽ ځڂ

ةو  ًٞج ٵج څج غَ ضأل. وث چٍ إٍثٽ َڂٺچ

پٍ  ٖ٪خ ؽ ٵٰ ثٽ ٖخ، وځى ٌٖو٧ ٽپ٪ ځ
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ٌُْصٍ،  ضجد٪ىڃ ځ َ ٨ُ ُجڃ، ثٽؾڂ ٽپ٪

چٰ، ٽُِ دڂٶووً ٽيٽٸ وٝ٪چج فوًث ٽپ٪

ٹټ ٕن٘ ثٽٶُجٿ د٪ڂټ ٹهيث. ثىٹٌوث 

ةو غوػ ثِڃ  دأڃ ثٽٶج ٪جٿ  ڂو٩ٍ ثٽ ٽپ

ٌٖو٧  ٨ٝ ځ ٱٍ و چج  قڄ ل ليث، څ ٶٴ  ف

ٵىٌ   ٨ٝ ٱٍ و قڄ  ځًج، څ ٶىٵٍ صڂج وف

ْذىث  ؾخ ثڃ صٺض ًٞج َ څضڀ غَ ؽوًث، ث

ڂټ ثڃ  ٽووً. َُقض ٺڀ ث چج، ٱپ ٶىر ځ ثٽ

صنپىىٴ ثٽٶىىىي ثهوٽُٮجًٕىىُز ٩ىثةىىٴ 

 غځجځٺڀ.

و٘ااب ٝاؽزٔاابٍ ٛ٘اابى رػااٞاد ثؾ

 اُعغٖ ٝازر.

ٺڄ ثڃ  َز، َڂ ٱٍ ثٽذوث ٺڀ  پش ٽ ٵ

صض٪ٌٝىىىث ٽپهؾىىىٿ غو فضىىً ٽپٶضىىټ، 

ٵجڅىڅٍ  څأل  ٽيٌ صؤهو ٽووً ث ٺڄ ث وٽ

وځٌٖو٧، ٽُِ مجًػ ٩ڄ ثٽقٶىٳ، څقڄ 

وثڅضڀ ٱٍ ځىثٵ٨ ٵىَز، ٩پُٺڀ صٌُُْ 

ثٽچٞىىجٻ ثٽقٶىىىٵٍ. دپٮىىىث ثٽڂىىو٩ٍ 

چٰ  ٵٰ ثٽ٪ دجڃ غوػ ثِڃ غو ٪جٿ:  ثٽ

ځهڂز، لټ ٌََو وثالڅٲٚجٻ، ليڇ موځز 

ٱجڃ  ٽٸ  ٪ىث ى ٽٸ..؟ وإىث ځچ ٵز ى إ٩ج

دُڄ  پىڃ  څضڀ ص٪ڂ ُّهوهلڀ. ث  ٌ٢ ثٽن

پز  ٶووًٹڀ ځٶجد ُّز دڂ فَثح ثٽُْج ثه

ٽٸ، وثٽٺضّجح  هڀ ى فو وثدال٭ ٹټ وث

غَٞىىًج. َٺٲىىُٺڀ ٽٶڂىىز وإڃ ص٪ڂٶىىضڀ 

وغٙىىذقضڀ مالٵىىُڄ، ٩چىىولج دىّىى٪ٺڀ 
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ثٽىٙىىىٻ ثٽىىً ځْىىضىي ثٽقٶىىىٵُُڄ 

 ثٽ٪جٽڂُُڄ. 

٢ىًثس ؽو چجٷ ص ٖأڃ لټ ل َور د

 ..؟HADEPإ٭الٳ 

٤ُط ٛ٘بى ٖٓ عد٣د. ٗ٘زظس إػالٕ 

 اُوساز.

ٶو  ٦ٌ غٿ ال ٱ صڀ ثٽق هڀ، إىث  ال َ

صومټ  ؾخ ثڃ ال  ڂز، َ ٢ىثس ځه فٌٍس م غ

ځْأٽز ثٽْالٿ ٝڂچهج، غصىٵ٨ ثڃ صٺىڃ 

%، ځج ځوي ثٽضأَُو 9ٽأل څْذز غٙىثس 

 ثٽٖ٪ذٍ..؟

٤د  عزٟٞ اُزأ٣ ٓ ٠ِ ىٞز ػ ٘بى ر ٛ

٤بً  ُي عِ ٜس ذ ود ظ ؽؼج٢، ك ك٢  اُ

 ٣اابز اُاار١ رااْ كاا٢  1ٗااٞزٝش ٝ 

 اظز٘جٍٞ، ُٜرا اُؼبّ.

غَىجً ٹىجڃ  1إىث ثالڅٞڂجٿ ثٽىً 

 HADEPؽُوًث، غٽُِ ٹيٽٸ..؟ لټ َٲىضـ 

ٽى  ُج..؟  ٹجهفٍ صٌٹ ځجٿ  َٴ ث ثٽ٢ٌ

ٽً  ٙپضڀ ث هڀ ٽضى ٲجٳ ځ٪ ١ىًصڀ ثالص

 %.11څْذز 

ك٢ ٛرٙ األ٣بّ ثد ٗب ثبُزؾم٤ساد 

 ألعَ ػود أُؤرٔس.

ٌ ٱُڂج ّچٶُڀ ځ٪ٺڀ ځٌفپز ثٽڂؤصڂ

د٪و، إىث صڀ ثٽق٦ٌ ٩پُأل ٱهچجٷ فَح 
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دوَټ. دڂٶووًٹڀ ثٽٶُجٿ د٪ڂټ َڂجعټ 

BAYAR َڂٺچٺڀ دچجء دٌڅجځؼ وڅ٦ىجٿ ،

ڂجڃ  ّضذٌٍ إَ چولج  َو، ٩ پٍ ؽو هثم

ْخ  ٦ٌ ّضٺض ٽڀ َق ضُڄ، إىث  ٵىر ځهڂ و

 ثٽڂٌٖو٩ُز. 

څأل  ځج صذپٮى ٽً  ْڂ٨ ث ٪ڀ، ٽچ څ

 ٽچج..؟

ٛ٘بى ثالؽ  ـدزٙ اُسكبم رل٤د ك٢ 

ٞٙ اٗااٚ رعاازٔس إواابز ٓااب ٝلااؾزٔ

لغ  ٘بون. ٝ كخ أُ ك٢ ًب ؽبوبرْٜ  ٗ

PKK  ك٢ هب ٔخ اإلزٛبة ٣و٤ٔٞٗٚ ًاسر

ُااٜ٘ظ أُااؤرٔس، ٝه٤ٔااذ ًبُؾِٔااخ 

ؼد  ٤خ، ث ٔؤآسح اُدُٝ ٤خ ُِ اُضبٗ

ك٢  جب٢ٗ  جبزشا٢ٗ ٝاُىبُ ِخ اُ ٓوبث

ٓس٤٤ٌ٣ٖ.  عؤ٤ُٖٝ األ ٓغ أُ ثب   ٝز

٣ؽ٤س ثبٕ ٛرٙ األوساف ُْٜ رٝز ًج٤س 

زب٢ُ  وساز، ٝثبُ خبذ اُ ٣د ك٢ ار رس

 ٓس٣ٌااب خِاان ٗااصاع ثاا٤ٖ اٌُااسر 

ٜخ،  ٖٓ ع لؼبكٜب  ٤ب، إل ُخ رسً ٝاُدٝ

٘ٞة  ٖٓ اُغ ٘ب  ٠ِ إخساع َٔ ػ ٝاُؼ

ؼد  خسٟ. ٝث ٜخ   ٖٓ ع  ِٚ ؼسام ً ٝاُ

ٓغ  ٓس٣ٌب ٖٓ  عَ  KDP ٝYNKٓوبثِخ 

ثبْٜٗ  ـسؽٞا  ٛبة،  لد اإلز مبٍ  اُ٘

ؽزسى.  ًص ٓ ؽبء ٓس هساز ثئٗ خرٝا  ار

هٞح  ؽٌالٕ  ظٞف ٣ ىسك٤ٖ  ثبٕ اُ وبٍ  ٣

عٌس٣خ  ؼخؿ، ػ ؽسح رالف  ٖٓ ػ لخ  ٓؤُ
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وٞح  ٛرٙ اُ ثبٕ  ؽؼت  ٘ٞا ُِ ٔب ث٤ ً

٣اازْ رغ٤ٜصٛااب ٌُٔبكؾااخ اإلزٛاابة 

ىسك٤ٖ  ث٤ٖ اُ وبءاد  ٘بى ُ ظال٢ٓ. ٛ اإل

ظبّ  ٗ ٠ُ ز٠ ا٥ٕ ا فال ؽ ٣ ُْ  ٌٖ ُ

زاظاااخ،  ٜٗاااْ ٣زااابثؼٕٞ رعااا٤٤س 

٤ُط  ُضالس.  عبؽبد ا ك٢ اُ ٤برْٜ  كؼبُ

ٛ٘بى ٓٞاعٜبد، اُؼ٤ِٔبد اُزٔؽ٤ى٤خ 

بد اُز٢ رزْ ك٢ األخ٤سح رؽجٚ اُؼ٤ِٔ

زث٤غ ًَ ظ٘خ، اُلسم اُٞؽ٤د ث٤ٜ٘ٔب 

ٛرٙ  ك٢  ظؼخ  ؼ٤ُٞٔخ ٝٝا ضس  ٜب  ً اٗ

أُسح. اظزؽٜد زك٤ن ك٢ ثٞوبٕ، ُْٝ 

خسٟ،  ٘بون األ ك٢ أُ ؼزجبًبد  ؾدس ا ر

آااب اُ٘ؽاابوبد اُع٤بظاا٤خ ٣اازْ 

 ،ٙٞٔ ز٢ ذًسر وبز اُ عت اإل ٜب ؽ رٞع٤ٜ

٤خ  ظخ اُؼِٔ ك٢ أُٔبز ٜب  ٣زْ رىج٤و

ل٢  عبؽبد، ك ًَ اُ ك٢  ٣زْ ٝ ثب   ٝز

 KNKرعاا٤٤س اُلؼب٤ُاابد ٓااٖ عبٗاات 

ٝٓخزِااق اُغٔؼ٤اابد. رؼاا٤ػ ؽسًااخ 

أُااس ح رغاادر ًج٤ااس ٣ٝاازْ رغاابٝش 

ٔب  عبثوخ، ً فؼٞثبد اُ ؽبًَ ٝاُ أُ

ـلٞف  ث٤ٖ  ٤س  غدر ًج ٘بى ر ٛ ٚٗ ا

 اٌُس٣ال.

ٱهىيث  YNKو KDPدجٽٮىث ٱٍ هوً  

 ثّضڂٌثً ٽچهؾهڀ ثٽٶوَڀ.

ًؽق ٝش٣س اُخبزع٤خ األٓس٤ٌ٣خ ػٖ 

 PKKٛبث٤ااخ، ؽ٤ااش لااْ هااب ٔزْٜ اإلز
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 PKKإ٤ُٜب، ٌُاٖ كا٢ رو٤ا٤ْٜٔ ُاا 

ظ٤ِٔخ  ظخ  ٣د٣س ظ٤ب  ٚٗ م٤لٕٞ "ثأ ٣

ثؼااد اػزواابٌُْ، االًزلاابء ثزـ٤٤ااس 

االظاااْ كواااه ال ٣جاااسا ٓبلااا٤ٚ"، 

ٝظاا٤ساهجٕٞ ٓااب إذا ًاابٕ ظاا٤ٔبزض 

KADEK  اإلزٛبة  ّ ال. ٣غات إ ٣ؼىا٢

اُضوخ ثبال ٣ؼٞر ا٠ُ اإلزٛبة صب٤ٗخ. 

ؽبو ٕٓٞ ث٘ ثب ٣وٞ ك٢  ٝز ٌسر  بد اُ

٣خ  ٣خ اٌُسر ٣ق اُٜٞ ٜدف رؼس ظ٤ِٔخ ث

 ك٢ رس٤ًب.

ثڃ َپضٶٍ ځ٪هڀ، َؾخ  KNKدئځٺجڃ 

صْىىٌُُ ٱ٪جٽُىىجس هدپىځجّىىُز. ٱىىى 

KADEK  ٽىىُِ صٮُُىىٌ ثّىىڀ ٱقْىىخ، وال

َچذٮٍ صچجوٽهج دٖٺټ د٠ُْ، ُّٲهڂىڃ 

ىٽٸ ُٕتًج ٱُٖتًج. ځڄ لچج غٵىٻ َؾخ 

دٖٺټ ٙقُـ، ال غ٩پڀ،  KADEKثڃ َُٲهڀ 

دهج..؟ ثٽىىً غٌ هًؽىىز صىىڀ ثّىىضُ٪ج

غٌ  څًج غٹ ؾووي غفُج ٩وَڂٍ ثٽ هؤالء  ٱ

ځچج. وٝقش ٱٍ ثٽٌّجةټ ثٽضٍ د٪غضهج 

ٽپووٽىىىز: ال صغٶىىىىث دجٽذىىىجًٍثڅٍ 

ڂج،  ْضٲُووث ځچه ٽڄ ص ذجڅٍ و وثٽ٢جٽ

چجٷ، ال  ٽً ل هج ث ّټ ٵىثص ٺڄ ثڃ صٌ َڂ

ٺڄ ال  ڂجس ٽ َضڀ ثٽهؾ څأل ال  ٩ٍ ث غه

هز  ٱٍ ځىثؽ ّضومټ  ُج  ٶو ثڃ صٌٹ غ٩ض

٢ چجٷ م ڂًج ل ٽأل هثة ځج غٵى هيڇ.  ٌ ٹ

ڂىڃ  ّىٯ َق هيث  ٢ىً ٹ ٱٍ ص هوهٹڀ.  َ

ٱٍ  ديٽٸ،  ٌٚفىث  ٩ىلڀ َ ْهڀ. ه غڅٲ
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فجٽز ثٽهؾىٿ ّضٺىڃ لچجٷ فٌح ّجمچز 

ٺڄ  ّجدٶًج َڂ هج  هج. ٵپض ٲٌ ځچ ال ځ

إ٩ىىالڃ ځچ٢ٶىىز ځْىىضٶپز، َڂٺىىڄ ثڃ 

َٶىٽىىىث ٩چهىىج ځچ٢ٶىىز ځُىىوَج غو 

چج ال  قڄ ل ّڀ. څ هڀ ثال ّش، ال َ دٌثهو

څٌَىىو ثڃ څهىىجؽڀ غفىىو، ٽٺىىڄ إىث 

څچج ّچٌه ٩پُهڀ دٖٺټ لجؽڂچج ثفو ٱأ

ليث  ٩ڄ  ٩الڃ  ٶووًلڀ ثإل ْضڂُش. دڂ ځ

غًَٞج، ال َٺضٲٍ دجٽچٖج١جس ثٽٖ٪ذُز، 

ّضڂٌثً  ٶٌثً، ثڃ ثال ٱٍ ثٽ ذجٽٮىڃ  َ

هيث  ٮز د ٶوَڀ وثٽڂذجٽ ٽچهؼ ثٽ ٱٍ ث

 ثٽٶوً ٭ٌُ ٙقُـ. 

ػ٠ِ  ظبض ٓب ٝلؾزٔٞٙ، اُوبػدح 

ؽبوبرٜب  زبثغ ٗ ٔس ح ر ٤خ ُِ اُز٘ظ٤ٔ

ز ك٢ اُل ٓؤرٔسٖٛ  ٔبٍ  مسٕ اػ سح ٝرؾ

ٔؤرٔس  زأخس اُ َٔ إ ٣ ٤سح. ٣ؾز األخ

ُلزااسح ٓااب، ًٔااب ٣خىىااٖ الٗماأبّ 

 ٠ُ لخ ا عبؽبد أُخزِ ٖٓ اُ عبء  اُ٘

أُؤرٔس، ًٔب ٣زبثؼٖ ٗؽبوبرٜٖ ػ٠ِ 

ثبٕ  ًدٕ  ٔبػ٢، ٝرؤ ود االعز ظبض اُؼ  

ٓعاازٟٞ اُزو٤اا٤ْ ٝاٗماأبٜٖٓ اُاا٠ 

 أُؤرٔس اُضبٖٓ ًبٕ ثبزشًا.

ٽىىُِ لچىىجٷ ٝىىٌوًر ٽپ٪ؾپىىز، 

فضىىً ثٽنٌَىىٰ. دئځٺىىجڅهڄ ثالڅض٦ىىجً 

 ٜ٪ ٱٍ د ُو  ٖٺټ ؽ ٌُٞ د پُهڄ ثٽضق ٩

ثٽڂىثٝىى٨ُ ٩پىىً غّىىجُ ثڃ َ٪ٶىىوڃ 
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هڄ  ٶو غڅ ٞټ، غ٩ض ٖٺټ غٱ ځؤصڂٌلڄ د

٩ٍَّّڃ ٵىصهڄ، څٞجٻ ثٽڂٌغر ىو غلڂُز 

ٶٌڃ  دجڃ ثٽ ّهىًث  ٵىٻ  ٌُر، ال غ ٹذ

ثٽىثفىىو وثٽ٪ٖىىٌَڄ ّىىُٺىڃ ٩ٚىىٌ 

ثٽڂٌغر. ال َٺضٲٍ صقىٻ ثٽڂٌغر ٱٶ٠، 

قىٻ  ْأٽز ص پً ځ ٵٰ ٩ ؾخ ثٽضى دټ َ

ؽټ ثٽ ٝڀ ثٽٌ ٶووًلڄ  ًٞج. دڂ ؽټ غَ ٌ

ثٽىىً فىىَدهڄ، َؾىىخ ثڃ صٺىىىڃ لچىىجٷ 

ځ٪ىىجٌَُ ځقىىوهر وثهٱٞىىټ ثڃ َقىىوهڃ 

دأڅٲْىىهڄ ث٩ضڂىىجهًث ٩پىىً ٵىىىصهڄ 

ٵىثس  هڄ  ٺىڃ ٽ ؾخ ثڃ ص َز، َ ثٽؾىلٌ

عالط  هڄ  ضٌؿ ٽ ٌٖو٧. غٵ ٽوٱج٧ ثٽڂ ث

عىًر  ڂٌغر،  صجًَل ثٽ ُّز:  ځىثه غّج

ڂٌغر غٌ  ڂٌغر))ثٽ َز ثٽ ٶو ((فٌ ، ثٽ٪

 ر.ثالؽضڂج٩ٍ ٽپڂٌغ

 ُد٣ٜٖ االٛزٔبّ ثٜرٙ أُٞال٤غ. 

ٺجڅهڄ  غٌ، دئځ ُّنهج غٹ ؾخ صٌ َ

٪و  ١جً د ليث ثإل ٱٍ  ځؤصڂٌلڄ  ٶو  ٩

ليڇ  ٱٍ   ُٰ پٍ ٹغ ٞجٻ ځٌف ُٴ څ صقٶ

پز.  ٌٝوًر ٽپ٪ؾ ٽغالط، ال  ٨ُٝ ث ثٽڂىث

 ٱٍ ځْضىي ثهّڂجء ځڄ لچجٷ..؟ 

 ٠ُ ٜذ ا ود رٞع ٘داز، ك ٘بى  ك٤ ٛ

  ٝزثب.

 ځج ثّڂهج ثٽقٶُٶٍ..؟

 ال ٗؼسف.



 الشمس المنبثقة من امرالي                                                   

 150 

٪ًج ال  صٍ ١ذ ٞ٪ٰ ىثٹٌث صيٹٌلج، ص غ

ٶز  ٨ٝ ثٽٌٱُ ُٰ و ُجڃ، ٹ ٪ٜ ثهف ٱٍ د

 ّىٍهثً..؟

رعاازٔس أُؾبًٔااخ ثؾوٜااب، ُاا٤ط 

 ٛ٘بى ٖٓ عد٣د.

دپى٭هىىج ّىىالځٍ، وصڂچُىىجصٍ ٽهىىج 

دجٽچؾجؿ. ځڄ ثِڃ ٱٚج٩وًث ّأٹضخ ٽهڄ 

َز.  ّضٺىڃ ثٽذوث ليڇ  ّجةټ و ٪ٜ ثٽٌ د

ؽَثء.  ٕٺټ غ پً  لج ٩ ٺجڅٍ غ٢٩ج دئځ

جٽهج دڂٶووًٹڀ صچ٦ُڀ صىؽُهجصٍ وإًّ

ثٽىىً ثٽْىىؾىڃ، وثٽىىً ّىىؾڄ ّىىُىثُ. 

ٱٍ  ٽغالط  ڂىثه ث هيڇ ثٽ ٦ىث د ثفضٲ

چش  ُو. ٹ لج دجٽضأٹ لجڅٺڀ ودپٮى غى

غًَىىو ثڃ غوًه د٪ىىٜ ثهٕىىُجء دٖىىأڃ 

غؽجوَو، ٽٺڄ وٵضچج ٵو ثڅضهً، ٹڂج 

َضذُڄ ثڃ ځٖٺپز غؽجوَو ٽُْش ٙقُز، 

، 1221وٝىى٪أل َٖىىذأل وٝىى٨ غوٍثٻ د٪ىىو 

غمذٌوڇ ٩پً ٽْجڅٍ فڂو هللا ٩پً ّالځز، 

ؾذًج غال َْض٨ُ٢ إفٌثٍ د٪ٜ ثٽن٢ىثس ٩

  ال غ٩پىىڀ. ځىىجىث   غٿ ثڅهىىج ص٪ىىجٳ..

 ؽپذضڀ..؟

 عِج٘ب عسا د.

ٽىىضٺڄ ثٽؾٌثةىىو عڂجڅُىىز ٩جةىىور 

هڀ  ُٕتًج الڅ ُٞٲىث  ُىٿ وال ص ٽچٲِ ثٽ

ضخ  ْذز ٽپٺ ٖجٹټ، دجٽچ ٶىڃ ثٽڂ َنپ
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ځىج  Tubitakدڂٶووًٹڀ ثڃ صؾپذىلج ځىڄ 

پً  ؾَغر ٩ پڀ ځ ْٲز وثٽ٪ پٴ دجٽٲپ َض٪

ثٽض٪ڂٴ ٱٍ ثٽٲپْٲز ٽڀ ځٌثفټ، غًَو 

ثڅٶ٢ىى٨ غٌ وٵىىش ځىىڄ ثهوٵىىجس ٩ىىڄ 

 ثٽٲپْٲز، غًَو ثٽض٪ڂٴ ٵپُالً.

     

ٓااااغ اُزؾ٤اااابد              

22/5/2002 

 

 

ِخ  ٗؿ أُوبث ىٞا  ُْ ٣ؼ ظخ:  ٓالؽ

ًبِٓخ ُٜرا اُزو٤٘ب ٓغ  ؽد اُمجبن 

ف٤سح.  ٔدح ه ٣سح ُ ك٢ اُغص ؼب٤ِٖٓ  اُ

 خجسٗااب ثأٗااٚ ٣اازْ رزاظااخ ٗااؿ 

ٗت ٤ٛ ٖٓ عب ِخ  ٗؿ أُوبث ئخ. ٝالٕ 

م٤خ  هخ ثبُو ٜب ػال ٤ُط ُ ِخ  أُوبث

ُٜرا ُٖ ٗٔ٘ؾٌْ إ٣بٙ، ٝظٞف ٗودٜٓب 

فٍٞ  رْ اُؾ ؼبّ. إذا  زر ٔدػ٢ اُ ُِ

زٚ.  ٌبٌْٗ ٓوبثِ ٓبد ثئٓ ٠ِ ٓؼِٞ ػ

٘ب،  ىبء ٓالؽظبر ػدّ اػ ُٚ إ  ٗب  ذًس

ك٢  ؾبًْ  ٘ب ٣ ـؾ٤ؼ، ٤ًِٝ ٤س  وسة ؿ ر

رػااٟٞ ظ٤بظاا٤خ ٝثبُزااب٢ُ  ؽبر٣ضااٚ 

ٜرا ظ٤خ، ك ل٤غ ظ٤ب ِن ثٔٞا ؼ٢ء  رزؼ

٤خ،  ٤س هبٗٞٗ فسكبد ؿ ٜب ر ؼ٢. اٗ وج٤

كِواابءاد أُؾااب٢ٓ ًِٝٓٞااٚ ظااس٣خ، 
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اُزده٤ن ك٢ ٓالؽظبر٘ب ٣خِن ٝلغ ؿ٤س 

هب٢ٗٞٗ، ٝٗؾٖ ًٔؾب٤ٖٓ  ًدٗب ثأٗ٘ب 

 ظ٘لزؼ رػٟٞ ثٜرا اُفدر.              

   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

هبـاادًا أُؾااب٢ٓ )غلىىالً دٺىىڀ، 

وٽً، . ًدڂج صأصىڃ ٽپڂٌر ثه(اُغد٣د

 ځڄ غَڄ غڅضڀ..؟
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ٖٓ ظسٝط ٝٓعغَ ث٘وبثخ أُؾب٤ٖٓ 

 ك٢ ر٣بز ثٌس.

 دپٮىث ځج ٽوَٺڀ.

ٔبع  زب ظ اعز ٗ ٠ِ وبغ ػ ٣زْ اُ٘

MGK (ٓغِط األٖٓ اُو٢ٓٞ). 

 غفجوٻ ځضجد٪ز ىٽٸ ٩ذٌ ثٽٌثهَى.

ًاابٕ ٛ٘اابى ٗوااؿ ثااجؼك عٞاٗاات 

ٔب  فسّ. ً ظجٞع أُ٘ ك٢ األ ٤ؾ  اُزجِ

 .PJAرْ ٝلغ أُِعبد األخ٤سح ُٔؤرٔس 

غش ٽهڄ د٪ٜ ثٽذٌٵُجس ٩پً ٕٺټ د٪

ٙپش.  هج و ٶو غڅ ذټ ثِڃ. غ٩ض ّجةټ ٵ ً

ُّز  ضخ غّج عز ٹ فش عال ٵو ثٵضٌ چش  ٹ

ضىي  ٨ُّ ځق ّخ صى ځڄ ثٽڂچج هڄ. غًي  ٽ

وإ١جً صپٸ ثٽٺضخ، هڅأل ٩ڂټ ځذوغٌ. 

٩پىىىُهڄ ص٪ُىىىُڄ فىىىٌَضهڄ دٖىىىٺټ 

هَڂٶٌث١ٍ. ًدڂج صٺىڃ لچجٷ ٙ٪ىدجس، 

وٽٺىىڄ ځهڂىىج ٹجڅىىش صپىىٸ ثٽٚىى٪ىدجس 

ٰ ځذوغٌ و٩ڂټ َقوه ٱپضٺڄ، ليث ځىٵ

ذٌڇ  ٍَ. ث٩ض ُز دٌغ ؽىلٌ ثٽوَڂٶٌث١

ځڄ   ٍّ ٞجٻ غّج ُز وڅ َز ثهلڂ ٱٍ ٭ج

ٶوٿ  ٩وٿ ص ٠ّ. ثڃ  ٌٖٳ ثهو ؽټ ثٽ غ

ثٽوَڂٶٌث١ُىىىز وفٌٹىىىز ثٽضچىىىىٌَ 

وثٽض٢ىً ٱٍ ثٽٌٖٳ ثهو٠ّ َ٪ىه ٽضپٸ 

ٱٍ  ٖٺپز  پٸ ثٽڂ فټ ص ؽټ  ٖٺپز، ه ثٽڂ

ځوثٱ٪ًج  ّأٹىڃ  ًُٚج  ٠ّ  ٕن ٌٖٳ ثهو ثٽ
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ٽچهجَىىز. ٩ىىڄ لىىيث ثٽٶىىٌثً فضىىً ث

دىّ٪هڄ ٩ٶو ځؤصڂٌلڄ ځڄ مالٻ ثٽض٪ڂٴ 

هج  ضٍ ثٵضٌفض ضخ ثٽ ّز ثٽٺ ٱٍ هًث

وثٽذقىىظ ٱىىٍ ٕنٚىىُضٍ دٖىىٺټ ځٺغىىٰ 

ٖ٪ىح  قوه ثٽ ُٰ ص ٞجٽهڄ. ٹ ٌُُْ څ وص

فٴ صٶٌٌَ ځٌُٚلج، ٩پً ثٽڂٌغر غًَٞج 

ٽٍ هڃ  ذوغ غو لى ځ ٌُٚلج. و ُُڄ ځ ص٪

ٚذقڄ ىٌ  پُهڄ ثڃ َ ٚز. ٩ ٺىڃ فٌَ ص

ّز  ؾجٻ ثٽُْج ٱٍ ځ ُز  ّز ٩ڂپ ځڂجً

وَڂٶٌث١ُىىز وثالّىىضڂٌثً دهىىج ٱىىٍ ثٽ

ؽڂ٨ُ غڅقجء ثٽٌٖٳ ثهو٠ّ دغٶز صجځز 

٢ٚچ٪ز  ٵجس ثٽڂ ٩ڄ ثٽٲٌو ٪جه  وثالدض

و٩وٿ ثٽٌٝىك ٽألڅىعز ثٽذ٢ُْز وّپ٢ز 

 ٜ٪ ٚجٻ د څًج ثَ ذش غفُج ؽټ. ً٭ ثٽٌ

چٍ  ّجةټ، ٽٺچ مالٻ ثٽٌ ځڄ  هجس  ثٽضىؽُ

ٹڂىىج ص٪پڂىىىڃ ٽىىڀ غوٝىىقهج ٹغُىىًٌث. 

ٖجٹپهج  ڂٌغر وځ ُٞز ثٽ فټ ٵ پخ  َض٢

ثٽڂٖىىىجٹټ ثٽُْجّىىىُز ٵذىىىټ فىىىټ 

وثالٵضٚىىجهَز، ثٽى١چُىىز وثٽووٽُىىز. 

صقٌٌَ ثٽڂٌغر َأصٍ  ٱٍ ثٽڂٶوځز ځڄ 

چىثٵ٘  ٚج٩خ وثٽ هز ثٽڂ ڂټ ځىثؽ ثٽڂقض

هىً  ڂٌغر و٥ ؽټ وثٽ ځڄ ثٽٌ ٪ز  ثٽچجد

ثٽ٪ٌثٵُىىټ، ٽٺىىڄ ثٽڂذىىوغ ځذىىوغ. 

دجٽ٢ذ٨ ليث ٽُِ ّهالً، ؽپٍّ ثڃ صجًَل 

/ آالٯ ٩ىجٿ 1ثٽ٪ذىهَز ثٽڂڂضو ځىڄ /

جًر وٹڀ مپٴ ځڄ ثٽً غَڄ غوٙټ ثٽقٞ

ثالڅق٢جٟ وغعٌ ٩پً ثٽٌٖٳ ثهو٠ّ. ٱال 
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ٕ٪خ،  َز،  چجٷ لى ٺىڃ ل ٺڄ ثڃ َ َڂ

فُجر ىو ځ٪چً وثٽقٲج٣ ٩پً ثٽٺٌثځز 

چً  ّجُ غصڂ ليث ثه پً  مٌ. ٩ ٖٺټ آ د

ّضٲجهر  ٺجڅهڄ ثال ؾجؿ. دئځ هڄ ثٽچ ٽ

ضخ  ٪جس وثٽٺ ځڄ ثٽڂٌثٱ ّضپهجٿ  وثال

ليث  ٝقش  ٨ّ. و ٖٺټ ځى فز د ثٽڂٶضٌ

ٱ٪جصٍ. ٩پُٺڀ دٖٺټ ځٲٚټ ځڄ مالٻ ځٌث

ّجدٶًج  صأل ثِڃ و ځج ىٹٌ ٹټ  دز  ٹضج

دٖٺټ ًّجٽز ٕجځپز. ځج وٝقضأل ٽٺڀ ى 

ّأّأٽٺڀ فُچهج ٹڀ ٙٲقز غًّپضڀ ى 

 ٵو غٌٕس إٽُأل ٱٍ ځٌثٱ٪جصٍ ځ٢ىالً.

ال رٞعااد اؼاازجبًبد ٓااغ اُوااٟٞ 

مًب،  ٣خ  ٣ هبد عد ٤خ، ٝال ػال اُغ٘ٞث

٣جزؼاادٕٝ ػااٖ اُؼٔااَ أُؽاازسى. 

ؽِجغخ إخالء  YNKاإلظال٤٤ٖٓ وِجٞا ٖٓ 

ُْٜ. رس٤ًب اظزُٞذ ػ٠ِ ثؼك األٓٞاٍ 

رؾ٣ِٜٞااب ُِخاابزط.  KDPاُزاا٢  زار 

ع٘د١  /15ثؼد رٔؽ٤ىبد اُؽٔبٍ، ُو٢ /

ٝ ؽااد  كااسار اٌُااس٣ال ؽاازلْٜ كاا٢ 

اؼزجبى ؽدس ٗز٤غخ رعَِ هٟٞ اُغ٤ػ 

٘ٞة  ك٢ اُغ ٘ب  وخ ٓز٤ ٢ً ُٔ٘ى اُزس

 /.25/5ٝذُي ثزبز٣خ /

ثٽ٢جٽذجڅٍ َضٌٚٯ ٱٍ ثٽؾچىح فْخ 

. وٝقش ّجدٶًج غًَٞج ثڃ غوثځٌ غځٌَٺج

٩پُهڀ إ٩الڃ ثٽڂچ٢ٶز ثٽضٍ َضىثؽووڃ 

ٱُهىىج دڂچ٢ٶىىز ثٽىىوٱج٧ ثٽڂٖىىٌو٧. 
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دجّض٢ج٩ضهڀ صْڂُضهج إهثًر دٌثهوّش 

ثٽوَڂٶٌث١ُىىىىز غو إهثًر ځُىىىىوَج 

ليڇ  فووه  ُُڄ  صڀ ص٪ ْضٶپز. إىث  ثٽڂ

هج  ٵىثصهڀ ٱُ ؽىث  ٽڄ ََ ٶز،  ثٽڂچ٢

ځج  ڂجةڄ و ڂجس وثٽٺ قوط ثٽهؾ ٽڄ ص و

ليث  ٹٌس  ٽٸ. ى ؽټ ٕجدأل ى ځڄ غ ٽُِ 

ؽټ  ځڄ غ ٺڄ  ٶ٠، ٽ ٺٌَال ٱ ْجةٌ ثٽ م

٩الڃ  صڀ إ ٶو إڃ  ًٞج. غ٩ض ؾُٔ غَ ثٽ

ثٽڂچ٢ٶز ثٽڂْضٶپز ٽڄ َضقجځټ ٩پُهج 

پً  ذٴ ٩ ليث ال َچ٢ ًٌُث. و ؾُٔ ٹغ ثٽ

ؽټ  ځڄ ث ڂج  ٶ٠ وثڅ ٹٍ ٱ ؾُٔ ثٽضٌ ثٽ

KDP .إٌَثڃ وثٽؾُٔ ثٽضٌٹىٍ غَٞىًج ،

ٱٍ  ٌٖو٧  ٱج٧ ځ چجٷ ه ٺىڃ ل ؾخ ثڃ َ َ

ثٽڂچ٢ٶىىز ثٽڂْىىضٶپز. َضٞىىـ ځىىڄ 

ثالٕضذجٷ ثهمٌُ ثٽيٌ فوط ٱٍ ځضُچج 

ٖٺټ  ذٴ د ٌٖو٧ ٢َ ٽوٱج٧ ثٽڂ دجڃ ث

 ٱّ٪جٻ. 

رزْ  مًب  ٣خ  ٣ ٔبد اُغبز اُزو٤٤

 ٝكن ٓب ٝلؾزٔٞٙ.

دجّىىض٢ج٩ضٸ ثٽىىيلجح ثٽىىً لچىىجٷ 

غًَٞج وًاَز ثهوٝج٧ ٩ڄ ٹغخ ال غ٩ضٶو 

ؽټ  ةٴ ه ّضنپٴ ثٽ٪ىث ٽز  دأڃ ثٽوو

ٽز  پ٬ ثٽوو ځٌ د پخ ثه ٽٸ. ثڃ ص٢ ى

ځهڂز. ّضٶىٽىڃ  ديٽٸ غًَٞج. وّج١ضٺڀ

إڅچج ىثلذىڃ ځڄ غؽټ إ١جٽز ځور وٵٰ 

إ١الٳ ثٽچجً وڅذيٻ ؽهوًث ٹٍ ال َچهجً 
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وىٽٸ ځڄ مالٻ إ١جٽز ځوصأل. َىؽو و٨ٝ 

٢ىٌَڇ  ٺڄ ص ّجُ. َڂ ًُج دجه هيث ٩ڂپ ٹ

چوځج  پز ٩ هيڇ ثٽڂٌف ْش د غٌ. غفْ غٹ

ذأس  ٵش صچ ٽٸ ثٽى ّىًَز. ى ٱٍ  چش  ٹ

٪خ  ذش غڃ غٽ ُىٿ. ً٭ ليث ثٽ  ٨ٝ دى

ثٽً لچج. ثٽڂچ٢ٶز  هوًٌ ٵذټ ثٽڂؾٍء

ثٽڂْضٶپز ثٽوَڂٶٌث١ُز ځٌَُٚز. ليث 

ځ٪چجڇ إً٭جٿ ثٽٌٖٳ ثهو٠ّ ى 

ثٽ٪ىىىٌثٳ، ثَىىىٌثڃ، ثٽذىىىجًٍثڅٍ 

قىٻ  پً ثٽض ذجڅٍ ى ٩ وثٽ٢پ

مٌ  ُجً آ چجٷ م ٽُِ ل ٽوَڂٶٌث١ٍ.  ث

ٌٖٳ  ٱٍ ثٽ ٽوَڂٶٌث١ٍ  قټ ث ٌُ ثٽ ٭

ثهو٠ّ وّضقټ ثٽوَڂٶٌث١ُز ٱُهج. ٽڄ 

ضجٻ  ؾز دجالٵض َز څضُ ٽً غ ٚپىث ث َ

ٌثس ثٽُىځُز. غّجٽُخ فَح هللا وثٽضٲؾُ

وفڂجُ ٥جلٌر ٽپ٪ُجڃ. ىٹٌس ليث ځچي 

وٵىىوځش ثٵضٌثفىىجس ٽپقىىټ  ٩1221ىىجٿ 

غعچجء ٱضٌر غوٍثٻ. ًدڂج َٺىڃ لچجٷ 

ٵىٻ  ُج. غ ٱٍ صٌٹ قټ  ٭خ دجٽ ځڄ ال ٌَ

ٽچىٙټ صٌٹُج ثٽً ثٽوَڂٶٌث١ُز دووڃ 

ثٕضذجٷ. الف٦ىث، ثڃ ًةُِ ثٽؾڂهىًَز 

َضىٵٲىڃ ٩پىً ثٽڂْىأٽز؛ ٱڂىج  MGKو

ً لىىيث..؟ لىىيڇ ً٭ذىىز ٽپضقىىىٻ ځ٪چىى

ثٽىىوَڂٶٌث١ٍ دىىووڃ ثٕىىضذجٷ. ځىىجىث 

َ٪چىىٍ إٽٮىىجء فجٽىىز ثٽ٢ىىىثًا..؟ 

دووڃ  ٽوَڂٶٌث١ٍ  قىٻ ث لج ثٽض ځ٪چج

ثٕضذجٷ. ٽٺڄ ځجٍثٽش لچجٷ ٱتجس ٱٍ 
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ُٞز  ٕضذجٹجس. ثٽٶ ٱٍ ثال ٭خ  ُج صٌ صٌٹ

 ٌُٚ لٍ ځ ڂج  ٩وثځٍ، إڅ ُٞز إ ْش ٵ ٽُ

ٍٕء  لى  ًٞج. و ٌُٚٹڀ غَ َُڄ وځ ثٽڂال

ض پز ثٽ ځٌَ. ثٽڂٌف ٞڂش ً دوغصهج ثڅ  ٍ

إٽُهىىج ثهفىىَثح ثٽوَچُىىز، ١ُىىخ 

غًهو٭ىىجڃ، دجَىىجً وفضىىً ٩ٌٱىىجس 

هيڇ  ًٞج ٽ ٞڀ غَ ٹٍ ُّچ ْجً ثٽضٌ وثٽُ

ثٽڂٌفپىىز. لچىىجٷ د٪ىىٜ ثٽٶىىىي وًثء 

دأل  ٵجٿ  ځج  ٢ُْڄ  ٱٍ ٱپ ٌُثس  ثٽضٲؾ

ٍٖء  ٹجڃ ثٽ ًٞج  ٹٍ غَ ْجً ثٽضٌ ثٽُ

څٲْىىأل. ٩ٌٱىىجس، ثٽُْىىجً ثٽضٌٹىىٍ 

ليڇ  قى  هىڃ څ ُز َضىؽ فَثح ثٽوَچ وثه

 .ثٽڂٌفپز

صٌٹُج ٱٍ ١ٌَٴ ثٽضقىٻ. ځجٍٽضڀ 

غًَٞج ال صالف٦ىڃ ليث دٖٺټ ؽُو.  PKKو

َضىىأمٌ. إځىىج ثڅىىأل َضٶىىٌح  PKKٱىىى 

ْجًٌ.  ٢ٌٯ َ ُز غو دض ُز َڂُچ دٌؽ٪

ذجالر،  لٍ ثٽالځ ُز  ُز ثٽُڂُچ ثٽٌؽ٪

HADEP  ًال َْىىض٨ُ٢ ثالّىىضُ٪جح غو فضىى

ٶًج. ځج َض٢پخ  ثٽ٪غىً ٩پً څهؾأل ځ٢پ

 ، َيٹٌڇ دجَجً. ثًهڅجHADEPٵىٽأل ځڄ 

صىٝىُـ لىيڇ ثٽؾىثڅىخ ٱىى  HADEPځڄ 

دجَجً ٹجهً څى٩ٍ، ځجىث َٶىٻ؛ إڅأل 

 ((ثٽوَڂٶٌث١ُز))َٶىٻ: ٍٕء وثفو ولٍ 

ٚڂش  چوًوٷ و٩ ّجدٶًج ثڃ ؽ ليث  ٝقش  و

ّىىَٹُڄ ٽهىىڀ ځُىىىٻ څْىىذٍ ٽپضقىىىٻ 

ثٽىىىوَڂٶٌث١ٍ. غڅىىىضڀ ثٽڂقىىىجځُڄ 
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ثڅولٖىىضڀ ٽهىىيث. ځىىجىث َٲ٪ىىټ د٪ىىٜ 

ثٽڂقىىىجځُڄ، ال َ٪ٌٱىىىىڃ ثٽقُىىىجر 

هىڅچٍ. ً٭ذش ثڃ وثٽقٶىٳ وإڅڂج َىثؽ

َٺىىىڃ دئځٺىىجڅٺڀ صقپُىىټ ثٽ٦ىىىثلٌ. 

ٽُىثؽهىىىڅٍ دٖىىٺټ ٩پڂىىٍ. ثٽٖىىٍء 

ثٽڂالفىى٤، ثڃ ثّىىضُ٪جدهڀ وځ٪ىىٌٱضهڀ 

ځ٪ووځز. ً٭ذچج ثڃ َوثٱ٪ىث ٩ڄ فٶىٳ 

َٶذټ لىيث دٚى٪ىدز  PKKثٽٺٌه، فضً 

دجٽٌ٭ڀ ځڄ وٝ٪چج ٽپچهؼ، ٽُِ وثٝقًج 

ُّٶذټ لىيث غٿ ال.  HADEPځج إىث ٹجڃ 

ّ َضڀ ثال ٽٸ ال  ُٝـ ى ځڄ ٽضى ضٲجهر 

ثٽؾٌثةو. ځجٍثٻ ثٽڂقجځُڄ ال َ٪ٌٱىڃ 

چٍ  دأل. غڅ ُجٿ  ځچهڀ ثٽٶ پخ  ځج َض٢

٩پڂىىٍ وّىىُضڀ ثٽقىىټ وٱىىٴ ثٽ٪پىىڀ. 

دجّىىضنوثٿ ثٽ٪چىىٰ ثه٩ڂىىً ٽىىڄ َىىضڀ 

 APOثٽىٙىٻ ٽٍٖء. َ٪ضٶو ثٽىذ٪ٜ ثڃ 

پً  ٹيٽٸ ٩ ٹڄ  ٽڀ غ چٰ.  چٍ ثٽ٪ ٪َ

٩ڄ  ٪جه  ًٌُث ثالدض چج ٹغ ١الٳ. فجوٽ ثإل

ثٽ٪چىىٰ ثه٩ڂىىً وثٽؾهجٽىىز. ثٽ٪چىىٰ 

غٙذـ ځُٚذز ٩پُچىج.  ٩PKKڂً ٝڂڄ ثه

غَڄ لڀ ثٽيَڄ ٹجڅىث ځىثٽُڄ ٽپ٪چٰ 

ٕڂوَڄ  ٶىٻ  مٌ َ قُڄ وثه دُڄ ثٽ ثِڃ. 

ثفٌٞوث م٢ُذضٍ. ؽٌوٷ ٵجَج وثِمٌَڄ 

ٱٍ  ُجس  ْجء وثٽٲض غىڃ وًثء ثٽچ َپه

ٹٌهَضهڀ،  ضً  ٶً ف ٽڀ صذ دج ثِڃ.  غوً

غڅهڀ ٵ٢ج٧ ١ٌٳ، َْضچضؼ ثٽٺغٌُ ځڄ 

ځٌثٱ٪ىىجصٍ. صقپىىُالس ثٽقٞىىجًر ٱىىٍ 
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ٌثٱ٪ىىجصٍ غ٩ڂىىٴ ځىىڄ ٹضىىجح ٙىىٌث٧ ځ

ثٽقٞىىجًثس ٽىىى لىڅهُچىى٬ صىىى د٪ٖىىٌ 

ځٌثس. ٹضجدٍ ٩ڂُٴ دُچڂج ٹضجح ٌٙث٧ 

ڂٴ  ٖٺټ ځ٪ ٶش د ٢ّقٍ. هٵ ٞجًثس  ثٽق

ٽهيث ٱچى٩ُضهج صجًَنُز. غڅأل صچىٌَ 

ٽىىيلچُضٺڀ ثٽضىىٍ غٙىىجدهج ثٽ٪ڂىىً 

ٚهٌس  ضٍ ثڅ ُٚضٺڀ ثٽ ٪جٽڂٺڀ وٕن وٽ

ٽڄ  ْټ.  ځيثٵهج ٹجٽ٪ ٶيثًر. و ٝڂڄ ثٽ

ٽؾهجٽىىز. ٽىىڄ غٙىىذـ غهثر ٽقُىىجر ث

وثٽڂقىىجځُڄ ثڃ  HADEPو PKKَْىىض٨ُ٢ 

َؾ٪پىىىڅچٍ ٕىىٌَٺًج ٽپؾهجٽىىز. ٽىىيٽٸ 

ُور   ضٍ ثٽىف ٙذقش ٽٮ ُوًث، وغ ُش وف دٶ

ٽٮز ثٽؾڂ٨ُ. ثٽٍٖء ثٽيٌ ّ٪ُش إٽُأل 

لىىى ص٢ذُىىٴ ثٽ٪پىىڀ ٩پىىً ثٽ٦ىىىثلٌ 

ٽچهؼ  ُٴ ث ڂ٠ ٽض٢ذ لى څ ُز. و ثالؽضڂج٩

ثٽ٪جٿ. ٽٶو هٵٶش ٩پً ځجلُز ثٽ٪پڀ، 

وثالڅٚهجً ٹُٰ َض٢ىً ثٽضقٺڀ دجٽ٪پڀ 

ٝىىڂچأل. فىٽىىش ٱََُىىجء ٹىثڅضىىىٿ 

ٽً  ٖضجَڄ ث ْذُز هڅُ َز ثٽچ وثٽچ٦ٌ

َز  چجٷ فٌ ٽُِ ل ڂ٨.  پڀ ثٽڂؾض ٮز ٩ ٽ

ٱىىٍ  (ثٽڂ٢پىىٴ)ځ٢پٶىىز، ٱىىئىث صقٺىىڀ 

ثٽٺىڃ ٽڄ َذٶٍ ٍٕء َٶجٻ ٽأل ثٽٺىڃ. 

ٽُِ لچجٷ ثّضٶالٽُز غو صذ٪ُز ځ٢پٶز 

پٴ  ؾًَ َن ڂو وثٽ ٵخ ثٽ ًٞج. إڃ ص٪ج غَ

ٱ چجٷ ثمضال ٺڄ ل ٽڀ َ ٢ىً. ثڃ  جس ثٽض

ٽىىڄ َٺىىىڃ لچىىجٷ ٹىىىڃ وٽىىڄ َض٢ىىىً 

ٱجس  ٶىٻ؛ إڃ ثالمضال ځجىث څ ْجڃ.  ثإلڅ
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لٍ ثٽٮچً. ثالمضالٱجس صقٶٴ ثٽضٮٌُُ. 

٩پُٸ ثڃ صٺىڃ ٩پڂًُج. ٹټ ليث ځٌصذ٠ 

ذجڃ  چز وًل هىٿ ثٽٺه ْٲز. دڂٲ دجٽٲپ

َضڀ  ٽڄ  ٝىٌ  دجٽڂٲهىٿ ثٽٲى ّىځٌ غو 

ثٽىٙىٻ ٽٍٖء. ٹچش ٵو ىٹٌس، ثڃ وؽو 

ْضٲُ دٌر ّض ٶوثً ًغُ إ ٙز دڂ ووڃ ٱٌ

ځچهج. ٽڄ صْض٢ُ٪ىث ٹْخ فٶىٵٺڀ ٱٍ 

ثٽقُىىجر د٢ٌَٶىىز غمىىٌي. ثڃ ٹچىىضڀ 

پُٺڀ ثڃ  هج ٩ ؽجصٺڀ، فُچ ذىڃ ٍو صق

صٺىڅىث ٩پڂُُڄ. دئځٺجڅٺڀ إٝجٱز ځج 

ٵُڂضأل دٚوه ثٽٲپْٲز ٽٌّجٽز ثٽڂٌغر 

ٙىٻ  ٱٍ ثٽى ذُڄ  چضڀ ًث٭ ًٞج. ثڃ ٹ غَ

قىٻ،  ضٍ صض ُج ثٽ ٱٍ صٌٹ ْضىيٍ  ٽً ځ ث

ٽُِ څخ،  ليڇ ثٽؾىث َز  پُٺڀ إىًث ًا ٩ 

دڂٶووًٹڀ فټ ثٽڂٖجٹټ دٖنُٚجس هَجً 

ٺٌ  ُز )د ٱج  (ثٽ٩ٌَثڅ قجهر )وغوً  (ثٽ

ّز  ؽټ ثٽُْج ځڄ ث ُّٺُز.  ٌّوػ ثٽٺال و

٪خ  چج ٽ پً ٩جصٶ ٶ٨ ٩ ُز َ ثٽوَڂٶٌث١

ثههوثً ثٽضجًَنُز. ثٽقٶىٳ ثٽٺىڅُز 

٥ىىجلٌر صجًَنُىىز. فضىىً ٽىىى ثؽضڂىى٨ 

٩ٖىىٌَڄ ځقىىجځٍ دئځٺىىجڅهڀ ث٢٩ىىجء 

ثٽؾىىىىثح ٽپضىىىجًَل ٱىىىٍ ثٽڂؾىىىجٻ 

ٌغس ثٽٚىىقُٲز ثٽڂٖىىجً ثٽقٶىىىٵٍ. ٵىى

ٽز  هڀ ثٽوو دوغ َٲ ٖ٪خ  هج، ثڃ ثٽ ٱُ

ٖ٪خ.  هڀ ثٽ دوغس صٲ ًٞج  ٽز غَ وثٽوو

غڅچٍ ٩ًٍش ليڇ ثٽذيوً ځڄ لچج، وځج 

٦ىث ثڃ  هيث. الف ٺجُ ٽ لى ثڅ٪ قوط  َ
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ثٽٖ٪خ ثّضى٩خ دٌٵُجصٍ ؽُوًث. ثٽٖ٪خ 

ثٽيٌ وٙٲضڂىڇ دجٽؾهجٽز، ځٌصذ٠ فضً 

َّو  ١أل وغ پً ثًصذج دٌلڄ ٩ ڂىس. و ثٽ

ضٍ  پز ثٽ ٚڂُڀ. ثٽڂٌف ځڄ ثٽ هج  ١ىًص

ٶ٠  ٽز ٱ ٩جصٴ ثٽوو پً  ٽيڅخ ٩ ٨ٝ ث و

 ٽُِ ٙقُقًج.

ه٢  ٔد٢ٗ رال ٔغ اُ ٔبد أُغز ر٘ظ٤

ـؼٞثخ ك٢ اظز٤ؼبة أُسؽِخ. ٓزخِلخ 

ظز٤ؼبثٌْ  عزى٤غ ا ُْ ر ؽؼت،  ػٖ اُ

 ثؽٌَ ًبف. ُْٝ رـ٤ّس ٗلعٜب.

ال صٶىځىىىث دجّضٚىىٮجً ثٽووٽىىز. 

ٺىڃ  ڂج ص ؽوًث. ًد ٹٍ  ُجڃ ى ٽز ٹ ثٽوو

ٱ ُّتز  ْجس  چجٷ ځؤّ ضً ل ٽز ف ٍ ثٽوو

ثڅىىأل لچىىجٷ ثٽىىيٌ ٌَ٭ذىىىڃ دؾ٪ىىټ 

ثٽووٽز، هوٽز ځقجٹڀ صٲضُٔ. ال َڂٺڄ 

ثإله٩جء ثڃ ثٽووٽز ثٽضٌٹُز دأٹڂپهج 

ٍٕء  ٹټ  پخ  ؾجةَ ١ ٌُ ثٽ ځڄ ٭ ُّتز. 

٦ز  لى ثٽُٶ ذأل  ځج څ٢پ ٽز،  ځڄ ثٽوو

ثٽوَڂٶٌث١ُز ٱٶ٠. ثٽؾُٔ ٌَ٭ڀ څٲْأل 

٩پً ثٽضٮٌُُ ٵذټ ثٽؾڂ٨ُ. ٽڄ َٺىڃ 

پً ٽيڅخ ٩ ُټ ث ٶووًٷ صقڂ چىه  دڂ ثٽؾ

وثٽٖىى١ٌز ٱٶىى٠. فضىىً لىىڀ َىىوًدىڃ 

ْجً ال  ٖ٪خ. ثٽُ ٶىٳ ثٽ پً ف ْهڀ ٩ غڅٲ

َضىىىوًح. دجٽُڂُچُىىىز وثٽُْىىىجًَز 

ثٽٺالُّٺُز ثٽڂىؽىهر ال َڂٺڄ ثٽىٙىٻ 

٩ىىوٿ )ثٽىىً ٕىىٍء. َضٶٌدىىىڃ دغٶجٱىىز 
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ثإلڅٺٖىىجًَز. ص٪پڂىىىڃ، ثڃ  (ثٽٌ٭ذىىز

 ((ال څٌ٭خ))ثإلڅٺٖجًَُڄ ٹجڅىث َٶىٽىڃ 

ليث  ٌٖ ٺجڅٺڀ څ َو دئځ ٹټ ؽو ؾجڇ   ص

ٮز  ٪ٌٯ ٽ ْجً ال َ ّڂٍ. ثٽُ ٞجؿ دج ثإلَ

ثٽوَڂٶٌث١ُىىىىىىىز وال َغٶىىىىىىىىڃ 

لؤالء  ٹجڅىث  صوًٹىڃ  هج.  دجڅٲضجفجص

ٲش ثِڃ.  ٪ًج صىٵ ٕىر، ١ذ ٞىڃ ثٽٌ َٶذ

MHP  وهو٭ى دٌَؾچٸ وٙپىث ثٽىً لىيڇ

وٝ٪أل غّىء ځىڄ  MHPثٽچٶ٢ز. فضً ثڃ 

 ىٽٸ. ثٽُْجً ځٌ٭ڀ ثڃ َٺىڃ َٶ٦ًج.

صچ٦ُڂىىجس ثٽڂؾضڂىى٨ ثٽڂىىوڅٍ ٽىىڀ 

٢ىٌَ څ ْض٨٢ ص ٺڄ ثڃ ص ځڄ ثٽڂڂ ْهج.  ٲ

ٽز  ځڄ ثٽوو ذ٨  ٖٺپز صچ ٶجٻ ثڃ ثٽڂ َ

پً  ْجً ٩ ڂُڄ وثٽُ ٌّٙ ثٽُ ٶ٠، ثڃ غ ٱ

ثٽٶوَڀ ّضضٌثؽ٨ صٌٹُج څقى ثٽىًثء. 

ىٹىىٌس ٽپووٽىىز ص٪ىىجٽىث وغ٩ىىوځىث. 

فُچهج ُّڂىس ځتز غٽٰ ٕن٘. ال َؾىٍ 

ود٪ىو ىٽىٸ  APOٵىٻ: ٽچٶىٿ دئ٩وثٿ 

ْوًَج  ّچڂىس ؽ ٩وثٿ.  ٺڀ ثإل ٮٍ ف څپ

 (11ى  1)دڂىج غ٩ىُٔ ٩جؽالً غٿ آؽالً، ً

ّىىچىثس. ثڃ څٲىىيصڀ ثإل٩ىىوثٿ ّىىضذوغ 

ثٽقىىٌح ثهلپُىىز. لچىىجٷ ٱتىىجس صؾىىٌ 

صٌٹُج څقى ثهٍځز. آځټ صؾجوٍ ىٽٸ. 

 ال څٌ٭خ دهيث.

 4)اُزس٤ًاخ إ ُاد٣ٜب  CNNث٤ّ٘ذ 

 ظااائِخ رسؿااات ث٘ؽاااسٛب إذا  (5اااا
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ٝعاادرٔٞٛب ٓ٘بظااجخ. اُعااؤاٍ االٍٝ: 

٣٘اابهػ ٓٞلااٞع اإلػااداّ كاا٢ اال٣اابّ 

جىااخ ثٌااْ، ٤ًااق األخ٤ااسح ٝٛاا٢ ٓسر

 رو٤ٕٔٞ رِي اُ٘وبؼبد..؟

ثڃ ثإل٩ىىىوثٿ  HESSغٕىىىجًس إهثًر 

ًّج. ٌَ٭ذىڃ ځڄ  ًځٌَ وځٌصذ٠ دٍ غّج

ُز  َجس ثٽوَڂٶٌث١ ٩وثٿ ثٽقٌ ليث؛ إ

ٌٖر  ٩ ٌُ ؾخ ثٽضٲٺ ٶجٻ: َ ٺٌه. َ ٽپ

ځىىٌثس ٵذىىټ ثٽچٖىىٌ دجٽپٮىىز ثهٿ. 

ثإل٩وثٿ، َ٪چٍ ثڅهڀ ٌََووڃ ثٽ٪ُٚجڃ 

وثٽقٌح ثهلپُز. ّضنٌْ صٌٹُج ثٽٌوؿ 

ٖجٹټ. وث ٱٍ ثٽڂ ّضنضچٴ  هيث  ٽوٿ ود

ص٪چٍ ثٽ٪چٰ و٩ىوٿ ثٽقىټ  HESSإهثًر 

ٽألدىىو. الف٦ىىىث، ثڅهىىڀ َٶىٽىىىڃ: 

 ،ٌٖ پُڀ وثٽچ فٴ ثٽض٪ ځڄ  قٌځهڀ  ٽچ

وليڇ ثٽقٶىٳ ص٪ضذٌ ځڄ غد٠ْ ثٽقٶىٳ 

وثهوٽىَىىجس. ال څپىىـ ٩پىىً ثٽووٽىىز 

ثٽٶُىىجٿ دىىيٽٸ، ٩پُهىىج غال صنپىىٴ 

ثٽڂٚج٩خ ٱٍ ليث ثٽڂؾجٻ ٱٶ٠. ثٽٍٖء 

ٽأل؛ ه ٽيٌ څٶى ٖتىث ث ٺٌه َچ ٩ىث ثٽ

ثٽڂوثًُ، ثالَيث٩جس وٕذٺجس ثٽضپٲجٍ 

 APOدئځٺجڅىىجصهڀ. ثٽٶىىىٻ؛ ٽچ٪ىىوٿ 

وڅپٮٍ فٺڀ ثإل٩وثٿ ٱُڂج د٪و، َ٪ضذٌ 

ُج و  قٴ صٌٹ څأل د ٢أ َٶضٌٱى ذٌ م غٹ

غٹذٌ ځؤثځٌر ٩پً ثٽٖ٪خ ثٽٺٌهٌ ى 

ثٽضٌٹٍ. ٽُِ د٪ٜ ثٽٺٌه ى ثٽضٌٷ 

ٱٶىى٠ َأمىىيوڃ ځٺىىجڅهڀ ٝىىڂڄ لىىيڇ 
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ڄ ثٽووٻ ثٽڂؤثځٌر، ثڅڂج لچجٷ ٵىي ځ

ضٌث  څجڃ وإڅٺپ ًٞج. ثٽُى ُز غَ ثٽنجًؽ

ٶج٧  ڂؤثځٌر. غًثهوث إَ ليڇ ثٽ ٝڂڄ 

صٌٹُج ٱٍ ثٽڂُٚور. غ٢ٌُّ ٩پً ليث 

/ غٽٰ ٹٌَال 11ثٽى٨ٝ دٚ٪ىدز ٽوَچج /

٩پىىً ثهٵىىټ. لىىيڇ ثٽٶىىىر وصٌٹُىىج 

ٽيٌ  چٰ ث چٰ. ثٽ٪ ٝڂڄ ثٽ٪ ُّنضچٶىڃ 

/ ځٶجصىىټ 111/ آح دىىى /11دىىوغ ٱىىٍ /

ڀ ځج ووٙټ ٽهيث ثٽڂْضىي، ال غفو َ٪پ

ّضچضؾأل ٵىر ثٽ٪چٰ ثٽضٍ ّضذوغ دى / 

 / غٽٰ ځٶجصټ.11

  :٢ِ ُذ ثوغ ضب٢ٗأ رٝ عؤاٍ اُ اُ

ٝلااغ ؼااسن ٓزؼِاان ثٌااْ كاا٢ عاادٍٝ 

 ٠ُ ػداّ ا عأُخ اإل وَ ٓ ٔبٍ. ٗ األػ

ِط، ٔٞذط و أُغ ٗ ٖٓ ظغٖ  ك٢  لؼٌْ  ٝ

F ًااارُي رعااا٤ِْ  ػمااابء ،KADEK 

ٝٓٔض٤ِٚ  ٗلعْٜ. ٓبذا رلٌسٕٝ ثفدر 

 ٛرٙ أُٞال٤غ.

ڂىځُىىز صٌٹُىىج غڅچىىج ځىىىثٽُڄ ٽ٪

. څقىىڄ MHPوثّىىضٶالٽُضهج ثٹغىىٌ ځىىڄ 

ٹٍ.  ٖ٪خ ثٽضٌ ّضٌثصُؾٍ ٽپ ٚوَٴ ثإل ثٽ

ضومټ  ٲى وٽ ٩ڄ ثٽ٪ پِ  ٽُ٪پڄ ثٽڂؾ

ثٽٶىي ثٽڂْپقز ثٽضٍ ٱٍ ثٽؾذجٻ ٱٍ 

موځز ثٽؾڂهىًَز ثٽوَڂٶٌث١ُز، إڅچج 

ُز  ُج ثٽوَڂٶٌث١ ځز صٌٹ ْض٪ووڃ ٽنو ځ

دٺټ ٵىصچج. إڃ ٽڀ څؤه ځج َٶ٨ ٩پً 
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ج دىىى ٩جصٶچىىج، دئځٺىىجڅهڀ ثصهجځچىى

ثٽالځذوةُز ٹُٰ ّچذٌلڄ ٩پً ٙوثٵضچج 

٩ڄ  پِ  ٽُ٪ڄ ثٽڂؾ ٹٍ.  ٖ٪خ ثٽضٌ ٽپ

 ٩ٲى، څقڄ غًَٞج ّچغذش ىٽٸ.

 KADEKاُعاااؤاٍ اُضبُاااش: ٛاااَ 

ٝ ٗاازْ ه٤بررااٚ  PKKاظاازٔساز ُااا 

 اُؼبٓخ ؽعت ٓب ٝزر ك٢ اُفؾبكخ..؟

ٽىىُِ ځهڂىىًج.  PKKو  KADEKثّىىڀ 

فوعش  ؾيًٌ،  ٌُ ثٽ لى ثٽضٮُ هڀ  ثٽڂ

ؽ ٌُر  َز ٹغ ٌُثس ؽيً ٹيٽٸ صٮُ وًث 

ثٽضقىٻ غًَٞج. ليث ٙقُـ ځڄ ثٽچجفُز 

ثٽيلچُز وثٽ٪ڂپُز. ٦ُّهٌ غڅأل ٹيٽٸ 

ٌٖو٧  ٽوٱج٧ ثٽڂ هؼ ث ځڄ څ ضوثًء  ثد

ليث  ُز.  ّز ثٽوَڂٶٌث١ َز ثٽُْج ٽٮج

قټ.  ُّپز ٽپ چٰ و ٌَي ثٽ٪ قىٻ ال  ثٽض

ةز  ّضٌثصُؾًُج صؾَ ٌَي ث څأل  صأل؛ ث ځَُ

ؽجةَر.   ٌُ ٌَثڃ ٭ ٩ٌثٳ وإ ُج،  صٌٹ

٩ڄ چجٍالس  ٶوٿ ثٽض ٽڄ َ ٺڄ  َجس  ٽ فٌ

ُز  ٶىٳ ثٽٺىڅ ١جً ثٽق ٱٍ إ ٺٌه  ثٽ

٩ڄ  ُّوثٱ٨  ُز.  ذجها ثٽوَڂٶٌث١ وځ

ضً  ٺٌهٌ ف ْجڃ ثٽ ٶىٳ ثإلڅ َجس وف فٌ

 ثٽچهجَز.

ٓذ  ٗبٕ  هب ثغأ ا٤ُٞ عؤاٍ اُسا اُ

رػٟٞ ثؾن اُر٣ٖ ظِٜٞا ٌُْ اُدخٍٞ 

 ا٠ُ اُجِد. ٤ًق رو٤ٕٔٞ ذُي..؟
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دجّىىض٢ج٩ضٺڀ ثٽىىٌه ٩پىىً لىىيث 

 ثٽْؤثٻ.

 ػ٠ِ  ظبض اُوساز أُؾزَٔ اُر١

، وِجااٞا ٓؼسكااخ ٤ًااق AIHMظزفاادزٙ 

 ٣ٔم٢ ٣ّٞ ٖٓ  ٣بٌْٓ ٛ٘ب.

١ذ٪ًج، ثڅٺڀ ص٪ٌٱىڃ ىٽٸ، ّضٌهوڃ 

٩پىىً ىثٷ ثٽْىىؤثٻ. إىث هوٝىىـ ىٽىىٸ 

دٖىىأڃ  AIHMدجمضٚىىجً. ٽىىڀ صْىىج٩و 

٩ىي  ٱٍ ه پوٱج٧  ّپىح ٽ ٶز وثه ثٽ٢ٌَ

ُز  ٶجةٴ ثٽضجًَن ٝـ ثٽق چج. ّأو غعُ

وغصڂڂهىىج ځىى٨ ثٽڂٌثٱ٪ىىجس ثٽضىىٍ 

ٽ قجځُڄ ث هڀ. ثٽڂ ٱٍ ّأٵوځهج ٽ يَڄ 

غعُچىىج وإڅٺپضىىٌث وغڅىىضڀ غَٞىىًج 

پٸ  ڂور. ص ٶز وثٽ ّضذپٮىڅچٍ دجٽ٢ٌَ

ثٽو٩ىي ځهڂز غٹغٌ ځڄ ه٩ىي إځٌثٽٍ. 

 ثځچقىث ٹجٱز ٵىصٺڀ ٽضپٸ ثٽو٩ىي.

٣س٣ااادٕٝ رـى٤اااخ ٝإخلااابء رٝز 

ٛرٙ  خالٍ   ٖٓ ٔؤآسح  ك٢ اُ ٗبٕ  ا٤ُٞ

 اُدػٟٞ.

ٺٌه  څجڃ غًثهس ٍػ ثٽ ٪ًج، ثٽُى ١ذ

وثٽٖىى٪خ ثٽضٌٹىىٍ وثٽُىڅىىجڅٍ ٱىىٍ 

قُڀ ٱٌث٫ ثٽؾ ٱٍ  چٍ  . غًثهس ثڃ صَؽ

ُج  ٱٍ ځُغىٽىؽ ٽأل.  َز  ٨ُ ال څهج ٱ٦

ٍَىُ لچجٷ لجهُ ٹجڃ َنٲٍ وؽهأل ٹٍ 

ٹجڅىث  ٲىڅٍ  ٽيَڄ م٢ فو. ث ٌَثڇ غ ال 
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هجهُ.  ٪جصهڀ ٹ قش ٵذ ؽىلهڀ ص ٲىڃ و َن

٩جٿ.  ٽٰ  عز ه ليڇ ثٽقجه  ًْ ٽڄ ُصچ

ڂج  ٶ٠، إڅ فوٌ ٱ ٽُِ و چج  غًثهوث ٍّؽ

ٽً  ًٞج ث ٺٌهٌ غَ ٹٍ وثٽ ٖ٪خ ثٽضٌ ثٽ

 ُڀ ثهدوَز.٥پڂجس ثٽؾق

١ىىجٽ٪ىث ثٽڂُغىٽىؽُىىج ؽُىىوًث، 

ذش  هج. ٽ٪ څجڃ ٱُ ّضؾووڃ هوً ثٽُى

پً  چج ٩ ضأل غعُ ٽيٌ ٽ٪ذ ٽووً ث ٲِ ث څ

ُجىر،  ١جٽ٪ضڀ ثإلٽ ُز. ثڃ  ضىً عجڅ لٺ

غعُچىىج ثٽضىىٍ غه٩ىلىىج دىىجٽڂٌغر 

ثٽ٪ىىجلٌر  صىىضٶڂ٘ ٙىىىًر غك لٺضىىىً 

ڂىس،  ّپأل ٽپ ٩أل وصٌ ٶىٿ دنوث ضٍ ص ثٽ

هجً  مالٻ إ٥ ځڄ  څجڅُُڄ غًثهوث  ثٽُى

دٚىىىًر ثهك وإًّىىجٽٍ ثٽىىً  غڅٲْىىهڀ

ثٽؾقىىُڀ ثهدىىوٌ. إڅچىىج څ٪ڂىىټ ٩پىىً 

 إٱٖجٻ ليڇ ثٽپ٪ذز.

زثٔب ظ٤ؤصس إظٜبز أُؤآسح ك٢ 

اُدػٟٞ اُز٢ ظززْ ك٢ ٓؾٌٔخ  ص٤٘ب 

ػ٠ِ ر٣ٔوساو٤خ  ٝزثب ٝؽوٞهٜب ثؽٌَ 

 إ٣غبث٢.

دىىىىجٽ٢ذ٨، ّىىىىچذُڄ صذچُچىىىىج 

ٶىٳ  لور ف دج وځ٪ج ُز غوً ٽوَڂٶٌث١

ثإلڅْىىجڃ ثهوًدُىىز. ثٽُىڅىىجڃ ّىىٌُّس 

ٲيولج  ضٍ څ ُخ ثٽ ُز. ثهال٩ ثالٍهوثؽ

چوځج  پٍّ. ٩ لج ٩ ضجًَل ثمضذٌو ذٌ ثٽ ٩

٩ڄ ٵٌثًلج، ّچٶىٿ غَٞىًج  AIHMص٪پڄ 
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دجٽضٚىىٌَـ. ثالمض٢ىىجٯ لىىٍ څٶ٢ىىز 

ٽڄ  څأل  ٌُ ث ڂجٻ ثٽٺذ ٹَ. ثالفض ثٽضڂٌ

٢جٯ.  ٖأڃ ثالمض ؾجدٍ د ٵٌثً إَ ٚوً  َ

ُج  ٽوثةٌر ثٽ٪پ ٽً ث ّچيلخ ث هج  فُچ

 غًَٞج.

ٓااٖ خااالٍ رػااٟٞ  ص٤٘ااب ثفاادر 

 . AIHMزىبف ٗعزى٤غ اُرٛبة ا٠ُ االخ

غت  مًب، ٣ ٣ن  ٣ ُي اُىس ثٞا ذ عس

رٞلاا٤ؼ ٛاارا ٓىِوااًب ٗؾااٖ ظاا٘زج٠٘ 

أُؼبٛاادح ػٌااط ٛاارا، أُااؤآسح 

ظااززج٘بٛب، إ ُااْ رفاادز أُؾٌٔااخ 

 ْٜ ظ٤لْٜ اٗ ىبف،  فدر االخز هساز ث

٣س٣اادٕٝ ٝلااؼ٘ب ٝعٜااًب ُٞعااٚ  ٓااب 

 رس٤ًب.

 لټ لچجٷ ځج صذپٮىڅأل..؟

كاا٢ اُٞهااذ اُاار١ رعاازٔس ك٤ااٚ 

ثؽاإٔ  HADEPبءاد هسٙ ٣بُغ٤ٖ ٓغ ُو

هبٓٞا  ُداخ٢ِ،  ظبّ ا ٗبٓظ ٝاُ٘ اُجس

 ثزأظ٤ط اُؾصة ُٞؽدْٛ.

ثالصٲجٳ ځهڀ ٹ٢ٌَٶز. إ٩الڅهڀ فَح 

ٽىُِ  SHPځچٲٚټ إَؾجدٍ غٹغٌ. صأُِّ 

ْضڂٌر.  قىثًثس ځ ٶو ثڃ ثٽ ڂًج. ث٩ض ځه

ٹچج ٵو ىٹٌڅج ثڃ وفور ٭٘ ثٽََضىڃ 

٢ىٌَ  هج ص ُج دئځٺجڅ ٱٍ إ٢َجٽ ڂج  ٹ

ڃ َٚىىذقىث ؽڂُ٪ىىًج ثٽوَڂٶٌث١ُىىز ث
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څڂىىؽىىًج ٱىىٍ ٥ىىټ صچ٦ىىُڀ ٹڂىىج ٱىىٍ 

إ٢َجٽُىىىج وَٺىىىىڃ ٽٺىىىټ ځؾڂى٩ىىىز 

ڂىىػ  ليث ثٽچ ْڂُز  ٺڄ ص ؾأل، َڂ دٌڅجځ

دٶىُ ٵَؿ. ثالةضالٯ ثٽوَڂٶٌث١ٍ ؽىلٌ 

ٽهيث. ثڃ ً٭خ هو٭ى دٌَچؾٸ دئځٺجڅأل 

ځ٨  ٶجء  ٺڄ ثٽپ ًٞج. َڂ ٞڂجٿ غَ ثالڅ

غَٞىًج ٽالةىضالٯ * ANAPو* CHPدجَىجً ى 

ٺڄ  ٹيٽٸ َڂ ٽوَڂٶٌث١ٍ.  ځ٨ ث ٶجء  ثٽپ

CHP .آٽضجڃ، ځهٌٌ دپپىٍ وثِمىٌَڄ ،

ڂج  ٲجٳ. ٹ ٪ًج دجص قٌٷ ځ ٶووًلڀ ثٽض دڂ

ٺڄ  ٖضٌٷ ٽ قَح ثٽڂ ٝو ثٽ ْش  چٍ ٽ غڅ

َؾخ ثڃ َٺىڃ ٽپٺٌه ځٺجڃ ٱُأل غًَٞج، 

ٺٌر  ٱز غٌ ٱ ليڇ ثٽغٶج پٴ  هڀ م ثٽڂ

فُچهج  HADEPثٽٌٖثٹز. َڂٺڄ ثڃ َٮپٴ 

 ٩پً ځج غ٩ضٶو. DEHAPُّچضٶپىڃ ثٽً 

 .HADEPرجد  ٓسؽِخ ٓؤرٔساد 

ٽُ٪ٶىىو ثٽڂىىؤصڂٌثس. ثٽڂهىىڀ لىىى 

ثٽؾڂىىجلٌُ وثٽٺىىىثهً. فضىىً ثڃ صىىڀ 

دٌڅجځؾىًج  DEHAPُّقٞىٌ  HADEPإٽٮجء 

وڅ٦جځىىىًج هثمپُىىىًج ؽوَىىىوًث ٽهىىىيث 

ثٽڂىٝىىى٧. َڂٺىىچهڀ ثالّىىضٲجهر ځىىڄ 

. غٱٺٌ ثڅىأل ٽىڄ GULOKSUZLERINدٌثځؼ 

 )َٺىىىڃ لچىىجٷ ځٖىىٺپز صؾىىجوٍ څْىىذز 

. غًي ځىىىڄ ثٽڂچجّىىىخ ثٽىىىومىٻ (11%

جء ځْىىضٶپز. ٽىىى ٽالڅضنجدىىجس دأ٩ٞىى

ص٢ىًس عٶجٱز ثٽ٪ڂټ ثٽڂٖضٌٷ ٹڂج ٱٍ 
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ٙىثس  ْخ غ ٺڄ ثڃ َٺ ځڄ ثٽڂڂ ُج  إ٢َجٽ

 %.11دچْذز 

ٱٍ  ٪ىث  ٺٌَال غال َٶ ٵىثس ثٽ پً  ٩

ؾجٻ  ْجؿ ثٽڂ ٩وٿ إٱ ؾخ  ْز. َ ثٽوُّ

غځىىىجٿ ثٽض٢ىىىىًثس ثٽضىىىٍ ّىىىضنپٴ 

ثٽضنٌَذجس. ثٽٍٖء څٲْأل ځهڀ ځڄ غؽټ 

ٱٍ  َومپىث  پُهڀ غال  ًٞج، ٩ چىح غَ ثٽؾ

ز. غ٩ضٶىىىو ثڃ ثه٩ڂىىىجٻ ثٽذْىىى٢ُ

 ثالڅٞڂجځجس ځْضڂٌر.

ٓغ االٗمٔبّ أُؾدٝر ك٢ اُغ٘ٞة، 

االٗماأبٓبد ٓعاازٔسح ثؽااٌَ ٌٓضااق 

 ػًٔٞٓب.

ثّىىىضڂٌثً ثالڅٞىىىڂجځجس ؽُىىىور. 

ّىىضض٢ىً ثالڅٞىىڂجځجس ځْىىضٶذالً ٱىىٍ 

ٺڄ  ځٌ َڂ پخ ثه ًٞج. ثڃ ص٢ چىح غَ ثٽؾ

ثٽٶىىىٻ؛ إڅچىىج ؽىىجلََڄ وځن٢٢ىىُڄ، 

ّضنْىىىٌوڃ ثڃ صقىىىجځپضڀ ٩پُچىىىج. 

٩چُٲز ٩پً ثٽپيَڄ دئځٺجڅهڀ ٕڄ فٌح 

َضقىىجځپىڃ ٩پىىُهڀ دهىىوٯ ثالځقىىجء. 

دئځٺجڅهڀ ثٽٶُجٿ دجه٩ڂجٻ ثٽًَث٩ُز 

وغمي ثٽؾڂجًٷ غًَٞج. ٩چوځج َضڀ ىٹٌ 

ثٽڂچ٢ٶىىز ثٽڂْىىضٶپز ثٽوَڂٶٌث١ُىىز 

ٽى  ٶز  ځىً. فٶُ ليڇ ثه ٚو  ٱئڅچٍ غٵ

غٵىىجٿ ًٱجٵچىىج ثٽنچىىجهٳ صقىىش ثهًٛ 

ٌُُْلج  ٺجڅهڀ ص ٺجڃ دئځ ُو  ٽ ٖٺټ ؽ د
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ص٪ڂُىىٴ  دٺىىټ ّىىهىٽز. دئځٺىىجڅهڀ

 ثٽؾىثڅخ ثٽضٍ غوٝقضهج.

ظٞز٣ب  ك٢  ؽبوبد  ع٤٤س اُ٘ ٣زْ ر

عٞرح،  ؽصاة أُٞ جَ األ ٖٓ ه ٣سإ  ٝإ

ؼ٤ٖ  ٜب رٝز عد ك٤ ز٢ ٣زٞا ٓبًٖ اُ األ

ٝرٝؿاابٕ كاا٢ زٝظاا٤ب ٝاُ٘ؽاابوبد 

ع٤٤سٛب  ٣زْ ر ثب  ك٢  ٝز ظ٤خ  اُع٤ب

ٝاُغٔؼ٤اااابد  KNKرؾااااذ ث٤٘ااااخ 

 اُوب٤ٗٞٗخ.

قش  دج ص ٱٍ غوً ّز  ٌُُْ ثٽُْج ص

ځ٪چً ٽىأل. دُچڂىج ال  PKKو KADEKثّڀ 

وثٽؾڂ٪ُىجس  KNKصٌُُْلج صقش دچُىز 

ٙالفجس  ٶىث ثإل ّپُڀ. ٽ٢ُذ ٖجٟ  لى څ

ځچ٦ڂىز ) FKOثهمٌُر ثٽضٍ ٵجځش دهىج 

. َؾىخ ٩KNKپً  (ثٽضقٌٌَ ثٽٲپ٢ُْچُز

ٝڂڄ  ٙالفجس  ُجٿ دجإل چج ثٽٶ پً ًٱجٵ ٩

. غًًٝ دهيث. ځ٢پٶًج غً٭ىخ KNKدچُز 

ٱىىٍ ثڃ َقٶٶىىىث لىىيث. دئځٺىىجڅهڀ 

 .FKOٙالؿ ٽى ثٽضوٵُٴ ٱٍ څڂىىػ ثإل

ال صٚىىټ ثٽٌّىىجةټ ٱىىٍ ثِوڅىىز 

ٝقضأل  ځج و ّجٻ  ْض٢ُ٪ىث إً ٌُر. ص ثهم

ًٞج.  دٚوه ثٽڂٌغر ثٽً ّؾڄ ُّىثُ غَ

لټ وٙپش ثٽٌّجةټ ثٽضٍ د٪غضهج ثٽً 

٪ز  ّض٢ج٩ضٺڀ ځضجد لټ دج ْؾىڃ..؟  ثٽ

 ىٽٸ..؟
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 ٝـِذ زظبُخ ٝاؽدح كوه.

ال صهڂپىىىث ثٽْىىؾىڃ. صْىىض٢ُ٪ىث 

مٌَڄ  ٙذٌٌ وثِ ٽى  صأل  ځج ىٹٌ ّجٻ  ثً

 ٩پً ٕٺټ ًّجٽز.

 ٣جِـٌْٞٗ اُزؾ٤بد.

 ځج لٍ غوٝج٧ ثٽْؾىڃ..؟

 ٣٘زوِٕٞ ا٠ُ ٗظبّ اُـسف.

ٱٍ  هٌ  ځڄ ص٦ ُجصٍ.  ٮىلڀ صق دپ

 ثإل٩الٿ ځڄ ثٽٲضُجس..؟

ثؽااٌَ ػاابّ ال ٣ٞعااد رفااس٣ؾبد 

 إػال٤ٓخ ك٢ ا٥ٝٗخ األخ٤سح.

ًٌُث.  چج ٹغ هٌ ًٱجٵ ؽز هڃ ٦َ ال فج

هىًلڀ  ڂز، ٥ دجهځىً ثٽڂه ٌٚفىث  ٽُ

ُّؤ ْضڂٌ  ٖٺټ ځ ٖجء د ّپذًج. إڅ عٌ 

 ثٽڂٌغر ٽالصقجه وثالٽضقجٿ ځهڀ.

َؾىىخ صذچىىٍ غوًٱىىز. َٶىىجٻ ٱىىٍ 

هج  ٱز ثڅ ٩ڄ غوً هىهٌ  ضجًَل ثٽُ ثٽ

ثٽىىى١ڄ ثٽغىىجڅٍ. ٹچىىش ّىىأصقوط ٩ىىڄ 

ٝـ  چش ّأو هج وٹ مٌَڄ دقٶ ُٕتُڄ آ

ثٽ٪الٵىىز دىىُڄ فىىَح هللا وثٽچٶٖىىذچوَز 

ووٝىى٨ ثٽضقىىىٻ ثإلّىىٌثةُپٍ هوًٱىىز. 

 ّأدپٮٺڀ دهج ٱٍ ثهّذى٧ ثٽٶجهٿ.

 ؽپذضڀ..؟ ځجىث
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/ ًزاااات ٓزؼِوااااخ 5عِج٘ااااب /

ثبُزاابز٣خ، اُلِعاالخ ٝاُؼِااْ ٓااٖ 

 .TUBITAKٓ٘ؽٞزاد 

 ٹڀ ٙقُٲز ثفٌٞصڀ.

  ؽمسٗب صٔب٤ٗخ عسا د.

 فْچًج.

ِخ  ٗؿ أُوبث ىبء  رْ إػ ظخ:  ٓالؽ

             ُٜرا األظجٞع ثؽٌَ ًبَٓ.

 

ٓااغ                           

  اُزؾ٤بد

                         

5/6/2002 

  

 

 

 

 

 

 

 



 الشمس المنبثقة من امرالي                                                   

 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 غلالً دٺڀ.

ٺجڃ  ځجڃ وثٽڂ ّضٮالٻ ثٽَ پخ ث َض٢

دٖٺټ ځچجّخ. وثٽيَڄ ال َضٌٚٱىڃ وٱٴ 

ىٽىىٸ، ٽىىُِ دڂٶىىووًلڀ دپىىى٫ ؽىىىلٌ 

ثٽقٶُٶىىز، ٱىىٍ ثٽضىىجًَل، ثٽىٵىىش 

ثٽىىٌثلڄ، وثالّىىضڂٌثً ٱىىٍ ثٽقُىىجر. 

ٞهڂج  ٢جڃ دذ٪ ٺجڃ ځٌصذ ځجڃ وثٽڂ ثٽَ

َز  ځڄ ًا ٖضجَڄ  ٺڄ آَچ ٽذ٪ٜ. صڂ ث

ځج، وصڀ صؾجوٍ ٱپْٲز  ثٽقٶُٶز څى٩جً 

هٌس  ٵو ٥ هج  ځ٨ غڅ ٢ّى،  ُىصڄ وغً څ

ٹ٪پىىڀ غَٞىىًج، ٽٺچهىىج ٱىىٍ ثٽىثٵىى٨ 

ْىځٌَُڄ.  ْٲز ثٽ ٶوً ٱپ ُز د هو٭ڂجة

٩ّوٻ آَچٖضجَڄ ثٽوو٭ڂجةُز ثٽڂىؽىهر 
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ٽڀ  چأل  ٍٖء، ٽٺ ٪ٜ ثٽ پڀ د ٱٍ ثٽ٪

ځج  صجٿ.  ٖٺټ  هج د ځڄ صن٢ُ َضڂٺڄ 

َز.  ٖجٹټ ؽو ٪جڅٍ ځ ْٲز ص ٽش ثٽٲپ ٍث

ٶٌڃ ٞجس ثٽ ٵ٨ صچجٵ ٌَٖڄ  ٱٍ ثٽىث ثٽ٪

ځٌصذ٢ز دهيڇ، فُظ ٽڀ َضڀ صٶُُڂهج 

ځڄ ليڇ ثٽچجفُز. غ١جٽ٨ ٹضجح ٌٙث٧ 

لى  ضى،  څ٬ صُچٮ صخ لى ٞجًثس ٽپٺج ثٽق

ځج،  ٩ًج  ٶز څى ٽً ثٽقٶُ ٙټ ث ًٞج صى غَ

ٽٺچىىأل ٽىىڀ َْىىض٨٢ ثٽض٪ذُىىٌ ٩چهىىج 

صڂجځًج. وٵو ٵُّڂش ليڇ ثٽڂىث٨ُٝ لچج 

ْٲز  ځڄ ٱپ ځىثٵٲٍ  ٝقش  ُو. و ٖٺټ ؽ د

لىىيڇ ثٽ٪پىىڀ. ٱىىٍ ثهّىىجُ غوه ؽڂىى٨ 

ٽڀ  ضجح. إىث  ٕٺټ ٹ پً  ٨ُٝ ٩ ثٽڂىث

ْض٨ُ٢  ٽڄ څ ځىً،  ليڇ ثال پً  ٪ٌٯ ٩ څض

ثٽٶُجٿ دقڂپز وٽڄ څضڂٺڄ ځڄ إهثځز 

ثٽقُىىجر وثٽقٲىىج٣ ٩پُهىىج، ٽهىىيڇ 

ٱٍ  ٶٌ  ڂز. ثٽٲ لج ځه ّذجح، غًث ثه

هىهٹڀ  ٹټ ؽ ٪ټ  ْٲٍ، َؾ ّجُ ثٽٲپ ثه

َجدٺڀ  لجدٺڀ وإ ذيٽىڅهج وى ضٍ ص ثٽ

 وٹټ ٍٕء َيلخ لذجًء.

ٱىىٍ  وٝىىقش د٪ىىٜ ثالّىىضچضجؽجس

ْٲٍ  څخ ثٽٲپ ًٞج. ثٽؾج ٪جصٍ ثَ ځٌثٱ

ٱُهىىج ځهىىڀ وځىىج ٍثٻ َقىىجٱ٤ ٩پىىً 

فُىَضىىأل وصپىىٸ ثالّىىضچضجؽجس ٩ڂُٶىىز 

هج،  ٖىڃ فىٽ لټ َضچجٵ غٌ.  ٕجځپز ثٹ و

ُظ  ّٺٍ ف ١جٽ٨ دٌٍڅَُ پڀ..؟ غ ال ث٩

ثڅهجًس عٶجٱز ًوُّج ّجدٶًج، ))َٶىٻ: 
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غځىىج ثِڃ ٱْىىضچهجً عٶجٱىىز غځٌَٺىىج 

ٲٌث٫ ْذخ ثٽ ٙجةذز. ((د ؾز  ليڇ څضُ  .

هي ٌُُْ وٽ دىٓ ص قجوٻ  ْذخ، َ ث ثٽ

ٶىٻ:  ڂًج. وَ ٽأل هثة ٩وو  پٴ  ّز م ُّج

َض٢پخ وؽىه ٩وو هځٌَٺج. څضُؾز ليڇ 

ثٽُْجّز، ٕٮپش ثٽٶج٩ور وٙوثٿ ؽووٻ 

ثه٩ڂىىجٻ. ص٪پڂىىىڃ دىىأڃ ٙىىوثٿ ٵىىجٿ 

پً  ٱىث ٩ ٺٍ صض٪ٌ ضُڄ، ٽ دز ًوثَ دٺضج

فٶُٶىىز غځٌَٺىىج، ثٵضىىٌؿ ٩پىىُٺڀ 

 ٵٌثءصهڂج. 

وٝ٪ش ليڇ ثٽڂٶوځز ځڄ ثؽټ ليث؛ 

ثّضُ٪جح څهؾٍ ٱٍ ثٽوَجٽٺضُٸ  ٩پُٺڀ

٢ٚپقجس  ّضنوثٿ ثٽڂ ځڄ ث دوالً  ُوًث.  ؽ

هج  ٌُ ٩چ ٱٍ ثٽض٪ذ ٭خ  ْٲُز ثً ثٽٲپ

چج  ّٰ، ًٱجٵ ځ٨ ثه ٖ٪ذُز.  ٮز ثٽ دجٽپ

ٽيٽٸ  ًٌُث  ْٲز ٹغ ٮز ثٽٲپ ڂىڃ ٽ ال َٲه

ذز.  ٮز ثٽڂنج١ ُٝقهج دپ ّأفجوٻ صى

ثٽپ٪ذىىز ثٽضىىٍ ّىىٌُس ٩پُچىىج لىىٍ؛ 

ٽچٲضىىٌٛ دىىأڃ غّځچىىج لىىٍ ثٽڂؾضڂىى٨ 

٪ٖ ٺٌهٌ، ثٽ ّضجڃ. ثٽ ٺٌهٌ وٹٌه خ ثٽ

َجس  ٝڂچهڀ ثٽىال ځڄ  ضآځٌَڄ، و ٱجٽڂ

ثٽڂضقور ثهځٌَٺُز، ثٽٮٌح، وثٽقٺجٿ 

ضً  ٠ّ ف ٌٖٳ ثهو ٱٍ ثٽ ْضذوَڄ  ثٽڂ

لؤالء  هڀ.  ٖضٌٹُڄ ځ٪ ٺٌه ځ ڂالء ثٽ ثٽ٪

ٹىىجڅىث َىىٌوڃ غځچىىج ځپٺىىًج ٽهىىڀ 

دجٽوّىىجةِ وثٽٮٚىىخ، وٽىىڀ َٶذپىىىث 

ً٭ذضچج ٱٍ إَٚجٻ غّځچج ثٽً ثٽقٌَز. 
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ل ٶجهلڀ،  ْخ ث٩ض څأل ف ٱٍ ال ٌٕٹجء  ڀ 

ٺڀ،  ٌّهس ٽ ٵو  چش  چج. ٹ ُز غّځ ځپٺ

مجٙىىُز ثٽضڂىىٌه ٱىىٍ ٕنٚىىُضٍ، وٵىىو 

ثٹضٖىىٲضهج غځىىٍ. ومجٙىىُز ځىىڄ لىىيث 

ځٍ  ٵو ًغس غ ڂًج. و ؽىهر هثة چى٧ ځى ثٽ

ىٽىىٸ وثصنىىيس ثٽضىىوثدٌُ ثٽالٍځىىز 

ؾجڇ  ٙجًځز ص ٵىثڅُڄ  ُٴ  ٽش ص٢ذ وفجو

دقغىىٍ ٩ىىڄ ثٽقٌَىىز. ٹچىىش غمضىىجً 

ځڄ  ٹجڅىث  ّىثء غ  ٍْ ٙوٵجةٍ دچٲ غ

ُجڃ غو ث ْأٽز ثٽٲض ٝقش ځ ُجس. و ٽٲض

فْڄ دُچوثٻ ٹغًٌُث، ٽيث ٽڄ غىٹٌلج 

ځٌر غمٌي. ٱٍ ثٽٶٌَز ٹجڃ ٩پً ليث 

ّڄ  ٱٍ  څش  ٶووًٷ وغ ٽُِ دڂ ٖٺټ؛  ثٽ

ٺڄ  ٙوٵجةٸ وٽ ُجً غ ځڄ ثمض ْجد٪ز  ثٽ

ڂج  ٙوٵجةٍ ٹ ضجً غ پٍ ثڃ ثم ٹجڃ ٩

غٕىىجء هوڃ ثڃ غٱىىٌٳ دىىُڄ ثٽ٪ىىوو 

ڂًج دأڅهج ٽڀ صٺڄ صٌ٭خ  وثٽٚوَٴ. ٩پ

ځ٨ ثه ٚوثٵجس  ٵُڀ ثٽ ٵو ثڃ غ ٩وثء. و

ځج  ٖٺټ. غ هيث ثٽ ٌٙث٩چج ثهوٻ د دوغ 

ثٽٚىىٌث٧ ثٽغىىجڅٍ؛ ٹچىىش غً٭ىىخ ٱىىٍ 

ڂج  ٽُِ ٹ ٽٍّ و پى  ڂج َق چَڇ ٹ ثٽض

َٖىىجءوڃ. ٹچىىش غصىؽىىأل څقىىى ثٽىىضالٻ 

وغٙ٪و ثٽؾذجٻ. وصُٰٞ ٽٍ ٵجةالً: ٽُِ 

چش  ٖجء، وٹ ڂج ص چَڇ ٹ ٶووًٷ ثٽض دڂ

غًه دٺپڂز ال. ٹجڅش هثًڅج ځؤٽٲز ځڄ 

لٍ پڀ  ٺجڃ ځ٦ هج ځ فو، ٱُ  ١جدٴ وث

ميصچٍ  ڂٌثس غ فوي ثٽ ٱٍ إ ٌُر، و ثٽق٦
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ٽٸ  ٺًٌر ى ٶٍ ځ ٽش مچ چجٷ وفجو ٽً ل ث

عالط ځٌثس وٹأڅهج صٌَو ثٽٶٞجء ٩پٍّ. 

ّىٯ ٽڄ صٶوٿ ٩پً ))ٹڂج ٹجڅش صٌهه: 

 ((٩ڂټ ٹهيث ځٌر غمٌي، غٽُِ ٹيٽٸ..؟

لٌح  ٶز وغ پً ١ٌَ غٌ ٩ چش ث٩ چٍ ٹ ٽٺچ

ځڄ دُڄ َوَهج ٹجٽذٌٳ. ٱٶٚز ځقجوٽز 

 إ٩ىىوثځٍ ثهوٽىىً دىىوغس ٩پىىً لىىيث

ثٽڂچىثٻ. ثڅهج ٵٚز إ٩وثٿ ٩پً ځوي 

ّىىچز. ٹجڅىىش صٶىىىٻ ٱُڂىىج د٪ىىو:  41

ّض٪ڂټ ٹغًٌُث، وُّْضٲُو ځچٸ ثٽيَڄ ))

ځىىڄ فىٽىىٸ وٱىىٍ ثٽچضُؾىىز ّىىضذٶً 

 .((ٽىفوٷ

ثِڃ ٽچٺڂټ ځغجٽچج ثٽْجدٴ، ٱجهٿ 

٪ز  ځز ووثٵ ٙذقش ٩ج ٺٌه وغ صش ثٽ دج

ځپڂىّىىز. ٹىىجڃ ٩پىىٍ غڃ غفىىًٌ ثهٿ، 

ځجىث فوط..؟ فوعش ثٽڂؤثځٌر، ً٭ذچج 

ؽټ  ڂٌغر. ثٽٌ ذٌ ثهٿ وثٽ دجٽضٮٌُُ ٩

صٮٌح ومجڃ ى  ُّجًُّج وعٶجٱًُج ى 

ثځج ثهٿ، ً٭ڀ دٶجةهج لََپز، ٽٺچهج 

ځغپىىش ثٽغٶجٱىىز وفجٱ٦ىىش ٩پُهىىج. 

وثًصذج١هىىج غٵىىىي. غدقىىجعٍ ٩ىىڄ 

ثٽقٌَىىز، ص٪ىىٌٯ ٩پُهىىج ثإلٵ٢ىىج٩ُُڄ 

ثٽٺىىٌه غوالً. وځىىڄ د٪ىىولڀ ثٽٶىىىي 

ثٽنجًؽُز غٌ ثٽٮٌح، غځٌَٺج وغمًٌُث 

ض هج ٹپُچ ليڇ ٩ٌٱ ضومټ.  ٵجٿ دجٽ ىڃ و

لٍ  دټ  َز،  ٶجٻ ٩جه عز ث٩ض ْش فجه ٽُ

ُز  ّز ثهځٌَٺ ٱٍ ثٽُْج عز  لڀ فجه غ
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پٍ  ١جًٳ ٩ ّضى٩خ  ْ٪ُچجس. ث ٪و ثٽض د

د٪ىىٜ ثٽٖىىٍء ځىىڄ مىىالٻ ثٽڂٚىى٢پقجس 

ثٽُْىىىىجًَز ثٽؾوَىىىىور. َض٢پىىىىخ 

ثالّضُ٪جح، دجڃ ليث ثال٩ضٶجٻ ٽُِ ځڄ 

هج  ٶ٠، هڅ ُج ٱ ُىڃ صٌٹ ّىثه ٩ ؽټ  غ

ز هځٌَٺج فجهعز ځهڂز ٽپٮجَز دجٽچْذ

ٚذـ  ٺڄ ثڃ َ ٨ٝ َڂ ليث ثٽى ًٞج،  ثَ

ّ٪ز  ُّز وث ُز، ُّج َز غهد ٺٌر ٽٌوث ٱ

ؽىىوًث. َض٢پىىخ إَٞىىجؿ ثٽضٌثؽُىىوَج 

ثٽٺٌهَىىز. ځغٶٲُچىىج وٱچجڅُچىىج ال 

َالف٦ىىىڃ لىىيڇ ثهځىىىً، ٱجٽغٶجٱىىز 

ليڇ  ٖٺټ.  هيث ثٽ ٢ىًس د َز ص ثٽُهىه

 ٌٖ ْز ٩ ضجًَل مڂ َز ٽ ڂز صٌثؽُو ځپق

غٽىىٰ ٩ىىجٿ فضىىً مڂْىىز آالٯ ثٽْىىچز 

ٌُر ٶوً. ثهم هيث ثٽ ٠ُْ ٽ ڂټ د . ثٽ٪

څقڄ ځٌ٭ڂىڃ ٩پً ص٢ىٌَ عٶجٱز مڂْز 

٩ٖىىٌ غٽىىٰ ّىىچز ځىىڄ مىىالٻ ثٽغٶجٱىىز 

وثٽضجًَل وثِهثح ثٽڂضذٶُز. غځٌَٺج 

مالٻ  ځڄ  چج  ٽيٽٸ وغًثهس ًٹپ هش  صچذ

لىىيڇ ))ثٽقجهعىىز ثهمُىىٌر. َٶىٽىىىڃ: 

٩جلٌصچج، ځڄ صٺىڃ ٽضنپٚهج ځڄ دُڄ 

. ٽڀ غوًه ځغجٻ غڅٺُوو دال ((غَوَچج

ليڇ ذجڅٍ  ّذخ،  ُز ثٽ٢جٽ لٍ ثٍهوثؽ

وٕڂوَڄ. غڅٺُوو غًَٞج َڂغټ ثٽ٪ڂجٽز 

ثٽٺٌهَىىز. ً٭ىىخ ثإلٵ٢ىىج٩ُُڄ ثٽٺىىٌه 

ثٽٺالّىىُٺُُڄ وثّىىضذوثهٍَ ثٽٖىىٌٳ 

ثهو٠ّ وغځٌَٺج ٩ڄ ١ٌَٴ ٩ڂالةهج مچٴ 
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ٹجڅىث  ٚچج.  ٱٍ ٕن ٺٌهٌ  ْجڃ ثٽ ثإلڅ

َنجٱىڃ ځچٍ ٵپُالً وَذووڃ ٽٍ ثفضٌثٿ 

ځ٪ىىُڄ. ال غ٩ىىٌٯ ًدڂىىج َٺىىىڃ ىٽىىٸ 

ٌ ثٽڂْؤوٻ ثٽ٪ْٺٌٌ: دجڃ صٺضُٺًج. ىٹ

چج  ٶوځىڃ ٽ ذجڅٍ َ ذجًٍثڅٍ وثٽ٢جٽ ثٽ

ذجًٍثڅٍ  َز ثٽ ليڇ ٹٌه َو.  ځج څٌ

ٖٺټ.  هيث ثٽ لؤالء د َز  ٵجٌ, ٹٌه ودىً

ثٽٺىىىٌه ځٌ٭ڂىىىىڃ ٩پىىىً ثٽض٪ٶىىىټ 

ّىًَج،  ٱٍ  چش  چوځج ٹ ٩ .ٌُ وثٽضٲٺ

ّىى٪ُش ٽض٢ىىىٌَ ثٽ٪الٵىىجس ځىى٨ د٪ىىٜ 

ثٽڂْؤوٽُڄ ٱٍ صٌٹُج وَڂٺچچج صْڂُز 

جٽُُڄ لىىؤالء دجٽٺڂىىجٽُُڄ غو ثٽٺڂىى

هيث  ڂز د ُٝقجس ځه ّأؽٌٌ صى ؾوه.  ثٽ

ثٽٚوه  ٱٍ ثهّذى٧ ثٽٶجهٿ, دجإلٝجٱز 

ثٽىىىً ىٽىىىٸ ّىىىأص٢ٌٳ ٽپ٢ٌَٶىىىز 

َور  ٢ىًثس ؽو چجٷ ص ٖذچوَز، ل ثٽچٶ

ودجٽضىىجٽٍ ثّىىضچضجؽجصٍ ثٽؾوَىىور. 

تٸ  َز. غوٽ ڂز ٽپٮج ٨ُٝ ځه هج ځىث ثڅ

ص٪ڂٶىث د٪ٜ ثٽٍٖء. ٱهڀ َ٪پڂىڃ ځج 

ُّؾٌٌ. ثٽڂچجٵٖجس ځٺغٲز،، ثڃ ٹچضڀ 

ذىڃ قڄ  صٌ٭ ضٍ إىًث څ هڀ وثٵ٪ ٱٍ ٱ

ٚج٩وًث.  ځڄ ثِڃ ٱ هڀ  پً ثٽٲ ذٌَڄ ٩ ځؾ

ځچي مڂِ آالٯ ٩جٿ وثٽٺٌه ))َٶىٽىڃ: 

ْض٨ُ٢  ٽڄ ص څش،  ڂڄ غ چج. ٱ ُو ٽ ٩ذ

. لٺىىيث ٝىىٌدىث ٝىىٌدضهڀ ((صقٌَىىٌلڀ

ثٽٶجُٝز ځڄ ثٽيٌ ٵجٿ دهيڇ ثٽٌٞدز، 

٪ٌح  ٌّثةُټ، ثٽ ٺج، إ چجٷ هوً هځٌَ ل
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ٱٍ  لؤالء  ُٝـ هوً  ؾخ صى دج. وَ وغوً

دٖىىٺټ ځٲٚىىټ و٩پىىً ٕىىٺټ ثٽٌثوَىىز 

ُّز  ُٝز ثهّج ٌٞدز ثٽٶج ضجدُڄ. ثٽ ٹ

ٱٍ  ُز،  ٽز ثٽُىڅجڅ هج ثٽوو ځش د ٵج

ديٽٸ  ُجٿ  صٌثٷ ثٽٶ پً ثه ٹجڃ ٩ فُڄ 

فْىىخ صٶجٽُىىولڀ ثٽذٌدٌَىىز ٽٺىىڄ 

ٹجڃ  ٵو  ٽٸ. و ٱٍ ى صومپش  ُز  ثٽٺڂجٽ

٩ًج  ُز څى ٌٚٱىث د٪ٶالڅ ٵُّڀ وص ځىٵٲهڀ 

ځج، ًدڂج َٺىڃ صٺضُٺًج، ال غ٩ٌٯ. ٱٍ 

ځ ٞـ  ْضٶذټ ُّض ليث ثٽڂ ٹجڃ  ج إىث 

صٺضُىىٸ غٿ ال. ٽىىڀ َضڂٺچىىىث ځىىڄ 

ٺٌوث  ٺچهڀ ٱ ٙجةخ, ٽ ٖٺټ  هج د صقپُپ

ّضٺىڃ  ْوَز  ٚٲُز ثٽؾ ُز ثٽض دأڃ ٩ڂپ

ٽٚىىجٽـ ثٽُىڅىىجڅُُڄ. لٺىىيث ثٵضىىٌح 

ؽُپپٌ وثِمٌوڃ وځج  MHPثٽؾُٔ. غځج 

ٵز  ّز إًث پً ُّج ٌٙوث ٩ ٕجدههڀ غ

ثٽىىوځجء. ٹٲىىٌٷ غو٭پىىى َڂغىىټ لىىيث 

ثٽىىچهؼ ٝىىڂڄ ثٽؾىىُٔ. ٱىىٍ ثٽىثٵىى٨ 

٨ ثڃ څىٙټ ثٽڂْأٽز فضً ځ٢ٚٲً څْض٢ُ

 ((ثٽؾو ى ثٽؾوه))ٹڂجٻ. غڅهڀ َٶىٽىڃ 

ٚذقىث  ٽڀ َ صأل، و ٪و ځى مجڅىڇ د ٺڄ  ٽ

٩چهڀ  دوالً  ؾأل.  ٙجٽقُڄ ٽچه ٲجهًث  غف

دىىىٌٍس ثهوٽُٮجًٕىىىُز دأڅىث٩هىىىج 

ثٽڂنضپٲز ولڀ ثًَٞج مجڅىڇ. ٥هٌ د٪ٜ 

ثٽٺّضجح وثٽڂغٶٲُڄ, ٽٺڄ صڀ صٚٲُضهڀ 

 ثًَٞج. 
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ٽڀ ثٽؾُٔ ځٌصذ٠ دجٽٺڂجٽُز ٽٺڄ 

َْىىض٨٢ ځڂجًّىىز ثٽُْجّىىز وصقىَىىټ 

هج  ٽڀ َؾ٪پ ٌَٚز و ٽً ٩ ُز ث ثٽٺڂجٽ

هج  ٱٍ ځٺجڅ ُز  فش ثٽٺڂجٽ َز وًثو فُى

، وصىىڀ ثّىىضنوثٿ 1291ځغىىټ غ٩ىىىثٿ 

ثٽ٪ڂالء ثٽٺٌه ٱٍ ليڇ ثٽپ٪ذز دضپٸ 

ثٽڂٌفپىىز. ٹىىجڃ لچىىجٷ ٱٌٙىىز ٽٺْىىخ 

ذز  ٱٍ ٽ٪ ٵ٨  چأل و دٸ وٽٺ دوًمجڃ 

ثإلڅٺپَُ. ثٽٌٞدز ثهوٽً ٽإلڅٺپَُ ٱٍ 

٢ىًس دهيث ثٽٖٺټ. ثٽٌٞدز ص ٩1941جٿ 

ثٽغجڅُز ٹجڅش فجهعز ثٽُٖل ثٽْ٪ُو، 

غز  ٌٞدز ثٽغجٽ ًٌُث. ثٽ ٝقهج ٹغ ٽڄ غو

ًٞج لٍ ثٽپ٪ذز ثٽضٍ ص٢ىًس ٝوڅج.  غَ

مالٻ  ٌُر  ُخ ٹذ عالط غال٩ ٢ىًس  ٺيث ص ل

عز  ُخ ثٽغال ليڇ ثهال٩ ّچز. و ضٍ  ځت

هدٌس ځڄ ٵذټ إلڅٺپَُ. غال٩ُخ ځغٌُر. 

ٽً  ّأص٢ٌٳ ث ڂجٽُُڄ.  هش ثٽٺ ٽيٽٸ څذ

ذز  غز. ثٽپ٪ ُز ثٽقوَ ٝى٧ ثٽٺڂجٽ ځى

صجصىًٷ  پً غ ضٌث ٩ ٲيصهج إڅٺپ ضٍ څ ثٽ

ُج  پً صٌٹ ُيلج ٩ ٺج دضچٲ ٭خ غځٌَ صٌ

ُز  ّأ٢٩ٍ ثٽذٌٵ ٽٌثلڄ.  چج ث ٱٍ َىځ

وثٽچوثءثس ٱٍ ثهّذى٧ ثٽٶجهٿ. ًدڂج 

ّىىضڂهو ثٽ٢ٌَىىٴ ٽض٢ىىىًثس ځهڂىىز. 

ُز،  َز ثهلڂ ٱٍ ٭ج ٹىٷ  ٖجس ٹٌ ځچجٵ

ڂچـ  چج د ٌُر. ً٭ذ ُخ ٹذ چجٷ غال٩ ل

٠ْ ٺٌه ٵ ٺڄ  ثٽ ٽوٿ، ٽ ٽٌوؿ وث ځڄ ث

ځجىث څىثؽأل ثِڃ، ليث وثٝـ ٽپ٪ُجڃ، 
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څش  چج ٹج ٽٍ ل پش  ضٍ ٵُ ځىً ثٽ ثه

ثڅچىىىج څضىىىجد٨ ))ځهڂىىىز. ٵىىىجٽىث: 

. ال غ٩پىىڀ ًدڂىىج َٺىىىڃ ((ځٶجوځضىىٸ

ٞجٻ.  ٺىڃ ثٽچ ٺيث َ ٺڄ ل ٺًج، ٽ صٺضُ

ٙ٪ىدجصهج،  ٶوً  ٞجٻ د ُجر وثٽچ ثٽق

 ٽٺچهج ځْضڂٌر.

ثٽىىيٌ فىىوط دىىُڄ غًڃ ٹْىىٺُڄ 

صجد٪ش ىٽٸ فُظ وغٽضجَپٍ لى صچجٵٜ، 

 ((دجّىىض٢ج٩ضٍ ث٭ضٚىىجدٸ))ٵىىجٻ ٽهىىج: 

ليث  هڀ  ٩وٿ ٱ هج  ٹيٽٸ..؟ ٩پُ ٽُِ  غ

ٽأل  ٭خ ٵى ٽيٌ ٌَ ٍٖء ث ٱ٤. ثٽ ٖٺټ  د

إڅچج څْض٨ُ٢ ث٭ضٚجدهج ٽهج ٱٍ ٹټ ))

. ليڇ ثٽٲضجر ٽُْش ٩پً هًثَز ((ٽق٦ز

ْٲٍ،  لى ٱپ ٶىٻ  ليث ثٽ ّجُ  دأڃ غ

ثڃ  ))ثٽڂْأٽز غ٩ڂٴ. غًثه ٵىٻ ليث: 

ٱىىٍ ٹىىټ  ٕىىتچج څْىىض٨ُ٢ ثال٭ضٚىىجح

ٵجس ُٸِ  ((ثهو ٦ٌ إٽ ٖٺټ َچ هيث ثٽ د

٢ٴ  ٩ڄ ثٽڂچ ذٌ  ليث َ٪ چٸِ،  ٽً و١ وث

ثٽيٌ غٌٕس إٽُأل ٱٍ غ٩الڇ. ود٢ٌَٶز 

ٶز  ضجَپٍ دجٽقٶُ ٱجصـ غٽ ٌٙؿ  ځج 

لى  ٱٍ ليث ثٽڂىٵ٨ ووٝ٪ٸِ  ٵجٻ: ثڅٸِ 

پً  ْأٽز ٩ ځڄ ثٽڂ ضٌح  ليث، غًڃ ال صٶ

لج  ليث ه٥هٌ  ٍ٩ ْٲٍ، ال غه ّجُ ٱپ غ

٪ُڄ غ ٖجٟ ځ ٽوَهج څ ذز،  ًٞج، ٹڂيڅ َ

ٽٺىىڄ ٩پُهىىج ثّىىضُ٪جح ثٽڂْىىأٽز 

دؾىلٌلج. ثٽذٌٵُز، لٍ غڅٸِ دجٽچْذز 

ُأل  ٪ٌٛ ٱ ٺڄ ثٽض ٵ٨ َڂ ٱٍ ځى هڀ  ٽ
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ٙقُـ، ال  ٖٺټ  ليث د ٽضٲهڀ  ڂًج.  هثة

َؾىىىىٍ ثٽٶىىىىٻ ثڃ ثٽؾىىىُٔ َٶىىىىٿ 

ؾُٔ  ذأل ثٽ ٵ٨ ثڅض ٱٍ ثٽىث ٚجح،  دجال٭ض

، ٵىي ثٽڂٌصَٵىز PKKٽهيث ٱٍ ځْأٽز 

لڀ ثٽيَڄ ١ىًوث ليث، َؾخ ٩وٿ ؽ٪ټ 

ٕجځالً  ٶىٿ ليث  ٽز ال ص ځًج. ثٽوو  و٩ج

دجال٭ضٚىىىىجح، َض٢پىىىىخ ثڃ څىىىىضهڀ 

چجٷ  چو٩هڀ، ل ٵىٻ ٽ ٵز. ال غ ثٽڂٌصَ

ثٽنْىىجةٌ ٽىىڄ څىىو٩هڀ. لٺىىيث غَٞىىًج 

پً  ؾخ ٩ ٵجػ. َ ځجٻ  ْټ  عز آَ فجه

غىث وثڃ ال  هج ثڃ َذق هج وځقذُ ٩جةپض

ْجح،  ذىث ثٽق عز و٢َپ ٹىث ثٽقجه َضٌ

ّأٹىڃ  ْټ.  ْأٽز آَ صٌٷ ځ ٽڄ غ ځغالً 

ضً ثٽچهج هج ف ٪ًج ٽ ّأ١پخ ځضجد َز و

 ثٽقْجح. وڅ٢پخ فْجح ليڇ ثٽقىثهط.

ثٽچٶ٢ىىز ثٽڂپڂىّىىز ثٽضىىٍ صىىڀ 

ثٽىٙىٻ إٽُهج لٍ؛ إڃ ٽڀ څْضى٩خ ځج 

ؾخ  ځىً، َ ّضض٪ٶو ثه ُو  ٖٺټ ؽ فوط د

ثّىىضُ٪جح ٱپْىىٲضچج ٽپقٌَىىز ؽُىىوًث، 

ٲُڄ،  ُجس وثٽڂغٶ ليث ٽپٲض ٹٌوث  ثى

ّجٽز  ٖٺټ ً ْجدٶز د ٵىثٽٍ ثٽ ڂىث غ څ٦

 وغًّپىلج. 

َجٿ ث ٱٍ ثه ڂوٌَ  پخ ثٽ ُٝز ؽ ٽڂج

إڅهج ثٽڂىٌر  ٩Ozgur Halkوهَڄ ځڄ ځؾپز 

ثهوٽىىً ثٽضىىٍ َ٪٢ىىىڅٍ ٱُهىىج لىىيڇ 

څش  ٶجٽضُڄ. ٹج ٽٍ ځ هٌوث  پز وغ٥ ثٽڂؾ
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ْضٶذټ  ٚوه ثٽڂ ؽَثء د ٪ٜ ثه ؽو د صى

ثٽىىوَڂٶٌث١ٍ ٽضٌٹُىىز صقىىش ٩چىىىثڃ 

نڅٚىىىٗ ٽپڂْىىضٶذټن صىىڀ غمىىيلج ځىىڄ 

ثٽپٶجءثس ثٽضٍ غؽٌَضهج ځ٪ٺڀ، ٹيٽٸ 

ٖ٪ىح  چىثڃ نثٽ قش ٩ مٌي ص ٽز غ ځٶج

ځُز ٱٍ ثٽٌٖٳ ثهو٠ّن ٽڀ غٱهڀ ثٽْج

ٽيٽٸ،  ٖش  ٽٍ، ثڅول لج  ڂجىث غ٥هٌو ٽ

 ٽڂجىث غ٢٩ىڅٍ ليث.

زكغ اُوبل٢ رػٟٞ ثؽإٔ ٓوبالرٌْ 

 Ozgur Halkاُز٢ رْ ٗؽاسٛب كا٢ ٓغِاخ 

ٔب إذا  ؾش ك٤ ٔخ اُج هسزد أُؾبً ٝ

 ٖٓ جذ  هد ًز وبالد  ِي أُ ٗذ ر ًب

هجٌِْ  ٓب ال. زثٔب ػ٠ِ ٛرا األظبض 

  ظٜسٝا ٌُْ أُوبالد.

أٽضهڀ ځج إىث ٹجڃ لچجٷ صقٶُٴ ّ

غٿ ال، ٵجٽىث ال. غ٥هٌولج ٽٍ وٹضذىث 

ٽً  ٽز ثهو ذىث ثٽڂٶج ٝذ٠. وؽپ  ٌٞ ځق

وثٽڂٶجٽىز ثٽغجڅُىز  MGKغعچجء ٵڂز 

ٱىىٍ ثٽُىىىٿ ثٽىىيٌ ٩ٶىىو ٱُىىأل ّىىًَُ 

ُىځُڄ  هيَڄ ثٽ ُجًلڀ ٽ ڂج٧، ثمض ثالؽض

ځهىىڀ، غلىىټ َىؽىىو ٱىىٍ لىىيث دٌٵُىىز 

ْضىَجس  ځڄ ثٽڂ صش  ڂج غ ُّز..؟ ًد ُّج

ڂج ُج، ٽ ٽڀ ثٽ٪پ هيث،  ٵجځىث د ىث 

 غٱهڂهج.

 لټ ٽوَٺڀ ځج صذپٮىڅأل..؟
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ٛ٘بى ٓؼِٞٓبد ٓلبرٛب، اٗٚ ثد د 

 ٣اابز كاا٢  15ؽٔااالد اُزٔؽاا٤ه ٣ااّٞ 

ر٣سظااا٤ْ،  زشزّٝ ٝثٞوااابٕ ٝؽااادس 

ٌٖ ال  ٣بّ، ُ ػدح   جَ  ؽبر ه ؼزجبى  ا

٣ٞعد  ٣خ خعب س ٌُِس٣ال ٝثبٕ اص٤ٖ٘ 

رْ  غ٤ػ، ٝ ؽدصذ ُِ عب س  صخ خ  ٝ صال

 خ.االظز٤الء ػ٠ِ ثؼك األظِؾ

ال غ٩ضٶو دأڅهج ٕجځپز ٹغًٌُث، ٹڀ 

ٶو  ٽوثمټ، غ٩ض ٱٍ ث چج  ٩وه ٵىثص لى 

ځجٹڄ  ٱٍ غٌ ثه پز،  ٩وثه ٵپُ هڀ دأ غڅ

 َضڂٌٹَوڃ.

ِخ، ال  ػدار ه٤ِ وٞاد ثأ عد اُ رٞ

 ٗؼسف ػدرٛب ثبُمجه. 

ُور  ځجس غٹ پخ ځ٪پى ْض٢ُ٪ىڃ ؽ ص

 دهيث ثٽنٚىٗ.

خاالٍ  HADEPظ٤فدزٕٝ هساز ثؽاإٔ 

ًد ثأ ٓخ رأ ٔبد اُؼب ٗٚ ؼٜس، اُزو٤٤

 ٠ُ لبكخ ا ؿالم. ثبإل هساز اإل فدز  ظ٤

ٓااٖ هجااَ  HADEPذُااي رااْ هجااٍٞ 

 االؼزسا٤ًخ اُد٤ُٝخ.

٭الٳ  ٪و ثإل ذىٽهڀ..  د صڀ ٵ لټ 

لچجٷ فَح دوَټ، َْض٢ُ٪ىڃ دچجء فَح 

ْض٨ُ٢  ٽڄ َ څأل  ڂټ ث ځڄ ثٽڂقض َو،  ؽو

 مىٛ ثالڅضنجدجس.
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ك٢  ظ٤ِؼت رٝزٙ  جد٣َ  ؾصة اُ اُ

ؾصة  ظ٤ط اُ ٣زْ رأ  ُْ ٘بء،  ِي األص ر

 ٓغ هسٙ ٣بُغ٤ٖ.أُؽزسى 

ثٽقَح ثٽڂٖضٌٷ ٱٍ ليڇ ثٽڂٌفپز 

قش  فَح ص چجء  ٺڄ د ٙ٪ذًج، َڂ ُّٺىڃ 

ًثَىىز صچ٦ىىُڀ وثفىىو. ثٽٖنٚىىُجس 

لټ  ٌُهثٻ،  ٹڄ د غجٻ آ َور غځ ثٽؾو

َڂٺىىڄ ٝىىڂهڀ ثٽىىً لىىيث ثٽقىىَح..؟ 

ځ٨   ٍ١ ةضالٯ هَڂٶٌث چجء ث ْض٢ُ٪ىڃ د َ

ٵىىٌڇ َىىجٽؾُڄ وغځغجٽىىأل، دئځٺىىجڅٺڀ 

 ANAPإدٌثٿ ثصٲىجٳ ثالڅضنجدىجس ځى٨ 

 .CHPو

ٌبٕ  ُا رٝزإ ًِ فس٣ؾبد  ٘بى ر ٛ

ٝػضٔاابٕ  ٝط ا٥ٕ ثفاادر اُزىااٞزاد 

ٔبٕ  ٝط ا٥ٕ  ؼجّٚ ػض ٤ش  ٤سح، ؽ األخ

ثٔسؽِخ االخزجبز، ٝذًاس  MGKهسازاد 

ثااإٔ رس٤ًااب إٕ ػظااْ ؼااأٜٗب ثؼااد 

االٗلزبؽبد كإٔ اُؾَ ظ٤زودّ. ٝ لبف 

ُااٖ ٣عاازـ٢٘ ػااٖ ظ٤بظاابد  MHPإ 

ٓسرجى٤ٖ  ٘ب  مًب إٗ ًس  ٣ ؾبء ٝذ االٓ

وساو٤ااخ، ٝإ ـاا٤بؿخ ثزس٤ًااب اُد٣ٔ

Hess  ،َرؼ٢٘ رأع٤َ االٓؾبء ألٓد و٣ٞا

ٛرا ُٖ ٣وجَ. ٝٝلؼ ثإٔ اُؾَ ظ٤ٌٕٞ 

ثإٔ  غد  ٜرا ٗ و٢، ُ ِط ر٣ٔوسا ك٢ ٓغ

 االٗزخبثبد ٜٓٔخ.



 الشمس المنبثقة من امرالي                                                   

 189 

ّض٨ُ٢  ٙقُقز وغ ٞجفجس  ليڇ ثإلَ

ٝجٱز  هج. إ ُٕجء إٽُ ليڇ ثه ٝجٱز  إ

ؽى  چجٷ  دأڃ ل ٺٌ  ذجً غٱ ٽً ثالمض ث

ٷ إل١جٽز ځٌفپز وٵٰ ث١الٳ ثٽچجً. لچج

همىٻ ٽڂٌفپز ځغټ وٵٰ ث١الٳ ثٽچجً، 

ٱئځىىج ّىىُض٢ىً ثٽْىىالٿ غو ثٽقىىٌح، 

هج،  ّضٺىڃ ٱضٌص ٹڀ  ٩ٌٯ  ٪ولج ال غ د

/ غٕىهٌ غو ّىچز، 4َڂٺڄ غڃ صٺىىڃ /

ځج  ٲى و ٩وٿ ثٽ٪ ٩ڄ  قوط  چوځج څض ٩

ٕجدأل ىٽٸ ٱئڅچٍ ال غلضڀ دڂْأٽضٍ ٱٍ 

ٕ٪خ،   ٌُٚ ٢ز دڂ هج ځٌصذ ّجُ هڅ ثه

چج  َز. غڅ قٌح ثهدو چً ثٽ صأصٍ دڂ٪ و

َو  ُز څٌ ٝڂڄ ثٽ٪ڂىځ ٞجَج  فټ ثٽٶ

قڄ  ّجُ څ ليث ثه پً  ُز، ٩ ثٽوَڂٶٌث١

د٪ٌٖر  MHPځٌصذ٢ُڄ دضٌٹُج غٹغٌ ځڄ 

ٱٍ  ْچج  ٨ٞ غڅٲ ؾخ ثڃ ال څ ٝ٪جٯ، َ غ

مُىىجالس إٽٮىىجء ثإل٩ىىوثٿ، إىث ص٢پىىخ 

/ غٽٰ ٱٌه 11ثهځٌ ٱأڅچج ّچقجًح دى /

 عجڅُز. وٽڄ څٺىڃ ځْؤوٽُڄ ٩ڄ ليث.

صؾوَو وصچ٦ىُڀ څٲْىأل  ٩HADEPپً 

و ثڃ ثٽٶج٩ور صضٶوٿ فضً د٩ٌْز، َذو

%، ٩پُهڀ 11غڅهج صْض٨ُ٢ صؾجوٍ څْذز 

ليث  َٴ  ٩ڄ ١ٌ ْجًٌ و ةضالٯ َ چجء ث د

ثالةىىىضالٯ ٩پىىىُهڀ صقٞىىىٌُ ٥ىىىٌوٯ 

غو  CHPثالڅضنجدىىجس إځىىج ځىى٨ ؽچىىجؿ 

ANAP و٩پىىُهڀ ٩ىىوٿ ثٽضٶپُىىټ ځىىڄ ،

ٺىثهً  صوًَخ ثٽ ٩ور و ٖج١جس ثٽٶج څ
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مٌي  ٖج١جس ث چجٷ څ لټ ل ُُڄ.  وثٽض٪

 ٩وث ليث.

 عٔغ اإلٓمبءاد.رْ اُجدء ثؾِٔخ 

فولج ال  ٞجءثس ٽى ڂ٨ ثإلځ ڂالس ؽ دق

ځجٹڄ  ٨ُ ثه ٱٍ ؽڂ ؾىٻ  ُخ َض ٲٍ. ١ صٺ

پُٺڀ  ُز، ٩ ٦جلٌثس ثٽن٢جد ٶو ثٽض وَ٪

 ثٽٶُجٿ دچٲِ ثٽٍٖء.

غ٩ضٶىىو دىىأڃ ثٽٌٱُٶىىجس َ٪ٶىىوڃ 

 ځؤصڂٌلڄ.

ٓؤرٔسٖٛ  ثد ٕ  هد   ٖٜ ود  ٗ ٗؼز

 ٝٛٞ ٓعزٔس.

دئځٺىىىىجڅهڄ ٩ٶىىىىو ځىىىىؤصڂٌلڄ 

دجالّىىضٲجهر ځىىڄ ځٌثٱ٪ىىجصٍ وثٽٺضىىخ 

ثٵضٌفضهىىج. لچىىجٷ صىٝىىُقجس  ثٽضىىٍ

ځغٌُر ٽى ٹجصخ إڅٺپٌَُ، غ٩ضٶو غڅأل 

َز  ضجر ثٽٺٌه ٙ٪خ، ثٽٲ  ٨ٝ ٱٍ و ٶ٨  َ

پً  ْج٩وڇ ٩ ٧ٌْ وص ذأل ص ضٍ دؾجڅ ثٽ

صن٢ىىىٍ صپىىىٸ ثٽڂقچىىىز ځىىى٨ ٵپىىىز 

 ٌَُ صخ ثإلڅٺپ ٶىٻ ثٽٺج ُجس. َ ثإلځٺجڅ

ٚوه:  هيث ثٽ ٹز ))د َش فٌ ٪و ثڃ ًغ د

دأڃ  چش  ليڇ، غَٶ َز  ڂٌغر ثٽٺٌه ثٽ

ّض٪ڂټ  َز  ڂٌغر ثٽٺٌه ٍٕءثٽ . ((ٹټ 

ليث  ٽىڃ  ٶالء ال َٶى څجُ ٩ َُ غ ثإلڅٺپ

ڂٌغر  دأڃ ثٽ ٶز  پً ع څج ٩ ذظ وغ ٩ڄ ٩

ثٽٺٌهَىىز ّضٺْىىخ فٌَضهىىج وٕىىٌٱهج 
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ضىلڂڄ،  ٍٕء. ال ص ٹټ  ڂټ  ْض٨ُ٢ ٩ وص

داله  ٱٍ  ٖڄ  څضڄ ص٪ ٺڄ وغ عٴ د څج غ ٱأ

دجٽضقُز وثٽڂقذز غصڂچً ٽهڄ … ثِٽهز

دٸ.  ځٌصذ٢ُڄ  چج  َيٹٌڃ إڅ ؾجؿ.  ثٽچ

٩وٿ ث پُهڄ  ّهالً ٩ ٽُِ  نوث٧، ليث  الڅ

ص٢ىٌَ ثٽقٌَز وثٽٌٖٯ ٽُِ ّهالً. ليڇ 

ٞجٻ  لٍ څ ڂج  ٢ُْز إڅ ْش د ڂجٻ ٽُ ثه٩

ُّضؾجوٍڃ  دأڅهڄ  عٴ  څج وث ٕجٳ. غ

ثٽٚىى٪ىدجس. ٱىىٍ ثٽىثٵىى٨ دئځٺىىجڅٺڀ 

ځ٪ٌٱىىز ثٽىٝىى٨ ثٽضچ٦ُڂىىٍ ٽٶج٩ىىور 

ديٽٸ.  ٭ٍ  ٩ًج وإدال ڂًج وڅى ڂٌغر ٹ ثٽ

٢جس  ّڂجء ثٽڂٌصذ ٞجً غ ٺجڅٺڀ إف دئځ

ضٍ دٍ وثٽ٪ٺِ وىٽٸ فْخ ثٽض٢ىًثس ثٽ

صپىىٍ ثٽڂىىؤصڂٌ، هٵىىىٿ دضٶُُڂهىىج، 

دڂٶىىووًٹڀ إَٚىىجٻ ځىىج وٝىىقضأل ثٽىىً 

ثٽڂىىؤصڂٌ، ٱضقچىىج ثٽڂؾىىجٻ غځىىجٿ 

َز،  ُز ثٽقٌ چج إځٺجڅ ڂٌغر، مپٶ ثٽ

ُجر  ٺڄ ثٽق ليث، ال َڂ ُُڀ  پُهڄ صٶ ٩

ڂًج؛  ٵىٻ هثة مٌ. غ ٖٺټ غ ٌٖٯ د وثٽ

٤خ)) ـدًا أُؾبٓ ٌُ  ((هب مىٹڀ ثٽٺذ غ

صذچجٹڄ وٹجڃ ًٱُٴ ٵُّڀ، ثِڃ څ٪٢ُٺڀ 

څ ٶىر وغ ځڄ ثِڃ ثٽ ْج٩ووڅچج.  ضڄ ص

ٌٖٯ  چٍ ثٽ َز وصذ َز ثٽقٌ ٙج٩وًث فڂج و

ٵجځىث  ٽيَڄ  َوَٺڄ، ث چجوٻ غ ٱٍ ځض

ُّقجٱ٦ىث   ُٰ ٌُ، ٹ مىٹڀ ثٽٺذ ضټ غ دٶ

 ،٨ُ ؽټ ثٽؾڂ ځڄ غ ليث  ٵىٻ  پُٺڄ. غ ٩

ٌُر  ذز ثٽٺذ ليڇ ثٽپ٪ ُټ  چج صقپ ٩پُ
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دٖىىٺټ ؽُىىو. ثٽٶٚىىز دأٹڂپهىىج لىىٍ؛ 

ْهڀ  هٌوڃ غڅٲ ځٍ ٦َ ٝىث ه ٽيَڄ ص٪ٌ ث

ُىٿ هج ثٽ ٙوٵجء ٽ ځ٨ ٹأ ٶىڃ  ، وَپض

ْضنوځىڃ  ذجڅٍ وَ ذجًٍثڅٍ وثٽ٢جٽ ثٽ

 غوٽتٸ ثٽهجًدُڄ ثٽً غوًدج.

ٱٍ ثهّذى٧ ثٽٶجهٿ ّأٵىٿ دئ٢٩جء 

 صٌَٚقجس ځهڂز.

زثٔب ٣أر٢ أُؾب٤ٖٓ اإل٤ٌِٗص ك٢ 

 األظجٞع اُوبرّ.

ُأل،  ٽيٌ َپ ّذى٧ ث ّأه٩هج ٽأل إىًث 

هٵىٻ ليث ځچي ثِڃ؛ لچجٷ ٩الٵز دُڄ 

ٖذچوَز ٶز ثٽچٶ فَح فَح هللا وثٽ٢ٌَ  ،

فَح  هؤالء.  ْپقز ٽ ٶىر ثٽڂ لى ثٽ هللا 

هللا لى ؽىلٌ ثٽچٶٖذچوَز. ثٽچٶٖذچوَز 

دُڄ  ٵز  چجٷ ٩ال څأل ل چً غ صأصٍ دڂ٪

ٱٍ  تجس  ٪ٜ ثٽٲ ٺٌه ود ٢ج٩ُُڄ ثٽ ثإلٵ

ٱٌثس  پٸ  ذو ځ ٹٌ ٩ ٺڄ ى ٽز. َڂ ثٽوو

ٹڂغجٻ ٩پً ىٽٸ. و١ُخ غًهو٭جڃ غًَٞج 

دچٲِ ثٽٖٺټ، ٱٍ ثٽىثٵ٨ َڂٺڄ صووَڄ 

ٺىىىٌه ٹضىىىجح ٩ىىىڄ ثإلٵ٢ىىىج٩ُُڄ ثٽ

وثٽچٶٖىىذچوَز، غڅىىأل ځىٝىىى٧ ٕىىُّٴ 

وّىىضٺىڃ لچىىجٷ د٪ىىٜ ثهځىىىً ثٽضىىٍ 

ؽو  لټ َى ليث  ٩وث  هج.  ّأص٢ٌٳ إٽُ

 ٍٕء، لټ ځڄ غفو د٪ظ صقُجصأل ٽچج.
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ٛ٘اابى رؾ٤اابد ٓااٖ ٤ُِاا٠ شاٗااب 

 ٝٓغٔٞػزٜب.

دپٮىىىلڀ صقُىىجصٍ ثٽقىىجًر ؽىىوًث، 

 صْض٢ُ٪ىڃ صذپُٮهڀ ځٶجدالصچج. 

هڃ َْىىىضڂٌوث ٱىىىٍ  KNKغڅض٦ىىىٌ 

 څٖج١جصهڀ ثإلٙالفُز.

 َٛ ٖٓ ؼ٢ء رىِجٞٗٚ.

 ٹال، ال َىؽو. ځجىث ؽپذضڀ.

 عِج٘ب ًزت ٝعسا د.

ال هث٩ىىٍ ٽؾپىىخ ثٽٺضىىخ، ٩چىىوځج 

 غ١پذهج ځچٺڀ صْض٢ُ٪ىڃ إفٞجًلج.

 غَجٿ ّ٪ُور.

ٗؿ   ٖٓ عْ  خر ه ظزىؼ٘ب   ظخ ا ٓالؽ

 أُوبثِخ.

                              

                              

                             

 ٓغ اُزؾ٤بد 

                            

12/6/2002 
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PKK  ٍفَح ثٽ٪ڂجٻ ٹٌهّضجڅ : 

KADEK  ځىىىىىؤصڂٌ ثٽقٌَىىىىىز :

 وثٽوَڂٶٌث١ُز ثٽٺٌهّضجڅٍ

HADEP ٍفَح ثٽوَڂٶٌث١ٍ ثٽٖ٪ذ : 

KNK  ٍثٽڂىىىىىؤصڂٌ ثٽىىىىىى١چ :

 ثٽٺٌهّضجڅٍ 

AIHS  ځ٪جلىىور فٶىىىٳ ثإلڅْىىجڃ :

 ثهوًدُز 

AIHM ځقٺڂىىز فٶىىىٳ ثإلڅْىىجڃ : 

 ثهوًدُز 

ODP  فَح ثٽض٪جوڃ وثٽقٌَز : 

ANAP فَح ثٽى١ڄ ثهٿ : 

CHP ًٌفَح ثٽٖ٪خ ثٽؾڂهى : 

DSP ٍفَح ثٽُْجً ثٽوَڂٶٌث١ : 

PAK ٍفَح ثٽقٌَز ثٽٺٌهّضجڅ : 

PCDK  ٍفىىَح ثٽقىىټ ثٽىىوَڂٶٌث١ :

 ثٽٺٌهّضجڅٍ
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DYP فَح ثٽ٢ٌَٴ ثٽٶىَڀ : 

MHP ٍفَح ثٽٖ٪خ ثٽٶىځ : 

IMF ٍٙچووٳ ثٽچٶو ثٽووٽ : 

MGK :  ٍځؾپِ ثهځڄ ثٽٶىځ 

DEP ٍفَح ثٽوَڂٶٌث١ : 

KDP  ٍفىىىىىَح ثٽىىىىىوَڂٶٌث١ :

 ثٽٺٌهّضجڅٍ

YNK  ٍثالصقىىىىىىجه ثٽىىىىىىى١چ :

 ثٽٺٌهّضجڅٍ

PJA فَح ثٽڂٌغر ثٽقٌر : 

PARASTIN  ثٽوٱج٧ : 

MEP ٍوٍثًر ثٽض٪پُڀ ثٽٶىځ : 

OHAL فجٽز ثٽ٢ىثًا : 

FKO  ٌځچ٦ڂىىىىىىز ثٽضقٌَىىىىىى :

 ثٽٲپ٢ُْچُز

YEDINCI GUNDEM  ثٽڂىىىىىىجهر :

 ثٽْجد٪ز

HALK GUNDEMI ځجهر ثٽٖ٪خ : 

OZGUR GUNDEM ثٽڂجهر ثٽقٌر : 

OZGUR HALK ٌثٽٖ٪خ ثٽق : 
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DEHAP ٍفَح ثٽٖ٪خ ثٽوَڂٶٌث١ : 

HESS  ٌثٽڂقٌٵز: لٍ ثٽڂٺجڃ ثٽىي

صىىڀ ٱُىىأل فىىٌٳ ثٽُهىىىه ځىىڄ ٵذىىټ 

 HESSثٽچجٍَُڄ ثهٽڂجڃ ودچٲِ ثٽىٵىش 

  لى إٽأل ثٽؾقُڀ ٩چو ثٽُىڅجڅُُڄ.

 

 


