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 ممدمة الطبعة العربٌة

مسٌرة روما، محطة انٌة من محطات عدٌدة لمسٌرة طوٌلة وشالة بدأها انسان ٌحملل 

هموم وآالم وآملال شلعبه زادا  ورصلٌدا . مسلٌرة شلمت دربهلا فلً ارة مزروعلة بااللغلام 

عانى الوٌبلت عللى ارة لورنلت اسلمها باسلمه، إللى البشلرٌة التلً لتحمل صرخة شعب 

وكانها ابتلٌت بالصلم واللبكم والعملى، فلً عصلر تلدوي فٌله جعجعلة الدٌممراطٌلة وحملوق 

االنسان وال من طحن ٌرى، واالنسان الشرٌف نبذ لدرجة لم ٌعد ٌجد ملوطا للدم لله عللى 

ملاف سلٌرورة التلارٌح وحتلى اعلادة سطح هذه الكرة لنجد الوحش اآلدمً ٌسلعى جاهلدا  الٌ

 الدورة وانما فً زمن آخر وباسماء أخرى.  نفس

ًو وظللم  ما أشبه مسٌرة روما بمسٌرة سٌدنا دمحم من مكة إلى   المدٌنة، هاربا  ملن غل

الجاهلٌن. اال ان مسٌرة روما تبمى اللوحة التً تعبر عن احبلم االنسان ومن اللحظة التً 

ثلورة عللى اٌدٌولوجٌلة نخرهلا الفسلاد، متحجلرة مرتكلزة عللى  اضحى فٌهلا انسلانا . وهلً

االنانٌة واالنكار ولتل سابر االٌدٌولوجٌات التً الامتها البشرٌة عبر تارٌخها المدٌد حتلى 

 طالت ٌدها حدود لتل االنسان فً االنسان.

مسٌرة روما، بدأها انسان بمفرده، لابدا  وشلعبا  برمتله ٌحملهلم فلً للبله لٌفجلر ثلورة 

على واللع متلردي فلرة فٌله عللى االنسلان بلالموت دون وجله حلك. هلً مسلٌرة انسلان 

بللدأها وهللو طفللل تاركللا  لرٌتلله التللً احبهللا واحللب سللماءها وعبللك تربتهللا واٌللام الطفولللة 

واحبلمها. رافضاُ تمالٌدها وعاداتها. تركها علله ٌحفلظ احلبلم طفولتله، حلامبل  معله بعلة 

ة التً طالما ٌتحدث عنها الجمٌع وٌحلم بها الجمٌع وكانها االدمع البرٌبة لٌتجه نحو المدٌن

دخلهللا لٌصللطدم بوالللع ملبلله الجشللع والضللٌاط. وحٌنهللا فمللط ادرن وبمللا ال … الفللردوس

ٌماس، التماٌز الرهٌب بلٌن مسلمط رأسله  ر كردسلتان ي وبلٌن الملدن التركٌلة والتلً كتلب 
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ال تحٌلا عنفلوان العصلر فلاألولى ال تلز…!!ي.  على مداخلها: روطن واحلد وشلعب واحلد

والوسللطى، والثانٌللة تتبختللر بالعلمانٌللة وأوروبٌتهللا. األولللى غارلللة فللً ظلمللات الجهللل، 

وهنان فً الطرف االخر من الكرة وعلى اطراف آسلٌا … والثانٌة غارلة فً تملٌد اعمى

 ثورة فٌتنام التً المت بظبللها فً النفوس الحٌة. 

عبلد   أو  االن، لٌكلرس حٌاتله فلً سلبٌل  كل هذه العواملل هلزت االنسلان المابلد 

انتشال مٌزوبوتامٌا وشعوبها من مستنمع االنحطلاط. فسلبر اغلوار تلارٌح الشلرق األوسلط 

ومٌزوبوتامٌا ونبش فً لبور عظمابها عله ٌعثر فٌها عللى ملا ٌمكلن ان ٌبعلث الحٌلاة ملن 

لحكلام المتخلاذلٌن، جدٌد وٌجد الدواء الشافً لداء صراعات وتنالضات خلمها االجانلب وا

فللً االخللاء بللٌن الشللعوب واالتحللاد الللدٌممراطً الحللر المرتكللز علللى العدالللة والمسللاواة 

 والحرٌة.

اال ان النظام الساعً إللى احكلام لبضلته عللى الكلرة، ثلارت ثابرتله علله ٌنملذ بماٌلا  

ولٌللة اٌاملله المحتضللرة، وتمتللد ٌللده لتنللال االنسللان المابللد عبللد   أو  االن عبللر مللؤامرة د

دنٌبة حسبه اخماد المشكاة التً انارها االنسان بفكره وللبه وحبه فً للوب مبلٌٌن البشر. 

وتتبدى احبلم الوحش اآلدمً رغم االسر ورغم النفً ورغم الجزر النابٌة ورغم رطوبلة 

 الزنزانات لتبمى شمس االنسان فوق ان تطالها اي شًء.              

          

 منشورات صوت كردستان                                         
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 ممدمة الطبعة التركٌة:

بعد ولف اطبلق النار من طرف واحد والذي أعلنه المابد آبلو فلً األول ملن اٌللول 

م ، والخطلللوات التلللً خطاهلللا لكلللً ٌصلللبح السلللبلم حجلللر األسلللاس فلللً االتحلللاد  1998

العالمٌللة المتمحللورة حللول النللاتو الللدٌممراطً بللٌن الشللعوب، تحركللت المللوى الرجعٌللة 

ودبرت لمؤامرة دولٌة مركزها أمرٌكا وانكلترا وإسرابٌل من أجل إحبلاط مبلادرة المابلد. 

وأكدت هذه الموى عزمها على تصعٌد وتوتٌر األملور ملن خلبلل التللوٌح بعصلا الحلرب 

 ضد سلورٌة آخلذة بعلٌن االعتبلار حلرب إللٌمٌلة فلً سلبٌل إخلرا  المابلد آبلو ملن سلورٌا

 والنٌل من إرادة الشعب الكردي الحرة والمنظمة ممثلة فً شخص المابد آبو.

من هذا المنطلك ٌعتبر ملا حلدث فلً نٌروبلً مجلرد نتٌجلة للم تكلن ممتصلرة عللى  

كردستان وحدها، بل شملت تركٌا والشرق األوسلط اٌضلا ، وترملً اساسلا  إلخملاد شلعلة 

عب الكللردي وانللارت السللبٌل أمللام الحرٌللة التللً تولللدت فللً جبللال كردسللتان وللللوب الشلل

شلللعوب المنطملللة، وكانلللت التعبٌلللر الحلللً لتحمٌلللك هلللذه المللل رب الدنٌبلللة. المعلللروف ان 

إسللتراتٌجٌة النظللام العللالمً الجدٌللد تللرفة لبللول الشللعوب ذات اإلرادة الحللرة ولٌاداتهللا 

رفضا  لاطعا . ولد أتاح العالم ذو المطب الواحلد إمكانلات وفلرص وتسلهٌبلت ال محلدودة 

 من أجل تطبٌك هذه اإلستراتٌجٌة.

اسلتمرأ وتنبللأ الللربٌس العلام لحللزب العمللال الكردسلتانً الرفٌللك عبللد   أو  االن   

م، وطلرح وجهلات نظلره فلً كلل مناسلبة وفرصلة ملن أجلل 1993هذا الخطر منلذ علام 

تطللوٌر مرحلللة الدٌممراطٌللة المرتكللزة علللى تحمٌللك السللبلم واإلخللاء بللٌن الشللعوب علللى 

اخل النظام العالمً الجدٌد. ولام بإجراء االستعدادات البلزمة نظرٌلا  وعملٌلا  أساس حر د

مللن أجللل تحمٌللك سللبلم حللرب التحرٌللر الللوطنً الكردسللتانٌة انطبللللا  مللن ممولتلله: " لكللل 
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حرب سبلمها  التً كانت التعبٌر الحلً لهلذه االسلتعدادات. بموجلب هلذه المموللة للم تكلن 

ا  إلامة الدولة المستملة، بلل كانلت تشلتمل اٌضلا  عللى االستعدادات المذكورة تهدف حصر

التنظٌم المشترن وأخذ حاجة الشعب التركً إلى الدٌممراطٌة بعٌن االعتبار وعلى ضوء 

انماط التنظٌم والعمل الدٌممراطً بعٌدا  عن الكفاح المسلح. عملٌتً وللف إطلبلق النلار ـ 

لظلروف فلً نهاٌلة الملرن العشلرٌن ملن من طرف واحد ـ الثانٌة والثالثة انضلجتا تماملا  ا

 أجل إجراء تحلٌل شامل لؤللفٌة الجدٌدة.

أسوة ببلالً العلالم فلً كردسلتان وتركٌلا والشلرق األوسلط اٌضلا ، بلات ال مفلر ملن 

الطروحللات واإلسللتراتٌجٌات وانمللاط وأشللكال التنظللٌم والنضللال الجدٌللدة التللً تطللورت 

ادحٌن والبرجوازٌٌن وعلى أسلاس اتبلاط وتعززت فً العالم كنتٌجة طبٌعٌة لنضاالت الك

 العنف الذي طبع المرن العشرٌن بطابعه.

رأى المابد آبو كل هذه التطورات وغٌرها من التطورات الربٌسٌة والثانوٌة وشلرط 

م 1999علللى الفللور بللإعبلن ولللف اطللبلق النللار مللن جانللب واحللد فللً األول مللن اٌلللول 

انً ملن جدٌلد بتعلابٌر جدٌلدة وواضلحة وكتابة مانٌفستو خبلص وحرٌلة الشلعب الكردسلت

ٌجلري وراء وللف إطلبلق  PKKوأخذ ٌصٌغ مبررات اإلسلتراتٌجٌة الجدٌلدة. وللم ٌكلن 

النار ألغراة تكتٌكٌلة، وال إللى تصلعٌد الحلرب، وانملا كلان ٌسلعى لتحمٌلك سللم مسلتند 

على الحرٌة فً ظل جمهورٌة دٌممراطٌة ووطن مشترن ال مكان فٌله لسٌاسلات االنكلار 

بادة. ولد عبر المابد آبو عن رغبته هلذه فلً الكلملة التلً أدللى بهلا إللى لنلاة تلفزٌلون واإل

MED -TV  بأوضح الصٌغ. الملفت للنظر هنلا تسلارط  1998فً األول من اٌلول عام

المؤامرة الدولٌة بعٌد هذه التصرٌحات. حٌث كرس تجلار الحلرب، والمتلاجرون باللدماء 

م عللللى آالم ومعانلللاة الشلللعوب وأعلللداء الحرٌلللة واألسللللحة، واللللذٌن ٌشلللٌدون عروشللله

والدٌممراطٌة، جهودهم لكبح وخنلك مسلاعً الشلرق األوسلط السللمٌة ملن خلبلل ضلرب 

عملها المفكر. فلو نجحت الموى المذكورة فً إخماد شعلة الحرٌة فً شلخص المابلد آبلو، 
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لنٌلل ملن لسهلت علٌها مهمة استرلاق شعوب المنطمة وهً فً حالة التشتت والتجزبلة وا

 إرادتها فً ظل النظام العالمً الجدٌد.

أدرن المابد آبو حجم الخطر منلذ اللحظلة األوللى وشلرط فلً اإلشلارة إللى المصلٌر 

الللذي ٌنتظللره فللً كللل تحلٌللل مللن تحلٌبلتلله. فوجلله إلللى الشللعب الكردسللتانً والمناضلللٌن 

ٌة وأجلرى الحزبٌٌن وأصدلاء الشعب الكردي برلٌات عدٌدة كل واحدة منهلا بمثابلة وصل

تمٌٌمات شاملة للحرٌة والسلبلم، التحلرر والدٌممراطٌلة، الحلرب ونتابجهلا. الجلدٌر ذكلره 

ان هذه التحلٌبلت والتمٌٌملات أجرٌلت بصلورة علنٌلة وعللى ملرأى العلالم بأسلره. الفتلرة 

 التً أمضاها المابد آبو فً روما هً األعم واالشمل واألغنى بهذه التمٌٌمات والرسابل.

المابد بوضوح عن رغبته وأمله فً تحمٌك االتحاد الحر للشعوب داخلل كذلن عبر  

حلللدود الدوللللة الواحلللدة وفلللً إطلللار المواطنلللة الدسلللتورٌة وحلللول محلللور الجمهورٌلللة 

الدٌممراطٌللة عسللى ولعللل ان تنتهللً  بللذلن سٌاسللات االنكللار واإلبللادة وتغٌوللب واسللتبلب 

 الشعب الكردستانً.

ى تركٌا مكببل  وخروجله إللى لاعلة المحكملة فلً لبل أسر المابد فً نٌروبً ونمله إل

امرالً وصٌاغة مانٌفستو حرٌتنا، بفترة طوٌللة جلدا ، للام بتملدٌم مشلروط تحلرر شلعوب 

الشرق األوسط وبناء الجمهورٌة الدٌممراطٌة من خبلل طرح مشروط السبلم على العالم 

 بأسره، وأصدلاء شعوبنا برمته.

لدولٌة وأبطالها ودور ومكانة كلل طلرف فٌهلا صحٌح ان الخطوط العامة للمؤامرة ا

 لد كشفت علنا ، لكنه لم ٌجر توضٌحها واالسهاب فً شرحها كفاٌة.

من هذا المنطلك تعتبر كلمات ومراسبلت الربٌس العلام لحلزب العملال الكردسلتانً 

التً انجزها فً روما مصدر إلهلام وتحمٌلك الشلفافٌة للدى الملوى صلاحبة المصللحة فلً 

ة والسبلم والتً انجلرت بلوعً منهلا أو بدونله  إللى هلذه الملؤامرة وأصلبحت الدٌممراطٌ

أداة لهللا ومللدافعا  شرسللا  عللن األولٌغارشللٌة التركٌللة ممدمللة بللذلن خللدمات جلٌلللة للمللوى 



 

 17 

 روما  ةمسير 

والرجعٌة، وتلن الموى التلً بمٌلت خلار  النضلال الملنظم لشلعوبنا فلً سلبٌل  اإلمبرٌالٌة

حلٌبلت والمراسلبلت بمثابلة مصلدر الملوة لمسلاعً التحرر والدٌممراطٌة. وتعتبر هذه الت

تحمٌك الحرٌة والدٌممراطٌة، وتعد خدمة كبٌرة لمشاركة هذه الموى فً صلفوف النضلال 

 الدٌممراطً والسلمً ضد األولٌغارشٌة  التركٌة.

الدفاط الذي لدمه المابد أو  االن فً امرالً، لٌس بداٌة وانما نتٌجة. ملن أجلل فهلم 

ا  وافٌا  وتطبٌمه فلً الواللع العمللً ورفلع مسلتوى التصلمٌم وتحدٌلد مكملن هذا الدفاط فهم

الصدالة والطلٌعة الحمٌمٌتٌن ما علٌن عزٌزي المارئ إال فهم أحادٌث روما. النها تشلكل 

وثٌمللة تارٌخٌللة وصلللة الوصللل بللٌن الماضللً والمسللتمبل وتضللع حلللول المشللاكل المابمللة. 

مام المارئ وتمكنه من إدران كٌف انه للم ٌبلك وهً فوق كل ذلن توجٌهات تنٌر السبٌل أ

أمام الشعب الكردستانً سبٌبل  للتعبٌر عن نفسه والدفاط عنهلا بأسللوب غٌلر الحلرب فلً 

ظل سٌاسة اإلبادة واالنكار، ولم ٌعد  أمامه خٌار آخلر لنٌلل حرٌتله، وإدران حمٌملة الملٌم 

تلً استخلصلها منهلا. إللى ذللن التً كونها واألالم  التً عاناها والتجلارب والتراكملات ال

اعتمللد هللذا الشللعب حماٌللة المللٌم بللدل االنكللار، وتحمٌللك سلللم حللر ومشللرف عوضللا  عللن 

االستسبلم، والوحدة الدٌممراطٌة بدال  من التجزبة والتخلص من النمابص بلدال  ملن النلدم، 

وهر أساسا  له. عبلوة على ذلن تعتبر هذه األحادٌث مانٌفستو حرٌة شعوبنا، وتروٌجا  لج

 االشتراكٌة وجوانبها االنسانٌة بعد انماذها من تأثٌرات االشتراكٌة المشٌدة .

مللن هللذا المنطلللك ٌجللب أوال  فهللم طبٌعللة النضللال الللذي ٌخوضلله المابللد آبللو ضللد 

المساعً المبذولة إللحلام شلعب بكاملله فلً مرحللة اإلبلادة مجلددا  والمضلاء علٌله لضلاء 

صلوت وصلرخة شلعب ٌلراد إبادتله فلً عزللة مبرما . أحادٌث روما هلً لبلل كلل شلًء 

تامللة، وهللاهً ٌللده الممللدودة إلللى العللالم. أرادوا فللً نٌروبللً ضللرب هللذه الٌللد وثنللً تلللن 

الذراط. فً حٌن ٌعتبر دفاط امراللً تعبٌلرا  علن التصلمٌم عللى الصلدالة واإلخلاء الللذان 

 تجسدا فً نداء السبلم، وتعبٌر حً عن إفبلس المؤامرة الدولٌة.
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مكانلان مختلفلان وزمانلان مختلفلان، كلذلن األوضلاط  والبللدان …! رالً روما وام

لكللن الكلمللات هللً نفسللها، والموالللف عٌنهللا، لٌسللت متنالضللة وانمللا متممللة لبعضللها …

البعة. لٌس هنان أو  االنٌن مختلفٌن وانما أو  االن واحد، لابد آبلو واحلد وكردسلتان 

ن علللى نفللس الطرٌللك  طرٌللك رومللا وامرالللً محطتللٌن مختلفتللٌن ولكلل… حللرة واحللدة

 الحرٌة، وحجريو أساس مختلفٌن ولكن لنفس الجمهورٌة  الجمهورٌة الدٌممراطٌة.

أحادٌللث رومللا مثللال حللً وتعبٌللر شللاخص لللـ " األصللدلاء المللزٌفٌن واسللتعداداتهم 

الخبٌثة، والرفالٌة النالصة " وكاشفة المناط علن الغفللة والبلمبلاالة، والجهلد اللدؤوب ملن 

األصدلاء الحمٌمٌٌن وبناء الرفٌك المتفهم والمادر على التنفٌذ. وهً فلً نفلس أجل تكوٌن 

الوللت نهاٌلة الحلرب والخطللوة األوللى عللى طرٌلك تحمٌللك السللم المرتكلز عللى الحرٌللة 

واإلخللاء، وصللرخة مدوٌللة فللً وجلله كللل النعللرات الشللوفٌنٌة والموالللف المومٌللة البدابٌللة 

 وضربة كاسحة انزلت بها.

 

 منشورات سرخبون                                           
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 دممرطة الجمهورٌة هً المضٌة األساسٌة لتركٌا.

ال أرٌد ان أطٌل علٌكم الحدٌث، باختصار ماذا لدٌكم الٌوم ٌا سٌادة  كوناي أصالن:

 الربٌس لتوجهوه إلى الصحفٌٌن فً تركٌا وكردستان والعالم..؟. 

ا الصلللحفٌون األعلللزاء: ٌسلللرنً بداٌلللة ان أعبلللر لكلللم علللن اٌهللل عبدددد و أوال االن:

احترامللً الشللدٌد وشللكري الزابللد لكللم علللى التشللجٌع لتوجٌلله نللداء عبللر لنللاة تلفزٌللون 

MED-TV  دعللللونً أوال  ان أؤكللللد لكللللم ان مطالللللب البرلمللللان األوروبللللً والمجلللللس

بلزمللة األوروبللً واألوسللاط الٌمظللة فللً تركٌللا ودعللواتهم لنللا مللن أجللل تمهٌللد األجللواء ال

بهذا العمل الذي من شانه ان ٌولد نتلاب  اٌجابٌلة، للد  PKKلتحمٌك الحل السٌاسً، وبدء 

 منحنا الثمة والشجاعة.

لبل كل شًء البد من اإلشلارة إللى ان الحلرب جنلون مطبلك ملا للم تكلن نابعلة ملن 

تنالة مهم أو ناتجة عن لضٌة مهمة، أما اإلرهاب العمٌم والعنف غٌر المجلدي، فانهملا 

نصرٌن ٌجب أالو ٌكون لهما مكانا  فً عبللات البشرٌة. الصعوبة األكبر التلً نواجههلا ع

هً كوننا ضحٌة عنف أعمى ٌصل إلى درجلة اإلبلادة العرلٌلة وتمتلد جلذوره إللى مبلات 

السنٌن الماضٌة، المطلوب منا الٌوم  أو باألحرى السؤال اللذي ٌوجله إلٌنلا بكثلرة هلو: " 

عللى خطلوة ٌمكلن ان تسلاهم فلً حلل المضلٌة الكردٌلة  PKK ٌا ترى هل ٌتولع ان ٌمدم

والمضللاٌا األساسللٌة فللً تركٌللا وتحمٌللك السللبلم فللً المنطمللة..؟ " ردنللا علللى هللذا السللؤال 

كالتالً: اذا ما وضعت نهاٌة للعنف الفظٌع الذي نتعلرة لله وأللدمت األطلراف المعٌنلة 

وق االنسلان والدٌممراطٌلة على لبول الحلوار وسلٌلة ربٌسلة فلً العبلللات االنسلانٌة وحمل

والمضللاٌا السٌاسللٌة، تأكللدوا بانلله لللن ٌكللون هنللان شللعبا  وتنظٌمللا  متعطشللا  إلللى األسلللوب 

السلمً مثلنا. وبالتالً نأمل من األعماق ان تكون األطراف الراغبة فً هذا األملر جلادة 

 فً مطلبها وأال تكون بصدد حسابات بسٌطة. آمل أال ننخدط.
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عللن سللعادتنا لكوننللا الطللرف المبللادر إلللى خطللوة كهللذه. بعللد ٌسللرنً هنللا ان أعبللر 

مشللاورة تنظٌمنللا توصلللت إلللى نتٌجللة مفادهللا ان اإللللدام علللى خطللوة مشللابهة لتلللن التللً 

م فً عهد الربٌس اوزال وبعثلت فٌنلا أملبل  محلدودا ، آخلذٌن 1993بادرنا الٌها فً نٌسان 

م من ذلن تفالم األوضاط فً بعٌن االعتبار نض  الظروف الموضوعٌة الخارجٌة، وااله

 تركٌا فً ٌومنا الراهن.

أرٌد هنا ان أبٌن سلفا  اننا لسنا الوٌاء أو ضعفاء جدا  وال فً وضع غٌر لادرٌن فٌه 

على الصمود. وانما نملدم عللى هلذه الخطلوة الٌماننلا بانهلا أسللوب حضلاري وعصلري، 

إللدام على خطلوة كهلذه  وهكذا ٌجب ان تكون ضروراته، والننا نؤمن من األعماق بان ا

تصرف صابب وفً مكانه. لذلن ألدمنا على هذه الخطلوة ملن أجلل إتاحلة الفرصلة لحلل 

اهلم لضلٌة تواجله تركٌلا فلً هلذه المرحلللة األعملد فلً تارٌخهلا، وٌمكلن ان نطللك علٌهللا 

تسمٌة لضٌة الدٌممراطٌلة ومصلدر جمٌلع المضلاٌا األخلرى وان بلدت ملن حٌلث الظلاهر 

. وهً فلً نفلس الوللت مفتلاح حلل لضلاٌا حملوق االنسلان والمضلٌة لضٌة كردٌة مجردة

المومٌة الكردٌة. اذا ما نجحنا فً تطوٌر هذه الخطوة دون الولوط فلً أالعٌلب ودسلابس 

األوساط التً تحٌا على رٌع الحلرب والمتلاجرة بهلا سلواء أكلانوا بلٌن صلفوفنا أو داخلل 

حللل اهللم لضللٌة فللً تركٌللا والعللالم  الدولللة التركٌللة، اننللً لعلللى ثمللة مللن اننللا سللننجح فللً

 ونساهم بمسطنا فً السلم العالمً.

جرت فً االٌام األخٌرة على لدم وساق استعدادات كبٌرة بمناسبة اللذكرى السلنوٌة 

الخامسلة والسلبعٌن لمٌللام الجمهورٌلة. دعللونً أؤكلد فللً هلذه النمطللة عللى اننللا ملن حٌللث 

ورٌلة التركٌلة. بلل ان الجمهورٌلة المبدأ لسلنا ضلد الجمهورٌلة، وال نعتلرة عللى الجمه

كمصللطلح وطللراز للسلللطة الشللعبٌة هللو خٌارنللا نحللن اٌضللا . ولكللن ٌجللب التسلللٌم بللان 

الدٌممراطٌة لم تعشعش داخل هذه الجمهورٌة باي شكل من األشكال على ملدى السلنوات 

الخمسة والسبعون من عمرها. بمعنى اخر ٌعتبر اعطلاء صلبغة دٌممراطٌلة للجمهورٌلة  

حرى دممرطة تركٌا، المضٌة رلم واحد فً تركٌا الٌوم. ولم تعد هنان اٌلة أوسلاط أو باأل
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ٌمٌنٌة كانت أو ٌسارٌة ال تدعو إلى أداء هذه المهمة، واال فبل مبرر لللدعوة ٌومٌلا  إللى " 

 …"الدٌممراطٌة

حٌلللث تؤكلللد جمٌلللع األحلللزاب والمؤسسلللات المدنٌلللة عللللى ضلللرورة الحاجلللة إللللى  

. أمللا اذا كللان ال ٌللراد للدٌممراطٌللة ان تظللل كممولللة، فٌجللب الدٌممراطٌللة كمطلللب عاجللل

 تمٌٌمها بصورة والعٌة. فهذه لٌست مبالغة، وال هً ممولة من أجل االساءة للجمهورٌة.

خمس وسبعون عاما  ولم تسمح هذه الجمهورٌة لشعبها ان ٌتذوق طعم الدٌممراطٌة. 

ي احلد علدا علن زملرة للٌللة ملن فلم تتح له االمكانات باي شكل من األشكال. وللم ٌنلب ا

األولٌغارشٌٌن المومٌٌن رالنخبةي اي شًء من الدٌممراطٌة. فً حٌن لم ٌنب الشلعب وللو 

ذرة من الدٌممراطٌة. لاموا بتردٌد كلملة الدٌممراطٌلة كثٌلرا ، ولكلن دون تلبٌلة متطلباتهلا. 

دة فللً وعلللى العكللس مللن ذلللن سللنوت دسللاتٌر ال دٌممراطٌللة، وظهللرت اولٌغارشللٌات المللا

جمٌع المؤسسات، واالسوأ من ذلن داخل االحلزاب السٌاسلٌة اٌضلا ، وكلاد االملر ٌتحلول 

إلى مرة فتان ٌمضً على المؤسسات المدنٌة جمٌعا  والمجتمع بأسره. اما اللذي حظلً 

به المجتمع، فلم ٌكن ٌتجاوز دٌماغوجٌة الدٌممراطٌلة. فلً الواللع بلات انملاذ الدٌممراطٌلة 

جٌة واكساءها طابعا  شعبٌا  مهمة عاجلة واجبة األداء فلً واللع تركٌلا من براثن الدٌماغو

الراهن وهذه لٌست إساءة إللى الجمهورٌلة وال ٌعنلً تجزبتهلا بحلال ملن األحلوال، وانملا 

دممرطتها. ففً ذلن وحده تكمن مصلحة تركٌا وانماذها من حالتها الخانمة الراهنة. للذلن 

هورٌلة اسلتهداف هلذا العلداء للدٌممراطٌلة لبلل كلل على أولبن الذٌن ٌتحركون باسلم الجم

 شًء .

 وٌجب أال ننسى ان الممارسات البلدٌممراطٌة لم تكن وحدها السابدة منذ لٌام

الجمهورٌلة، بلل هنللان العنلف المفللرط اللذي اسلتخدم بشللكل خلاص ضللد الشلعب الكللردي 

الثنٌلة بحجة االنتفاضات. كلذلن ملورس العنلف بشلكل ملنظم ضلد المجموعلات الدٌنٌلة وا

المختلفللة. بللنفس الشللكل لللم ٌمللة ٌومللا  واحللدا  مللن اٌللام الكللادحٌن فللً تركٌللا دون ان 
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ٌتعرضللوا أللللوان شللتى مللن العنللف. وٌكللاد ٌبلللغ عللدد الوفٌللات نتٌجللة ممارسللات العنللف 

واالستفزازات التً تزاٌدت بشكل خاص بعد السبعٌنات بشكل ال مثٌل له إال فً االنظمة 

ورنلللا نحللن هلللو نتٌجللة ملللن نتللاب  هلللذه الممارسللات وثملللرة الفاشللٌة، مبللات األالف. ظه

التطورات التً افرزتها. لسنا نحن من ابتدط المضٌة الكردٌة، بل انها موجودة فً تركٌلا 

منذ لٌام جمهورٌتها. هنا ارى من االهمٌة بمكان التطرق إلى بعلة بنلود الدسلتور العلام 

داهما مصلطفى كملال بنفسله. الن الذي ٌعتبلر بمثابلة وثٌملة ومسلتند لٌلام الجمهورٌلة وأعل

الجمٌع فً تركٌا وخاصة الجٌش ٌعتبر نفسه تركٌا ، او هكذا ٌرى نفسله. للد ٌجلوز ذللن، 

ولكن ٌجب أالو ٌغٌب عن االذهان ان تعمٌم اماسلٌا وملؤتمرات ارزروم وسلٌواس وانملرة 

ان فٌملا بعلد وافتتلاح مجللس النلواب جمٌعلا  تحمملت عللى اسلاس الدسلتور العلام. واذكولر بل

الفتللرة التللً كتللب فٌهللا تعمللٌم اماسللٌا هللً الفتللرة التللً عانللت فٌهللا تركٌللا اكبللر الصللعاب 

وظهللرت فٌهللا المشللكلة باسللطع اشللكالها. وعلٌلله ٌعتبللر بروتوكللول اماسللٌا او تعمٌمهللا، 

 بروتوكول أدق واهم مرحلة فً تارٌح الجمهورٌة وسأتلو علٌكم هنا عدة فمرات منه:

ٌة عللى تللن االراضلً التلً ٌسلكنها االتلران والكلرد. " تشتمل حدود الدولة العثمان

 حٌث ٌعتبر الكرد  جزأ ال ٌتجزأ من المجتمع العثمانً."

" االلرار بجمٌع الحموق المومٌة واالجتماعٌة من أجل ضمان التطور الحر للكلرد. 

 ولد اتخذت جمٌع لرارات هذا االجتماط مشاركة."

الٌله الصلحفٌة خاللدة ادٌلب فلً  خذوا اٌضلا  رد مصلطفى كملال عللى سلؤال وجهتله

 فً مدٌنة ازمٌت :  "تمتضً الضرورة اسناد وظٌفة المختار إلى الكرد 1921اٌلول 

 فً االحٌاء ذات االغلبٌة الكردٌة."

هكذا كانت وجهات نظر مصطفى كمال فلً تللن المرحللة. اي كلان الكلرد ٌحظلون 

ً كملا اشلرت مرحللة انعلدام على االلل بما ٌحظى به االتران. اما المرحللة البلحملة، فهل

الدٌممراطٌة وهو شًء متعارة تماملا  ملع اسلس الجمهورٌلة. أدعلوا الجمٌلع إللى رؤٌلة 
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هذه الحمٌمة، وأدعوا " السادة " السٌاسلٌٌن والعسلكر إللى تمٌلٌم أسلس جمهلورٌتهم بشلكل 

 …! صحٌح. فها هنا ٌكمن الغموة 

للون روحلدة تركٌلا ٌجري الحلدٌث بكثلرة علن االخلوة، ولكلن وكملا هلو واضلح ٌجع

…! وسٌادتها ي فوق كل اعتبار رغم التأكٌلد عللى االخلوة. للد ٌكلون ذللن تصلرفا  صلاببا  

؟ …؟ ومن الذي ٌتهجم على حموق االخر…ولكن من هم الموجودون داخل هذه الوحدة 

؟ ولملاذا …لماذا تطلمون تسمٌة االنفصالٌة على مطالبتكم بفهم هذه الحمٌمة فهما  صلحٌحا  

؟ على العكس مملا تزعملون ملا اللذي ٌضلر بسلٌادة …هجوما  على سٌادة تركٌاتعتبرونه 

؟ هللذا مللا أدعللواكم إلللى فهملله بصللورة صللحٌحة. …تركٌللا بتحركلله غٌللر المنسللجم معهللا

واشٌر إلى ان ممارسة العنف تتركز اساسا  فً هذه النمطلة. فمجلرد إزاللة اسلم شلعب ملا 

دة تركٌا وخاصة كتلن التً حدثت فً من التارٌح، اكبر إساءة والحاق اكبر الضرر بسٌا

البداٌة. وبالتالً لسنا نحن المذنبون، بل الناكرون لضرورات ذلن  هم المسلؤولون عنله. 

لندط جانبا  هذه المضٌة التارٌخٌة الجادة ولننظر إلى المضٌة من الزاوٌة الٌومٌة. حٌث ال 

تً شهدتها فً العشلرٌنات. ٌستطٌع احد ان ٌفكر بان تركٌا فً ازمة ألل تعمٌدا  من تلن ال

ربما الخطر ال ٌتهدد الوجود المومً التركلً، ولكلن ال جلدال فلً ان الحٌلاة الدٌممراطٌلة 

للمجتمع مهمة على االلل بممدار اهمٌة الوجود الملومً، وهلو اللذي ٌواجله الٌلوم الخطلر 

 األكبر. 

سلم شلعوبنا انطبللا  من ذلن أدعوا إلى عدم اللتملص ملن المٌلام بحمللة دٌممراطٌلة با

كمللا حللدث فللً بداٌللة العشلللرٌنات. فمثلمللا كللان األتللران بحاجلللة إلللى الكللرد فللً بداٌلللة 

العشللرٌنات،  الٌللوم اٌضللا  هللم بحاجللة الللٌهم مللن أجللل تحمٌللك الدٌممراطٌللة وال ٌمكللن ان 

تتضح االخوة التً ٌتحدثون عنها بكثرة إال من خبلل المشاركة الدٌممراطٌلة وكلل مموللة 

 ماغوجٌة عمٌمة.سوى ذلن لٌست إال دٌ

وٌنتمد بكثرة، فٌمكننً المول باننا أكثلر ملن   PKKأما بالنسبة للعنف الذي ٌمارسه 

ٌواجه المصاعب بسببه وال تنسوا ان مٌثلاق االملم المتحلدة ودسلتور تركٌلا اٌضلا  ٌبٌحلان 
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اللجوء إلى سبل الدفاط المشروط الضرورٌة من أجل اللدفاط علن انفسلنا وحماٌلة حمولنلا 

وهوٌتنلا وثمافتنلا، بلل ووجودنلا ككلل وسلط هلذا التفلاوت المرٌلع فلً ملوازٌن  المشروعة

المللوى. وتطلللك علللى ذلللن تسللمٌة " الللدفاط المشللروط" وال تنسللوا ان كللل شللًء ٌتعللرة 

ال أرٌللد هنللا لللط اإلشللارة إلللى … لبلنكللار  انسللاننا وهوٌتنللا المومٌللة وحمولنللا االنسللانٌة 

مللاذا كللان … بللات فلً حكللم البللدٌهٌات. حسلنا   الحملوق الدٌممراطٌللة والسٌاسلٌة، فانكارهللا

؟ هل كان …؟ ماذا تستفٌد تركٌا لو رضخنا لكل هذا الظلم…بوسعنا ان نفعل لو لم نماوم

الشللعب التركللً، والمومٌللة التركٌللة ٌشللعران بالكرامللة واالعتللزاز ..؟ ال أظللن ذلللن . فللبل 

آخللر وانكللار  ٌمكللن بللاي حللال مللن االحللوال ان ٌشللعر شللعبا  او لومٌللة تمللوم بسللحك شللعب

هوٌتلله واسللمه مللن غٌللر وجلله حللك بالسللعادة واالعتللزاز. زد علللى ذلللن ال تسللتطٌع ان 

تتخلص وللو لٌلوم واحلد ملن المشلاكل وخاصلة الثمٌللة منهلا. وبالتلالً ٌجلب تمٌلٌم العنلف 

 الذي نتبعه فً سبٌل الدفاط عن انفسنا بشكل صحٌح.

اهمٌللة بالنسللبة لكللم  " ان كللان هللذا االمللر ذا PKKانهللم ٌلوكللون الٌللوم " ارهللاب 

وتنلوون تمهٌلد االجللواء واإلمكانلات لؤلسلللوب السٌاسلً والحلل الللدٌممراطً، فلأعلن منللذ 

االن استعدادنا للمٌام بكل ما ٌمع على عاتمنا من أجل اٌصال تركٌا إلى بر االمان بمناسبة 

الللذكرى السللنوٌة الخامسللة والسللبعٌن لتأسٌسللها خاصللة وانهللا الدولللة التللً تعللانً أكبللر 

غوطات فً العلالم فلً مجلال لضلٌة الدٌممراطٌلة وانماذهلا ملن فلاتورة الحلرب الهابللة ض

وحموق االنسان  التً دوختها ومن براثن المافٌا التً تتحدث عنها وسابل االعبلم اٌضا . 

أما اذا كانوا ٌصرون وٌزعمون انهم ٌحترمون الموانٌن المعمول بهلا وملتزملون بحملوق 

ؤكلد باننلا ملتزملون بهلا ونحترمهلا شلكبل  ومضلمونا  أكثلر ملنهم، االنسان والدٌممراطٌة، أ

ولٌست لنا اٌة تحفظات فً هذا الشان ولسنا نحن من ٌموم بانتهاكها. فالذٌن ٌمرونها للوال 

وٌنتهكونها عمبل  وٌرتكبون اكبر الجرابم بحمها وٌسٌرون فً جنازتها، معروفلون وعللى 

هذا المٌلدان هلو المسلاندة فلً النضلال ضلد  مرأى الجمٌع. كل ما ٌمكن ان ٌطلب منا فً

 هذه الفبة.
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ٌجللري هللذه االٌللام الحللدٌث عللن الحللاق الضللرر باسللس الجمهورٌللة. لسللنا نحللن مللن 

ٌتسبب بهذا الضرر بل تملوم الزملرة المتسللطة والمتحكملة بأللدار تركٌلا بتمهٌلد االجلواء 

 ة .أمام ذلن من خبلل الهجمات الجنونٌة وممارسة العنف بصورة ال محدود

لسللنا نحللن مللن لللام … كللذلن ٌتحللدثون عللن اإلضللرار بالعلمانٌللة. هللذا واضللح تمامللا  

بتوزٌع االٌات المرانٌة بالطابرات العمودٌة فً اطار الهجمات التً ٌشنونها علٌنا، ولسنا 

نحن من ضم مبات آالف االطفال إلى دورات تعلٌم المران، وانما الدولة هلً التلً فعللت 

ً مع هذا المولف او ضده، بل ألول ذلن النه من أكثر المواضلٌع ذلن. ال أعنً بذلن انن

التلً تللدور حولهللا األحادٌللث فلً هللذه االٌللام. فلسللنا نحللن ملن مهللد السللبل أمللام عصللابات 

المافٌلا، وانمللا أولبلن الللذٌن للدموا لهللم كلل اشللكال اللدعم والمسللاندة ال لشلًء سللوى لمتللل 

الجرابلد. اننلا مسلتعدون للمٌلام بكلل ملا ثوري واحد. كل هذه أمور سٌبة وتنشر ٌومٌا  فلً 

ٌمللع علللى عاتمنللا للنضللال ضللد العصللابات لللٌس الننللا ضللعفاء بللل الننللا ملتزمللون بللاخوة 

الشللعوب ونللؤمن بضللرورة المسللاهمة بمسللطنا ولللو بصللورة محللدودة مللن أجللل تطللور 

 دٌممراطٌتها.

ام والللراي العلل تجاوبللا  مللع أمللانً لللوى السلللم العللالمً ولللرار البرلمللان األوروبللً

المتنامً فً تركٌا، ألدمنا على هذه الخطوة األولٌة المتمثلة فً إعبلن ولف إطبلق النار 

المفتوح اعتبارا  من األول من اٌلول، وأشٌر إللى ان طلول أو لصلر أملدها للٌس متوللف 

علٌنا، وانملا عللى األوسلاط المعنٌلة بلالرد علٌهلا ـ وهلذا للٌس شلرطا  ـ فلً سلبٌل التمهٌلد 

أجل حل المشاكل المابمة بما فٌها المضلٌة الكردٌلة، مؤكلدٌن اسلتعدادنا  ألجواء انسب من

النجاز الخطوات المطلوبة فً إعبلن ولف إطبلق النار هذا الذي لد ٌبلدو ظاهرٌلا  وللف 

إطبلق نار ملن جانلب واحلد. بتعبٌلر أخلر ولمزٌلد ملن الوضلوح أللول: لكلً ٌعبلر وللف 

تجمع على فتلرة معٌنلة للد تكلون خمسلة  إطبلق النار عن لٌمة عملٌة ٌمكن لؤلطراف ان

عشلر ٌوملا  أو شلهرا  ـ وهلذا متوللف علٌنلا ـ لتبدٌلد أجلواء التلوتر وإتاحلة الفرصلة أملام 

منالشة مشروط لانون العفو الذي ٌجري الحدٌث عنه وتمكٌن لٌادة الجٌش فً تركٌا ملن 
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هلا تركٌلا بسلبل إجراء تمٌٌم شامل للوضع،   والخرو   من األزمة الخانمة التً تعانً من

أكثللر دٌممراطٌللة ووضللع نهاٌللة للحللرب الخفٌللة التللً ولللدت لنللا مصللاعب كثٌللرة دون ان 

تكللون لتركٌللا اٌللة مصلللحة فٌهللا، بللل إلدراكنللا بانهللا تلحللك بهللا أكبللر الضللرر، راٌنللا مللن 

 المناسب إعبلن ولف إطبلق النار اعتبارا  من األول من اٌلول.

اخلٌة والخارجٌة انسلب بكثٌلر ملن علام تؤكد جمٌع المؤشرات على ان الظروف الد

. ونحللاول التصللرف بحللرص وٌمظللة فللً هللذا المضللمار. وهللو نفسلله مللا ٌنتظللره 1993

وٌأمله الراي العام الداخلً والخارجً. وأود اإلشارة إلى ان لوات الكرٌبل لن تموم بشلن 

اي هجوم ما لم تمم حمبلت تمشٌط واسعة وخاصلة تللن التلً تهلدف إللى المضلاء علٌهلا. 

أعود فألول لن نسمح بمٌام اٌة عملٌلة عنٌفلة ملن جهتنلا ٌمكلن ان تعٌلك ترطٌلب األجلواء 

وتحول دون نشوء أجواء النضال السٌاسً. واننً لعلى ثملة بانله للن ٌظهلر بلٌن صلفوفنا 

. فنحن مسٌطرون تماملا  عللى 1993من ٌمكن ان ٌت مر على المرحلة كما حدث فً عام 

 لواتنا العسكرٌة.

ق النللار تتحللدد علللى ضللوء درجللة اٌجابٌللة التطللورات المسللتجدة : مللدة ولللف إطللبل

وعلللى مللا ٌبللدو ٌمكللن اتخللاذ فتللرة االنتخابللات حللدا  ألصللى، ولكللن ال أسللتطٌع ان ألللدم 

ذا ما لام الطلرف األخلر بالتل مر وتواصللت حملبلت التمشلٌط إضمانات كافٌة الي أحد. ف

فاط المشلروط ملع التأكٌلد دون انمطاط، دون شن سوف نضطر إلى استخدام حمنا فلً اللد

علللى ان هللذه الخطللوة لٌسللت خٌارنللا وال نحبوللذها. اننللا نمللول "كفانللا" اسللتمرارا  فللً هللذه 

الحرب. منطلمٌن فلً ذللن ملن ادراكنلا بلان السٌاسلة سلتجلب فابلدة أكبلر لشلعوبنا، وانهلا 

بأمس الحاجة إلٌها لدرجلة باتلت هلذه المضلٌة   المضلٌة األساسلٌة ونلؤمن بضلرورة حلل 

 العمدة. هكذا ٌجب ان تفهموا األمر.هذه 

أدعوا األطراف واالوساط المعنٌة أال تعتبر هلذه الخطلوة موللف تكتٌكٌلا ، أو تمٌٌمله 

كـ تكتٌن انً، فلٌست لنا نواٌا من هذا النلوط. بلل ٌمكلنهم ان ٌمبللوه مولفلا  نزٌهلا وحسلبنا 

بتهٌبللة الظللروف ان ٌمللدموا الضللمانات الكافٌللة. وٌكفٌنللا فللً هللذا الموضللوط ان ٌمومللوا 
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المناسلبة وان ٌكونلوا ممتنعلٌن كفاٌللة. حٌنهلا سلٌرى الجمٌلع اننللا لسلنا للوة انفصلالٌة تهللدد 

تركٌا أو ترٌد ان تضرو بوحدتها أو ان تمس بسٌادتها. وانما العكس تماما  سنكون الطرف 

اللذي ٌملوم بكللل أعبلاءه مللن أجلل وحللدة تركٌلا سلللٌمة وصلحٌة وغٌللر مرتبطلة بالخللار ، 

لذي ٌدرن معنى العمل والحٌاة الحلرة بلأعمك ابعادهلا. وللٌس هنلان اي شلًء والطرف ا

آخللر نرضللى بلله. فللً نفللس الولللت نعتبللر لللوة الدٌممراطٌللة والمسللتمبل المشللرق للشللعب 

الكردي، ولٌس كما ٌمال لوة انفصالٌة. أرٌد هنا ثانٌة التأكٌد على ضلرورة واهمٌلة تمٌلٌم 

عللدم تفضللٌل أسللالٌب العنللف علللى سللابر هللذه المضللٌة بشللكل صللحٌح. فللً الحمٌمللة ٌجللب 

األسالٌب األخرى. وإال سنضطر إللى تصلعٌد العنلف، وللٌكن معلوملا  اننلا نمللن إمكاناتله 

أكثر من اي ولت مضى. فً الوالع بلغ العنف المستخدم حتى االن نمطلة اللذروة، ولكنله 

 الهمٌة.عجز عن تحمٌك النتٌجة المطلوبة. لذلن ندعوهم إلى عدم اٌبلءه مزٌدا  من ا

المبلحظ ان العالم بأسره ٌحبولذ حلل مشلاكله بأسلالٌب غٌلر العنلف. وتبلذل المسلاعً 

مللن أجللل حللل المضللٌة الشٌشللانٌة فللً روسللٌا، ولضللٌة كولومبٌللا واٌرلنللدا، بللل ولضللٌة 

فلسطٌن اٌضا  على هذا األساس. مواكبة تركٌا التً تعتبر بامس الحاجة إللى التوافلك ملع 

ر الوحٌد لسبلمتها. اسمحوا لً ان ألول دعوهم ٌتٌحلون للً مسٌرة عصرنا هذا هو الخٌا

الفرصللة لنؤكللد للللراي العللام ككللل والللراي العللام الكللردي بشللكل خللاص مللدى حزمنللا 

ونزاهتنا، ولٌرى الجمٌع مدى تمسكنا بدٌممراطٌة الشعوب ودرجلة للدرتنا عللى البنلاء..! 

بٌلة أخلرى ٌجلب ان انها دون جدل خطوة فً السبٌل الصحٌح سوف تتبعها خطوات اٌجا

 ال ٌراود الشن أحدا  فً هذا الموضوط. 

باختصار أختتم تصرٌحً على الشكل التالً : ان كانت للسادة اإلعبلمٌٌن األعلزاء 

اسبلة ٌرٌدون توجٌهها، ٌشرفنً ان ارد علٌها على الرحب والسعة. مرة اخرى اشلكركم 

 على حسن االستماط وأحٌٌكم جمٌعا .

علللى  TV-MEDورنا نشللكركم باسللم الفضللابٌة الكردٌللةنحللن بللد كوندداي أصددالن :

 التصرٌح، ونترن المٌكروفون ألسبلة السادة اإلعبلمٌٌن : 
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سٌد أو  االن ٌمال بانه جرى احتواء تنظٌمكم تماما  فلً المنطملة  دوٌكو الل أغلو :

فلللً  HADEPالجنوبٌلللة الشلللرلٌة، فملللاذا تموللللون بهلللذا الشلللان..؟ ثانٌلللا   هلللل ٌشلللارن 

؟ وهللل تسللاندونه فٌمللا لللو شللارن فٌهللا؟ مللاذا سللٌكون مللولفكم فللً االنتخابللات االنتخابللات

 العامة؟.

 ….لام الكرد بمساندة االتران فً ادق واعمد المراحل 

  .PKKتمبلً احترامً سلٌدة دوٌكلو. ٌملال الكثٌلر حلول احتلواء  عبد و أوال االن:

 نوجله هلذا النلداء الننلا على الموضوط حٌن بدأت كلمتلً، ثملوا تماملا  باننلا ال لمد عرجت

، فالمضٌة ال تنبع من ذلن نهابٌا . وانملا اللدمنا عللى  PKKضعفاء او النه جرى احتواء 

هللذه المبللادرة تجاوبللا  مللع االوسللاط المهتمللة ودعللوات الللراي العللام المتكللررة فللً الللداخل 

 والخار .

فلً تمٌٌملات أما بالنسبة الحتواء تنظٌمنا، فٌمكننً المول :كما تعرفلون اننلً أشلرت 

و بٌونت بان توجهات الدولة انذان كانت تنص على " اإلبادة ان  1992سابمة متعلمة بعام 

امكن،  وإال فاالحتواء " وأشرنا اٌضا  إلى انهم  ٌبتغون إلحام تنظٌمنا فلً وضلع ٌتشلتت 

 من تلماء ذاته أو مجموعات غٌر ذات فاعلٌة. لكن المستوى الذي بلغناه ٌدحة

  رة لاطعة.   هذا الزعم بصو

وحجللم لوتلله الراهنللة  PKKهنللان صللحفٌون ٌمومللون بتمٌللٌم الصللفوف الداخلٌللة لللـ

بمنتهى العناٌة. كنت لد ذكرت فً كلمتً السلابمة بعلة األمثللة فلً هلذا االطلار. أدعلوا 

االعبلمٌٌن جمٌعا  إلى متابعة هذه المضٌة. فعلى سبٌل المثال ٌنفً شلكري أللن داا اللذي 

لة بهذا الشان، هذا االمر نفٌا  لاطعا . طبعا  ال ٌمكننً هنا ان الدم لكم ٌملن معلومات موثو

 300برهانا  لاطعا  أكثر من هذا. االوضاط مشوبة االن بمزٌد من التوتر، حٌث ٌملال : " 

ألف جندي ٌسلٌر هنلان عللى أطلراف أصلابعه للٌبل  ـ نهلارا ، وفلً حاللة اسلتنفار دابملة " 

، وانملا الصلحفٌون هلم اللذٌن ٌموللون ذللن اعتملادا  عللى ألف جندي 300لست انا المابل 
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انباء من مصادر موثولة. فً الوالع الوضع أدق من ذلن بكثٌر. كٌف ٌمكن الحدٌث عن 

االحتواء فً مثل هذا الوضع ؟ خاصة وانه ٌعبر عن وجلود حلرب ضلارٌة، واال فكٌلف 

دابمللة مللن أجللل تظللل كللل هللذه المللوات تسللٌر علللى أطللراف أصللابعها وفللً حالللة اسللتنفار 

مجموعات محتواة؟ ٌجب التحلً بالٌمظة والحساسٌة. لذلن ألول ال ٌمكن تفسٌر االمر بلـ 

" االحتواء " بل ان الوضع اعمد من ذلن بكثٌر  وهو وضع اعمد من الوضلع اللذي كلان 

 .1995لابما  عام 

امللا فللً الجنللوب،  فمللد انملللب الوضللع منملبللا  عكسللٌا . حٌللث تمللوم المللوات المسلللحة 

ي أللف جنلدي موجلودون هنلان وتتحملل الدوللة 40ـ  30هنلان. ر PDKالتركٌلة بحماٌلة 

نفمات طابلة، نفس الشًء ٌمكن ان ٌمال ملن أجلل حملاة الملرى، فلبل ٌموملون بحماٌلة اي 

..؟! أجلل لملد  PKKشًء، وانما الجٌش ٌموم بحماٌتهم، فكٌف لنلا ان نتحلدث علن سلحك

منطللك  هلبو اننلا ضلعفنا فعلبل ، لكلن الصلحفً تردى الوضع إلى هذه الدرجة. من هلذا ال

 الحذق او المتهمون باالمر، ٌدركون جدٌة المسألة وٌرون وخامته.

الخاصٌة الثانٌة: هلً اننلا ـ ولضلرورات سٌاسلتنا ـ نهلتم بالاملة كتللة دٌممراطٌلة    

.اذ اننا ننظر إلى المضٌة بصورة أكثر جذرٌة ولٌس فلً  HADEPأكثر من اهتمامنا بـ 

االنتخابات وحدها. واننا نؤكد على ان تركٌا بلأمس الحاجلة إللى حمللة دٌممراطٌلة.  اطار

اٌضللا . ونلؤمن بلان الكللل ٌلرى نفسلله بحاجلة إلللى  HADEPدون شلن ٌشلمل هللذا االملر 

الدٌممراطٌة، ٌجب ان ٌنضم إلى هكذا محفل. وأحد جوانب مبادرتنا هذه هلو انله سلٌعزز 

 النوط. واننً لعلى ثمة تامة من امكانٌة تطورها.لوة حملة سٌاسٌة ـ دٌممراطٌة من هذا 

بوصللفً احللد أكثللر الللذٌن جللابوا المنطمللة ارٌللد  ( : ATV)تدداٌفون طالددب أوغلددو 

 توجٌه االسبلة التالٌة:
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اوال : حسب ما فهمت انكم ال تستغنون عن السبلح بل تسكتونه، وتموللون ان الفتلرة 

طرف اآلخر والمولف الذي ٌتخلذه. ملا غٌر محددة ومتولفة على الرد الذي تتلمونه من ال

 هً الخطوات العملٌة الواضحة والصرٌحة التً تنتظرونها ..؟. 

ثانٌا : ما الذي تغٌر لكً تتخذوا هكذا لرار..؟ االنه لامت منذ ما ٌمرب خمسة عشلر 

عاما  ممبرة فً كل لرٌة تمرٌبلا  ملن للرى هلذا البللد دون ان ٌشلتمل األملر عللى جنلازات 

نلً انله سلالت دملاء غزٌلرة والجمٌلع فلً هلذا البللد ٌرٌلد وللف هلذا النزٌلف، الكرٌبل، اع

 ولكن ما الذي تغٌر حتى تتخذوا لرارا  كهذا..؟ وباٌة صفة سٌدخل التارٌح..؟. 

تحٌاتً لن سٌد طالب أوغلو. لسنا نحلن ملن ابتكلر هلذه المضلٌة  عبد و أوال االن:

اللدماء. انظلر إللى انتفاضلة دٌرسلٌم، لملد  التارٌخٌة وال هً المرة األولى التً تسٌل فٌهلا

راح ضحٌتها ستون الف شخص دون ان تكون ممابرهم معلومة، بل حتى مكان عظامهم 

اٌضا  غٌر معروف. ناهٌن عن ان العدد الحمٌمً للمتلى غٌر معروف تماما . انظروا إللى 

رٌملت فٌهلا، انتفاضة اغري والشٌح سعٌد، وانظروا إلى جمٌع االنتفاضات والدماء التً ا

مللن المسلللؤول عنهلللا جمٌعلللا ..؟ ال اظلللن اننللا للللادرون عللللى الملللول:" ان الكلللرد وحلللدهم 

مسلؤولون " علدا علن ذللن اتهللام الكلرد فلً كلل ملرة وفللً كلل لضلٌة، اجحلاف ملا بعللده 

اجحللاف. مللع العلللم وكمللا تؤكللد الوثللابك التللً لرأتهللا علللٌكم سللاندوا االتللران فللً الامللة 

رؤٌة هذه الحمٌمة، وبات لزاما  على االعبلمٌلٌن اطلبلط  الجمهورٌة. لبل كل شًء علٌكم

 الراي العام على بعة الحمابك التارٌخٌة.

مجهولة مموللة صلحٌحة  PKKلٌام ممبرة الشهداء فً كل لرٌة وكون ممابر كرٌبل 

اٌضللا . ولكللن دعنللً اكللرر لللولً بللان هللذه هللً حللال جمٌللع المضللاٌا الكبللرى فللً التللارٌح 

ٌفتمللر إلللى الدٌممراطٌللة وابسللط حرٌللات التعبٌللر ـ ال ٌسللري  خاصللة فللً هللذا البلللد الللذي

مفعللول هللذه الحمٌمللة علللى الكللرد وحللدهم بللل ٌشللمل الجمٌللع بمللا فللٌهم المثمفللٌن ـ فالللذٌن 

ٌتفوهون بكلمة واحدة ٌجدون انفسهم سلرٌعا  فلً السلجون. ذنلبهم الوحٌلد هلو تنلاول المللم 
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. اي انهم لم ٌفعلوا شٌبا  بتاتا  سوى وكتابة شًء ما وباالخص فٌما ٌتعلك بالمضٌة الكردٌة

 كتابة بعة المماالت المتعلمة بالمضٌة الكردٌة.

 ولكن من هم الناهبون..؟…! حسناً 

   وماذا عسانا نحن فاعلون..؟ 

ان تمول " الكرد هم  اٌضا  أصلحاب هلذه االرة عللى االللل بملدر االتلران، ولهلم 

بها االتران " من جهة، وملن الجهلة الثانٌلة نفس الحموق المومٌة واالجتماعٌة التً ٌتمتع 

تنكر حتى ذكر اسمنا. فهذا هو الشًء الذي ولود العنلف. واذا كلان ال بلد ملن الملاء تبعلات 

ومسؤولٌة هذا الوضع على طرف ما، أعتمد اننا آخر من ٌمكن الماءهلا علٌله. لملد طالبنلا 

ان ٌعٌش االنسان بدون ثمافة بالهوٌة، بالدٌممراطٌة وطالبنا بشًء من الثمافة، وهل ٌمكن 

..؟ هللل ٌمكللن ان ٌعللٌش االنسللان بللدون دٌممراطٌللة..؟ ومللاذا ترٌللدوننا ان نفعللل بعللد ان 

ازالوا حتى اسمنا..؟ ولكن رغم كل ذلن ألول ان الحٌاة المشتركة هً افضل نمط للحٌلاة 

لهلذا وهذا ال ٌعنً باننلا خلابفون او متحفظلون. حبلذا للو للم تلراق اللدماء رملن الطلرفٌني 

الحد، ولو لم تنشطر للوبنا لهذه الدرجة، وعملنا سوٌة من أجلل حلل المشلاكل فلً محفلل 

؟ متلى طلللب منلا ذلللن …دٌممراطلً واسللع. وملن الللذي ٌتهلرب مللن المحفلل الللدٌممراطً

…! وابٌنا اداء متطلباته..؟ خذ المعٌار االٌرلندي، خذ ألذ علدوٌن العلرب واسلرابٌل ملثبل  

االتلران تلارٌح مشلترن. اذ للٌس هنلان شلعب سلاند شلعبا  اخلرا  هذا مع العللم ان للكلرد و

بممدار ما لدم الكرد المساندة لبلتران. عودوا إلى التارٌح، انه بمجملله ٌلنص عللى ذللن. 

غٌر ان ثمن هذه المساندة كان ٌجب أال ٌكون  انكارا  للحملوق ملن جانلب واحلد. ملن هنلا 

 لجسام.تحدٌدا  ٌنبع سبب الدماء المرالة والتضحٌات ا

اننً اكن احتراما  شدٌدا  العتبار ان لكبل الطرفٌن لتبله وشهداءه، ولكن ألول:"كفانا 

ذلللن، ولنمنللع ارالللة ولللو لطللرة اخللرى مللن الللدماء " واذا كللان الحكللام االتللران أو الللذٌن 

ٌوجهللون الٌللوم الجمهورٌللة  التركٌللة ٌمولللون: " لمللد اجتثنللا هللوٌتهم، وانهللم ٌنصللهرون 
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ن لرٌبا  " وٌصلرون عللى هلذا الملول دون ان ٌتراجعلوا عنله، دون بسرعة وسوف ٌنتهو

شن سٌموم بالممابل شرفاء الكرد  بتبنً لغلتهم وثملافتهم ودملاء مبلات األالف اللذٌن لتللوا 

منذ عهد اجدادهم حتى الٌوم، وسوف ٌأبون تمدٌم أعنالهم لرابٌنا ، وسٌرفضون حتما  هلذا 

 التفسح واالنهٌار.

رامتكم  كرامتكم المومٌة وهذا شًء ال اعتبلره سلٌبا ، وأدعلوا انكم غٌورون على ك 

كل لومٌة إلى التصلرف بهلذا الشلكل. واننلً ادرن اٌضلا  ان مصلطفى كملال كلان مملثبل  

كبٌرا  للكرامة، احترم هذه المسألة اٌضلا . ولكلن تتنكلرون للنفس الشلًء ملن أجلل الكلرد. 

متهم المومٌلة وكراملة الهوٌلة وهلم لماذا تأبون لبلول ضلرورة ان تكلون للكلرد اٌضلا  كلرا

الذٌن شاركوا باالمس فً ارساء اسس الجمهورٌة كما ٌؤكد الجمٌع..؟ ان حظلً بلالمبول 

وٌمال بانه ممبول، اذا تعالوا نضع نهاٌة لهذا العنف، وأالو نلجلأ الٌله  ثانٌلة واحلدة هلذا ملا 

الننلا نفتملر إلمكانلات  أدعوا الٌه. أكرر لولً اننا ال نمدم على هذه الخطوة لخوف منلا او

تطوٌر العنف، واننا ندرن حاجلة كلبل الطلرفٌن الماسلة إللى خطلوة كهلذه. ولكلن انظلروا 

جٌللدا  اكللرر لللولً لٌضللع الطللرف االخللر نهاٌللة للعنللف، فلللن نتللوانى فللً اظهللار المعنللى 

الحمٌمً لبلخوة وكشف مطالبنا الحمٌمة. ارى انهلم ال ٌتٌحلون الفرصلة لعملل كهلذا. لهلذا 

 سٌل الدماء والٌه ٌعود سبب ذلن العنف العدٌم المعنى.السبب ت

انه شًء ٌؤسفنا جدا ، وعلٌكم ان تأسلفوا اٌضلا . لملاذا ال تموملون بحملبلت اعبلمٌلة 

/ 50من أجل وضع نهاٌة له لبل لحظة...؟ ألٌسلت هلذه المضلٌة الربٌسلة..؟ احٌانلا  ٌمتلل /

ألٌسللت هللذه االرلللام  PKKوف / مناضللبل  مللن صللف50جنللدٌا  فللً الٌللوم الواحللد واحٌانللا  /

مروعة حما ..؟ لماذا ال نفتح هذا الملف ..؟ لماذا ال نموم بحملة واسلعة ملن أجلل ولفله..؟ 

فً حٌن تتصدر اخبلار احلد عناصلر المافٌلا العنلاوٌن الربٌسلٌة لكلل الصلحف . ملا لٌملة 

نلدي. / ج10ـ  20ـ  30وثمن هذا الرجل ..؟ بٌنما ٌكتفون بسطرٌن او ثبلثة حلٌن ٌمتلل /

؟ لملاذا ال نملول …؟ لملاذا ال تعلال  آالمله…هل سمطت لٌملة الجنلدي التركلً لهلذا الحلد

 ؟ هذه هً الخاصٌة األولى المهمة.…كفى 



 

 33 

 روما  ةمسير 

 اما فٌما ٌتعلك بسورٌا وتسألون: وما هً الحاجة التً دعت إلى ذلن، فً الوالع

منلا لعلهلا  هً االخرى لم تكن حاجة اضطرارٌة. وانما ٌجب اعتبارها مبلادرة حسلن نٌلة

تترن اثرا  اٌجابٌا  لدى االوساط التً كان ٌجلب ان نأخلذها بعلٌن االعتبلار. اي انهلا أكثلر 

من كونها خطوة اضطرارٌة من طرف واحد، هً لناعة منا بامكانٌة او ضرورة تطلور 

بعة االٌجابٌات ورغبة منا فً المساهمة بمسطنا فً ذللن بهلذه الصلورة ٌمكننلً اٌجلاز 

ممنع بالنسبة لكم ام ال..؟ وهل تحدث فعبل  تطورات اٌجابٌة ام ال..؟ هذا  المسألة. هل هو

ما سٌتضلح خلبلل االسلبوط او االسلبوعٌن الممبللٌن، ان حلدثت تطلورات اٌجابٌلة فٌكلون 

ذلللن شللٌبا  جٌللدا  واالو ال نكللون لللد خسللرنا شللٌبا  لمٌامنللا بتطللوٌر هللذه المرحلللة التللً نحللن 

 بصددها منذ سنوات طوٌلة.

للتم تطورات واضحة المعالم، اٌة تطلورات ٌمكلن ان تكلون  طالب اوغلو :تاٌفون 

 ؟.…هذه

اننللً اولللً معنللى خاصللا  لمجٌللبكم إلللى هنللا فللً هللذا الٌللوم. لللو  عبددد و أوال االن :

انتبهتم جٌدا  ترون انه لمابً المهم الثانً مع االعبلمٌلٌن االتلران. اجلدد للولً بلانً اثنلً 

 م، واعتبره هو االخر خطوة اٌجابٌة ٌجب ان تتبعهاعلى مجٌبكم واكن له االحترا

 خطوت اخرى.

الخطوة االٌجابٌة الثانٌة : ال نرٌلد ان ٌلحلك االذى وللو بجنلدي واحلد ـ وهلذا مهلم ـ 

ونفكر بهم على االلل بممدار ما نفكلر بلالكرٌبل. ونتأسلى لممتلل كلل جنلدي. اننلا ال نشلعر 

ان للم ٌهاجمونلا ال ٌمتلل جنلدي واحلد وال  بالفرح حٌن ٌمتل الجنلدي، بلل نتضلاٌك كثٌلرا .

؟ …تبكً االمهات. وهل تملوم المٌاملة اذا للم ٌملم الجنلدي بلالهجوم وحلٌن ال ٌمتلل احلدهم

سٌظل الكردي، كردٌا  كما كان وسٌظل موجلودا  باسلتمرار. زد عللى ذللن انله للو توللف 

هللات الهجللوم وطبمللت االسللالٌب االخللرى كمللا ٌحللدث فللً كللل مكللان، تتولللف دمللوط االم
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بتعبٌلر اخلر اتحلد …! وتنتهً معاناتها. وملاذا ٌعنلً ذللن..؟ ان تتوللف حملبلت التمشلٌط

 جٌشان لشن حملة تمشٌط دون تحمٌك نتٌجة، فٌكفً ذلن!

ارى انه لم ٌعد لذلن مكان فً المنطك العسكري. للد ٌسلتمر هلذا االسللوب خمسلٌن 

ن الضلحاٌا، فٌمتلل سلتون عاما  او مابة عام اخر. لو استمر، فلن ٌؤدي سوى إلى مزٌد مل

اننلا …! / اللف لتٌلل، للٌس لهلذا االملر نهاٌلة. لهلذا السلبب أللول  كفلى600الفا  ثلم ٌبللغ /

/ وملن 10نتأسى لممتل الكرٌبل وابناء االناضول على حلد سلواء، وال ٌهمنلا ان لتلل منلا /

الطرف االخر شخص واحد الن االلم هو عٌنه وٌجب اال ٌفرح باالمر احد. وضع نهاٌلة 

لهذا االمر ٌنمذنا حما  من ضلابمات كبٌلرة . حسلبنا اال ٌهاجمنلا الجلٌش، ولٌبملى حٌلث هلو 

وال ندعو إلى مغادرته النهابٌة، انتبهوا إلى هذه النمطة. البعة ٌمول: " لٌنسحب الجلٌش 

التركً ومن ثم ٌعلن ولف اطبلق النار " هذه لٌست ممولتنا، على العكس ملن ذللن نعللن 

ن طرف واحد. اما اذا استمر الطرف االخر فً هجماته، فهذا ٌعنلً ولف اطبلق النار م

انه ٌضمر نٌة سٌبة. وفً هلذه الحاللة طبعلا  للن نملوم بملد اعنالنلا مثلل كلبش الفلدا، وانملا 

 نموم بالدفاط عن انفسنا. وهذا بحد ذاته مطلب بريء وأكثر المطالب مرونة. 

 ٌادة. وانما نمدم تمٌٌماتالجٌش سٌبمى  وبكل لواته. ولسنا بصدد منالشة الس

متعددة وعلى اسس صحٌحة من أجل تحمٌك وحدة متٌنة. لماذا ال ٌأخذونها مأخذ الجد..؟ 

%  ولكن رغلم ذللن ملا اللذي ترٌلده انكلتلرا..؟ 1ي لد ال ٌتجاوز الـ   IRAحجم لوات ر 

بوللف اطلبلق النلار. لكنله للم ٌفعلل ذللن عللى الملدى البعٌلد، وحلٌن فعلل   IRAان ٌموم 

نظروا كٌف اخذت المضٌة طرٌمها إلى الحل. مع العلم ان لواتنا فلً حاللة وللف اطلبلق ا

اضللعافا  مضللاعفة ولكللن رغللم ذلللن نمللوم   IRAالنللار ومسللتوى العنللف عنللدنا ٌفللوق لللوة 

بولللف اطللبلق النللار، فللً هللذه الحللال ألللول لٌمللدموا علللى بعللة الخطللوات االٌجابٌللة، 

تطور من هذا النوط، فسٌكون تارٌخٌا  حملا  كلذلن ولٌكونوا مطمبنً البال تماما . ان حدث 

ستكون خطوة عظٌمة على طرٌك دممرطلة الجمهورٌلة فلً ذكراهلا الخامسلة والسلبعٌن. 

بنفس الشكل ستساهم فً تغٌٌر االنطباعلات السلٌبة علن تركٌلا بشلان حملوق االنسلان فلً 



 

 35 

 روما  ةمسير 

ت اللللداخل والخلللار  وتمهلللد الطرٌلللك أملللام تطلللورات سللللمٌة. فضلللبل  عللللى ذللللن اصلللٌب

الدٌممراطٌة باختناق تلام وتعلانً الجمهورٌلة ملن ضلابمات جلادة فلً العدٌلد ملن مبادبهلا. 

ومللن شللان الخطللوات المللذكورة ان تسللاهم فللً مللنح المللوة ضللمن اطللار دٌممراطللً أكثللر 

تعبٌرا . عبلوة على ذلن هنان فاتورة مالٌة ضخمة سلوف تلؤول إللى النهاٌلة بفضلل هلذه 

لتصللاد فللً منللاطك الحللرب لللد اصللٌب بالشلللل التللام الخطللوة. واالهللم مللن كللل ذلللن ان اال

وتتفالم  االزمة  بشكل مضطرد. من شان هذه الخطلوات ان تسلاهم فلً احٌلاء االلتصلاد 

 بصورة مرٌحة.

سللٌد أو  االن   هللل مللا تسللمونه بولللف اطللبلق النللار  محمددود باكسددً ) السددوٌد( :

هلل سلٌعلن وللف اطلبلق ؟ و…ٌلزم تركٌا وحدها، ام انه ٌتعلك بكردستان العلراق اٌضلا  

؟ لسلت …؟ هل لدٌكم اسلتعدادات كافٌلة عللى الجبهتلٌن…اٌضا   PDKنار مماثل بٌنكم و

انللا الوحٌللد الللذي ٌتسللاءل، وانمللا الجمٌللع : الللراي العللام الكللردي، جٌراننللا، بللل واوروبللا 

اٌضا . النه ٌتمتع باالهمٌة على االلل بممدار ولف اطبلق النار المعلن ملع تركٌلا. بتعبٌلر 

خر ٌبدو لً ان المضٌة ال تنتهً لمجرد ولف اطلبلق نلار واحلد ملع تركٌلا وحلدها. هلل ا

؟ هللبل تفضلللتم بتوضللٌح االمللر …تفكللرون فللً حللل االمللر هنللان اٌضللا  بخطللوة مماثلللة

 ؟.…لنا

اجل سٌد باكسً. تحٌاتً وتمنٌاتً للن بلدوام الصلحة. اجلل ملا  عبد و أوال االن :

هلذا النلوط. سلبك للً ووجهلت نلداءا  إللى الملوى ذكرته صحٌح، فهنان مشلكلة جلادة ملن 

الجنوبٌة من أجل ولف اطبلق نار من هذا النوط وحل بعة المشاكل العالمة بٌننا. ولكن 

ومع االسف الشدٌد لم تظهر فً الجهلة االخلرى ارادة مسلتعدة  للذلن، وال ٌلزال الوضلع 

وللف اطلبلق نلار، ولكلن كما هو. طبعا  كنت أتمنى ان ٌبدأ الحوار بٌننا بعد اعبلن هكلذا 

لم نتلك الجواب. الدامنا على خطوة من هذا النوط ومن طرف واحد، لن ٌكون ذات لٌمة 

عملٌة تذكر. النه ال ٌوجد فلً الطلرف االخلر صلوت أو ارادة  ٌمكلن ان تتجلاوب معنلا. 

لذلن ال ٌمكننً هنا ان اعطٌكم ردا  حاسما . ولكن اذا جسد الطرف االخر ارادته، بلالطبع 
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ن بحاجة ماسة إللى السللم الكلردي. وثملة مشلاكل سٌاسلٌة عالملة بلٌن الكلرد ٌسلتوجب نح

حلها. وال مانع لدٌنا من ان نتشارن فً عملد كلونفرانس السلبلم، فلان تملدموا الٌنلا بطللب 

من هذا النوط، او وجهوا الٌنا دعوة من هذا النلوط، فسلٌكون ردنلا اٌجابٌلا  حتملا ، وانتهلز 

وأدعلواهم إللى  PDKمٌع الموى واالوسلاط المعنٌلة وعللى رأسلها هذه المناسبة فاناشد ج

طاولللة المباحثللات والحللوار السٌاسللً لمنالشللة المشللاكل المابمللة بٌننللا بابعادهللا السٌاسللٌة 

والدٌممراطٌة ووضع نهاٌة للعنف كوسٌلة لتمهٌلد االجلواء لمثلل هلذا الحلوار . للٌكن هلذا 

. ولكن اذا تمسن الكرد بعملٌة اآلغا واالعتملاد النداء وهذه المناشدة تكرارا  لندابً السابك

كلٌا  على العدو وأصر على ابادتنا، فبل ٌمكننلً ان أفعلل شلٌبا . أرجلو ملن   ان تتحسلن 

عبللاتنا مع االتران وتصبح طبٌعٌة عسى ولعلهم ٌهتدون إللى سلبٌل الصلواب وٌأخلذون 

سلانً  ان ألللول علدا عللن نصلٌبهم ملن االجللواء االٌجابٌلة التللً ٌحتملل ان تظهلر. مللاذا ع

 ذلن.

 مساء سعٌدا . غدا  وبعد غد سوف ٌموم علً حٌدر ٌورتسفر )جرٌدة مللٌٌت (:

الخبللراء السٌاسللٌون بتحلٌللل التسللاؤالت التللً وردت فللً تصللرٌحكم وٌمومللون بللدورهم 

 بتوجٌه بعة االسبلة. لو شبتم اطرح هذه االسبلة منذ االن.

؟ هللل …ذون لللرار ولللف اطللبلق النللارمللا هللو الللدافع الربٌسللً الللذي جعلكللم تتخلل

؟ ام الخللط اللذي حلدث فلً االوراق …الموازٌٌن السٌاسٌة هً التً تغٌرت فلً المنطملة

؟ ام انله …؟ ام انه البعد الجدٌد اللذي منحتله امرٌكلا للعبلللات السلورٌة ـ االسلرابٌلٌة…

طرأت مستجدات غٌر منظورة على عبللات دمشك ـ انملرا..؟ ام وضلعت أملامكم بعلة 

؟ كأمرٌكا واالتحاد االوروبً ملثبل . …مشارٌع حل المضٌة الكردٌة على مستوٌات عالٌة

؟  لللت بلانكم: " …هل تلمٌتم الضوء االخضر من جهة ما، وملا هلً طبٌعلة هلذا الضلوء

تلمٌتم بعة االلاوٌل من الراي العام الداخلً والخارجً، لذلن نمدم على هلذه الخطلوة " 

 ؟.…زٌد من الوضوحهبلو شرحتم هذه المسألة بم
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 تحٌاتً لن سٌد حٌدر. فً الوالع بذلت لصارى جهدي عبد و أوال االن :

لطرح هذه المضٌة بمنتهى الوضوح. ولكن تأكٌدكم على بمابهلا غامضلة حتلى االن، انملا 

ٌتعلك بجوهر المضٌة نفسها. فنظرا  النه لٌس هنان شًء واضح وململوس، فلبل نسلتطٌع  

لكن وعللى ملا ارى هنلان بعلة االسلباب البلارزة. اهمهلا هلً التحدث بصراحة أكبر. و

االزمة الخانمة العامة التً تعلانً منهلا تركٌلا وتؤكلد علٌهلا االوسلاط المعنٌلة اٌضلا . هلذه 

هً الحمٌمة وان لم ٌتطرلوا الٌها صراحة، اترن تمدٌر االمر لكم. ثانٌها ٌتعلك بفتح سبل 

، انا اٌضا  من انصار هذا اللراي، PKKة من الخرو  من المأزق المابم فً تركٌا بمبادر

. ولللد الللدمت PKKاي ان البللدء بالمرحلللة السٌاسللٌة متولللف علللى خطللوات ٌمللدم علٌهللا 

 الٌوم على هذه الخطوة انطبللا  من اٌمانً بذلن.

المٌللادة الجدٌللدة علللى وشللن تسلللم زمللام امللور الجللٌش. وثمللة تمٌٌمللات تجللري حللول 

ر إللى جانبٌهلا العسلكري والسٌاسلً. آملل ان تكلون شخصٌة لفرن اوغلو. وتلفت االنظلا

المسألة كذلن فعبل . فً الوالع الجٌش ال ٌعنلً العنلف فملط، والٌلوم اٌضلا  اشلتكى الجلٌش 

من ذلن ولٌلل ـ اثنلاء مراسلم التخلرٌ  ـ انهلا " للوات السلبلم ". كلذلن لٌلل انهلا " للوات 

المدنٌة. تطور من هذا النوط السبلم المشرف ". اننً ال اتحدث عن الحساسٌة السٌاسٌة و

لد ٌساهم فً تسهٌل األملور. ملنح فرصلة فلً هلذا االطلار، للن تكلون خطلوة سللبٌة، وال 

تنسللى ان ممللوالت مللن هللذا النللوط تتللردد منللذ عهللد اوزال، وٌحبللذ تجدٌللد وبعللث هللذه 

/ 1993المموالت. اضافة إلى ذلن ٌمال بان االوضاط اعملد بكثٌلر مملا كانلت علٌله علام /

مبادرة من هذا النلوط أكثلر ملن حٌنلذان. تتلردد وتجلول اراء ملن هلذا النلوط  مما ٌفرة

اٌضللا . سللبك وتلٌللت علللٌكم اراء بعللة الصللحفٌٌن المهتمللٌن بللاالمر. دون شللن االوسللاط 

المعنٌة، تشعر بمسؤولٌة اكبر وعلى االرجح  ستمنح هذه المبلادرة حلك للدرها. وبالتلالً 

وفً مكانله. هنلا اكلرر للولً اننلً ال ارٌلد فان الدامً على مبادرة كهذه تصرف صابب 

الجللزم فٌلله. لمللاذا..؟ النلله وكمللا تعرفللون ال احللد فللً تركٌللا بمللا فللٌهم الجللٌش ٌسللتطٌع ان 

ٌتحدث صراحة. سلوكهم فلً الملول شلًء والجلوهر شلًء آخلر. ولكلن ملن الواضلح ان 
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ة هنان حاجة إلى السبلم على نطاق واسع. وهنان اٌضلا  لناعلات واٌملان واسلع بضلرور

تحوٌل المضٌة إلى المنوات السٌاسٌة. انا االخر من انصار هذه المناعلة التلً لعبلت دورا  

بارزا  فً الدامنا على هذه الخطوة. هذه كانت ابرز االسباب التً لعبت دورها اساسا  فً 

المٌام بهلذه المبلادرة وللٌس كملا ٌعتملد اللبعة بانهلا السلباب تتعللك بلاالحتواء او بجنلوب 

بالمبادرات االمرٌكٌة. كلذلن لٌسلت لهلا اٌلة عبلللة ملع العبلللات السلورٌة ـ  كردستان او

 التركٌة.

هنا ارى من الضروري بمكان اضلافة نمطلة اخلرى إللى تصلرٌحاتً، اال وهلً ان 

التمٌٌمات الجارٌة بحمنا تتجاوز حدود االنصاف بكثٌر. وبلغ هذا االجحلاف حلد الملول: " 

ط فً ارادته " جلاء فلً مماللة حتى لو شاء ولف اطبل PKKال ٌستطٌع  ق النار. النه فرو

؟ اللذي ٌتحلدث صلراحة باسلم احلد االوسلاط السٌاسلٌة ـ انهلا مجلرد …لشلكري اللن داا

وجهة نظلر، ال أللول ذللن النهلا وجهلة نظلر صلحفً وحسلب ـ " ان ارادة وللف اطلبلق 

ا انلا ذا ال ٌمكنله ان ٌفعلل شلٌبا  ي. هل PKKالنار ومبادرتها هلً فلً ٌلدنا، حتلى للو شلاء 

اعلللن ولللف اطللبلق النللار بللارادتً الحللرة وبشللكل صللرٌح. اذا مثللل هللذه التمٌٌمللات غٌللر 

لٌست فً ٌد الموى الخارجٌة كملا  PKKصحٌحة واجحاف مفرط. بتعبٌر اخر ان ارادة 

ٌزعمون. هلذه النمطلة مهملة اٌضلا  ملن أجلل فهلم حمٌملة االملر. بعلة االوسلاط المهتملة 

جال. مع الدامنا على هذه المبادرة لد تتولد للدٌها المناعلة باننلا باالمر للمة جدا  فً هذا الم

لم نفرط للط بارادتنلا. علدا ذللن لٌسلت هنلان البتلة اسلباب ومبلررات جلادة. وانملا ٌتمثلل 

 جوهر المضٌة فً النماط التً اوردناها.

لد ٌظهر فً الغد اٌضا  بعة االوساط وخاصلة تللن التلً ال ترغلب فلً االسلتغناء 

لحرب، والراغبون فً اسلتمرار الحلرب للابلٌن: ر فلً كلل لرٌلة ملن لرانلا عن سمسرة ا

عدد كبٌر من الشلهداء، لملد ارٌملت دملاء غزٌلرة ي. مثلل هلذه االوسلاط والمواللف، غٌلر 

جادة نهابٌا ، بلل هلً اوسلاط تورطلت بسمسلرة الحلرب لحلد رهٌلب وأدعلوا الجمٌلع إللى 

ط. اننلا فلً غاٌلة الجدٌلة، وآملل ان التحلً بالحرص والٌمظة تجاه استفزازات هكذا اوسا
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تمٌل االوساط المعنٌة ر الحرٌصة ي فً تركٌا نحو هذا التوجه. خاصة وان وجهة النظلر 

 هذه باتت هً األلوى. هذا هو أملً والعمل االصح الواجب المٌام به.

هل لً ان اسأل شلٌبا  بصلراحة  هلل تلمٌلتم اشلارة صلرٌحة  علً حٌدر ٌورتسفر :

 ؟…ذ هذا المرار..؟ بتعبٌر آخر هل انمرا اٌضا  مشتركة فً هذا العمل من انمرة التخا

لست فً مولع ٌمكننً ان اتحدث فٌه نٌابة عن انملرا. زد عللى  عبد و أوال االن :

ذلن ان مثل هذه األمور تستغل فلً تركٌلا بابشلع االشلكال. وهنلان خطلر افسلاد االجلواء 

ات النظلر المهتملة بهلذه المضلٌة انضل  واعالة األملور بلدٌماغوجٌات فارغلة. لكلن وجهل

/، وأعتمد انها حممت تطورا        ملحوظلا . هلذا تملدٌري 1993بكثٌر مما كانت فً عام /

الشخصً. وال ارٌد هنا التحدث باسم احد. لكن االشارة إلى تنامً هذه المٌول لدى جمٌع 

ات بهذا الشلان. االوساط، تصرف صابب وفً مكانه. ولد بلغتنا نحن اٌضا  بعة التأكٌد

طبعا  ال اعنً الجٌش وحده بلل جمٌلع المؤسسلات الهاملة. اضلافة إللى ذللن اللوم بمتابعلة 

اللراي العللام اٌضللا ، بلالطبع مللن الجللدٌر بنللا تمٌٌمله بصللورة صللحٌحة. حبلذ لللو تمكنللا مللن 

توضٌح االمر بمزٌد من الشفافٌة، او كان هنان اسلوبا  اوضح ٌمكن استخدامه. لكن والع 

 ٌسمح بأكثر من ذلن. تركٌا ال

فً الوالع هنان بعة االعمال والمهام تمع مهمة المٌام بها على علابك االعبلمٌلٌن، 

علٌكم انطبللا  من وجهات نظركم الدٌممراطٌة شرح ضرورة مثل هذا المبلادرات لللراي 

العام. استرحمكم المٌام بذلن، فهو لٌس بعمل دعابً. فً السابك كان ٌمال:"هل هنان اذن 

ن ام ال..؟"  االمر هنا ال ٌتعلك بوجود االذن او عدمه، الن المضٌة لد تجلاوزت ذللن بذل

بكثٌللر ومثللل هللذه المشللكلة لللم تعللد لابمللة بعللد. ونحللن بللدورنا لللن نعتبرهللا فرصللة فنمللوم 

بانتهازها. بل اعنً المول ان البدء بالمرحلة السٌاسٌة الدٌممراطٌة بهذه الصورة، مناسبة 

بٌله اٌة عمبات. اما اذا كانت موجودة وكما ٌزعمون بانهلا نابعلة ومطلوبة وال تعترة س

، فها نحن نموم بازالتها تماما . وعلى ما أعتمد ان االوساط الحدٌثلة فلً تركٌلا  PKKمن 

هً االخرى ستعتبر ملا نملوم بله اعملاال  اٌجابٌلة . ملن هنلا عللٌكم انلتم االعبلمٌلٌن المٌلام 
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نٌللة ودٌممراطٌللة فللً ان معللا . آمللل ان تتحلللوا بتشللجٌعهم، فهللً مهمللتكم  وهللً مهمللة وط

 بالشجاعة البلزمة.

 …..مراكز الموة تموم بصورة لاطعة بعرللة اٌة خطوة 

سلٌد أو  االن تحلدثتم، بلل ركلزتم  صوفٌة اكروبلوس ) وكالة االنباء الٌونانٌة ( :

على اشارات غٌر مباشرة اتلتكم فلً هلذا المضلمار. ال اسلتطٌع هنلا ان اصلد نفسلً علن 

توجٌه السؤال التالً: اذا كان التصرٌح اللذي ادلٌلتم بله الٌلوم نلابع حملا  ملن رسلابل غٌلر 

مباشرة تلمٌتموهلا، فهلل تلرون تركٌلا فلً المسلتوى اللذي ٌؤهلهلا لللرد عللٌكم اٌجابٌلا  وال 

سللٌما ال تللزال المضللٌة المبرصللٌة لابمللة، والتصللرٌحات االخٌللرة التللً ادلللى بهللا السللٌد 

 الح..؟.…شرٌط اخضر على ساحل بحر اٌجةدٌمٌرال وفكرة تكوٌن 

 احترامً لن سٌدة صوفٌا. لن تخسر تركٌا شٌبا  ان ردت عبد و أوال االن :

بصورة اٌجابٌة، وانملا ستكسلب الكثٌلر.! اننلا نرٌلد تحوٌلل هلذا األملر إللى حمٌملة والعلة. 

ة مشلاعرنا. لذلن علٌنا لبل كل شًء االٌمان بامكانٌة النجلاح. ال ارٌلد هنلا ان انلالش لٌمل

؟ هذا ما اطلك علٌله تسلمٌة الواللع، واللع تركٌلا. وهلذا بحلد ذاتله …هل تلتزم تركٌا ام ال

هو الشعور االعظم، واننً لمتفابل بله تماملا . واال فلٌسلت هنلان طرٌملة أخلرى ٌمكلن ان 

تتحملك بهللا األملور فللً تركٌلا. هللذه اٌضلا  حمٌمللة والعلة. باختصللار ٌجلب التللانً ومتابعللة 

 . الوضع بدلة

تعللانً تركٌللا مللن تجزبللة سٌاسللٌة حللادة وال ٌمكللن حللل المضللٌة الكردٌللة وال لضللٌة 

الدٌممراطٌة بخطوة اعتباطٌة. فً الوالع االسلوب المتبع فً العدٌد من الدول المتحضرة 

هو االسلوب الدٌممراطً، ولكن ٌجب ان ٌكون معلوما  ان ظروف تركٌا ال تسمح بلذلن. 

تجزبة السٌاسً وتعددٌة مراكلز الملوى والصلراعات بمزٌلد فعلى ما أعتمد ٌتسبب والع ال

 من المصاعب وزرط العرالٌل فً طرٌك اٌة خطوة فً هذا السبٌل.
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الخاصٌة الثانٌة: هلً ان هلذه المبلادرة هلً مجلرد مبلادرة عمومٌلة تهلدف بالدرجلة 

 األولى إلى تهٌبة االجواء واتاحة الفرص من أجل حل المضٌة. وهدفنا األساسً منها هو

اتاحة الفرصة لمثل هذه الخطوة. بتعبٌلر اخلر نحلاول تهٌبلة البنٌلة التحتٌلة لفتلرة سٌاسلٌة 

مرتمبة  هذا ما ٌجب فهمه من مبادرتنلا، وهلذا نفسله هلو هلدف وللف اطلبلق النلار اللذي 

نحن بصدده. حتى لو كانت خطوة متواضعة، لكنهلا تظلل ذات لٌملة عالٌلة واهمٌلة بالغلة 

عن ذلن خطوة ٌنتظرها الكثٌرون. ف مل ان تحمك معناها فً  بالنسبة لتركٌا. وهً فضبل  

الفترة المرٌبة الممبللة وٌلأتً اللدور عللى الخطلوة الثانٌلة وتحلدث تطلورات اهلم وارسلح. 

وأدعوا االعبلم الخارجً والبرلمان االوروبً  وكل المؤسسات التً سبك لها ان اتخذت 

زمة. اذا كانت لرارات اوروبا ووجهات لرارات بهذا الشان، تمدٌم العون والمساعدة البل

نظرها فً هذا االتجاه، فها نحن نؤكلد مصلدالٌتنا فلً تمهٌلد الظلروف السٌاسلٌة البلزملة 

بخطوة مهمة كالتً نحن بصددها. اذا كان البرلمان االوروبً صادلا  فً للراره ودعوتله 

س البرلملان ، فها نحن نعلن ولف اطبلق النار..لتنتمل الكلرة إللى ملعلب مجلل PKKإلى 

االوروبلً وتركٌلا فلً ان معلا . وعلللى االرجلح للم ٌعلد بممللدور احلد اللتحج  بلـ "ارهللاب 

PKK  ولم ٌعد باستطاعة احد الملول:  " انهلا لضلٌة اإلرهلاب". انهلا خطلوة جلادة ملن "

االجدر بنا انتظار نتٌجتها. واالهلم ملن ذللن ٌجلب مسلاندتها النهلا خطلوة صلحٌحة. ملرة 

 ر تحٌاتً.اخرى أتمدم الٌن بأح

سٌد أو  االن، االن ارٌد ان اتبلٌن وجهلات نظلركم ملن خلط انابٌلب  باوول سمٌث:

 باكو ـ جٌهان  الممرر ان ٌتحدد مساره فً شهر أكتوبر الممبل.

هذا السؤال فرعً، بالنسبة لنا هنان لضاٌا اهم واساسٌة. ولكلن  :عبد و أوال االن

ء ٌعمهللا السللبلم، تحظللى المسللابل دون شللن حللٌن تنفللتح سللبل الحللل السٌاسللً فللً اجللوا

االلتصادٌة اٌضا  بنصٌبها من الحل اٌضا . طبعا  لٌس هذه المضٌة وحدها بل ستساهم فلً 

ان تعم اجواء اٌجابٌة للمضٌة االرمنٌلة وبشلكل خلاص الصلراط االرمنلً ـ االذربٌجلانً. 

مشلاكل ٌسري مفعول نفس الشًء بالنسبة لمشكلة اٌجة ولبلرص اٌضلا . اننلا ننظلر إللى ال
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ككل، واغلب الظن انه المولف االصح فً النظر إلى المشلاكل. وبالتلالً فلان سلبلم علام 

ٌعم المنطمة ٌمهد السبل أمام غنى كبٌر عللى المسلتوٌٌن العلام والخلاص وللٌس ملن أجلل 

خط انابٌب البترول وحده، بل ٌتٌح الفرصة الستغبلل الطالات الهابلة الموجودة من أجل 

 تظل جمٌع المشاكل متولفة على تحمٌك الحل السٌاسً. االستثمارات ولكن 

سٌد أو  االن براٌكم ملا هلو االسللوب والصلٌغة االنجلع ملن أجلل حلل  كمال احمد:

 المضٌة الكردٌة..؟ هل هً الدولة المستملة ام الحكم الذاتً..؟.

فً الوالع طرحتم سؤاال  كان ٌجب ان ٌطرح فٌما بعد. فالخطوة  عبد و أوال االن:

لتللً نحللن بصللددها والمبللادرة التللً نمللوم بهللا، انمللا هللً مجللرد مبللادرة لبللدء المرحلللة ا

السٌاسٌة. ولسنا بصدد منالشة مضمونها، االستمبلل او االتحاد الفٌدرالً او الحكم الذاتً 

ام الحمللوق الثمافٌللة، منالشللة جمٌللع هللذه االحتمللاالت ٌمكللن ان تجللري حللٌن بللدء الفتللرة 

تللوتر العسللكري مكانلله للحللوار السٌاسللً. مللع ذلللن ارٌللد هنللا السٌاسللٌة، اي حللٌن ٌتللرن ال

التأكٌد على اننا للن نتحلرن وفلك احكلام مسلبمة، وسلننطلك ملن احترامنلا " لوحلدة تلراب 

تركٌللا وسللٌادتها المومٌللة" نللزوال  عللن رغبللة االوسللاط المعنٌللة بالمضللٌة والحساسللٌة التللً 

 ً ذكرتموها.تتخللها. طبعا  ال نعنً بذلن رفة المفاهٌم والصٌغ الت

اضللافة إلللى ذلللن هنللان تعبٌللر دار  اسللتخدمه بكثللرة وٌمللول: ان الدولللة ترٌللد المٌللام 

، هلا نحلن نملدم عللى هلذه المبلادرة ملن PKKبالتحول الدٌممراطً، ولكنهلا متخوفلة ملن 

أجل تبدٌلد مخاوفهلا واتاحلة الفرصلة أملام التحلول اللدٌممراطً، ونزٌلل جوانلب المشلكلة 

: " ٌجلب ان تأخلذ وحلدة تركٌلا وسلٌادتها بعلٌن االعتبلار.." اننلا . ٌملال PKKالنابعة من 

نتفهم هذا المطلب اٌضا . لن نتخذ مولفا  لومٌا  متشددا ، وللن نعللك كلل شلًء عللى مشلكلة 

الحدود. وارى ان االتجلاه العلام فلً العلالم للد جعلل الحلدود عدٌملة المعنلى. فبالنسلبة لنلا 

ة باالسلوب السٌاسً اهم واثمن من الحدود. لو حموق االنسان وحل المشاكل  الدٌممراطٌ

انتبهتم جٌدا  ترون باننا هنا لسنا بصدد الحدود المومٌة او الحلدود الجغرافٌلة، ولٌسلت لنلا 

اٌة تحفظات فً هذا الشان. والوحدة تتٌح فرصة افضل للغنى. فالمولف الملومً الضلٌك 
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الولللت تسللبب موالللف  مللن المضللٌة الكردٌللة ٌسللبب لهللا المزٌللد مللن المصللاعب، فللً نفللس

االنكار التركً بمصاعب ال تعلد وال تحصلى لهلا. للذلن ٌجلب االسلتغناء علن كلبل هلذٌن 

المولفٌن الخطٌرٌن، بممدار ما نتفادى نحن الولوط فً الموالف المومٌة الضلٌمة وبمملدار 

مللا تبتعللد تركٌللا عللن سٌاسللة االبللادة والصللهر المللومً، نللنجح فللً طللرح حلللول المشللاكل 

ن نكون الطرف الذي ٌزرط العرالٌل وٌخلك المصاعب ولن تكون لنا شلروط المابمة، ول

كثٌرة مسبمة. ولكن اعود واؤكد على ضرورة تحمٌك الضمانات المانونٌة المتٌنة البلزمة 

لمنالشة حدود حموق االنسان والدٌممراطٌة والحلوار السٌاسلً الواسلع. الن هلذه المضلٌة 

بر مطلب الجمٌلع فلً تركٌلا. واننلً لعللى ثملة ملن اننلا تتعلك بإعادة بناء الدولة والتً ٌعت

 سنحظى بفرص متمدمة من أجل الحل.

سؤالً االخٌر باسم لناة الجزٌرة وهو: ملا هلً ردود  كمال احمد: )لناة الجزٌرة( :

؟ أخلص بسلؤالً هلذا سلورٌا  فهلل تترلبلون …االفعال التً تتولعونها ملن دول المنطملة

 ألحرى كٌف ستؤثر هذه المبادرة فً دول المنطمة. منها ردا  او رد فعل..؟ أو با

اننً على لناعة من انها ستترن اثرا  اٌجابٌا ، فهنان وجهة نظلر  عبد و أوال االن:

خاطبللة فللً هللذا الصللدد ولللد اشللرت الٌهللا واوضللحتها. مللن لبٌللل التللذكٌر كللان ٌمللال بللان 

سلورٌا مثلل هلذه ضد تركٌا بسلوء نٌلة. ال أعتملد بلان تضلمر  PKKسورٌا تستغل ورلة 

النواٌللا، وانمللا تتحللرن تركٌللا وتنظللر إلللى المسللابل بشللكون وشللبهات كبٌللرة. علللى سللبٌل 

لٌسلت فلً ٌدٌله وخاصلة بشلان وللف اطلبلق  PKKالمثال تردد وبكثرة عبلارة: " إرادة 

النار " بهذه المناسبة نكون لد دحضنا هذا االدعاء من خلبلل اللدامنا عللى هلذه الخطلوة، 

ترة الطوٌللة التلً امضلٌتها فلً الشلرق األوسلط ٌمكننلً الملول ان اللدول وانطبللا  من الف

العربٌة وخاصة سورٌا على عكس ما ٌدعٌه االتلران ال تنلوي التلدخل فلً شلؤون تركٌلا 

الداخلٌة. لو كانت تضمر مثل هذه النٌة لفعلت ذلن منذ أملد، خاصلة وان سلورٌا ال ترٌلد 

ف التركلً ـ االسلرابٌلً، ورغلم تحفظاتهلا المٌام بمثل هذا التصرف ومتخوفلة ملن التحلال

 PKKفً هلذه المضلٌة ومشلكلة المٌلاه، للم ألملس للط بلان سلورٌا تحلاول ٌوملا  اسلتخدام 
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كورلة ضغط من أجل حل هذه المشاكل، كملا للم اسلمع ملن اٌلة جهلة برغبلة سلورٌا فلً 

غنلً المٌام بذلن. وحٌن الدمنا عللى هلذه المبلادرة للم الملس منهلا اي موللف سللبً، بلل بل

بصورة غٌلر مباشلرة ارتٌلاح سلورٌا ملن هلذه المبلادرة. بلنفس الشلكل للم تبلد سلورٌا اٌلة 

وفلً المراحلل البلحملة واألكثلر  1993معارضة حٌن الدمنا على مبادرة مماثلة فً علام 

 من ذلن اتخذت موالف مساندة ولدمت بعة التسهٌبلت. لذلن لٌس

 من المنطمً والوالعً التمدم باٌة مزاعم اخرى.

 سٌد أو  االن لو سمحتم لً أطرح  سٌن اٌكول ) جرٌدة أولكة دا كوندم (:ح

سللؤالً المتعلللك بجنللوب كردسللتان. لمللد للللتم ان ولللف اطللبلق نللار مماثللل فللً جنللوب 

كردستان غٌر وارد االن، وذكرتم بان الظروف غٌلر متاحلة ملن أجلل ذللن. وبلان وللف 

نلداء لملوى جنلوب كردسلتان. ولكلن اطبلق النار المعلن فً شمال كردستان ٌعتبر بمثابة 

وكما ذكرتم فالظروف فً جنوب كردستان عوٌصة جدا . وثمة تمدم ملحوظ عللى طرٌلك 

فللً هللذا الشللان  PDKبنللاء الدولللة التركمانٌللة التللً سللبك واشللرتم الٌهللا، بللل ان مخللاوف 

نلوا للوة مل ن أخذت تتزاٌد تدرٌجٌا . وتؤكد آخر االنباء التلً وصللتنا، ان التركملان للد كوو

شخص مجهزون بأفضل االسلحة. وذكر لبل فترة لصلٌرة ان  400الملٌشٌا ٌبلغ تعدادها 

PDK  داهم ممر لوات التركمان لنفس السلبب الملذكور. كٌلف ٌمكلن للـPDK  ان ٌضلع

نهاٌللة لهكللذا مولللف تركمللانً فللً ولللت لبللل طواعٌللة ببمللاء المللوات التركٌللة فللً مناطملله 

ق النللار فللً شللمالً كردسللتان انسللحاب وهللل ٌعنللً ولللف اطللبل PKKلمطللاردة كللرٌبل 

 الكرٌبل الموجودة هنان إلى جنوب كردستان..؟.

 تحٌاتً لن. كبل ال ٌعنً انسحاب الكرٌبل، بل انها ستظل فً عبد و أوال االن:

مولعها دون المٌام باي عمل هجومً. ولن تموم من االن فصلاعدا  بشلن الحلرب بصلورة 

تبلحمللة، فسللوف تسللتخدم حمهللا فللً الللدفاط مبرمجللة ولكللن اذا مللا تعرضللت لهجمللات م
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المشروط. هذه ابرز خصوصلٌة ٌجلب توضلٌحها بصلورة صلرٌحة وهلً نفسلها االطلار 

 العام لبمابها فً الشمال.

اٌة رغبة فً حل اٌة  PDKاما بالنسبة للجنوب فالوضع عوٌص فعبل  ولٌست لدى 

. فلرغم تعلارة مشكلة حبل  معموال . بل ٌسلاهم فلً تفالمهلا أكثلر وحلل ملن طلرف واحلد

العبللات التً الامها مع الدول المجاورة مع مصالح الشعب الكردي فً كل مكان ٌتذرط 

بحج  واهٌة: " بمصلحة الجزء " فٌهاجم كرد اٌران تارة والشمال مرة اخرى تحت اسم 

: " انها لضٌة الجنوب . كما ترون هنان موالف خاطبة جدا  . لٌامله بهلذا العملل سلرا  ال 

حك والمشروعٌة فً الامة عبللات خاطبة وخطرة ملع كلل اللدول تمرٌبلا  وباسلم ٌعطٌه ال

ان ٌلدرن جٌلدا  بانله للم ٌعلد بمملدوره حتلى خلداط االطفلال،  PDKالكرد. وبالتلالً عللى 

وعلٌه اال ٌخدط نفسله اٌضلا ، فعبللاتله متعارضلة ملع الكلرد جمٌعلا  وتجللب لهلم الخطلر، 

 PDKٌح حافلل بأمثلللة علللى ذللن. لللذلن علللى وهلً لضللٌة تتعلللك بلالكرد بأسللرهم. التللار

وضع نهاٌة لممارسة العنف ضد الكرد فً جمٌع االجزاء والمبول بسلم داخلً بٌن الكرد 

ولانون سٌاسً ٌحكم بٌنهم، والجلوس على طاولة المفاوضات للحلوار وان تطلولب االملر 

الفرصلة واجلدد عمد كونفرانس السبلم من أجل حل هذه المشكلة. بهذا المعنى انتهز هلذه 

نللدابً للله وألللول: ان الشللعب الكللردي لللٌس بالشللعب الكللردي المللدٌم. دعللن مللن موالللف 

اسللتغبلل جللزء ضللد اآلخللر وأدعللوان إلللى الحللوار فللً المضللاٌا التللً تمللس الكللرد جمٌعللا  

وخاصة فً هذه الفترة التً أخذت المشاكل طرٌمهلا إللى الحلل وفلك االسللوب السٌاسلً. 

ٌلة ولبلول وللف اطلبلق النلار كخطلوة اولٌلة فلً هلذا المضلمار. علٌه المدوم بمنتهى العلن

وآمل ان تمهد مبادرتنا الجدٌلدة السلبٌل أملام ذللن. ملاذا ٌحلدث للو للم ٌلأت..؟ ان للم ٌلأت 

ٌتأزم مولفه أكثر فً الجنوب وتتطور الظروف وتنملب على عكس مصللحته. طبعلا  هلذا 

ل الكرد هً التفلاهم عللى ضلوء لن ٌسرنا. أعود وأكرر لولً بان الصٌغة االمثل من أج

المبادئ السٌاسٌة األساسٌة وهذا ما نرٌده بالضبط. هذا حك الكلرد ومهملة عاجللة واجبلة 

 األداء فً ان معا .
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سللٌد أو  االن لللدي ثبلثللة اسللبلة  دوغددان اوزكددودان ) وكالددة انبدداء انفددو تددرن (:

ة موضلوعات واضحة ومحددة، ارٌد ان اطرحها علٌكم فلً هلذا االجتملاط الصلحفً. ثمل

 تطرق الٌها زمبلبً، ولكنها حسب راًٌ لم تتوضح كفاٌة.

لبللل كللل شللًء نمللر فللً عللام تحتفللل فٌلله تركٌللا بالللذكرى الخامسللة والسللبعٌن لمٌللام 

الجمهورٌة التركٌة. ولد تركت الحركة المومٌة الكردٌة بصماتها على خمسة عشر عاملا  

ذه حمٌمللة مسلللم بهللا وال تمبللل مللن االعللوام الخمسللة والسللبعٌن المللذكورة، اي خمسللها، هلل

االنكللار. اذا اخللذنا هللذه الحمٌمللة بعللٌن االعتبللار، فهللل تبللدو مبللادرة ولللف اطللبلق النللار 

والعٌة..؟ الدافع إلى توجٌله هلذا السلؤال هلو: البلدء باحتفلاالت لٌلام الجمهورٌلة منلذ االن 

لتلً ٌشلهدها وتحوٌلها إلى مناسبة الطبلق النعرات المومٌلة المتعصلبة وحاللة الهسلتٌرٌا ا

المجتمع التركلً فلً تملدٌس العللم واللوطن والنشلٌد الملومً وخاصلة نشلٌد العلام العاشلر 

والنزعة الكمالٌة. فهل ٌحتمل ان تمترب الدولة التركٌة من الحركة الوطنٌلة الكردٌلة ملن 

أجللل الحللل السٌاسللً وخاصللة فللً مثللل هللذه االجللواء..؟ ثانٌللا  تخللٌم علللى تركٌللا منللذ االن 

ابات. والملفت للنظر انله حتلى أللوى االحلزاب التركٌلة تتهلرب ملن التلراح أجواء االنتخ

الحوار السٌاسً مع الحركة المومٌة الكردٌة. لد ٌكون ذلن نابعلا  ملن المنافسلة الموجلودة 

بٌن هذه االحزاب. واذا ما أخذنا بعٌن االعتبار ان الحملة االنتخابٌة ستسلتمر لغاٌلة شلهر 

فترة المساومات من أجل تشكٌل االبتبلف الحكومً، فهلل ملن اٌار كحد أدنى لتبدأ بعدها 

المنطك انتظار الرد من دوابر المرار السٌاسً فً تركٌا..؟ هل ولدوت التغٌٌرات االخٌرة 

التً أجرٌت فً المراتب العلٌا فً الجٌش بصٌص أمل لدٌكم..؟ وهل تتولعون ان ٌسلفر 

 غٌٌرات جادة..؟.تولً لفرن اوغلو منصب رباسة االركان، عن حدوث ت

هللل تلمٌللتم الضللوء االخضللر مللن اٌللة واحللدة مللن الللدول االسللكندنافٌة المختصللة فللً 

 شؤون انتا  الحلول السلمٌة..؟.

أخٌرا   لو جاء اللرد عللى مبلادرتكم سللبٌا  رغلم حسلن نواٌلاكم، فملا هلً للوة تحملل 

سللؤاال  ..؟. ٌبللدو لللً 2000الحركللة الوطنٌللة الكردٌللة، وعلللى اٌللة اسللس تنتمللل إلللى عللام 
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جللدٌرا  باالجابللة علٌلله. واسللمحوا لللً ان انتهللز وجللود السللٌد ٌشللار لاٌللا بجللانبً لتوجٌلله 

السؤال التالً: إلى اي مدى نجحت الحركة الوطنٌة الكردٌة فً بناء مؤسسلاتها وخاصلة 

 المؤتمر الوطنً..؟. الن الحل السٌاسً ال ٌمكن ان ٌتحمك إال بالبنى السٌاسٌة.

ن شللن تعللانً تركٌللا مللن مشللاكل ثمٌلللة فعللبل  وتحللاول التسللتر دو عبددد و أوال االن:

علٌها او اخفاءها بافتعال موجلة ملن الشلوفٌنٌة، لكلن الجانلب اآلخلر ملن المضلٌة واضلح 

لدرجلة ال ٌمكللن اخفلاؤه. فللً الحمٌمللة احتفلاالت الجمهورٌللة باللذكرى الخامسللة والسللبعٌن 

الجمٌلع. الهسلتٌرٌا الشلوفٌنٌة لمٌامها على أسس هشة تماما . وطبٌعلة االزملة عللى ملرأى 

نفسها نابعة من هذه االزمة. ما نحن بصدده هو محاولة لتمدٌم خٌلار اٌجلابً فنملول لملاذا 

ال ٌجري النماش فً الذكرى الخامسة والسبعٌن من لٌام الجمهورٌة بشان لٌام جمهورٌلة 

سٌاسلٌون ؟ ال…دٌممراطٌة ولماذا ال نرتبً األسلوب السٌاسً ـ السلمً فلً حلل المشلكلة

مرغمللون االن الن ٌكونللوا متفللابلٌن. لمللد جربللوا االسلللوب اآلخللر علللى مللدى السللنوات 

الخمسة والسبعٌن المنصرمة دون تحمٌك اٌة نتٌجة. طبعلا  لسلت هنلا بصلدد الحلدٌث علن 

جوانللب االزمللة التللً تفالمللت تللدرٌجٌا . وال أعتمللد ان تبعللث النزعللة الشللوفٌنٌة اٌللة آمللال 

بوهلللا خم سلللة وسلللبعٌن عاملللا ، أخلللص بملللولً هلللذا جمٌلللع مؤسسلللات خاصلللة وانهلللم جرو

الجمهورٌة ونرٌد هنا ر بهذه المبادرة ي ان نمنحها فرصة فً ذكراها الخامسة والسبعٌن. 

 آمل ان ٌأخذوها بعٌن االعتبار. ان لم ٌفعلوا فالشان شانهم واألمر مترون لهم.

حلللرف كلملللة الخاصلللٌة الثانٌلللة: لملللد اعتلللادت االحلللزاب السٌاسلللٌة فلللً تركٌلللا ان ت

الدٌممراطٌة على الدوام، بل تتحدث باسلتمرار علن التحالفلات الدٌممراطٌلة. واألكثلر ملن 

ذلن تمول: ال ٌمكن تولً السلطة دون الاملة تحالفلات دٌممراطٌلة. وبالتلالً ملن الواضلح 

تمامللا  ان مثللل هللذه المبللادرة سللتؤثر اٌجابٌللا  علللى نشللوء وتطللور عبللللات سٌاسللٌة سلللٌمة 

ة والتحالفللات السٌاسللٌة طابعللا  اهللم ومزٌللدا  مللن الثمللل، بللل ان بعللة وتكتسللب السٌاسلل

االحزاب السٌاسٌة ستسلتمد الملوة ملن هلذه المبلادرة فتملدم عللى خطلوات سٌاسلٌة مسلتندة 

علللى هللذه المضللٌة. الن الخٌللار االفضللل لتركٌللا هللو إبللرام تحللالف دٌممراطللً ٌتضللمن 
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مكلن لمفهلوم ال ٌضلم برنامجله هلذه برنامجه هذه المضٌة األساسلٌة فلً تركٌلا. وإال فلبل ٌ

المضلٌة ان ٌصلمد فلً تركٌلا. وللٌس بمملدور تحلالف ـ اٌلا كلان فللٌكن ـ ان ٌسلتبعد هلذه 

المضٌة، ان ٌكتسلب لاعلدة جماهٌرٌلة إال عنلوة. فالخٌلار الوحٌلد المتبملً لتركٌلا فلً علام 

فلً هو التجاوب ملع المضلاٌا األساسلٌة وإبلرام التحالفلات البلزملة ملن أجلل ذللن  2000

أجواء الحلوار اللدٌممراطً. ملن اٌلة زاوٌلة نظلرتم فلتنظلروا المبلادرة سلتؤثر اٌجابلا  فلً 

سٌر المرحلة وحسب راًٌ سلٌنتهً عهلد األحلزاب التلً تعتلرة عللى هلذه المبلادرة أو 

 تهملها أو تبدي رد فعل سلبً علٌها. 

ة أو الحركلة الكردٌل PKKالخاصٌة االخرى، هً طبٌعة االنعطلاف اللذي ٌملوم بله 

. اننا نملن لوة تحملل واحتملال فلابك. ٌجلب أال ٌلراود احلدا  اي شلن فلً 2000نحو عام 

ذللن. وأعتمللد بللان الململلون بشلؤون المضللٌة فللً تركٌللا، ٌلدركون حمٌمللة المسللألة بصللورة 

جٌلدة. وال ٌمكلن للحركللة الوطنٌلة الكردٌلة ان تمبللل بوضلع أللل مللن ذللن، بلل ان فللرص 

جللع والتخللف متاحللة لهللا تمامللا ، فهللً تملللن فللرص تحمٌلك مزٌللد مللن التطللور ولللٌس الترا

وإمكانللات انجللاز ذلللن. نللاهٌكم عللن ان الحركللة الكردٌللة تملللن فللرص التطللور أضللعاف 

وحده، وانما على مر لرن بكامله. لننظر ونر جٌدا  فً اي  2000مضاعفة لٌس فً عام 

أو ؟ وبالتللالً فللان إتاحللة إمكانللات حللل متواضللعة دون تضللخٌم  المضللٌة …عللالم نعللٌش

تحوٌلها إللى مشلكلة عوٌصلة فلً علام األلفلٌن وان بلدت حلملا  وخٌلاال  ألصلحاب التفكٌلر 

الساذ  لكنه فً الوالع هو العمل األصح ألصحاب التفكٌر الكبٌر الذٌن ٌنظرون إلى عام 

 بصورة صحٌحة. 2000

 أما بالنسبة لؤلزمة االلتصادٌة، فٌحتمل ان تمهد السبل أمام نشوء االنظمة التسللطٌة 

كثٌرا  ولم ٌعد ٌنتظر منها الكثٌر. ما ننتظلره ونأملله خلاص بلالراي العلام فلً تركٌلا. اننلا 

نلولً حمللا  العناٌللة واالهتملام للخطللوات التللً ٌملوم بهللا الللراي العلام فللً تركٌللا واالوسللاط 

المهتمة بالمضٌة ولٌس الجهات الخارجٌلة. دون شلن تسلتطٌع  اللدول االسلكندنافٌة اٌضلا  
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شط فً هذا المٌدان وخاصة فً مجال تملدٌم العلون والمسلاعدة، وهلذا ملا ان تموم بدور ن

 ننتظره فعبل  ولد حان ولته حما . 

فً الوالع تولٌت هذا المبادرة صابب تماما . لد ال تحبذه تركٌا، ولكن اذا فكرت فٌه 

بعمك، ستراه منسجما  مع تولً المٌادة العسكرٌة الجدٌدة مهامها. فمن الواضح ان الجٌش 

هو اآلخر ٌعانً المشمة جراء هذه المشكلة. إضافة إلى ذلن ٌبدو لفرن أوغلو مٌلاال  وللو 

بصورة نسبٌة إلى السٌاسة المدنٌة. طبعا  لٌس وجهات نظره المتعلملة بنلا، وانملا وجهلات 

، أرجلو ان أكلون عللى صلواب فلً  نظره العامة. حٌث تبدو علٌها المرونة بعة الشلًء 

ٌس الننا نحبلذه، وانملا لكونله حمٌملة. وهلا نحلن بلدورنا نتلٌح هذا الخصوص. ألول ذلن ل

فرصة السلبلم أملامهم ، وهلذا شلًء جٌلد طبعلا . أملا اذا للم تسلفر علن النتٌجلة المرجلوة، 

نا مبلحظة اٌجابٌة فً صفحات التلارٌح وهلذا أضلعف االٌملان. أعلود وأؤكلد  نكون لد دوو

العتبار المأزق الذي ٌعٌشه الجلٌش على ان التولٌت صابب تماما  خاصة اذا اخذنا بعٌن ا

 التركً والمصاعب التً ٌعانً منها افراده فً مناطك الحرب .

م ولد بدانا فتلرة سللمٌة تتناسلب تماملا  ملع أوضلاط  2000أرى االنعطاف نحو عام 

؟ طالما لم تتحمك النتلاب  المرجلوة منهلا حتلى …تركٌا اٌضا . إلى متى نستمر فً الحرب

؟  فلً الواللع أتلاح …صورة أكبر، فما الداعً إللى االصلرار علٌهلااالن وتأزم الوضع ب

الوضع لنا فرصة التفكٌر فً هذا االتجاه اٌضا ، بل ونمول انه السلبٌل االصلح..؟ هلذا ملا 

 آمله وأرجو أال ٌخٌب ظنً .

أغلب الظن ان االوساط الراغبلة فلً تصلعٌد الحلرب والبلؤر الشلوفٌنٌة واالحلزاب 

د فٌملا بٌنهلا منافسلة حلادة هلذا صلحٌح ومسللم بله، بلل ٌحتملل ان السٌاسٌة المومٌة ستشله

تموم بتمرٌر الدسابس والمؤامرات. لكن هنان حمٌمة مسلم بها وهً ان الحملابك والوللابع 

ألوى بكثٌر من المؤامرات واللدٌماغوجٌات زد عللى ذللن ان لٌامنلا باتبلاط اسللوب أكثلر 

تصعٌد الحرب. فً نفس الولت ٌجدر بنا اٌجابٌة ال ٌنبع من الضعف او عدم لدرتنا على 

االشارة إلى اننً اشعر براحة الضمٌر والوجدان لمٌلامً بمثلل هلذه المبلادرة التلً ٌعتبلر 
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االلدام علٌها بمناسلبة ٌلوم السللم العلالمً ال ٌشلٌر إللى ضلعفنا وال ٌعتبلر دللٌبل  عللى اننلا 

ى ولعلهلم ٌفهمونهلا، خٌالٌٌن، بل هً بمثابة رسالة موجهة إللى االوسلاط الحرٌصلة. عسل

وهللذا شللًء جٌللد ولٌسللت فٌلله خسللارة الي طللرف. فللبل الشللعب التركللً وال سللواه ٌخسللر 

شٌبا ، الخاسر الوحٌد سٌكون أولبن السماسرة المتلاجرون بلالحرب. أملا ملا علداهم فللٌس 

هنان حتى شخص واحد ٌمكن ان ٌخسر شٌبا . ان نجحت تكلون مصلدر سلعادتنا: املا اذا 

ا فللً الللدفاط المشللروط ونعللرف كٌللف نخللوة الحللرب ونصللعدها فشلللت فسنسللتخدم حمنلل

بأسللالٌب افضللل واجللدى وبنجللاح اكبللر. واألكثللر مللن ذلللن ٌصللبح بممللدورنا ـ كمللا سللبك 

 وذكرت ـ  ان نخوة الحرب بصورة افضل من االن فصاعدا .

 سٌهب الشعب الكردي كل ما ٌملن من أجل تغذٌة هذه الحركة ولسنوات عدٌدة اخرى.

لللتم ر للم ٌكلن ٌلذكر أسلمنا فلً الجمهورٌلة  وكالدة انبداء اخدالص( : دمحم جومرت )

التركٌة، ولم ٌكن لنا اي وجود فً اإلحصابٌات الرسمٌة ، كنلا مغٌوبلٌن ومهمشلٌن..ي هلذا 

صحٌح، فً الوالع لم ٌرد ذكر اي شًء عن الكلرد وعلددهم حتلى لبلل سلنوات معلدودة. 

وجودٌن لكن آبو جعلل لنلا وجلودا  ي لٌلل ٌمول الكثٌرون من المواطنٌن الكرد: ر لم نكن م

هذا الشًء مرارا  وفً كلل مكلان. طالملا انكلم انلتم ملن خللك هلذا الكلردي اللذي ال ٌلزال 

 ٌمتل ٌومٌا  فً المنطمة الجنوبٌة الشرلٌة، فلماذا تمومون بمتلهم..؟. 

جنلدي،  3300000ثانٌا : حتى لبلل سلنوات معلدودة كلان تعلداد الجلٌش البلجٌكلً   

رى تخفٌة هذا العدد إلى خمسٌن ألفا النه كان ٌكلف الدولة نفمات مادٌة باهظلة ولكن ج

 10وٌشكل عببا  كبٌرا  علٌها. سؤالً هو كالتالً : ٌمال بان تعداد الكرٌبل ٌتراوح ما بلٌن 

الفا . كٌف تمومون بتأمٌن مصادر مادٌة تكفً كل هؤالء المناضلٌن..؟ كٌف ٌمكنكم  15ـ 

جتمعكم وشعبكم..؟ النه ٌنظر بعٌن الشن إلى المصدر المادي اللذي تفسٌر هذا الوضع لم

 تغذون به الموات. هبلو اوضحتم لنا حمٌمة االمر..؟
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مع االسف الشدٌد ٌمال من أجل الشعب الكردي: رالشعب اللذي  عبد و أوال االن: 

ذٌن فلٌخجلل أولبلن الل…! ٌملن عددا  كبٌرا  من الخونة ي. لسنا نحن من كون هلذا الشلعب

انتهللز الفرصللة …! ٌعملللون منللذ مبللات السللنٌن لتكللوٌن هللذا الشللعب علللى هللذه الصللورة

التوجه إلى حماة المرى بمولً  على االرجح سٌلجأ كبل الطرفٌن نحن والدولة إلى تناول 

وضعهم من جدٌد على ضوء المرحلة الجدٌدة. حٌث ٌكتسب وضعهم مزٌدا  ملن االهمٌلة 

ندعو إلى اتباط مولف سٌاسً واجتماعً منهم. وباألصل مع ولف اطبلق النار هذا. اننا 

لم تعد الدولة بحاجة ماسة الٌهم، ولكن رغم ذللن نلدعوها إللى إعلادة تنظلٌم عبللتهلا بهلم 

على أساس جدٌد لكً ال ٌنفصلوا عن الدولة. لواتنا من جهتها ستتفهم الوضع وتتصلرف 

الحملة. فمسلألة حملاة الملرى  معهم بمرونة. ونفكلر فلً توجٌله نلداء جدٌلد إللٌهم فلً فتلرة

مهمة بالنسبة لتركٌا النها مسألة سٌاسٌة واجتماعٌة والتصادٌة فً ان معا ، وسوف نكون 

على درجة كافٌة من التفهم من أجل حل هلذه المسلألة. عبلللة هلذه المسلألة بسلؤالكم هلً 

ن كالتللالً: الشللعب الكللردي لللن ٌمللوت، واننللا سللنغفر ونعفللو حتللى عللن أولبللن الكللرد الللذٌ

خاضوا أسوأ حرب ضلدنا. وللٌكن معلوملا  اننلا لسلنا ملن أللب الكلرد عللى بعضلهم. لكلً 

نضع نهاٌة الستخدام هذا السبلح اللعٌن ضدنا، تحركنلا بمنتهلى الحلزم والثبلات واحتملنلا 

عذابا  اسوأ من عذاب الجحٌم والسى منه ال لشًء سلوى ملن أجلل بنلاء وتكلوٌن االنسلان 

ال فما مصلحتنا من لتل طفل كردي بلريء او املرأة كردٌلة الكردي الشرٌف والكرٌم. وا

مسكٌنة..؟ ورغم كل شًء فنحن من ٌماسً اشد العذاب ونأمل ان ٌنتهً هذا الوضع لبل 

 لحظة وإلى االبد. 

أمللا بالنسللبة لموضللوط المصللادر، فعلللى مللا أعتمللد تعللال  الصللحافة التركٌللة بمنتهللى 

للة بأسلالٌب المافٌلا. هنلان موضلوط آخلر البراعة من هم الذٌن ٌحصلون على أملوال طاب

تعالجه الصحافة التركٌة بشكل جٌد اال وهو: ر لملاذا تسلاند الجملاهٌر الكردٌلة الموجلودة 

لذلن الحد الكبٌلر..؟ ي. وكملا تعرفلون جٌلدا  ٌنشلر البلولٌس االلملانً    PKKفً أوروبا 

لكردي ال ٌدخر فالشعب ا…! . أجلPKKتمارٌر سنوٌة عن حجم المعونات التً ٌتلماها 
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شللٌبا  وٌمللدم كللل العللون الللبلزم. اضللافة إلللى ذلللن اننللا نعللٌش ممتنعللٌن بالحللد االدنللى مللن 

المعٌشة. ثموا تماما  اننا لم نتلك حتى االن لرشلا  غٌلر مشلروط ملن اٌلة دوللة ملن اللدول. 

حبذا لو لام صحفٌوكم ببحث هلذا الموضلوط بملا فٌله الكفاٌلة. للٌس هنلان اي عضلو ملن 

لللابع فللً سللجن اٌللة دولللة مللن الللدول بتهمللة االتجللار بالمخللدرات. ولكللن   PKKاعضللاء 

بالممابل تنكشف كل ٌوم عصابات جدٌدة من المافٌا على عبللة بالدولة، بل وتلورط فٌهلا 

السٌاسللٌون وعلللى أعلللى المسللتوٌات وٌمبللع العشللرات مللنهم فللً السللجون بتهمللة االتجللار 

المنظملات الدولٌلة سلنوٌا  حلول هلذا  بالمخدرات. هذا ناهٌن علن التملارٌر التلً تصلدرها

وجهلت إلٌله تهلم مشلابهة،  PKKالموضوط. فً حٌن لٌس هنان اي سجٌن ملن اعضلاء 

الفت نظركم بشكل خاص إلى هذه النمطة. بعٌدا  عن ذللن للم نتللك أو نجملع اٌلة معونلات 

ٌكم من اي شخص عنوة او باالكراه. كذلن لم تمدم لنا اٌة دولة اٌة مساندة تذكر. هلذا نلاه

عن الكثٌلرٌن اللذٌن ٌطلبلون منلا العلون والمسلاعدة المادٌلة. هلذه هلً صلورة الوضلع..! 

حٌللث نظللم الشللعب الكللردي صللفوفه علللى المسللتوى المللومً وال ٌتللوانى لللط فللً تمللدٌم 

المعونة. انتهز هذه الفرصة ألتمدم بشكري الجزٌل وعرفانً بالجمٌل إلى الجمٌلع. ٌجلب 

الكلردي سلٌهب كلل ملا ٌمللن لهلذه الحركلة ملن أجلل اال ٌراودكم اي شن فً ان الشلعب 

تغذٌتها سنوات اخرى. هذا ما ٌجب ان تروه وتثموا به تماما . وإال فان البحث علن اشلٌاء 

 أخرى كمن ٌبحث عن إبرة فً كومة لش، لٌس والعٌا  وال منطمٌا .

لبللل ٌللوم فمللط مللن نللداءكم العللبلن ولللف  جمددال اوجددار )جرٌدددة اوزكددر بولٌتٌكددا(:

النار صرح المسؤولون فً الدولة التركٌة بـ: انهلم للن ٌلدلوا بلاي توضلٌح، وانملا اطبلق 

سلللٌرجبون وجهلللات نظلللرهم إللللى ملللا بعلللد تصلللرٌحاتكم. كٌلللف تترلبلللون ان ٌكلللون رد 

؟ بتعبٌلر آخلر كٌلف تتولعلون ان ٌكلون مضلمون ….المسؤولٌن االتران على تصرٌحكم

 ؟.…رد وزارة الخارجٌة التركٌة

اللللراي العلللام االوروبلللً لفلللرن اوغللللو كشخصلللٌة مرنلللة. اال  سلللؤالً الثلللانً: ٌملللٌوم

تشللاطرنً الللراي فللً وجللود خطللر مللا فللً هللذا المولللف..؟ اال ٌحتمللل ان تكللون الدولللة 
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التركٌة لد اسندت هذه المهمة لـ لفرن اوغلو من أجل اعلادة تنظلٌم عبللاتهلا ملع اإلتحلاد 

من ذلن خطر عدم الرد على ؟ براٌكم أال ٌوجد مثل هذا الخطر..؟ أال ٌتولد …األوروبً

 ؟. …ولف اطبلق النار

السلؤال الثالللث: كٌللف سللٌنعكس تلأثٌر ولللف اطللبلق النللار هلذا علللى المللوى الثورٌللة 

 ؟.…ووحدتها..؟ ماذا لدٌكم لتمولوه بهذا الشان

التصرٌح اللذي سلتدلً بله وزارة الخارجٌلة التركٌلة غلدا ، عللى  عبد و أوال االن:

ٌدٌا  وسٌكون تكرارا  للتعابٌر السٌاسٌة المعهودة. اغلب الظلن األغلب سٌكون تصرٌحا  تمل

 اننا لن نلمس فٌه صٌغة ثابتة وحازمة وواثمة من نفسها، وٌا لٌت ذلن ٌحدث.

ما ٌهمنا هنا هو أشٌاء أخرى مغاٌرة تماما . اننا هنا لسنا بصلدد خطلوة اعتباطٌلة او 

خٌلر لتركٌلا اٌضلا . عللى االرجلح تٌمنا  بأحد، وانما بصدد حل بعة المشلاكل التلً فٌهلا 

سٌفكر المعنٌون باالمر فً هذه الخطوة جٌدا . ان كان ردهم اٌجابٌا  ففٌه خٌر لهلم املا اذا 

كان سلبٌا  فلٌس لدٌنا اي شًء نخسره ولن ٌكون من الصعب علٌنا االستمرار على نفلس 

 المنوال فً هذه المضٌة التً انهمكنا بها لهذا الحد.

سٌن العبللات مع أوروبا، فمن المحتمل ان ٌسلتخدموا هلذا التوظٌلف أما بالنسبة لتح

ل لهم نفسهم بان ٌمولوا: ر لمد تولى ربٌس أركان ملرن زملام املور  كأداة تكتٌكٌة. لد تسوو

بنفسله ذللن ومهلد السلبٌل أمامله ملن خلبلل وللف اطلبلق النلار،   PKKالجٌش وللد أكلد 

ونستأصلل جلذورهي. ان حلدث تطلور لبلل لحظلة   PKKتعالوا نعزز عبللاتنا ونصلهر  

فً هذا االتجاه ٌكونون لد ارتكبوا اكبر خطأ. وأعتمد ان لسلاوة الحلرب علملت الطلرفٌن 

كفاٌة بانه ال ٌمكن االستمرار بتكتٌكات رخٌصة من هذا النلوط. انطبلاعً الشخصلً هلو 

ى ثملة انه ال ٌمكن التأثٌر فً هذه المبادرة بتكتٌكلات رخٌصلة ملن هلذا النلوط. واننلً لعلل

. هذا ما آمله ولكن لد  1993من ان هذه المبادرة ستجد من ٌتفهمها أكثر من مبادرة عام 
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ٌحصللل العكللس اٌضللا . ان حللدث فللنحن مسللتعدون للله ولللن نعللانً مللن مصللاعب تللذكر 

 وسٌدرن الراي العام التركً والدولً باننا موالون للسبلم

 ولن ٌلحمنا اي ضرر.

 بب اي ضرر للموة الثورٌة المتحدة. النهامن الواضح ان هذه المبادرة لن تس

منظمة سٌاسٌة ولها محفلها الدٌممراطً. أعتمد انها هً االخرى ستأخذ تحلٌلنلا هلذا بعلٌن 

االعتبللار ففٌلله نمللاط مهمللة جللدا  ستنالشللها دون شللن. فالدٌممراطٌللة مهمللة مللن أجللل تركٌللا 

لمحفلل السٌاسلً ان وكذلن من أجل الموة الثورٌلة اٌضلا . وملن شلان التطلور السٌاسلً وا

 ٌحمك تطورات كثٌرة. واننً لعلى ثمة من انها ستمٌمها اٌجابٌا .

 …..اذا ما أخذت المشكلة طرٌمها إلى الحل ستفمد األسلحة اهمٌتها

انكلم متفلابلون جلدا  فلً ملوالفكم  (:  TVفٌفا كتلٌن بومسكو ) مدٌرة اخبار برٌمدا 

م سلبٌا . فهل تظل اسلتراتٌجٌتكم العسلكرٌة وتحلٌبلتكم. اذا ما كان رد تركٌا على مبادرتك

 على حالها كما كانت حتى االن ام تتغٌر هذه االستراتٌجٌة..؟.

لسنا غلافلون علن منالشلة هلذا الموضلوط. ارٌلد هنلا ان نلذكركم  عبد و أوال االن:

باننا ندرس هذه المضٌة بعمك وتتعمك هذه الدراسة تدرٌجٌا  وخاصلة فلً مٌلدان مفهومنلا 

االسللس التطبٌمٌللة. اذا جللاء ردهللم علللى مبادرتنللا سلللبٌا  فعللبل ، سللنعال  الحللرب للحللرب و

بجمٌع جوانبها وسلنعمل بشلكل خلاص ملن أجلل تنظلٌم لواتنلا ملن جدٌلد. ونجسلد ونطبلك 

مفهوم أصح فلً المٌلادة وبنلاء الوحلدات العسلكرٌة. كلذلن سلنأخذ بعلٌن االعتبلار مفهوملا  

بل فللً هللذه الموضللوعات وبممللدور لواتنللا اشللمل للعملٌللات العسللكرٌة. لسللنا بللدون بللدا

العسللكرٌة تجسللٌد مسللتوى ارفللع ولللدرات لتالٌللة أعلللى لمجللرد اعللادة تنظللٌم صللفوفنا مللن 

جدٌد. وألفت نظركم إلى ان محاوالتنا فً هذا االطلار للد بلدأت فعلبل ، رغلم اننلا ال نحبلذ 

 هذا الخٌار.
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التفكٌر بشؤون الحلرب  انتهز هذه المناسبة أللول لكم، باننً عانٌت مشمة كبٌرة فً

فللً الفتللرة االخٌللرة، ولكننللً فكللرت وتعممللت فٌهللا رغللم عللدم رغبتللً والمصللاعب التللً 

واجهتها. واذا لم تفتح االبواب أمام الحل وما للم تمهلد االجلواء السٌاسلٌة كملا نأملل أؤكلد 

اننلا لكم بان لواتنا العسكرٌة على اهبة االستعداد لتحمٌك خطوة متمدمة جدا . لٌكن معلوما  

لللن نتللرن السللبلح مللن طللرف واحللد. فحللذاري مللن الحسللابات الخاطبللة، ومطالبتنللا بتللرن 

السبلح من طرف واحد دون حل المضٌة األساسٌة. ولكن اذا اخذت المضلٌة المستعصلٌة 

طرٌمها نحو الحل، ستفمد االسلحة اهمٌتها، ولكن طالملا المضلٌة مسلتمرة دون حلهلا حلبل  

رد. الخطوة التً نحن بصددها هً خطلوة أولٌلة، للد تسلفر جادا  فبل مناص من تجنٌد الك

عن تطورات عدٌدة جدا . هنا تجدر االشارة إلى ان االرضٌة ممهدة تماملا  لهلا وسلأكرس 

جهودي بعد االن لمعالجة جوانبها االخرى. وكلً امل اال ٌفضل أحد الخٌارات االخلرى 

 وان ٌبحث الجمٌع عما هو صحٌح فً هذه المبادرة. 

أرٌد مجددا  ان الفلت عنلاٌتكم إللى النزعلات الشلوفٌنٌة الموجلودة فلً  دنٌندا: ٌووان

تركٌللا او المجتمللع التركللً. لبللل فتللرة لصللٌرة ادلللى السللٌد دٌمٌللرال بتصللرٌحات خاصللة 

ببعة جزر بحر اٌجة وأكد بان هذه الجزر لٌست للٌونان وانما لتركٌا. ملا هلً وجهلات 

 نظركم فً هذا الموضوط..؟.

ان المٌتم على تركٌا مسلؤولٌة ارتكلاب المجلازر   PKKً: سبك لكم كـ سؤالً الثان

بحك االرمن واآلشورٌٌن والبونتوس. براٌكم هل ٌمكن ان تعتبلر الخطلوة السٌاسلٌة التلً 

انتم بصددها إعادة تندٌد او تعرٌف بهذه المجازر..؟ بتعبٌر آخلر هلل ٌمكلن الحلدٌث علن 

معنلى فلً وللت كانلت وال تلزال الكمالٌلة فلً الحل والدٌممراطٌة بكل ملا فلً الكلملة ملن 

 أوجها..؟.

ٌللدلً دٌمٌللرال بهكللذا تصللرٌحات بكثللرة. لكللن مبادرتنللا هللذه لللن  عبدد و أوال االن:

تسللاهم فللً تعزٌللز وتوطٌللد هللذه التعللابٌر الموجهللة إلللى الللدول المجللاورة وانمللا تضللعفها. 

لبلرص وخبلفلات  فالحوار السٌاسً مع الكرد سلٌؤثر حتملا  وبصلورة اٌجابٌلة فلً لضلٌة
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بحر اٌجة. بتعبٌر آخر ستكتسب مبادرات شعب جنوب لبرص مزٌدا  من الموة. اننا نتابع 

هذه المضٌة بعناٌة ودلة فابمة. فصدالة الشعبٌن التركلً والكلردي تعنلً فلً نفلس الوللت 

صدالة الشعب الكرٌكً وتبدأ فترة جدٌدة من العبلللات ملع الشلعب المبرصلً للٌس عللى 

وانملللا عللللى اسلللاس التفلللاهم المتبلللادل بلللٌن الشلللعوب وتحطلللٌم النزعلللة  أسلللاس شلللوفٌنً،

الشوفٌنٌة. تأكدوا من اننا سنراعً هذا الموضوط، بل انه الجوهر الحمٌمً لمبادرتنا هلذه 

فضبل  على ذلن تعتبر المجازر المرتكبلة والعلا  ال ٌمكلن انكلاره. صلحٌح اننلا ال نسلتطٌع 

لكلن سلنظل عللى اللدوام نتحلدث علن ثمافتهلا استرجاط تلن الشعوب وضحاٌا المجازر، و

والمظالم التً تعرضت لها. ناهٌكم عن اننا نؤمن بالحموق الثمافٌة لهلذه الشلعوب التلً ال 

تلزال موجلودة حتلى االن وان كلان بصللورة ضلعٌفة. فلاألرمن واآلشلورٌون والكرٌللن ال 

ها مكانته فلً ٌزالون موجودٌن حتى ٌومنا هذا. واننا نؤمن بضرورة احتبلل كل واحد من

موزاٌٌللن تركٌللا. دون شللن لللوة النزعللة الشللوفٌنٌة تحللول دون ذلللن وتسللعى هللذه النزعللة 

للحٌلولة دون نشوء موزاٌٌن دٌممراطً، متذرعة فً ذلن بالنزعة االنفصالٌة ومتحججة 

بإحٌاء اتفالٌة سٌفر ولكن مبادرتنا هذه تلعلب دورا  اٌجابٌلا  بملا ال ٌمبلل الجلدل. وال ٌمكلن 

ً وحلللدة تركٌلللا وغناهلللا معناهلللا الحمٌملللً إال بهلللذا الموزاٌٌلللن. إذ ال ٌمكلللن ان ان تكتسللل

نستخلص لوحة جمٌلة بمجرد دهن االناضول بالحبر االسود. وٌعتبر الموزاٌٌن المذكور 

المظهر األروط لهذه الشعوب التً تعٌش على هذه االرة منذ لرون طوٌلة وتكدح فٌها 

ردهلا واللٌاتهلا االثنٌلة دون اسلتثناء وإعلادة النظلر منذ آالف السنٌن. لذلن ٌجب إحترام ك

فً وحدة تركٌا من جدٌلد ولكلن عللى األسلاس اللذي ذكرنلاه. سلننتبه إللى هلذا الموضلوط 

على الدوام ونبذل لصارى جهدنا لكً تكتسب الدٌممراطٌة مضلمونها الحمٌملً. ٌجلب أال 

 ٌشلكل اي خطلر ٌراودكم اي شن فً هذا الخصوص. مع االشارة إلى ان هذا الطلرح ال

على وحدة تركٌا، وحذاري من جعلها أداة للدٌماغوجٌة االنفصلالٌة. فمثلل هلذا التصلرف 

 لٌس صحٌحا  ولٌست فٌه منفعة الٌة جهة.
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لبللل للٌلل عللالجتم الكٌفٌلة التللً للد تللرد بهلا تركٌللا عللى هللذه  تداٌفون طالددب اوغلدو:

بلادرة حسلن نٌلة ي هلب ان المبادرة، بصورة موضوعٌة ووالعٌة. فملتم :  ر اننلا بصلدد م

مبللادرتكم أسلللفرت عللن النتٌجلللة المرجلللوة  فتولفللت حملللبلت التمشللٌط وأجرٌلللت بعلللة 

التعدٌبلت الدستورٌة وبدأت المبادرات الدٌممراطٌة ـ طبعا  ال أدري المعاٌٌر التلً سلوف 

تحلددون بموجبهلا هلذه الخطلوات ـ فملاذا سلتفعلون حٌنهلا..؟ هلل سلتنتظرون فلً الجبلال 

اٌدٌكم، أم انكم ستمومون بأشٌاء اخرى..؟ وهب ان كل ما ذكرتموه لد انجز والسبلح فً 

 هل ٌتحول إلى حزب سٌاسً أم ماذا سٌفعل..؟.  PKKفماذا سٌفعل  

الوضع الراهن لم ٌكن خٌاري. لو انتبهتم جٌدا  تلرون اننلا للدمنا  عبد و أوال االن:

إلللى التنظٌمللات المماثلللة  لتركٌللا ولللف اطللبلق النللار فللً ظللروف مبلبمللة جللدا . انظللروا

االخرى، فبل ٌمكن ان تلمسوا منها ما ترونه عندنا. اي ان شروطنا هً االمثل واالنسلب 

 وٌجب ادران وتفهم هذه الحمٌمة جٌدا .

انتم الصحفٌون تتابعون االوضاط فً العالم كله، وتدركون جدٌلة األملور. ال أعتملد 

ولفنلا ، فلالجٌش ال ٌلزال فلً موالعله ٌحلتفظ انكم راٌتم او لمستم مولفا  أكثر مرونة ملن م

بوجوده ولم نشترط علٌه بـ ر البل الشرط الفبلنً او سواه ي. ولكن هنان مشلكلة متفالملة 

 ؟ كونوا حضارٌٌن وعصرٌٌن.…ٌجب حلها، فماذا تنتظرون

؟ي.  تعنللون بللذلن ان هللذا …ثانٌللا  وهللو االهللم : ر مللاذا سللتفعل مسلللحا  فللً الجبللال

سلٌما . اهمٌة هذا البماء كامنلة فلً انله حلٌن تخطلى خطلوات اٌجابٌلة  الوضع لٌس وضعا  

عللى طرٌللك الحلل السٌاسللً ال ٌعلود هنللان اي مبللرر لبملاء لللوات الكلرٌبل، فلتصللبح لللوة 

الدفاط المدنً أو لوة أمنٌة. لد ٌراودكم التساؤل التالً: ر أال ٌموم هذا الرجل بخلداعنا..؟ 

وات دفللاط مسللؤولة عللن أمنلله وحماٌتلله. لللوة ي. الن لكللل شللعب حللك فللً ان ٌكللون للله للل

أضحت ببل حدود لادرة حتما  عللى اللدفاط علن شلعبها بصلورة افضلل ملن حملاة الملرى. 

وأرى ان خٌر وسٌلة للدفاط، هلً اللدفاط اللذاتً. انتبهلوا جٌلدا  فللٌس هنلان ثملة ملا ٌهلدد 

حفلاظ عللى تركٌا  وال اي شًء ٌمكن ان ٌمس بالحدود. انه مجرد تحول إلى للوة أملن لل
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أمللن الشللعب. سللٌظل هللذا الوضللع لابمللا  إلللى ان ٌجللري التعبٌللر عللن الحللل صللراحة فللً 

الدسللتور، حٌنهللا وطالمللا ان الجللٌش التركللً لللن ٌمللوم بشللن اي هجللوم، فللبل ٌبمللى مبللرر 

لوجود الموات المسلحة، فتنحل المضٌة من تلماء ذاتها ولكن عللى ان ٌتحملك حلبل  سٌاسلٌا  

مللن هللذا النللوط مللن السللهل علٌنللا حللل مشللكلة الكللرٌبل. المهللم  جللذرٌا . واذا مللا تحمللك حللل

بالنسللبة لنللا هنللا هللو خلللك وضللع مللأمون. ولللٌكن معلومللا  ان المبللادرات السٌاسللٌة الجللادة 

 تخر  الكرٌبل من كونها مشكلة لابمة، بل تحولها إلى لوة نشطة للعمل الدٌممراطً. 

..؟ ملع العللم ان الساسلة فلً كما أشرتم اٌضا  المهم هنلا ملاذا سلٌكون رد السٌاسلٌٌن

تركٌا لم ٌعتادوا لط على مصارحة شعبهم. فبل بأس ان لالوا بعة الكلملات المعبلرة فلً 

هذا الموضوط. انكم تعرفون السٌاسة فً تركٌا وكٌفٌتها افضل منا. ولكن رغم كل شًء 

نأمل ان تتولد ظروف الحوار المتزن. لد تظهر بعة المصاعب والعرالٌل، ولكلن آملل 

غم كل شًء ان تتاح لنا فرصة الحوار وجها  لوجه وبمفردنا فلً االٌلام الممبللة. وأؤكلد ر

باننا مستعدون منذ االن للحوار والنماش العمٌك والشامل ولو شاء اإلعبلمٌلون المهتملون 

بالمضللٌة فلٌتفضلللوا علللى الرحللب والسللعة. وأدعللواهم إلللى الحللرص والٌمظللة فللً هللذا 

 بدء مرحلة أكثر اٌجابٌة. الموضوط والمساهمة بمسطهم ل

 ٌمال بانن ال تزال موجودا  فً سورٌا. إلى  دٌكو الل اوغلو:

متللى سللتمدم لكللم سللورٌا الللدعم والمسللاندة فٌمللا لللو لللم تللرد تركٌللا علللى مبللادرتكم ردا  

 اٌجابٌا ...؟.

هللذا المولللف عبللارة عللن حكللم مسللبك. فاالشللارة إلللى المسللاندة  عبددد و أوال االن:

رفة فٌما اذا كانت سورٌا تملدم المسلاندة ام ال، موللف ال ٌنسلجم للط ملع السورٌة دون مع

الوضع اللراهن. خاصلة وان اسللوبنا فلً ممارسلة العملل السٌاسلً ٌلنص عللى االعتملاد 

على لوانا الذاتٌة، أو باألحرى الامة العبللات اعتمادا  على لوانا الذاتٌة. لذلن فان إرادتنا 

موى االخرى دوال  كانت او سواها. بتعبٌلر أدق نحلن نمللن هً التً تتحكم بعبللاتنا مع ال
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ارضٌة متٌنة بمثل هذه العبللات. ٌسري مفعول هذا االمر بالنسلبة لتركٌلا اٌضلا  فنتحلدث 

 إلٌها بمحة ارادتنا هذا ما ٌجب ان تفهموه.

لن ألول هنا: ر اننا نلتمً بسورٌا علنا ، ونموم سوٌة بالعمل الدبلوماسلً ونملدم عللى 

ت مشتركةي الن وضع كهلذا للٌس موجلود أصلبل  و ملا هلو فلً الواللع سلوى تمٌلٌم خطوا

خاطا سابد فً تركٌا. لو كان وضع ملن هلذا النلوط موجلودا  لفعلنلا ملا ٌجلب فعلله علنلا . 

 انطبللا  من ذلن ٌمكننً ان أتحدث بمزٌد  من الصراحة. 

ن للدٌنا حتلى االن هلو  سبك وشرحت موضوط سورٌا باسهاب. االنطبلاط اللذي تكلوو

ان سورٌا ال ترغب فً خللك المصلاعب لتركٌلا. واذا كنلا للد نجحنلا فلً اٌصلال المضلٌة 

إلللى وضللعها الحللالً فٌعللود الفضللل إلللى جهودنللا الذاتٌللة. ولللو شللاءت سللورٌا لمللدمت لنللا 

امكانللات هابلللة، لكنهللا ـ ألولهللا صللراحة ـ لللم تسللمح لنللا بنمللل اٌللة واحللدة مللن وسللابلنا 

واضحة، فاي مسلاعدة هلً التلً سلتمطعها عنلا سلورٌا..؟ اذا وحاجٌاتنا. هذه هً صورة 

كنت لد عرجت على سورٌا بٌن الفنٌة واالخرى، فٌعود السبب فً ذلن إلى وجود لاعدة 

كردٌة واسعة هنان وإلى الموة السٌاسٌة المهمة التً تملكها الجماهٌر الكردٌة هنان. انهلا 

حلٌن واالخلر ٌلدفعنً إللى تمٌلٌم سلورٌا لوة سٌاسلٌة حملا . فالمٌلام بلبعة الزٌلارات بلٌن ال

 بعناٌة فابمة وأخذها مأخذ  الجد. ضمن هذا االطار وحده ٌجب فهم اهتمامات سورٌا. 

هنللا تجللدر االشلللارة إلللى ان سلللورٌا ال تشللكل مشللكلة لابملللة بالنسللبة لنلللا فللً هلللذا 

المضللمار. واذا مللا عالجللت تركٌللا عبللاتهللا مللع سللورٌا بصللورة أصللح وأسلللم، سللتكون 

ٌدة الوحٌدة فً المسلألة. أملا بالنسلبة لنلا فلبل ٌصلح ان نلرى سلورٌا عمبلة تعتلرة المستف

سبٌلنا، بالعكس تماما  ننظر الٌها كدولة ٌمكن ان تموم بدور بناء، وهذا ما حدث فعلبل  فلً 

 فترات سابمة. ارجوا ان ٌؤخذ هذا الجانب بعٌن االعتبار. 
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..؟ ٌملال  PKKم العلون العلنلً للـ هل تموم الدوللة الٌونانٌلة بتملدٌدٌكو الل اوغلو: 

بان الٌونانٌون سمحوا بفتح مكتب آخر فً أثٌنا، ولكن فٌما بعلد كلذبت الحكوملة الٌونانٌلة 

 هذا النبأ. هل لدٌكم ما تمولونه بهذا الصدد..؟.

ال ٌنسلجم ملع   PKKلٌام الدول الخارجٌلة بتملدٌم المسلاندة إللى  عبد و أوال االن:

تكبللت تركٌلا أخطللاء فادحلة فللً هلذا المٌللدان ومنحلت جمٌللع الللدول الواللع الللدولً. لملد ار

  PKKوالحكومات ورلة ضغط استخدمت ضدها إللى ان بللغ األملر درجلة  ال تسلمح للـ 

أرٌللد هنللا ان أورد مثللاال  صللرٌحا  … ٌفللتح مكاتللب للله، وخللذوا مللا شللبتم مللن امكانللات

نهلاء رخصللة بللث وواضلحا ، حٌللث لللام وفلد حكللومً رسللمً بزٌلارة سلللوفاكٌا وطالبهللا با

ملٌلون دوالر.  200ممابل إمكانات عمل ٌملدر حجمهلا بلـ  MED-TVالفضابٌة الكردٌة 

على اثر ذلن لام السلوفاكٌون على الفلور بالغلاء االجلازة، ولكلنهم فشللوا طبعلا  فلً لطلع 

ملٌللون دوالر كرشللوة  200انلله تصللرف بشللع فعللبل . التفللرٌط بللـ  MED-TVإرسللال  

ٌاسللٌة ناضللجة ولللد فعلللت تركٌللا ذلللن مللع كللل الللدول حتللى سٌاسللٌة ال ٌعنللً ممارسللة س

االسكندنافٌة منها والتً كانت النروٌ  آخرها. مثلل مشلروط الاملة مصلفاة بتلرول أو ملد 

خط انابٌب بترول وغٌرها العدٌد من المشارٌع. كانت النروٌ  عللى وشلن المٌلام بلبعة 

شلًء ملع السلوٌد اٌضلا  الخطوات، لكنها تراجعلت عنهلا. وللد سلبك لهلم ان فعللوا نفلس ال

ومع جمٌع الدول االوروبٌة والروسٌة. طبعا  تموم إلى جانب ذلن بتهدٌلد وترهٌلب بعلة 

الدول وهذا خطأ فادح. فعلى سبٌل المثال تلوح تركٌا على الدوام بعصلا التهدٌلد للٌونلان، 

ال لشًء سوى للعطف الٌونانً معنا، انله عطلف جملاهٌري نزٌله وهلو فلً نفلس الوللت 

ممراطً. وال أعتمد ان ٌفكر الٌونانٌون بسوء من أجل تركٌا. هذا اٌضا  تصرف عطف دٌ

سٌا وخاصلة المٌلام بلـ اثلارة النزعلة الشلوفٌنٌة. دون شلن ال نملوم هنلا بانكلار الخبلفلات 

التارٌخٌللة المابمللة بٌنهمللا. ولكللن ان تمللول الحكومللة التركٌللة: ر لمللاذا تحللالفتم مللع اعللدابنا 

معهلم ضلدنا..ي؟ لمجلرد دعوتنلا إللى الصلدالة الٌونانٌلة ـ التركٌلة الٌونلان، لملاذا تحلالفتم 

واالخوة بٌن الشعوب والتعاون المتبادل، فانه تفكٌر خاطا وطراز مضى عهده. حبذا لو 
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تولفت تركٌا عن بث هذه السموم الشلوفٌنٌة بلٌن صلفوف شلعوبنا. فملن الواضلح ان هلذه 

ٌلة بلٌن شلعوبنا. االعتصلام بالشلوفٌنٌة الشوفٌنٌة لد سلممت العبلللات السٌاسلٌة واالجتماع

لٌس مهمتً كذلن إثارة النعرة الشوفٌنٌة، وانما مهمتً الدفاط عن صدالة الشلعوب فلذلن 

 أسمى وانبل.

لمد أتمت حربكم عامها الرابع عشر وأعتمد انن المبلحلك   (: TVنكوالس ) أثٌنا  

اسلرابٌل ملع عرفللات  ي فلً تركٌلا. االن اٌضلا  تتعلرة للمطللاردة. وكملا فعللت 1رللم ر 

فوصفته باإلرهابً سنوات طوٌلة، تركٌا تفعل نفس الشًء معكلم. فهلل ٌلأتً ٌلوم ٌصلبح 

؟ وهل ٌستخدمون ذات ٌوم كلمة كردسلتان …فٌه الساسة االتران مستعدون لمصافحتكم 

ٌسللتمر ولللف اطللبلق النللار الللذي سللتبدءونه فللً األول مللن  0-؟ إلللى متللى ٌمكللن ان…

ثلال هلل ٌمكلن وللف إطلبلق النلار ملا للم تتلملوا ردوا  اٌجابٌلا  ملن ؟ على سلبٌل الم…اٌلول

الجللٌش التركللً أو لواتلله خللبلل فتللرة زمنٌللة معٌنللة..؟ وهللل تبللدأ لللواتكم بللدخول المللدن 

؟ براٌكم ما هً الفترة الزمنٌلة المثللى …التركٌة..؟ ما هً الفترة الزمنٌة التً حددتموها

ن خاصة وانن أشرت بنفسن إلى احتملال من أجل ولف إطبلق النار، كٌف ٌمكن ان تكو

 ؟.…نشوب المؤامرات

انه اجحاف ملا بعلده اجحلاف ان ٌعللن رجلل مثللً ٌحلب تركٌلا  عبد و أوال االن :

ببل حدود العدو رلم واحد. واننً لعلى ثمة من انه سٌأتً ٌوما  ٌلرى فٌله الجمٌلع ملن هلو 

للحظة باٌماننلا هلذا، وللم ننجلر المفٌد لتركٌا ومن هو الدٌممراطً والمثمف. لم نفرط ولو 

لط إلى العداء السافر لتركٌا. خاصة واننا لم نضمر بتاتا  اي أدنى عداء للشلعب التركلً. 

ربما لم نصافح ٌوما  سٌاسٌا  تركٌا  أو ٌبدو هذا االمر صعب التحمٌك فً الوللت الحاضلر 

ً اي ولت ملن لكن عبللاتنا الحمٌمة مع الشعب التركً وعرى الصدالة معه لم تنفصم ف

 االولات. 

أما بالنسبة للساسة االتران، فسوف تسٌر األمور فً هذا االتجاه حتى لو بلدا األملر 

صعبا  علٌهم واستاءوا منه، وهذا ما نأمله لٌس النه عمل نعشمه ونحبه بل الظلروف هلً 
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التللً ستفرضلله. فالللذٌن خاضللوا السللى الحللروب ضللد بعضللهم الللبعة، خللذوا عرفللات 

اضللطروا فللً النهاٌللة إلللى مصللافحة بعضللهم الللبعة. زد علللى ذلللن ان  ورابللٌن مثللاال ،

االتران هم الذٌن ٌتحدثون على الدوام عن صدالة الشعوب واالخاء فٌملا بٌلنهم وانلا فلرد 

من هذه الشعوب ولم أهبط من السماوات ولست غرٌبا  كما ٌعتمدون على تركٌا، بل كنت 

تللً ترعرعلت فٌهلا وتربطنلً صلللة عللى صللة دابملة بهلم فللً مسلمط رأسلً واالملاكن ال

المربى بهم وعبللات حمٌمة معهلم. وبالتلالً فلان االعجوبلة التلً خلموهلا انملا هلً ثملرة 

لللبحهم ومسللاوبهم. ولكللن سللٌأتً ٌومللا  نتغلللب فٌلله علللى هللذه المأسللاة والمللبح. أمللا بالنسللبة 

ى، ولكلن للفترة الزمنٌة، فبل أراها أمرا  ٌتوافلك ملع مٌلولً. للد ٌكلون اسلبوعان كحلد ادنل

هنان طبعا  الحد االلصى. وهذا ما ال استطٌع تحدٌده االن. ولكن المعلدل الوسلطً ٌمكلن 

ان ٌكون فترة االنتخابات. لد ٌكون اسلبوعٌن أو سلتة أشلهر، وللد ٌمتلد إللى شلهر نٌسلان 

 واٌار الممبل. ولد ٌستمر إلى ما ال نهاٌة. ال ارٌد الجزم فً

 ة التطورات وردود االفعال. هذا االمر وحسمه. علٌنا اوال  متابع

لمد وردت بٌن الحٌن واالخر فً التصرٌحات التً ادلٌتم بهلا  علً حٌدر ٌورتسفر:

الٌوم اشٌاء تبعث امبل  كبٌرا  فً النفوس، لكن لمست الٌابس فً بعة االملاكن األخلرى. 

لمللد للللتم اننللا نعلللن ولللف اطللبلق النللار وللللتم اٌضللا : " ٌجللب أال ٌنتظللر منللا أحللد وضللع 

السبلح، فلن نتركه ". فً الوالع وانا فً طرٌمً إلى هنا كنت افكر على الشكل التالً: " 

اننا نترن السبلح وسوف نذهب إلى تركٌا للمشاركة فً انتخابات شهر اذار أو نٌسان ". 

 هذا ما كنت انتظره. أال ترغبون الذهاب إلى تركٌا ذات ٌوم ـ لد ال

 اتكم السٌاسٌة هنان..؟.ٌكون الٌوم أو غدا  ـ الستمرار حٌ

هذا املً االكبر. هل تعتمد انهم سٌسلمحون للً بممارسلة العملل  عبد و أوال االن:

السٌاسً..؟ ان فعلوا نترن السبلح منذ اللحظة. ٌكفً ان تتاح لنا فرصة العملل السٌاسلً 

المضللمون. ان تحمللك ذلللن اتللرن جانبللا  ممارسللة السٌاسللة اعتمللادا  علللى السللبلح واتفللرا 
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مل السٌاسً نفسه. ولكن كما هو واضح لٌس هنان تطور ٌذكر فً تركٌا وخاصة فً للع

المسللابل األساسللٌة. لللن اسللمٌها بالنظللام االسللتبدادي، وانمللا فللً مجللاالت حرٌللة التفكٌللر. 

انظللروا إلللى خلللوق كركللر مللع العلللم ان وضللعه أخللف مللن وضللعً بكثٌللر. انظللروا إلللى 

ان أبلا  علن جلد وبراٌلً الشخصلً ملن اسماعٌل بٌشكجً وراغلب دوران، فجملٌعهم أتلر

خٌرة األتران، جمٌعهم رجال فكر لمجرد طرح بعة االفكار، انظروا ماذا حل بهم ملع 

العلم انهم لٌسوا رجال سٌاسة وانما مفكرون وصحافٌون. ٌا تلرى ملاذا ٌحلل بلً والحلال 

خطلر هذه..؟. هذا علما  بلاننً لسلت مخٌفلا  لتللن الدرجلة التلً ٌصلورونها وال نشلكل اي 

 بالنسبة لتركٌا، وانما نعتبر لوة كشف مشاكل تركٌا والبحث عن حلولها.

حذاري من خلط األمور ببعضها اللبعة والتلذرط بالمضلٌة الكردٌلة وتردٌلد اللوال 

خاطبة مثل: " لملد انبلرت جمٌلع الشلعوب لتمسلٌم تركٌلا وحلدث ذللن فلً العهلد العثملانً 

مر". فللمضٌة الكردٌة جوانلب مختلفلة اٌضا ، ولكن جاءت الجمهورٌة ووضعت نهاٌة لبل

تماما  ناهٌكم عن ان الذي لسم وفتت الدوللة العثمانٌلة هلً تللن النزعلة الشلوفٌنٌة نفسلها. 

فلو كان الطراز البرٌطانً أو الفرنسً هو الطراز االمثل للحل لكان وضع تركٌا مختلفا  

الضللٌك هللو الللذي لللوة االن. لمللاذا ال نفكللر فللً هللذا االمللر..؟ فللذلن التفكٌللر الشللوفٌنً 

االمبراطورٌة العثمانٌلة ولسلمها وللم ٌكلن بحلال ملن االحلوال الطلراز الصلحٌح. هلذا ملا 

ٌجللب ان نتثبللت منلله أوال . كللذلن ٌجللب عللدم إثللارة الشللعب الكللردي والشللعوب االخللرى، 

وباألصل لعب الكرد والشعوب األخلرى دورا  بلارزا  فلً التكلوٌن الملومً التركلً ولٌلام 

ركٌة على حد سواء، هذا ما ٌجب رؤٌته جٌدا . لذلن ٌجب علدم النظلر إللى الجمهورٌة الت

المسللألة مللن الزاوٌللة التكتٌكٌللة والمللول: "ان اتٌحللت الفرصللة نجهللز علٌلله، وان لللم تسللنح 

نخلللدعهم ونصلللبح أشلللماء " ان اسلللتغنوا علللن هلللذا الموللللف فملللا حاجتنلللا إللللى تجزبلللة 

اعون فً العالم، وتمتز  الشعوب تركٌا..؟فضبل  على ذلن ان موجة العولمة تسري كالط

وتفمد الحدود معناها. فما حاجتنلا إللى رسلم حلدود صلغٌرة ال ٌمكلن ان تلؤدي سلوى إللى 

إضلعافنا..؟ زد عللى ذللن ان مبادرتنللا هلذه، أو بتعبٌلر أصلح محاولللة الحلل ستسلاهم فللً 
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ا تعزٌز مكانة ولوة تركٌا فً الشرق األوسط وحتى لفماسٌا وآسٌا الوسلطى. فنشلوء تركٌل

دٌممراطٌة استنادا  على الكرد ٌمكن ان ٌصبح نموذجا  ٌحتذى به وٌحمك انفتاحات هابللة، 

لملاذا ال ٌفكلرون فلً هلذا األملر..؟ وان لٌلام تركٌلا بحلل مشلاكلها ملع الكلرد سلٌرفع مللن 

شانها بدال  من الحط من لدرها. ٌجب أال ٌراود أحدا  اي شن فً ذلن وان تنالش المسلألة 

اٌة تحفظات ولٌمم مرة أخرى الجمٌع بممارسة السٌاسة. أكرر فألول  بصورة سلٌمة دون

بللان السٌاسللة لٌسللت خللداعا . ان ابللدوا التفللاهم واالحتللرام الللبلزم، فانللا مسللتعد للجلللوس 

ومنالشة المشاكل ولٌبمى الجٌش حٌث هو واالوسلاط السٌاسلٌة ومؤسسلاتها االٌدٌولوجٌلة 

لى حالها. ولكلن ملن اٌلة زاوٌلة نظرنلا فلننظلر والسٌاسٌة وهٌباتها وعبللاتها المستمرة ع

فان تركٌا بحاجة ماسة للنماش عللى االللل بالمسلتوى االٌلدٌولوجً، عللٌهم علدم التهلرب 

منه. ان كانلت تلرفة الحلوار السٌاسلً، فلتمبلل بالنملاش االٌلدٌولوجً، فللن تخسلر شلٌبا  

مشللاكل وتنكشللف وانمللا هنللان اشللٌاء كثٌللرة ٌمكللن ان تكسللبها النهللا بممللدار مللا تنضلل  ال

بجبلء، تزداد فرص حلها بصورة سلٌمة. أعود واذكر مجددا  بالمهام العاجلة الملماة على 

 عاتك االعبلم فً هذا المجال. 

تمبلوا جزٌل شكري على هذه التصلرٌحات. انلا لسلت صلحفٌا  وانملا  نورمان بٌس:

سلٌد أو  االن مختص فً المانون الدولً. لبل كل شًء أرٌلد التعبٌلر علن لنلاعتً بلان ال

 لد ادلى بتصرٌحات فً غاٌةاالهمٌة. 

 

 ولف اطبلق PKKان لم اخطا الظن فهذه هً المرة الثالثة التً ٌمترح فٌها 

النار ولد جاء الرد على الممترحات السابمة سلبٌا . فً الولت الذي تمومون بمبادرة جدٌدة 

ألمانٌلا، فرنسلا، انكلتلرا،  بهذا الشان، فهل جرت لماءات بٌلنكم ودول العلالم مثلل أمرٌكلا،

وهل بحثتم عن المساندة لهذه المبادرة لبل االلدام علٌها، وهل طالبتم اللدول الملذكورة أو 
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؟ وهللل لملتم بمحللاوالت خاصلة لعمللد كللونفرانس …غٌرهلا المٌللام باٌلة محاولللة ملع تركٌللا

 دولً من أجل حل المضٌة الكردٌة..؟. 

نللا لمنللا بمثللل هللذه المحللاوالت أو اللمللاءات ال ٌمكننللً المللول بان عبددد و أوال االن:

بحثا  عن المساندة. ولكن جرت بعة المحاوالت كالتً كانت لابملة حتلى االن. لملد لفتنلا 

انظارها، ولكن للم تجلر لملاءات خاصلة بٌننلا تفٌلد بلانهم للد ٌموملون بمبلادرة ملا فلً هلذا 

جدة فلللً تركٌلللا. المٌلللدان. مبادرتنلللا هلللذه نابعلللة أصلللبل  ملللن التطلللورات الداخلٌلللة المسلللت

فالتطورات الداخلٌة هً التً لعبت الدور االبرز فً المٌام بهذه المبادرة، وبشلكل خلاص 

الوضللع الللذي ٌللزداد تفالمللا  والملل زق الحللادة الموجللودة فللً الكثٌللر مللن المجللاالت وعجللز 

األسالٌب المتبعة عن تحمٌك النتٌجة وحلل المشلاكل المابملة، انطبلللا  ملن كلل ذللن اللدمنا 

ذه المبادرة. فكرت فً األمر كثٌرا  فوجدت فً النتٌجة اننا لن نخسر شٌبا  حتى لو على ه

كان الرد سللبٌا . أملا اذا كلان اللرد منسلجما  وتلملت هلذه المبلادرة المسلاندة المطلوبلة، فلبل 

بللأس وسللٌكون شللٌبا  جمللٌبل ، فللً حللٌن لللٌس هنللان مللا نخسللره فٌمللا لللو كللان الللرد سلللبٌا . 

د اثبتنا للراي العام الداخلً والدولً ان المٌلام بمثلل هلذه المبلادرات بمبادرتنا هذه نكون ل

حٌن تجتمع جملة من العوامل االٌجابٌة، تجللب فابلدة كبلرى لؤلطلراف المعنٌلة، ملن هلذا 

المنطلك ألدمنا على هذه المبادرة ولكن دون شن ٌتحسن الوضع أكثلر فلأكثر حلٌن تضلع 

ٌجلدر بتركٌلا ان تلدرن تماملا  بلان مبادرتنلا هلذه  الموى الدولٌة والدول العظمى ثملها. هنا

لن تمس بسوء وحدتها وسٌادتها المومٌة، بل ان هذه الخطوة مساهمة فاعلة للتحلول نحلو 

الدٌممراطٌة وضمان حموق االنسان وحبذا لو لاملت اللدول الملذكورة بتلذكٌر تركٌلا بهلذا 

ٌللا تجنللب الولللوط فللً االمللر وتمللدٌم العللون الللبلزم وهللذا مللا ننتظللره منهللا. وعلللى ترك

حساسٌات غٌر الزمة. ولٌكن معلوما  ان الموانٌن الدولٌة ستظل موجودة حتى لو للم نكلن 

موجودٌن، وكلها مضمونة باتفاللات دولٌلة ولعلت علٌهلا تركٌلا اٌضلا . للذلن نلدعو تركٌلا 

 إلى التحرن المنسجم مع االتفالٌات التً ولعت علٌها وهذا لن ٌسًء لها باي شًء.
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لمد مر حزبكم بتجربتلً وللف اطلبلق النلار،  اس اوغلو) وكالة انباء دم(:علً الخ

على إثر هلاتٌن التجلربتٌن تعرضلت مزٌلد ملن الملرى الكردٌلة لللدمار والشلعب الكلردي 

لمزٌد من التهجٌر. هنا تظهر أمامكم مشكلة ثمة الجماهٌر الشعبٌة الكردٌة، فهل من كلمة 

 ا ..؟. توجهونها إلٌها من أجل كسب ثمتها مجدد

ما ٌمكن ان نموله من أجل أبناء شعبنا هو التالً : اذا ما تكللت   عبد و أوال االن :

مبادرتنا هذه بنتاب  اٌجابٌة، تبدأ فترة جدٌدة انسب ملن أجلل تبنلً هوٌتله وثمافتله وتنعمله 

بالدٌممراطٌلة. وتبلدأ بشلكل خلاص مرحللة العلودة إللى للراه وفلة الخبلفلات المابملة ملع 

رى وبللدء نماشللات واسللعة مللن أجللل صللدور عفللو عللام وغٌرهللا مللن الخطللوات حمللاة الملل

االٌجابٌة. وٌشلترن الشلعب الكلردي اٌضلا  فلً تحالفلات دٌممراطٌلة واسلعة، ولهلذا معنلاه 

 ومدلوالته العمٌمة طبعا . باختصار ستكون مرحلة جدٌدة تماما  من أجل الشعب الكردي. 

عب الكلردي بتسلخٌر لوتله ملن أجلل واذا ما نجحت هذه المبادرة، فسلوف ٌملوم الشل

الامة الدٌممراطٌلة فلً تركٌلا، وتبلدأ فتلرة جدٌلدة ملن أجلل تعزٌلز لوتله االلتصلادٌة. الن 

االلتصاد هنان رفً كردستاني تعرة للجمود التام. وهذا بدوره ٌعنً فتح لنلوات تلنفس 

بعلد مهمة من أجل تطور االلتصاد التركً، وتتاح للشعب الكردي فرصة التنفس بحرٌلة 

مرحلة طوٌلة من االضطهاد الفظٌع. اننً لعلى لناعة من انه سٌنظر إلٌها نظلرة اٌجابٌلة 

ولكنلله ٌظللل مجللرد امللل. أمللا بالنسللبة لبلوسللاط المشللاركة فللً الحللرب والمسللتفٌدة منهللا 

والراغبٌن فً عدم انهاءها، اغلب الظن انها ستلعب دورا  سلبٌا ، لذلن أدعوا ابناء شلعبنا 

صلبر وعلدم الٌلأس والسلٌر بمزٌلد ملن الحلزم والثبلات عللى طرٌلك السللم إللى التحللً بال

والدٌممراطٌة، فذلن وحده كفٌل بتحمٌك النجاح. ونحن بدورنا سنظل نحترم هلذا الموللف 

أكثللر مللن اي ولللت مضللى. وباالصللل نمللارس العمللل السٌاسللً فللً سللبٌل  تحمٌللك هللذا 

 المطلب الدٌممراطً وتجسٌد هوٌة وثمافة شعبنا. 
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 ن ٌنتهً دور البواب المسند إلى الكردٌجب ا

المعللروف ان نضللال … سللٌادة الللربٌس نددوراي باٌندددر )جرٌدددة اوزكددور بولٌتٌكددا(:

الحرٌة الذي تخوضونه ٌهدف أساسا  إلى اعبلء شلان كلل ملا حلط. فلً حلٌن ٌعلرف علن 

 النظللام انلله ٌللدفع باالنسللان إلللى االنهٌللار، بٌنمللا تمومللون انللتم  بللاعبلء االنسللان المنهللار.

الجمهورٌللة التركٌللة دولللة منهللارة فتمومللون باعبلبهللا ومنحهللا منحللا  جدٌللدا  وتتٌحللون لهللا 

فرصة التنفس. فً مثل هذه الفترة اي فترة ولف إطبلق النلار، لللتم بلان موللف الطلرف 

اآلخر هو الذي سٌحدد اتجاه التطورات. فما هو األسللوب اللذي تمترحونله عللى اإلعلبلم 

 ؟. …كل خاص لكً ٌموم بدور نشط وأكثر فاعلٌةعامة واالعبلم التركً بش

بداٌة تجدر االشارة إلى ان تفكن الدولة واصابتها بالضعف نات   عبد و أوال االن:

عللن سٌاسللاتها وضللرورة مللن ضللروراتها. بتعبٌللر آخللر اذا كللان مبنللى مللا علللى وشللن 

مبنلى جدٌلد االنهٌار، فالعمل الوحٌد الذي ٌجلب المٌلام لله هلو اعلادة حفلر اساسله وتشلٌٌد 

علللى انماضلله، التراحللً هنللا هللو ان نمللوم هللذه المللرة بتشللٌٌد نفللس األسللاس بشللكل متللٌن 

وسلللٌم. ومللاذا ٌعنللً نفللس األسللاس..؟ ٌعنللً ان نشللٌد مبنللى أجمللل واروط داخللل نفللس 

الحلدود، اننلً اتحلدث بلنفس الصلراحة  ٌجلب ان ٌملٌم فلً المبنلى كلل الثمافلات والشللعب 

شعب الكردي حتى االن كان دور البواب. اذا كان البد من الكردي اٌضا . الدور المسند لل

بناء دولة جدٌدة، وانا ال اسلمٌها بنلاء دوللة جدٌلدة وانملا دممرطلة الدوللة، فٌجلب ان ٌملٌم 

الشللعب الكللردي اٌضللا  فللً ذلللن المسللكن وبالتللالً وضللع نهاٌللة لللدور البللواب.  مثللل هللذا 

ا ان هذا الشعب لد للدم خدملة جلٌللة المطلب لٌس شٌبا  خطٌرا  أو مطلبا  غٌر عادل. طالم

لتشٌٌد هذا الصرح أرى بانه بات ٌستحك االلامة فً هذا المبنى بدل لٌامه بدور البلواب. 

هنا أؤكد على ضرورة التفكٌر فً هذه المسألة ملٌا ، وإال اذا لمت بحرملانهم ملن اإللاملة 

بماء هلذا الشلعب تحلت فً هذا المبنى حٌنها ٌحك لهم إلامة مبناهم الخاص بهم، هل ترٌد 

الخٌمة التً ٌعٌش فٌها منذ آالف السنٌن، ام انن ترٌد له ان ٌبمى بوابا  ..؟ طبعا  سٌحاول 
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تشٌٌد مبناه ولكن رغم كل شًء الزلت اصر على تشٌٌد هذا المبنى والعٌش فٌه بصلورة 

مشللتركة وبالتللالً أرى بانلله مللن االفضللل لنللا ان نفكللر فللً تشللٌٌد مبنللى عصللرٌا  ٌسللكنه 

 لشعب الكردي اٌضا  أكثر من تفكٌرنا فً تفكٌن المبنى وانهٌاره.ا

أما بالنسبة لبلعبلم فانه مدعو إلى التحلً بالٌمظة، وعللى االعلبلم التركلً بصلورة 

خاصة ان ٌدرن جٌلدا  بلان المسلاعً تبلذل ملن أجلل البلدء بمرحللة جدٌلدة، فحلذاري ملن 

الن مثل هذه الفترات مهملة جلدا  وال ولوعه فً أخطاء تكتٌكٌة. أعنً بذلن االعبلم كله. 

تمبللل الموالللف الضللٌمة وأدعللواه إلللى اجتٌللاز الموالللف المحكومللة بالشللوفٌنٌة سللٌما وانلله 

ٌجري الحدٌث عن إخاء الشعوب وعدم رفة الشعب الكردي، فلنجعل هذه الممولة امرا  

 والعا  ولنتعامل مع المسألة بجدٌة فلن ٌخسر اٌا منوا اي شًء.

النمطة تحدٌدا  أدعواا االعبلم إلى المٌام بثلورة حمٌمٌلة فلً هلذا المٌلدان، هنا فً هذه 

واذا مللا لللام االعللبلم التركللً بالللدور المسللند الٌلله فللً هللذا المضللمار ٌكللون لللد ادى دورا  

تارٌخٌا  مهما  للغاٌة، وعلٌه فً هذا المٌدان المٌلام بتملدٌم التضلحٌات البلزملة وتخصلٌص 

مات ولٌس النعرات الشوفٌنٌة، وانطبللا  من ادراكه العمٌلك مكان رحب للبدٌهٌات والمسل

بضلللرورة اخلللذ حملللوق االنسلللان بعلللٌن االعتبلللار والتعاملللل ملللع المسلللألة بصلللورة جلللادة 

واإلصغاء إلٌنا جٌدا  ومعرفة ما نرٌد لوله ولٌس وفك المواللب المعهلودة. فملن شلان ذللن 

ً بالشللعور بللالعزة ان ٌسللاهم فللً دممرطللة االعللبلم التركللً وسللٌكون ذلللن مللن دواعلل

 والكرامة. باختصار هذا ما ننتظره من االعبلم.

 هل تمصد بمولن انه هنان فارق بٌن ابناء الشعب الكردي تاٌفون طالب اوغلو:

الذٌن اسندت اللٌهم مهملة البلواب واللذٌن ٌمطنلون االن فلً اسلتنبول وانملرة وغٌرهلا ملن 

 ؟.…هاالمدن وٌملكون المبانً والفنادق وأماكن اللهو وغٌر

طبعلا  ..انلتم انفسلكم تموللون هنلان فلارق. حٌلث ٌوجلد … طبعا   عبد و أوال االن:

فارق كبٌر بٌن كرد بٌلوت الشلعر والكلرد اللذٌن شلملتهم الدوللة بالرعاٌلة ووضلعتهم فلً 
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أماكن خاصة، فاألول لٌست له لغة وال ٌملن اي شًء وال ٌعرف كلمة واحلدة ملن اللغلة 

 مترون أو انه جرد نفسه تماما  من الكردٌة ولطع عبللاتهالتركٌة. أما االخر فانه 

 مع ابناء لومه والام شبكة جدٌدة من العبللات. 

ٌمول دٌمٌرال: " هنان مابتً برلمانً كردي " ففً اي عالم حلدث شلًء مشلابه..؟ 

خذوا برٌطانٌا  مثاال  فلها برلمانها، وفلً نفلس الوللت لبلسلكتلندٌٌن اٌضلا  برلملانهم كلذلن 

د الغال "وٌلز" ولكن لم ٌمم ٌوما  اٌا من البرلمانٌون الكرد المابتان لٌمول أو ٌدعو إلى ببل

إجراء تعدٌل لانونً من أجل الكرد. أخاطب ضمابر هلؤالء البرلملانٌٌن فلألول: " ٌنلاهز 

عدد سكان الشعب الكردي فً تركٌا العشرٌن ملٌونا ، فلماذا لم تمدموا ٌوما  إللى البرلملان 

ون ٌمر ببعة حموله الثمافٌلة واالجتماعٌلة..؟، اي  نلوط ملن البرلملانٌٌن هلم مشروط لان

أولبن المابتان وما هو حجم لوتهم اذا كانوا عاجزٌن عن تمدٌم مشروط لانون ٌلدعو إللى 

بعة التعدٌبلت المانونٌة أو الثمافٌة او االجتماعٌة او االلتصادٌة خاصة وان بٌنهم تجار 

 م ان وضعهم مختلف تماما  وسٌا جدا .ورأسمالٌون..؟" ملخص الكبل

اناشد هذا الصنف من الكرد وألول لهم: " لم تكونوا فلً اي ٌلوم ملن االٌلام مصلدر 

منفعة ال من أجل الكرد وال من أجل االتران، وانله الملر سلٌا جلدا  ان ٌنصلهر االنسلان 

جٌللدا  ان فللً بوتمللة لومٌللة اخللرى. فللبل األتللران فللازوا بشللًء وال الكللرد. ولللٌكن معلومللا  

الكردي الذي ٌنكلر وٌتنكلر لكلل شلًء ٌتعللك بكردٌتله ال ٌمكلن ان ٌكلون مفٌلدا  ملن أجلل 

 األتران اٌضا .

أرٌد التلذكٌر بمصلطفى كملال، فلً الواللع للم ٌكلن انكارٌلا  لهلذا الحلد. وانملا تطلور 

االنكار فً المراحل البلحمة. فلمصطفى كمال لول مأثور وجهه إلى احلد التلابعٌن الكلرد 

علللى لوللله: " لمللد لللدمت خللدمات كبٌللرة وسللاهمت فللً إحبللاط االنتفاضللة " فٌمللول  ردا  

مصطفى كمال: " ال مكان بجانبً لكلب كهذا خان شعبه ولومٌته لهذه الدرجة.." ثم ٌموم 

بطرده. والمعروف ان مصطفى كمال لم ٌعر اي واحد من هذا الصنف اهتماما  ٌذكر فً 
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الكردي الذي ٌنكر أصلله سلٌا للغاٌلة ومهٌلأ للتلورط  ٌوم من االٌام. لهذا السبب ألول ان

فً كل المساوئ فً اٌة لحظة. وألمثلال هلؤالء دور كبٌلر فلً تنلامً النزعلات المضلادة 

للدٌممراطٌة وانتهان حموق االنسان. لذلن ألول: ٌجلب أال ٌملوم األتلران بتفضلٌل كلردي 

 من هذا النوط. 

مافتلله فللً سللبٌل تحمٌللك حمللوق أفضللل كللردي هللو ذان الللذي ٌللتكلم بلغتلله وٌعللٌش ث

االنسللان والدٌممراطٌللة وٌجللب أال ٌخللاف التركللً، كردٌللا  مللن هللذا النللوط. وعلللى تركٌللا 

 تفضٌل هذا النموذ  الذي ٌعتبر حمٌمة عالمنا المعاصر.

 

 1998أٌلول  1                                               

 

 

 

 

 

 

 كٌف لنا ان نمبل الجور

ان ألول لجمٌع الشعوب المسلمة وشعوب الشرق األوسط حمدا   لبل كل شًء ٌسرنً

هلل علللى سللبلمتكم النحصللار المللؤامرة الدولٌللة التللً اسللتهدفتكم فللً شخصللً وبماءهللا فللً 

منتصللفها دون ان تتكلللل بالنجللاح النهللابً. وانتهللز هللذه المناسللبة ألتمللدم بللأحر تحٌللاتً إلللى 

 جمٌع رفالنا واصدلابنا والبشرٌة التمدمٌة.
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الحادثة لم تكن مجرد حادثة عابرة. انملا هلً واحلدة ملن اشلمل الملؤامرات التلً هذه 

جللرى تمرٌرهللا حتللى االن، وٌتضللح لنللا ٌومللا  بعللد ٌللوم بصللورة افضللل انهللا كانللت أخطللر 

مؤامرة على االطبلق، واالهم من ذلن انها أخذت حربا  اللٌمٌة بعٌن االعتبار. وكملا لفتلت 

الٌهللا كمللا ٌلللً: انهللا تشللبه تمامللا  المللؤامرة التللً سللبمت  مجلللة دٌرشللبٌغل األلمانٌللة االنظللار

الحرب العالمٌلة األوللى وتسلببت بهلا. المتتبعلون للحلدث واللذٌن ٌدرسلونه بعملك ٌلدركون 

طبٌعة المسألة بشكل افضل وسٌرون ان المت مرون لد اخذوا بعٌن االعتبلار حربلا  اشلرس 

ٌللال. فللً الوالللع ثمللة انمللبلب مللن الحللرب العالمٌللة األولللى التللً تمخضللت عللن محاولللة اغت

ومللؤامرة فاشللٌة مفروضللة علللى شللعوب المنطمللة ومكاسللب البشللرٌة تحللت اسللم عملٌللة 

 عسكرٌة استهدفت تصفٌة شخصً بشكل مختلف. 

ٌجلب اإلشلارة إللى شلا  بداٌة ٌسرنً ان اشرح البنٌة التحتٌة لهذه المؤامرة. لبلل كلل

ً التاسللع مللن أكتللوبر تحدٌللدا  فل MED-TVان تعتلٌم ر ولللف إرسللال ي الفضللابٌة الكردٌللة 

دون اي ٌللوم آخللر كللان جللزءا  مهمللا  مللن المللؤامرة التللً ارادوا تمرٌرهللا. اشللرت إلللى هللذا 

الحلللادث للفلللت انظلللار اللللراغبٌن فلللً دراسلللة المضلللٌة واللللذٌن ٌجلللب ان ٌفهموهلللا بعملللك، 

 والصحفٌٌن والكتاب وابناء شعبنا الدران طبٌعة وخطورة المؤامرة التً فرضت علٌهم.

 شن لم تبدأ هذه المؤامرة مع ممولة دٌمٌرال التً لالها فً األول من أكتوبردون 

وجاء فٌها : " سندن العالم على رؤوسهم"، وانما تمتد  جذورها إلى أبعلد ملن ذللن. ولكلن 

لبل سرد ماضً هذه المؤامرة أرى من الضروري التطرق إللى عملٌلة التل مر المفروضلة 

 آب فً شخصً انا بالذات. 15ي ٌموده منذ ونضال التحرر الوطنً الذ PKKعلى 

آب، ان النضال لن ٌفشلل وسٌسلتمر  15حٌن تبٌن فً الذكرى السنوٌة األولى لحملة 

إللى النهاٌلة وتأكللد المتل مرون مللن ان أصلداء نضلالنا سللتنتمل إللى أوروبللا وسلٌتلمى العللون 

ركٌلا كعضلو والمساندة، تولفت بعة االطراف الدولٌة عند هذا الوضع الذي ولعلت فٌله ت

فً حلف الناتو وعالجته بشكل موسع. والمعروف ان الربٌس االمرٌكً انلذان كلان رونللد 

رٌغان الذي وضع برنامجا  خاصا  لتصفٌة حركات التحلرر اللوطنً وعللى رأسلها االتحلاد 

 السوفٌتً، أطلك علٌها "مخطط العاصفة".
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ان تللربط رٌغللان ولللد تجسللد تمثٌللل هللذا المخطللط بأفضللل اشللكاله فللً العبللللة التللً كلل

اٌللول  12اٌلول. وكما هو واضـح لدمـت لنظام  12وكنعان اٌفرٌن الذي كان ٌتزعم نظام 

دعم ومساندة ال محدودة بهلدف الحلد ملن تلأثٌر الثلورتٌن االٌرانٌلة واالفغانٌلة اللتلٌن خلمتلا 

لهللم مصللاعب جللادة، والحٌلولللة دون اخللتبلل المللوازٌن أكثللر ممللا اختلللت علللى الضللد مللن 

اٌللول، فلً  12ا. الجدٌر ذكره ان الدول الغربٌة ككل اشلتركت فلً مسلاندة نظلام مصالحه

 هذه االثناء بالذات انفجرت الحرب العرالٌة االٌرانٌة بهدف منع اختبلل الموازٌن. 

فً هذه االثناء بالذات اخذوا ٌعالجون وضلع حركتنلا بجدٌلة النهلا كانلت تملود نضلال 

لتللً اسللند إلٌهللا دور المخفللر األمللامً وحللامً تحللرر وطنللً جللاد ضللد الدولللة التركٌللة ا

االستمرار فً المنطملة. حلٌن ذان اخلذ النلاتو بتحرٌلن منظمتله الخاصلة المسلماة بلالكبلدٌو 

لتصفٌة حركتنا. والمعروف ان هذه المنظمة كانت تستخدم ضد ملا ٌسلمونه "باالنتفاضلات 

ن وحركلات التحلرر الداخلٌة " وهً تسمٌة كانت تطلك فً غاللب االحٌلان عللى الشلٌوعٌٌ

الللوطنً. وتتحللرن هللذه المنظمللة بسللرٌة تامللة وفللك لواعللد خاصللة بهللا مللن أجللل تحمٌللك 

 التصفٌة.

 كبلدٌو كلمة اٌطالٌة تعنً " الفأس". الدور الذي لعبه الكبلدٌو فً اٌطالٌا فً ولت

كللان الشللٌوعٌون لللاب لوسللٌن أو أدنللى مللن تسلللم السلللطة، غنللً عللن التعرٌللف. والجمٌللع 

المنظمة مررت مختلف المؤامرات لتصفٌة الشلٌوعٌٌن االٌطلالٌٌن وتحوٌلل  ٌعرف ان هذه

اٌطالٌا إلى بلد عانى الوٌبلت واالمرٌن على ٌد المافٌا ما ٌمرب من ثبلثٌن عاما . ٌمكلن ان 

 نورد نفس الشًء من أجل بعة الدول االوربٌة االخرى اٌضا .

 .بعد تحول " الفأس" إلى منظمة لومٌة، أصبح منظمة خاصة

اٌطالٌا كانت حمللة محلدودة لحللف النلاتو. اذا اخلذنا وضلع تركٌلا الحسلاس انلذان ـ 

حٌث لال كنعان اٌفرٌن: " هذا التنظٌم كان تنظٌما  دولٌا ، فحولناه إلى تنظٌم للومً". بعلد 

لٌل نفس الشًء. فً حٌن لٌل فً عهلد جٌلللر ـ كلورٌش : " لملد خصخصلنا  1980عام 

اما  كٌف استولت دابرة الحرب الخاصة على ممالٌد الحكلم فلً هذا التنظٌم " ٌتضح لنا تم
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تركٌا. هذا مع العلم ان تشكٌبلتها داخلل النلاتو كانلت خاضلعة لسلٌطرة الوالٌلات المتحلدة 

 سٌطرة تامة. 

للفت االنظار واالنتباه، أرٌد هنا اإلشارة إلى نمطة أخرى: المعلروف انله ملنح عبلد 

اٌفلرٌن. وللام حٌنلذان بزٌلارة فلورٌلدا فلً الوالٌلات    جاتللً جواز سلفر موللع بتولٌلع

المتحدة مرتٌن وتلمى فٌها الدروس البلزمة للملوات الخاصلة. المعلروف ان فلورٌلدا هلً 

نفس المكان الذي تلمى فٌها توركٌش تدرٌباته. أما أحداث الفتلرة البلحملة وخاصلة انتملال 

رة، وإطللبلق سللراح دمحم علللً جللاتللً إلللى السللاحة االوروبٌللة وتورطلله فللً األعمللال المللذ

آغلجى من سجن مال تبه على ٌد لابد الملوات البرٌلة فلً ذللن الوللت نلور اللدٌن آرسلٌن 

 الذي 

أمن له جوز سفر وارسله إلى أوروبا للمٌام باغتٌال البابا ٌوحنا بلولص الثلانً، كلل 

للاموا  هذه األمور معروفة وغنٌة عن التعرٌف. كذلن لاموا بانفسلهم بشلرح الكٌفٌلة التلً

. المهلم هنلا هلو ان مجموعلة ASALAبها بتطوٌر تجارة المخدرات وتصلفٌة مناضللً 

 من وحدات الحرب جاتللً التً باتت منبوذة االن، كانت لد اعدت كمجموعة

 الخاصة بعلم أمرٌكا الستخدامها فً المهام الخاصة.

تللن كما هو معروف ان فصابل الٌسار التركً فً غالبٌتهلا تعرضلت للتصلفٌة فلً 

المرحلللة. ونفللذت عملٌللات اغتٌللال أولللف بالمللة والبابللا واالعمللال المللذرة التللً لللاموا بهللا 

اساسا  الظهار الٌسار التركً ركتنظٌم ارهابً ي. خاصة وان أوروبا كانت تشهد فً تللن 

المرحلة هجرات مكثفة لادمة من تركٌا، وأغلب الذٌن طالبوا باللجوء السٌاسً كانوا ملن 

ة تلن االعمال وخاصة تللن التلً للام بهلا جلاتللً واعوانله، كانلت ترملً الٌسارٌٌن. جمل

االساءة إللى سلمعة الٌسلار ووضلع العرالٌلل أملام تملدٌم المسلاعدات لله. وللد اسلتمر هلذا 

 الوضع على حاله حتى االمس المرٌب اي لغاٌة إلماء المبة على عبلء الدٌن جالجً.
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آب وبانها  15هم استحالة هزٌمة حملة أما بالنسبة لنا، فكما هو معروف حٌن تبٌن ل

حملة سوف تحمك االسلتمرارٌة وتضلع ثملهلا، فتحلرن عللى الفلور لمطلع السلبٌل أمامهلا. 

المعروف فً هذه المرحللة ان ربلٌس وزراء السلوٌد الغلالً السلٌد أوللف بالملة كلان ملن 

ربٌسلٌا  أكثر المتحمسٌن لمساندة حركة التحرر الوطنً وعلى رأسها فٌتنام وٌشلكل هلدفا  

مللن اهللداف رٌغللان. اضللافة إلللى ذلللن تبللٌن لؤلمرٌكللان بللان الكللرد بللاتوا ٌحظللون بللالمبول 

السللوٌدي وان بالمللة نفسلله كللان علللى وشللن تمللدٌم المسللاندة لهللم. إضللافة إلللى ذلللن عنللدما 

حاولوا توجٌه أولف بالمة للهجوم على الحركة الوطنٌة الكردٌة رد عللٌهم للاببل: " لملاذا 

م الحركة الكردٌة تحدٌدا ..؟ اننً ال ارٌد ان اتورط فً مثل هذا العملل ترٌدوننً ان أهاج

". فللً الوالللع كللان بالمللة حٌنللذان ٌتعللرة لضللغوطات شللدٌدة فللً هللذا المٌللدان. وكانللت 

فرصة تطور الحركة الكردٌة انطبللا  ملن السلوٌد متاحلة تماملا  فلً ذللن الوللت وهلذا للم 

 والكرد. PKKم شعواء ضد ٌكن شٌبا  خاطبا . لذلن بدءوا بحملة تعتٌ

 جرٌمة اغتٌال بالمة وحملة التعتٌم التً شنت على الكرد كانت من فعل التنظٌمات

التً ذكرناها. على سبٌل المثال لالوا:   "ان االوامر جاءت من آبو " كنت اتحرق شلولا  

لمعرفة ملن اٌلن جلاءت تللن االواملر. كهلذه االٌلام تماملا ، تصلدر جرٌلدة حرٌٌلت عنلوان 

 ولكن هٌهات..…". سً ٌمول: " غدا  سٌنكشف هذا االمرربٌ

لبل كل شًء ٌجدر التنوٌه إلى ان سجل أولف بالمة الذي كان ٌدعم نضلال الشلعب 

الفٌتنامً كان سجبل  سٌبا  بالنسبة لنظام رٌغان. واالهم من ذللن، ان حركلة تحلرر وطنلً 

م حللف النلاتو علن اٌللول وتهل 12حممت مصاعب جادة لبلد على تحلالف وثٌلك ملع نظلام 

لللرب، كانللت لللد دخلللت مخطللط أو توجٌهللات هللذا التنظللٌم. بللذلن كللان بممللدورهم إصللابة 

عصللفورٌن بحجللر واحللد  الللتخلص مللن أولللف بالمللة ولطللع الطرٌللك علللى التعللاطف مللع 

الحركة الكردٌة عبلر السلوٌد وإعبلنهلا حركلة رارهابٌلةي. وبلذلن الحٌلوللة دون المسلاندة 

لحركلة الكردٌللة فللً أوروبللا. هلذا كللان الهللدف وهللو شللًء ال التلً ٌمكللن ان تحظللى بهللا ا

ٌستهان بله. والملفلت للنظلر انله تحملك تماملا . حٌلث تعلرة الكلرد لحمللة تعتلٌم شلعواء. 
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واالهم من ذلن هو تغٌٌر نظام الحكم فً السوٌد. تماما  كملا ٌحلاولون فرضله الٌلوم عللى 

 سورٌا.

سللادة المشللاهدٌن وجمللاهٌر شللعبنا أمللا بالنسللبة لوضللع السللٌد األسللد، فللاننً أدعللوا ال

والصحفٌٌن الجراء ممارنات بٌنه وبٌن السٌد أولف بالمة. الننا هنا وبهلذه الملؤامرة أملام 

وضع مماثل تماما . إذ ان تصفٌة بالمة حدث فلً غاٌلة االهمٌلة وللم تنكشلف خفاٌلاه حتلى 

تاملا ، وٌتبلع  االن، بل لم تكشف خفاٌاه بوعً. فلً الواللع تغٌلر نهل  دوللة السلوٌد تغٌٌلرا  

وال اي شلخص باسلمه وال الحركلة  PKKالٌوم فً السلوٌد نهل  غرٌلب فعلبل . فللم ٌحلظ 

السٌاسللٌة الكردٌللة باٌللة مسللاندة، كللذلن ال ٌجللري الحللدٌث عنهللا ولللو بكلمللة واحللدة وانمللا 

تكتفً دولة السوٌد باإلشارة إلى: " الحموق الثمافٌة ". انه نه  خطط لله منلذ أملد. فضلبل  

مللد فرضللت عزلللة تامللة علللى الجالٌللة الكردٌللة هنللان، وٌتصللرف السللوٌدٌون علللى ذلللن ل

وكانهم دربوا خصٌصا  لكً ال ٌمدموا اي أدنى مساندة للمماومة الكردٌة. لو انتبهلتم جٌلدا  

تللرون كٌللف الللاموا الللدنٌا والعللدوها لمجللرد انضللمام للللة للٌلللة مللن الشللباب. جملللة هللذه 

لاطع  اغتٌال أولف بالمة لم ٌكن مجرد جرٌملة وللم التغٌٌرات تؤكد الحمٌمة التالٌة بشكل 

رارهابٌللا ي والتعتللٌم علٌلله فللً أوروبللا، وانمللا  PKKتنحصللر المسللاعً فللً حللدود اعللبلن 

 تغٌر نه  السوٌد تغٌٌرا  كلٌا ، وهذا امر مهم وال ٌزال سارٌا  حتى الٌوم.

 ….المؤامرات مستمرة

عتملل علدد كبٌلر ملن االشلخاص. مع هذه المؤامرة بدأت حملة واسعة فً ألمانٌلا، فا

اي فلً العلام  1988. فلً علام PKKوبذلت المساعً ملن أجلل تشلكٌل معارضلة لمٌلادة 

الذي بدأت فٌه االعتماالت، بدأت سلسلة من المؤامرات الجادة. حٌنذان أوجدوا مصطلحا  

جدٌللدا  اطلمللوا علٌلله تسللمٌة ر التصللدي ي. حٌللث لٌللل لرفالنللا المعتملللٌن: " تصللدوا آلبللو 

طلك سراحكم فً الغد..". اغلب الظن ان رفٌمنا علً حٌدر لٌتان سلٌموم بشلرح هلذه وسن

المسألة. حٌث ترن هذا الرفٌك خمس سنوات رهن االعتملال فلً زنزانلات ألمانٌلا، عملل 

البللولٌس االلمللانً طللوال هللذه السللنٌن إللناعلله بللـ : " ٌكفللً ان تعتللرف بانللن ضللد لٌللادة 
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PKK ٌسللجنون الرجللل خمللس …وخامللة االمللرٌال…" وسللنطلك سللراحن علللى الفللور

سنوات لمجرد ان ٌستسلم لهم. ال لشًء سوى لكً ٌصرح ببعة الكلمات المناوبة ألو  

 االن. هذه كانت المرحلة الثانٌة.

وللمضللٌة جانللب غرٌللب وطرٌللف آخللر أال وهللو لصللة االعتمللال فللً لبنللان. والتللً 

ركٌلا، ولكلن بعلة هطلول تزامنت مع تدبٌر مؤامرة لبلٌماط باربعٌن رفٌملا  فلً سلجون ت

…  PKKاالمطار وانهٌار النفك باءت المؤامرة بالفشل. كانوا أربعٌن من خٌرة كلوادر 

بعدها تحكموا بماعدتنا فً السجون تحكما  تاما . أما فلً الجبلال فكانلت مفلاهٌم العصلابات 

 لد شرعت تطل برأسها. 

عللوم كلان هنلان خلفنلا ملؤامرات كهلذه وراءنلا. كملا هلو م 1990نحن لغاٌة اعلوام 

مبادرة اوزال التً تعتبر فً جوهرها رإعادة نظر جذرٌة للسٌاسة الكردٌةي لدرجلة لٌلل: 

 1991رلنتحللاور حتللى حللول الفٌدرالٌللةي وجهللات النظللر هللذه كانللت منتشللرة فللً بداٌللة 

وحدثت تطورات ملموسة فً هذا المٌدان. استولت رباسلة األركلان حٌنلذان عللى حلزب 

ملن االهمٌلة بمكلان فهلم دور مسلعود ٌلملاز اللذي اشلرف عللى هنا  ANAPالوطن األم 

تمرٌر ثبلث او اربعة مؤامرات ضدنا. انه نموذ  ٌشبه المٌاه الجارٌة تحت التلبن وللٌس 

كما ٌبدو ظاهرٌلا . النتٌجلة التلً توصللنا إلٌهلا تفٌلد بلان حلزب اللوطن االم كلان للد تفكلن 

إللى ابلن شلمٌمه جلاء فٌهلا: " أانلت داخلٌا  حٌنذان. فلتورغوت أوزال لول مشهور وجهله 

 ؟. ٌعنً بذلن ان ابن شمٌمه بدأ بالطعن من الخلف.…اٌضا  اصبحت بروتوس

لٌس بهذا االسلوب وحده انتشل حلزب اللوطن االم ملن اٌلدي اوزال. بلل انله جلرى 

اغراله وعابلته على حد سواء. كذلن جرى تشوٌه سمعة عابلته رأسلرتهي عللى ٌلد امثلال 

الذٌن ٌعتبرون لوة ضاربة فً ٌد ربٌس االركلان. حٌلث وجهلت الشلتابم أمٌن جوله شان 

وشللوهت سللمعة أوزال بأسلللوب ال ٌلٌللك بمللواطن عللادي ناهٌللن عللن ربللٌس الجمهورٌللة. 

حٌث كانت لد بدأت حملة شعواء ضده فً جرٌلدة حرٌٌلت شلارن فٌهلا صلاحب الجرٌلدة 

ألوللى التلً اسلتهدفته عللى نفسه. فً الوالع كان أوزال ٌلمً مسؤولٌة محاولة االغتٌلال ا
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جرٌدة حرٌٌت. فكما هو معروف لدٌنا ان هذه الجرٌدة كانت لد شنت حربلا  خاصلة ضلد 

أوزال. فً الوالع مات أوزال منذ ذان الحٌن. فٌما بعد جلاء موتله الفعللً المعلروف اٌلام 

 من نٌسان التً كان من الممرر ان ٌبدأ فٌها الحوار بٌننا. 15-16-17

المضلٌة النهلا للم تكشلف بعلد، اللراي العلام وأسلرته ٌعرفلون جٌلدا  تطرلت إلى هذه 

بدرجة الشن فلً كٌفٌلة موتله وال ٌؤمنلون بانله ملات بصلورة طبٌعٌلة. كملا هلو معلروف 

جٌدا  انه لتل بمجرد بدأه النماش معنا وإلدامه عللى مبلادرة الحلوار بصلورة مباشلرة. هنلا 

ان ٌبدأ بالحوار المباشلر معنلا فلً الٌلوم ٌجدر باالشارة إلى انه لتل النه كان من المزمع 

 ذاته الذي لتل فٌه.

  ANAPلمللاذا ال ٌسللتطٌع مسللعود ٌلمللاز ان ٌصللبح دٌممراطٌللا ..؟ لمللاذا ٌللذكر اسللم 

وٌمارن باسم العصابات فً ٌومنا هذا . خذوا اٌوب عاشلك ملثبل ، اللذي ٌلزعم انله ربلٌس 

العصلابات: " أخلً العزٌلز  لجنة حموق االنسان فً البرلمان. انه ٌمول الشرس عناصلر

لن كل ما تشاء، للـ اللربٌس ر ربلٌس الحلزبي عللم بملا أللول ". هلذا المثلال وحلده ٌكفلً 

والعصلابات. كلذلن ٌعلرف الجمٌلع   ANAPللداللة على طبٌعة العبللة الموجلودة بلٌن  

. من المعروف ان  جلاتللً للام فلً  ANAPكٌف نصب جاتللً مسعود ٌلماز زعٌما  لـ 

بإثارة مسعود ٌلماز، فمتلل أحلدهما وتلولى اآلخلر زعاملة الحلزب وملن  1991 بداٌة عام

الواضح ان محاولة االغتٌال السابمة اٌضا  كانت من تدبٌرهم. فمرتال دملرآا ر اللذي للام 

 بمحاولة اغتٌال أوزالي هو اآلخر من منظمة الشباب النخبة المرتبطة بـ جاتللً .

ح المضٌة الكردٌلة أملام النملاش. مسلعود ٌلملاز ر الذنبي الذي الترفه أوزال كان  فت

متورط فً جرٌمة لتلل زعٌمله للذلن ال ٌمكلن ان ٌكلون دٌممراطٌا .أرٌلد هنلا التنوٌله إللى 

 اننً بتو أفهم هذه المسألة بكل ابعادها.

هنا ٌجدر بلً التلذكٌر بواحلدة ملن سلمات دٌمٌلرال اٌضلا   عللى االغللب كلان الٌلوم 

سٌلمون عمابهم". موجها  هذا المول إلى البرلملانٌٌن أعضلاء األول من اٌلول حٌث لال: " 
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DEP بعد ٌومٌن فمط لتل دمحم سلنجار، فلدٌمٌرال هلو االخلر ملن النلوط الخبٌلث كالمٌلاه .

الجارٌة تحت التبن . اننً على علم الٌمٌن بان دٌمٌرال استعد لبل ثبلثلة أشلهر ملن ممتلل 

" لللب اوزال ال ٌحتملل، انله راحلل ال اوزال. صحٌح انهم كلانوا ٌكلررون دابملا للولهم: 

 محال ". فً الوالع موته جاء بشكل مبرم  على ٌد العصابات.

على إثرها تحولت كردستان عن بكرة ابٌها إلى اطلبلل وانملاة. كلان ملن المملرر 

. هكللذا كللان المخطللط علللى االلللل خللبلل فتللرة تللولً 1995ان ٌنتهللً تللدمٌرها فللً عللام 

حلد زعمهلم لطعلوا اشلواطا  بعٌلدة فلً هلذا المٌلدان. فلً كورٌش رباسلة االركلان . عللى 

الوالع جمٌع تلن الجرابم والمرى الملدمرة للم تكلن ملن فعلل ٌشلٌل  ر أحلد ابلرز عناصلر 

عصابات الحرب الخاصة فً كردستان. وله الٌد الطولى فلً عشلرات الجلرابم واحلراق 

املر ملن سللطات علٌلا المرى وتدمٌرها وتهجٌرها من سكانها..ي . لو لم ٌتلملى ٌشلٌل االو

لملا فعللل اي شلًء خاصللة وانله ال ٌملللن شلجاعة خطللو خطلوتٌن. مثللل هلذه الشخصللٌات 

استغلت كثٌرا  فً تارٌح كردستان فً اطار سٌاسة تمتٌل الكبلب. فعلى سلبٌل المثلال فلً 

دٌرسٌم وبعد ان لتل آهالٌها عن بكرة ابلٌهم جلاءوا بفلارس وأركبلوه حصلانا  ولٌلل: "لملد 

مر من مصطفى كمال باشا بعدم لتله. فدعوه ٌذهب حٌثما ٌشاء ". فً الواللع جاءتنا االوا

لاموا بترتٌب سٌنارٌوهات مفتعللة كثٌلرة كهلذه الخفلاء ملؤامراتهم. فلً هلذه الفتلرة اٌضلا  

ٌموملللون بالملللاء تبعلللات جلللرابمهم عللللى ٌشلللٌل وسلللواه فلللً محاوللللة ملللنهم لللللتملص ملللن 

ة الكللونتر كللرٌبل دمحم اٌمللور واضللحة المسللؤولٌة. مللع العلللم ان تصللرٌحات ربللٌس دابللر

 وصرٌحة. وباتوا فً وضع ال ٌستطٌعون ان ٌصدوا انفسهم عن التصرٌح بما جرى.

لبل ذلن كانوا لد حاولوا فرة شًء آخر علٌنا سبك للً وشلرحته  ٌجلدر بلً هنلا 

االشللارة إلٌلله مجللددا  النلله عامللل مللؤثر فللً المللؤامرة التللً فرضللت علٌنللا لغاٌللة العللام 

انها تلن المؤامرة التً حاولوا فرضها علٌنا تحت اسم شمدٌن سالك. علً هنا المنصرم. 

شرح السلمات الربٌسلٌة لهلذه التوجٌهلات. لملد لٌلل: " شلمدٌن احلد للادة الكلرٌبل، ومماتلل 

بارط لاتل بممدار ما ٌمكنه ان ٌماتل وسٌشلرط فلً تطبٌلك ضلرورات التوجهلات الجدٌلدة 
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كنللا مضللطرٌن للحٌطللة  1993لبتلله بدلللة منللذ عللام ". لمنللا مللن جهتنللا بتتبللع االمللر ومرا

والحذر. الن فهم هذه المؤامرات ٌحتا  إلى كفاءة خاصة حما . فكلان ملن االهمٌلة بمكلان 

بالنسبة لنا رؤٌة ما ٌرٌدون تنفٌذه بواسطة هذا الشخص. وإال فبل ٌمكن ممارسة السٌاسلة 

لموضلوعٌة محكوملة علٌهلا بصورة أخرى. فالسٌاسة التً ال تستند على العلم والحمابك ا

بالهزٌمللة. لللذلن أخللذنا انتهللان لواعللد الحللزب بعللٌن االعتبللار وتعمبنللاه فتللرة طوٌلللة لكللً 

نكشفه على حمٌمته. وان كان ٌزعم انه " اختطف من جنوب كردستان بحمللة شلٌطانٌة " 

على العكس من ذللن لاملت للوات خاصلة تابعلة لمٌلادة الملوات الخاصلة المرتبطلة بمٌلادة 

ن بمرافمته من جنوب كردستان لكً ال ٌمع فً اٌدي منظمات خاصة مثل الموساد االركا

. ٌعلود سلبب JITEM. بل لم تتح له الفرصلة لممابللة المٌلت أو البلولٌس أواللـ CIAوالـ 

ذلن إلى كونه شخص ملن نلوط خلاص. لبلل ٌلومٌن أدللى بافادتله للمحكملة. أرٌلد هنلا ان 

مؤامرات."لست معترفا ، ولست نادما ، لن أعلود إللى اعر  للٌبل  على افادته ألتمم فترة ال

الكللرٌبل بعللد االن ولكللن سأصللبح مناضللبل  فللً سللبٌل السللبلم ". هللذا مللا لاللله شللمدٌن فللً 

 إفادته، اال انها لٌست ألواله وانما أملٌت علٌه. هنا بالذات لمست آثار المؤامرة الجدٌدة.

نلت للد اتصللت بنلا بعلة كما هو معروف اننا لمنلا بوللف الطلبلق النلار. حٌلث كا

االطراف الكردٌة ذات العبللة مع رباسة االركان ـ ال ادري درجة حسن أو سوء نٌتهم ـ 

لكنهم لالوا عبارة جدٌرة بلالفهم: ر حبلذا للو لملتم بوللف اطلبلق النلاري. ثلم للاموا بلادرا  

نوٌة االسباب والمبررات التً سبك لً وأدرجتها فً مناسبة سابمة. بدءا  من اللذكرى السل

الخامسة والسبعٌن ومرورا  بتولً ربٌس االركان الجدٌد مهمته ووصوال  إللى حللول ٌلوم 

السلم العلالمً فلً األول ملن اٌللول والمشلاكل الثمٌللة التلً تعانٌهلا تركٌلا واللدمار الكبٌلر 

وضللرورة اعللادة بنللاء الدولللة، وبانلله اذا ردو  1996ـلل 1993الللذي حللدث خللبلل السللنوات 

PKK   سٌمومون من جهتهم بالرد بالمثل. ردا  اٌجابٌا 

بصراحة وثمنا بألوال هؤالء وان لم تكن ثمة كامللة، تلاركٌن المجلال فسلٌحا  للبعة 

المبادئ وللت حٌنها: " طالما االمر كذلن لن نتردد فً وللف اطلبلق النلار وان كلان ملن 
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ف طرف واحد فلً األول ملن اٌللول لكلً ال تلراق لطلرة دم واحلدة ". وبالفعلل لمنلا بولل

اطبلق النار ملن طلرف واحلد دون ان تملوم لواتنلا بتنفٌلذ وللو عملٌلة واحلدة طلوال فتلرة 

ولف اطبلق النار. ولكننا راٌنا من الطرف االخر سلسلة ال تعرف االنمطاط من حملبلت 

التمشٌط الجرارة. ولد كانت حمبلت منظمة تكاد تمطع االنفاس لدمنا خبلل الشلهر األول 

وستٌن شهٌدا  اسلتمر الوضلع بمزٌلد ملن الحلدة والشلدة فلً شلهر منها ما ٌمرب من اثنٌن 

أكتوبر اٌضا . بعد فترة وجٌزة للنا: " متى سلتردون علٌنلا..؟ لملد انتهلت الفتلرة المحلددة. 

كان  من الممرر ان ٌأتً الرد فً نهاٌة شهر اٌلول، فلماذا تأخر ولم ٌأتً بعلد..؟ " فمٌلل 

نتظرنلا فعلبل . فكلان الجلواب االخٌلر: " انتظلروا لنا:  " انتظروا فترة لصٌرة أخرى " وا

 حتى االسبوط الثانً من أكتوبر".

مسألة االسبوط الثانً مهمة جدا ، سلواء أللوال دٌمٌلرال أو تحلرن جمٌلع الباشلاوات 

رالجنراالتي اثار الشكون لدٌنا. هذا الموعد لم ٌكن تارٌخا  اعتباطٌلا ، انملا تارٌخلا  غرٌبلا  

ملا بلدأت بعلده موجلة عارملة ملن نعلرات الحلرب. لملد كلان للرارا   ملفتا  للنظلر. سلرعان

لخوة حرب حمٌمٌة، أعتمد ان اللراي العلام ٌعلرف جٌلدا  كٌلف نشلأ للرار الحلرب هلذا، 

انما كانت عبارة لٌلت إلعداد الراي العام التركً من أجل حرب جادة كانوا لد أعدوا لها 

 وأخذت تتطور موجاتها تدرٌجٌا .

اصدلاء سورٌة وتربطه عبللات حمٌمة بها. فلدٌنا معلوملات تؤكلد أربكان كان احد 

بانه راسل سورٌة شخصٌا  للمٌام بدور الوساطة بٌننا وبٌن تركٌا. وال تزال هلذه الرسلابل 

موجودة فً متناول السورٌٌن. وكان هنان حلزب الرفلاه المملرب إللى سلورٌة والموثلوق 

 الحزب عن الساحة.به من لبلها. اننا نعرف جٌدا  كٌف ألصً هذا 

ولكن ملاذا للال رجلابً لوتلان..؟ لملد للال: " ان العللوٌٌن النصلٌرٌن ٌنحلدرون ملن 

أكثر المذاهب المشوهة ". لال ذلن وهو المسلم المعروف فً تركٌا. بعدها لال انهلا زللة 

لسللان وحللاول تصللحٌحها. لكللن الحمٌمللة غٌللر ذلللن، فهنللان مللن أمللبل هللذه الكلمللات علللى 

الكلمللات بمثابللة انتحللار حمٌمللً لهكللذا حللزب. اي ان لٌاملله بللاعبلن  رلوتللاني. مثللل هللذه
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العلوٌٌن جمٌعا  كمنحلرفٌن انتحلار حمٌملً، لكنله املر بمولهلا فلأتمر. حلزب دٌنلً حسلاس 

مثل حزب الفضٌلة ال ٌردد مثل هذه االلوال، لكلن الحلرب كانلت عللى االبلواب. وكانلت 

 لنظام السوري ككل. تستهدف بالدرجة األولى المٌادة السورٌة وتصفٌة ا

هنللان شللًء آخللر لاللله رجللابً لوتللان أال وهللو:" العلوٌللون ال ٌشللكلون سللوى نسللبة 

%. هللؤالء زابلللون واآلخللرون آتللون ". بعللدها حللاولوا 90%، فللً حللٌن ٌمثللل السللنة 10

التسللتر علللى الموضللوط، ولكنلله كللان امللرا  ولللد نفللذ، كللان اشللارة واضللحة بللدأت بعللدها 

لمضادة عمبهلا ذعلر شلدٌد سلاد االجلواء تماملا . وتبلٌن بانله موجات متبلحمة من الدعاٌة ا

ذعر واضطراب جاد. حٌث انتبهت سورٌا بما ال ٌمبل الجدل إلى الحرب التً باتت على 

االبواب. أعتمد ان المضٌة انعكست على االعبلم العربً اٌضا . حٌلث للال مسلعود ٌلملاز 

احلد. ولكلنهم فلً الواللع كلانوا للد  شخصٌا : " سوف ألتللع عٌنلاه " انهلا تعلابٌر ال ٌلفظهلا

عمدوا العزم على التبلط عٌونله. ارٌلد هنلا ان اضلع نمطلة وكعلودة عللى بلدء ان اتطلرق 

 إلى بعة الجوانب الملفتة للنظر على المستوى الدولً.

اسللرابٌل شللهدت جرٌمللة ممتللل رابللٌن. المعللروف ان رابللٌن كللان ٌرغللب فللً وضللع 

ٌك السبلم. لرابٌن لول مأثور جاء فٌه: " ال ٌمكلن نهاٌة للصراط العربً االسرابٌلً لتحم

ان ٌحمك السبلم إال أولبن الذٌن خاضوا الحرب..". اذا ما علدنا إللى اللوراء نلرى رابلٌن 

فً الصفوف األمامٌة ملن الصلراط العربلً االسلرابٌلً، وكلان جلادا  فلً تحمٌلك السلبلم. 

عٌلد الجرٌملة التلً ارتكبلت لذلن فان جرٌمة لتلله لٌسلت جرٌملة علابرة، انملا تشلبه لحلد ب

بحللك أوزال. فمثلمللا نسللفوا السللبلم الكللردي التركللً بمتللل أوزال، بللنفس الصللورة نسللفوا 

السلللبلم العربلللً االسلللرابٌلً بمتلللل رابلللٌن. لسلللت وحلللدي ملللن ٌملللول ذللللن وانملللا ٌملللول 

اإلسرابٌلٌون أكثر ملن ذللن بكثٌلر. الجلدٌر ذكلره ان اغتٌلال رابلٌن هلو اول اكبلر عملٌلة 

 تارٌح اسرابٌل.اغتٌال فً 

كما تبلحظون سبلم شرق أوسطً هابل على وشن ان ٌتحملك، بتحممله تبلدأ مرحللة 

جدٌدة تماما  فلً الشلرق األوسلط. فلً الجانلب االخلر كلان ملن شلأن الموللف اللذي اتبعله 
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أوزال فً الحرب التركٌة ـ الكردٌة ان ٌدشن مرحلة سبلم جادة. حٌث كان ٌزملع وضلع 

استمرت أكثر من الف علام واوشلكت ان تنتهلً بتصلفٌة الكلرد،  نهاٌة لتلن المرحلة التً

والمٌام بحل هذه المشكلة بأسلوب سلمً، هذا ما ال غبار علٌله وال شلن فٌله، ولكنله لتلل. 

مللن الللذي حللل مكانلله..؟ انلله مسللعود ٌلمللاز. ومللن حللل محللل رابللٌن فللً اسللرابٌل..؟ انلله 

ر بنللا االشللارة إلٌلله أال وهللو نتنٌلاهو وكبلهمللا مللن المحللافظٌن. ثمللة حللادث آخللر هللام ٌجللد

اصرار كلنتون وضغوطاته على عرفات ونتنٌاهو من أجلل حلل تللن المشلكلة. فملال لهلم 

صراحة: " ال بدٌل لكلم ملن النجلاح.." عللى اثرهلا توللف نتنٌلاهو علن اللملاءات أسلبوعا  

كللامبل . فللً هللذه الفتللرة تحدٌللدا  بللدأت فضللٌحة مونٌكللا لوٌنسللكً. انتبهللوا جٌللدا   ٌللرفة 

ممابلة اسبوعا  وحٌن اصر علٌه كلنتون بزٌارة امرٌكا فً الٌوم التالً مباشلرة انفجلرت ال

 فضٌحة لوٌنسكً.

الٌللوم اسللتانفت المحادثللات مللن جدٌللد، لكللن فللم عرفللات ال ٌللزال مفتوحللا  وكلنتللون 

ضرب فً ركبته. ال ٌزال كسٌحا . هذان الشخصان ر نتنٌاهو وٌلماز ي ال ٌمومان بفرة 

ق األوسللط دونمللا سللبب، بللل النهللم ٌتمتعللان بللالموة بمللا ٌكفللً لضللرب الحلرب علللى الشللر

الللربٌس االمرٌكللً فللً ركبتلله، ولتللل ربللٌس جمهورٌللة دولللة مرمولللة. هللذه حمٌمللة ٌجللب 

 التسلٌم بها. انهم الوٌاء على االلل بممدار أولبن الذٌن ارتكبوا جرٌمة أولف بالمة.

 …حمائك وعملٌات مهدت السبٌل أمام الحرب

)عملٌدات دخل االسواق كتاب جدٌلد حملك مبٌعلات كبٌلرة تحلت عنلوان:  لبل عامٌن

كاتللب هللذه الرواٌللة هللو تللوم كبلنسللً، ٌمللال بانلله مللن  …(مهدددت السددبٌل أمددام الحددرب

المحافظٌن ملتزم بالمعتمدات العسكرتارٌة لرأت لبل فتلرة ملخصلا  لهلذه الرواٌلة وأدعلوا 

ٌللة لكللً ٌتمكنللوا مللن فهللم حاضللرنا المثمفللٌن والصللحفٌٌن المهتمللٌن إلللى لللراءة هللذه الروا

لحلد كبٌلر. مبٌعلات هلذا الكتلاب  ) رجال السٌد الدرئٌس (بصورة افضل. انه ٌشبه كتاب 

حطمت رلما  لٌاسٌا  وتحول إلى موضوط الفبلم السٌنما. أحد هذه االفبلم ٌتناول شخصٌة 

 ٌكا.الربٌس االمرٌكً الحالً كلنتون. حبكة الكتاب مبنٌة على أساس شخصٌة مثل مون
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ٌطبللك كسللٌنارٌو علللى  ) عملٌددات مهدددت السددبٌل أمددام الحددرب..(مضللمون كتللاب 

أرة الوالع منذ عامٌن. اسمً اٌضا  ٌرد فً هلذا الكتلاب، ٌلرد تحلت اسلم رلاٌلا هلان ي. 

 وتبلغ درجة دلة المعالجة حدود توضٌح ادق تفاصٌل كٌفٌة انهاء وضعً. 

ه بٌوم. اذا ما اخذنا جمٌع معطٌلات التولٌت هو التاسع من أكتوبر أو لبله وربما بعد

الحرب بعٌن االعتبار ٌبدو لنا انه الٌوم الذي تنتهً فٌه جملة من االحداث. الكتاب ملفلت 

للنظر لدرجة ال تصدق. وخاصة تلن العملٌة التً تبدأ من سورٌا وتنتهً فلً تركٌلا، اي 

ٌلن تنتهلً عملٌلة بتنفٌذ عملٌة لضرب السد المابم على نهلر الفلرات. ولكلن هلل تعرفلون ا

التمشٌط التً تموم بها تركٌلا..؟ انهلا تنتهلً فلً البملاط  اي فلً منازلنلا الموجلودة هنلان. 

كللذلن ٌللورد الكاتللب أدق التفاصللٌل حللول كٌفٌللة احللتبلل المصللر الجمهللوري فللً سللورٌا 

 وٌشٌر إلى صوارٌح توما هون التً تطلك على سورٌا من احدى البوار  االمرٌكٌة.

نارٌو الكتاب، ولكن هنلان فلً الممابلل الجانلب التطبٌملً لبلحلداث ما اوردته هو سٌ

والولابع. حٌث كتب الصحفٌون االتلران كٌلف ٌلدخلون ملن شلمال سلورٌا وٌصللون إللى 

ساعة دون اي تولف سوى لتناول كوب من الشاي. كذلن ٌجري  24جنوبها فً غضون 

كملا اشلار الٌله رجلابً  الحدٌث عن انتفاضة غرٌبة ٌجلري بهلا لللب نظلام الحكلم ـ تماملا  

، وتسلتهدف هلذه االنتفاضلة اللربٌس السلوري  PKKكوتلان ـ غٌلر مكتفلٌن بتصلفٌتً و 

ونظلام الحكللم بالدرجلة األولللى. فٌلذهب الللربٌس، ٌلذهب النظللام وٌنجلو مللن ٌنجلو لمجللرد 

 الصدف.

وان كانت هذه التفاصلٌل وجمللة هلذه المضلاٌا مجلرد سلٌنارٌو، لكلن المتحملك عللى 

أكتلوبر  9 – 8 -7ابك له تماما . فكما هو معلروف كتبلت الصلحف اٌلام ارة الوالع مط

نبللأ مجللًء بارجللة امرٌكٌللة محملللة بصللوارٌح تومللا هللون إلللى سللواحل البحللر المتوسللط. 

والملفت للنظر ان حلف الناتو لم ٌمم حتى االن باجراء المناورات فً خلٌ  االسكندرونة 

ات تسللتخدم فٌهللا االسلللحة والتمنٌللة لكللن فللً تلللن االٌللام تللواردت االنبللاء بشللأن منللاور

المتطلورة التلً حملتهللا بلواخر ضللخمة إللى الموللع المللذكور. ولٌلل بللان هلذه المنللاورات 
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ستستمر إثنً وعشرٌن ٌوما . لكن الحمابك تؤكد ان حلف الناتو لم ٌخطط لمناورات كهذه 

ونصللبت صللوارٌح بعٌللدة المللدى فللً ألللرب االمللاكن وانصللبو الحللدٌث عللن منللاورات 

مة تموم بها تركٌا. فسألنا المسؤولٌن فً حلف الناتو عن طبٌعة هذا التحرن فلردوا مزعو

علٌنا لابلٌن: بانه مجرد نمل لبلسلحة والذخابر ولٌس مناورة. الجرابد اٌضا  اشلارت إللى 

 ذلن ولكن بصورة غٌر مباشرة.

ت كذلن وردتنا انباء عن نمل كمٌات هابلة من اللذخٌرة ونملاذ  غرٌبلة ملن الطلابرا

ملن أكتلوبر، ولٌلل ان تللن الطلابرات محمللة بصلوارٌح  8-7إلى لاعلدة انجرلٌلن ٌلومً 

هلم انفسلهم الساسلة والملدنٌون والعسلكرٌون  )سدنمتل  عٌونده(بعٌدة المدى. الذٌن للالوا: 

البارزون فً تركٌا. منذ عامٌن وٌجري الحدٌث عن االتفاق االسرابٌلً التركلً، انتبهلوا 

ا االتفللاق بعللد ممتللل رابللٌن وفللً ولللت كانللت االدارات الطاربللة جٌللدا ..! لمللد ابرمللوا هللذ

والحكومات المؤلتة تتولى ادارة شؤون تركٌا. لنسترجع هنا فترة الحرب العالمٌلة الثانٌلة 

وهتلر، المرحلتان متشابهتان لدرجة بعٌدة، حٌث ضرب كلنتون فً ركبته، جرى تصفٌة 

ظٌملله السللري الكبلدٌللو. ٌجللب ان ال رابللٌن وبللدأت بعللدها سللٌطرة النللاتو التامللة علللى تن

ٌراودكم اي شن فٌما للناه وخاصة فٌما ٌتعلك باالجواء التً تولدت فجأة فً تركٌا والتً 

وخاصلة  1991شلباط، بلل والفتلرة التلً سلبمتها ملن علام  28ٌجب معالجتهلا ابتلداء  ملن 

مدنٌلة للم محاولة ربٌس األركان الرامٌة للتحكم بكل شًء تدرٌجٌا  حٌث لم تبلك مؤسسلة 

ٌتسلللل إلٌهللا او لللم ٌللتحكم بهللا وبلللغ بلله االمللر حللدود التسلللل والسللٌطرة المطلمللة علللى 

المؤسسات الرٌاضٌة والفنٌة اٌضا . السؤال هنا: لماذا كل هلذه السلٌطرة والرلابلة..؟ انهلا 

من أجل اصدار لرار هام فلً مثلل هلذا الٌلوم الحسلاس. ففلً المجتملع االسلرابٌلً اٌضلا  

شللًء ولكللن بعلد كللتم افلواه دعللاة السللبلم. اننلا نللدرن تماملا  عللدم رغبللة  ٌمكلن تمرٌللر كلل

 كلنتون فً نشوب الحروب ولكن شل تأثٌره تماما .

افعال مسعود ٌلماز تجلاه حزبله وربٌسله غنٌلة علن التعرٌلف. لملد جلاءت فلً اطلار 

تحالف مبرم، االبعد من ذلن هو مساعً تنظٌملٌن فاشلٌٌن لبلسلتٌبلء عللى الدوللة وكبلت 
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ٌممراطٌات والمؤسسات المدنٌة وهً فلً جوهرهلا محاوللة لفلرة اتفلاق سلري عللى الد

 شعوب الشرق األوسط.

بهللذه المناسللبة اناشللد الللراي العللام االسللرابٌلً  اننللا نللدرن جٌللدا  انلله هنللان راي فللً 

لملد تسللطت عللى الحكلم …! اسرابٌلي موجة من دعاة السبلم، لكن كتمت انفاسلهم. اجلل

وى من هذا النلوط، وفلً الجانلب االخلر هنلان وضلع كلنتلون اللذي فً اسرابٌل وتركٌا ل

اشرنا الٌه. أما أوروبا فانها فً االصل لم تتوجه نحو الدٌممراطٌة منذ عهد أوللف بالملة، 

بالممابل اٌران انشغلت فً تللن الفتلرة بمشلكلة افغانسلتان، بٌنملا انشلغلت أوروبلا بمشلكلة 

نا. هنا تحدٌدا  ٌكملن وجله الغرابلة حٌلث تمتلد كوسوفو ستمضً االٌام والشهور لتبدأ حرب

سلسلللة االحللداث إلللى فتللرة خروجنللا مللن انمللرة حٌللث تحولللت محللاوالت تصللفٌتنا بعملٌللة 

مت مرة من هذا النوط، إلى تملٌد من تمالٌد تركٌا. ولحسن حظنا لم نملع حتلى االن ضلحٌة 

د انله ملن أكثلر لهذه العملٌة. للد تسلألون وكٌلف نجلوت ونفلذت بجللدن حتلى االن..؟ أعتمل

المواضٌع التً ٌتشوق شعبنا واصدلابنا والمثمفون والصحفٌٌن والكتاب إللى معرفتله. انلا 

نفسً ال زلت ادرس هذا الموضوط. رغم عدم اتضاح هذه الملؤامرة حتلى االن، اال اننلا 

نجحنا فً اجتٌازها صلدفة بعلة الشلًء ولحسلن حظلً اللذي الزمنلا ولحلد كبٌلر نتٌجلة 

 تخذناها. التدابٌر التً ا

"   MED-TVانكلم تسلألون: " لملاذا جلرى تعتلٌم ر وللف بلثي الفضلابٌة الكردٌلة 

انتهز هذه الفرصة النتمد الصحفٌٌن  فً الواللع كلان عللٌهم توجٌله سلؤال: " لملاذا الٌلوم 

تحدٌدا ..؟ " واالجابة علٌله بانفسلهمي ٌملول اللبعة: " لملد اعتلدنا عللى هلذا االملر، تفعلله 

واالخللر " كبل..فهللذا خطللأ والدولللة ال تفعللله دومللا . الختٌللار ذلللن الٌللوم تركٌللا بللٌن الحللٌن 

أسلبابه ودوافعله الهاملة جلدا . فلً الواللع كنلت فلً ذللن الٌلوم اطٌلر فلً الجلو بالطلابرة ـ 

سوف تتضح هذه المسلألة الحملا  بصلورة أفضلل ـ واننلً لعللى لناعلة ملن ان الصلوارٌح 

ها فلً الحلرب المرتمبلة، والطلابرات بعٌلدة التً ذكرتها والتً كلان ملن المزملع اسلتخدام

المللدى واالسللتعدادات التللً اجراهللا االسللطول االمرٌكللً والصللوارٌح التللً نصللبت علللى 
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شواطا البحر المتوسط، جملة هلذه االسلتعدادات كانلت تسلتهدفنً شخصلٌا . للذلن تطللب 

ٌللع االملر مكلان تواجللدي شخصلٌا  فلً تلللن االثنلاء لللو رجعلتم إللى الللوراء تلرون ان الجم

، وكلل شلًء مكلرس ضلدي.  ًو ٌمول: " آبو" دون سلواه. فكلل االنظلار كانلت منصلبة علل

العنوان الذي تصدر صفحات الجرابد كان: " إما آبو أو الحرب" هذا صحٌح تماملا  وكلل 

، والحللرب علللى وشللن ان تبللدأ والكللل ٌسللأل ٌللا تللرى اٌللن هللذا  ًو شللًء كللان منصللب عللل

ن: " ال نعلرف مكلان وجلوده" وٌلرد عللٌهم الرجل..؟ السلورٌون كلانوا مندهشلٌن وٌموللو

اآلخللرون " ال ٌهمنللا. علٌللن ان تللأتً بلله اٌنمللا كللان" فتللرد علللٌهم سللورٌة بللدورها لابلللة 

:"امنحللونً   فرصللة " فللبل تتلمللى سللوى ردا  واحللدا : " لللن نمللنحكم اٌللة فرصللة " الفتللرة 

لطعٌلا ، لكلن المحددة انتهت، نمطة الصفر بدأت وبلغ السٌل الزبى.. ! لرار الحلرب كلان 

 مكان تواجدي كان ال ٌزال مجهوال .

ولدٌنا معلومات اخرى تفٌد بانه كان هنان من ٌتعمبنا باستمرار تماما  كما حدث هذا 

والمللً المللبة علللى الللبعة. هللؤالء كللانوا ٌمولللون: " براٌنللا ٌحتمللل ان  1996فللً عللام 

للز خللبلل هللذه االٌللام ". هللؤالء كللانوا عمللبلء دسللهم اآل خللرون بللٌن ٌحللدث لصللف مركو

صفوفنا. وبالفعل كان من الممرر حدوث المصف فً التاسع من أكتوبر، لكن حدوثه كان 

 ٌفرة تحدٌد المكان والزمان. تماما  كما حدث فً السودان.

انظروا إلى مسعود ٌلماز واالضطراب الذي ولع فٌه، كلان ٌملول: " لملد انتهلى كلل 

ملا  والجمٌلع عللى عللم بلذلن. وحصلل شًء ". انه التحذٌر االخٌر. لرار الحرب كلان لاب

على الصبلحٌات التامة ولرار البرلمان تحت شلعار:" ٌلد واحلدة وصلوت واحلد". ولكلن 

لحسن الصدف زمان ومكان تواجدنا فلً ذللن الٌلوم كلان مجهلوال  رغلم تعمبنلا ثبلثلة اٌلام 

ة متوالٌة. هذه النمطة تبدو لً بحاجة إلى مزٌد ملن التوضلٌح. حٌلث كنلا للد أطلعنلا بعل

األصدلاء، أو باألحرى سألوم بتمصً وبحث المسألة. كان على أولبلن األصلدلاء الوفلاء 

بوعللد مسللبك فللً تلللن السللاعة الفبلنٌللة ". لكللنهم نمضللوا العهللد ولللالوا: "علللٌكم التحللرن 

بصورة ٌجب ان تنتهً حتما  بالصلورة الفبلنٌلة والسلاعة الفبلنٌلة". طبعلا  رفضلت االملر 
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؟!  اننلً أشلتم …رٌدونً ان أتصلرف بالصلورة والسلاعة الفبلنٌلةوسألتهم:        لماذا ت

 رابحة المؤامرة فً هذا المول ". هذا ما للته وأبٌت االلتزام بمولهم.

 ل شًء جاهز، لكننً غائب..ك

أسفر هذا الوضع عن نماش حاد استمر ساعة أو ساعتٌن. بكل تأكٌد كان شًء غٌر 

وللد تملكتنلا الحٌلرة والدهشلة نتٌجلة هلذا  منتظر. حدث ذلن مساء ٌلوم الجمعلة الماضلً.

النمللاش وال ٌسللعنً االن اال ان ألللول لهللم: " انكللم كنللتم بصللدد لعبللة لللذرة". لمللاذا حللولتم 

فرة تلن الساعة تحدٌدا ..؟ ناهٌكم ان هذه المحاولة كانلت منافٌلة تماملا  للواللع وبالتلالً 

ً االمللر مللؤامرة بكللل تأكٌللد " التولٌللت والفعللل كبلهمللا كانللا منافٌللان. فملنللا لهللم: " ان لفلل

فرفضللنا االلتللزام وغٌرنللا الزمللان والمكللان. جللرى هللذا النمللاش، لللٌس بالطرٌمللة التللً 

ٌفهمونها وٌنتظرونها وانما وفك مشٌبتنا. انله ملن محاسلن الصلدف والحلظ، او بلاألحرى 

نتٌجة طبٌعة لخٌارنا. للن اتوسلع فلً شلرح هلذا الموضلوط الننلً اهلتم بله كثٌلرا . اي ان 

مللان والمكللان الللذي كللان مللن الممللرر ان ٌمطرونللا بصللوارٌخهم، لللم ٌضللبط حسللب الز

مشٌبتهم. كانوا لد حددوا مكانٌن اثنٌن من تلن التلً نرتادهلا. لكلن حلٌن ذهابنلا فلً اتجلاه 

اخللر مختلللف راحللت مخططللاتهم ادرا  الرٌللاح. ال ٌسللعنً هنللا اال ان ألللول وبمنتهللى 

تت االن منطملة الشلرق األوسلط فلً معمعلان الصراحة، لو سارت األمور كما اشتهوا لبا

حرب اللٌمٌة. حٌث كان ملن المملرر ان ٌموملوا بمصلف مكلان تواجلدنا ـ كلانوا ٌعتمدونله 

" عملٌدات مهددت السدبٌل أمدام مكانلا  ملا فلً سلورٌا ـ تماملا  كملا ورد فلً كتلاب النسلً 

ف اضلافة إللى ذللن كانلت الجرابلد للد نشلرت مخططلات كٌفٌلة لصلف األهلدا الحرب.."

االلتصادٌة. وأعتمد انه كان من الممرر فعبل  لصف المنش ت االلتصادٌة الحٌوٌلة ولصلر 

ربٌس الجمهورٌة فً سورٌا وفك تلن المخططات. للٌس هلذا وحسلب، انملا لاملت تركٌلا 

برسللم كارٌكللاتورات هللذه العملٌللات. وكتبللت جمٌللع الصللحف التركٌللة عللن الكٌفٌللة التللً 

سد وٌمزلون جسلده وٌموضلون نظلام الحكلم وٌلأتون ٌمضون على السٌد الربٌس حافظ اال

بنظام جدٌد. جمٌع االحزاب المشلاركة فلً البرلملان تحلدثت بملا فٌله الكفاٌلة علن الكٌفٌلة 
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التً ٌلمنون بها سورٌا الدروس والعبر وحلددوا ملا كلانوا ٌملونله عللى سلورٌا وٌلدعونها 

و بلدأت الحلرب بهلذه على المٌام بها وكانهم ٌضلعون برنلام  عملل للحكوملة السلورٌة. لل

الصورة ضد ملا اسلموه باإلرهلاب، اتسلاءل االن كملا ورد فلً الكتلاب، ٌلا تلرى ملا هلً 

النتاب  التً كانت ستترتب علٌها..؟ مجرد التفكٌر فٌها أمر مخٌف. وال ٌزال العالم حتلى 

هلللذه السلللاعة ٌنلللالش االملللر فٌملللا اذا كلللان شلللاهدا  ملللأخوذا  علللن رواٌلللة أم مجلللرد ملللزاح 

 …!.عنٌف

ه كانت أهدافها..! السبب الربٌسً لعدم نشوبها هو عدم تواجدنا فً المكلان اللذي هذ

-MEDتولعوه. أجل االن فمط ٌمكنكم ان تفهموا لماذا اولفلوا إرسلال الفضلابٌة الكردٌلة 

TV  ولماذا عتموا علٌها فجأة..؟ فهً االخرى كانت جزءا  من المخطلط. حٌلث تولعلوا .

على لٌد الحٌاة. وعندها ٌنفذون عملٌاتهم وٌغلمون الفضابٌة ان نتحدث الٌها فٌما لو بمٌت 

 الكردٌة وإلى االبد. وهنا تحدٌدا  ٌكمن سر األمر. 

لو انجزت هذه الحملة بنجاح، لما تبموى شًء ٌذكر ٌتعلك بالكرد. على االرجح كلان 

ٌحتمل ان تصمد الفضابٌة الكردٌة فٌموملوا بكلتم صلوتها بحجلة انهلا صلوت المعارضلة. 

تبهوا جٌلدا   تزعملون انكلم صلحفٌون، لكلنكم تعلالجون األملور بضلٌك مفلرط. وبالتلالً ان

كانوا سٌمومون بولف ارسلال الفضلابٌة الكردٌلة تحلت ذرٌعلة انله صلوت معلارة لهلذه 

الحرب. هذه المضلٌة وحلدها دلٌلل ومعطلى كلاف لتنفٌلذ مل ربهم. وإال لملاذا للاموا بتعتلٌم 

 توبر دون سواه.الفضابٌة الكردٌة ٌوم التاسع من أك

كل شًء واضلح للعٌلان، وسلمطت ألنعلتهم وانكشلفت رذابلهلم وللبحهم وانحطلاطهم 

وللة شرفهم. هنا ٌحضرنً مولف مسعود ٌلملاز اثنلاء ملؤامرة السلادس ملن اٌلار. حٌنهلا 

كتبت الجرابد التركٌلة تملول: "لملة مصلغرة عللى االللدام بلٌن ربلٌس االركلان ودٌمٌلرال 

د ٌلماز انذان :" انتظلروا ٌلوم السلادس ملن اٌلار سلوف أدللً ومسعود ٌلماز " لال مسعو

بتصرٌح مهم " فً نفلس الٌلوم نشلر خبلر ٌملول: " آبلو أصلبح فلً خبلر كلان " ولكلن للم 

ٌتحمك لهم ما أرادوه، ففشلت المؤامرة واولفوا االجتماط الصلحفً لبلل ان ٌنتهلً، فسلأله 
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ؤامرة فشللت. نفلس الشلًء ٌحلدث الصحفٌون: " لماذا لم تملل شلٌبا ..؟ ". للم ٌملل الن المل

االن اٌضللا  لمللد خمللدت نللار تركٌللا وٌللزعم انهللا النللت وفوتللت صللٌدها الثمللٌن. لكنلله أمللر 

جنونً ان ٌموم بلد بالمضاء على بلد آخلر فلً غضلون أربعلة وعشلرٌن سلاعة ملن أجلل 

شلللخص واحلللد  فٌنسلللف المصلللر الجمهلللوري وجمٌلللع المنشللل ت االلتصلللادٌة الحٌوٌلللة 

ٌرٌدون لتل " ارهابً.." واحد تماما  كما حلدث فلً السلودان. للد  والمطارات بحجة انهم

ٌتحمك ذلن أوال، ولكنه فً كل االحوال اجحاف ومظلمة ملا بعلدها ظللم. كلملا فكرنلا فلً 

 االمر بمزٌد من العمك تبدو لنا وخامته بصورة أفضل.

فً نفس الولت الذي تمرر فٌله تملوٌة النظلام السلوري، جلرى حشلد عشلرة آالف 

فً العراق. اندهش الجمٌع لبلمر وتسابل لماذا هذا الٌوم تحدٌدا ..؟ فً الوالع كلان جندي 

كان لد لام لبل ذللن باٌلام  PDKالمخطط لد رسم بشكل ٌرتبط بنا اٌضا . والمعروف ان 

ي فتاة من فتٌاتنا تصفٌة جسدٌة دونملا سلبب. لتصلفٌة هاتٌلن الفتٌلات 18معدودة بتصفٌة ر

هلً جلزء منله. فعلل ذللن تحلت اسلم الحٌطلة واتخلاذ التلدابٌر صلة وثٌملة بلالمخطط، بلل 

 البلزمة. هكذا بدءوا باإلعداد للحرب خطوة تلوى أخرى. 

فللً الوالللع تعتبللر اتفالٌللة واشللنطن احللد االدلللة المللذرة علللى خللداط الشللعب الكللردي، 

وللٌس هنلان اتفالٌلة ـ بمعنلى الكلملة ـ ٌمكلن تنفٌلذها، وانملا كانلت مجلرد طعلم الملً بله 

افها بهدف الحٌلولة دون نشوء مماوملات ووحلدة كردٌلة محتمللة. وٌلدعون أطلراف الطر

االتفاق إلى البماء لابلٌن لهلم :" ال تلذهبوا " انتبهلوا جٌلدا  فاالنكشلاري مسلعود البلارزانً 

لللال: " سللأعود فللً العشللرٌن مللن اٌلللول " لكنلله لللم ٌعللد، وال ٌللزال فللً الخللار ، أسللٌاده 

ن الللتخلص مللن آبللو وانهللاء امللر هللذه الدولللة وتلللن، فتلللن ٌمولللون: " ال تللذهبوا إلللى حللٌ

المناطك لكم دون سواكم " هذا ما للالوه لتللن الشخصلٌات الغافللة والعبٌطلة. للو نفلذ هلذا 

 المخطط، لسمط الشرق األوسط بكامله. ولكن ماذا ٌحدث بعدها..؟.

 …الشرق األوسط على وشن السموط
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انهلم لٌملكلون الملوة البلزملة للذلن. فعبل  كان الشرق األوسلط عللى وشلن السلموط و

وأكرر المول: ان حملة طالبان لم تظهر عبثا  فً أفغانستان. بعدها للن تبملى دوللة عربٌلة 

ٌمكلللن ان تبلللدي مماوملللة تلللذكر. إللللى اٌلللن كلللان ٌحتملللل ان ٌمتلللدوا..؟ لنأخلللذ التحلللالف 

لسٌاسللٌة، االسلتراتٌجً بعللٌن االعتبللار وال سلٌما فللً المٌللادٌن، االلتصلادٌة، العسللكرٌة وا

ٌبدوا انه على حد لول نتنٌاهو  الشرق األوسط كان على أبواب حلرب أوسلع ملن حلرب 

الخلللٌ . كانللت حربللا  أفظللع مللن تلللن التللً شللنوها علللى صللدام وعلللى جنللوب لبنللان عللام 

. انها لٌست مجرد أحداث عابرة. فً حٌن تلن التلً حلاولوا تطبٌمهلا علٌنلا تفولهلا 1982

تبعها سموط لبنان والعراق خطلوة تللو االخلرى. حٌلث كلانوا بكثٌر وكان من الممرر ان ٌ

ٌهدفون إلى سموط الشرق األوسط بأسره مع سموط سورٌة. انه جنون هتللري...فتح هنلا 

وهنان، إلغرق العالم فً بحر من الدماء. إلى اٌن اسلتطاط ان ٌمتلد..؟ هلذه الحلرب هلً 

حاوللت شلرحها بأسللوب  االخرى كانت تضمر الهدف نفسه، هكذا سارت األمور، لكننً

 روابً، تظل رغم كل شًء الحمٌمة بعٌنها.

انها حملة لم تكتمل. لمد خرجت السٌوف من أغمادها ولن تعود الٌهلا بسلهولة. لهلذا 

السللبب ألللول للبشللرٌة التمدمٌللة وفللً ممللدمتها شللعوب الشللرق األوسللط حمللدا  هلل عللللى 

د ٌجربون نفس الشًء ثانٌة، سبلمتكم. إذ عجزوا عن تثبٌت مكانً وتوجٌه الصوارٌح. ل

فبل ٌزالون على نفس التصمٌم. اننً لم أشر إللى وضلع ملا لبلل الحلرب العالمٌلة األوللى 

عبثا . وال أرى هنا مبررا  لتوجٌه نداء ما إلى البشرٌة التمدمٌلة، النهلم برمجلوا كلل شلًء 

ي للرار. مسبما  فالربٌس االمرٌكً كلنتون ضرب فً كلتا ركبتٌه وللٌس بمملدوره اتخلاذ ا

وهو بلٌن اٌلادٌهم كاألسلٌر. للم ٌسلبك ان وللع اي ربلٌس دوللة فلً العلالم اسلره فلً هكلذا 

ضعوا نهاٌة لهلذه "وضع، هب االعبلم الفرنسً فجأة كمن ٌصحو من ثبات عمٌك ولال: 

 الجرٌمة.

كل هذه السمات مهمة للغاٌة، ولكن هلل ملن صلوت واحلد ارتفلع فلً تركٌلا..؟ بعلد 

العصابات والمافٌا تصول وتجول فلً تركٌلا وامتزجلت كلٌلا  ملع  ارتكاب الجرابم، اخذت
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الساسة..انظروا كٌف ٌستولون على المصلارف. والطرٌملة الوحشلٌة الرهٌبلة التلً لتللوا 

بها االبرٌاء..اجل فالنظام والع تحت رحمتهم وبٌن اٌادٌهم. وانهم ال ٌتوانون فً فعل اي 

لة  فاللذٌن للاموا بتصلفٌة رجلل لله ثملله شًء ٌحلو لهم. اآلخرون اٌضا  عللى نفلس الشلاك

مثل رابٌن واولعوا كلنتون فً هلذا الوضلع ال ٌتوانلون علن المٌلام بلاي شلًء..ٌمولون: ر 

لمد لصفنا صدوام الن اإلرهابً أسامة بن الدن كان هنان..ي. واالن: ر سنضرب آبو، كل 

 شًء مباح لنا، جعلنا نفمد ال ادري كم من رجالنا..ي. 

تمٌللٌم هللذه الدٌماغوجٌللة بصللورة جٌللدة. لبللل كللل شللًء علللى الشللعب  ٌجللدر بنللا هنللا

الكردي ان ٌدرن جٌدا  اننا خضنا مماومة ضارٌة لكلً ال ٌلزول اسلمه ملن التلارٌح. وللد 

بللدأ هللذا الشللعب بفضللل مماومتنللا ٌتعللرف علللى نفسلله شللٌبا  فشللٌبا ، تللأتً انللت لتمحللو هللذا 

ابللا  فمللاذا ٌكللون..؟ اجللل انلله الشللعب مللن علللى وجلله االرة. ان لللم ٌكللن هللذا الفعللل اره

ارهاب، بل وأسوأ انواعه..انظروا إلى جنوب كردستان انهم ٌرفضلون حتلى ذللن الحكلم 

الذاتً الممام على اٌادي اعوانهم وهذا مهم جدا . انهم ٌمولون: ر لن ٌكلون هنلان اي حكلم 

كللم ذاتللً كللردي..ي حسللنا ..ولكن ألللن ٌنهللً النظللام بهللذا الشللكل هللذا الشللعب المسللكٌن..؟ 

كردي سٌبمى من بعدنا..؟ انتبهوا للذلن جٌلدا ، للن ٌبلك كردٌلا  واحلدا ، سٌسلحمون جمٌعلا ، 

فللاي سللبلم هللو ذلللن الللذي تتحللدث عنلله..اٌاكم تسللمٌة زمللرة العمللبلء الللذٌن ٌبمللون فللً 

المحصلة كفلول السٌوف بالكرد، ألفا  منهم ٌمومون بالهجوم عللى فتلاة فلً ممتبلل عمرهلا 

وح كردٌللة ٌمكللن انتظارهللا مللنهم..؟ أجللل فالوضللع وخللٌم لهللذا وٌمزلللون جسللدها. فاٌللة ر

ًو ومحبتلً أو االسلف  الحد. اي لم ٌتبك للكرد اي شًء. ال أدعلواكم بلذلن إللى التفكٌلر فل

، وانمللا أدعلللواكم إلللى الوالعٌللة والمنطلللك. لمللاذا ال ٌمللوم المثمفلللون الكللرد او انلللتم  ًو عللل

 الصحفٌون بدراسة النماط التً ذكرتها..؟.

إلى شمدٌن كٌف تحول فجأة إلى داعٌة سلبلم. ٌملول انله مناضلل فلً سلبٌل انظروا 

السلم. ٌا للمهزلة..شمدٌن سٌحمك السلم الكردي، كنت أعتمد اننا نناضل فً سلبٌل تحمٌلك 

السلللم. مللددت ٌللدي، لكنهللا ظلللت فللً الهللواء. وكللان الللرد مسللألة ر االسللبوط الثللانً مللن  
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سلتأتً لتمسلن بٌلدنا المملدودة للسلبلم، جوبهنلا  أكتوبري فً الولت الذي كنلا نعتملد ان ٌلدا  

بمخطط حرب رهٌب لمد فعلوا الشلًء نفسله خلبلل التلارٌح ملرارا  عدٌلدة، لكلن فلً هلذه 

المللرة فشلللوا فللً تحمٌللك النجللاح الكاسللح. كمللا ذكللرت لللاموا بانهللاء حلللف النللاتو لمشللكلة 

انلا الوحٌلد اللذي كوسوفو لٌنشغلوا وٌعملوا بجد ملن أجلل االسلتٌبلء عللى المنطمة..لسلت 

ٌمللول ذلللن فللأذهبوا واسللألوا ادارتهللم، أحللوالهم وأطللوارهم غرٌبللة، فاسللألوهم لمللاذا..؟ 

االفنللدي ٌمللول:  سللتحدث أشللٌاء مهولللة فللً الشللرق األوسللط. اننللً احللاول لطللع الطرٌللك 

علٌها... السٌد ٌاسر عرفات ال ٌزال جلاهبل  تماملا  لخفاٌلا المسلألة. ان شلاء   ٌترجملون 

مة له، سٌفهم االحداث جٌدا ، مع احترامً له ٌتلعثم فً كلماته فكٌف له ان ٌحملك هذه الكل

 حموق الشعب الفلسطٌنً.

اننً لست متشابما  وسأظل الاوم حتى النهاٌة. لكن على شلعبنا ان ٌلدرن جٌلدا  ملاذا 

ٌمكن ان ٌحدث بعلد االن..؟ انهلم الوٌلاء وللد شللوا تلأثٌر النلاتو واسلتولوا عللى الكبلدٌلو 

لمصارف ٌسخرونها ألغراة الهجوم علٌنلا. وال تلزال الصلوارٌح كملا هلً منصلوبة وا

ومنتشرة على طول الحدود فً اسكندرونة وشاطا البحر المتوسط آمللٌن تحدٌلد مكلانً. 

وهل هنان إرهاب اكبر من هلذا فلً العلالم..؟ هنلا ٌخطلر ببلالً الكٌفٌلة التلً صللبوا بهلا 

ا لم تكن لاسٌة لهذه الدرجة فلم تستخدم فٌهلا كلل سٌدنا عٌسى، بل ان عملٌة الصلب نفسه

الصللوارٌح والطللابرات والهجمللات البرٌللة والجوٌللة انلله لرهٌللب فعبل ..طبعللا  كللل ذلللن ال 

 ٌخٌفنً وال ٌرهبنً، لكننً مضطر لمول الحمٌمة.

لٌمم أبناء شعبنا والمثمفون والصحفٌون بتمصً االملر والتحمٌلك فٌله. ان كنلت أبلالغ 

ذا كانت أللوالً كلهلا غٌلر مدعوملة بالوثلابك ، فبمملدورهم تكلذٌبً. لكنهلا فً االمر، أو ا

كلها حمابك ثابتة. وعلى الصحفٌٌن والمثمفلٌن علدم خلداط شلعبهم والمٌلام بطلرح الحملابك 

كما هً. ألٌس جنون اشد هوال  ملن جنلون هتللر نفسله..؟ للو للم تكلن هلذه الجماعلة عللى 

عصابات لهذا الحد..؟ االفنلدي ٌملول: ر ال تهلتم جنون مطبك فهل كانت تمتز  بالمافٌا وال

ٌا أخً فربٌس الوزراء اٌضا  ٌساندن ي ٌتبادر كل شًء من ربٌس وزراء ٌسلاند مجرملا  
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بهذا الحد..؟ انظروا اٌضا  إلى شركابهم فلً الجرٌملة. فنتنٌلاهو عللى سلبٌل المثلل اعتللى 

ٌنجحلون حملا ..؟ حتلى  كرسً الحكم بالجرابم، وال ٌتوانى علن ارتكلاب اٌلة جرٌملة. هلل

االن لم ٌنجحوا تماما . وسأظل أللاوم لكلً ال ٌنجحلوا. ملن هنلا اناشلد شلعبنا فلألول: اننلً 

ألاوم فماوموا انتم اٌضا . اننً واط وٌمظ، فتحلوا انتم اٌضا  بالوعً والٌمظة.. انتم تمولون 

ٌلد وانلا اصلدق للولكم، بلل وأللول سلنظل عللى ل  MED -TVلٌس فً إمكانهم اغلبلق  

الحٌاة ولن نتٌح لهم فرصة إغبلله ولكن أصارحكم المول: انه لو انتهت تلن الحادثلة فلً 

. فلً العلام الماضلً MED  - TVذلن الٌوم بهلذا الشلكل أو ذان، لملا بملً شلًء اسلمه 

، لالت الحكومة البلجٌكٌة: ر هنان ضلغوطات فلوق حكومٌلة  MED- TVحٌن داهموا  

كانلت تشلن حمللة المداهملة وهلً جلزء ملن الكبلدٌلو.  ي كما تعرفون الجندرمة هً التلً

ح المسؤولون البلجٌن بأشٌاء كثٌرة اخرى. أعتملد انله انلذان اٌضلا  سلادت أوضلاط  وصرو

مماثلللة. فللإغبلق المؤسسللات االعبلمٌللة فللً االولللات الحرجللة تللدبٌر معتللاد ٌتخللذ فللً كللل 

 مكان.

البكم بالجدٌلة النله ثملة ال ألول وال أدعواكم إلى تضلخٌم العلدو والفاشلٌة، وانملا اطل

تطور فاشً ٌخٌم على أجواء الشرق األوسط على االلل بممدار ذلن التطور اللذي حلدث 

لبل الحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة. باالصل مسعود ٌلماز ٌمول: " سندن العلالم عللى 

فعلبل ،  رؤوسهمي لمد واجهنا العالم كله. لن ٌستطٌع احلد ان ٌصلدنا..". لملد واجهلوا العلالم

وانهم ٌملكون الملوة الكافٌلة، فلهلم للواتهم السلرٌة وآلٌلة الدوللة فلً ٌلدهم. نلاهٌكم علن ان 

اآللٌة السرٌة لحلف الناتو لٌست شٌبا  ٌستهان به، فهً اآللٌة التً تلتحكم بمملدرات تركٌلا 

. لمد امتلدت إللى ان وصللت خللٌ  االسلكندرون، وهلذا للٌس املرا  هٌنلا ،  1980منذ عام 

كانوا لد لرروا التحكم بمملدرات الشلرق األوسلط خطلوة تللوى االخلرى ملن خلبلل النهم 

هذه الحمللة. ان للم تكلن حربلا  عالمٌلة، فملاذا تكلون اذا..؟ للد ٌملول اللبعة انهلا مبالغلة، 

لكنها لٌست كذلن، فلتذكر الحمابك عارٌة. فما ذنبً انا اذا كانوا لد جهلوا مكلان وجلودي 

 …!.فً تلن الساعة
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 ….المسألة وعٌنا… روحناالمسألة 

لبل كلل شلًء للم ٌكلن هلذا التهدٌلد ٌسلتهدف شخصلً. عللى المثمفلٌن وأبنلاء شلعبنا 

الوطنٌٌن بصورة خاصة فهم هذه المسألة فهما  صحٌحا . سواء لملت بحماٌلة نفسلً أو للم 

الم، فاالمر ٌتعلك بكم. دعونا إلى رالسبلمي فانظروا إلى الرد..! ندعو إلى بعة الحملوق 

ودة، فلبل ٌمبللون بشلًء وال بمجلرد للول. عللى ملا ٌبلدو لمطلع الطرٌلك عللى ذللن، المحد

ٌجب ان نستغنً جمٌعا  عن كردٌتنا، الن استغنابً لوحدي ال ٌكفً. الن عموبتً شلدٌدة، 

حسللب مللزاعمهم انللا المسللؤول عللن ممتللل اربعللٌن الللف شللخص. وبمللا انكللم كللرد، فللانتم 

سلتغناء علن كلردٌتكم او التعلاون معلً مابلة اآلخلرون مسلؤولون. وبالتلالً املا عللٌكم اال

بالمابة. علٌكم منالشة هذه المسألة صراحة، الن الوضع وخٌم حما ، أو على االلل هذا ما 

 ٌؤكدون علٌه كل ٌوم.

بمناسبة الذكرى السنوٌة الخامسة والسبعٌن لمٌام الجمهورٌة ٌزمعون المٌام بتصلفٌة 

آلشلورٌٌن ـ السلرٌان والكرٌلن. انهلم ٌعمللون الكلرد تماملا  كملا للاموا بتصلفٌة األرملن وا

علللى لللدم وسللاق مللن أجللل تمللدٌم هللذه الهدٌللة بمناسللبة الللذكرى الخامسللة والسللبعٌن. انهللا 

محاوللللة جنونٌلللة ومخٌفلللة. طالبنلللا بالسلللبلم، دعونلللا إللللى تحمٌلللك االتحلللاد اللللدٌممراطً 

ق محللدودة، للجمهورٌلة ولكنهللا اٌللن هلً االن..؟ ال ٌبللدو لهللا اي أثللر. كلذلن طالبنللا بحمللو

 الجنوب اٌضا . فرفضوا لبول الكلمة لٌس فمط فً الشمال وانما فً

 

؟ علٌه التفكٌر ومعرفة وكٌفٌة حماٌة نفسله اوال وللٌس …ماذا ٌمكن لشعبنا ان ٌفعل

من أجلً، وانا لست بحاجلة إللى حماٌلة خاصلة. ٌسلتحٌل عللٌكم المٌلام بله حتلى للو شلبتم 

ن ٌحتللا  إلللى حماٌللة انفسللكم، ان كنللتم فعللبل  ذلللن، ولسللت بحاجللة إلللى ذلللن. فأمثللالكم ملل

ترغبون فً ان تتمتعوا بكرامتكم الوطنٌة وان تكونوا اهبل  لها، وتصلرون عللى الحرٌلة، 

فالمسلـألة لٌسلت مسأللـة     MED-TVعلٌكم رعاٌة انفسكم. تمولون ال ٌمكنهم كتم انفاس 

 MED-TV من الوجود تماما .  وانما هً روحنا ووعٌنا. اذا المسألة هً مسألة إزالته 
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هل تأخذون نوعٌة تللن الصلوارٌح بنظلر االعتبلار..؟ ولنأخلذ اٌضلا  بعلٌن االعتبلار 

الجللرابم المجهولللة الفاعللل الرهٌبللة وحمللبلت التمشللٌط الجارٌللة االن فللً كردسللتان..هنا 

اتوجه بالمول إلى لوات الكرٌبل: " كفوا عملا تموملون بله، فملا لملتم بله حتلى االن لٌسلت 

 أما ان تماتلوا بوعً ووفك أصول الحرب، أو ان تكفوا عنه نهابٌا ".حربا . ف

واناشللد أبنللاء شللعبنا بللالمول: ان كنللتم تبتغللون  حماٌللة لللومٌتكم، فمللا علللٌكم اال ان 

تتبنوها كما ٌجب أو ان تتخللوا عنهلا نهابٌلا ، النهلم للد ٌموملون بإبلادتكم تماملا . فلبل ٌمكلن 

ما  مثلما ال ٌمكن االستغناء عن اللدٌن واالٌملان، نفلس االستغناء عن الكرامة الوطنٌة، تما

الشلًء بالنسلبة للهوٌلة الوطنٌلة. ولكلن علللٌكم تبنلً هلوٌتكم وتلبٌلة متطلباتهلا بعلد معرفللة 

 الطرف اآلخر معرفة تامة.

ال تنسلوا انكللم ال تزاللون غٌللر للادرٌن علللى اجلراء تمٌللٌم صلحٌح ومعرفللة الطللرف 

انفسلللكم..؟ ال بلللأس ان تموللللوا: " لنحملللً المابلللد  االخلللر، فكٌلللف لكلللم ان تموملللوا بحماٌلللة

ونمتدحه.." ولكن كٌلف سلتمومون بحماٌلة انفسلكم..؟ كونلوا والعٌلٌن. حلٌن أللول ذللن ال 

ارٌد التملٌل من شانكم وانما للداللة إلى حجم وفداحة الخطر. وهل ٌبمى هنلا فلارق ٌمكلن 

 ؟.…ان ٌمٌز الحزب

د الكلردي، وهلو هجلوم ال ٌمبلل بلاي انتبهوا جٌلدا  فثملة هجلوم ملدروس ضلد الوجلو

شللًء وال ٌمٌللز بللٌن االخضللر والٌللابس، فللالخطر ال ٌللداهم الكللرد وحللدهم وانمللا ٌحللدق 

بشعوب الشرق األوسط، والبشرٌة التمدمٌة اٌضا . ان أمكلن عللى جمٌلع اللدول واالنظملة 

المتفهمللة لحمٌمللة الخطللر، تعزٌللز تضللامنها، انتهللز هللذه الفرصللة وأدعللوا شللعوب الشللرق 

وسط وسابر الملوى التمدمٌلة وانظمتهلا ككلل إللى اعلادة النظلر فلً سٌاسلتها وموالفهلا، األ

خاصة وانها لم تمم بتمدٌم العون والمساندة المطلوبة منها وخاصلة لكردسلتان، وأدعواهلا 

إلى التفكٌر بعملك فلً التمٌٌملات التلً اجرٌناهلا وللدمناها عللى شلكل تمرٌلر السلتخبلص 

 الدروس البلزمة منها.

بً هنا االشارة إلى بعة األمور التً تخص اسرابٌل دون سواها اننً لعلى  ٌجدر

ٌمٌن من وجود حركة سبلم واسعة داخل اسرابٌل واذكرها بضرورة وضع نهاٌة لجنلون 
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نتنٌاهو وبان مساندة الجنون التركً لهلذا الحلد ال ٌخلدم مصلالح الشلعب االسلرابٌلً بلاي 

 ٌن والموالٌن له..شكل من االشكال. واناشد اعضاء حزب راب

تأكدوا من ان حكومتكم تمدم مساندة ال محدودة للحكومة التركٌة فً مواجهة الكرد. 

واعلمللوا جٌللدا  اي حكومللة مجنونللة هللً حكللومتكم وتصللدوا لهللا كمللا ٌجللب. اذا كنللتم ال 

ترٌدون ان ٌصٌبكم حمد وكراهٌة الكرد البل محدودة، علٌكم ان تعرفوا كٌف تموللوا لهلذه 

لمجنونة كفى. انها تفعل ما تفعل بشكل سري ومن ثم تمول: ر للم اشلترن بلذلن الحكومة ا

العمل ي  فً ولت تموم بمنح الموة والمساندة البلزمة . واذا ما ارتكبلت اي مجلزرة بحلك 

الكرد، فسوف تكون حكومة نتنٌاهو المسؤول رلم واحد عنها. وأدعوا إللى محاسلبة هلذه 

الشللعب االسللرابٌلً المحللب للسللبلم هللو الللذي ٌمللوم الحكومللة فٌمللا بعللد، وعلللى ان ٌكللون 

 بمحاسبتها.

كلللذلن اناشلللد جمٌلللع الشلللعوب المجلللاورة وخاصلللة الشلللعوب االٌرانٌلللة والعربٌلللة  

وأدعواها إلى عدم التزام الصمت بحجة ان الخطر لم ٌدهمها بعد. هل ٌتبمى شلًء اسلمه 

والشلعب العربلً  العالم العربلً فٌملا للو سلمطت سلورٌة..؟ للذلن أدعلوا الشلرفاء العلرب

األبللً إلللى إدران حمٌمللة مللا ٌجللري وان ٌعٌللد أولبللن النظللر فللً سٌاسللتهم الكرٌهللة ـراي 

إسرابٌل وتركٌا وأمرٌكايـ. فبل ٌمكنها التملص من المضٌة بذرٌعة اإلرهاب وعلٌه اتخلاذ 

المولف البلزم انطبللا  من ادراكهلا العمٌلك باإلرهلاب االكبلر. أوجله نفلس الملول الٌلران 

، علٌها أال تمف مكتوفة االٌدي كما فعلت حتى االن بذرٌعة اننا نحلن ملن نملر بهلذا اٌضا  

الوضللع واحللذرها مللن مغبللة وتبعللات اتخللاذ مولللف مللوال لتركٌللا. فلللو بللدأت الحملللة، لمللا 

استطاعت اٌران االحتفاظ بجوانب تذكر تمكنها من الولوف على ألدامها. وأدعواهلا إللى 

نٌللة مللن الكللرد والشللرق الؤلوسللط انطبللللا  مللن ادراكهللا اتخللاذ موالللف أكثللر حزمللا  وعمبل

العمٌك بحمٌمة ما ٌجري على الساحة. وإال فبل ٌمكن تحمٌلك اي شلًء بالسٌاسلات الخفٌلة 

 والمستورة التً ال تفٌد ال اإلسبلم وال االنسانٌة باي شًء.

كذلن ارٌد هنا ان أوجه بعلة الكلملات إللى الشلعب التركلً  ملا هلً الفابلدة التلً  

تجنٌها من وراء ذلن الهجوم الفاشً المجنون على شعوب الشرق األوسط ..؟ اللم تكلن س
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لاب لوسٌن أو ادنى من خسلارة أشلٌاء كثٌلرة.. إللى متلى سلتظل صلامتا  مكتلوف االٌلدي 

أمام اثارة النعرات الفاشٌة وتصبح اداة لها..؟ متى ستهاجم العصلابات وتحاسلبها..؟  ثلك 

الٌس الوضع الذي ولعت فٌه واضح وضلوح الشلمس. وأسلأل تماما  انن الخاسر الوحٌد. 

المثمفٌن االتران  لماذا ال تفهملون الحملابك بصلورة صلحٌحة. لملاذا تتحوللون إللى وللود 

 هذه الحرب المجنونة..؟ ماذا ستمولون ٌوم ٌنتصر الثوار واعداء الفاشٌة..؟. 

ننً ارهابً فلملاذا ال انتهز هذه الفرصة التوجه بندابً إلى لادة تركٌا اٌضا .. هب ا

تعترفلللون للكلللرد باٌلللة حملللوق..؟ لملللاذا ترٌلللدون المضلللاء عللللى الكلللرد اكراملللا  لعشلللك 

جمهللورٌتكم..؟ ٌمللول أجاوٌللد: ر انللا األمهللر، ومللن سللٌموم بالعمللل األفضللل ي. اي جنللون 

هللذا..؟ الللم ٌكفللٌكم اسللتغبلل الكللرد وابللادتهم تٌمنللا  بجمهللورٌتكم ..؟ الللن تضللعوا نهاٌللة 

 لمشؤومة هذه التً تفوق الفاشٌة بكثٌر..؟. لعملٌاتكم ا

 وماذا أصابت االحزاب االخرى التً تطلك النعرات الجنونٌة

لابلة: ر كٌف ٌمكننً ان الاتل بصورة افضلي. وحزب الفضلٌلة اي جنلون اصلابه حتلى 

ٌمول وباسم االسبلم اننا نسانده دون لٌد أو شرط..؟ اال تعرف ان اتفاق مسعود ـ نتنٌلاهو 

ف جمٌع المسلمٌن..؟ انكم تعرفون ذلن حك المعرفة ولكن لماذا المسلاندة دون لٌلد ٌستهد

أو شللللرط..؟ اال ٌتضللللح مللللن خللللبلل ذلللللن انكللللم شللللوفٌنٌون انفصللللالٌون ولومٌللللون..؟  

 متزمتون..؟ اٌن هو اسبلمكم الم ٌسمط الٌوم لناعكم. المضاء على دولة

 ك فً ذلن.مسلمة الٌة درجة ٌخدم االسبلم..؟ الي مدى تملكون الح

كل هذه الحمابك انكشفت بمنتهى الوضوح، انها حمابك صلارخة وآملل ان ٌكلون للد 

اسلللتٌمظ الجمٌلللع عللللى ضلللوبها. الن هلللذه الٌمظلللة تتلللٌح امكانٌلللة وضلللع نهاٌلللة لسلللٌرورة 

فالحمابك ملرة لهلذا الحلد. ٌموللون ملوجهٌن للولهم للً: ر انله ال ٌلزال … االحداث. أجل 

ملل ي بلالطبع طالملا اننلً اتحللى بالكراملة االنسلانٌة ٌتحدث، ال ٌعرف الصلمت وٌظلل ٌع

سأظل أعمل كما بدأت حتى لو كنت بمفردي وأوصلت األمور إللى هلذا المسلتوى، وملن 

االن فصلاعدا  سلأظل اعملل بلنفس الهملة والنشلاط. ألسلتم انلتم ملن دعلا إللى حلل المضلٌة 

ن عاهدوا على العمل من بالسبل السلمٌة..؟ فاٌن هم دعاة السبلم هؤالء..؟ اٌن أولبن الذٌ
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أجل السبلم ..؟ أتعتمدون انكم حذلون وانكم لادرون على انماذ الوضلع بلبعة االتفاللات 

 التً أبرمتموها..؟. 

اننللا نعللرف العملٌللة التركٌللة حللك المعرفللة. لمللد عانللت الشللعوب الللوٌبلت جللراء هللذه 

س اللوٌبلت ولكلن عاما  نفل 150عاما  تحت اسم االسبلم. وتعانً منذ  300ـ  200العملٌة 

هللذه المللرة تحللت اسللم المللٌم الغربٌللة المزعومللة. وتجللري إثللارة نفللس العملٌللة مللن أجللل 

اسرابٌل، أو باألحرى ال لشًء سوى من أجل الفلوز بكرسلً رباسلة اللوزارة تحلت اسلم 

حكومة ٌمٌنٌة. ٌزعم انه بإثارة العملٌة الفاشٌة التركٌة سٌدخل التارٌح كشخصٌة  انجزت 

اركللة ي. وٌعتمللد انلله سللوف ٌنمللذ تركٌللا مللن خطللر مللاحك فٌمللا اذا نجللح فللً أعمللاال  ر ُمب

التخلص منً. هذا هو الشًء الوحٌد الذي كرس له عمله. ولتحمٌلك هلذا الهلدف ٌلأبى ان 

ٌأكل أو ٌشرب أو ٌنام. النتٌجة لم تكن سلوى اللدخول تحلت إملرة اسلرابٌل. أرٌلد هنلا ان 

 تمببل .أدون مبلحظة  الننا نحن اٌضا  سنحاسبهم مس

تعتمللد بانللن عللالبل  وسٌاسللٌا  متمكنللا ، وتعتبرنللا مجللرد ال شللًء، ولكللن رغللم ذلللن 

توجهون صوارٌخكم حٌثما كنا. ال تنسلى ان الشلخص اللذي انلت عللى حلرب معله، فلرد 

ملن شللعب ٌناضللل فللً سلبٌل هوٌتلله المومٌللة. وٌللدعو إللى الدٌممراطٌللة والسللبلم. شللخص 

لكرامة. فلماذا كلل هلذا الهجلوم الشلرس عللى ٌدعو إلى الهوٌة وإلى شًء من الشرف وا

هللذه المطالللب المتواضللعة..؟ لمللد دعونللان إلللى االعتللراف بللالحموق األساسللٌة للشللعب 

ملن الوجلود. فلبلوا مطالبنلا،  PKKالكردي ولٌس إلى ازالة هذا الشعب ولوتله الطلٌعٌلة 

 ولن اتفوه بكلمة، ٌكفً ان ٌتحمك حموق الشعب الكردي.

أوجلله بعللة الكلمللات إلللى العللالم واوروبللا بشللكل خللاص. ال  فللً الخاتمللة أرٌللد ان

ي بمناسبة وبدونها.  PKKي و ر حرب  PKKتخدعوا انفسكم بتردٌد عبارات: ر ارهاب 

عللى الفلور. ولكلن عللٌكم  PKKفان كنت انا مصدر المشكلة، اللوم بلإغبلق فملً وحلل 

ثنللاء لمللاءاتهم حٌنللذان مللنح الكللرد حمللولهم. الن حلللٌفكم ٌللتحج  علللى الللدوام وخاصللة ا

ي و ر اإلرهاب موجود فً سورٌاي. كبل..فلم ٌبك لبلرهاب  PKKباالمرٌكان بـر ارهاب 

وجلود فلً سلورٌا. حسلنا ..ولكن الٌسللت صلوارٌخكم المخفٌلة تللن، صلوارٌح ارهابٌللة..؟ 



 

 99 

 روما  ةمسير 

الٌس من المخٌف ان تموموا بتوجٌه كل تلن االسلحة الموجودة فً بوارجكم ضد شخص 

ٌتم علٌه، فماذا لدٌكم لتمنحوه للكرد..؟ وهب ان كلل الملوة والملدرة واحد..؟ هب انكم لض

باتت حكرا  عللٌكم، فهلل سلتعترفون للكلرد بحملولهم فلً التمتلع بالسلبلم والدٌممراطٌلة..؟ 

فابدؤوا بالعمل من أجل ذلن، وانلا ملن جهتلً سلألتزم الصلمت. أملا اذا تنكلرتم لله وابٌلتم 

م وانهٌناه..ي فهذا للن ٌكلون لكلم، وسلوف اظلل منحه اي شًء وللتم: ر لمد صفٌنا وضعه

ارفع من وتٌرة هذا النضال حتى لو بمٌت بمفلردي. هلل هنلان مخلر  آخلر..؟ وهلل لكلم 

اي ادنى عبللة مع االنسانٌة والدٌممراطٌة والسبلم..؟ انظروا إلى هذه الخطط الجنونٌلة  

تخدم ترسلانة فباي منطك تستخدمون كل هذه االسلحة ضد شخص واحلد..؟ اٌعملل ان تسل

االسلحة وهذه الجٌوش الجرارة من أجل شخص واحد..؟ كبل..فالمضلٌة ال تملس شخصلا  

واحدا ، وانما تهم جمٌع الشعوب والبشلرٌة التمدمٌلة برمتهلا. انهلم ٌرٌلدون كلتم اصلواتها. 

طبعا  سألوم انا بما ٌملع عللى علاتمً. فالحملابك سلاطعة لهلذه الدرجلة. عللى هلذا األسلاس 

ا  اوال   إلى ادران الحمابك بعملك والتصلدي لهلذا الغلبن والظللم بملا تملكلون أدعواكم جمٌع

 من لوة واداء الواجبات الملماة على عاتمكم لدر المستطاط.

 …ال تزال ٌدنا ممدودة من أجل السالم

هنا مبادرة السبلم التً نحن بصلددها، وللد سلبك للً شلرحها بعلة الشلًء. ولكلن 

واماكنكم ٌجدر بً االسهاب فً شرحها. ٌمول شلمدٌن: ر  لكً تتمكنوا من تحدٌد موالفكم

لمد وجهت باألمس نداءا  من أجل السبلم ي. نداء من هذا الذي وجهه..؟ علٌه اوال  معرفلة 

من ٌدعو إلى السبلم وكٌف..؟ رابٌن اٌضا  دعا إلى السبلم. ولكنه لتل. أوزال هو اآلخلر 

تروا هذه الحمٌملة..؟ واي سلبلم هلو ذللن  دعا إلى تحمٌك السبلم، فنابه نفس المصٌر. ألن

الذي تتحدث عنله..؟ ملن اللذي ٌملوم بمتلل السلبلم..؟ ملن اللذي ٌملوم بمتلل أللرب ألربلاءه 

؟ هل نجح هؤالء فً تحمٌلك السلبلم..؟ بلدال  ملن ان تسلألونً علن …وخٌرة رجال دولته

 السبلم، فهل تمبلوننً شخصا  اتاح الفرصة لتحمٌك السبلم..؟.

لكردي التحلً بالٌمظة البلزملة، وخاصلة أولبلن اللذٌن ٌزعملون انهلم على الشعب ا

اتفموا فً هذا المٌدان. تعتبر كلمة رالسبلمي التً املوها على شلمدٌن اكبلر إهانلة موجهلة 
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إلٌنا. انتبهوا جٌدا  فذلن لٌس سبلما ..واعلموا بان ٌلدنا ال تلزال مملدودة ملن أجلل السلبلم. 

األسٌر ال ٌستطٌع ان ٌتحدث، فلً حلٌن تبلذل الجهلود حذاري من خداط انفسكم..فالشعب 

وتلزول ابسلط امكانلات التعبٌلر. فحمللة االبلادة سلارٌة  MED-TVمن أجل كلتم صلوت 

على لدم وساق، والوحلوش الفاشلٌة تصلول وتجلول، للذلن علٌنلا العملل بلبل هلوادة. هلذه 

الجلو، كلان اولى مهامً. فانلا ال افكلر فلً نفسلً للط. حلٌن كنلت فلً الطلابرة محلملا  فلً 

ٌراودنً شًء واحد اال وهو  حبذا لو كان لهذا الشعب للوة وثمافلة لٌلرى هلذه األالعٌلب 

 وٌتحدث وٌحمً نفسه. هذا كل ما ٌشغلنً. 

كٌف لنا ان نمبلل بهلذا الجلور..؟ وكٌلف لللوعً البشلري ان ٌمبلل بله، وان ٌسلتطٌع 

ذا الغللبن المللرء ان ٌنللام وٌشللرب وٌأكللل فللً وضللع كهللذا..؟ فهللل ذلللن ممكللن وكللل هلل

واالجحاف ٌصول وٌجول. اجل..ٌجب وضع نهاٌة لهذا الوضلع. ولكلن ملاذا نسلتطٌع ان 

 نفعل..؟.

 لبل كل شًء هنان امكانات متاحة بٌن اٌدٌنا، سأعمل على استغبللها للمٌام

بأعمالً على اكمل وجه. وابذل جهلدي لكلً أسلتطٌع التفكٌلر بمزٌلد ملن العملك ووضلع  

نللا لٌمللة ثمٌنللة، فعلللى شللعبنا االسللتفادة منهللا لتطللوٌر نفسلله خطللط امللتن. وان كانللت لحٌات

وتعزٌز تنظٌمه والمٌام بكل شًء من االن فصاعدا  فً اطار شمولً على االلل إلى حٌن 

اجتٌاز هذا الخطر الحٌاتً. من جهتً سأظل ألوم بملا فلً وسلعً، ولكلن االهلم هلو لٌلام 

 لى ارة الوالع.الشعب بتعزٌز لوة دفاعه وتمتٌن لوة صموده وتجسٌده ع

هنا البلد للً ملن توجٌله كلملة إللى الحلزبٌٌن والكلرٌبل. اننلً ال اعتبلر ملا للاموا بله 

مللن عناصلر الكلرٌبل فلً منطملة كلواش، ومللا  52حربلا . فبلاألمس فملد للالوا: ر اننلا لتلنلا 

فتللاة فللً جبللال كللارا..ي. وهللم ٌتحللدثون عللن البطللوالت الخارلللة التللً  20ٌمللارب مللن 

ه الحاللة ملا عللى لواتنلا اال المٌلام بحماٌلة نفسلها. فللم ٌعلد باالمكلان سطروها. فً مثل هذ

خوة الحرب بالشكل المعهود. ان كانوا سٌماتلون كما سبك، فأدعواهم إلى ترن المتلال. 

علٌهم اتمان المتال كما ٌجب. وال ٌمكن ألولبن الذٌن ال ٌعرفون كٌف ٌتوزعلون فلً تللن 

 لع مكشوفة، ان اعتبرهم كرٌبل حمٌمٌٌن. الجبال بصورة صحٌحة وٌخوضون حرب موا
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أما بالنسبة لشعبنا  فانه على حلد علملً ٌملوم بتنظلٌم الحملبلت فلً اوروبلا فلأدعواه 

إلى تعزٌلز حملبلت المسلاندة وزٌلادة المشلاركة فٌهلا إللى ضلعفٌن وثبلثلة. وسلنعتبر هلذه 

 تعلإلى ان الحمبلت بمثابلة امكانلات صلمود فلً وجله االبلادة المفروضلة علٌنلا. أسلأل  

تتطور وتنمو هذه االمكانات بصلورة افضلل، للٌس كحمللة مادٌلة، وانملا كحمللة تنظٌمٌلة 

 اٌضا . وحولوها إلى حمبلت تزجون فٌها بكل امكانٌاتكم وطالاتكم اٌنما وحٌثما كانت.

بٌنما أدعلوا وسلابل اعبلمنلا إللى معالجلة هلذا الخطلر فلً اطلار حمللة دابملة وعللى 

ران والصللحفٌٌن والساسللة المكللوكٌٌن ان ٌكونللوا فللً حالللة اسللتنفار المثمفللٌن الكللرد واالتلل

دابمة طالما صحافة  ر مهمتجٌن ي فً حالة استنفار سٌما وان هذا الخطر ٌحدق بالجمٌع 

اٌللا كللان انتمللاءه الحزبللً فلللٌكن. المضللٌة لٌسللت لضللٌتً وحللدي، لللذلن أدعللواهم إلللى 

 راط فً صفوف الوحدةالمشاركة فً حملة عامة وفك مفهوم وحدوي وإلى االنخ

 والتضامن بخطى اسرط دون تفوٌت للولت.

وأدعوا البرلمان االوروبً إلى رعاٌة لراره. وال أعتمد ان جمٌع اللدول األوروبٌلة 

تسللاند تلللن الوحللدات الخاصللة التابعللة لحلللف النللاتو وخاصللة تلللن الموجللودة فللً تركٌللا 

لهلا واخلص بمطلبلً هلذا  واسرابٌل. واطالبها بمعرفة جوهر هلذه المضلٌة ووضلع نهاٌلة

الللدٌممراطٌٌن االوروبٌللٌن والحكومللة االلمانٌللة الجدٌللدة. ولتعلمللوا ان حكومللة كللول لعبللت 

دورا  كبٌرا  فً هذه الحرب الملذرة عللى ملدى سلتة عشلرة عاملا ، عللى الحكوملة الجدٌلدة 

رؤٌة هذه الحمٌمة ولطع مساعداتها للحرب الخاصة التركٌة، وآمل بكشف الحمابك للراي 

وخاصلة تللن التلً  PKKلعام. حٌث أدعواها إلى كشف االتفالات السرٌة المبرمة ضلد ا

ولعها مصطفى للملً ووزٌر داخلٌة المانٌا السابك. وأدعوا الحكوملة الجدٌلدة فلً المانٌلا 

إلى دراسة وكشف الكٌفٌة التً جرى بها تطوٌر حلرب االبلادة خطلوة تللو االخلرى ضلد 

 ف البلزم ضده.شعبنا بأسره، وإلى اتخاذ المول

أعتمللد بللان السللوٌد هللً االخللرى بصللدد تشللكٌل حكومتهللا الجدٌللدة. اننللً اطالللب 

الحكومللة الجدٌللدة إلللى إدران كللل مللا جللرى منللذ حادثللة أولللف بالمللة وخاصللة الحظللر 

 المفروة على حزب العمال الكردستانً والكرد، واعطاء الرد البلزم لترمٌم ما تكسر. 
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دعواها إلى التفكٌر باالنفتاح الدٌممراطً من أجل تركٌا أما بالنسبة النكلترا  فاننً أ

على االلل بممدار ذلن الذي ترتبٌهلا ملن أجلل اٌرلنلدا واسلكوتلندا واذا كانلت غٌلر للادرة 

على لول كلمة: رللفي للحلرب الملذرة، علٌهلا عللى االللل علدم مسلاندتها. أو عللى االللل 

المصلحة التً تفرضها تركٌا هذه عدم الرضوخ لسٌاسة االبتزاز االلتصادي والسٌاسً و

االٌام. وأدعواهم إلى الحلوار معنلا لمعرفلة ملن هلو اللدٌممراطً ـ المؤٌلد للسلبلم. وأؤكلد 

وفرة الحظر علٌه فً كل شلاردة   PKKعلٌهم ضرورة االستماط الٌنا بدال  من اتهام  

م وواردة. فلٌتضح أوال  ملن هلو عللى حلك وملن هلو عللى باطلل، وملن هلو المؤٌلد للسلبل

 والمناهة له بذلن فمط ٌستطٌع الراي العام العالمً اصدار الحكم.

ٌجب أال ٌغٌب عن بال أحد ان نجلاح هلؤالء المجلانٌن، سلوف ٌلحلك أفلدح الضلرر 

بمصالح أوروبا اٌضا . ولٌكن معلوما  ان شعوبا  عدٌدة سلتتلمى ضلربة كاسلحة. عللى هلذا 

ن أجلل ان تتغللب البشلرٌة التمدمٌلة األساس أدعوا الجمٌع إلى ضرورة التفكٌر السللٌم. مل

 على الجنون الفاشً هذه المرة اٌضا  مثلما فعلت على الدوام فً المرات االخرى.

آملل ان ٌللدرن مثمفونللا وكتابنللا وصللحفٌونا ورفالنلا تحدٌللدا ، هللذه الحمللابك فللً االٌللام 

ان الملٌلللة الممبلللة وٌطرحوهللا للمنالشللة. فشللعبنا بللأمس الحاجللة إلللى فهللم مللا ٌجللري وادر

 طبٌعة االحداث لكً ٌتمكن من تحدٌد مولفه على ضوء ذلن.

نفللس الشللًء ٌمكللن ان ٌمللال مللن أجللل شللعوب الشللرق األوسللط والبشللرٌة التمدمٌللة. 

فانمطع الحدث فً منتصفه وال تزال فؤوس الحرب مرفوعة. أدعوا الجمٌع إلى التحلرن 

ى ضرورة وحلدة ابنلاء كً نستطٌع حماٌة انفسنا كما ٌجب. ال ٌسعنً هنا اال ان أؤكد عل

شعبنا بدءا  من لوة الكرٌبل وصوال  بالشٌب ومن ابن السلابعة إللى ابلن السلبعٌن  بلدعابهم 

وأمنٌاتهم وتبلحمهم، وأدعواها إلى استنفار جمٌع االمكانلات المادٌلة والمعنوٌلة وبكلل ملا 

ات أوتٌت ملن امكانلات وسلبل. واشلٌر إللى اننلا سلنموم ملن االن فصلاعدا  بانشلطة وفعالٌل

مكثفة وأكثر تركٌزا ، وأرجو ان ننجح فً تحمٌك خطوة مهمة فلً مواجهلة تكنولوجٌلاتهم 

 وسأظل استمر فً رفع سوٌة النضال إلى ان ٌبلغ مستوا  ال ٌهزم.
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كنا نأمل ان تمضً هذه الفترة وتؤول إلى السبلم. ولكن ٌجلب أال نستسللم لؤلحلبلم. 

مللا أولبللن الللذٌن لللم ٌتللرددوا فللً لتللل فكمللا ذكللرت لللن تتللاح الفرصللة لتحمٌللك السللبلم طال

 رؤسابهم ورؤوس وزارتهم ٌصولون وٌجولون.

أرجو ان تشهد تركٌا هلً االخلرى التغٌٌلرات البلزملة فلً المرٌلب العاجلل وٌلزداد 

دعاة السبلم ونحملك النجلاح بعلد حمللة واسلعة النطلاق نملوم بهلا معهلم فلً سلبٌل السلبلم. 

ك هذا الهدف متولف على مماومته. للذلن ٌجلب ولكن على شعبنا ان ٌدرن جٌدا  بان تحمٌ

 ان ننطلك دون خوف أو تردد مدركٌن بان السبلم ألرب من اي ولت مضى.

لمد أكد التارٌح باننا حٌن خرجنا من انمرة أصبحنا حزبا ، وحٌن خرجنا إلى الشلرق 

 األوسط صرنا جٌشا ، ومع خروجنا إلى أوروبا سنصبح دولة.

 …  ٌعا  وأتمدم بأحر تمنٌاتً الٌكمعلى هذا األساس أحٌٌكم جم

 1998ـ أكتوبر ـ  15                                                        
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 ال شًء أسوأ من خسارة النضال

كون الملؤامرة األخٌلرة ممتصلرة عللً للٌس ذات اهمٌلة بالنسلبة للً، فلاألمر أوسلع 

هاب فً شرحها كفاٌة. انطبلللا  ملن ذللن ال أعتملد وأشمل من ذلن بكثٌر. لذلن ٌجب اإلس

ان ٌكون  هنان كردٌا  شرٌفا  أو تركٌلا  أو ثورٌلا  ٌمكلن ان ٌصلد نفسله علن تمٌٌمهلا تمٌٌملا  

 شامبل .

لبل كل شلًء البلد ملن اإلشلارة إللى ان ماضلً الفاشلٌة حافلل بلالمؤامرات والحٌلل 

ظاهر منه. أعتمد اننا عبر لٌامنلا والدسابس، ٌشبه الجبل الجلٌدي الذي لم ٌنكشف سوى ال

 بكشف ما نتعرة له ، نمدم أفضل الخدمات الناس كثٌرٌن.

ٌمتد تارٌح المؤامرة بالنسبة لنا إلى االٌام األوللى التلً انطللك فٌهلا نضلالنا. شلرحنا 

هذا األملر ملرارا  وتكلرارا ، لكلن اللبعة أعتملدها لصلة مبتذللة، فلً حلٌن كانلت الحمٌملة 

األسلوب الذي تعاملوا به مع الحركات الكردٌة على مر التارٌح. حٌث  بعٌنها. وهو نفسه

أعتمدوا اننا اٌضا  حركة تملٌدٌة من هذا النوط، فتعاملوا معنا بلنفس اللنمط مملا دفعنلا إللى 

تكوٌن ورسم أسلوبنا فلً ممارسلة السٌاسلة عللى هلذا األسلاس. فللم ننسلى اتخلاذ الحٌطلة 

فلً االللدام عللى الخطلوات التارٌخٌلة البلزملة بذرٌعلة والتدابٌر البلزمة لط، وللم نتلوان 
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وجود مثل هذا الوالع. اي اننا أخذنا فلً كلل لحظلة احتملال تسللل العلدو بعلٌن االعتبلار، 

 واعتبرنا المولف الواجب اتخاذه منها اهم وأثمن من كل شًء.

ا لمد عملنا كل ما فً وسعنا لببل نمع فً خطأ االسلوب، وفتحنا االبواب عللى آخرهل

أمللام اي نللوط مللن العبللللات بعللد تحدٌللد هللذا الللنمط مللن االسلللوب. وهللذا بحللد ذاتلله نمطللة 

ضعف فٌنا وبنفس الممدار نمطة لوتنا. وٌتمثل جانب الضعف فً اضلطرارنا إللى العملل 

مع عناصر مشبوهة وضعٌفة للغاٌة. فلوال التدابٌر والٌمظة الفابمة التً أبدٌناها، ألفسلدوا 

فً بداٌتها. لكننا لم نهمل وللو لحظلة واحلدة اتخلاذ التلدابٌر البلزملة الحملة وهً ال تزال 

فً هذا المٌدان. واألكثر من ذلن اعتمدنا اسلوبا  علمٌا  ٌنص على الشلن حتلى فلً انفسلنا 

حٌن تلدعو الحاجلة إللى ذللن، وأوجلدنا مصلطلح العلدو اللداخلً. هلذا المصلطلح وأمثالله 

و أعتمللد ان  مللن ٌعجللز عللن رؤٌللة العللدو مصللطلحات سللارٌة المفعللول بالنسللبة للكللرد. 

لمللد اعتمللدنا اسلللوبا  … اللداخلً ال ٌسللتطٌع رؤٌللة العللدو الخللارجً والنضللال ضللده. أجللل

 ممٌزا  بهذا الشكل منذ البداٌة.

؟ االسلم للٌس مهملا ، ولٌسلت للدي نٌلة …مع هكذا تصلرٌح، ملن اللذي تسللل وكٌلف

. 1975ء موجلودون منلذ علام لسرد لصته هنلا، ولكلن أرٌلد التأكٌلد عللى ان أمثلال هلؤال

فكما أذكر حٌن لمنا بتأسٌس جمعٌلة طلبلة الدراسلات العلٌلا، كلان هنلا علدة أشلخاص ملن 

DDKD  وحدثت حٌنها بعة االعتماالت، للالوا  فلً محضلر اعترافلاتهم فلً مدٌرٌلة ،

طبعلا  كنلت انلا الممصلود بملولهم. مموللة  ) انه ٌرٌد بناء جٌش للتحرٌر الوطنً ( األمن:

ً تلن الفترة، كانت ذات اهمٌة بالغلة. للذلن كلان ملن الطبٌعلً ان ٌحلدث التسللل، كهذه ف

ولللد حللدث فعللبل .. ٌجللدر بللً التللذكٌر هنللا ان التسلللل جللاء فللً تلللن الفتللرة بتوجٌهللات مللن 

والمدٌرٌة العامة لبلمن الداخلً. حٌث كانت لد جرت العلادة فلً تللن الفتلرة  MITالمٌت

شؤون التنظٌمات الٌسارٌة والتً أطلملوا علٌهلا تسلمٌة   ان تتولى مخابرات األمن الداخلً

رالتنظٌمللات المحظللورةي، بللل وتلللن التنظٌمللات التللً ال تثٌللر خوفللا  شللدٌدا ، أمللا بالنسللبة 

للتنظٌمات الخطرة جدا ، فكان المٌت هو الذي ٌتلولى أمرهلا. وللٌكن معلوملا  ان مثلل هلذا 
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أدى فلً بعلة األحٌلان إللى نشلوب  التشعب والخلط كان موجودا  بٌن أجهزة الدولة مملا

الصراط بٌن مخابرات األمن الداخلً والمٌلت، وال ٌلزال هلذا الموضلوط حلدٌث السلاعة 

حتى االن . طبعا  هذا ال ٌنفً تعاونها فً المٌام ببعة المهام المشابهة. فاللذي حلدث فلً 

لبتنللا فللً تلللن االٌللام هللو لٌللام األمللن الللداخلً والمٌللت فللً أغلللب األحٌللان، بمتابعتنللا ومرا

آب أو بعلده  15محاولة لشل تأثٌرنا. ظل األمر على هذا الحال إلى حٌن المٌلام بانطبلللة 

بعام واحد على وجه التمرٌب وان كان تحدٌد تارٌح معٌن لٌس جلابزا . ولكلن ظلل المٌلت 

ٌهلتم بمضلٌتنا وتتمركلز فٌله المعلوملات خلبلل الفتلرة االٌدٌولوجٌلة والفتلرة البلحملة التللً 

 ها على تطوٌر سوٌتنا التنظٌمٌة. السؤال هنا: وماذا فعلنا نحن؟.  عملنا فٌ

عملنا فً تلن الفترة على عدم اثارة هذه العناصر، بل لمنا بتمرٌبها ووضعها تحلت 

الرلابة اللصٌمة. حٌث عملنلا عللى مرالبتهلا وعلن للرب، تماملا  كمحلاولتهم مرالبتنلا علن 

وانمللا كنللا نحتللاط لبلمللر … كللبل طبعللا   كثللب. وهللل فعلنللا ذلللن بدرجللة كافٌللة مللن الللوعً 

ولضاء تلن السنوات من خبلل تحدٌد سلون واسلوب تحرن سلٌم للدر االمكلان. فحاولنلا 

لبل كل شًء النفاذ بجلدنا والخرو  من انمرة. لذلن فان عبورنا تلن المرحلة كمجموعلة 

وط لم ٌفهم اٌدٌولوجٌة، وكاٌدٌولوجٌة ثورٌة، حدث تارٌخً االهمٌة. غٌر ان هذا الموض

 .بعد كفاٌة من لبل مناضلً حزبنا وراٌنا العام رجماهٌرناي

لام الصحفً المعروف أغور مومجً بدراسة خاصة بتلن الفتلرة ٌملول فٌهلا: " فلً 

لم ٌكلن طلول االفعلى للد تجلاوز الشلبر، كلان ملن السلهل عللى اي واحلد ملن  1978عام 

أخطللاءهم، ولكللنهم ٌسللعون الٌللوم  جنودنللا لتللله بللان ٌطللأه  بحذابلله "  ال ٌهمنللا اٌللا كانللت

لتصحٌحها. ولكننلا رغلم كلل شلًء نجحنلا فلً عبلور تللن المرحللة والوصلول إللى دٌلار 

بكللر. ولمنللا فللً دٌللار بكللر بفعالٌللات مللا ٌمكننللا ان نطلللك علٌهللا تسللمٌة اإلعللداد للمللؤتمر 

فللللً ظللللروف مماثلللللة. حٌللللث جللللرت   PKKالتأسٌسللللً لحللللزب العمللللال الكردسللللتانً 

ت فللً ظللل مٌكانٌزمللا الرلابللة التللً كانللت لللد باتللت مشللروعة بعللة االسللتعدادات وانتهلل
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وعمللد االجتماعللات فللً   PKKالشللًء، ولللد اسللتفدنا منهللا جٌللدا . اإلعللبلن عللن اسللم 

 كردستان، كان ٌتمتع باهمٌة كبٌرة جدا  بالنسبة ألصحاب المضٌة الحزبٌة الطموحٌن. 

حلو ملاردٌن وملن هنلان بهذه الخطوة ومع توزٌع البٌان التأسٌسً للحزب، اتجهنلا ن

ـ انطبلللا  ملن ادراكنلا العمٌلك بلان 1979إلى أورفة ـ ٌصادف ذلن كانون الثانً من عام 

الطوفان سٌموم ال محال بحلول الربٌع وبان هذه الخطوة  " اما ان تنجح أو تفشل فتتلرن 

أثللرا  باهتللا  علللى سللحنة التللارٌح "  حٌنللذان كانللت عملٌللات حلللوان وسللوٌرن فللً أوجهللا 

. حتلى ذللن الحلٌن، كانلت المخلابرات الداخلٌلة هلً التلً    PKKابة بشرى تأسلٌسوبمث

تموم بتولً االمر معتمدة فً ذلن على شبكة الجاسوسٌة التً كانت تعملل اللامتهلا داخلل 

صفوفنا. اال ان الحدث االغرب فً تلن الفتلرة كلان محاوللة أحلد عناصلر دابلرة الحلرب 

ًو . كللان ال شللخص عسللكرٌا  وطٌللارا  مللن أصللل كللردي، تلمللى الخاصللة اللمللاء المللبة عللل

تدرٌبات متمنة. لمد كان نشطا  جدا ، ولام بشن حملتً تمشٌط واعتماالت واسعة فً انمرة. 

فلٌس لدٌنا أدنى شن فً عبللة حملتً التمشٌط مع هذا الشخص. ولد أسفرت إحدى هلذه 

لكننلً نجلوت منهلا الحمبلت عن اعتمال الرفٌك لره سو اللذي ال ٌلزال عللى لٌلد الحٌلاة، 

باعجوبللة. لكنلله فٌمللا بعللد طاردنللا علللى الللدوام، ولكنلله لللم ٌفلللح النلله كللان مكشللوفا  وأمللره 

مفضوحا ، بنفس الشكل كان له عبللة مع المحاوللة االنمبلبٌلة الفاشللة التلً للام بهلا نلامك 

. فللً ذلللن الولللت اٌضللا  عملللوا مللن أجللل تصللفٌة حركتنللا 1977كمللال أرسللون فللً عللام 

ٌثة. ٌمكننً المول اننا نجونا بأعجوبة. ان تتسبب حركة لم تتبلور بعلد ر علدد بمؤامرة خب

أفرادها لم ٌتجاوز بعد عدد أصابع الٌد الواحدةي بحدوث انمبلب عسكري، فهذا أمر غٌلر 

فاسلم الحلزب للم ٌكلن موجلودا  بعلد، ولٌسلت لهلا اٌلة جملاهٌر أو عملٌلات … طبٌعً حما  

ة مكونللة مللن عللدة أشللخاص. وبالتللالً لللم تكللن عسللكرٌة، ولللم تكللن لللد تجللاوزت مجموعلل

وكلان  1980الظروف مبلبملة بمٌلام االنملبلب. وبالفعلل، فللم ٌحلدث انملبلب إال فلً علام 

ٌستهدفنا بالدرجة األولى. فخلطوا بٌننا وبٌن الٌسار التملٌدي وأعتمدوا انهم للادرون عللى 

 تصفٌتنا.
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ختلفلة إللى حلٌن تحمٌلك جاء بعدها خروجلً إللى الشلرق األوسلط والمٌلام بانشلطة م

 ..1985آب  15انطبللة 

 المناعة العامة التً سادت الدولة ذلن الولت كانت على الشكل التالً: " ال ٌمكن

آب، وان تحممللت فلللن تحظللى بفللرص التطللور". هكللذا  15ان تتحمللك انطبللللة كانطبللللة 

امرة ، وبالتلالً للم ٌكونلوا ٌفكلرون بجدٌلة بملؤ1986ـ   1985سارت األمور فً علامً 

ملا. وكلانوا ٌعتملدون ان مٌكانٌزمللا الرلابلة المدٌملة تفلً بللالغرة. وانحصلر ملولفهم فللً 

العمل من أجل تفكٌن التنظلٌم ملن اللداخل، وتشلجٌع التخرٌلب والملال والمٌلل فلً اللداخل 

وسابر العبللات المنحلة و" لن ٌعودوا إلى الوطن ثانٌة، واذا ملا شلجعناهم عللى اللذهاب 

ٌنحلون تماما  ". وهذا ما حدث فعبل  وأصاب دٌف ـ ٌول وغٌلره ملن إلى أوروبا، فسوف 

التنظٌمات التً تشرذمت وانتهت فً أوروبا. لكً نمع نحن اٌضا  فً نفس الوضع، بذلت 

 العناصر المندسوة حٌنذان جهدا  حثٌثا  فً هذا االتجاه.

 …آب 65العودة إلى الوطن وانطاللة 

منحى الحركة نحو اللوطن. كلان نضلاال  عنٌلدا   بتوجٌه  1982لمنا اعتبارا  من عام 

حما ، وخاصة فً مواجهة العناصر المذكورة. بعضهم كان على دراٌة واسلعة ملن أمثلال 

جتٌن كونكر     ر سمٌري. وكان البعة لد تأثر بهم وأخذوا ٌعملون بنشاط تحت شلعار: 

متاحلة لكم".الرفٌلك  " ان ذهبتم إلى هكاري تبادون بالجملة، بٌنما فً أوروبا سبل العٌش

علً حٌدر لٌتلان ٌعلرف هلذه الحمٌملة جٌلدا . هلذه االخلرى كانلت فتلرة مهملة. حٌلث بلذل 

الللبعة ألصللى مللا ٌمكللنهم مللن جهللد  فتبلعبللوا بللالعمول وروجللوا لمصللاعب تلللن الفتللرة 

بهدف الحٌلولة دون عودة المجموعات ـ ولد كانت للٌلة العدد حمٌمة ـ إلى ساحة الوطن. 

 المفسدة تجاوزت كل الحدود فً أعمالها التخرٌبٌة.هذه العناصر 

توجهاتنا العامة فً تلن المرحلة كانت على الشكل التالً: " ٌجب العودة مجددا  إلى 

ساحة الوطن وتكوٌن وتطوٌر امكانات الكفاح المسلح المرتمب مهما كلان اللثمن فللٌكن " 
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الخسابر، ولهذا السلبب انجلزت بهذا الشكل اختتمنا تلن المرحلة. صحٌح اننا تلمٌنا بعة 

آب بصلورة اضلعف مملا خططنلا لهلا. فلً الواللع كانلت اسلتعداداتنا  15حركتنا انطبللة 

كافٌللة لتحمٌللك انطبللللة ألللوى ممللا تحمللك بعشللرات األضللعاف ، ولكللن ونظللرا  للمشللاكل 

 الداخلٌة فمد ظلت االنطبللة محدودة للغاٌة.

اسللتجد وضللع مختلللف تمامللا . لللو آب،  15بعللدها  أو بللاألحرى علللى اثللر انطبللللة 

انتبهتم جٌدا  ترون ان الغالبٌة العظمى من كوادر الحركة وخاصة كوادر المرتبة األوللى 

% رهلللن 90% إللللى 80بنسلللبة  PKKكلللانوا ٌمبعلللون فلللً السلللجون. بتعبٌلللر أدق كلللان 

% فملط موجلودون فلً الخلار  10السجون والمعتمبلت. لذلن كانوا ٌمولون: ر ان نسلبة 

فللً السللجون. وكمللا  PKKالسللٌوف " وبالتللالً شللنوا هجومللا  شرسللا  علللى وهللم فلللول 

تعرفون لام الرفاق دمحم خٌري دورموش وكمال بٌر وفرهاد لورتاي بعملٌتهم المعروفلة. 

مهمللا كللان الللثمن فللً مواجهللة محللاوالت  PKKمضللمون هللذه العملٌللة هللو حماٌللة نهلل  

ى رأس الجمٌلع بتمثٌلل هلذا المضلاء علٌله. بلنفس الشلكل للام الرفٌلك مظللوم دوغلان وعلل

 النه  من خبلل صمود بطولً ال مثٌل له.

فً جوهرها كانت تتضمن الصمود فً وجه التعلذٌب  1982ـ  1981تمٌٌماتنا لعام 

الوحشً وتتركز على ما ٌلً: ر لن نتنلازل لٌلد شلعرة علن انسلانٌتنا، كرامتنلا وحزبٌتنلا، 

تحلت هلذا الشلعار دافلع الرفلاق  والنصر سٌكون حلٌف كراملة االنسلان عللى التعلذٌب ي.

عللن الحللزب، وثمللة نتللاب  ودروس هامللة ٌجللب استخبلصللها. هنللان بعللة الشخصللٌات 

تهللرب مللن الحللزب وكانلله طللاعون لاتللل فللً ولللت كللان هللؤالء االشللخاص حتللى االمللس 

المرٌب مشهورون وٌكتبون فً الجرابد بصلورة ٌومٌلة. ملن جمللة ملا كتبلوا: ر بعلد دفلن 

… آغري وصب االسمنت علٌه، ها هو ٌنبعث من جدٌد..ي أجللشعبنا على اثر انتفاضة 

لمد كانت الروح الكردٌة تنبعلث فلً تللن السلنوات وٌجلري تمثٌلهلا بالشلكل اللذي ذكرنلاه 

 انفا .
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لمد عملنا كل ما فً وسعنا من أجل التجلاوب ملع ذكلرى أولبلن الشلهداء ملن خلبلل 

تشللهد فللً الللداخل ر فللً تصللعٌد حركللة الكللرٌبل. ولكللن ومللع األسللف الشللدٌد كللان لللد اس

السجوني خٌرة رفالنا نتٌجة عملٌات مماومة تارٌخٌة، فً حٌن اجرٌت حسابات ال حدود 

لهللا علللى المتبمللٌن مللن رفالنللا فللً ولللت كانللت لللوات الجندرمللة هللً التللً تهللتم بالمضللٌة 

وتحولت كردستان وفً ممدمتها دٌار بكر إلى للعة للمماومة واالنتفاضلة. وبالتلالً كانلت 

هً التً تموم بتوجٌه اعمال التعذٌب فلً سلجون  JITEMرمة وخاصة مخابراتها الجند

، JITEM  دٌار بكر. جمٌع محاوالت التسلل وخاصة فً السجون كانت تجري باسم اللـ

ولد كانت بمنتهى الخطورة. ففً الولت الذي لتلل خٌلرة رفالنلا اتبعلت سٌاسلة خبٌثلة ملن 

م. فعللى سلبٌل المثلال انضلم الملدعو دمحم شلنر أجل تروٌة البالٌن والحالهم بعجلة النظلا

إلى عملٌة االضلراب علن الطعلام فلً ٌومله الخلامس واالربعلٌن. وكملا هلو معلروف ان 

الذي ٌنضلم إللى عملٌلة ملن هلذا النلوط فلً ٌومهلا الخلامس واالربعلون، ال ٌصلوم سلوى 

لثلامن خمسة عشر ٌوما  كحد ألصى. وباألصل بدأ الرفاق ٌستشهدون اعتبلارا  ملن الٌلوم ا

لام شنر بدور مشلبوه ملن … والخمسون وبالتالً كانت العملٌة تشرف على النهاٌة. أجل

هذا النوط ونشر بٌن المعتملٌن دٌماغوجٌة مفادها: ر لمد أعلننً الرفٌك مظلوم خلٌفة له ي 

فلً  JITEMبذلن تسللم زملام المبلادرة فلً السلجن. فلً الواللع المبلادرة انتمللت إللى اللـ 

للن الفتلرة كلان تملل جٌنكلوز ٌعملل فلً باطملان برتبلة جنلرال. تؤكلد شخص شلنر. فلً ت

المعلوملات بانلله كلان علللى عبلللة مللع ذوي دمحم شلنر، فمللام بتنظلٌمهم للسللٌطرة عللى هللذا 

الشخص الذي استخدموه فً السجون بمهارة فابمة. بعد ذلن هنلان مماوملة كلانون الثلانً 

دي فً ولت كانت مماومة عظٌمة التً لام شنر بوضع نهاٌة لها بتصرف فر 1984عام 

حما . بذلن ٌكون لد حطم روح المماومة التً كونها أولبن الشهداء العظلام عبلر التضلحٌة 

بحٌاتهم، وبدأ شنر بارتداء الزي الرسمً فً السجن وانشاد النشلٌد الملومً التركلً دون 

دة للال: ر للم ان ٌلفت انتباه أحد إلى تصرفاته هذه. وحٌن انكشف أمره وانتمده الرفاق بشل

أكللن علللى كامللل وعٌللً، فمللد أصللابنً مللس مللن الجنللون ي فللً محاولللة ٌابسللة لمراوغللة 

كان لد سٌطر سٌطرة تاملة عللى السلجن. أملا فلً  1987ومخادعة الرفاق. وبحلول عام 
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وبهدف السٌطرة على الحزب سٌطرة تامة، اسرعوا فلً اطلبلق سلراح شلنر  1988عام 

بملاء بجانبنلا بلاي ثملن كلان، وللد ظلل كلذلن لرابلة علام وارساله إلى ساحتنا. كان ٌرٌد ال

 كامل.

لللد ٌسللألنا الللراي العللام لللاببل : ر ولمللاذا كللل هللذا الصللبر.؟ ي نللرد علٌلله بمولنللا: دون 

معرفة شًء ما على حمٌمته، ودون انضاجه، ال ٌمكن ان ٌجدي النضلال وٌحملك النتٌجلة 

ملم بتشلخٌص داء ملا بصلورة المرجوة. فللنضال لواعلده وأصلوله الخاصلة بله. وان للم ت

جٌدة ال ٌمكنن معالجته جٌدا ، ودون تحلٌل شًء ملا تحللٌبل  وافٌلا  ال ٌمكنلن المٌلام بتنمٌتله 

كمللا ٌجللب. نللاهٌكم عللن ان الكثٌللر مللنهم شخصللٌات مشللبوهة. ٌللزعم ان بعللة هللؤالء 

االشخاص منافسلون للً، وباننلا ال نتلٌح الفرصلة لملادة آخلرٌن سلوانا، اتهاملات ملن هلذا 

ط ال تزال مستمرة حتى االن. هذا ملع العللم ان التسللل بهلذا الشلكل واالسلتٌبلء عللى النو

مماومات ممدسة ومٌراث شهداء عظماء، أمر ال ٌصدق. ولد حاولوا تكرار نفس التجربة 

خار  السجون اٌضا  بتنظٌم محكم ومن خبلل الناعنا بصحة ملا كلانوا ٌفعللون. انله للٌس 

 عمبل  شامبل  ومخططا  وممنعا . حدثا  بسٌطا  وعابرا   وانما

فً الولت الذي كان ٌجري هذا الشلًء فلً السلجون، كلان جلام أرسلفر ٌعملل عللى 

آب . وللد تمحلورت هلذه 15لدم وساق لترتٌب االوضاط فً الخار  وخاصة بعلد حمللة 

المساعً التنظٌمٌة على المناطك التلً تمركلز فٌهلا نضلالنا وحمملت فٌهلا حركتنلا تطلورا  

تحدٌدا  فً سلوبً والمثلث الحدودي الذي ٌربط سلورٌا والعلراق وتركٌلا. فٌملا ملحوظا  و

جرى مركزة هذه االنشطة التنظٌمٌة فلً مواجهلة نضلالنا عللى  1990بعد واعتبارا  من  

ساحة الشرق األوسط، ولد لاموا انطبللا  ملن ذللن بمحلاوالت جلادة للغاٌلة. حٌنلذان كلان 

تل الرفٌك حسن  فً الواللع كلان اختبلارا  مهملا  فلً لً رفٌك لدٌم ٌدعى حسن بٌندال، مم

هلذا المٌلدان. االهلم ملن ذللن ان بعللة هلذه العناصلر تسللل إللى االدارة داخلل صللفوفنا، 

وهنان اٌضا  فً جنوب كردسلتان صلاري بلاران اللذي الزال ٌتلزعم الخٌانلة حتلى االن. 

 لمد كان حدثا  مدبرا  بوعً ودراٌة.
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فٌلك حسلن بلان الخطلر بلات ٌبلزمنلا كظلنلا وان هلذه كشفت لنلا حادثلة استشلهاد الر

الحادثللة لٌسللت سللوى اختبللار وحسللب. لللو مللر هللذا الحللدث بنجللاح دون ان نمللوم بتحلٌللله 

كفاٌة، لجاء بعدها دور المابد. ٌمول جلام ارسلفر: ر فلً الواللع كنلا للد وصللنا إللى البملاط 

دكم ان تلموا الملبة علٌله بنجاح ، ومن السهل علٌنا لتله فً اٌة لحظة، ولكن لٌل لنا نرٌ

حتما  ي اجل.. لملد شلهدت تللن المرحللة تطلورات مهملة لهلذه الدرجلة، وبلاتوا فلً وضلع 

ٌمكنهم تنفٌذ العملٌات. ولكننا لم نملف مكتلوفً االٌلدي  فحللنلا الحلدث بلادق تفاصلٌله فلً 

ولت كانوا  ٌحاولون اظهاره كحادثة ال ارادٌة، ولكلن رغلم ذللن اسلتطعنا ان نتثبلت ملن 

%    ر الواحلد ملن 001ان احتملال ذللن غٌلر وارد، وان كلان واردا  فللم تتجلاوز نسلبته 

 1982األلفي  لمد انتبهنا حٌنها إلى اننا أمام مؤامرة كبٌلرة بلدأت محلدودة جلدا  فلً علام 

. السللؤال المطللروح هنللا: وهللل أمكللن تصللفٌة 1990وبللذلت المسللاعً التمامهللا فللً عللام 

النهللم كللانوا لللد اثللروا فللً المبللات … تصللفٌة تامللة..؟ كللبلأولبللن المتلل مرٌن والمتسللللٌن 

 ولدرجة ال تصدق بدموط التماسٌح والعواطف الكاذبة والعشك المزعوم.

أذكر جٌلدا  اننلا فلً ذللن الوللت كنلا نجلري لٌلل نهلار ملن أجلل تلأمٌن رغٌلف خبلز 

ن وتحمٌك الهوٌة واٌجاد مكان آمن ونعمل بدأب ونشاط حتى الرمك االخٌر. فلً حلٌن كلا

اآلخرون ٌمومون بدعاٌات مركزة بالمهارة التً ٌتمٌزون بها زاعمٌن ان االمكانات التً 

كوناها هنا، انما نضعها فً خدمتنا الشخصٌة محاولٌن بذلن التأثٌر على النساء والرجال 

الضللعفاء بمللولهم: ر انظللروا كٌللف ألمنللا الللروابط بٌللنكم، سللنموم بارسللالكم إلللى المكللان 

ح لبلنسللان فللرص العللٌش والراحللة ي. فللأثروا فللٌهم وربطللوهم بانفسللهم الفبلنللً، اننللا نتللٌ

 وحاولوا وضع العصً فً عجلة مسٌرتنا. 

، وبلانهم مهلرة فعلبل  1980أرٌد هنا التذكٌر باننا مررنا بوضع مماثل فً بداٌة عام 

% من لاعدتنا متلذرعٌن فلً 70فً استغبلل مثل هذه الظروف ونجحوا فً التأثٌر على 

النضال ولابلٌن ان ذهبتم إلى هكاري وبوطلان، فعللٌكم أخلذ الملوت بعلٌن  ذلن بمصاعب
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االعتبللار. وكللانوا ٌهمسللون فللً اذان الرفللاق لللابلٌن:ر ال تللذهبوا، فللبل شللًء هنللان سللوى 

 الموت ، اننا نعدكم بالحٌاةي.

إفشال هذه المساعً الهدامة كان شالا  حما  واستغرق ولتا  طوٌبل  خاصة وان لاعدتنا 

لم تكن مسٌوسة كفاٌة وال تعرف المواعد الحزبٌة وغٌر ملمة بالنه  كفاٌة لدرجلة  الحزبٌة

تفرق بٌن االسود واالبٌة بالكاد. هلذا كلان علٌله حلال الجمٌلع بملا فلٌهم أعضلاء اللجنلة 

المركزٌة وبالتالً كان ٌجب ترن بعة األملور للوللت حتلى تنضل ، فلذلن كلان السلبٌل 

ر هلؤالء الهلدامون ملن تلملاء ذاتهلم  فلجبلوا إللى الخونلة الوحٌد وهذا ملا فعلنلاه. بعلدها فل

وأخذوا ٌشنون الهجوم علٌنا مشاركة. بهذا الشكل تعاملنا ملع تللن الملؤامرة. علودة عللى 

، وبتعبٌلر أدق الجندرملة 1991هو الذي اهتم بالمضٌة لغاٌة عام  JITEMبدء ألول: ان 

 وفروط االمن الداخلً، ولكنها فشلت فً النهاٌة.

 …ت أسس مؤامرة التاس  من أكتوبر فً التسعٌناتارسٌ

فً تلن المرحلة الح فً االفك مفترق طرق جدٌلد. فكملا هلو معلروف هنلان دعلوة 

تورغوت اوزال إلى الحل السٌاسً، والنماشات التلً ترتبلت عللى هلذه اللدعوة ادت إللى 

التلً تحرن سرٌع لربٌس األركان. ٌمكن االطبلط على هلذه األملور وغٌرهلا فلً الكتلب 

دونهللا دمحم علللً لشللبللً مللن الكتللاب. ٌمللول دوغللان كللورش ر ربللٌس األركللان فللً تلللن 

الفتللرةي: ر لمللد لمنللا بمعالجللة المضللٌة علللى اسللاس انتمللاد االسللالٌب السللابمة واعللبلن حالللة 

التعببة الشاملة ي. ٌشمل هلذا النملد عللى تصلفٌة اسلماعٌل سلبلن وثبلثلة آخلرٌن ملن للادة 

تمل عللى تصلفٌة جلام ارسلفر والعدٌلد ملن الضلباط ملن ذوي لوات الجندرملة. كلذلن تشل

الرتللب االدنللى منلله، وأخللذت شللعبة الحللرب الخاصللة المرتبطللة برباسللة االركللان تعللال  

 المضٌة بمزٌد من الجدٌة.

من هنا تستمد المؤامرة التً ال تزال مستمرة حتى الٌوم لوتها والٌها تمتد جذورها. 

داد لها ولكلن عللى اسلاس انتملاد الماضلٌة منهلا. حٌلث انها مؤامرة مرتبطة بسابماتها وامت
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نالصلة ال تفلً بلالغرة. للذلن  JITEMٌعتبرون ملؤامرات جهلاز المخلابرات اللوطنً 

لللاموا بتحوٌللل االمللر بمسللتوٌات أعلللى وشللمولٌة أكبللر إلللى مللا تطلللك علٌلله تسللمٌة لٌللادة 

 الموات الخاصة. هذا المسم هو الموة الضاربة االنشط فً تركٌا. 

فعلوا ذلن فً عهد حكومة دٌمٌرال ـ اٌنونو حٌن لال األول: ر ان اوزال راحلل لمد 

ال محال ي. فهلً حكوملة للام الجلٌش نفسله بتشلكٌلها. للو انتبهلتم جٌلدا  تلرون كٌلف تلولى 

بموجب تعلٌملات ربلٌس االركلان وحطلوا ملن للدر اوزال  ANAPمسعود ٌلماز رباسة 

نهللا ال تللارٌح. فللً نفللس الولللت لللاموا بتولٌللة المللرأة الدنللى الحللدود. هللذه حمللابك ثابتللة دوو

. بللنفس الشللكل لللاموا بتزكٌللة DYPالمسللماة تانسللو جٌللللر منصللب الرباسللة العامللة فللً 

الذي اسندوا مهمة رباسته إللى  SHPالشخصٌات الفاشٌة فً االحزاب االخرى وخاصة 

رب مللراد لللره ٌللالجٌن. بتعبٌللر آخللر لللاموا بشللغل المناصللب الحساسللة فللً مٌكانٌزمللا الحلل

، بواسلطة هلذه الشخصلٌات. طبعلا  ٌجلب أال 1992ـ1991الشاملة التً بدأت اعتبارا  من 

 ننسى المؤسسات المدنٌة والنمابات  فهً االخرى الحمت بعجلة هذه الحرب.

جللزء صللغٌر مللن هللذه المللؤامرة  DSPفللً الوالللع ممتللل أوزال واعتمللال برلمللانًٌ 

ملرى وتلدمٌرها علن بكلرة ابٌهلا وارتكلاب الكبرى. أما الجزء االكبر فٌتمثلل فلً اخلبلء ال

ي جرٌملة مجهوللة الفاعلل، وللد نفلذت جمٌلع هلذه االعملال بلأوامر ملن  5000ـ  4000ر

الدولة الخفٌة. حٌنذان لال أحد لادة لوات الجندرمة:  ر لمد لتلنا بممدار ملا كلان ٌحلب ان 

وا بمملدار ملا كلان نمتل، وحٌن لم ٌبك للمتل مبررا  تركناه ي. أجل لملد أصلدق الملول  فمتلل

 .1995ٌجب ان ٌمتلوا و دمروا بممدار ما كان ٌجب ان ٌدمروا إلى ان وصلوا إلى عام 

 فً الثالث من أكتوبر جرت محاكمة غرٌبة لشمدٌن سالك. زعم انهم سٌخرجونه

إلللى المحاكمللة، ولكللن لللم تكللن هنللان محكمللة بمعنللى الكلمللة. أعتمللد انلله ونظللرا  الهمٌللة 

ذكر ثبلثلة أشلٌاء فملط  ر للن انضلم إللى الكلرٌبل ثانٌلة، للن أصلبح الموضوط فمد اكتفلى بل

معترفا   لن أصبح من حماة المرى، بل سأكرس حٌاتً ملن أجلل السلبلم ي. هلذه الكلملات 
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ذات اهمٌة كبٌرة من أجل المثمفٌن ولوات الكرٌبل. الن السلجون ر المعتمللٌني للم ٌعلودوا 

% . لللذلن 80بنسللبة  PKKعلود لللـ % ، فللً حلٌن لللوات الكللرٌبل ت80وبنسللبة  PKKللـ 

 اولى ربٌس االركان جل اهتمامه من أجل تشتٌت لوات الكرٌبل.

النتٌجة التً توصلنا الٌها بعد األبحلاث التلً أجرٌناهلا والتمصلً اللذي لمنلا بله تفٌلد 

خصٌصلا  ملن خلبلل عبلللات غٌلر مباشلرة. ملع  1993بان شمدٌن أعد اعتبارا  من علام 

لعللام الللذي كللان مللن الممللرر ان ٌنهللوا اسللتعداداتهم التنظٌمٌللة هللو ا 1993العلللم ان عللام 

 لٌبدؤوا بشن حملتهم لتصفٌة الكرٌبل على ان ٌشترن فٌها شمدٌن اٌضا  وبنشاط.

لم ٌكن بوسعنا فً تلن الفترة ان نمول ان وضلع هلذه الشخصلٌة بالصلورة الفبلنٌلة. 

ملن الطلراز الفبلنلً. خاصة وانه كانت تجري دعاٌة مكثفة على انله: ر لابلد عسلكري ي 

. PKKفً نفس الولت كانت تشٌر الٌه المخابرات االوروبٌة على انه الرجل الثانً فلً 

هً التً كانت تموم بالدعاٌة له، وكل المؤشلرات تؤكلد  BBCالجدٌر ذكره ان اذاعة الـ 

بان المسألة توجله ملن مركلز واحلد. الهلدف ملن هلذه الحمللة الشلعواء كلان سلٌادته عللى 

رٌبل وان ٌصلبح لابلدها األوحلد. فلً الواللع اللذٌن ٌعرفونله علن للرب ٌلدركون لوات الك

جٌدا  انه ال ٌتمتع بمثلل هلذه الكفلاءة. لكلنهم كلانوا ٌعدونله بمنتهلى الدللة، واننلا لعللى عللم 

الٌمٌن انهم لاموا بدعاٌة مكثفة فً هلذا السلبٌل. واننلا نعلرف اٌضلا  ان العدٌلد ملن أجهلزة 

 ه ر الرجل الثانً، وحاكم المناطك الداخلٌة وخاصة دٌار بكري.االستخبارات كانت تعتبر

لمد بذلنا كل ما فلً وسلعنا ملن أجلل الحٌطلة لبلملر. فركزنلا جهودنلا، وعملنلا عللى 

 السٌطرة علٌه ولكن لمسنا عن لرب بانه ٌتصرف بجنون مطبك ومستعد للمٌام

 والتدابٌر. بالمستحٌل من أجل التحكم بكل شًء، مما دفعنا إلى زٌادة الحٌطة

كانوا ٌعتمدون ان المضٌة لد انتهت عسكرٌا ، ولم ٌبك فلً األملر  1995بحلول عام 

سوى الحاق المجموعات الصغٌرة المتبمٌة والمحتلواة بعجللة النظلام خاصلة وانله للم ٌعلد 

بممدورها التنفس بغٌة تحوٌلها إلى مجموعات شبه كونترا، ولم ٌبك أمامهم سوى اعتملال 



 

 116 

 روما  ةمسير 

شللٌط مفتعلللة. الجللدٌر ذكللره انلله ال تللزال تنكشللف حتللى االن عصللابات شللمدٌن بحملللة تم

جدٌدة ٌومٌا . واننً لعلى ٌمٌن من وجود عصابات كثٌلرة مماثللة فلً اسلتنبول اٌضلا  علدا 

عن العصابات التً تشكلت فً الجبال. فً هذه االثناء لم ٌتركلوا شلٌبا  اسلمه اٌدٌولوجٌلة 

PKK ا االمر وٌواجهونه، فتجري تصفٌتهم بشتى واصوله. اما الذٌن كانوا ٌتصدون لهذ

االسالٌب بما فٌها الجرابم. فلً الواللع كلانوا ٌرٌلدون انهلاء المسلألة بهلذا االسللوب. حلٌن 

لللال ربللٌس األركللان: ر اننللا مسللٌطرون علللى الوضللع، انتهللى كللل شللًء ..ي. انمللا لٌلللت 

 استنادا  على شمدٌن.

فللً االمللر..؟ اعلمللوا جٌللدا  اننللا لللو لللد تسللألون ولمللاذا تللأخرتم..؟ لمللاذا لللم تتللدخلوا 

تدخلنا، لساءت األملور أكثلر. فللم ٌكلن أمامنلا اسللوب أكثلر تلأثٌرا  ملن ذللن اللذي اتبعنلاه 

وٌتمثل فً تنظٌم صفوفنا باحكام وتنشبة كوادر ملتزمٌن ببل حدود بنه  الحزب. للم ٌكلن 

كن باالمكان اجتٌازه اال أمامنا سبٌبل  اخرا ، الن الدولة هً التً كانت تموم بتوجٌهه ولم ٌ

بتنظٌم محكم. فاألموال والرلابة والموة كانت فً ٌدهم، ولم نكن نملن سوى االٌمان وهو 

ما عملنا به لملء الفراا. طبعا  تسلبب بتخرٌبلات كبٌلرة ولله الٌلد وان كلان بصلورة غٌلر 

عصلابات مباشرة فً استشهاد مبات الرفاق. لكننا عملنا بجد لكً ال تتحول الكرٌبل  إللى 

ومجموعات محتواة. خذوا ملثبل  نٌكلاراغوا التلً ٌسلتهٌن بهلا الجمٌلع. فالشلخص الملدعو 

 PKKالمابد زرو استولى على الدولة بكاملها ولوة نظام حكمهلا. فملا باللن ملع كلرٌبل 

التللً تتللنفس بالكللاد ومللاذا ٌكللون أمرهللا مللع عصللابات تتسللبب فللً انهٌللار الللدول بهللذا 

سلاعة واتٌحلت لله كلل االمكانلات. طبعلا   24عصلابة ٌعملل الشكل..؟ خاصة وان زعٌم ال

الرلابلة والضلغوطات علٌلله كانلت موجللودة فلً المسللتوٌات اللدنٌا، وفللً المحصللة كانللت 

 1997ـ  1996فترة مهمة ملن النضلال ضلد الملؤامرة التلً كشلفناها علن آخرهلا أعلوام 

لللة عمللل علللى المسللتوٌٌن التنظٌمللً والمفهللوم، وحصللرناها فللً شخصلله والحمنللاه بعج

المرحللة التللً لللم ٌكلن مللن الممكللن ان تلؤدي سللوى إلللى افتضلاح أمللره بصللورة أوضللح. 

بحٌث لم ٌبلك أمامله سلوى الهلرب واالستسلبلم أو المتلال بشلكل صلحٌح. ولكنله للم ٌفعلل 
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كلٌهما..، وجاء لٌحاول مجددا  تمرٌر نفس اللعبة علٌنلاي ولكلن عنلدما أغلمنلا االبلواب فلً 

 المزٌف والمرٌب.وجهه، حدث ذلن االختطاف 

ذلللن ر المناضللل فللً سللبٌل السللبلم.. ي موجللود هنللان وال ٌللزال ٌشللكل دعامللة لوٌللة 

للمؤامرة. هذا أول شًء ٌجب معرفته جٌدا . لد ٌخر  للمحكمة غدا  أو بعد غلد وٌتظلاهر 

كمناضللل صللندٌد فللً سللبٌل السللبلم، ولللد ٌظهللر دعللاة سللبلم مللزٌفٌن فللً المتروبللوالت 

بد لنا من االشارة إلى دعاة السبلم الحمٌمٌلٌن واحتلرامهم. وللد  وأوروبا. لبل كل شًء ال

لمنا فعبل  بولف الطبلق النار فً سبٌله. وهذا لٌس شٌبا  خاطبلا ، واذا دعلت الحاجلة نعٌلد 

الكرة من جدٌد، ولكن ٌجب ان ٌكون معلوملا  للدٌكم وجلود جبهلات سلبلم مزٌفلة وخطلرة 

ولون التروٌ  له على اساس استسلبلم شلمدٌن ، جدا  هنا وهنان. تماما  مثل ذلن الذي ٌحا

أو استسبلم أولبن الصامدٌن المملاومٌن. وهنلان اٌضلا  االحلزاب الموجلودة داخلل النظلام 

أمثال نجلم اللدٌن اربملان اللذي ٌملارس العملل السٌاسلً فلً تركٌلا عللى هلذا األسلاس. ال 

لسلاحة السٌاسلٌة أدري درجة الصحة ولكن ٌمال بان ربٌس بلدٌة استنبول لد ألصً عن ا

 وسٌعتمد حزب الرفاه على الموظفٌن فً سٌاساته. 

بعللد وضللع نهاٌللة  هللذا هللو األسللاس الللذي ٌعتمدونلله فللً العمللل السلللمً. بتعبٌللر أدق

للمماومة وابماء الصامدٌن رهن االعتمال. فثمة سٌاسلة تللوح فلً االفلك تماملا  كتللن التلً 

. هنا تكمن الدعامة الثانٌة للمؤامرة، ٌمارسها المسلمون المستسلمون والكرد المستسلمون

ولكن لكً تتكلل هذه الخطلوة بالنجلاح فلانهم ٌرتلأون تصلفٌتنا. كملا تبلحظلون نجلاح هلذا 

الجانب من المؤامرة النابعة من لٌادة الموات الخاصة، كلان ٌفلرة جهلودا  خاصلة عللى 

للى هلذا األسلاس الصعٌد الدولً. النه تأكد لتركٌا بانها ال تستطٌع فعل شلًء بمفردهلا. ع

أخذت تحصل على المعلومات من أجهزة المخابرات االوروبٌة واالسرابٌلٌة اعتبارا  ملن 

. هذه الخطوة اٌضا  لم تلف بلالغرة، للذلن بلدأ التعلاون التركلً ـ 1996ـ  1995أعوام 

وبعللد تنللازل تركٌللا عللن اشللٌاء كثٌللرة.  1996االسللرابٌلً ٌتعللزز أكثللر اعتبللارا  مللن عللام 
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معللانً تحولللت تركٌللا إلللى دولللة مرتبطللة باسللرابٌل وتعللززت العبللللات وبمعنللى مللن ال

 والتحالفات بٌنهما، المتتبعون لسٌر االحداث ٌدركون هذه الحمٌمة جٌدا .

انهاللت عللى تركٌلا المعلوملات االسلتخباراتٌة وترسلانة التمنٌلة  1996بحلول عام   

تلو االخلرى ملن أجلل  العسكرٌة، وبدأت من حٌنها الجهود تتكاثف والخطط ترسم خطوة

تمرٌر الملؤامرة الكبلرى. الهلدف االسلرابٌلً ملن كلل ذللن كلان تصلفٌة النظلام السلوري 

ولٌادته اللذٌن كانت اسرابٌل فً حالة الصراط معها. فً حٌن ٌتمثل هم تركٌا الوحٌد فً 

تصلفٌتنا، بٌنمللا اسللرابٌل كانلت تهللدف إلللى ضلرب سللورٌا. وبالتللالً كلان تمللارب االثنللٌن 

على االتفاق حول األهداف المشتركة. على هلذا األسلاس لامتلا باعبلننلا وسلورٌا  مرتكزا  

كألود أعداء لهما، وبالتالً الهدف الربٌسً لهلذا التحلالف. وتنبلع االزملة المفتعللة المسلماة 

باألزمة السورٌة فً اساسها من لولهم: ر آبو موجود فً سلورٌاي جلامعٌن بلذلن الهلدفٌن 

جر واحد، وبذلوا كل ما فً وسعهم لعدم تفوٌت هذه الفرصة كما ٌصٌدون عصفورٌن بح

 التً كانت المحور األساسً لمؤامرتهم.

بللدأ هللذا التحللالف ٌعطللً ثمللاره فللً عهللد مسللعود ٌلمللاز.فً السللادس مللن اٌللار عللام 

ـ كما هلو معلروف ان اسلرابٌل كانلت فلً حاللة انتظلار وعللى أحلر ملن الجملر ـ  1996

أ إلى لندن فً غضون نصف ساعة. وكلان ملن المملرر حدثت عملٌة التفجٌر ووصل النب

ان ٌعلن مسعود ٌلماز النبأ عللى العلالم فلً اجتملاط صلحفً خلاص. حٌلث كلانوا ٌعملدون 

آماال  كبٌرة على هذه العملٌة، لكنها ولسوء حظهم فشلت. المادة المتفجرة كانلت ملن نلوط  

 C 4 ر انفجارها عن التبلط وضعت العبوة على مسافة كٌلومتر من مكان تواجدنا، واسف

جمٌع االشجار المحٌطة من جذورها. رغم فشلها تظل حمللة مهملة بالنسلبة لهلم. الجلدٌر 

ذكللره ان تركٌللا لللم تنفللذ هللذه العملٌللة بمفردهللا. وكمعلومللات أولٌللة ٌمكننللً المللول: ان 

المخللابرات االسللرابٌلٌة وحكومتهللا وامرٌكللا اضللافة إلللى تركٌللا  شللاركت فللً التخطللٌط 

دف المضاء علٌنا. بعدها تكثفت مساعٌهم واستمروا فلً التل مر بأسلالٌب جدٌلدة للعملٌة به

 مختلفة ولٌس بوضع العبوات الناسفة.
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 لمد انصبت مساعٌهم وجهودهم على اٌجاد وسٌلة مضمونه

% وهذه نمطة مهمة. خاصة واننا نجحنا فً اجتٌاز جمٌع المؤامرات السابمة بسبلم. 99

كبٌرة على عملٌة التفجٌلر، وللم ٌسلتطع النلوم حتلى الصلباح  كان مسعود ٌلماز ٌعمد آماال  

ٌتملب أرلا  كمط التهم النار ذٌله. واذكلر جٌلدا  ان الصلحفٌٌن اٌضلا  انتبهلوا  لوضلع ٌلملاز 

الذي وهب كل حٌاته لهذه العملٌة. جٌللر كانت تمول: ر سأصلبح أتلاتورني بٌنملا مسلعود 

أجلل كلانوا حٌنلذان ٌنتظلرون عللى مضلة ٌلماز كان ٌمول: رسأصبح أتاتورن الثانًي. 

وهم ٌهذون بمثل هذه العبلارات. بعلد صلحوتهم للاموا بتلدبٌر االملر أكثلر تنظٌملا . حٌاكلة 

المؤامرة نفسها جاءت غرٌبة فعبل . فملاموا بتلدبٌرها بحٌلث ال ٌجلد أحلدا  فرصلة اسلتخدام 

م. كللانوا لنبلتلله، بللل وسللحب مسللمار امانهللا وبصللورة ال ٌمكللن ألحللد النجللاة منهللا بسللبل

 ٌزعمون انهم جمعوا ما بٌن الهدفٌن كمن ٌرٌد اصطٌاد عصفورٌن بحجر.

فً تحلٌل سابك اجرٌته لبل فترة، اشرت إلى كتاب توم كبلنسً المعنون تحت اسلم 

ر عملٌللات مهللدت السللبٌل أمللام الحللربي. ٌكشللف الكتللاب االطللار العللام للمخطللط بصللورة 

ح التً اطلمت على السودان مثبل  ونلفت واضحة. انه مخطط شٌطانً تعبر عنه الصوارٌ

االنظار إلى ان الصوارٌح التً اطلمت على السلودان، تهلدف اساسلا  إللى تمهٌلد االجلواء 

للصللوارٌح التللً سللتطلك علللى الشللرق األوسللط. حٌنهللا تملكللت الحٌللرة الجمٌللع وبللاتوا 

ة للمصلف ٌتساءلون: ر لملاذا السلودان تحدٌلدا ..؟ ي انلذان لٌلل اذا كانلت السلودان تتعلر

فلمللاذا ال تمصللف سللورٌا اٌضللا ..؟ اي ان السللودان وافغانسللتان ضللربتا تمهٌللدا  لضللرب 

 سورٌا.

فلً الوالللع ال تللزال هوٌللة الللذٌن لللاموا بضللرب السللفارات االمرٌكٌللة مجهولللة حتللى 

االن  فلم ٌمم اي تنظٌم بتحمل مسبولٌتها. الملفت للنظر ان الضربة الكبرى التً خططوا 

ٌا فللً اطللار عملٌللة المتصللاص النممللة الدولٌللة، كانللت ترمللً أساسللا  لتوجٌههللا إلللى سللور

لتمهٌد االجواء من أجل تمرٌر مؤامرة كبرى تستهدفنا. من المعروف انه شلغلوا اللربٌس 

االمرٌكً بفضٌحة مونٌكلا لوٌنسلكً واسلتنزفوا لوتله لدرجلة للم ٌعلد للادرا  عللى التلدخل 
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وضلع اللذي أولعلوا فٌله عرفلات، ٌبلدو لنلا وتحول تماما  إلى مهر . واذا ما نظرنا إلى ال

واضحا  فً اي وضع هلو. فلً هلذه االثنلاء ملرروا بعلة األالعٌلب الصلغٌرة االخلرى. 

فشغلوا اٌران بحركة الطالبان النها بلد ال ٌمكن ان ٌسكت على ضلرب سلورٌا بلل كلانوا 

ي  أللف جنلدي عللى 250ٌتولعون منها رد فعل عنٌف. حٌث اضطرت اٌران إلى حشد ر

ودها مع افغانستان. وألهوا روسٌا بمشكلة كوسوفا فً محاولة منهم للدرء مخلاطر اي حد

مولف أو تدخل روسً محتمل. وكما هو معروف ابتكلروا لضلٌة كوسلوفا بصلورة غٌلر 

 اعتٌادٌة فً محاولة منهم لتجنب المولف الروسً.

علللى هللذا األسللاس فللان شللهر أكتللوبر لللٌس تولٌتللا  عرضللٌا ، وانمللا تولٌللت لطعللً 

للللتخلص منللا بمناسللبة الللذكرى الخامسللة والسللبعٌن لمٌللام الجمهورٌللة. لللد تمولللون وكٌللف 

استخلصتم هذه النتٌجة. لماذا أجمع الكل على هذا الٌلوم، ولملاذا اعلنلت الحلرب فلً هلذا 

الٌللوم دون سللواه..؟ السللؤال االخٌللر ال ٌللزال دون اجابللة. لكللن الثابللت ان العللام الخللامس 

اهمٌة كبٌرة، ولكن االهم من ذلن  ـ وهو الموثك ـ هو ما ٌمكلن والسبعٌن بالنسبة لهم ذو 

ان ٌحدث اعتبارا  من ولف اطبلق النار. اطالة أمد ولف اطبلق النار ٌهدف من جملة ما 

ٌهدف إلى كشف خفاٌا األمور. واذا ما نظرتم إلى بنوده، فسوف ترون انها تشكل اطلارا  

ن عالبل  ٌمكن ان ٌرفضه. ونحن من جهتنلا طموحا  لخطوة كهذه. وال أعتمد ان ٌكون هنا

سنموم دون اي تردد أو اهمال االحتٌاط لبلمر لابلٌن: ر حسنا .. لنرى إلى ما تلؤول إلٌهلا 

األمور ..؟ فهذه الخطوة عللى حلد للولهم شلًء ال مثٌلل لله.ومن المتوللع ان تبلدأ مرحللة 

هل هنان شًء أكثر سٌاسٌة افضل من تلن التً كانت على وشن البدء فً عهد أوزال، ف

صللوابا  مللن خطللوة كهللذه..؟  انهللا لشللًء عظللٌم فعللبل ، وهللً بمثابللة مشللروط لدممرطللة 

الجمهورٌة فلً ذاكرهلا الخامسلة والسلبعٌن ي لكلم ملا تشلأؤون، فمللتم وللف اطلبلق النلار 

هاكم اٌاه اذا. ولكن ندعوكم إللى اللرد وان كلان فلً حلدوده الضلٌمة، ولكلن انتظرنلا دون 

ى اي جواب. هاهوشهر اٌلول ٌشرف على نهاٌته دون ان نتلمى رد ـ كما جدوى، فلم نتلم

وعدوناللـ واألكثللر مللن ذلللن بللدأت موجللات متتالٌللة مللن حمللبلت التمشللٌط تعللم كردسللتان 
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وبصورة خانمة أكثر من اي ولت مضى. فطالبناهم بموعد نهابً للرد علٌنا  فمالوا نهاٌة 

كوكنا ولفتت كلمة دٌمٌرٌل انتباهنا بشلدة االسبوط الثانً من شهر أكتوبر. حٌنها زادت ش

اعمبتها فترة من التوتر وكان العالم كله للد تعلرة لهجلوم فتان.هنلا تبلددت كلل شلكوكنا 

واتضح لنا التحلاف االسلرابٌلً ـ التركلً فلً اطلار خطلة مشلتركة املرا  لاطعلا  واتخلذت 

بمة، وخاصلة بعلد بعة التدابٌر الدولٌة بعد استخبلص الدروس من التجربة الفاشلة السلا

شل تأثٌر روسٌا واٌران ومستعدٌن المطار العلالم بوابلل ملن الصلوارٌح بمجلرد وتحدٌلد 

مكان ر اإلرهابً ي. حٌث بات المصف الصلاروخً لاعلدة دولٌلة اكلدت علٌهلا الصلحافة 

التركٌة اٌضا . الولت ٌمضً مسرعا  والموعد الممرر على وشلن ان ٌحلٌن. الجمٌلع كلان 

 ق النجاز ما ٌجب مع حلول الولت المحدد.ٌعمل على لدم وسا

 …أكتوبر هو ٌوم استشهاد تشً غٌفارا 9

 9هنان شًء غرٌلب آخلر ٌجلب ان تعرفلوه، النله ذات اهمٌلة كبٌلرة لبلملرٌكٌٌن.  

أكتوبر هو ٌوم استشهاد تشً غٌفلارا. اختٌلار هلذا الٌلوم كلان ملفلت للنظلر. اغللب الظلن 

وري الكبٌلر، فلرأوا ملن مصللحتهم اللتخلص منلً انهم اختاروا هذا للجمع بٌنً وذللن الثل

 فً ٌوم كهذا.

هنان موضوعات متشعبة أخرى ال نزال ندرسها حتى االن. فاالٌام الثبلثة االخٌلرة 

أكتوبر واالحداث التً تخللتها زادت من شكوكنا، فممنا من جهتنا باتخلاذ مزٌلد  9ـ  8ـ 7

. هذه الحلرب للم تكلن تسلتهدفنً من التدابٌر الن نشوب الحرب كان لاب لوسٌن او ادنى

لوحدي، وانما كانت تهدف إلى تصفٌة النظلام السلوري اٌضلا . وال تلزال الصلحف تكتلب 

حتى الٌوم لابلة: ر ٌمكننا ان نمضً علٌه، تصمٌمنا لم ٌنته بعلد..ي. ٌبلدو انهلم اخلذوا كلل 

و انهلم شًء بعٌن االعتبار، لٌس المهم هنلا تطبٌلك للرارهم او علدم تطبٌمله، بلل المهلم هل

لرروا ذلن والمرار ال ٌتخذ بسهولة. غٌر انهم شعروا بالحاجة إللى شلًء اخٌلر أال وهلو 

وجودنا او تواجدنا فً المكلان اللذي ٌشلاءون والزملان اللذي ٌبتغلون. النهلم كلانوا بلأمس 

 الحاجة إلى معلومات من هذا النوط.
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 البد لً هنا من االشارة ـ اننا على عكس ما ٌزعمون ـ لم نمم

ارسة العمل او التحرن بأذن ملن سلورٌا او وفلك مشلٌبتها. فالسلورٌون هلم اآلخلرون بمم

واعتبروه تنظٌما  اجنبٌا  وهذا ال ٌنفً ارتٌادنلا عللى  PKKكااللمان فرضوا الحظر على 

سورٌا بٌن الحٌن واالخر للمٌام ببعة االنشطة. فكما هو معلوم ان لنا انشطة فً سورٌا 

نلاهٌكم علن ان تنظٌمنلا هنلان عللى مسلتوى رفٌلع جلدا  فضلبل   ولمنا بتنظٌم الكرد هنلان،

على ذلن لمنا بتنظٌم ابناء شعبنا الكردي فً سورٌا، ولنلا فٌهلا تنظلٌم نشلط ونرتلاد علٌله 

 بٌن الفنٌة واالخرى.

للو سلاندتنا … تحلاول تركٌلا  جعلل هلذا الوضلع عللى انله مسلاندة سلورٌة لنلا. بتاتلا  

نا تركٌا عن بكرة ابٌها. ولٌعلم الراي العلام جٌلدا  اننلا للم سورٌا حما  كما تزعم تركٌا لدمر

نخللة هللذه الحللرب اعتمللادا  علللى سللورٌا ولكللن حصلللنا علللى مسللاندة شللعبنا بللبل حللدود 

وانخرط شبابه فً صلفوفنا، وهلذا حلك طبٌعلً لهلم وواجلب عللٌهم، خاصلة وان اصلول 

د االموي، هلؤالء جمٌعهم تنحدر من الشمال. وهنان من استوطن تلن االراضً منذ العه

اٌضلا  ٌنخرطللون فللً صلفوفنا ولللد حللك لهلم ان ٌفعلللوا. دون شللن تطلور نضللالنا اعتمللادا  

عللٌهم وبمسلاندتهم، ولكللن ذللن ال ٌعنلً ان سللورٌا تسلاعدنا. وللٌكن معلومللا  انله ال ٌللزال 

ٌمبع حتى االن ما ٌمارب من مابة شخص فً سلجون سلورٌا وبللغ هلذا العلدد االربعمابلة 

 ان.فً بعة االحٌ

لم نفز فً اي مكان بسهولة، وانما ناضلنا وتخللل نضلالنا االضلطهاد واالعتملاالت. 

لو لم تشاء سورٌا، هل كان ٌعمل ان اتعلرة للتولٌلف..؟ لعلمكلم تعرضلت للتولٌلف فلً 

سلورٌا ثلبلث ملرات ولبعلت فللً سلجونها، ولكلن فتلرة التولٌلف لللم تكلن طوٌللة كملا هللً 

فً كل االحوال ما ٌمكن ان ٌسلندوه الٌنلا اضلافة إللى الحال فً تركٌا. النه لم ٌكن هنان 

ذلن لٌست هنان اٌة مصلحة للطرفٌن فً اي علداء ٌمكلن ان ٌنشلأ بٌننلا. ولملاذا ٌموملون 

بالعداء لنا، أمن أجل عٌون تركٌا..؟ كبل هذا للن ٌكلون. وكملا هلو معلروف للال اللربٌس 

تصللبح سللورٌا بللولٌس  حٌنهللا: ر لللن نصللبح بللولٌس تركٌللا..ي. ولللم تكللن هنللان حاجللة الن
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لتركٌا. وبطبٌعة الحال لم ٌكن من المتولع ان ٌمسونا بسوء بعد تعزز التحلالف التركلً ـ 

االسللرابٌلً. تمللول تركٌللا االن : ر لمللاذا ال تمسللونهم بسللوء..ي. فٌللردون علللٌهم: ر ولمللاذا 

 نمسهم ..؟.ي. هذه هً المضٌة وٌجب ان ٌعرفها الراي العام جٌدا . 

ان السورٌٌن لم ٌمدموا لنا ولو لطعلة سلبلح وللم ٌعطونلا اٌلة وسلابط  ولتعلموا اٌضا  

نمللل لنأخللذها إلللى المكللان الفبلنللً او سللواه، ولكللن الدولللة التركٌللة وبهللدف خللداط شللعبها 

واخفاء التحالف الخطر الذي ابرمته مع اسلرابٌل تملول: ر سلورٌا هلً التلً فتحلت علٌنلا 

مللا ..ي. انهللا ممولللة خطللرة ودعاٌللة ابللواب هللذه الحللرب المسللتمرة منللذ خمسللة عشللر عا

دٌماغوجٌة ترمً إلى تحمٌلر نضلالنا. كلبل.. نحلن ملن للام بتصلعٌد هلذا النضلال اعتملادا  

 على لوانا الذاتٌة واستنادا  على مساندة شعبنا ولواه الذاتٌة حتى هذه اللحظة. 

رواٌة االٌام الثبلثة االخٌلرة تنطلوي عللى اهمٌلة اكبلر وهلو جانلب ٌجلب ان ٌعرفله 

كوادرنا و العاملون تحت لواءنا. انه المر غرٌب فعبل ..لمد اصدروا بطالة بحلث حملراء 

من أكتوبر. اصدار هذه البطالة وفً ذلن التارٌح تحدٌلدا  ٌشلٌر إللى  10ـ   9مؤرخة فً 

تملدٌراتهم باننلا للد نملوم بتحلرن واسلع عللى المسلتوى اللدولً وٌؤكلد بلان االنتربلول هلو 

 مؤامرة. االخر متورط فً هذه ال

لماذا صدرت بطالة البحلث فلً التاسلع ملن أكتلوبر..؟ لملاذا هلذا الٌلوم تحدٌلدا  دون 

سواه..؟ وهل هنان دلٌل دامغ أكثر من هذا الدلٌل على دولٌلة الملؤامرة..؟ الجلدٌر ذكلره 

انهم لاموا بتوزٌلع هلذه البطاللة فلً كلل مكلان وابلغلوا كلل النملاط: ر البضلوا فلورا  عللى 

حللٌن دخوللله إلللى أراضللً اٌللة دولللة كانللت..ي دون ان ٌنسللوا اضللافة الشللخص الفبلنللً 

 ر ٌحتمل ان ٌكون لد غادر سورٌا..ي.عبارات: 

لكً ال ٌفوتنا االمر اذكركم باننا كنا على وشن السفر إلى بعة الدول. فكنت عللى 

ٌمللٌن بللانهم وضللعوا خططهللم بللادق تفاصللٌلها ر ان ذهللب إلللى المكللان الفبلنللً فتلللن هللً 

تلللً ٌمكلللن لصلللفها، أملللا اذا ذهلللب إللللى السلللاحة الفبلنٌلللة فانهلللا سلللاحة عملللل االمكلللان ال
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االنتربلول..ي اي انله كلان مخططلا  ال خلبلص منلله، وكلانوا للد نصلبوا صلوارٌخهم علللى 

سواحل البحر المتوسط وعلى طول الشرٌط الحدودي ملع سلورٌا، فحشلدوا عشلرة آالف 

فً جبال كارا. اجل هلذا فً هجوم شرس على لواتنا  PDKجندي فً زاخو، وزجوا بـ 

هو االطار العام لتدابٌرهم، وكلها وثابك ولٌست الوال، واصدروا بطالة البحث الحملراء 

بهدف الماء المبة علٌنا حٌث نذهب. حسنا ..فإلى اٌن نذهب لكً ننجو من هذه المؤامرة 

لدرجلة  لم ٌبك أمامنا اال الفضاء او سطح الممر لنذهب الٌه. انها ملؤامرة محبوكلة بإتملان

اسللتحالة النجللاة منهللا. ولكللن كٌللف نجونللا..؟ هللذا هللو السللؤال المطللروح. طبعللا  لللم تجللر 

األمور كما خططوا لها. فرغم كل التمنٌة التً ٌملكونها، ٌكفً ان ٌتحلى االنسان بالٌمظلة 

والحٌطة البلزملة لكلً ٌجلد مخرجلا  لله. ال ٌسلعنً هنلا اال الملول: اننلا ال نلزال عللى لٌلد 

نصعد النضال بشكل أمتن، وعلى المعنٌٌن بهذا النضلال معرفلة لٌملة هلذا  الحٌاة وسوف

 التصمٌم واعطاءه حك لدره.

لمد باعوا تركٌا بأسرها والحموها بعجللة اآلخلرٌن بلبل حلدود وٌنتظلر الكلادحٌن فلً 

مثل وحش كاسر. حٌث صرفوا الموازنة كاملة على أملل لتلل او إلملاء  1999تركٌا عام 

. وتسلبب ًو وا للشلعب التركلً بلذلن الوضلع الملنحط والملزدري وهلم ال ٌزاللون المبة عل

ٌلهثون ورابً. لم ٌحدث شًء من هذا النوط  ال فً االصلول العشلابرٌة وال فلً المبابلل 

البدابٌة الوحشٌة. لمد جربتم كل االسالٌب ولجبلتم إللى شلتى السلبل عشلرات الملرات، اال 

ادر عللى لتلل شلخص واحلد، وطالملا ٌكفٌكم ما فعللتم..؟ للف عنلد حلدن ان كنلت غٌلر لل

ٌبلزمن الفشل فً كل خطلوة ..جربلوا اسلالٌب جدٌلدة..ماذا ترٌلدون منلا، لملاذا تبلحمونلا  

 لٌل نهار..؟.

لبل كل شًء هذه المسألة ال تمس مجلرد شخصلً. اننلً ال زللت ورغلم كلل شلًء 

ه الللوم بتوجٌلله حركللة مهمللة ونضللال حٌللاة أو مللوت شللعبنا. ونسللعى لبعللث شللعبنا واٌماظلل

بأسره وجمٌع اصدلاءه فً مواجهة هذه المؤامرة واتاحة فرصة التحرر لهم. حسب راي 

اتٌحت لهم االن والول مرة هذه الفرصة. لمد حاولوا المضاء علٌه وهلو للاب  لوسلٌن أو 
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أدنى من النجاح. لو ترسح التنظٌم وسارت حركة التحرر الوطنً  بالشكل الذي رسلمناه 

لكننا نتٌح لهذه الحركة فرصة االنتصلار بالمبلادرة الشخصلٌة.  لما كبر الخطر لهذا الحد،

من هذا المنطلك ٌبلحموننً شخصٌا  لبل اي أحد آخر. وبالتالً ٌجب ان ٌترسلح وٌتوطلد 

 نضال كوادر هذه الحركة وابناء شعبنا.

دعونً هنا ان أشٌر إللى نمطلة اخلرى، خرجلت بعلة الملوى الكردٌلة فلً جنلوب  

خارجٌة بحجة ابرام اتفلاق فٌملا بٌنهلا، وال تلزال إللى االن خلار  كردستان إلى الساحة ال

 27ـ  20الوطن، لم تعد الٌه حتى االن رغم اشارتها المسلبمة بلالعودة فلً الفتلرة ملا بلٌن 

 PKKمن اٌلول. اغلب الظن ان اآلخرٌن لالوا لهم:ر ال تعودوا إلى حلٌن تصلفٌة وضلع 

المللؤامرة التللً تسللتهدفنا ورغبللة لللوى  تصللفٌة تامللة. ٌتعلللك هللذا االمللر بشللكل مباشللر مللع

الت مر فً تصفٌة الحركة الكردٌة، وبالتالً هً محاولة لخداط هذه الملوى التلً أدعواهلا 

بحملللة  PDK. وكمللا تعرفلون بلدأ YNKبلدوري إللى التحللً بالٌمظللة البلزملة وخاصلة 

 عسكرٌة ضدنا فً نفس التارٌح. 

باتلت مفهوملة االن بشللكل  MED-TVأعتملد بلان سلبب الهجملة التلً شلنوها عللى 

ولطللع ارسللاله واصللدار  MED-TVافضللل. ولمزٌللد مللن التوضللٌح، اعلمللوا ان تعتللٌم 

بطالة البحث الحمراء ٌصادف نفس التارٌح وكلها تهلدف إللى شلل تأثٌرنلا وللدرتنا عللى 

التحرن. طبعا  لٌس من المعمول ان ٌكون تزامن كل هذه االحلداث مجلرد صلدفة، ناهٌلن 

خرى ووثابك دامغة فً متناول ٌدنا. فضبل عن ذلن هنلان تلدابٌر عاملة عن بوادر كثٌرة ا

 تفٌد به المعلومات المتوفرة .  اخرى اتخذتها لوى الت مر، هذا ما

ثمة ملؤامرة للذرة ذات ابعلاد دولٌلة جلرى التخطلٌط لهلا مسلبما  ومرتبطلة بلالحرب  

تها بصلورة مشلتركة المذرة المفروضة علٌنا، ٌحاولون تمرٌرها علٌنا وعلى المنطمة برم

مع اسلرابٌل عللى شلكل حلرب ضلارٌة. انله مخطلط مجنلون محبلون بشلكل مسلسلل ملن 

شانه ان ٌؤدي إلى حرب اللٌمٌة، حاولوا بدبها بً شخصٌا . النهم ٌعتبروننلً مفتلاح هلذه 
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المضٌة. ولكً تنطلك هذه الحرب ٌجب ان تنهال الصوارٌح والمصف الصلاروخً عللى 

 ممكنا  تحمٌك ذلن  فالمبة علً مكان تواجدي. وان لم ٌكن

 حٌا  أو مٌتا . ولد اعدوا الحسابات لكبل هذٌن العاملٌن بادق االشكال.

اعود وألول: وضلعً كشلخص فلً هلذه المضلٌة للٌس ذو اهمٌلة، وانملا المهلم هلو  

سلعٌهم المضللاء عللى لللوى مماوملة شللعب بأسلره، وبالتللالً تصلفٌة هللذه المماوملة الباسلللة 

ه. لٌس مهما  ان لتلت ام ال  فهنلان مٌلراث عظلٌم وشلهداء عظلام للم والمٌراث الذي خلمت

ٌسللبك الٌللة لومٌللة ان حظٌللت بمللثلهم فللً التللارٌح. كللذلن هنللان مماومللات باسلللة لللم ٌشللهد 

 التارٌح لها مثٌل  مماومة لوٌة لدرجة ال مثٌل لها فً تارٌح اي شعب بل حتى فً

 مؤامرة. تارٌح ألوى المومٌات. هذه هً األهداف الربٌسٌة لل

إلى تبنً وحماٌة هلذا المٌلراث اٌلا كانلت  PKKأدعوا الجمٌع وعلى رأسهم كوادر 

المصلاعب غٌلر مبلالٌن بلالظروف والحٌللاة الشخصلٌة. ولٌعلملوا ان حماٌلة هلذا المٌللراث 

العظٌم والحفلاظ  علٌله دون تعرٌضله للهزٌملة وبنلاء مؤسسلاته ان دعلت الحاجلة بمملدار 

والنفٌس فً هذا السلبٌل. ولكلن ٌجلب ان ال ٌفلوتنً الملول مؤسسات اٌة دولة وبذل الغال 

ان كوادرنا لٌسوا عمبلء بملا ٌكفلً ألداء هلذه الوظٌفلة. فلبل ٌكرسلون فكلرهم  وال ٌلرون 

المخاطر فً حٌنها، وان رأوها ال ٌعمللون ملا ٌجلب المٌلام بله ألجلل التصلدي لهلا. فعللى 

ٌمللة جلدا  ٌمكلنهم العملل فٌهللا سلبٌل المثلال أملام كلل واحللد ملنهم مجلاالت ومٌلادٌن عملل ل

براحة، ولكلنهم ال ٌسلتفٌدون منهلا كملا ٌجلب، كلذلن ال ٌسلتفٌدون ملن الوسلابل واالدوات 

المتوفرة بٌن اٌدٌهم. لٌس هذا وحسلب، بلل ٌلدٌرون لهلا ظهلر المجلن وهلذه غفللة خطلرة 

جدا . هذا هو بالضبط ما لصدته بمولً : الغفلة أخطر ملن الخٌانلة. للٌس هنلان أسلوأ ملن 

خسارة نضال هذا الشعب الشرٌف والكلرٌم اللذي بلات ٌشلكل للدوة للبشلرٌة وبللغ مسلتوا  

مرمولا . باستطاعة المرء ان ٌتنازل عن كل شًء وٌتركه جانبا ، ولكن للبه ال ٌحتمل لط 

التنازل عن نضاالت وجمالٌات وثورة اجتماعٌة ـ سٌاسٌة من هذه النلوط. بالتلالً أدعلوا 
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ذٌن ٌمولون: ر لً للب، وعملل ٌفكلر ي  إللى رعاٌلة هلذا التطلور الجمٌع وخاصة أولبن ال

وحذاري … الثوري بمنتهى العناٌة وتنظٌمه بشكل سلٌم وبناء مؤسساته المتٌنة. حذراي 

من اعتبار األمور الشخصٌة فوق هذا االعتبار. اننا طموحلون وغٌلورون جلدا  ملن أجلل 

 ا وان ٌدركوه ادراكا  عمٌما .تحمٌك النصر. هذا ما ٌجب ان ٌعرفه شعبنا واصدلابن

أكثر من اي وللت  دون شن جنون الطرف االخر وطٌشه ٌجعلنا ألرب إلى النجاح 

مضى. وٌجب اال ٌنسى كوادرنا وتنظٌماتنلا بانله اذا للم ٌسلتطٌعوا رؤٌلة الخطلر المحلدق 

والمٌام بواجباتها  فسٌخسرون وٌهزملون بشلكل اللٌم وان كلانوا ٌموللون الٌلوم: ر ال زللت 

مدا  فً مكانً ي وٌتمزلون شر مزلة. فً الوالع لو سار المخطط كملا رسلموه، لنعلك صا

ولللذهبت لواتنللا وشللعبنا الموجللود فللً اوروبللا ولللوات  MED-TVالبللوم علللى اطللبلل 

 الكرٌبل الموجودة على ارة الوطن ادرا  الرٌاح. 

ال ألللول ذلللن الخللٌفكم او اعبللر عللن ٌللأس فللً نفسللً، وانمللا لبلشللارة إلللى ضللرورة 

التحلً بالٌمظة تجاه التطورات التً ٌمكلن ان تترتلب عللى هلذه الملؤامرة وان للم تتحملك 

اهدافها بعد. النها ـ اي المؤامرة ـ ال تزال فً منتصفها ولم تفشلل بصلورة نهابٌلة. وهلذا 

ٌعنً ان الخطر ال ٌلزال لابملا . ان كنلتم ترٌلدون العلٌش وتموللون باننلا سلنعٌش احلرارا ، 

تللدابٌر البلزمللة علللى االلللل بممللدار خطللورة المللؤامرة وكونللوا امكانللات فمومللوا باتخللاذ ال

الولوف على الدامكم وتحمٌك النصر. من جهتً سألوم بما ٌملع عللى علاتمً، وأعتملد ان 

التدابٌر التً اتخذناها حتى االن كافٌة طالملا الطلرف االخلر ٌبلذل كلل المسلاعً. املا اذا 

ان التمصٌر موجلود فٌنلا..ي وانملا التمصلٌر هلو حدث مكروه فحٌنها لن ٌمكنكم المول: ر ب

تمصللٌركم وٌتمثللل هللذا التمصللٌر فللً عللدم تنظللٌم انفسللكم وابللدوا المللوة البلزمللة فللً هللذا 

المضللمار وهللو تمصللٌر ونمللص ٌمكللن تبلفٌلله بسللهولة فامكانللات ولللوة تبلفٌلله متاحللة لكللم 

ٌللاكم تمامللا . انللا مللن طرفللً سللألوم بللأداء واجبللاتً افضللل مللن اي ولللت مضللى، ولكللن ا

واالتكال علٌنا. علٌكم استٌعاب كل ملا منحنلاكم اٌلاه فلً روحكلم وعملولكم وحٌلاتكم ككلل 

 كما ٌنمش الرسم على الحجر. ان فعلتم ذلن فالنصر لكم حتما .
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المضٌة لٌست بتلن البسلاطة التلً ٌتصلورها اللبعة. بمملدار ملا نكشلفها ونفضلحها 

لجهللد الللبلزم لكللً ٌفهللم اصللدلابنا نحمللك الفابللدة للشللعب والبشللرٌة جمعللاء. علٌنللا بللذل ا

والبشرٌة التمدمٌة هذه الحمٌملة. الن هنلان ملؤامرة خبٌثلة وخطلرة وخفٌلة. اربعلون عاملا  

وشعوب العالم ولومٌاته والشٌوعٌون والمماتلون فً سلبٌل التحلرر اللوطنً ٌنزفلون دملا  

ل مستمرة. ان على ٌد الكبلدٌو المرتبط بحلف الناتو، ومساعً المضاء علٌنا اٌضا  ال تزا

سنح لنا الولت مستمببل  فسألوم بشرح كل هذه الموضوعات. وان ثمتنا بانفسنا لعلدم تلملً 

الهزٌمة لكبٌرة حما . ولد شرحت ما ٌجب المٌام به لكً ال ٌظل هلذا االملر مجلرد مموللة، 

وٌتحمللك فللً المٌللدان العملللً وسللنظل نمللوم مللن االن فصللاعدا  اٌضللا  لللبلدالء بمثللل هللذه 

ات، ولكللن بمزٌللد مللن العمللك والتماسللن بالممارسللة العملٌللة. فللً الخاتمللة أدعللو التصللرٌح

جمٌللع كوادرنللا إلللى رؤٌللة وادران مللا ٌللواجههم، والتحلللً بللالعمك الللبلزم وان ٌصللبحوا 

اصحاب ممارسة عملٌة ال تهلزم وتحمٌلك االنتصلار مهملا بللغ اللثمن. عللى هلذا األسلاس 

 صارات مع فابك حبً واحترامً للجمٌع.احٌٌكم جمٌعا  وأتمنى لكم مزٌدا  من االنت

 1998أكتوبر  -19
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 هً مسٌرة االشتراكٌة PKKمسٌرة 

 PKKإلى الشعب الكردستانً الشجاع والمظلوم وجمٌ  رفاق 

فً الولت الذي تمر فً هذه االٌام اللذكرى السلنوٌة الحادٌلة والعشلرون ٌسلرنً ان 

ى المهٌبة  أكثر ملن اي وللت مضلى بمعلانً وملدلوالت أؤكد لكم باننا احتفلنا بهذه الذكر

 اعمك، وأتمدم منكم بأحر التحٌات واحترامً الكبٌر للجمٌع.

اننا بصدد حملة ومسٌرة كبرى من أجل تحوٌل هذه الفتلرة ـ وخاصلة منلذ خروجنلا 

 من الشرق األوسط فً األول من أكتوبر ـ إلى فترة جدٌدة بكل أبعادها ومعانٌها.

 مسٌرة شعب باسرهمسٌرتنا هً 

انها لٌست مسٌرة لومٌة وحسب، بل هً مسٌرة دولٌة. انها مسٌرة صلارخة عمٌملة 

األبعاد، مسٌرة مهٌبة لفتت انظار العالم اجمع، هً مسلٌرة روملا. وهلً فضلبل  علن ذللن 

مسللٌرة جللدٌرة بتللارٌح رومللا العظللٌم. لبللل كللل شللًء احٌللً وابللارن المشللاركٌن فللً هللذه 

ٌلنهم شلتى المصلاعب والمشلمات ومملدمٌن اعظلم التضلحٌات المسٌرة واضعٌن نصب اع
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غٌر آبهٌن باللٌل والنهار، الحر والمر منتظرٌن وصامدٌن فً مكانهم اٌاما  طوٌلة، جمٌع 

 األصدلاء االعزاء والشعب االٌطالً واصدلابه.

وانحنً اجؤلال واكبارا  الرواح أولبن الذٌن لعبوا دورا  تارٌخٌا  محولٌن انفسهم إللى 

ة نارٌلة ومضلحٌن بلأغلى ملا ملكلوا  بحٌلاتهم لمجلرد انهلم شلعروا بانله ال حٌلاة بلدون كر

لٌادة، أو باالحرى أحسوا بمرارة الخطورة التً تحدق  بالمابلد، بلل وبللغ االملر بلالبعة 

لدرجة الشعور بان الخطر بات عللى االبلواب. املا الجرحلى فأتملدم ملنهم بلأحر التحٌلات 

أتمنللى لهللم الشللفاء العاجللل آمللبل  اسللتمرارهم فللً مسللٌرة وأسللمى اٌللات الحللب والتمللدٌر و

النضال التارٌخٌة كأبطال حمٌمٌٌن. كذلن احًٌ وابارن أولبن اللذٌن ٌنضلمون الول ملرة 

ـ لمختلف االسباب ـ إللى مسلٌرتنا وحركتنلا الوطنٌلة، إللى حركلة االنسلانٌة. وانتهلز هلذه 

حٌللات والتهللانً الملبٌللة إلللى جمٌللع المناسللبة المجٌللدة، ومجٌبنللا إلللى رومللا ألتمللدم بللاحر الت

 اصدلابنا االوروبٌٌن المهتمٌن  بالمضٌة وعلى رأسهم الشعب االٌطالً المضٌاف.

ثمة كارثة كبرى كانت على االبواب. ارٌد هنلا التعبٌلر علن علالم مشلاعري للسلبب 

التالً: لمد شعرنا بوخامة بماء شعب بدون رأس ملدبر ولابلد. ٌجلدر بلً االشلارة إللى ان 

ة وثللورة المبلٌللٌن ورؤٌللة وضللعهم وهللم ٌمولللون: ر ال ٌمكننللا البمللاء أو العللٌش بللدون  ٌمظلل

لابد ي لد هزتنً من االعماق لٌس خوفا  على حٌاتً، وانما شعورا  بألم ال ٌحتمل من هذا 

 الوضع.

أمام هذا الوضع حافظت عللى بلرودة اعصلابً وشلعرت بضلرورة علدم وللوط اي 

رضلله للظلللم بهللذا الشللكل، وباسللتحالة صللمود اي شللعب فللً مثللل هللذا  الوضللع وعللدم تع

شخص كان ومهما ملن من لوة، وأؤكد باننا سننتهز كل فرصة وامكانٌلة حتلى للو كانلت 

بحجم رأس دبوس دون ان نتعرة الٌة هزات او صلدمات حتلى للو كلفنلً ذللن حٌلاتً 

 واننً لعلى ٌمٌن من انها ستكون اشرف وانبل مٌتة واسهل عملٌة فً نفس الولت. 



 

 131 

 روما  ةمسير 

أؤكد لكم اٌضا  ان ما نماسٌه ال ٌساوي الكثٌلر لٌاسلا  بملا ٌعانٌله ابطالنلا الصلامدون. 

ولكن رغم ذلن اعلمكم بان للمً لم ٌكن على نفسً، وانما على دوركم. فرغم االمكانات 

التً هٌاناها داخل حزبنا منذ سنوات من أجل تحمٌك النصر، فمد عانٌنا آالملا  ومصلاعب 

ذي ٌعانٌه والمرارة التً ٌعٌشها كوادرنلا اللذٌن للم ٌسلتطٌعوا بحلال شتى نتٌجة التخلف ال

من االحوال تحوٌل هذه االمكانات إلى انتصار فعلً، وهلو نفسله السلبب اللذي هزنلا ملن 

االعماق. اجتٌاز هذه االوضاط اهم من كل شًء وٌأتً عللى رأس سللم األولوٌلات، واذا 

 ه المهمة على رأس وظابفنا.اتٌحت لً الفرصة فسوف نموم بالمطلوب ونضع هذ

لمد شعرت من االعماق بضرورة البماء على لٌد الحٌاة من أجل التجاوب مع امانً 

شعبنا اٌا كانت المصاعب فللتكن ، ولكلن عللى اسلس التلزام أملتن وأسللم، ولكلً ال تبملى 

امكانات الحٌاة الحرة فً منتصف الطرٌك ولد التربنا من النصر جدا  وفلً سلبٌل تحمٌلك 

 ستمرارٌة لحركة حرٌة الشعب الدابمة بحٌث ال تهزم وال تتعرة للهزات.اال

فكرت ملٌلا  ..! فوجلدت انله ملن الصلعب عللى الشلعب ان ٌبملى بلدون لابلد، بلل ان 

بماءه بدونه كارثة حمٌمٌة. وشعرت حتلى النخلاط بضلرورة علدم تلرن هلذا الشلعب ٌكابلد 

كل السبل والطرق لكً ال ٌتكلرر المشمات وعرضه للمخاطر فً المرحلة الممبلة مجربا  

هذا الوضع . انطبللا  من المسم رالعهدي أللف ملرة بتبنلً هلذه المهملة واالسلتفادة ملن كلل 

االمكانات مهما كانت صغٌرة، لابلٌن كل كلمة فً موضعها وممدمٌن على كل خطوة فً 

وأؤكلد باننلا  زمانها ومكانها. واننً لعلى ثمة تامة من اننا حممنا كل خطواتنا بهذا الشلكل.

من االن وصاعدا  اٌضا  سلنظل أصلحاب مثلل هلذه الخطلوات السلدٌدة، ولكلن ملع تحمٌلك 

 نجاحات أعظم وبمعانً ومدلوالت أعمك، وعلى ان تصمٌمنا على

 ذلن ألوى من اي ولت مضى.

كذلن نشعر حتى النخاط بضرورة تكلٌل عشك نسلوتنا وفتٌاتنلا البلتلً اشلتركن فلً 

ضراب عن الطعام، بالنصر االكٌد وانجاز هذا العمل اللذي ال ٌلزال المسٌرة فعلٌا  أو باال
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فً منتصفه مع التأكٌلد عللى ضلرورة اسلتمرارهن  فلً المسلٌرة للوال  وعملبل  فلً سلبٌل 

تحمٌك هذا الهدف. من االن وصاعدا  سنظل نكلرس جللو جهلدنا لتحمٌلك الحرٌلة ولدرجلة 

المستمبلٌة الكبلرى. واننلً لعللى ثملة  المطعٌة واننً ألشعر من االن باالثارة لبلنتصارات

بان عشك الحٌاة الحرة لوة عظٌمة بحد ذاتها وابداط المتناهً. واننلً آمنلت عللى اللدوام 

 كما أؤمن االن، بضرورة بماء االنسان على لٌد الحٌاة من أجل المٌام باالعمال العظٌمة.

تنظلٌم خلبلق  لمد حان الولت لتجسٌد لوة الشعب بدرجات ال تصدق من خبلل بنلاء 

ومبدط ولٌس من خبلل توجٌه اآلالم والحمد والنممة نحو عملٌات حلرق اللنفس. ولتعلملوا 

ان هللذه الفرصللة متاحللة لكللم أكثللر منللً وعلللٌكم االسللتفادة منهللا. وعلللٌكم تحوٌللل آالمكللم 

وحمدكم ونممتكم الكبرى ـ وهً فً نفلس الوللت دلٌلل عللى ضلعفكم ـ إللى للوة ال تهلزم. 

من االعماق وأدركت االهمٌة الكبرى للمعنى الذي سلوف ٌكتسلبه بهلذا هذا ما شعرت به 

الشكل وٌغمرنً التفاؤل من انكم انتم اٌضا  ادركلتم هلذه الحمٌملة. إللى جانلب ذللن فكلرت 

 ملٌا  بتارٌخنا  فوجدته تارٌخا  تراجٌدٌا  مؤلما  منطلما  فً ذلن من تجربة مماوماتنا.

االلتللزام الللذي  س التزامللا  بشللخص واحللد، بللل انلمللد أبللدٌت التزامللا  عظٌمللا ، انلله لللٌ

ابدٌتموه لهذا الشخص هو فً نفس الوللت التلزام بشلرفكم وكلرامتكم وهلوٌتكم وحلرٌتكم. 

فلم ٌبك فً العالم مأوى نلجأ الٌه لٌس وحدي بل لكم اٌضلا ، وانكلم لمهلددون باالبلادة فلً 

انتهلز الفرصلة البلٌن لكلم اٌة لحظة. أدعوكم إلى الشعور والتفكٌر فً ذلن، بتعبٌلر آخلر 

وخامة الحمٌمة التً تواجهونها. صحٌح ان الخطر لم ٌدنو منكم أو للن ٌلدنو ملنكم كثٌلرا ، 

ولكن طالما ان الخطر داهم بنا لومٌا  وٌحدق بشرفنا وحرٌتنا  وكرامتنلا فانله محلدق بكلم 

 دون استثناء.

فهنلان أشلٌاء كثٌلرة مثلما لم ٌنته كلل شلًء بالنسلبة للً، كلذلن بالنسلبة لكلم اٌضلا .  

بللدأت لتوهللا. حللٌن أتٌللت إلللى هنللا، لللم تكللن لللً اٌللة تجربللة أو عبللللة ٌعتمللد علٌهللا. امللا 

الموجودة منها فكانت بضع عبلللات غٌلر وثٌملة.اي للم ٌكلن هنلان اي شلًء تماملا  مثلملا 

توجهنا إلى كردستان والشلرق األوسلط. فعبللتلً الوحٌلدة كانلت المراسلل اللذي رافمنلً. 
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حٌن خرجت إلى أوروبا. ولٌكن معلوما  اننً لم آت بناءا  على عبللات متٌنة نفس الشًء 

تفً بالعهود التً لطعتها على نفسها، وانما بدأت هذه المسلٌرة اضلطرارٌا . ثمتلً بنفسلً 

كانت كبٌرة، كذلن اٌمانً ولم اتردد لط فً الخرو . لم أتوسل أو أرجلو أحلد اي شلًء. 

ا لولن..؟ هل ٌمكننا الثملة ..؟ أم ٌجلب أال نثلك بأحلد..؟ كنت لد للت ألحد األصدلاء: ر م

فبعة األصلدلاء وجله لنلا دعلوة   واننلً الثلك باألصلدلاء والصلدالة ي. اننلً فعلبل  اثلك 

باألصللدلاء أكثللر مللن الللدول وال اتللردد فللً العمللل اعتمللادا  علللى مللن  اعتبللرهم أصللدلاء 

 حمٌمٌون.

ى ارة صلبة باٌمان ال ٌتزعزط. اننً لمؤمن بان هذه المسٌرة ستستمر، ونمف عل

 فمسٌرة روما ستظل مستمرة، هذا ما ٌجب ان ٌعلمه الجمٌع.

هنلا ٌجلدر بلً االشلارة إللى ضللرورة ادران لٌملة الوللت الحلر والملوى الحلرة. لمللد 

ادركت فً وللت لصلٌر درجلة صلعوبة الحٌلاة وحٌلدا . صلحٌح اننلً كنلت احلاور نفسلً 

ة ، ولكن ٌجدر بً المول رغم ذلن ان العبللة مع وافكر ملٌا  وأضفت إلى لوتً لوة جدٌد

اآلخرٌن والتمتع بالحرٌة ذات لٌمة ال تمدر، وعلٌكم معرفة هذه المٌملة جٌلدا . ال تسلتاءوا 

من العبللات، اجعلوها ذات معان عمٌملة وحولوهلا إللى حبلال فوالذٌلة، فلذلن ٌلأتً عللى 

 رأس سلم األولوٌات.

التللارٌح إلللى نمٌضلله، وباالصللل ٌعللود سللبب  اننللً اشللعر بالحاجللة إلللى تحوٌللل هللذا 

تمسكً بالحٌاة لدرجة العشك إلى رغبتً الجامحة فلً عكلس هلذا التلارٌح. فلان للم نفعلل 

ذلن لن ٌمكننا لط تسكٌن آالم ضحاٌا المجازر الماسٌة التً ٌتعرة لها انساننا منذ مبات 

شلعبنا ـ اٌلا كانلت  السنٌن. ان نسٌنا هذه الحمٌمة نصبح أرزل من فً الوجلود. للذلن عللى

درجة سموطه فلتكن ـ ان ٌفهم تارٌخه بمدر ما ٌستطٌع  وان ٌعٌش هلذه االٌلام بمملدار ملا 

ٌشعر بهذا التارٌح. انتم اٌضا  ترون هذه الحمٌمة. ولكن عكس هلذا التلارٌح إللى تلارٌح ال 

ٌعرف الهزٌمة وإللى مسلٌرة تارٌخٌلة مدركلة األالم والنمملة، إللى مسلٌرة سلدت االبلواب 

 على كل  األالم والهزابم وأعواد المشانك. هذا ما ٌجب ان
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 تشعروا بالحاجة الٌه لبل اي شًء آخر.

اننً لابم عللى رأس هلذه المسلٌرة وسلأعمل عللى تنظٌمهلا بأللل االمكانٌلات. ولكلن 

علٌكم ان تدركوا من جهتكم بان المرن الحادي والعشرون فرصلة ال تعلوة، وأدعلواكم 

الملرن الجدٌلد واعطلاءه حمله بغلة النظلر علن سلنكم وجنسلكم  إلى االستفادة ملن دخلول

 وافكاركم.

اٌنما كنتم من العالم، علٌكم االنتمال نحو األمام على طرٌك الحرٌة معتزٌن لكونكم  

شعبا  ٌملن مثل هذا الوعً وٌسٌر فً هذا االتجاه باستمرار. ولتعلملوا انله ال علبل  آخلر 

علللى هللذا العللالم اال بمسللٌرة الحرٌللة، مسللٌرة لمصللاببكم وأمراضللكم، ولللن ٌمكللنكم الللرد 

 النجاح والنصر المؤزر.

 عشرون عاما  ٌكفً الن ٌكبر الطفل وٌصبح شابا  ٌافعا  لادرا  عل تحمٌك كل

انللواط المسللٌرات. فمهمللا كنللتم أطفللاال  وتفتمللرون إلللى الللوعً، لكللن االعللوام العشللرون 

عٌن وفتٌات بالغات. وبالتلالً للم المنصرمة كانت كافٌة لتكبروا وتترعرعوا لتصبحوا ٌاف

تعودوا شعبا  طفبل ، بل شعبا  فتٌا  ٌسلٌر نحلو النضل . وعللى مسلٌرتكم ان تكلون منسلجمة 

مع هذا الشباب. دعوكم من الطفولة، ولوملوا بواجبلات النضل ، وحمملوا مسلٌرتكم بهكلذا 

 روح.

 ..؟ماذا تعلمنا االعوام العشرون، واالهم من ذلن ماذا ٌعلمنا هذا العالم

لمد وهبتم هذا الحزب كل ما تملكون  وهبتموه بناتكم وابنابكم. وللد اسلتحال اغللبهم 

إلى التراب  فً سبٌل الحٌاة الحرة تاركٌن وراءهم دروسا  وعبلرا  ال تحصلى. فاجعلوهلا 

ملكا  لكم. جمٌعكم دون استثناء  شٌبا  وشباباُ، رجاال  ـ نساءا ، اطفاال  وسواهم، لاموا بحفر 

 ؤالء الشهداء االبطال فً اذهانكم كالنمش على الحجر.م ثر ه

 العشرٌنً، ولكن كان بممدوركم ان PKKربما لم نستطع حتى االن ان نشربكم  
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  تتشبعوا به   فالكتب بلٌن اٌلدٌكم وهلاهم أولبلن الشلهداء البلررة. اذا ملا تشلربتم بهلذا اللـ

PKK  طٌع اي أحلد كابنلا  ملن ونهلتم منه كما ٌجب، تحظون بمكانة مشرفة دون ان ٌسلت

 كان ان ٌحرمكم من هذا الشرف.

،  PKKفلتتعلموا، ولتنظموا صفوفكم، لتشموا وتعطلوه حمله. ولنعملل انلا واعضلاء 

ولكن العبء والع على عاتمكم. انكم تماسون آالملا  فظٌعلة ، وتتحللون بلالحرص والٌمظلة 

أظل اللوم بملا ٌجلب، أكثر من الكوادر، بل ولادرون على العمل أكثر منهم. من جهتً س

لكن المرحلة تفرة فٌكم بلوا مستوى شعب لادر على السٌر اعتمادا  عللى نفسله وللواه 

الذاتٌة، وان لم تفعلوا ذلن، فكٌف لً ان اتغلب على هذه األالم، وكٌف لً ان ابمى عللى 

لٌد الحٌلاة ..؟ فلالمبلٌٌن تسلٌر خلفلً بلالتزام مطللك، ومصلٌري مبعثلر هنلا وهنلان وفلً 

اشخاص مجهولٌن. وبممدور شخصٌن ان ٌموما بهذا العمل أو ذان ضدي باسم هذه  اٌديو 

الدولة أو تلن. لذلن ألول ان األلم لكبٌر حما  ..! وال ٌمكن التغللب علٌله بلالمولف العلملً 

وحده. فالعالم لٌس عالم من هذا النوط، ولكن رغم كل شًء سأصمد وسأظل أعٌش فملط 

ثانٌلة. ولكلً ال اتعلرة ألالم االلتلزام بشلخص واحلد لهلذا  لكً ال تماسوا هكذا آالم ملرة

الحللد، ألللول لكللم: ر ال انللا راٌللتكم وال انللتم راٌتمللونً ي ولكللن اذا مللا أبللدٌتم لللوة السللٌر 

 الشرٌف والكرٌم، سأكون أكثر الممتنٌن لكم على هذا العمل.

ًو ان آتً، واٌنما حللنلا نملوم بحمللة كبٌلرة. ولكننلا فلً هلذه  لمد جبت روما وكان عل

المرة نعمل على تحوٌل مجٌبنا إلى فرصلة كبلرى، وللد انجزنلا منلذ االن خطلوات مهملة 

فللً هللذا السللبٌل. مللع العلللم ان الطللرف االخللر ٌسللٌر حسللب أصللوله ولوانٌنلله وسٌاسللاته، 

سألوم من جهتً بمراعاتها، واننً مرغم على ذللن  بلل اننلً سلألوم بمراعاتهلا بموللف 

شرح ما بحوزتنلا، وشلرحكم انلتم، وشلرح التلارٌح واألالم غاٌة فً الحضارٌة. وسنموم ب

 والظلم الذي عانٌناه بكل ما أوتٌت من لوة.

ًو وحدي، فأدعواا جمٌع الرفاق االممٌٌن والمثمفلٌن إللى  ٌجب اال ٌمتصر الشرح عل

شرح الولابع والحمابك. لد ال تنجح تماما  فً شرح ما ان نرٌد نشرحه خاصة وانه هنلان 
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ًو وحللدي. الكثٌللر ممللا ٌ جللب شللرحه باسللم الشللعوب. النهللا لٌسللت لضللاٌا ممتصللرة عللل

وباالصل عرفنً العالم بما ٌكفً وبالمدر الذي لم ٌحظ به اي شخص آخر، وعرفنلً بملا 

فٌه الكفاٌة. من هنا بمً شرحكم   انتم كشعب، شعبً الذي تعرة للغبن والمظالم. لذلن 

سللاندة لللً. واناشللد الرفللاق االممٌللٌن أدعللواكم جمٌعللا  واألصللدلاء إلللى تمللدٌم العللون والم

والموى الخٌرة من كل المومٌات تمدٌم المساندة. فمعكم ومعهم جمٌعلا  سلنموم بهلذه الحمللة 

. واننً لعلى  ثمة من ان اصدلاء شلعبنا كثلر بلٌن االوروبٌلٌن، سلوف التملٌهم وسلأتحدث  

موم بكلل ملا ٌمكننلا الٌهم جمٌعا . سنموم بتحوٌلها إللى للوة سلبلم ودٌممراطٌلة شلعبٌة. وسلن

المٌام به. ال نستطٌع هنا ان نستبك األمور فنمول سنفعل كلذا. الن االملر برمتله للٌس فلً 

ٌدي، ولكننً لن أتردد لحظة فً المٌام بما استطٌع عللى اكملل وجله. وأدعلواهم بالممابلل 

إلللى المٌللام بمللا ٌسللتطٌعون بللروح حملوٌللة وبمنتهللى العلنٌللة مللن أجللل انفسللهم ، أهللدافهم  

 أمانٌهم، ولكن بأعلى وتابر العمل.و

مرة اخرى، انادي الشعب التركً. ماذا نرٌد ان نفعل سلوٌة ملع الشلعب التركلً..؟ 

 ماذا نرٌد من تركٌا..؟.

الكرد هم ألدم شعب على تراب هذا الوطن، وهو الشعب اللذي استصللحه للزراعلة 

لكلابن ملن كلان،  للم ودجن فٌه الحٌوانات، وألدم شعب خدم البشرٌة. لم نتسبب بالضرر 

نغز أحدا ، ولسنا بشعب ناهب. اننا نولد ونترعرط على هلذه االرة جلٌبل  بعلد جٌلل منلذ 

آالف السنٌن، فلماذا تهاجموننا لهلذا الحلد، ولكلن رغلم كلل شلًء، أللول لكلم تعلالوا نعٌلد 

تنظٌم هذا الحٌاة على اساس أخوي. فهل التعاٌش فً اخاء صلعب فعلبل ..؟ وللف اطلبلق 

ال ٌزال سلاري المفعلول، تعلالوا نجللس سلوٌة باسلم الدٌممراطٌلة التلً تلوكونله فلً النار 

 اطار وحدة عموم تركٌا. اعترفوا بهوٌتنا ولتبمى االسلحة جانبا .

سأذكر كل هذه الحمابك فً محكمة اوروبٌة تمام لهذا الغرة وعلى ملرأى ومسلمع 

توضللع النمللاط علللى العللالم اجمللع، سللأعمل بكللل لللوتً لعمللد محكمللة لهللذا الغللرة، وس

الحروف واألمور فً نصابها. سنكشف من هو الماتل وكٌف، سنشرح ذللن بإسلهاب. ان 



 

 137 

 روما  ةمسير 

لم تكن البشرٌة لد سمطت إلى الحضٌة، فسلوف تأخلذ العداللة مجراهلا. اال اننلا نرغلب 

فً تحمٌك العداللة فلً محكملة شلعوبنا وللٌس فلً محلاكم اوروبلا وبموجلب علدالتها. واذا 

رٌلللد ان ٌعلللٌش بكراملللة، فعلٌللله ان ٌعلللود إللللى رشلللده. فحكوملللة  كلللان الشلللعب التركلللً ٌ

العصللابات الحالٌللة لللد انتهللت، علٌلله رالشللعب التركللًي االنتبللاه جٌللدا  إلللى الحكومللة التللً 

تتشكل الحما . وها انذا احذرهم من استبذان اوروبا لبلسلتمرار فلً هلذا الظللم كملا ٌحللوا 

فراط فً الثمة بهما. اذا كانوا ال ٌرٌدون لهم، وسٌفمدون امرٌكا واسرابٌل، علٌهم عدم اال

لهللذه األالم ان تسللتمر أكثللر، فللأدعوا الحكومللة الجدٌللدة التللً سٌشللكلونها اٌللا كللان اسللمها 

دٌممراطٌة او غٌره، فلتأت لبل لحظة لنجلس سوٌة لوضع نهاٌة للمضٌة لبلل ان تسلتفحل 

 األالم. فبل سبٌل آخر ٌمكن اللجوء الٌه.

 األمور وإنـماذ  التركٌة إلى التفكٌر العمٌك فً كل هذهمرة اخرى أدعوا الشعب 

كرامته والتعاٌش مع الشعوب االخرى فً سلم ووبام ومساواة فً ظل نظلام دٌممراطلً، 

 فذلن خٌر له من خسارة كل ما ٌملن فً حرب مؤلمة. 

بٌنمللا اناشللد شللعبنا االبللً علللى هللذا األسللاس وبمناسللبة الللذكرى السللنوٌة العشللرٌن 

م الحادي والعشرون من عمر حزبنا، أدعواه إللى ادران جلوهر الحملابك هلذا وحلول العا

الذي ذكرته، مملدما  لله جزٌلل الشلكر والعرفلان بالجمٌلل عللى االلتلزام اللذي جسلده. وال 

ًو وخاصلة  ٌسعنً اال ان ألول: باننً مضطر للتجاوب مع الراغبٌن منه فً الوصلول الل

 اوب معهم بمشاعري وللبً.أولبن الذٌن تغمرهم رغبة جامحة الن اتج

أتمللدم بفللابك حبللً واحترامللً إلللى االمهللات البلتللً اكتللوت افبللدتها وفتٌاتنللا علللى  

الحرص والٌمظة البل متناهٌة التً ابدٌنها. ارٌد هنا التأكٌد حما  بلاننً لهلن وفلً خلدمتهن 

أكثر مما تتصورن. ٌمال بان لكلل انسلان عملر واحلد، اجلدد هنلا عهلدي بلان اسلتغل هلذا 

عمر على اكمل وجه. فالمهم للٌس االشلخاص او بلاالحرى حلٌن أللول عللى االفلراد ان ال

ٌمومللوا بللأدوارهم علللى اكمللل وجلله، أجللدد عهللدي بللان العللب دوري كمللا ٌجللب. لكللن 
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هلللو خٌلللر مؤسسلللة فلللً كردسلللتان.  PKKالمؤسسلللات اثملللن بكثٌلللر وأطلللول عملللرا . و

حمٌملة، وعصلر مشلرف لنلا. المؤسسات المنبثمة عنه هً االخرى ثمٌنة جدا . انها نهضة 

 فكونوا ادارٌٌن وناطمٌن ومسٌرٌن جٌدٌن داخل هذه المؤسسات.

واالربعلون المنصلرمة  بٌنما اكرر تحٌاتً واحتراماتً للجمٌع، اهب االٌام الخمسلة

والتً دخلت صفحات تارٌخنا المشرق، إلى شهداءنا البلررة اللذٌن نتلذكرهم عللى اللدوام 

واعاهدهم مجددا  الن اعمل بجد، واضٌف الموة إلى لوتً  بأسمى اٌات العرفان بالجمٌل،

 كً اتمكن من تخلٌد ذكراهم.

كذلن أتمدم بشلكري وتحٌلاتً الخاصلة إللى شلعبنا البطلل وأصلدلاءه عللى المسلٌرة  

 المهٌبة التً لاموا بها. 

، هلً مسلٌرة االنتصلار، مسلٌرة االشلتراكٌة،  PKKواننً لعلى ثمة من ان مسٌرة 

 أكثر من اي ولت مضى.مسٌرة االخاء 

سنسٌر نحو عام الفٌن حاملٌن مشاعل الحرٌة بإرادة اصلب ووحدة امتن، وسٌكون  

 النصر حلٌفنا حتما .

  1998ـ  11ـ  27
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 لننه هذا العمل فً الحال

كبلنللا   نحللن واٌللاكم المللى كلماتلله العامللة، كوادرنللا وشللعبنا هللم اآلخللرون حللللوا 

تتحدث وأخذت الوحدة تفرة نفسها كمطلب عاجل. لتعمٌلك المشكلة. المرأة اٌضا  بدأت 

هذه النماشات ٌجب المول أوال  فً هذه االٌام العاصفة بما نشعر به وما ٌجب ان ٌمال من 

 كلمات للمرأة فً سبٌل تحدٌد الممارسة العملٌة المطلوبة، ففً ذلن خٌر للجمٌع.

نا على استكشاف االلطلاب بدال  من تكرار األمور المعروفة  لدى الجمٌع، سنعمل ه

ذات العمللك التللارٌخً الكفٌلللة بجعلكللم تفهموننللا بصللورة افضللل. هنللان لللول مللأثور فللً 

التارٌح الكردي ٌفٌد بانه  لٌس هنان اي عشك، بالتالً اٌة حلرب تكلللت بالنصلر ترتبلت 

علٌها تراجٌدٌا وتحولت هذه التراجٌدٌات إلى اغلانً أثلارت المشلاعر التلً أججلت النلار 

 ح بدورها مع الحرب صنوان ال ٌفترلان. لتصب

على رجالنا بشكل خلاص معرفلة الحمٌملة التالٌلة بشلكل جٌلد: للام العدٌلد ملن فتٌاتنلا 

بتفجٌر اخر لنابلهن بانفسهن لكً ال تمعن فً ٌد العلدو او تستسللمن لله، فلً نفلس الوللت 

المللرار  هللن البلتللً تسللطرن مبلحللم البطولللة وتبللدٌن أعظللم المماومللات. ولللد اتخللذن هللذا

بإرادتهن، وهو لٌس أمٌر منلا، بلل ال نحبلذه اٌضلا  وال نرٌلد لهلن المٌلام بمثلل هلذا العملل. 

ولكن اذا كانت تنفذن مثل هذه العملٌات رغم كل شًء، فذلن داللة على تعاظم المشلاعر 

والعواطف والنضال فً ان معا . اننا نعلرف هاتٌلن الفتٌلات جٌلدا ، نعلرف المبلات ملنهن. 

ما  لدى العدو والصدٌك معا  انه ال ٌمكن التشكٌن فلً بطوللة وشلجاعة هاتٌلن ولٌكن معلو

الفتٌات البلتً خلفن وراءهن رسابل عدٌدة هً بمثابة عهد التزام ومباٌعة لنا بما ال ٌمبلل 

 الجدل.

لملد لللام الطللرف االخللر دون ان ٌشللعر بلاي خجللل أو حٌللاء  بتلفٌللك االخبللار عللن    

ا ارٌد ان اطرح السؤال التالً: هل تستطع أكثر تلن الفتٌات الكٌفٌة التً نعٌش معهن. هن

البلتً تعتزون بهن تنفٌذ مثل هذه العملٌات البطولٌة..؟ اال تخر  عن جلادة الصلواب أو 
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تهرب أكثر الفتٌات والنساء البلتً تثمون بهن لمجرد بعة المكاسب البسلٌطة..؟ ال احلد 

ه فللان عبللتنللا مللع فتٌاتنللا هللً عبللللات مللنهم لدٌلله زوجللة أو فتللاة مللن هللذا النللوط. وعلٌلل

البطولة، وفوق كل الشبهات والتفسٌر والتأوٌل، ودونت فلً التلارٌح بلأحرف ملن ذهلب، 

هذا ما ٌجب ان ٌفهموه جٌدا ، وال ٌهم ان كانت بٌننلا عهلود أو مواثٌلك ام ال، المهلم انهلن 

 بطبلت شعب ولومٌة مظلومة.

لٌته التً عشلعش فٌهلا العنكبلوت وملن اذا كان الرجل الكردي ٌرٌد التخلص من عم

عالمه االنانً والصغٌر، فعلٌه المول أوال  : ر من اٌن تأتً لوة هذه النلار المؤججلة، وملا 

؟ي. علٌه التفكٌلر فلً هلذا السلؤال والبحلث …هذه االرادة النضالٌة التً ٌصعب تصدٌمها

لتللالً :ر اٌللن عللن اجابتلله ان كللان ٌعتللز برجولتلله. وعلٌلله ان ٌطللرح علللى نفسلله السللؤال ا

الخطأ،  لماذا بمٌت ضلعٌفا  لهلذا الحلد، لملاذا أظلل صلغٌرا  لدرجلة الملزم وملا عبلللة بلٌن 

 العشك والتسلط على المرأة وجعلها ملكا  له اعتمادا  على لوته المادٌة.

 …هنان حاجة إلى تجدٌد البٌعة للمٌادة 

انهلم ٌعٌشلون حٌلاة  فً مثل هذا الٌوم ال ٌسعنً اال ان ألول ألولبن الذٌن ٌزعمون 

مرٌحة لابلٌن :ر مهما ٌكن اننً اعٌش كرجل ي مستخدما  حمه فً تسلطه علٌهلا واملتبلن 

المرأة الضعٌفة، المرأة التً جردها من لوتها مشبعا  بذلن غرابلزه التافهلة، اعلملوا جٌلدا  

ان عملٌات هاتٌن الفتٌات هً صفعة فً وجهوكم لبلل كلل شلًء. وتؤكلد بلانكم مجلردٌن 

المشاعر وتشٌر عبللاتكم إلى انه لٌس لكلم حلك الحٌلاة بلاي شلكل ملن االشلكال. واذا من 

كانللت هللذه الفتٌللات تضللحٌن بحٌللاتهن علللى مللرأى الجمٌللع، فمللا علللٌكم اال التفكٌللر ملٌللا  

بالمعنى الحمٌمً للشرف. غٌر ان التفكٌر وحده ال ٌكفً، بل عللٌكم ان تسلألوا انفسلكم ان 

فكٌللف ٌجللب ان تكونللوا انللتم دون اٌللة مراوغللة أو تهللرب. كانللت الفتٌللات بهللذا الشللكل، 

وعللٌكم توجٌلله بعلة االسللبلة المهمللة واألساسلٌة مثللل ر كٌللف ٌمكننلا ان نعطللٌهن حمهللن 

 ..؟ي.



 

 141 

 روما  ةمسير 

لتعلموا جٌدا  انه لٌس هنان من ٌمكن ان تمبل ان تصبح زوجة او بنتا  لكلم. فالبٌعلة  

إلى مباٌعة امرأة الحرٌلة . هلذا ملا انتهت، وتدعو الحاجة إلى تجدٌدها. كذلن انتم بحاجة 

اردت الحدٌث عنه، ولد اصلبت االختٌلار. حٌلث ٌجلب تجدٌلد هلذه البٌعلة، ووضلع نهاٌلة 

السلاذجة  للحٌاة المخزٌة والحدٌث علن نملط حٌلاة جدٌلدة. لملد انتهلى عهلد تللن العواطلف

 والمبٌحة، وبدأ عهد جدٌد ٌلٌك بالتارٌح. 

ذكرٌاتً. سلبك للً واسلتمعت مصلادفة إللى  ارٌد هنا ان اذكر لكم ذكرى عابرة من

شرٌط كاسٌت اكرر هنا ذكر اسمه لمن ٌرٌد االستماط الٌه، انله كاسلٌت دروٌلش عبلدي. 

براًٌ، كان شٌبا  ثمٌنا  فً ذلن الولت. لم ادرسه كفاٌة، ولكننً لم استطع ان اصلد نفسلً 

موط الشلعب الكلردي عن اعتباره تراثا  شعبٌا  كبلسٌكٌا  ٌعبر بصورة ملحمٌة عن كٌفٌة س

والتفسللح الللذي اصللاب مشللاعره وكٌللف كانللت المشللاعر فللً السللابك، كللذلن الشللجاعة 

والبطولة وكٌفٌة التعبٌر عنهما، وهو فوق ذلن ذروة الغناء والموسٌمى. هنا بالذات ٌكمن 

تراثنا الغنابً والموسلٌمى االصلٌلة. اذا درسله مثمفونلا وفنانونلا، أعتملد انهلم ٌستخلصلون 

ة. وألول اسفا  اننً لم ار مثل هذه الكفاءة فً احدهم، ولكلن حلٌن اللوم بلاجراء نتاب  مهم

ممارنة بٌن دروٌش عبدي و كرٌبلنا ارى فارللا  شاسلعا . ٌبلدو للً دروٌلش مملاتبل  اشلجع 

وبطبل  مجهوال ، ولكنه عاجز وتعرة للهزٌمة. فلم ٌسلتطع ان ٌحملك النجلاح واالنتصلار 

لغازي االجنبً. ولكن ذللن ال ٌنفلً كونله بطلبل  شلجاعا  على الظروف االجتماعٌة ولوة ا

وعاشما  كبٌرا . وال تزال هذه التجربة خالدة حتى ٌومنا هلذا كملمحلة مأسلاوٌة انتهلى فٌهلا 

 العشك والحرب بالفشل.

 الشخصٌة البطلة فً هذه الملحمة تسمى عدولة : اي فنان واٌة فتاة فً ٌومنا

وللة ولتلذان علن العشلك ..؟ انله مسلتحٌل تماملا . اٌلة الراهن ٌمدرن على لول ما لالته عد

فتاة أو امرأة كردٌة، بل ومن المومٌات االخرى، تستطٌع فً ٌومنلا اللراهن ان تجسلد ملا 

جسدته عدولة لبل لرنٌن او ثبلثة من عشك وهوى..؟ انهلا ملحملة خارللة فٌهلا ملن الفلن 

 وللب نادرٌن جدا .
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ذه الملحمة بٌومنا الراهن ..؟ طبعلا  ال اعنلً لد تسألوننً، وما الداعً إلى ممارنة ه

بذلن ان الارن نفسً بهلا، وانملا اوردتهلا لٌملوم شلعبنا المنلتفة وفتٌاتنلا بممارنلة انفسلهم 

 والبحث عنها فٌها . 

لبل اٌام وبٌنما كنت اغادر موسكو تلمٌت ببالغ االسى والمرارة نبلأ استشلهاد رفٌمنلا 

تهز هذه الفرصة وانحنً اجلؤلال واكبلارا  للذكراه. كلان البطل  تاٌهان ر أحمد ٌلدرم ي، فان

معنا حتى اللحظة االخٌرة صامدا  بمنتهى الشجاعة،ولكن كان ٌمف عللى ألدامله بشلجاعة 

كبلسٌكٌة. حٌن افترلنا تجملد تماملا  فلً مكانله، فاضلطررت إللى ان أللول لله:ر ال داعلً 

ٌدٌنا فً اشلارة النصلر وانلا أللول لكل هذا السف، ففرالنا لٌس سٌبا  لذلن الحد ي ورفعنا ا

له :ر فً نهاٌة طرٌمنا هذه، سٌكون النصر ال محالي ولكن هلذا االنسلان الشلجاط للم ٌشلأ 

ان ٌستوعب االمر باي شكل كان. لم ٌتمبل هذا الفراق  فنفذ عملٌته فلً ذللن الٌلوم. كلان 

هلذه العملٌلة،  ٌعرف تماما  بانه ٌعصً أوامرنا، ولكنه لم ٌستطع ان ٌصد نفسه علن تنفٌلذ

هذه بطولة كبلسٌكٌة ذات معنى كبٌر حما . كنت لد حذرته لاببل : ر بدال  من ان تملوم بهلذه 

العملٌة، فأذهب إلى الوطن ولاتل كما تشاء، بل تستطٌع ان تفوز بالنصر كما ٌحلو للن ي 

و ان ، ولكن ٌبدو ان هذا التحذٌر لم ٌكن كافٌا . النجاح االكبلر اللذي حممله هلذا الرفٌلك هل

حللول نفسلله إلللى كللرة نارٌللة فللً سللاحة الكللرملٌن. فللً حللٌن لللم ٌسللتطٌع ان ٌصللبح لابللدا  

عسكرٌا  أو منظما  بارزا . وهنا تحدٌدا  تمكن المأساة. لمد بذلت جهدا  مضنٌا  فً بحث هذه 

 الحمٌمة، ولكن رغم كل شًء ال استطٌع ان اصدهم عن المٌام بمثل هذه العملٌات.

 ٌٌر الشجاعة التملٌدٌةتمتربوا منً بمعا ال

تحدثت عن فتٌاتنا  وخاصة هاتٌن البلتً نفذن عملٌات تارٌخٌة فً لٌجة وٌوكسن  

أوفللا وكلللارا وبوطلللان. كنلللت أتمنلللى ان تبمللٌن عللللى لٌلللد الحٌلللاة وان تصلللبحن منظملللات 

وتحاسبن كل ٌوم أولبلن اللذٌن حوللوا العلالم إللى سلجن علتم، لهلذا السلبب منحلتهن الملوة 

ذلن اعطٌتهن دروس النضال الطوٌل االمد والحٌاة، اال انهلن للم تلذهبن سنوات عدٌدة. ك
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إلى ابعد من احراق انفسهن بصورة تراجٌدٌة. لو كنت اعرف بلان النتٌجلة سلتكون بهلذا 

 الشكل، لما سمحت الي واحدة منهن تمترب منً.

منلً ال ارٌد فتٌانا  او فتٌات من هذا النلوط، الننلً لسلت ملن هلذا النلوط. ال تمتربلوا 

بالمعللاٌٌر التملٌدٌللة، وإحللراق انفسللكم بالشللجاعة الكبلسللٌكٌة. الن هللذه األمللور تسللبب لللً 

آالملا  كبٌلرة. وان االنسلان اللذي ارٌلده مختللف تماملا   واناضلل فلً سلبٌل تكلوٌنهم. مللاذا 

أعنً بذلن..؟ اننً ال ارغب فً حلدوث مبلحلم تراجٌدٌلة جدٌلدة وال ارٌلد نسلاء وفتٌلات 

م الكبٌلللرة. اننلللً ابلللذل الجهلللد المضلللنً فلللً سلللبٌل تحمٌلللك النجلللاح ٌتسلللببون بتللللن األال

واالنتصار فً العشك وفً الحرب. وهنا بالذات ٌكمن الفارق الذي ٌمٌزنً وٌجلب فهمله 

جٌدا . وال ارى فً نفسً حك مطالبتكم بإحراق انفسكم أو تحوٌلهلا إللى لنابلل وتفجٌرهلا. 

 ي ٌحتمل هذه األالم.فلست عدٌم الملب لهذا الحد، ولست من النوط الذ

بمللا ان مشللاعركم كبٌللرة لهللذا الحللد، ٌجللب ان ٌكللون نضللالكم اٌضللا  عظٌمللا  بالمللدر 

نفسه. هذا ما اطلبه منكم  فان كنتم تملكون الموة، فاسلتخدموها عللى هلذا األسلاس. اٌلاكم 

والفهم الخاطا، فبل احد ٌحترم هؤالء بممدار ملا احتلرمهم، وهلم بالنسلبة للً لٌملة الملٌم. 

ا نعٌش بهم ونتحدث عن بطوالتهم دابما  ولكن علٌهم التحرن انطبللا  من ادراكهم بلان انن

إحرالهم النفسهم هو إحراق لنا اٌضا . ونعدهم من أجل البحث عن الخصابص التً تمنح 

االنسان امكانٌة العٌش الطوٌلل، خاصلة ان المشلاعر العظٌملة موجلودة عنلدنا لدرجلة للم 

وتعللد مٌراثللا  ٌكفللً لجمٌللع الشللعوب ولللٌس وحللدنا ولومٌتنللا.  ٌحللظ احللد بهللذا المللدر منهللا.

فتمسللكوا بهللذا المٌللراث بعللزم وثبللات. انلله مٌللراث لللم ولللن ٌهللزم، علللٌكم اتماملله  اتماملله 

سٌاسلٌا  وتنظٌمٌلا  وفلً مجلال المماوملة. واال للن نسلتطٌع اٌفلاء هلؤالء االبطلال الشللجعان 

او نشرب لبل ان نوفٌهم حمهم. ٌمكننا حمهم باي شكل من االشكال، بل ال ٌمكننا ان نأكل 

 ان نأكل ونشرب فمط حٌن نوفٌهم حمهم. 

لد نعال  فٌما بعد شخصٌة عدولة بشكل اوسع. حٌث تحول العلالم إللى سلجن ممٌلت 

لعدولة وانهالت على كاهلها جبال العالم فً هذه الملحمة. ولم ٌبك أمامها شًء تفكلر فٌله 
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خسارة وطنها، وبالتالً حٌن ٌذهب اللوطن  سوى هذه الحال. حٌث خسرت كل شًء مع

وتضٌع الوحدة ال ٌستطٌع اي ٌافع او فتاة تسعى وراء العشك والحرٌة ان ٌنعملا بالحٌلاة. 

هو ذا التارٌح المشرف والكرٌم للشعب الكردي. ولد فهمت هلذا التلارٌح واعلود وأدعلوا 

 واعطاءه حمه.  لوال  او رٌاءا ، وانما بشجاعة وبشكل صحٌح الجمٌع إلى فهمه لٌس

من الصعب ان ٌصبح المرء عدولة او دروٌش عبدي، ولكن هل هنان معٌلار اخلر 

للشرف والكرامة..؟ وهل هنان معٌار اخر للشجاعة والبطولة..؟ وهل هنان معٌار اخلر 

 للعشك والهوى..؟.

انهم ٌتحدثون كل ٌوم عن الفن بشكل رخٌص، وٌغنون بشكل مبتذل وٌعٌشون حٌلاة 

مللا ال احبلله، وال ٌمكننللً لبوللله بحللال مللن االحللوال. فامللا ان ٌصللححوا  رخٌصللة، وهللذا

وضلعهم ـ هلذا ان كلانوا ٌحترملون التلارٌح والحملابك وانفسلهم ـ واملا ان ٌبتعلدوا عنلً. 

سٌذهبون بعٌدا  ال مفر باسم التارٌح واكراما  لشرفه وكرامته. وفً النهاٌة للن ٌبلك حولنلا 

ذلن أدعللوا الجمٌللع إلللى فهللم العشللك، ومعرفللة شللجاط ال عشللك للله وال مشللاعر كبٌللرة. للل

 حمٌمته. انه ٌعنً حرٌة الوطن واستمبلله وكرامة انساننا، وبها فمط

 ٌمكن لبلنسان ان ٌعٌش  ان شاءوا فلٌعٌشوه عشما  او نضاال  عظٌما  وال خٌار اخر. 

 نمول ان مباٌعة المٌادة تعنً تبللً المرأة معها. هكذا هً المسألة، وهً السبٌل

لوحٌد الن ٌكون المرء شرٌفا  ومتفهما  وصاحب مشاعر وحب ثمٌن. عدا ذلن كل شلًء ا

خلداط وكلذب، عبودٌللة وكوزموبولوتٌلة روحٌلة. ال شللن فلً ان دعوتنلا هللذه لٌسلت شللٌبا  

مبالغا  فٌه. الن الولت لد حان لتعمٌد النفس بالعشك والنضال وهو امر ٌهم الكلرد جمٌعلا  

 صٌبة.وال سٌما فً هذه االٌام الع

وتخملدوا سلرٌعا ،  دعو إلى ذلن لٌس لكً تحرللوا انفسلكم  او ان تتلأججوا كاللهٌلب

او ان تعٌشوا التارٌح الكردي بصورة أكثر تراجٌدٌة، فهو لٌس كلذلن لطعٌلا . الننلا نملوم 

بعكس هذا التارٌح وكتابته بصورة مغاٌرة تماما . لذلن اكن حبا  واحتراما  كبٌلرٌن لفتٌاتنلا 
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ء شعبنا الذٌن ثاروا عن بكلرة ابلٌهم فلً الفتلرة االخٌلرة. ولكلن ٌجلدر بلً هنلا وجمٌع ابنا

التذكٌر بان العشك لم ٌتمم بعد، وان اتمامه متولف على اتمام العملل نفسله. صلحٌح انكلم 

بللتم لللادرٌن علللى السللٌر والحللدٌث بعللة الشللًء، ولكللن هللذا ال ٌعنللً انكللم بلغللتم الهللدف 

ل أمامنا مسافة طوٌلة ٌجب لطعها. ٌمول البعة: ر والعشك بالمستوى المطلوب. فبل تزا

متلى نلتمللً حتللى ٌلتمللً وٌجتمللع شللمل مناضللٌنا..؟ ي ال ألللول انللً ال اسللمع بللذلن، وانمللا 

التللارٌح ال ٌمللنح الفرصللة، والطللرف االخللر الللذي تواجهونلله هللو االخللر ال ٌسللمح بللذلن. 

ولللٌس بممللدورن فضللبل  علللى ذلللن انللن ال تملللن شللبرا  محللررا  مللن االرة تطللأه لللدمان 

العٌش ولو ٌوما  واحدا  بحرٌة بعٌدا  عن الخوف والهلع. طالما ان هذه الحمابك لابمة، فلبل 

ٌمكنللن ان تلتمللً احللدا  او ان تخللوة تجربللة الحللب. الللم ٌتلمللى دروٌللش عبللدي وعدولللة 

الهزٌمة لهذا السبب بعٌنه..؟ وسحموا وظلوا ٌبكلون وٌنشلدون ملحملة تراجٌدٌلة إللى ٌلوم 

لم ننجح فً اجتٌاز هذا الوضع تماما ، وانملا ال نلزال منشلغلٌن بإحٌلاء المشلاعر،  المٌامة.

وال سبٌل اخر أمامنلا. اننلا نكلرس جلل جهودنلا لتكلوٌن فتٌلات للادرات عللى السلٌر عللى 

الدامهن، فتٌلات خاللدات. وتؤكلد العملٌلات المنفلذة والممارسلة العملٌلة باننلا نلنجح بعلة 

ال ان نمللوم بتنظلٌمهن وتعمللٌم هلذه التجربللة بحٌلث ٌسللتحٌل الشلًء، وملا علٌنللا بعلد االن ا

 تعرضهن للهزٌمة.

 ٌسري مفعول نفس الشًء على الشباب اٌضا . فماذا عسانا فاعلون بشباب ال

مشاعر لهم وال وعً وال حرب   اننا ال نرٌد شبابا  وكرٌبل ملن هلذا النلوط. انلً ارفلة 

ألرءوا المبلحم الكردٌة، فلم تبلغوا  مطربٌن وكرٌبل من هذا الصنف. فلكل شًء لواعده 

% مللن مسللتواها. انكللم تحللت ذلللن المسللتوى بكثٌللر، فكٌللف ٌمكننللً ان ألللبلكم ..؟ 1بعللد 

ارجللوا ان تفهمللوا بصللورة صللحٌحة وان تخاطبوننللا بموجللب ذلللن؟ أمللا ان تمولللوا: ر انلله 

بلدا . فلسلت المابد وسنستغله كما نشاء ي كما ٌفعل أرباب النمٌمة والفتنلة، فهلذا للن ٌكلون أ

شخصا  من ذلن النوط، ولٌس بممدور أحد ان ٌأخلذوا منلً شلٌبا  وخاصلة الفتٌلات. ولكلن 

هل ٌمكن لآلخرٌن ان ٌأخذوا..؟ اجل لد ٌأخذون، فاذا كلان الشلباب ٌمتربلون منلا بصلدق 
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واخبلص ولٌس لوال ، للد ٌأخلذون الكثٌلر. اعنلً بلذلن أولبلن اللذي ٌحرللون انفسلهم وال 

عدوا عنا. أغلب الظن انهم لرٌبون أكثر من موضع المللب منلا. كلذلن أدري الي مدى ابت

بالنسبة للفتٌات البلتً تسطرن البطوالت دون تردد لمجرد انهن تعلمن منا معنى الحرٌلة 

 وبضع كلمات أخرى.

ان الخطبللة والللزوا  بللالمعنى الكبلسللٌكً، ال تعبللران عللن اي شللًء بالنسللبة لللً  

ى االرجلح ٌعبلر عللن عشلك ٌفلوق أضلعاف مضللاعفة فملولفً أبعلد ملن ذللن بكثٌللر. وعلل

معنللى العشللك الللذي تعرفونلله. انلله ضللرورة مللن ضللرورات االلتللزام بالهللدف والعللٌش 

بموجللب مبلحمنللا. لللذلن أدعللوا مثمفٌنللا إلللى اجتٌللاز عملٌللتهم التللً ال تكللاد تمللؤل نللواة حبللة 

ما ٌعٌشلونه  التٌن، ولٌفتحوا للوبهم وعمولهم وٌفهموا التارٌح واالنسان بشكل صحٌح. ان

لٌس سوى غرابز وعبللات رخٌصة، ولد حرمنا على انفسنا سنوات طوٌللة العلٌش بهلذا 

 الشكل، الننا ملتزمون بأهداف سامٌة.

 ي عام300انظروا إلى تارٌخنا، وألرءوا ما لاله احمد خانً لبل أكثر من ر

اللوطن  ر الكرد محرومون من العلم والمتعة ي. لمد علاش وملات وهلو ٌتحلرق شلولا  إللى

والحرٌة. ونحن بدورنا نعمل بهذه الصلورة لتنفٌلذ مملوالت هلذا االنسلان العظلٌم. فكونلوا 

متفهمٌن، وال تمتربلوا منلً بمفهلومكم وعملٌلتكم ولللوبكم الجاملدة هلذه، وأدعلواكم جمٌعلا  

 إلى تهذٌب النفس.

 فهل نحمك النجاح التام..؟ وهلل نسلتطٌع ان نلوفً بالعهلد اللذي لطعنلاه عللى انفسلنا

لهاتٌن الفتٌات ..؟ طملوحً منصلب عللى الوفلاء بالعهلد وان كنلا للد هٌانلا لهلن امكانلات 

هابلة للعٌش الحر وحب الحرٌة ببل حدود والنضال فً سبٌلها. وسأظل أواظب على هذا 

العمل التمام الكلمات التً مازالت نالصة جنبا  إلى جنب مع العملل والعملٌلات المتطلورة 

مٌملة بالنسلبة للً ، وإعلادة لصلنع التلارٌح عللى اسلاس حلر. اي باضطراد. انها سلعادة ح

الحٌلولللة دون تكللرار التللارٌح التراجٌللدي رالمأسللاويي. براٌللً هللذه بحللد ذاتهللا لللوة ال 
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تضاهى ومبعث أمل وفرصة لتحمٌك النجاح. فأدعواكم إلى االستفادة منها بشكل صلحٌح 

نفس المملدار اللذي ٌجلب صللنع وجٌلد. ٌجلب فهلم واجتٌلاز الطبٌعلة التراجٌدٌلة لتارٌخنلا بل

تارٌح جدٌد وتحمٌمه. اٌاكم والتبلعب بهذا التارٌح. انً آملركم بعلدم لبلول حٌلاة رخٌصلة 

فارغة وعدٌمة المعنى. ولٌكن معلوما  ان البٌعة الموجلودة بٌننلا وفتٌاتنلا ونسلابنا ال تلزال 

لمعهودة، فربما لم سارٌة المفعول. ال أعتمد اننً أصبحت ابنا  بارا  ألمً حسب المعاٌٌر ا

أودعها كما ٌجب، أو ان الفرصة كانت موجلودة وللم أفعلل ذللن. وللٌكن معللوم للدٌكم ان 

الوداط لٌس كما تفعلون وال هكذا تكلون المراسللة، وانملا كملا أفعلل انلا. فلبل ٌحلك لنلا ان 

نخلدط االمهللات بالتصلرفات المبتذلللة. الشلًء الوحٌللد اللذي ٌمكللن ان ٌشلبع للللب االم هللو 

ة والنجللاح فللً حٌللاة كرٌمللة. مللن حٌللث الظللاهر كنللت علللى عللران دابللم مللع أمللً الحرٌلل

وابتعدنا عن بعضنا بعضا ، ولكننً رغم ذلن أؤمن باننً أفضل من تبلللى وتواصلل ملع 

 والدته.

للم أتفلاهم بسلهولة مللع فتٌاتنلا، فالبحلث والتمصلً ال ٌللزال مسلتمرا  حتلى االن. ٌمللال 

زوا  ي وانا ألول انهن ألرب علٌنا ملن ذللن بكثٌلر  بانهن جمٌعا  بلغن سن ر الخطبة  وال

ولكن هذا ال ٌكفً، بل ٌجب البحث أكثر فً هلذا الموضلوط ولطلع أشلواط بعٌلدة. واننلً 

مهتم بهذا الموضوط كثٌرا  وأبدي احتراما  كبٌرا  وأبذل جهدا  دؤوبا  من أجل تنمٌة المحبة 

مة من ان فتٌاتنا جلدٌرات بمثلل هلذا على االلل بممدار تطوٌر النضال. واننً لعلى ثمة تا

العمل. فلم استصغرهن أو اللل من شلانهن فلً اي ٌلوم ملن االٌلام، وللم اسلتطع ان أصلد 

نفسً لط عن ان أعطٌهن حك لدرهن وأسعى الن أكون رفٌما  جٌدا  لهن. ولكن رغم كلل 

تنللا ذلللن ال تللزال أمامنللا مسللافة طوٌلللة ٌجللب لطعهللا إلللى ان نبلللغ الهللدف. وتبللدو لللً فتٌا

متفاببلت أكثر من اي ولت مضى، وتبذلن جهلدا  حثٌثلا  وعلالبلت وللادرات عللى متابعلة 

المسٌرة بارادة ال تلٌن. الملرأة الحلرة تعلادل وطنلا  حلرا ، شلعبا  حلرا . انهلن ملتزملات بلبل 

حدود بهذا الشعار وال ارى فً ذلن بأسا  أبدا . فااللتزام العظٌم بالنسبة لهن، أللدس زوا  
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موذجٌة ذات رابط وثٌك بالوطن والحرٌة والعشلك. وهلذا أثملن بكثٌلر ملن زو  وخطبة ن

 وهوى وغرابز كاذبة ال تؤدي سوى إلى سموط االنسان.

 بممدار نضالً ضد المرأة، ناضلت ضد الرجل اٌضاً..

علللى شللبابنا وجمٌللع الرجللال اعللادة النظللر فللً انفسللهم كضللرورة مللن ضللرورات  

ات والنسللاء البلتللً تسللٌر بالصللورة التللً ذكرناهللا. المللروءة غٌللر تللاركٌن االمللر للفتٌلل

وأدعللواهم إلللى تبنللً هللذه المللروءة بشللكل ٌلٌللك بالتللارٌح وتللرن ذلللن اللسللان البللذيء 

والرجولة العالة جانبا  وتجدٌد انفسهم كضرورة من ضرورات االلتزام بالمٌم التلً ٌحفلل 

للى اسلاس المعلاٌٌر تارٌخنا وصفوف شعبنا بأمثلة عدٌلدة علٌهلا، وبللوا سلوٌة الحرٌلة ع

التً ذكرناها آمبل  ان ٌبدوا لوة تحمٌك النجاح فً هلذا المٌلدان. ان للم ٌجسلدوا هلذه الملوة 

لن اسمٌهم شبابا ، ولٌعلموا انهم لن ٌحظوا منلً باٌلة لٌملة، و بلاننً اناضلل ضلدهم عللى 

هم االلل بممدار نضالً ضلد الملرأة. ان كلانوا ٌجلدون فلً انفسلهم الملوة ، فلٌجلددوا انفسل

وٌعبللروا عللن شللجاعتهم ومللروءتهم بالمشللاعر والعمللل مغلمللٌن االبللواب أمللام الهزٌمللة 

ومكرسٌن انفسهم للنجاح واالنتصار ولطع مسافات بعٌدة. دون ذللن ال أعتملد ان ٌحظلى 

اي رجل من رجالنا بمبول الفتٌات. كذلن لن ٌفوز بمبول اٌة أم أو امرأة كردٌة. هذه هلً 

ر اللذٌن أدوا متطلباتهلا بشلجاعة ملن خلبلل التضلحٌة بحٌلاتهم، اسس بٌعة المابد. وملا أكثل

 وسٌظل ٌظهر امثال هؤالء بعد االن اٌضا  حتى بلوا النصر النهابً .

تستمر التطورات سرٌعا  متمحورة حول شخصً وشلاملة لسلابر المٌلادٌن بلدءا  ملن 

علن  المشاعر وصلوال  إللى السٌاسلة  فهلبو شلعبنا فلً ثلورة عارملة فلً وللت ابحلث فٌله

اجابللة التسللاؤالت التللً تدغللدا مخٌلتلله وتثٌللر فضللوله. ولللٌكن معلومللا  باننللا لللم نبللدأ بهللذه 

الحملة على اساس الحصلول عللى بعلة الضلمانات ملن هنلا وهنلان او ملنح الضلمانات 

لآلخللرٌن. ولكللن اذا تسللاءلتم كٌللف ٌمكللن التجللاوب مللع التللارٌح والوالللع الللراهن، إجابللة 

دام على الخطوة الصحٌحة حتى لو كلفنلا ذللن حٌاتنلا. وٌجلدر جٌدة، فنمول اننا لررنا االل
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هنا بً التذكٌر ان االلدام على هذه الخطوة ولد لدٌنا االثلارة والمللك واالرق فلً ان معلا . 

ًو اٌضا .  وهذا امر طبٌعً وٌسري مفعوله عل

مرحلة انمرة ومن ثم الخرو  منها واالنتمال إلى الشرق األوسط، ملرحلتٌن هلامتٌن 

فً تارٌخنا. لكل واحدة منها معانٌها الخاصلة بهلا، عملنلا العطلاء كلل واحلدة حمهلا،  جدا  

فللدخلت التللارٌح بهللذا الشللكل او ذان. جمٌللع هللذه المراحللل تشللبه السللٌر علللى الصللراط 

المستمٌم. فً حٌن تعد المرحلة الجدٌدة  االشمل بٌن سابرها وتملك االنسلان كثٌلرا  وتوللد 

 اشارات االستفهام. لدٌه جملة من التساؤالت و

ٌجدر بنا هنا االشارة إلى ان مرحلة ملا بعلد الشلرق األوسلط ذات مكانلة بلارزة فلً 

وتسٌٌس حركتنا فً المرحلة الجدٌدة، وهلذا ملا ال ٌمبلل االهملال وٌسلتدعً  PKKتكون 

إجابللات لاطعللة وحاسللمة. وان لللم نكللن غٌللر راضللٌن عنهللا، بللل حتللى لللو كانللت حافلللة 

حث عن جواب لها بات املرا  البلد منله مهملا كللف ذللن ملن ثملن. بالمخاطر، غٌر ان الب

صحٌح اننا لم نستمبل كما ٌجب ولم نتلمى دعوة رسمٌة بلذلن، ولكلن فلً الجهلة االخلرى 

هنان النظام الذي ٌخفً كل عٌوبه وٌسعى الختتام المرحلة حسب مشٌبته من خبلل لللب 

مللن الغللرب فللً افللراا حمللوق  الحمللابك رأسللا  علللى عمللب واسللتخدام المللوة التللً ٌسللتمدها

االنسللان والحمللوق المومٌللة واالجتماعٌللة المتحممللة بمسللتوٌات متمدمللة مللن محتواهللا عبللر 

الحدٌث باسم الغرب، فً ولت ٌكٌل بمعٌارٌٌن وٌمارس ابشع الوان االبادة العرلٌة بحلك 

 شعبنا ولومٌتنا.

املل ملع . فلً الواللع تع 1925ارتكب الشعب الكلردي احلد اكبلر أخطلاءه فلً علام 

االتران على اساس الصدالة واالخاء، ولكنه فً نفس الولت تعلرة البشلع خٌانلة باسلم 

الصدالة واالخاء فً ذلن الحٌن وتحدٌدا   فً لوزان. دون شن كان المولف الكلردي فلً 

لوزان ٌتضمن فً جلوهره عللى ر ضلرورة االللرار بحملوق االنسلان، والحملوق المومٌلة 

ملدار المومٌلة التركٌلة وللٌس عللى اسلاس ممارسلات االبلادة للشعب الكردي على االلل بم

العرلٌة ي كٌفٌة الوصول إلى هذه النتٌجة معروفة تماما   فكانلت باالعتملاد عللى الغلرب. 
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والمعلروف ان العملٌلة الجامللدة التلً تلزعم لابلللة : ر انهلم ٌرٌلدون إحٌللاء اتفالٌلة لللوزان، 

بدأت النماش حول سٌفر ولوزان ووضلعتها  وتجدٌد اتفالٌة سٌفر ي هً نفسها العملٌة التً

فللً جللدول االعمللال بشللكل مشللترن مللع الغللرب، وان دٌمٌللرال نفسلله تللزعم هللذا العمللل. 

ٌمولون انها من فعل الغرب وٌسعون لنمة اتفالٌة لوزان، الساعون إلى ذلن هلم الحكلام 

ها، اال االتران انفسهم ولٌس االوروبٌون . فً الوالع كان مصطفى كملال للد وعلد بتنفٌلذ

انهم الٌوم ٌرفضون ذلن رفضا  لاطعا . فالنظام الحالً هو نفسه الذي ٌخل بجوهر اتفالٌة 

لوزان وٌشوهها بحٌث تتنافى تماما  ملع منظوملة  الملٌم االوروبٌلة. وبالتلالً ال ٌحلك لهلم 

 التذمر من النماشات التً بدأت بهذا الشان منذ لدومً إلى أوروبا.

ب اوروبا واعمل من أجل اخضلاط حمٌملة الكلرد وشلعوب اننً الف الٌوم على ابوا

الشرق األوسط وتركٌا لبلمتحان فً شخصً وفك معاٌٌر اوروبا، فً نفس الولت اختبر 

اوروبا وامتحنهلا حسلب مبادبهلا ولٌمهلا. فهلل ٌعطٌنلً الغلرب اجوبلة تنسلجم ملع مبادبله 

، حتى بلغ به االمر حد ولٌمه أم ال ..؟ وهل سٌعتبروننً شٌبا  والشعب الكردي شٌبا  اخر

شًء آخر، متبعا  سٌاسة الكٌل بمكٌلالٌن ام ملاذا..؟ انهلا اسلبلة  PKKلول : انت شًء و 

مهمة تبحث عن االجابة، انا االن بصدد البحلث علن اجابلة هلذه االسلبلة. فهلل ٌمنحلوننً 

 ة.اللجوء السٌاسً ام ال..؟ الرد على هذا السؤال آت سرٌعا  فً االٌام الملٌلة الممبل

تدور الٌوم فً أوروبا نماشات حادة حول   هل نمنحه اللجوء ام ال رالممصلود هلو  

المابد آبو ـ المترجم  ي، انسمح له بااللاملة ام ال ، هلل نعتلرف لله بوضلع خلاص ..؟ كلل 

هلذه النماشللات تجلري وكللل هلذه االسللبلة تطلرح بشللان لابلد شللعب نلال مبللات األالف مللن 

سباب التً تتعلك بالحركلة التلً نمودهلا. أملام هلذا الوضلع ابنابه حك اللجوء السٌاسً لبل

علللى شللعبنا التفكٌللر ملٌللا  فللً سللبب كللون الوضللع بهللذا الشللكل بللدال  مللن شللعوره باالسللى 

والمللرارة منلله. لمللاذا تمللنح انمللرة الزعمللاء الكللرد مللن جنللوب كردسللتان جللوازات سللفر 

ي عللى شلعبنا التفكٌلر خضراء، وتمول عنً: ر سنأكل لحمله نٌبلا  ، ان امسلكنا بله نسلحله 

فً هذا التنالة اٌضا . لماذا ٌمنحون البعة جوازات سفر خضراء وٌرٌدون ان ٌلأكلوا 
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لحمً نٌبا  وٌسحلوننً..؟ انها امور تبعث على التفكٌر الجاد . اٌة كردٌة هذه التً تلؤدي 

إلللى مثللل هللذا التمٌٌللز والتفرٌللك..؟ امرٌكللا مللن جهتهللا تمطللر الللبعة بالللدعم المللادي 

عنوي وتغرلهم باالموال وتبرم االتفالات، بٌنما تواجهنا باالبلادة. اي مفهلوم هلذا علن والم

الكلرد والكردٌلة لٌفللتح السلبٌل أملام مثللل هلذا التملاٌز، وكٌللف للكلرد ان ٌلتزملوا الصللمت 

 حٌال هذا الوضع..؟ هذا ما ٌجب فهمه وتوضٌحه كفاٌة.

عمللدون االجتماعللات االغللرب مللن ذلللن ان الللبعة لللابعٌن فللً كمٌللنهم ٌنتظللرون وٌ

وٌمولون: ر هل ٌطل علٌنا ٌوم جدٌد بعد آبو ام ال..؟ ي بل وصل بهم االمر درجة المول: 

ر لو ذهلب اللرأس فللن ٌكلون بمملدور الجسلم فعلل اي شلًء ي. ال أللول ذللن خوفلا  عللى 

نفسللً، حبللذا لللو كللان للكللرد رأس سلللٌم لنللتخلص مللن هللذه الظللروف الماسللٌة والحٌللاة 

ركة اتخذت االن شكبل  فً منتهلى الوحشلٌة. ان كلان هنلان كلرد للادرٌن الصعبة..! فالمع

على المول: ر تنحى جانبا  لنموم بعملنلا عللى اكملل وجله ي فانلا مسلتعد ملن اللحظلة لتلرن 

مكانً لهم والولوف مولف المرالب والمتفلر . فلاذا كلان هنلان ملن ٌلرى فلً نفسله للوة 

الخادمٌن الطٌعٌن له. اما اذا كان غٌر للادر تحمٌك المطالب االنسانٌة لشعبنا سأكون اول 

على حل المشاكل وتحمٌك الحموق، وٌزملع عللى المتلاجرة بالمضلٌة، طبعلا  للن اسلمح لله 

بللذلن كابنللا  مللن كللان. بتعبٌللر آخللر اذا كللانوا ٌنللوون حللل المضللٌة الكردٌللة بللدونً، فللاننً 

م مكانً. اما اذا الحظت أدعواهم إلى تمدٌم الضمانات الكافٌة، وحٌنها انزوي جانبا  والتز

 فً االمر حٌلة فأبذل لصارى جهدي لعدم اتاحة الفرصة لهم.

مما ال شن فٌه المؤامرة الدولٌة مستمرة بكل عنفوانها منذ عامٌن، لم تفمد شلٌبا  ملن 

تأثٌرها. وٌعود السبب الربٌسً لكل هذه النماشات والهر  والملر  إللى اسلتمرار العملٌلة 

وب لفرة هذه العملٌلة. انهلا ملؤامرة تهلدف إللى فلرة الرضلوخ المت مرة وسعٌهم الدؤ

علللى دعللاة الحرٌللة والشللعب الكللردي الللذي بلللغ مسللتوى ال بللأس بلله بصللموده وجهللوده 

وعرله. لذلن ال خٌار أمامنا سوى االسلتمرار فلً الصلمود وهلو مطللوب حتلى للو كلفنلا 

التزام الصمت. كل  ذلن حٌاتنا. وسنلجأ إلى كشف وبحث اسباب وكٌفٌة الصمود بدال  من
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واحد منكم ٌحظى بفرص العمل والامة العبلللات وبنلاء وتطلوٌر التنظلٌم أكثلر منلً. وال 

أدعواكم إللى احلراق انفسلكم واالضلراب علن الطعلام ملن أجللً. فملا ٌجلب المٌلام بله للد 

تحمك وان كان بصورة رمزٌلة. املا مهمتنلا الراهنلة فهلً الاملة العبلللات، بنلاء التنظلٌم، 

وعً، االدارة والتوجٌه وتكلوٌن شخصلٌات ال تهلزم. اننلا نلدعوكم إللى المٌلام بملا تنمٌة ال

 ٌلزم على االلل التزاما  بذكرى الشهداء والتزامكم بنا.

ما أرٌد لوله هنا للجمٌع بدءا  من الكرٌبل وملرورا  بجمٌلع العلاملٌن فلً حزبنلا عللى 

ان لغلة المرحللة تتمثلل فلً مختلف الساحات وصوال  إلى بناء شعبنا اللوطنً الثلابر  هلو 

لٌامكم بأعمالكم ونهوضكم بمهامكم ووضع نهاٌة لجوانب ضعفكم التً تدفعكم الٌلوم إللى 

درجللة احللراق انفسللكم وتخللنمكم فللً آالم ال تطللاق وبلللوغكم إلللى مسللتوى تصللبحون فٌلله 

لادرٌن على السٌر اعتملادا  عللى انفسلكم دون اللجلوء إللى اسلالٌب االلتلزام التلً تحوللت 

م إلى تراجٌدٌا حمٌمٌة. من جهتً سأعمل أكثر جدٌة مما سبك، بل سلنرفع ملن وتٌلرة الٌو

مردودٌتنا ـ ونزٌد فعبل  ـ اضعاف مضلاعفة ممارنلة ملع الماضلً. وبالفعلل فلان االعملال 

التللً انجزناهللا فللً غضللون الشللهرٌن الماضللٌٌن تعللادل مللا كنللا نمللوم بلله فللً السللابك مللن 

ملاذ اشلٌاء كثٌلرة ملن أجلكلم. واذكلر بصلورة خاصلة اعمال عامٌن كاملٌن. وهذا ٌعنلً ان

الكوادر الطلٌعٌٌن وأولبن الذٌن ٌمومون بأعباء لٌادٌة او ٌرون انفسهم بهلذا الشلكل، فلان 

األالم لكبٌرة وبات سد االبواب أمام الهلزابم بمثابلة فلرة علٌن. اننلا جمٌعلا  نشلعر حتلى 

ٌعنلً خسلارة كلل شلًء. هلذا ملا  النخاط بانها الفرصة االخٌرة وان اضلاعتها او تفوٌتهلا

 نراه ونلمسه حٌن ننظر إلى المت مرٌن.

 ٌكاد المجتمع التركً بأسره ٌصاب بحالة من الهسترٌا، مع العلم اننا نحن من

ٌتعرة لبلضطهاد وسلبت جمٌع حموله وٌعانً من أفظع األالم. الٌوم راٌلتم بلأم عٌنلٌكم 

وسط البحر عرضة للغرق. فملن ي شخص وتركوا 600كٌف ازدحمت الباخرة بستمابة ر

انلت ومللن اٌللن اتٌللت لتمللارس كللل هللذه المظللالم وتخلللً وطنللا  بكاملللة وتنتهللن كللل حمللوق 

االنسللان وكللان هللذا ال ٌكفللً فتمللول :ر سللأكل لحملله نٌبللا ..!ي اال ٌكفٌللن ان ابتلعللت الكللرد 
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:ر  جمٌعا  ودفنتهم فً التراب..؟ لمجرد اننا نرفع صوتنا فً وجه هذه الممارسلات للابلٌن

كفان، ال ٌعمل ان تكون ضد االنسانٌة لهذا الحد..! دعنا نسعى للعٌش كبشر..!ي وملن ثلم 

ٌتحدى اوروبا للاببل : ر ٌجلب ان تسللمه للً ألتلله أو اشلنمه، واشلكون إللى خلالً الكبٌلر  

اشللكون إلللى أمرٌكللا فهللو أفضللل أصللدلابً..!ي  لللد تكللون أمرٌكللا صللدٌمتن الحمٌمللة ولللد 

، ولكن لماذا ترٌد سحمً وأكل لحملً نٌبلا  ..؟ فلو   هلذا أبشلع تمنحن هذه الفرصة فعبل  

 الوان المبح وال ٌمت لبلخاء باٌة صلة..!.

لمللد لمللت بكللل مللا ٌمللع علللى عللاتمً وسللأظل ألللوم. انظللروا إلللى العملٌللات البطولٌللة 

األخٌرة. الحلرق هلو أكبلر انلواط العملٌلات، وتمشلعر االبلدان لمجلرد التفكٌلر بهلا. اذا ملا 

لومٌة وحركة سٌاسٌة وفتحتا ابوابهما لهذه البطوالت الفرٌدة، بتحوٌلهلا إللى تنظلٌم  لامت

عالل، فً الوالع ال ٌبمى هدفا  ال ٌمكنهما تحمٌمه. لذلن التلرح عللى ابنلاء شلعبنا والرفلاق 

 المناضلٌن االعزاء التفكٌر ملٌا  بهذا االمر وتلبٌة متطلباته. وأؤكد على انه امر ممكن

 سبٌل الوحٌد للتغلب على جمٌع األالم ووضع نهاٌة لها.التحمٌك وال

ما الذي ٌمكننً المٌام به من االن فصلاعدا   ٌجلب ان نكلون والعلٌن، فلذلن ال ٌعنلً 

لط اننً سلمت مصٌري إلى أوروبا، أو ان وضعً كحدٌمة ورود ال أشوان فٌهلا، وانملا 

ً وعزٌملة ال تللٌن سأبذل لصارى جهدي لشرح نفسً وكل الحمابك االخرى بصبر وتان

وتفهم رفٌع وسأجعل للماضً والحاضر معنى. ماذا ٌمكن ان ٌحصل بعد ذللن ..؟ ٌجلب 

أال ننسللى ان الحٌللاة البراغماتٌللة اي الٌومٌللة سللابدة تمامللا ، ومللن السللهل علللى اآلخللرٌن 

ا تعتبلره أللدس الممدسلات. فموتنلا معروفلة ومحلدودة، وللٌس  التفرٌط أو غة البصر عمو

صبح دواء لكل داء. ولكننا سنستفٌد من اٌة امكانٌة تتاح لنلا حتلى للو كانلت بممدورنا ان ن

بحجللم رأس الللدبوس اٌنمللا ذهبنللا وحٌللث حللنللا. فهللذا هللو االسلللوب المجللدي فللً الولللت 

 الحاضر.
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وال ٌسعنً هنا اال ان أتمدم بشكري الجزٌل إلى اٌطالٌا حكومة وشلعبا  حتلى  للو للم 

رى فً انفسنا الحك فً للول اي شلًء حتلى للو حلدثت تكن النتٌجة كما نرجوها، بل ال ن

امور غٌر منتظرة. مع ذللن نرٌلد التأكٌلد عللى ان نضلالنا عظلٌم لدرجلة ال ٌسلتهان بهلا، 

ونؤمن بضرورة التحلً بالروح السللمٌة والدٌممراطٌلة وانهلم راي االٌطلالٌٌني هلم اٌضلا  

هتنلا بمراعلاة للوانٌن سٌمتنعون بضلرورة ذللن، وبلان اٌطالٌلا دوللة للانون وسلنموم ملن ج

 الببلد.

ٌجب اال نخنك انفسنا بالعواطف حٌن ال ٌتحمك ملا هلو منتظلر حٌلال أمانٌنلا وآمالنلا 

الكبٌللرة، واال نمحللم انفسللنا فللً أوضللاط صللعبة، والتفكٌللر فللً السللبٌل االجللدى السللتخدام 

االمكانللات المتاحللة بللٌن اٌللدٌنا بأفضللل االشللكال. صللحٌح اننللا مضللطرون لبلسللتمرار فللً 

ضال مهما صعبت الظروف، لكن ٌبمى أمامنا العملل ملن أجلل تحمٌلك النتٌجلة اعتملادا  الن

على لوانا الذاتٌة دون الولوط فً االخطاء سبٌبل  وحٌدا . واعلموا انكم كما  ونوعلا  كلافون 

لتحمللك هللذه النتٌجللة. حٌللث تحولللت جمٌللع الجبللال والسللاحة الخارجٌللة بأسللرها وبٌللوت 

موالللع حصللٌنة. فضللبل  علللى ذلللن تملكللون وعٌللا  وامكانٌللات الللوطنٌٌن دون اسللتثناء إلللى 

تكنٌكٌلة ال ٌسللتهان بهلا، ومللن السلهل علللٌكم اسلتخدامها فهللً فلً متنللاول اٌلدٌكم وفللرص 

نجلاحكم لكبٌلرة فعللبل . ٌكفلً ان تشللعروا بلروح مسللؤولٌة كبٌلرة وتبتعللدوا علن الحسللابات 

  تنفع فً شًء.البسٌطة، وتستغنوا عن نمط الحٌاة واالسالٌب والسبل التً ال

بممدار ضرورة االستفادة من امكانات النجلاح، تلدعو الضلرورة إللى اتبلاط اسلالٌب 

مجدٌللة، اي البحللث عللن اجابللة السللؤالٌن مللا العمللل..؟ وكٌللف ٌجللب ان نعللٌش..؟ فللاذا مللا 

فكرتم فً ذلن وتعممتم فً التفكٌلر والدراسلة كالعبلادة، فتسلتمدون الملوة البلزملة. بتعبٌلر 

 لموة البلزمة لكً تصبحوا ادارٌٌن جٌدٌن، منظمٌن بارعٌن والتفكٌرآخر تستمدون ا

 باٌن وماذا ٌجب ان تفعلوا. هذا ما ٌمكننً ان أمنحكم اٌاه فً الولت الحالً.
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ًو كثٌلرا  فلً الوللت الحاضلر  خاصلة واننلً للم اتعلود عللى  ال داعً الن تملموا علل

دوسا  على اكتاف اآلخرٌن،  خوة النضال فً الظروف المرٌحة ولم نعتد على االرتماء

بل نموم منذ البداٌة وحتى الٌوم بتصعٌد النضال بجهدنا الذاتً. وعلى ما ٌبدو ان األملور 

ستسٌر بنفس الشكل هنا اٌضا ، وان الخطر موجود هنلا كملا كلان موجلودا  فلً كلل مكلان 

نجتازه هنلا وسٌظل موجودا  على الدوام، واننً لعلى اٌمان تام باننا كما اجتزناه بنجاح سل

اٌضا  بنجاح. على ما ٌبدو سٌكون بممدورنا فً االٌام المرٌبة المادمة، ان نتٌح لكم اجلواء 

وامكانات تسمح لكم بتفهم اعلى وفرص نجلاح اكبلر، وللن نلدخر جهلدا  فلً سلبٌل تحمٌلك 

 ذلن.

 ؟…اٌن الكمالٌون

وسلاط الملفت للنظر ان لادة تركٌا ٌهاجمون بشكل سلٌا ولبلٌح وطفلولً. بعلة اال

تمول انها: ر فً انتظار عبلء الدٌن جالجً وآبو، لمتل أحلدهما وسلحل اآلخلري انله عملل 

ال ٌلٌك بكبار تركٌا الذٌن ٌمجدون بماضٌهم التارٌخً وٌتحسرون علٌه. واللبعة االخلر 

ٌمول :ر نحن كمالٌون، وآخرون ٌمولون اننا الب اصبلنٌون ي ولكن فً والع االملر ٌبلدو 

نسوا ان الب أصبلن حٌن أسر دٌلوجٌن الروملانً، أطللك سلراحه دون انهم  ٌجهلون أو 

ان ٌمسلله بسللوء. اذا فللاٌن االلللب االصللبلٌنون..؟ انهللم ٌتحللدثون لٌللل نهللار عللن السللحل، 

واثاروا المواطنٌن لدرجة أصلابهم السلعار. فهلل للذلن عبلللة بأللب أصلبلن..؟ مصلطفى 

مللالٌون ..؟ هللل أولبللن الللذٌن كمللال هللو اآلخللر، اطلللك سللراح كرٌكللوبٌس. حسللنا  فللاٌن الك

ٌمثلون الدولة الخفٌة هم الكمالٌون ..؟ فً والع االمر لٌسوا سوى عصلابات متسلللة إللى 

صفوف الدولة وتفتمر إلى الوعً والشخصٌة التارٌخٌة، واصٌبوا بالتخمة اللتفافهم حول 

 حرب لذرة عدٌمة الجدوى، ولم تبك لهم اٌة لٌمة أو صلة باالنسانٌة.

ضلتم باالطبلط للٌبل  على التارٌح، بل وتارٌخكم اٌضا . فحتى أخوالكم اللذٌن هبلو تف 

تثمون بهم ببل حدود بلاتوا ٌشلعرون بالغثٌلان ملنكم. فعلودوا إللى صلوابكم لبلل ان ٌلدٌروا 

لكم ظهر المجلن. اننلا ال نطلالبكم بلالكثٌر. فلبل أحلد ٌلدعو إللى اسلتعادة معاهلد سلٌفر، بلل 
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واتكم هللم الللذٌن  ابلونللا بسلٌفر. وانللتم مللن اببلنللا بلللوزان، العكلس مللن ذلللن فكبللاركم وباشل

وتمجد بها الٌوم. انه المر غرٌب حما  تنمضون حٌن ٌحلو لكم، وتتبنون حٌنلا  آخلر عنلدما 

ٌحلو لكم. انتم من ترن لوزان معاهلدة خاوٌلة وتموللون بلان الجنلدي التركلً شلجاط وذو 

ر ببلهللة مللن خطبللاء الجوامللع طنللة ورنللة، ولكللن فللً والللع االمللر كللل واحللد مللنهم أكثلل

والمتصوفٌن والدراوٌش الذٌن تنتمدونهم بكثرة. ألستم انتم انفسكم من ترن للوزان خاوٌلة 

وتعارة معها..؟ الجمٌع ٌرى بأم أعٌنه إلى اي م ل آلت الٌه وحدة تركٌا وسٌادتها بلٌن 

 اٌدٌهم، فمثل هذا الغدر والغبن لم ٌكن موجودا  فً البداٌة.

ا  ولوفنا إلى جانب السلم واالخاء ودعونا الٌه. ولكن ان تموملوا بإثلارة لمد اكدنا دوم

الجماهٌر وحشدهم فً الشوارط وتنظٌمهم ضدي، فو   ال ٌمت باٌة صلة ملع االنسلانٌة 

وحمللوق االنسللان. وهللً فضللبل  علللى ذلللن عنجهٌللة مفرطللة ال معنللى لهللا وعلللٌكم تركهللا. 

سبلم هو السبٌل الوحٌد رغم المظلالم والجنلون ولكن رغم كل ذلن أؤكد ثانٌة بان سبٌل ال

 المطبك والعنف االعمى الذي تلجبون الٌه. 

لللو طللالبونً شخصللٌا  لللذهبت بللإرادتً، طالمللا ٌشللكل دواء لللدابهم. ولللو كانللت لهللم  

ًو مباشرة بدال  ملن التوسلل إللى العلالم  مشاكل وٌرٌدون الحدٌث معً، فلماذا ال ٌلجبون ال

اننا نرٌدن كثٌرا  ونرغب فً حلل جمٌلع المشلاكل معلن ي طالملا ان  وتهدٌده. فلٌمولوا : ر

المشللكلة كبٌللرة وترٌللدوننً لدرجللة هسللترٌة، فتعللالوا نتحللاور. وطالمللا انكللم تشللعرون 

بالحاجة لدرجة كبٌرة ولكم بعة المشاكل معلً، أللٌس الحلوار أفضلل وسلٌلة وسلبٌل..؟ 

لحللوار السٌاسللً، فهللل طللالبتكم اللم ٌكللون كللل مللا أدعللوا الٌلله هللو حرٌلة اللغللة الكردٌللة وا

؟  ماذا ترٌدون من هذا الشعب المسكٌن الذي ال ٌملن حتى مدرسة ابتدابٌة …بشًء آخر

واحدة ..؟. هنا ٌجدر بً المول انه لم ٌبك لهذه الحرب المسلتمرة منلذ خمسلة عشلر عاملا  

اي معنللى، وبللان الجلللوس علللى طاولللة المباحثللات للحللوار هللو الشللًء الصللحٌح. انكللم 

كون جٌدا ، انه البد حتما  ان تكون لهذه الحلرب نتٌجلة سٌاسلٌة. اللم ٌلتلك حتلى أولبلن تدر

الذٌن منوا بالهزٌمة بعد الحرب العالمٌة األول على طاولة المباحثات..؟ الم ٌموملوا بحلل 
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جمٌللع المشللاكل المابمللة بعللد الحللرب العالمٌللة الثانٌللة علللى طاولللة المباحثللات..؟ الللم ٌلتللك 

؟ الللم تلتللك شللعوب المسللتعمرات …تنللامٌون، الفرنسللٌون والجزابرٌللون االمرٌكللان والفٌ

ومسللتعمروها، بللل والضللعفاء وااللوٌللاء جمٌعللا ..؟ الللم ٌلتللك الللروس وهللم ٌمثلللون دولللة 

عظمى مع ممثلً الشٌشان..؟ وهل لام جمٌع هؤالء بحل مشاكلهم اعتملادا  عللى الملوة ام 

 وفك بعة المبادئ..؟.

هذه الحمابك. واذا كنتم تخافون كثٌرا  من تدوٌل المضٌة  اننً أدعواكم إلى رؤٌة كل

اثناء تواجدنا فً اوروبا، فتعالوا  نسوي األمور بٌننا دون ز  االوروبٌلٌن، فانلا مسلٌطر 

على ارادتً تماما  ولنتنالش حول كل ما ترغبون فٌه. فانتم وال أحد سواكم ٌتحدث ٌومٌلا  

ملا اللداعً إللى خلوف الملوي ملن منالشلة بعلة عن وحدانٌتً. طالما انكم الوٌاء جدا ، ف

المشللاكل..؟ لمللاذا تخنمللون هللذه الخطللوات البرٌبللة بزوبعللة الدٌماغوجٌللة وتثٌللرون ثللابرة 

الشارط التركً..؟ فتعالوا نشرح لكلم بعلة الحملابك وتشلرحون لنلا اللبعة االخلر دون 

 اطالة السبل والطرق أو اللجوء إلى الطرق الملتوٌة. 

الكللرد شللعبا  شللمٌما  وممتنعللون بللان مللا فعللله االخللوة مللع بعضللهم  اذا كنللتم تعتبللرون 

ٌكفً، فتعلالوا ننلالش بعلة المشلاكل دون مضلٌعة للوللت. ولنتلداول ملن ارتكلب الخطلأ 

وفً اي مكان من االخاء، واٌن وكٌف ارتكب الخطأ ومن الذي ارتكبه..؟ لماذا تتهربون 

ون إلى المساواة بٌن االشلماء..؟ طالملا من ذلن ..؟ تمولون الكرد اشماء لنا، فلماذا ال تدع

الفلا  شلخص، فملن األوللى ان  60ـل 40تمولون انه لتلل حتلى االن ثبلثلون اللف شلخص، 

ٌلتمللً االشللماء لبحللث اسللباب ارالللة كللل هللذه الللدماء. واال فللبل تحظللى المشللاكل بحلولهللا 

حي مللا لمجللرد ان تمولللوا:ر اإلرهللابً الكبٌللر، ارهللابً العصللر، اكبللر ارهللابً  فللً التللارٌ

ٌجب  المٌلام بله هنلا هلو الشلعور باالسلى عللى ملا حلدث وتلبٌلة نلداء العملل دون السلماح 

 لمزٌد من الخسابر. 

ظلو المؤامرة ال ٌزال مخٌما ، آمل ان نكشفها ونفضحها بصورة  افضل الحما . هنا  

ن ٌجب اال نخلدط انفسلنا بلاالفراط فلً التفلاؤل، كملا ٌجلب اال نخنلك انفسلنا كربلا  للابلٌن ا
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الوضع سٌا جلدا . ولكلن ٌجلب ان نسلتمر فلً النضلال بامكانلات كفٌللة بالنصلر والنجلاح 

وبعمبلنٌة اكبلر وبمزٌلد ملن اللوعً والتضلامن فلً صلفوف شلعبنا المنلتفة والثلابر فلً 

وجه الحمابك المستفحلة. وسلٌكون ذللن عللى شلكل النضلال فلً سلبٌل السلبلم، والنضلال 

 فكلها ثمٌنة المٌمة. السٌاسً والدفاط المشروط فً الجبال،

آمل منكم النضال بروح جدٌدة غٌلر لابللة للهزٌملة بأسللوب ٌنمٌنلا باسلتمرار. عللى 

 هذا األساس احٌٌكم جمٌعا ، والدم احترامً للجمٌع.

 

  1998ـ  12ـ  6  

 

 

 

 

 لٌس هنان اي شًء ٌمكن ان ٌكون كسابك عهده

من مهامً وضلرورة  اعتبر كشف وطرح المراحل الهامة بكل ابعادها مهمة ثورٌة

مللن ضللرورات االلتللزام بشللعبنا الباسللل واألصللدلاء المخلصللٌن. سللأحاول هنللا ان اكشللف 

علنا  العبء الوالع عللى كلاهلً وكٌفٌلة وسلبل ازاحتله والتسلامه حلٌن تلدعو الحاجلة إللى 

ذلن، وما ٌجلب المٌلام بله وكٌلف ملن أجلل حملل اعبلاء اكبلر. حلذاري ملن ان ٌملوم احلدا  

ٌٌم الذي سوف نجرٌه هنا حسب هواه او بصورة خاطبة. وأدعلوا شلعبنا بتفسٌر وفهم التم

بشكل خاص إلى العمل على فهم هذا الموضوط لدر االمكان. فبممدار التركٌلز عللى هلذا 

الموضوط وفهمه بصورة صحٌحة، ٌكتسب تحلٌلنا معناه وتفهم ابعاده بشكل افضلل. واال 

 فً اي  شًء.  ٌجب معرفة انه فً حال العكس. لم تفٌد الموالف
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مما الشن فٌه ان موضوط تحلٌلنا لٌس جدٌد علٌكم، بل هو ضرورة من ضرورات 

اعطاء الرد العلمً على المرحلة المستجدة وتشعباتها. فدون أخذ كل هلذه الخصوصلٌات 

بعٌن االعتبار، ٌستحٌل تطوٌر النضال وحل المشاكل وتحمٌك النجاح. من جهتً اعلرف 

ألمور فً بداٌة انطبللتنا بألل االمكانات. كذلن نعرف المسلتوى جٌدا  كٌف لمنا بتطوٌر ا

المتحمك الٌوم حك المعرفة، وأؤكد باننا نملن لوة تحمٌك انجلازات أكبلر. واذا ملا اسلترق 

ابنللاء شللعبنا واصللدلابنا السللمع لهللذا التحلٌللل وفهمللوه جٌللدا ، فللانهم سللٌحممون حتمللا  منفعللة 

ة لمراكلز الملوى السٌاسلٌة والدبلوماسلٌة فلً كبرى. وٌسري مفعول نفسلً الشلًء بالنسلب

العللالم.  فأمرٌكللا واالتحللاد االوربللً وممثلللو دول الشللرق األوسللط وجمٌللع المللوى ذات 

العبللللة بالمضللٌة الكردٌللة  بللل المللوى المهتمللة بالسللبلح فللً الشللرق األوسللط،  جمٌعللا  

 مضطرة لفهم الخصوصٌات التً سأتطرق الٌها.

 لدولة التركٌة على الشعب الكردي خبلل التارٌحان الممارسات التً طبمتها ا 

وفً ٌومنا الراهن على اسس باطلة تماما ، ال تتعدى كونها سٌاسة دولة بمنتهى الفظاظلة. 

فغة النظر عن منالشة هذا الشعب فً اي ظرف وزمان وعن مطالبه االنسانٌة التً ال 

ً سلبٌل أبسلط المصلالح، ٌمكن العٌش بلدونها والتضلحٌة بأمانٌله الوطنٌلة الدٌممراطٌلة فل

تكشف بشكل واضلح حمٌملة ملزاعم الدوللة التركٌلة ودرجلة صلدلها فلً ألولهلا. بالممابلل 

ٌعتبللر العجللز عللن تمٌللٌم موالللف الدولللة وعللدم رؤٌللة الموالللف التحرٌفٌللة التللً تصللٌغها 

بارتٌاح من هذه المضٌة وبصورة عمٌاء وعدم فهم الدراما التً ٌعٌشها شعبنا فً مرحللة 

لتلللً ٌتعلللرة وعلللدم اسلللتخبلص اللللدروس والعبلللر البلزملللة، تصلللرف ال ٌملللت الفنلللاء ا

باالنسانٌة بصلة ولٌست لها اٌة عبللة مع العظمة. لذلن أدعوا الدول العظمىلـ المزعوملة 

 ـ وممثلٌها إلى رؤٌة هذا الوالع.

حصر لضٌة مهمة لهذه الدرجة فً شخصً فملط والتعاملل ملع المرحللة بتمٌٌملات  

ابً ٌهرب بالصورة الفبلنٌة والتربت نهاٌته، ان دللت عللى شلًء انملا تافهة مثل انه إره

تدل على انه لٌس ال صحاب مثل هذه التمٌٌمات اٌة عبللة مع االنسانٌة. اضافة إلى ذللن 
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ًو  ال تمثل مثل هذه التمٌٌمات جوهر الحمٌمة بحال من االحوال، اما اذا تولفت المسألة علل

با  والوم بحل مشلكلتً. املا اذا كلانوا ٌعتلزون بشلرفهم شخصٌا  فانا مستعد الن اتنحى جان

وكللرامتهم وخاصللة االطللراف التللً ذكرتهللا وٌحترمللون حمللوق  االنسللان، فللاننً  مسللتعد 

لدفع الثمن بارادتً مهما كانت العموبة ثمٌلة. ولكن فً الحمٌمة تمس المضٌة شعبنا  بأسره 

ن وعللدم اطالللة الولللت بحجلل  أدعللواهم إلللى تللرن الممارسللات التللً لجبللوا الٌهللا حتللى اال

واهٌة والمٌام بما ٌجب المٌام به ملن أجلل هلذا الشلعب، واٌجلاد حلل لمشلاكله ودواء لدابله 

الذي سلب كل اشلٌاءه وٌعلانً الملرارة والفملر. النهلم المسلؤول األول والمباشلر للوضلع 

 الذي ٌعشه هؤالء الناس، هذا الشعب، بل تلن الشعوب لاطبة.

ننً مستعد ألداء كل ما هو مطلوب منلً. واذا  دعلت الحاجلة كما أشرت سابما ، فا 

اكافح بمفردي كجٌش جرار، وان تطلب االمر ال أتردد فً التضحٌة بمهملة المٌلادة التلً 

 تعتبر أثمن مؤسسة على االطبلق. ولكن اعود فألول بان المضٌة لٌست

 لضٌة شخص، وانما لضٌة شعب بكامله.

كللم دولللة عظمللى وتتحللدثون باسللتمرار عللن االنسللانٌة انللادٌهم جمٌعللا  لللاببل  طالمللا ان

والكرامة ولدسٌة وطنكم، ٌجلب أال تنسلوا بالممابلل هنلان شلعب كلادح شلمٌك للبشلرٌة لله 

الحك فً الحٌاة الحرة على تراب وطنه.  ٌجب ان تكون لكم وجهات نظلركم وسٌاسلاتكم 

الدوللة العظملى  الخاصة بهذا المطلب. اما ان تغضوا البصر عن ذلن متخفٌن وراء اسلم

دون حٌاء أو خجل وللابلٌن :ر هكلذا سلنلمً الملبة عللى اإلرهلابً الكبٌلر، أو بالصلورة 

 الفبلنٌة، وسنموم    بتمزٌمه ي فذلن تصرف ال ٌموم به اال اشرس اعداء االنسانٌة.

أدعواكم إلى عدم التهرب من الحملابك مهملا بللغ اللثمن وباالصلل ال ٌمكلن التهلرب 

تطور العلمً الذي بلغ ذروتله فلً الوللت اللراهن. اننلً اشلعر بالحاجلة منها فً أجواء ال

الماسة واتشوق لمعرفة ـ تماما  مثل شعبنا ـ الكٌفٌة التً ستسٌر بها األمور بعد االن. الن 

ًو ٌفلرة اجلراء تمٌٌملات وتحللٌبلت واضلحة وصلرٌحة. أعتملد ان اجلراء  كل وضلع حل
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حاضلر. ملن جهتلً انلا االخلر أللوم باجرابله تمٌٌم كهلذا مهملة واجبلة األداء فلً الوللت ال

فللأدعواكم إلللى عللدم االنجللراف مللع الدوغمابٌللة سللٌما وانلله ال ٌمكللن التعامللل مللع النضللال 

الثوري الذي ٌعتبر عملبل  شلالا ، بأحكلام مسلبمة ومواللف مثالٌلة ومشلاعر ال طابلل منهلا. 

كذلن ألوله ملن ألول لولً هذا من أجل شعبنا اٌضا  ونضاالته التً صعدها فً المهجر، 

أجل حركة حزبنا وجٌشنا التً بدأتها بمفردي. وال ٌمكلن الحلد ان ٌطاللب اآلخلرٌن بلاي 

شًء ما لم ٌمثل المعاٌٌر العلمٌة والثورٌة وٌطبمها عملٌا . أملا اذا طاللب فملاذا ٌحلدث..؟ 

اجل كما ترون نحرق ونلدمر انفسلنا. وهلذا ملا ال ٌحتملله الضلمٌر االنسلانً وال اٌلة للوة 

ى. وبالتللالً ارٌللد المللول هنللا بانلله ٌجللب تحلٌللل االوضللاط الحٌللة تحلللٌبل  وممارسللة اخللر

 النضال على ضوء ذلن.

 

 اٌلول 62التوجٌهات األولى و

ٌتركللز الٌللوم الحللدٌث علللى فتللرة أوروبللا التللً اعمللل مللن جهتللً علللى فهمهللا دون  

 الولللوط فللً االخطللاء واعطاءهللا حمهللا واجللراء التحللول الللبلزم فللً شخصللً. وسللأبذل

لصارى جهدي من أجل توضلٌحها وفهمهلا ملبٌلا  بلذلن ضلرورات المظلالم والغلبن اللذي 

 ٌتعرة لهما شعبنا من خبلل تمٌٌم هذه الفترة تمٌٌما  عادال  ومناسبا .

كنلا تحللدثنا عللن بعلة المراحللل األساسللٌة التلً مررنللا بهللا لبلل الوصللول إلللى هللذه 

تطرلت إللى االنفتلاح عللى العلالم. أكتوبر كنت لد  9المرحلة  فً بداٌة خروجً اي بعد 

وللت حٌنها بلان مرحللة الخلرو  ملن انملرة مكنتنلا ملن تأسلٌس الحلزب، فلً حلٌن أللول 

 الٌوم عن المرحلة الحالٌة اشٌاء مغاٌرة.

 المرار الذي اتخذناه فً انمرة كان لراراً اٌدٌولوجٌاً 

ا الملرار اللبلزم فً مدٌنة كانمرة تحاول ابتبلعنا وجرنا إلى أعلواد المشلانك، اتخلذن 

مللن أجللل شللعبنا الللذي تعلمنللا ونللتعلم مللن أجللله وأخللذنا جمٌللع ابنللاءه الللذٌن أخللذناهم بعللٌن 



 

 162 

 روما  ةمسير 

االعتبار. اتخذنا هذا المرار لوحدنا كمجموعة صغٌرة ال حلول لهلا وال للوة وال ٌهلتم بهلا 

 احد، وان اهلتم فلبل ٌلبلً متطلبلات هلذا االهتملام. لملد كلان هلذا الملرار للرارا  اٌلدٌولوجٌا  

بحتا . مع اتخاذه اردنلا الملول: ر لنلا وطننلا  نرٌلد العلودة الٌله  وطلن مسلتعمر نتجله نحلو 

تحرٌللره. واننللا سللنولظ انفسللنا مللن بللراثن المٌللود التللً تكبلنللا مللن جمٌللع الجهللات والسللٌما 

االٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة الخاطبة. وسنبدأ بتنظٌم صفوفنا تنظٌما  للادرا  عللى التجلاوب ملع  

ي لمد كان اثمن شًء تمسكنا به. وللد اتخلذنا هلذا الملرار بغلة النظلر علن مطلب الحرٌة

وحدانٌتنا وضعفنا. لو انتبهتم جٌدا  ترون انه ال وجود للضمانات هنا. فلم ٌكلن هنلان ملن 

ٌعرفنا أو شعب ٌعترف بنا أو اصدلاء أو امكانٌات مادٌة أو لوة ملموسلة ٌمكلن ان نلدافع 

صاببا ، تارٌخٌلا  وٌجلب اتخلاذه. النله للم ٌكلن أمامنلا خٌلار  عن نفسنا بها. لكنه كان لرارا  

آخللر ٌمكللن ان ٌحمللك تحللرر أبنللاء شللعبنا. فكللل شللًء تمرٌبللا  ٌكللاد ٌللؤدي إلللى االنكللار 

والهزٌمللة، وبالتللالً كللان لللرار بنللاء الحللزب لللرارا  صللاببا  تمامللا . وبعللدها انتملنللا إلللى 

نلا فلً تكلوٌن اعضلاءه اللذٌن كردستان واندمجنا مع جماهٌرهلا. فلً المحصللة نجلح نهج

 كانوا ٌناضلون بنكران ذات ال حدود له.

لم ٌكن باالمكان فً تلن الفترة المٌام بأكثر مما لمنا به، فكان ال بد من اتخاذ للرار  

ما فً سبٌل حماٌلة االٌدٌولوجٌلة. املا الملرار اللذي اتخلذناه فكلان للرار ر كٌلف سلنعٌش، 

تنا، وكٌلللف سلللٌكون تنظٌمنلللا ي ملللع حللللول وفللً اي سلللبٌل سنسلللٌر، ملللاذا سلللتكون سٌاسللل

الثمانٌنات تكللت هذه الخطلوات بالنجلاح التلام وخضلنا مماوملات باسللة وسلطرت مبلحلم 

البطولة. حٌث خضنا نضلاال  دؤوبلا  فلً وجله عرالٌلل االنكلار االعملى التلً كانلت تعٌلك 

بنللاء  عملنللا وال تعبللر عللن اي شللًء وال تفهللم السٌاسللة والكلمللة، ونجحنللا فللً النهاٌللة فللً

. فً تلن المرحلة كان أمامنلا خٌلار وحٌلد ٌتمثلل فلً اختٌلار مصلٌر وسلبٌل PKKتنظٌم 

جدٌد، هذا ان كنا نرٌد العٌش. أرٌد هنا ان اعترف صراحة كنت ألول فً ذلن الولت: ر 

أمامنا طرٌمان اثنان ـ كنت حٌنها فً أورفة واحاول ان اتخذ لراري النهابً هنان ـ  املا 

ى الشللرق األوسللط جنوبللا  أو طرٌللك اللجللوء إلللى الجبللال مللن ألصللى طرٌللك االنفتللاح عللل
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الشمال اي من دٌرسم حتى بوطان. ولد فكرت ملٌا  فً الطرٌك الثانً اي طرٌك الجبال. 

بل ولمت حٌنذان بإرسال توجٌهات مؤلفة من صفحة كاملة إللى الرفٌلك دمحم للره سلونغر 

ش ما علٌنا اال اختبار الكلرٌبل فلً الجبلال، الذي نحٌٌه باجبلل لاببل  له:ر ان كنا نرٌد العٌ

واال من الصعب على حركتنا الصمود إلى النهاٌة ي على هذا األساس لمنا بانجاز بعلة 

الخطوات لحركتنا، فتولدت عنها مماومات سوٌرن وبعة المماومات المصٌرة االمد فلً 

النهاٌلة طرٌلك المناطك االخرى. على اثرها وبعد أخلذ ورد ر هلذه ام تللن ي اختلرت فلً 

 التوجه جنوبا  نحو الشرق األوسط. 

المهمة األساسٌة التً كان علٌنا المٌام بها فً الشلرق األوسلط تمثللت فلً المٌلام بملا 

ٌلزم لكً ال ٌختنك وٌنطفلا النضلال، اضلافة إللى تعرٌلف البشلرٌة بالمضلٌة المومٌلة فلً 

وتصعٌد الكفاح المسللح  كردستان ونٌل اعترافها وتمدٌم التضحٌات البلزمة من أجل ذلن

الثلللوري اللللذي كلللان ٌتطللللب جهلللدا  مضلللنٌا . وللللم نتلللردد وللللو للحظلللة واحلللدة فلللً المٌلللام 

اٌللول كانلت للد اتخلذت للرار دفننلا كمومٌلة فلً  12بضرورات هذه الخطوة. الن فاشلٌة 

ظلمللات التللارٌح. ولللٌكن معلومللا  انهللا لللم تكللن مجللرد محاولللة تصللفٌة كتلللن التللً كللانوا 

فصللابل الٌسللارٌة الكبلسللٌكٌة. دون شللن لجللأت إلللى هللذه المحاولللة اٌضللا  ٌوجهللون بهللا ال

 فانهت شان الٌسار فً غضون اشهر معدودة وصفته نهابٌا .

اٌلول كان الوجود الملومً للشلعب الكلردي. للذلن كنلا  12الهدف األساسً النمبلب 

مضطرٌن للمماومة حتى الموت ضد هذا النظام الذي وضع نصلب أعٌنله هلدف المضلاء 

علللى مللا تبمللى مللن المومٌللة الكردٌللة هنللا وهنللان. فلللم ٌكللن لنللا بللدٌل عللن خللوة معركللة 

الوجود ـ بكل ابعادها ـ فً سبٌل اتاحة فرص الحٌلاة مهملا كانلت محلدودة، وبلذل ألصلى 

جهد ممكن كً ننفذ بجلدنا كمومٌة وننجلو ملن االبلادة. اللذٌن ٌحترملون انفسلهم وحمٌملتهم 

كون االمر على هذا الشكل. عدا ذلن لٌس للسٌاسة اي وٌدركون طبٌعة المرحلة ٌمرون ب

 وان وجود لومٌة برمتها على كف عفرٌت. معنى خاصة
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آب كانللت خطللوة تارٌخٌللة للتصللدي لمحاولللة االبللادة هللذه وللحٌلولللة دون  15حملللة 

احتضللار لومٌللة بأسللرها، ولتأكٌللد االلتللزام بممللاومً السللجون حتللى لللو تطلللب ذلللن جهللدا  

 ام دون اي تردد، ولد حممناها فعبل .مضنٌا  وتضحٌات جس

 …السنوات الصعبة

البعة ومع االسلف الشلدٌد ال ٌفمهلون شلٌبا  ملن التلارٌح وال ٌعرفلون كٌلف تتحملك 

الخطوات المهمة. وٌجدر بً هنا االشارة بشلكل خلاص إللى انله رغلم لٌامنلا بهلذا العملل 

اجهتله بمواللف المعجزة بحرص وٌمظة وحساسلٌة ال تصلدق، فملد الزمنلا سلوء طلالع مو

ألل ما ٌمكن المول انها وصمة عار، واالسلتمرار فٌهلا بلأكثر االشلكال خطلأ وعلدم المٌلام 

بضرورات هكذا خطوة والنظر الٌها بألبح االشكال وعدم االهتمام بها فً الخار  ـ وللو 

% مما ٌبلدى ملن اهتملام البسلط عملٌلة الٌلة دوللة اخلرى ـ رغلم كونله اصلعب 1بممدار 

لتهرب من فهم عملٌة المماومة الممدسلة هلذه كملا ٌجلب. اي منطلك واٌلة عمل تارٌخً وا

شخصٌة هذه التً ٌمثلها من ٌزعمون انهم ثوار ووطنٌون وساسة كرد ـ طبعا  ال اسلتثنً 

آب وما بعدها بهذا الشلكل 15أولبن الذٌن ٌشاركون فً الحرب ـ حتى ٌنظروا إلى حملة 

 وهً التً انمذت الشعب الكردي من االبادة.

هذا ما جوبهنا به سنوات طوٌلة فً ولت كنا نعد الساعات ونحسب ألف حساب فً 

تلن السنوات التً تعتبر االصعب فلً حٌلاتً. فكنلا نلرى الجمٌلع ٌتحلدث بشلكل رخلٌص 

دون ان ٌعرف ماذا تعنً تللن السلنوات الصلعبة. اذا كلان االنسلان للد أصلٌب بلاالهتراء 

االحوال فً النجاح، طبعا  تزداد البلمباالة حتى وفمد أمله فً التحرر وال ٌؤمن بحال من 

النخاط. وٌتهرب بشتى السبل من فهم معنى الخطوات التارٌخٌة. اجلل هلذه هلً الزوبعلة 

والوضع المخلزي اللذي نعٌشله. ولكلن رغلم ذللن كللً أملل فلً انله سلٌظهر ٌوملا  بعلة 

ساعة ملن  24المثمفٌن ٌفهمون من وثابك الجٌش التركً وٌحللون كٌف اعددت حسابات 

سللاعاتً علللى مللدى السللنوات الخمللس عشللرة المنصللرمة والكٌفٌللة التللً عملللت بهللا علللى 

برمجة نفسً. كذلن ٌفهمون وٌمدرون معنى هذه الحرب والتضحٌات التً تطلبتها روحا  
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ومعناها العسكري ونتابجها السٌاسٌة والمٌملة التلً تتمتلع بهلا ملن أجلل اسلتمرار المومٌلة 

اة. ولكننً ال أعتمد بانه هنان من ٌمدرها حك للدرها. طبعلا  ال أللول وبمابها على لٌد الحٌ

لولً هذا من أجل المثمفٌن والتنظٌمات واالحزاب االخلرى، بلل اننلً ال أعتملد اٌضلا  ان 

لجنتنا المركزٌة ولواعدنا لد فهمتها كفاٌة، خاصة وان فهمهم دوغمابً وال ٌفعللون شلٌبا  

نح هذا الوالع الموة للجبهة المتحاربة معنا. انها لٌست سوى المٌام بعكس ما فهموه. ولد م

خمسلة  15المرة األولى التً ألول فٌها هذه الحملابك، وانملا اتحلدث عنهلا واشلرحها منلذ 

عشر عاما . ولكن فً نفس الولت ٌشرفنً ان احًٌ وأثنً كل شلخص شلارن فلً حلرب 

للى انهلم سلطروا كلل مبلحلم الكرٌبل واعتبره بطبل  بحك. إلى ذلن ال بد لً من االشلارة إ

البطولة بمنتهى الحمالة النهم لم ٌفهموا هذا العمل ومكنوناتله وللم ٌلؤدوا ضلروراته بلاي 

شكل من االشكال. ففً الولت اللذي كلانوا ٌموملون فٌله بأصلعب االعملال، للم ٌسلتخدموا 

العمللل فللً المٌللام بمسللمه األكثللر عمبلنٌللة وحاجللة إلللى االبللداط. ولللد أرجعللت اسللباب هللذه 

لدراما إلى المستوى الذي بلغه االنكار المومً وبذلت لصارى جهلدي ملن أجلل اجتٌلازه ا

 وتمكٌن اآلخرٌن من التغلب علٌه. 

لذلن بذلت مساعً تربوٌة ال تصدق. ولمت بعمل لوي لدرجة دفع الشرق األوسلط 

هنلا إلى حافة حرب اللٌمٌة. لفهم تلن المرحلة، ٌجب االنتباه جٌدا  إلى كل ملا للتله. لسلت 

بصدد الماء البلبمة على أحد، وانما ألوم نفسً. اننً انتمد نفسً على لضاء خمسة عشلر 

عاما  هنان. انه لٌس نمدا  ذاتٌا  مجلردا ، واعاتلب نفسلً عللى االسلتمرار فلً الحلرب لهلذا 

الحد واٌصلالها اخٌلرا  إللى مسلتوى حلرب اللٌمٌلة، وهلذا مهلم جلدا ، وٌسلتدعً المحاسلبة 

تللى االن كللوادر ولللادة عسللكرٌون لللادرون علللى تحمٌللك االنتصللارات طالمللا لللم ٌتكللون ح

 المتتالٌة.

إلى جانب ذلن ٌجري الحدٌث عن المصاعب التً أواجهها. ولكن لٌعلم الجمٌع بان 

عزٌمتً ال تلٌن، وان المضٌة لٌست المصلاعب التلً اواجههلا. فلأتوق دوملا  للعملل اللذي 

حتى لو كنت فً المبر. ولكلن هلذا وحلده  ٌمكن ان ٌتجاوب مع التارٌح، وألبً ضروراته
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ال ٌكفً. االهم من ذلن هنا هو لماذا لم ٌتجلاوب أحلد ملع هلذا العملل اللذي ٌكفلً لتحمٌلك 

عدة انتصارات، وهذا سؤال فً غاٌة االهمٌة بالنسبة للذٌن ٌدعون انهم ٌمارسون العملل 

بل صبرت فترة وعلى رأسهم الكرٌبل. طبعا  لست غافبل  عن ذلن،  PKKالسٌاسً باسم 

طوٌلة ولدمت مسلاندة ال محلدودة. وال أعتملد ان ٌكلون لمثلل هلذه التضلحٌات والكفلاءات 

والعمل لرٌن فً التارٌح  ـ ال فً عهد الرسل وال شخصٌة اي لابد عسكري ـ فلً سلبٌل 

 تراب الوطن والحرٌات التً تدور الحرب فً سبٌلها.

بللالكثٌر وباالفضللل ، بٌنمللا فعللل ال اعنللً بللذلن المللول :ر اننللً مسللتاء لكللونً لمللت  

اآلخرون ألل وبشكل سٌا ي، بل أجري المحاسبة لماذا لم نكلل هذا العملل بالنجلاح رغلم 

رؤٌته والمشاكل المترتبة علٌه لحظة بلحظة وبذل الجهد اللبلزم ملن أجلل تصلحٌحه منلذ 

ان  العام األول..؟ هلذا هلو السلؤال االهلم اللذي ٌجلب ان نلرد علٌله والمشلكلة التلً ٌجلب

، أو فللً  ًو نمللوم بحلهللا. هنللا فللً هللذه النمطللة ثمللة شللٌبان ٌجللب لولهمللا  ٌكمللن الللنمص فلل

 شركابً فً هذا العمل.

المسللؤولون بالدرجللة األولللى عللن هللذا العمللل هللم الكللوادر والمللادة العسللكرٌون. لمللد 

سعٌت عللى اللدوام الن اكلون نملادا  ذاتٌلا  وانتمادٌلا ، فللم اهملل للط اسلتخدام هلذا السلبلح. 

لجهود التلً بلذلناها جهلود ال مثٌلل لهلا التلارٌح. واذا كلان الشلعب الكلردي واألصلدلاء فا

ٌسألون الٌوم ر لماذا حدث ما حلدث ي فلارد عللٌهم بملولً نتٌجلة االعملال التلً لمنلا بهلا. 

ولد ٌمال: ر ألم ٌكن الشرق األوسط ملجأ  حصٌنا ..؟ي فألول اذا كلان للول كلمتلٌن أو لسلم 

انملرة كملا شلوهد فلً مثلال لٌللى زانلا ٌعاللب بخمسلة عشلر عاملا  ملن  باللغة الكردٌة فلً

السجن، فملا هلً عموبلة بنلاء التنظلٌم اذا..؟ وملا هلو ثملن البحلث علن سلبل للول كلمتلٌن 

باللغة الكردٌة فً الشرق األوسط..؟ ال شلن انهلا عموبلة اثملل، أو عللى االللل هكلذا كلان 

ا ، ولكللن مللاذا عللن تأسللٌس الشللرق األوسللط حللٌن وطبللت  لللدماي تللراب أرضلله. حسللن

 ؟.…الجٌش
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ولٌكن معلوما  بان عبارات مثلل: ر ابملى بجانبنلا والحلزب تاجلا  عللى رؤوسلنا ي ال  

تعبر بالنسبة للً علن معنلى ولٌملة تلذكر. فلاذا كنلتم ال تعطلون هلذا العملل حمله، فاملا ان 

عملبل   ابتعد عن هذا الحزب أو ٌبتعد الحزب عنً فبل سبٌل وال خٌار آخلر. فلان للم تعلط

تارٌخٌا  مهما  كهذا حمه، فتذهب وتلدفع اللثمن آالملا  جسلٌمة وابلادة. واالو فلبل ٌمكننلا لبلول 

الوضللع الحللالً بحللال مللن االحللوال خاصللة ان النهاٌللة التللً آلللت الٌهللا االنتفاضللات التللً 

نشبت فً تارٌخنا نابعلة ملن هلذا السلبب بعٌنله. لكننلا نسلعى ونطملح لعكلس هلذا الواللع، 

اٌمان تام من اننً لمت بضروراته. ولكن اذا كنا للم نحملك النصلر رغلم كلل واننً لعلى 

 شًء حتى االن، فأدعوا الجمٌع إلى التفكٌر فٌه ملٌا .

نلمللس هللذا الوضللع فللً عملٌللات االحللراق التللً حللدثت فللً الفتللرة االخٌللرة. لمللاذا 

وم األالف ٌحرلون انفسهم..؟ انها فلً الواللع تراجٌلدٌا، ان للم نمطلع السلبل أمامهلا للد ٌمل

باحراق انفسهم. ولد ٌستفحل األمر كالطاعون. ولكن لماذا ٌحدث ذلن..؟ مع العلم انله ال 

ٌوجد فً العالم أمر أصعب من إحراق النفس. اننً لعلى ثمة من ان اللذي ٌبلدي شلجاعة 

إحراق نفسه، اذا ما لام بتنظٌم ورص صفوفه ٌصبح صاحب نضال أكثر تنظٌما . ألولهلا 

شرارة نار على طرف اصبعً ألفز من مكلانً عشلرة أمتلار، ولكلن  صراحة لو سمطت

فً نفس الولت اندفع مسافة أطول إلى األمام نتٌجة االلم الذي اشعر بله جلراء ذللن. هنلا 

تحدٌدا  ٌكمن تنالة صلارخ  فٌكلون بلٌن اٌلدٌن انلاس مسلتعدون لتنفٌلذ العملل البطلولً، 

كلن ان ٌملال للكلرٌبل الموجلودة فلً فستخدمهم فً عملٌات إحراق النفس. نفلس الشلًء ٌم

 الجبال. انه تنالة صارخ وٌستوجب علٌنا المٌام بحله.

 …تبنٌت عملً

كٌللف ٌمكننللً ان اتحمللل مسللؤولٌة الللذٌن ٌحرلللون انفسللهم..؟ انلله ألمللر ال ٌتصللوره 

العمل وال ٌمكن ان ٌحتمله اي وجدان انسانً، وهو فلً نفلس الوللت نتٌجلة مترتبلة عللى 

ن ٌضحً االنسان بهذا الشكل حتى لو كان اضحٌة. غٌر انها بمجملها العجز. فبل ٌجوز ا

ال تشكل اال جزءا  وجٌزا  من اصل المضٌة، وانعكاس لحمٌمة وتستدعً جمٌعا  اجتٌازهلا. 
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وكما اشرت ال تزال حرب جٌشنا التً استمرت خمسلة عشلر عاملا  عصلٌة عللى الفهلم ـ 

تطبك عملٌا ، وبالتلالً للم تصلبح عملبل  كما ذكرت ـ فلم تستخلص منها الدروس البلزمة ل

ٌسعى الٌه الجمٌع. وال ٌزال ٌستعصً على الفهم كعمل صعب رغم طبٌعته التً تفرة 

ذلن. على سبٌل المثال ولٌس الحصر، ورغم التكرار مبلات الملرات والتأكٌلد عللى: ر ال 

ه أمللر ال تللدخلوا المللرى ي اال انهللم ال ٌزالللون رغللم ذلللن ٌللدخلونها وألبسللط االسللباب. انلل

ٌصدق..رغم بلوغً هذا السن الزلت غٌر مصر على االنخراط بلٌن صلفوف الجملاهٌر 

أو الذهاب إلى لرٌة ما، بتعبٌر أخر لم ألدم وللو عللى خطلوة واحلدة فلً غٌلر محلهلا، أو 

خطلوة ال تنسلجم ملع المواعلد واالصلول. لكلن كرٌبلنلا ـ افلرادا  وللواد ـ كلرٌبل ملن نلوط 

مروٌٌن، فٌأتً بعدها الجنود وٌحدث ما ٌحدث من لتل واعتملال. تتوق إلى الدردشة مع ال

اننً ال ألدر فهم هذه الكرٌبل، وال ان استمً منها النتٌجلة، وال هلً بلالكرٌبل التلً أصلبو 

الٌها. ان كنت غٌر لادر على الصمود فً اعلى جبال آمد، ٌجب اال تمترب من الكلرٌبل، 

إلللى المللرى حللامبل  السللبلح، مستعرضللا  سللأذهب … هللذا هللو شللرطً. امللا ان تمللول: ر ال

 عضبلتً ي فهذا لن ٌكون.

نستدعٌه إلٌنا ونعمل على اعداده أشهرا  وسلنوات ونملول لله: ر علٌلن المٌلام بالعملل 

ونضلعه أمامله عللى طبلك ملن ذهلب لمملة جلاهزة، …ي الفبلنً بهذه الصلورة الصلحٌحة

لمابد العسكري الذي لم ٌحلم لكنن رغم ذلن تراه ٌنماد وراء مشاعره العمٌاء، واحاسٌس ا

فً ٌوم من االٌام بهكذا منصب، فٌموم بأعمال ال ٌتصورها العملل البشلري. براٌلً ٌعتملد 

الكثٌر انه ٌماتل، لكنه فً الوالع ال ٌتعدى كونه لاتبل  لٌس اال. لذلن ال ٌمكننلً لبلول هلذا 

 النمط من المتال باي شكل من االشكال.

وانما منذ سنوات طوٌلة، وال أعتمد ان سٌدنا اٌوب للد اننً ال ألول ذلن الول مرة، 

صللبر لهللذا الحللد. لمللد ابللدٌت صللبرا  ال متناهٌللا ، لكللن آفللاق هللؤالء النللاس تبللدو بعٌللدة عللن 

تجسٌد مفهوم صحٌح واسللوب تكتٌكلً صلابب. ولكلن فلً الواللع ورغلم كلل شلًء، كلل 

المرٌلع اللذي ٌعلانً واحد منهم بطل ال ٌضاهى. طبعا  ٌعود السبب فً ذللن إللى التخللف 
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منه الشعب الكردي واالسلوب الذي تربً به عاببلتنا ابناءها. وصحٌح اننً بلذلت جهلدا  

هاببل  الجتٌاز كل هذه االوضاط، فكرست جلى كلماتً فً السنوات السابمة وخاصة لبٌل 

بلذا هذه االزمة االخٌرة فً سبٌل تحمٌك هذا الهدف. ألمت المٌامة ولم ألعدها للاببل :ر آه ح

بلراي هلذا العملل اثملن ملن …ي لو للم تللدكم امهلاتكم، وآبلاءكم  فوللدتم وترعلرعتم خطلأ

الذهب. بتعبٌر آخر كلملة واحلدة ملن كلماتنلا حتلى للو للم تتجلاوز السلاعة، كافٌلة لتحمٌلك 

عدت انتصارات، لذلن ال استطٌع ان اتصور كٌف تتصرف الكرٌبل الحرة التً صلعدت 

 حرٌة ومتحدة مع رفاق الحرٌة بهذا الشكل المرفوة.جبال الحرٌة، ممتشمة سبلح ال

لمللد عملللت أكثللر مللن خمسللة عشللر عامللا  النمللاذهم مللن بللراثن هللذا التخلللف، كللذلن 

صلرفت عللدة سللنوات فلً سللبٌل اعللداد البنٌلة التحتٌللة لهللذا العملل. اي اننللً كونللت جٌشللا  

لرشلا  أو بندلٌلة  لوامه أكثر من ثبلثٌن الفا  من الكرٌبل بادبلا  ملن الصلفر، ودون ان نمللن

واحللدة. حممنللا ذلللن بجهودنللا الجبللارة التللً اشللركت فٌهللا الشللعب اٌضللا  لبنللاء وحللدة هللذا 

 الشعب، لكنهم لم ٌمدروها حك لدرها.

 جاوزـسٌحمك تطورات اعظم من سابماتها، حٌث سٌت PKKمما ال شن فٌه ان  

تٌلة وابلداء الماضً بدرجات متمدمة وخاصة على صعٌد بللوا النضل  وتجسلٌد للواه الذا

الكفاءة التً لم ٌسبك له ان ابداها، وستكون هذه التطورات اعظم من السابك حتملا . ٌلأتً 

مولفً هذا فً اطار التدابٌر التً اتخذتها وٌعتمد تحوال  ٌنسجم وروح المرحلة اساسا  له. 

ا ٌجب الذٌن فهموا ٌفوزون فوزا  عظٌما ، اما الذٌن لم ٌفهموه فعلٌهم تحمل النتٌجة، هذا م

معرفته لبل كل شًء. وٌسري مفعلول هلذا الملول عللى الكلرٌبل اٌضلا ، فملن ٌعتبلر نفسله 

أو جٌشه، ٌعتبلر الللوالً وٌسلتخلص النتٌجلة.من  PKKعالبل  سواء كان ضمن صفوف 

جهتلً سللألف مولللف المتفللر  مللن بعٌللد، ولكلن علللٌهم ادران معنللى هللذا المولللف بجمٌللع 

 مل السٌاسً. لذلن دعوتهم إلى التفكٌر ملٌا .جوانبه، واال لن ٌمكنهم ممارسة الع
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اعلود واكلرر  العللالم كلله ٌملول لللً: ر لملاذا لمللت بهلذا العملل ..؟ ي هللذا ملا تموللله  

امرٌكا واوروبا ودول الشرق األوسط. اما الدولة التركٌة التً تعتبر زعٌمة هذا الموللف 

انهلا لحمٌملة واضلحة فتمول: ر لمد اتٌحت للً الفرصلة اخٌلرا  الحاسلبه عللى كلل شلًء ي 

لكننً رغم  كل شًء الزلت اتبنى عملً، فهو عمل تارٌخً. …ورآها الجمٌع بأم عٌنه 

وبما انه تكلل بالنجاح ـ وبما اننا نلولً اهمٌلة كبٌلرة لوجلود الشلعب الكلردي، واذا كانلت 

شعوب الشرق األوسلط جلدٌرة بالحرٌلة وغالٌلة علٌنلا ـ ففٌله خٌلر الجمٌلع وٌبشلر بلالنور 

 لعظمة والسمو، واننً أهبه للجمٌع دون انتظار اي ممابل.وفٌه ا

علللى رفللاق دربنللا دون اسللتثناء ان ٌللدركوا، لمللاذا ال ٌطرحللون علللٌكم سللؤال:رلماذا 

لمتم بهذا العمل ..؟ي.انن فً جبال الحرٌة تستنشك الهواء النمً كما ٌحللو للن وتنلام إللى 

ت بالشلكل اللذي ترٌلد، ولكلن الساعة التً تشاء  الموت داهلم فلً كلل لحظلة، كلذلن تملو

لٌس بممدوري ان املوت كملا اشلتهً او احٌلا كملا اشلاء، وال استنشلك الهلواء النملً. فلبل 

املن امكانٌة اي منهلا، تماملا  كملا للم احلظ بهلذه الفرصلة ال فلً الشلرق األوسلط وال فلً 

شلكل انمرة، وال تملن ٌداي سوى اٌدٌولوجٌة الحرٌة. كلانكم بلذلن تسلعون النملاذ الحٌلاة ب

رخللٌص ولللد انتمللدتكم علللى هللذا المولللف فللً مللرار سللابمة وللللت: ر لللٌس هكللذا تكللون 

ًو بالمول: ر اننا متحجلرون، وهلذا طبلع متأصلل فٌنلا..ي. فلبل …ي الحٌاة ولكنكم رددتم عل

تشعر للوبكم بالحرص والٌمظة، وال تعمل عمولكم كما ٌجلب. اذا فملاذا تكلون النتٌجلة..؟ 

وتحرلونهلللا حملللا . فكٌلللف للللً ان اوافلللك عللللى هلللذه  انظلللروا كٌلللف تحرللللون انفسلللكم،

 العملٌات..؟.

اذا كان اللنمص كامنلا  فلً البنٌلة التحتٌلة او التكنٌلن او العلدد، فبمملدوركم محاسلبتً 

علٌه. لمد دفع حساب كل ذلن بصورة صحٌحة، ولكن ال تسلتطٌعون المٌلام باٌلة ترتٌبلات 

االهتمللام الللبلزم لتكللوٌنهم المعنللوي، تكتٌكٌللة، بللل ال تحترمللون الللذٌن بجللانبكم وال تبللدون 

فضللبل  علللى ذلللن تللرى الللبعة ال ٌشللعر بالحاجللة، او بللاالحرى ال ٌشللعر بضللرورة دفللع 

حساب اي شًء وٌتصرف فوق ذلن بشكل عاطفً وطفلولً. ثلم ٌجلري تحلٌبلتله بشلكل 
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خاطا وٌكتفً بمجرد الملول: اي شلًء وكٌلف ٌجلب ان ٌتحملك، فلً حلٌن ٌنشلغل عملٌلا  

ة معها تماما . مثل هذه اللجنة المركزٌة والمواد ال ٌمكن العمل معهلم. فاملا بأمور متنالض

 ان ٌروا الحمٌمة وٌحترموا انفسهم، او ان ٌبتعدوا وٌنتحوا جانبا .

 للت: ر اذهبوا ولٌبمى االلوٌاء فمط..ي ولكنهم لم ٌذهبوا. لذلن لم ٌبك أمامً

فة ملع مثلل هلذه الماعلدة والعملٌلة اال ان اذهب واتنحلى بنفسلً، النله ال ٌمكلن لطلع المسلا

واالسلللوب والعللادات. صللبرت خمسللة عشللرة عامللا   فأمضللٌت خمللس سللنوات فللً اعللداد 

البنٌة التحتٌة وثمانً سنوات فً اجراء استعداداتها على ارة اللوطن اي ملا مجموعهلا 

ثبلثللٌن عامللا . اذا كللانوا ال ٌفمهللون شللٌبا  حتللى االن، فاضللطر إلللى اتخللاذ بعللة التللدابٌر 

بلزمة. حٌث ٌجب هز هذه الشخصٌات والعمول بشدة. واال سلتزداد األالم وتتلملون كلل ال

ٌوم نبأ استشلهاد اعلداد جدٌلدة بصلورة مفجعلة. حسلنا ، اذا كنلتم ال تحتمللون نبلأ استشلهاد 

واحد منهم، فكٌف لً ان احتمل استشهاد األالف..؟ طبعا  لن الوم بشرح النضلال بابعلاده 

نسلانا  بسلٌطا  لدرجلة تسلمط معنوٌاتله بمجلرد ذكلر هلذه الحملابك، العاطفٌة وحدها ولست ا

ٌرغبللان فللً تمٌللٌم  PKKو  ARGKولكنهللا تظللل حمللابك ثابتللة. اعللود وألللول: اذا كللان 

نفسٌهما تمٌٌما  صاببا  واالستمرار، فثمة اسلبلة وجهتهلا إللى نفسلً كشلخص، عللٌهم كحلد 

 ادنى توجٌه نفس االسبلة إلى انفسهم. 

، ان : ر جمٌلع االعملال التلً لملت بهلا تعلد ارهابلا  حسلب الملوانٌن ٌمولون للً االن

الدولٌة وللوانٌن جمٌلع اللدول..ي ان كلان ارهابلا  فعلبل  فانلا مسلتعد للدفع حسلابها ولتعلملوا 

وللم اللم بتخصلٌص اي  PKKو  ARGKباننً فعلت كلل شلًء ملن أجلكلم والشلعب و 

ن هللل بممللدوركم دفللع الحسللاب شللًء لنفسللً. وعلٌلله فللاننً مسللتعد لمماضللاة العللالم، ولكلل

المترتب علٌكم..؟ براًٌ سلبلح الحرٌلة ذان كلان ثمٌنلا  جلدا  ومطلوبلا  بلنفس المملدار، بلل 

اذكر اننً للت مرارا  فً تمٌٌماتً:ر لمد لمت بهذا العمل ووضعت شعلة نلار الحرٌلة بٌلد 

ومٌثللوس شللعبً، لتللذٌب الملللوب والعمللول المتجمللدة منللذ آالف السللنٌن، تمامللا  كمللا اخللذ بر

وال …ي النار من وراء جبال الماف ر المفماس ي ووضلعها فلً ٌلد البشلرٌة لتلنعم باللدفء
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معنللى آخللر للعمللل الللذي لمنللا بلله. لكللن علللى مللا ٌبللدو ان جماعتنللا ٌشللعرون بالضللٌك وال 

ٌعرفون لٌمة الحرٌة. صلحٌح ان تنظلٌم الحرٌلة بالنسلبة لهلم ٌعنلً كلل شلًء، ولكلنهم ال 

 ه ولٌس بممدورهم سوى تعرٌضه للهزٌمة.ٌترددون فً هدره وتبذٌر

شخصٌات كهذه شخصٌات خطرة حما ، ومثلل هلذه الخصوصلٌات بحلد ذاتهلا اكبلر  

اساءة ٌمكن ان توجهها لنفسها. ولمعرفة لٌمة هذا العمل فمد اتخذت التدابٌر البلزمة. من 

ح والتعهلد جهتً فانا مستعد لدفع فاتورتً، ولكن بالممابل علٌكم دفلع حسلابكم أملام التلارٌ

 بالكٌفٌة التً ستتحممون بها النجاح.

هنللا ال مجللال للمللوت الللرخٌص وال نجللاح فللً هللذا العمللل باالعتمللال..وال تسللتطٌع 

الكللرٌبل ان تكسللب شللٌبا  بالمماومللة المجللردة  فللالتحرر شللًء مختلللف تمامللا . تمولللون: ر 

ٌفكر هذا العالم سألاوم ببطولة وأموت، ادٌن العالم فأحرق نفسً..ي. ولكن فً االصل ال 

خٌللرا  مللن أجلنللا، بللل ٌعانللد فللً فهمنللا. الللٌس هللذا شللًء مؤسللف..؟ ألللول افهللم ذلن..هللل 

امكانٌللة النصللر نللادرة حمللا ..؟ كللبل.. ألللول لللن لمللد اتٌحللت لللن فرصللة عظٌمللة جللدا ، فلللو 

 استفدت منها ولو بنسبة واحد بالمابة لحممت النصر حتما . 

راهنة التً نعٌشها. فللو للم نتحلرن بحلرص باختصار انتهت هذه االعمال بازمة كال

وٌمظة، النتهت االزمة بحرب اللٌمٌة او حلرب نووٌلة وربملا حلرب عالمٌلة ثالثلة. وهلذا 

مهم جدا . لد تسفر عن حرب اللٌمٌلة، وسٌفسلر النله عملل ثلوري، ومطللب مللح لشلعبنا. 

ح. واذا لذلن على المماتلٌن ادران معنى المعركة التً ٌخوضلونها وتحلٌلهلا بشلكل صلحٌ

كانت الدوللة التركٌلة ال تتلردد للط فلً ان تتسلبب فلً حلرب عالمٌلة اذا فالمشلكلة جلادة. 

وماذا ستكون النتٌجة..؟ العمل السٌاسً طبعلا . ولسلت الوحٌلد اللذي ٌملول هلذا علن فتلرة 

االزمة الحالٌة، بل الصحفٌون الواعون اٌضا  ٌمولون ذلن. وهذا ملا ٌلراه العملبلء اٌضلا ، 

 العمل ستكون السٌاسة، وسٌجري حل المضٌة بالسٌاسة والسلم. فنهاٌة هذا 
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كان البد من اتخاذ المرار من أجل الشعب. وكنا مضطرٌن لتطلوٌر هلذا العملل فلً 

الشللرق األوسللط مسلللتفٌدٌن مللن اللللل االمكانٌللات ومتغلبلللٌن علللى كلللل المصللاعب التلللً 

ومهللارات ال  اعترضللت سللبٌلنا. وكمللا تبلحظللون نجحنللا فللً اداء هللذه المهمللة بتضللحٌات

محدودة. لمد تحمك النجاح فلً هلذا العملل بالجهلد اللذاتً وتركٌلز وتعملك شلخص واحلد. 

ألول ذلن صراحة، الن االمر ظل على هذه الحال باستمرار. واذا كنا نتعرة لهجملات 

الطرف االخلر عللى شلكل هجملة رجعٌلة عالمٌلة، وهلذا ٌؤكلد صلحة العملل وٌشلٌر إللى 

 ا  اخرا . عظمته دون ان ٌكون هنان سبب

. من الواضح انه فٌما لو  ًو السؤال المطروح هنا هو هل بمٌت مبررات االعتماد عل

اعتمدوا، سٌتحول االمر إلى بلٌة على رؤوسنا. انا اٌضا  ثوري ومناضل وسوف اتحرن 

انلن المابلد العظلٌم، االلله، للادر … بما ٌنسلجم ملع الظلروف المابملة. املا ان تملول: ر ال 

.ي. فهلذا غٌلر صلحٌح، وهلو فضلبل  عللى ذللن تمٌلٌم ذاتلً مبلالغ فٌله على فعل كل شلًء.

وٌلحك الضرر بالجمٌع. وامكاناتً محدودة والل ملن الجمٌلع. نلاهٌكم علن ان العلالم كلله 

ٌمف فً مواجهتً وٌتخذ التدابٌر تجاهً. ال ٌهلم فلٌأخلذوا دون تمصلٌر، وانلا ملن جهتلً 

احد او أتوسل الٌه. فبل مكان لذلن فً  سأصمد بممدار ما استطٌع دون ان نطلب شٌبا  من

طبٌعتً، وال وجود للرجاء والفضل والمساعدة فً لاموسً. فً هذه النمطة تحدٌدا  انظر 

 إلى نفسً كإله غنً عن الحاجة إلى اآلخرٌن.

لن اتٌح الفرصة لط لآلخرٌن ٌسحمون كراملة االنسلان ولٌمله. وللن اسلمح للطلرف 

تللى لللو كللان دولللة عظمللى ومهمللا كانللت لللوة معتللزة األخللر بسللحك الكرامللة االنسللانٌة ح

بنفسها، وانما على العكس من ذللن سلأثبت للعلالم كلم هلً لزملة وبسلٌطة ـ سلاذجة. وللن 

اتللردد ٌومللا  فللً ان أصللرح للصللحفٌٌن علنللا  مفهللومً وتعرٌفللً الجدٌللد للدولللة والمللوة 

دي العظمللى. ولٌسللت لللً اٌللة تحفظللات فللً التصللرٌح عنهمللا. ولكللن لللٌس بممللدور الكللر

االكتفللاء بللذلن لتحرٌللر نفسلله، فاالكتفللاء بلله خللاطا وٌلحللك بلله الللدمار فللً النتٌجللة، لللذلن 

 أدعواه إلى الوالعٌة.
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 ً  …..ال نسحك نملة وال ندوس مرجا

ماذا عسانً فاعل االن..؟ فالمرحلة الجدٌدة مختلفلة تماملا . صلحٌح اننلً للدمت إللى 

سللمط علللى رأسللنا كالمنبلللة ي  رومللا، ولكللن الوالللع هنللا غرٌللب فعللبل . فللالبعة ٌمللول: ر

وآخرون ٌمولون: ر انه مجرد مجرم ي ولكن الجمٌع ٌحاول فهلم الحمٌملة. ملن حٌنهلا لملت 

وال أزال بالتعرٌف بنفسلً. حٌنلا  أطللك علٌله تسلمٌة االستضلافة التارٌخٌلة، واشلبه نفسلً 

ه تسلمٌة ر بالمدٌس بٌٌترو الذي هرب من عالم المظالم حٌنا  اخرا . بٌنما أطللك اغللبكم علٌل

سللبارتاكوس   المعاصللر ي فللً حللٌن ٌطلللك الللبعة االخللر  تسللمٌة ر اإلرهللابً االكبللر، 

والمنبلة الذرٌة السٌارة ي ولكن جمٌعها لٌسلت تسلمٌات ذات اهمٌلة، المهلم هلو اننلً جبلت 

 إلى هنا لضرورات تتعلك بالمضٌة.

 لماذا أتٌت..؟

ولللت هنللان تنالضللات فللً الوالللع ٌعللد النظللام التركللً صللنٌعة غربٌللة. فللً نفللس ال

صارخة بٌن هذه الدولة التً أوجدها الغرب بنفسله، والمعلاٌٌر التلً ٌتبناهلا هلذا الغلرب. 

واألكثر من ذلن هو نظام متنالة مع حموق االنسان والدٌممراطٌة  بل وملع سلابر الملٌم 

انله االنسانٌة، ومع االسبلم والمسلٌحٌة والٌهودٌلة وملع الطبٌعلة االنسلانٌة. انتبهلوا جٌلدا ، 

ٌرٌد المضاء على ألدم الحضارات والشعوب واللغات، وٌمول:رسأكون لومٌة ودٌن ولغة 

واحللدة، والللوم بصللهر اآلخللرٌني ومللا أكثللر الحضللارات العظٌمللة والثمافللات االصللٌلة 

واللغات العرٌمة المبادة من خبلل ضربها وصهرها لحظة بلحظة، وال ٌلزال ٌعملل حتلى 

آلخللر فللً حللٌن جعللل بعضللها فللً حالللة ال ٌمكللن االن مللن أجللل المضللاء علللى بعضللها ا

التعرف علٌها وخلك وضعا  ال ٌشلبه اي شلًء. فلً هلذه النمطلة تحدٌلدا  لنعلد إللى اللوراء 

دنا من انسانٌتنا. فانا شخصٌا  ال زلت أجهل اي نوط من  وننظر إلى انفسنا، فنجد باننا جرو

كل ذللن إللى الجمهورٌلة البشر انا رغم  بلوغً سن الخمسٌن، طبعا  ٌعود ر الفضلي فً 

 رالتركٌةي.
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انه مولف اعمى لدرجة لٌام العصابات المتكونلة داخلل الدوللة بإثلارة أسلر الشلهداء 

علٌنلا. ولللو سللألتهم مللاذا :ر تفعللون بللـ آبللو..؟ ي فٌللردون علٌلن ر نأكللل لحملله نٌبللا  ي لللذلن 

.؟ وملن هلم أدعوا البشرٌة إلى التفكٌر بهذا الشًء. اي نلوط ملن امهلات الشلهداء هاتٌلن.

أولبلن الشلهداء..؟ هلل هلم أولبلن اللذٌن لتللوا فلً شلرناخ وهكلاري..؟ واٌلن تملع شلرناخ 

وهكاري..؟ وماذا ٌفعل الجنود ابناء الشعب التركً ر البررة هنا..؟ ولماذا ..؟! ٌزعمون 

ان ر وطللنهم، وحللدتهم وسللٌادتهم ي فللً خطللر، اعلللم ٌللاهو انلله لبللل ان تللأتً إلللى هللذه 

ٌشون علٌها منذ أربعة آالف علام. لجبلوا إللى الجبلال وعاشلوا فٌهلا االرة، هنان من ٌع

عرضللة للجللوط والعطللش والبللرد، ثللم اتٌللت انللت الٌللوم لتمللول بانللن  ستستأصلللهم مللن 

جذورهم. وهل طالبنان بالكثٌر، أو بما ال طالة لن علٌه..؟ كل ما فً االمر اننلا نلدعون 

مافلاتهم، وهلل هلذه جرٌملة..؟ وهللل إللى تلرن هلؤالء النلاس ٌنعملون بالحٌلاة وبهلوٌتهم وث

ارتكبنا جرٌمة اخلرى..؟ وهلل ٌروننلا جلدٌرون باللغلة والثمافلة..؟ وهلل اتلاحوا الفرصلة 

عاما   15ألبسط االعمال فً سبٌلها..؟ كبل... لمد حظروا جمٌعها، وانزلوا عموبة السجن 

 ما أوروبا.على النطك بكلمة واحدة . البشرٌة مضطرة الٌوم لفهم هذه الحمٌمة، وال سٌ

اذكللر أوربللا بللان تركٌللا عضللوا  فٌهللا واتٌللت إلللى هنللا علللى هللذا األسللاس. فهللل  

تحاكمنً..؟ فلتفعل ما تشاء. انها ر اي تركٌا ي  صنٌعتن، فانت من كونهلا. وللو ارتكبلت 

خطللأ  صللغٌرا  الطلمللت علٌهللا تسللمٌة  راإلرهللابي ولكللن هنللان شللعب بكامللله ٌكللاد ٌللذهب 

تهى اكبر الشعوب التً ٌتجاوز عمرهلا أربعلة آالف علام مثلل ضحٌة االبادة العرلٌة. وان

اآلشورٌٌن واالرمن والكرٌن وغٌرها من الشعوب واالللٌات، وخططو النهاء الكرد ملع 

. هنا اسـأل اوروبا : ر لد تكون المسلتفٌد االكبلر، ولكلن هلذه الشلعوب، 2000حلول عام 

فللً تأجٌللل هللذا االمللر مللن شللعوب عرٌمللة، فمتللى سللترى الحمٌمللة ..؟ي ولللٌس لهللا الحللك 

 كونفرانس إلى اخر وتحوٌله من هٌبة إلى هٌبة ثانٌة.

امرٌكا واسرابٌل هملا االخرٌلان مضلطرتان لرؤٌلة هلذه الحمٌملة. لملاذا ترٌلد تركٌلا 

المضاء على هذه الشعوب..؟ االن تركٌلا مهملة بالنسلبة السلتراتٌجٌتهما، وضلرورٌة ملن 



 

 176 

 روما  ةمسير 

ألول لكم اننً انسان، وأرٌد ان أحٌلا كانسلان، أجل تحكمهما بممدرات الشرق األوسط..! 

 وان دعت الحاجة اذهب إلى واشنطن. ولٌفعلوا ما ٌحلو لهم.

أمللام هللذه الحمللابك ٌمولللون: ر ان اكبللر ارهللابً ٌتجللول  بٌننللا ي كٌللف النعللتم انفسللكم 

وخدعتموها بهذا الشكل..؟ انلتم ملن ٌملول انله ٌلتحكم بالعلالم باسللحته النووٌلة المروعلة، 

لللً ان اصللبح اكبللر خطللر علللٌكم..؟ المجللالس فللً اجتمللاط، واللجللان  المركزٌللة   فكٌللف

تتداول االمر والمنظمات االستخباراتٌة تلدور كلالمكون . ٌلاهو ٌانلاس اننلً هنلا اللٌم فلً 

غرفة ال تتجاوز مساحتها اربع امتار مربعة، فبل داعً لتشغٌل كل هؤالء العمبلء وهلدر 

اء واسلتنفار العلالم لهلذه الدرجلة. فابعلث برجلل نزٌله كل تلن االموال وتصرٌحات السفر

من رجالن ولٌسلألنً : ر ملن انلت، وملاذا تكلون، وملاذا ترٌلد ي أللٌس هلذا هلو االسللوب 

العصللري..؟ ان كنللتم بشللرا  فللافهموا اننللً جبللت الشللرح لكللم علتللً، سللألول لكللم : ر لكللم 

فٌمللب المسلألة املا ان  صدٌك تعتزون به، حلٌف ٌفعل كذا وكذا..ي. وماذا ٌفعل بعلدها..؟

ٌموم بتسلٌمً او المابً هنا او هنان، او بإبرام اتفاق معً، طبعا  هذا االمر مرهون بٌده. 

من جهتً سوف أصمد وهً فضٌلة من فضابل االنسان. فلٌس أمامنلا اال الصلمود، لوٌلا  

 ولللد فعلللت نفللس… كللان او واهنللا ، للللٌبل  او كثٌللرا . وهللل اخطللا ان فعلللت ذلللن..؟ كللبل

الشًء فلً الشلرق األوسلط اٌضلا . فملا فعلتله هنلان هلو االخلر للم ٌكلن خطلأ  وانملا املرا  

مطلوبا ، وطالملا اننلا متمسلكون بالحرٌلة واالنسلانٌة فملا علداه للٌس شلٌبا  وال ٌهمنلً للط. 

 وهو المولف الوحٌد الضامن للنجاح والكفٌل بتبلحمه.

ً سلنوات، بلل اثنلا عشلر وهل اخطأت فلً انملرة..؟ كلبل.. لملد انتظلرت هنلان ثملان

ًو فعللله، نفللس الشللًء  عاملا  دون ان انعللم براحللة شللرب فنجللان شللاي. ففعللت مللا كللان عللل

بالنسبة للشرق االوسط. واالن اتٌت إلى هنا راوروباي والوضع مختلف تماما  وللد تشلوبه 

مصللاعب أكثللر واكبللر. ولكللن البللد مللن العمللل. ٌتحللدثون عللن حمللوق االنسللان والحمللوق 

للشعوب، وتلتمً بكم الحكومات فً ولت ال ٌكلف احلد نفسله عنلاء مملابلتً. الدٌممراطٌة 

هنا على شعبنا ان ٌتحلى بالتفاؤل والتفكٌلر ملٌلا  فلً المتنالضلات الموجلودة. فعللى سلبٌل 
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المثال ٌمنحون الجمٌع جوازت السفر وحك اللجوء السٌاسً. ولكن وكما ترون اننلً ملن 

وال زللت مسلتمرا  منلذ خمسلة وعشلرون عاملا  بادبلا   بدأ النضال فً سبٌل الهوٌة الكردٌة

هللذا العمللل بكلمتللٌن وصللفر االمكانٌللات، اي اننللً المنبللع الربٌسللً. اللجنللة االستشللارٌة 

االٌطالٌة هً االخرى تفكر ملٌا  فتمول: ر انه شخص مختللف تماملا ..ي. انلن تملنح أولبلن 

سً، فلماذا ال تعترف لً بنفس الكرد الذٌن ٌداهمون السواحل االٌطالٌة حك اللجوء السٌا

الحك وانا المنبع والمصدر..؟ دون شن ستنملب للوانٌنهم منملبلا  عكسلٌا  وتصلبح بلٌلة فلً 

رلابهم. نفس الشًء بالنسبة لسابر اوروبا، فمنحت اللجوء السٌاسً ألكثر ملن مابلة اللف 

ملن  كردي، ولكن حٌن مست المضٌة شخصً، لالت : ر دعنا من اللجوء وسواه، فلنفكلر

، وهللذا تنللالة صللارخ بحاجللة …يجدٌلد بسللبل الخللبلص مللن المصللٌبة التللً حلللت علٌنللا

 للتحلٌل.

 …انا عاشك لحرٌة الشعب الكردي

منحهم اللجوء وتحسٌن ظروف معٌشتهم مادٌا  ومعنوٌا  ٌبعث الفرحلة والسلرور فلً 

منحلً  انفسنا. ولكن لماذا تمنحوه لمبات األالف، فً حٌن ال تبدو فً االفلاق حتلى بلوادر

ومعللاملتً بالمثللل..؟ لمللاذا تسللتمبلون مسللؤول الدولللة التللً تشللاءون، فللً حللٌن ال ٌمٌللل 

مسؤول فً اٌة دولة إلى ممابلتً..؟ براًٌ هذا تنالة ٌستوجب الحل ومكمن الخطر فً 

 نفس الولت. ما هو ذلن الخطر..؟ هذا ما ٌجب فهمه، كما اسعى لفهمه.

اذا ما ذهب الرأس فبمملدور الجمٌلع تمزٌلك  النتٌجة التً توصلت الٌها هً كالتالً:

الجسد كما ٌحلو لهم هذا اوال . ثانٌلا : انهلم ٌلدركون جٌلدا  ان االنسلان االعتٌلادي ال ٌشلكل 

خطللرا  علللٌهم. ناهٌللن عللن انهللم لللادرون علللى تشللغٌله واسللتغبلله كمللا ٌشللاءون وبمنتهللى 

، فٌموللون:ر دعنلا السهولة مستفٌدٌن فً ذلن من للوة دوللتهم. املا حلٌن ٌلأتً االملر  ًو علل

نرطللب االجللواء اوال ، ولنضللعه أمللام عموبللة لاسللٌة، ولنهللدده ومللن ثللم نتحللرن حسللب 

وما شابه ذلن من الوال. وماذا ٌعنً كلل ذللن..؟ انهلم ٌحلاولون …ي. ضرورات الوضع
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بذلن ازالة كل امكانات العمل والتفكٌلر والكفلاءات التلً املكهلا. هلذه هلً الحمٌملة وللٌس 

 ر ٌمكن استنتاجه.هنان معنى اخ

على ما أعتمد اننً املن للوة منالشلة بعلة المشلاكل التلً ٌعانٌهلا الشلعب الكلردي 

بصلورة افضللل مللن الجمٌللع، واننللً املللن مللن الخبللرة والتجربللة واالسللتعداد مللا ال ٌملكلله 

؟ بٌنملا ٌؤكلدون اسللتعدادهم …اآلخلرون، فلملاذا اذا ال تتحلدثون معلً ولللو بعبلارة واحلدة

ٌن جمٌعا . حسنا ..! هب انهم صادلون فً ألولهم وانا ال الح وال اشترط للحوار مع اآلخر

علٌهم اللماء بً والنماش والحوار معً. فلٌتحلاوروا ملع الكلرد وٌملروا بهلوٌتهم السٌاسلٌة 

وحمولهم دون ان ٌزعموا اننً العمبة التلً تعتلرة سلبٌلهم. ٌعتملدون بلذلن انهلم وحلدوا 

، استطٌع  العدو الربٌسً..! وانا ألول لهم: ًو ال داعً لمحاكمتً وصرف اموال طابلة عل

ان احل األمور بنفسً. وباالصل مكان الامتً ال ٌختللف علن معتملل فلردي، وللٌس كملا 

ٌزعمون لصر او فٌبل، بل ال فرق بٌنله وبلٌن سلجون تركٌلا، ناهٌلن علن ان فلً سلجون 

 .تركٌا باحة رٌاضة، فسحات التنفس التً ال وجود لها فً مكان الامتً

حذاري من الفهم الخاطا، فانا شاكر للحكوملة االٌطالٌلة عللى االهتملام اللذي تبدٌله 

وكرم الضٌافة الذي تمدمه. ولكن هذا ال ٌغٌر شٌبا  فً الوالع الذي اعٌشه وال سلٌما عللى 

الصللعٌد النفسللً والمللدرة الحركٌللة. فللً هللذا الوضللع اشللعر وكللاننً حكمللت علللى نفسللً 

لتعبٌللر عنلله، بالممابللل هنللان الكللرد والتنظٌمللات الكردٌللة بالسللجن بنفسللً. هللذا مللا اردت ا

الذٌن ٌتحركلون بمنتهلى الحرٌلة. فلٌلتملوا بهلم ولٌتنالشلوا معهلم المشلاكل العاجللة. لكننلً 

اراهم ٌمولون: بعد ثبلثة اشهر او ستة فً ابسط المضاٌا، وكان اخرها لول ممثل االتحاد 

.ي ولكن منلذ سلتة عشلر عاملا ، بلل وعشلرون االوروبً: ر بعد الفترة االنتخابٌة الجدٌدة .

عاما  وهم ٌمولون: ر بعد الفترة االنتخابٌلة الجدٌلدة..ي إللى ان آللت الظلروف إللى ملا هلً 

 علٌه االن.

لم اعمل لط من أجل نفسلً، وانملا لملت بعملل خلاص السلماط صلوت هلذا الشلعب 

…ي. جلل ذللنولضمان اكتسابه هوٌته. للد ٌملول اللبعة: ر نحلن اٌضلا  عملنلا بجلد ملن أ
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اجل.. صلحٌح انكلم جمٌعلا  عمللتم، ولكلنكم طلملاء احلرار. لملاذا تملام محكملة خاصلة بلً 

وحدي فمط..؟ هذا مع العلم اننً بعٌد كل البعد عن لتل شخص ما فلم آملر احلدا ، كلل ملا 

لمت به هو نضال مشروط وعلادل، وبمملدوري ان اثبلت ذللن فلً المحكملة. انهلا لٌسلت 

لتزامً المطلك بالطموحات االنسانٌة، الن المضلٌة لٌسلت لضلٌة مشكلة لط، سأؤكد لكم ا

كونً انسانٌا  ام ال. فبل نسحك نملة وال نلدوس مرجلا . سلأثبت لهلم ذللن وبلان المشلكلة ال 

 تكمن هنا.

جوهر المضٌة ٌكمن فً انه هنان لعبة تدور فً الخفاء. ان للم تكلن هنلان لعبلة ملن 

ة مع اصحاب العملول المفكلرة ـ الملدبرة واالرادة هذا النوط، فماذا ال ٌسعون لحل المشكل

المستملة..؟ هدفهم هو المماطلة وترن األمور تتمٌع ومن ثم فعل ما ٌشاءون. لكننً اتٌت 

إلللى هنللا مللن أجللل تصللحٌح هللذا الوضللع، وان كللان مجللًء مجازفللة محفوفللة بالمخللاطر 

.؟ انمللرة كانللت والتهلكللة. وهللل كللان أمامنللا سللبٌل اخللر السللتمرار طموحاتنللا فللً الحرٌللة.

المكان الذي صدر فٌه فرمان اعلدامنا  كلذلن الشلرق األوسلط، بلل والجبلال اٌضلا . نفلس 

الشًء ٌمكن ان ٌمال ملن أجلل هلذه السلاحة راوروبلاي ف ملل ان تسلفر انشلطتنا عللى هلذه 

 الساحة رغم المخاطر الموجودة، عن النتٌجة المرجوة.

ٌتم إللى روملا رمخاطبلا  الشلعبي رغم كل شًء البد من شرح وتوضٌح الحمٌمة، فأت

وحممتم تلن المسٌرة الكبرى التً اشكركم علٌها جزٌل الشكر والدم لكم احترامً الشدٌد. 

براًٌ لم تكن هنان حاجة الٌها، وان كنت وافمت علٌها، فبلن فٌها منفعة لكم. ملن جهتلً 

لتلدابٌر لست بحاجلة إللى مثلل هلذه المسلٌرات ال ملن أجلل رفلع معنوٌلاتً وال ملن أجلل ا

االمنٌة، لذلن ال أرٌدها. اما اذا كانت من أجل التعبٌر عن ارادتكم وحماسكم فبلبأس وان 

كانت هنان اشٌاء اخرى من أجلل انفسلكم فٌمكلنكم المٌلام بهلا، سلٌما وان مجلًء إللى هنلا 

فرصللة ثمٌنللة فتحللت االبللواب أمللام مسللٌرة كبللرى. فبوركللت فللٌكم هللذه المسللٌرة وهنٌبللا  

 لكم..!.

 ….اوروبا من أجل الحل السٌاسً جئت إلى
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الموضللوط االخللر الجللدٌر بالمعالجللة هللو ان جملللة مللن التنظٌمللات والشخصللٌات 

الكردٌة تحملنً تبعات ومسؤولٌات عجزهلا علن العملل، تملول: ر انله ٌغللك االبلواب فلً 

انظلروا إللى هلذا االجحلاف فلً …ي. وجوهنا، وهو مجرد شخص، دٌكتلاتور وكلذا وكلذا

ٌك حدودي بنفسً. ولتعلموا ان االبواب مفتوحلة أملامكم واتلرن لكلم ولت لمت فٌه بتضٌ

ًو بطلباتكم وتحدٌد طبٌعلة  عنوانا  مفتوحا  فٌما لو طلبتم العون والمساعدة. حسبكم التمدم أل

العملل الملومً او عمللل الشلعب اللذي ترٌللدون المٌلام بله معللً، ومراسللتً بجمللة وجٌللزة 

 وثموا باننً ارد علٌكم اٌجابا .توضح طبٌعة العمل الواجب المٌام به. 

اٌتها الشخصٌات االعتبارٌة واالحزاب والزعماء الكرد، ها انا ذا اترن لكم عنوانلا  

مفتوحا  من أجل هذا الشعب وفً سبٌل حل هذا التنالة، وال انوي لٌادتكم وال افكلر للط 

دى، فهلا انلذا ان املً علٌكم شٌبا  ما. أما اذا كنتم تدعوننً إللى العملل بشلكل افضلل وأجل

اؤكد استعدادي التام له فً انتظار طلبكم. رغم كل هذا الوضوح والصراحة فان وجلدت 

 فٌكم تمصٌرا  لن اتردد فً وصفكم بملة الشرف واالنحطاط، الن اعمال الشعب ممدسة.

فالحال التً آلت الٌه مشاكل هذه المومٌة والشعب وطبٌعة الوضع الراهن واضحة  

هم على رأسه وحولوه إلى انماة، وٌلأبون االللرار باٌلة واحلدة  ملن للعٌان. فهدموا وطن

حموله االنسانٌة والهوٌة، الكثٌر ملنهم ٌغلامر بحٌاتله فلً علرة البحلار والمحٌطلات. ال 

ٌمكنكم غة الطرف عن هذه األمور، وال ٌمكن ان ٌطٌب لكم مرللد ملا للم تجلدوا دواءا  

البتكم بهللذه األمللور..؟ لمللاذا تصللفوننً لللدابهم وحللبل  لمشللاكلهم. فلمللاذا تتضللاٌمون لمطلل

بالدٌكتاتور وللٌس بالمابلد..؟ فلان ملن جهتلً وجلدت مخرجلا  لنفسلً، ولكلن هنلان اعملال 

علٌكم المٌام بها، وعلٌكم االسراط من أجلل انملاذ شلرفكم االنسلانً. فتحركلوا عللى الفلور 

و الٌمللوا وعلللى كللل المسللتوٌات، ان شللبتم اجمعللوا مجالسللكم، او اعمللدوا مللؤتمراتكم، ا

الجبهات، افعللوا كلل ملا تشلاءون والٌملوا ملا ترغبلون ملن منظملات. وللم اعلد عمبلة فلً 

سبٌلكم وسألدم لكم مساندة ال محدودة. بعد كل هذا ال ٌستطٌع اي احدا  وال ٌملن اي منكم 

حك المول انن كذا وكذا. من هنا على جمٌع الشخصٌات والزعماء والتنظٌمات والمثمفٌن 
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ٌعتبلرون انفسللهم شلٌبا ، وابنلاء الشلعب الكللردي ملن سلابر الفبلات والطبمللات الكلرد اللذٌن 

استغبلل هذه الفرصة جٌدا  والمٌام بما ٌجب المٌام بله مهملا بللغ اللثمن. املا اذا ابٌلتم اداءه 

دون تأجٌللل أو تللردد، فعلللى هللذا الشللعب معرفللة ان السللفلة مجللودون بللٌن صللفوفه. واذا 

غمة العٌنٌن لهذا الحد، فٌجب اال ٌطالبنً احد باي رضً هذا الشعب بمعاشرة السفلة م

شًء. او ان ٌمدم على اٌة خطوة من أجلً، وال ٌمكننً ان البلل بشلعب كهلذا بلاي شلكل 

من االشكال. وهذا شًء ٌؤسف له وتذهب الجهود أدرا   الرٌاح، وهذا بحلد ذاتله خطلـأ 

 ال ٌغتفر.

ن. لملد أتٌلت إللى هنلا ملن أجلل الخطوط العامة لهذه المصة معروفة لهذا الحلد أو ذا

الحل السٌاسً وانا مستعد لبلسراط فً الذهاب إلى اي مكان ٌتحمك فٌله الحلل السٌاسلً، 

وللنهوة بكل االعباء التً تمع على عاتمً. اما اذا كان اعتملالً سٌصلبح وسلٌلة للحلل، 

وانلا فالوضع الذي أعٌشه ال ٌختلف أصبل  عن وضع االعتمال. ٌمولون: ر سلنموم بحلهلاي 

بدوري ألول لهم تفضلوا بحلها. ٌمكن للكرد مجتمعٌن والدول االخرى اٌضا  المٌام بذلن. 

لالوا: ر انن كثٌر الكبلم..ي فها انذا رهن االعتمال، اذا لوموا بمساعدة الكرد عللى الحلل. 

امرٌكا ابرمت اتفاللا  بلٌن تنظٌملٌن ملن جنلوب كردسلتان فلً وللت ٌبللغ تعلداد الكلرد فلً 

رون ملٌونللا ، فلللتمم بللاجراء اتفللاق بللٌن الكللرد وتركٌللا. وطالمللا ان االمرٌكللان الشللمال عشلل

ٌحبون الكرد ـ كانوا ٌتحججون فً ولت سلابك بوجلود آبلو عمبلة فلً سلبٌلهم ـ  فتفضللوا 

االن بتحمٌك الحل ولد انسحب آبو جانبا . فأدعوا امرٌكا إلى تشكٌل هٌبة خاصة من أجلل 

كللرد الجنللوب. فالتنظٌمللات الكردٌللة جللاهزة ومسللتعدة كللرد الشللمال تمامللا  كمللا فعلللت مللع 

  PKKللسفر إلى واشنطن على الفور. مع العلم ان العمبة التً اطلمتم علٌها تسلمٌة آبلو و

ي وتسلتطٌع التحلرن بالكٌفٌلة التلً تشلاء.  PKKلم تعلد موجلودة، وزال تماملا  ر ارهلاب 

تعتلز بكرامتهلا كدوللة عظملى، بتعبٌر اخر اذا كانت امرٌكا تفكر اٌجابا  من أجل الكلرد و

فانها مضطرة البرام اتفاق مماثل لذلن الذي أبرمته من أجل كرد الجنوب. بلنفس الشلكل 

اذا لم ٌكن فً االمر حٌلة ولٌست هنان نواٌا لتمتٌل الكرد كما حدث بعد اتفالٌة الجزابلر، 
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وا فلً سلذاجة فأدعوا إلى اثبات ذلن. وأدعوا الكرد من جهتهم للتحللً بالٌمظلة وبلاال ٌمعل

 وغفلة المول: ر لمد دعتنا واشنطن فاعترفت بحمولنا، وحممتها لناي. 

مللاذا ٌحللدث غللدا  لللو تجللدد خطللر مماثللل التفالٌللة الجزابللر..؟ السللبٌل الوحٌللد لعللدم 

تكراره هو لٌام الوالٌات المتحدة فً شمال كردستان بلنفس ملا لاملت بله فلً جنوبله. املا 

ان فً االمر حٌلة. حذاري من لٌام كرد الجنلوب بلالتملص  اذا لم تمم به، فهذا ٌعنً حتما  

والرٌاء. اذا كان ما فعلتله امرٌكلا صلحٌحا  وللٌس فٌله حٌللة، فانهلا مضلطرة للمٌلام بلنفس 

الشًء من أجل الشمال اٌضا . سابما  كانت تتحج  لابلة :ر آبو اإلرهابً هلو العمبلة ي فهلا 

ي اللذهاب إللى واشللنطن، لكلنهم علللى انلذا انغللك علللى نفسلً فلً أوروبللا، وكلان بممللدور

االرجح كانوا ٌمومون بتسلٌمً إلى تركٌا وسلحلً. لهلذا السلبب للم اذهلب وسلأظل ممٌملا  

هنا إلى حٌن حل المشكلة، بل حكمت على نفسً بالسجن هنا. وهل تنتظر امرٌكا فرصة 

 افضل ملن هلذه..؟ فأدعواهلا إللى فعلل شلًء ملن أجلل الشلمال. املا اذا للم تفعلل فأصلفها

بالدجال والرٌاء وحبن الدسابس. وأدعوا تنظٌمات الجنوب وابناء شلعبنا ككلل إللى رؤٌلة 

هذه الحمٌمة جٌدا . خاصة وان ما فعله اعداء الشعب الكردي مشهور ومعروف فً تارٌح 

 كردستان.

 ومن ثم ننظر فً APOاننً هنا الفشال اللعبة التالٌة: ر دعونا نصفً حساب 

 لعبة رخٌصة ومولف حمٌر. انهم ٌرتأون محكمة لد تستمر المضٌة الكردٌة ي انها 

عامٌن أو ثبلث او تمتد إلى خملس. ال داعلً للذلن أبلدا ، فبلدال  ملن تأجٌلل لضلٌة الشلعب 

الكردي طٌلة هذه السنوات، ابلدءوا بحلهلا منلذ االن وسلأظل متسلمرا  فلً مكلانً، ٌتحملك 

والغلرب مسلاندتهم للجلٌش الحل فً غضون ثمان وأربعلٌن سلاعة اذا ملا لطعلت امرٌكلا 

التركً لمدة اربع وعشرون ساعة. انها حمٌمة واضلحة للعٌلان، فلأدعوا أمرٌكلا واالتحلاد 

االوربً إلى التصرف الوجدانً، فتنجلر تركٌلا إللى الحلل فلورا . املا علن كٌفٌلة تحمٌمله، 

اذا للم فلٌأتوا لمنالشتً ألبٌن لهم ذلن. لذلن أدعواهم إلى الحلوار المفتلوح والنزاهلة. املا 



 

 183 

 روما  ةمسير 

ٌنمللادوا إلللى الحللل، فللبل ٌعنللً ذلللن ان المشللكلة نابعللة منللً. ٌسللري مفعللول نفللس الشللًء 

بالنسلبة لتركٌللا اٌضللا . فلٌعانللدوا بمملدار مللا ٌشللاءون، لكللنهم فلً النتٌجللة مضللطرون لفهللم 

 ألوالً. اما اذا لم ٌفهموا فعلٌهم تحمل المسؤولٌة وتبعاتها.

لمستجد فً شخصً، ٌعد تمثٌبل  مخلصلا  أرى ان المرحلة الراهنة وخاصة جانبها ا 

للتحول المومً وتحرر االرادة المومٌة الكردٌة. لذلن مهما ابتعدت عنهلا، فهلً للن تبتعلد 

عنً. ما اعنٌه هنا لٌس االنصهار داخل النظلام، فكٌلف اذا دخللت هلذا النظلام..؟ خاصلة 

نى السٌاسلً وانه بحاجة إلى الشلجاعة والتضلحٌة للٌس بلالمعنى الفلظ وحسلب، بلل بلالمع

اٌضا . بعٌدا  كلل البعلد علن االستسلبلم، فهلل تفهملون فعلبل  طبٌعلة هلذه الشلجاعة..؟ اذ ال 

ٌمكنكم حتى الحدٌث ما لم تفهموا معنى هذه الشجاعة. اننً أدعواكم فمط إلى التفهم النها 

شجاعة مهمة جدا  لن تمتصر نتابجها على المضٌة الكردٌة وحلدها، وانملا سلتنعكس عللى 

ا بأسللرها. فللً بداٌللة لللدومً إلللى هنللا ، لللال السللادة االشللتراكٌون االٌطللالٌون :ر أوروبلل

ستكشف مسٌرتكم هذه الي حدو نحن اشتراكٌون ي. فلرددت  عللٌهم بملولً :ر للد تكونلون 

دٌممراطٌٌن فعبل  و حكومتكم دٌممراطٌة، لكن ثمتنا بكلم لٌسلت عمٌلاء ي هلذه هلً الحمٌملة 

 التً سوف تتضح بعد مجٌبنا.

ولت من االولات كنت فً الشرق األوسط، فانتمدتم سبب وجلودي هنلان للابلٌن فً 

:ر لمد دفنت نفسن فً الشرق األوسط وكانن ال ترٌد ان ترى أوروبا واالسلتفادة منهلا ي. 

بٌنما الٌوم ولد أتٌت إلى أوروبا تمولون :ر لمد جاء لٌنصلهر داخلل النظلامي انهلا تمٌٌملات 

نوا لد فهمتم االن ان وجودي فً الشرق األوسط كان محفوفا  متنالضة تماما . آمل ان تكو

بالمخللاطر. أدعللواكم إلللى االنصللاف والللتفهم، وإلللى الٌمظللة التللً ٌجللب ان ٌتحلللى بهللا 

 المثمفون.

كل ٌوم امضٌته فً الشرق األوسط له معانٌه ومدلوالته ومصاعبه الخاصلة بله. للم 

لللو كللان لللً رصللاحبي  فللً الشللرق اكلن كمللا ٌللزعم الللبعة تابعللا  لهللذه الجهللة أو تلللن. و

األوسط، بكل تأكٌد لما ولعت فً هذا الوضع ولما سمح ذلن رالصاحبي بان ألع بسهولة 
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فً هكذا وضع. لمد وجهت الٌنلا انتملادات كثٌلرة كانلت بمجملهلا باطللة وخاطبلة النهلا للم 

 تكن تخدم مفهوم صحٌحا .

كما ٌعتمدون، فهنلان بعثنلا حذرت الجمٌع مرارا  واكدت لهم ان االمر لٌس سهبل  أو 

كردستان من جدٌد. ان كنتم تحترمون وتملدرون وطلنكم حملا ، فملا عللٌكم اال فهلم ملحملة 

انبعاثه. لذلن فان هذه االنتمادات ذات اهمٌة كبرى بالنسبة لنا ولكم النهلا تعملك المفهلوم، 

دوغمابٌلة ، او باالحرى تعمك فهمكم. اما ان تعبثلوا وتموملوا بتشلوٌه البلدٌهٌات بمواللف 

فهللذا لللن ٌكللون لللط. واحللذر أولبللن الللذٌن ٌنجرفللون إلللى تمٌٌمللات خاطبللة لللابلٌن: ر اننللا 

نتعرة لهجمة شرسة ونوصف باالنحطاط ي الننلا نرفلع ملن شلانكم ونسلاهم فلً تعمٌلك 

مفهومكم، نخلك السمو من أجل الكرد وهذا ٌعنً فً نفس الولت اعبلء شانكم. تزعملون 

ٌك من اوروبلاي انتبهلوا جٌلدا  فسلوف تحمملون االنفتلاح لرٌبلا  انكم ر حشرتكم فً ركن ض

فمط الننً أتٌت إلى هنا، وستشملكم أوروبا بمزٌلد ملن الرعاٌلة واالهتملام. انهلم ٌعرفلون 

جٌللدا  متللى وكٌللف ٌمنحللون المٌمللة. ولتعلمللوا انلله لسللت انللا الللذي مسللخكم، وانمللا العكللس 

 سٌعلى شانكم لمجرد اننً اتٌت.

 انعللتكم باالنحطللاط، فهللو ٌكمللن فللً عللدم االسللتفادة مللن هللذه مللن الواضللح اننللً ال

الفرصة، وتحمٌك االنبعاث الروحً، وملاذا ٌحصلل ان للم ٌرتلك عملكلم..؟ كملا تؤكلدون 

بانفسكم، ال تفوزون باٌة لٌمة أو اعتبار. أولٌس هذا االملر هلو االنحطلاط بعٌنله..؟ بٌنملا 

نملد بشلكل صلحٌح ..؟ ولملاذا ال تتحللون نموم نحن باعبلء شانكم. فلماذا ال ترٌدون فهم ال

بالتواضللع والشللفافٌة ولللد حممللت الحركللة الكردٌللة لللدرا  كبٌللرا  واعطٌللت اعظللم امثلللة 

التضحٌة اثنلاء مسلٌرة روملا التارٌخٌلة. أللٌس هلذا تطلورا  جملٌبل ..؟ أوللٌس تطلورا  مهلد 

أتٌلت، االصلح ان  لدومنا السبٌل أمامه..؟ ألم ٌعلى شانكم بفضلها..؟ انتم أتٌتم وانلا اٌضلا  

نمٌوم هذا االمر بالهدوء والتواضع اللذان ٌمتاز بهما شعبنا. ولتعلموا ان كل شلًء للم ٌنتله 

بعد، فانتظروا النتٌجة لتروا بأم أعٌنكم، اي حال نؤول الٌه داخل النظام، ولتلدركوا جٌلدا  

 طبٌعة وضع الشرق األوسط وإالما ٌمكن ان ٌؤول هذا الوضع. 
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ر كللم هلو معتملد. ولكللن ال تنسلوا انلله سلبك للً وتحللدثت علن اهمٌللة فلاألمور ال تسلٌ

االستفادة من االمكانٌات حتى للو كانلت بحجلم رأس اللدبوس، فثملة تنلالة ظلاهري فلً 

نظام الدولة التركٌة وال ٌمكن ممارسلة السٌاسلٌة دون رؤٌلة هلذا التنلالة اللذي توصللنا 

للف هلذا التنلالة رأسلً، فللٌكن إلى ما نحلن علٌله ملن خلبلل االسلتفادة منله. ٌملال للد ٌك

النه ال ٌمكن تحمٌك حملة نوعٌة فً المضٌة الكردٌة دون حل هذا التنالة، واال تجد …

نفسن تسحك تحت طابل اللعبة االزلٌة للكمالٌٌن. ٌبدو للً ان الحاجلة تلدعو إللى معالجلة 

 كل هذه المسابل بمزٌد من العمك.

سللبٌلها. امللا اذا نجحللوا فللً  لمللد وهبللت حٌللاتً لهللذه المضللٌة وسللأظل اناضللل فللً

؟ بعلدها ٌموملون بتصلفٌة انسلاننا فلً الجبلال وفلً كللل …تصلفٌتنا، فملاذا عسلانا فلاعلٌن 

مكان. وكضرورة من ضرورات النضلال، فلالموت محتملل فلً كلل االوللات. المهلم هلو 

تحمٌك االستفادة حتى اللحظة االخٌرة من حلوله. ناهٌكم عن ان الشهرٌن االخٌلرٌن جلبلا 

كبٌرة للشعب الكردي. حٌلث منحلت هلذه الفتلرة اللوجٌزة الشلعب الكلردي ملا للم  مكاسب

ٌمكنه تحمٌمه على الصعٌد المومٌة والروحلً عللى ملر تارٌخله، وملن جهلتكم ملا تزاللون 

تمومون بتمٌٌمها. إلى جانب ذلن حظٌت لضٌتنا بفرص التدوٌل أكثر مملا حظٌلت بله فلً 

جدا  وخٌلر مثلال عللى كسلب المعركلة دون  مجمل تارٌخها. وهذه بالطبع تطورات كبٌرة

اطبلق رصاصة واحدة. فمدروها حك لدرها واعلموا انها ثمار مسٌرتنا التً تعتبر مثلاال  

 على الشجاعة والكفاءة. 

ٌجللدر بللً هنللا الحللدٌث عللن رفالنللا أكثللر مللن المثمفللٌن انفسللهم. النهللم ٌمٌمللون كللل  

وبٌنملا كنلت فلً الشلرق األوسلط  الخطوات التً نمدم علٌها بشكل بسٌط. فً وللت سلابك

لالوا :ر ال ٌمكن خوة حلرب الكلرٌبل بلإطبلق بعلة االصلوات ملن الشلرق األوسلط ي 

مع العلم ان الناس كانوا ٌمومون بإحراق انفسهم لهول ما كان ٌحدث هنان. فاٌهملا اصلح 

ت اذا ..؟ موالف شخصٌاتنا التً تفتمر إلى الفهم والمفهوم الصحٌح ام موالف تلن االمها

؟ هذا ما ٌجب فهمه جٌدا . فبل شلن …التً تحرلن انفسهن أو تلمٌن بها من الطوابك العلٌا
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فً ان االمهات تستوعبن المصاعب بشكل افضلل، بٌنملا جملاط ر تنلا ي  التلً تعتملد انهلا 

تفهم كل شًء، فً الحمٌمة اما انها تجهل كلل شلًء أو ال ترٌلد ان تفهلم، بلل ال تنلوي ان 

 مت على الفهم الجهدت فكرها واصبحت من المثمفٌن النخبة.تفهم. فلو نوت وعز

 انا الوحٌد الذي لم ٌكن موجوداً فً للبً..

مصابر المبلٌٌن واصواتها تدق كالطبل فً للبً، واننً اخاف ذلن كثٌرا . ولو كان 

ًو بكثٌر. لذلن للت بعة االشٌاء وانا فلً  االمر متعلما  بملمً على حٌاتً، لكان أهون عل

به معتمل  حٌث للت: ر لملاذا احلتفظ بلالمبلٌٌن فلً للبلً، فلٌكونلوا أحلرارا  ي للد وضع ش

ٌتهمنً البعة بالتهرب من المسؤولٌة، لٌعلموا انه لٌس تهربا  منها، وانملا تلدبٌر اتخذتله 

 النهم لد ٌحاولون أسر هذه المبلٌٌن من خبلل أسر للبً.

 وما التدبٌر الذي اتخذته حٌال ذلن..؟

 …. ٌٌناٌتها المبل

لمللد منحللتكم أشللٌاء كثٌللرة وحملللتكم سللنٌن طوٌلللة فللً للبللً وولٌللتكم مللن مخللاطر ال 

تحصى. لذلن أدعواكم إلى بناء وحدتكم المومٌة وجبهتكم ان امكنكم ذلن. انا وحدي أعلم 

كٌف لمت بحماٌتكم من االعاصٌر، ومن اٌلة اعاصلٌر وكٌلف فعللت مهملا حلاولتم انكلار 

 ذلن.  

م نملم بحملاٌتكم خلبلل هلذه السلنوات، لملا منحلوكم حلك اللجللوء وال تنسلوا بانله للو لل

السٌاسً أو اي شًء ٌتعلك بالهوٌة الكردٌة. فكلل شلًء جلاء بفضلل تللن المماوملة   بلل 

ثمرة من ثمارها. وحٌن دعوتكم إلى الوالعٌة هذا ما لصدته تحدٌلدا  بملولً. للد تسلألوننً 

ك بٌنهما. فاذا كانت واشنطن تشهد اتفلاق هنا وما عبللة هذه بتلن..؟ كبل ، فثمة رابط وثٌ

لللوى الجنللوب، فالفضللل ٌعللود إلللى مماومللات الشللمال، وهللً نفسللها علٌمللة بهللذه الحمٌمللة، 

والجنوب ٌعرفها بشكل افضل. فً السابك كانت رللوى الجنلوبي تفعلل المسلتحٌل لكسلب 

ل كذا وكذا رضا عناصر الجندرمة. فً حٌن ٌدعونها الٌوم إلى انمرة لابلٌن :ر تعالوا نفع
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ي الفضل فً هذه اٌضا  ٌعود إلى نضاالتنا. فأدعوا المثمفٌن والتنظٌمات وفصابل الحركلة 

الكردٌة إللى الوجدانٌلة وتفهلم األملور والعلمانٌلة. انهلم ٌتحججلون وٌبحثلون علن اللذرابع 

الواهٌة فلً كلل عملل ٌجلري، واالهلم ملن ذللن ال ٌتحملك اي تفلاهم. اذا فلملاذا تواجهلون 

؟ ولماذا الموا بكم فً الزاوٌة المنسٌة..؟ هل انا المسؤول عن ذللن ..؟ ان كنلت العزلة ..

انا المسؤول حما  فها انذا انسحب واتنحى جانبا . وفً هذه الحاللة  تتهموننلا بملولكم :ر انله 

ٌتهلرب، وهلل ٌصللح ذللن ، ٌجلب االسللتمرار حتلى النهاٌلة ي. الي حللد ٌصلح ان تشللبعوا 

كللم ورابللً..؟ كللل مللا هنالللن اننللً أدعللواكم إلللى التفكٌللر رغبللاتكم وتخفللوا جوانللب تخلف

السٌاسً ـ الوالعً والموضوعً دون ان اطلب منكم ان تصلبحوا اعضلاء أو مناضللٌن. 

ولكن أدعواكم فً كلل االحلوال إللى فهلم بلاطن األملور وإللى الملول الصلحٌح. وان كنلتم 

 ترٌدون تحمٌك شًء ما، فما علٌكم اال التصرف والعمل العالل.

ذور الجمٌع من مغبة المبالغة بجوانب الكرٌبل االٌجابٌة منها والسلبٌة. فلو للم اكلن اح

مسلتعدا  لتحملل اعبلاء الكللرٌبل كامللة بملا فٌهللا سللبٌاتها، لملا لمللت بهلذا العملل التللارٌخً. 

ولوال العمل الخاص الذي لمت به، لما عاشت الكرٌبل اربع وعشرون ساعة. وبالتالً لو 

عتمادا  عللى لواهلا الذاتٌلة، لملا اسلتطعت الٌلوم ان اتحلدث هنلا بحرٌلة لم تصمد الكرٌبل ا

 وارتٌاح، لذلن أدعواكم إلى العمل بعمبلنٌة أو تركها لشانها. 

اننً على علم الٌمٌن بما لملت بله وملن جمٌلع جوانبله. كلذلن اعلرف جٌلدا  ملن اٌلن 

نتملادات التلً وإلى اٌن اوصلته. ولد جاء فلً اال PKKبدأت مع االنسان الموجود داخل 

وجهتهللا ر لللٌمم أولبللن الرجللال الللذٌن بلغللوا االربعللٌن مللن عمللرهم، بالسللٌر علللى ألللدامهم 

اعتمادا  على انفسهم ي. لمد كفى، فلم ٌعودوا أطفاال ..! واذا ما ظل رجل بلغ االربعٌن من 

عمره ٌتصرف كاألطفال سٌاسٌا  وعسكرٌا  وظلل اسلٌرا  للطفولٌلة، فلٌلذهب إللى الجحلٌم، 

ا لول صحٌح تماما . رجل ال ٌعرف السٌر اعتمادا  على نفسه رغم بلوغه هذا السلن، وهذ

ال ٌستحك االو الموت. ولم تعد هنان ضرورة تذكر لحملهم فً للبلً كتلدبٌر خلاص، وللن 

اشعر باالسف لطردهم ملن للبلً. وللٌس ملن الصلعب فهلم هلذه الموضلوعات وتفسلٌرها 
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طللر جللدا . لللذلن أدعللوا إلللى التفكٌللر الواسللع بشللكل أوسللع خاصللة وان التفكٌللر المحللدود خ

وتطوٌره باستمرار. واالهم من كل ذلن ان تحلٌل المرحلة بأحكام ووجهات نظلر مسلبمة 

 خطر ماحك. 

أدعواكم إلى فهم المسألة التالٌة فهما  جٌدا : المخطط الذي واجهونا به مع بداٌة أزمة 

للا  محكملا  حلول البحلر الشرق األوسلط، مخطلط رهٌلب ومخٌلف حملا . حٌلث ضلربوا طو

االبٌة المتوسط والحدود والجو. وهذا لٌس باالمر السهل، وانما سٌنارٌو جرى االعداد 

له منذ سنوات، واخذ طرٌمه إلى التنفٌذ بعد ان اتخذت جمٌلع التلدابٌر البلزملة فلً العلالم 

ولكننلً ال كله، لد تردون ذلن إلى الشجاعة، فتمولون: ر الشجاط ال ٌهلاب شلٌبا  ابلدا ..! ي 

املن شجاعة من هذا النوط. فالذٌن ٌملكون تجربة سٌاسٌة ـ لهلذا الحلد او ذان ـ ٌعرفلون 

معنى الشلجاعة جٌلدا  وللد عرفتله فلً انملرة. اي اننلً للم انطللك بشلكل اعملى وللم اضلع 

روحللً علللى راحتللً بصللورة عمٌللاء. فللبل اضللحً بروحللً او ارواح رفللالً بصللورة 

الدماء بشلكل اعملى. فلتعلملوا اننلً اجلري الحسلابات  عمٌاء، واعترة بشدة على ارالة

لكللل شللًء بللادق تفاصللٌلها، ولللن ٌمكللنكم فهللم او ادران انطبللتنللا دون فهللم هللذه األمللور. 

ونظرا  النكم ال تفهمونها فتخسرون بأسوأ االشكال. انما اشرت إلى هذه المسألة وانتمدتها 

ن ذللن ال ٌمكلنكم فهلم معنلى مجلًء لما فٌها حاجة ماسة لكم وللموى المومٌة بأسلرها. دو

إلى هنا بحلال ملن االحلوال. الن المضلٌة تتعللك بلالوجود او زوال االرادة الكردٌلة. فهلل 

 تحظى بفرص الحٌاة ام ال..؟.

انتم اٌضا  عشتم  ولكلنكم تعترفلون بانفسلكم بانهلا كانلت حٌلاة باهتلة للم تكلن لهلا اٌلة 

تحظلون بالمٌملة والرعاٌلة واالنسلانٌة  لٌمة، ولم تحظ بمٌملة تلذكر، ولكلن ملع للدومً بلتم

بعٌنها. كٌف لً ان احترمكم ما لم تفهموا كل هذه الحمابك..؟ وما هو السبٌل إلى احتلرام 

شخص ما..؟ طبعا  ان تحلى بموة الفهم او العمل الصحٌح والكفاءة فهلً وحلدها مموملات 

جلب..؟ وال ٌمكلن ان االحترام. افهمونً الفهمكم  فمن هو ذلن الذي ال ٌفهم االخر كملا ٌ

ٌسًء او  االن إلى احد. ولد اثبت للتلارٌح كٌلف والي حلد احلب انسلاننا، واننلً انسلان 
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مللن النللوط الللذي ٌعللرف كٌللف ومللن اٌللن ٌمسللن بٌللد االنسللان الكللردي حتللى لللو كانللت للله 

اٌجابٌة واحدة. واعمل لكً املنحكم اشلٌاء محترملة حتلى اللحظلة االخٌلرة. وٌسلتحٌل ان 

ناس من ابناء شعبه او ان ٌراهم البمٌن بالمساوئ حتى لو كانت بحجم ٌسًء او  االن ال

 رأس الدبوس. 

 االن ولٌس غداً..

ٌسللرنً هنللا ان اجللدد نللدابً إلللى جمٌللع المللوى  لمللد اسللفر مجللًء إلللى اوروبللا عللن 

تطورات مهمة جدا ، وتهٌأت اجواء مبلبمة للعمل الدبلوماسً. وهو بحد ذاته تطلور مهلم. 

نسبٌا ، ولكن غاٌة فً االهمٌة. اذا كنا كشعب نثك بانفسنا ونلؤمن بحمولنلا لد ٌكون تطورا  

المومٌللة، فللـ رلللوزاني الكللرد لللادم حتمللا  رغللم كللل اعتراضللات تركٌللا. فللبل احللد ٌسللتطٌع 

التملص منله. ٌكفلً ان نثلك بانفسلنا وبهلذه السٌاسلة اوال  ونواجله بهلا اوروبلا. سلنمول لهلا 

حمٌللك الحللل وفللك المعللاٌٌر الدٌممراطٌللة والمبللادئ علنللا  وصللراحة: ر انللت مجبللرة علللى ت

األساسٌة  الحل الكردي، حبل  كردٌا  ـ تركٌا  جدٌدا ، الحل المناسب لتركٌا تماملا  كملا لملت 

بتكوٌن تركٌلا شلوفٌنٌة متعارضلة ملع حملوق االنسلان والدٌممراطٌلة..ي. أعتملد ان اوروبلا 

مهلم، ولكلن ال ٌلزال بحاجلة إللى باتت تدرن هذه الحمٌمة بعة الشًء وهو االخر تطلور 

عمل دؤوب والتحلً بالصبر. بتعبٌر اخر التحلً بالصبر والمولف العلمً والتحرن وفك 

المعاٌٌر االوروبٌة، الشًء الذي اعلنت لبوله منذ الٌوم األول وابدت تفهما  ال محدودا  له. 

ن لنا انتملادات الذعلة ولكن ذلن ال ٌعنً لط اننا لن ننتمد شٌبا ، بل العكس تماما  سوف تكو

كالعاصفة، وسنلمً الضوء على األملور الخاطبلة، ونشلٌر إللى السلبل والوسلابل المناسلبة 

ونمدم التمرٌر تلو االخر. ونموم بعمد االجتماط بعد االخر فلً سلبٌل ذللن. واذا كنلا نحتلرم 

ظٌملات االرادة المومٌة وارادة الشعب ونزعم التزامنا بها، فأدعوا جمٌع الشخصلٌات والتن

الكردٌللة إلللى االجتمللاط فللورا . وبممللدور االتللران واالللٌللات والمومٌللات االخللرى اٌضللا  

المشاركة فً هذا االجتماط. فانا مع اتفاق رتحالفي واسع النطاق تعبر فٌه جمٌع الشعوب 

 عن هوٌتها وٌكون للشعب الكردي مكانه بٌنها. 



 

 190 

 روما  ةمسير 

غتها عللى شلكل مٌثلاق اوللً فور لدومً إلى اوروبا، تمدمت بطلباتً الٌها بعد صلٌا

لم ٌكلن علابرا ، بلل كلان ٌسلتوجب نكلران اللذات وشلجاعة ال متناهٌلة، واملرا  مطلوبلا  فلً 

نفس الولت. ربما اوروبا لم تفهمنا حتى االن كما ٌجب، ولكنهلا مضلطرة إللى ذللن. الننلا 

ار ال نتحدث بشكل عابر ولنا مبلادئ لوٌلة ومطالبنلا معموللة وٌجلب ان تؤخلذ بعلٌن االعتبل

ولسنا ضعفاء او مساكٌن كما لد ٌتصور البعة. لذلن تدعو الضرورة دون شن إلى لٌام 

الكلرد والشلرق أوسلطٌٌن لفهلم بعضلهم بعضلا  فهملا  جٌلدا . فبمملدار لٌامنلا بتعزٌلز وحللدتنا 

وتبلحمنا والتمدم بطروحاتنا، ٌضطر البرلمان االوروبً والمجللس االوروبلً إللى ادرا  

 له. بناءا  علٌه اشدد على اهمٌة وحدة الصف الكردي اوال . المضٌة فً جدول اعما

اجدد ندابً فأدعوا جمٌع التنظٌمات إلى االجتماط فورا  دون اٌة شلروط مسلبمة. املا 

فٌمللا ٌتعلللك بللً  فلٌتمللدموا بمللا ٌشللاءون مللن مطالللب، كللان ٌطللالبوننً بصللنع التللارٌح 

المطاللب التلً تملدم اللً وهلل هنلان واالمكانٌات والموة. اننً على اهبلة االسلتعداد لتلبٌلة 

مولف معملول أكثلر ملن هلذا الموللف..؟ وملن اللذي ٌستصلغر االخلر، ملن اللذي ال ٌأخلذ 

اآلخللرٌن مأخللذ الجللد، ومللن ال ٌمللدر الولللت حللك لللدره وال ٌنتهللز الفرصللة كمللا ٌجللب..؟ 

أدعواهم إلى االنصاف والعدل..! للد ٌبحلث الملرء علن جوانلب اللنمص والتمصلٌر وٌملوم 

االنتمادات، ولكن ما ألوله واضح وضوح الشمس، والدم للجمٌع شٌكا  على بٌاة  بتوجٌه

وأدعواه إلى اخذه واستخدامه بالطرٌمة التً ٌشاء ولكن فً خدملة المومٌلة وبشلكل ٌنسلجم 

مع روح الوحدة وعلى ان ٌمنح الموة لشعبنا. وهل هنان مولف افضل من هذا..؟ هذا هو 

 اساس واطار ندابً.

لعمللل غللده، اذ ٌجللب البللدء بلله فللورا . لمللاذا..؟ الن االضللطهاد واألالم لللٌس لهللذا ا

واضللحة وصللرٌحة. ولللٌس بممللدورنا االنتظللار ولللو ٌومللا  واحللدا ، فضللبل  علللى ذلللن اننللا 

محملون وهلو العمللل األثملن علللى االطلبلق، وال ٌمكللن بلاي شللكل ملن االشللكال ادرا  اي 

 عمل اخر لبل هذا العمل فً سلم األولوٌات. 

مللن الفهللم الخللاطا فالمضللٌة لٌسللت لضللٌة اسللتمالة او االنسللحاب مللن بعللة  حللذاري

االعمال. وهً لٌست سطحٌة لهذا الحد. ارٌد هنا ان اشرح كٌف ومع من سلأعمل. فللٌس 
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هنان شخص اخر عمل بممدار ملا عمللت ملع شخصلٌات وانلاس بسلطاء وال زللت اعملل 

ء. نلاهٌكم علن ان الكثٌلرٌن معهم حتى االن، وال انشغل لط برفة العمل مع امثلال هلؤال

ٌمولون لً: ر ٌجب ٌكون للن مستشلارٌن وشلعب عدٌلدة ومكاتلب. فكٌلف لمابلد ان ٌضلٌك 

اطللار عمللله كمللا تفعللل، واالسللتمرار بأسلللوب عمللل بسللٌط بهللذا الشللكل..؟ي. بللنفس الشللكل 

ٌتعامل معً الطلٌان وٌتخذون التدابٌر االمنٌة بشكل ٌلٌك بشخص المابد. ولكننً رغم كل 

افضل التحرن فً اطار حلدود الشلخص المتواضلع. النله ملن الضلروري اال ٌبلالغ شًء 

 المرء فً تعظٌم نفسه وٌعرف حدود التواضع جٌدا .

على مثمفٌنا ومناضلٌنا ورجالنا البارزٌن بلوا هذا المستوى لبل حٌن. هذا ما ٌرٌلده 

للم بخطواتلن بملا العالم اٌضا ، وتعدى كونه مطلبا  شخصٌا  للً.. فالكلل فٌملول: ر تحلدث و

ٌلٌك ومكانتن ي هذا ما ٌمولونه بغة النظر عن غاٌاتهم. اننً هنا لست بصلدد االصلرار 

علللى اسلللوب العمللل الللذي اعتللدت علٌلله، الننللً بللذلن لللد انتهللن ومللن دون دراٌللة بعللة 

الحدود، وهذا ما ال حك لً فٌه. لذلن سوف آخذ المعاٌٌر الموجودة بنظر االعتبار وانتبله 

ا كانلت المصلاعب المترتبلة علٌهلا فللتكن ـ حتلى للو انتهلى االملر بلً إللى أعلواد الٌها ـ اٌ

المشللانك. مللا أرٌللده هنللا مللن رفالنللا واالنسللان الكللردي هللو بلللوا المعللاٌٌر والمسللتوٌات 

المطلوبلة. وإالو فلإلى متللى تسلتمر الطفٌلٌللة وللد بلغلتم الخمسللٌن ملن أعمللاركم، وإللى متللى 

 ة أخطاء بسٌطة..؟.تظلون عرضة للخسارة الرخٌصة نتٌج

اال ٌكفلً مثمفٌنلا ان اسللتهلكوا سلنواتهم  فللً السلجون وغٌرهلا مللن االملاكن التللً ال  

؟ فعللودوا إلللى رشللدكم وهللذا لللٌس استصللغار …تشللرف االنسللان، واشللتعل شللعرهم شللٌبا  

لشللانكم، وانمللا مولللف ممللرون بللااللتزام واٌللبلء لٌمللة كبللرى النسللاننا. طبٌعتللً، لللدومً، 

ت اهمٌلة، وانمللا المهللم هلو الفهللم واالدران. فللالفكر بحلد ذاتلله مهللم حسلبً ونسللبً لللٌس ذا

 جدا ، وهذا ما اردت شرحه، فأدعواكم إلى التفكٌر فٌه.

 ماذا ٌحدث لو لم ٌؤخذ مأخذ الجد..؟

ٌخسلر الجمٌلع. سلبمتمونً جمٌعلا  إللى أوروبللا، لكلنهم للم ٌكتبلوا علنكم سلطرٌن، أمللا  

. ان لللدرتم المسللألة بالمللال، فللان مللا انفمتلله تركٌللا االن فنكللاد ال نفللارق العنللاوٌن الربٌسللٌة
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لوحدها تجاوز ترلٌونات الدوالرات. كل هذه التطورات حسب التحلٌل االخٌر مؤشر على 

مستوى التطلور اللذي حممتله المضلٌة الكردٌلة، ودالللة عللى النفملات المادٌلة الباهظلة التلً 

أدركلت المبلٌلٌن  بلل ومبلات  كلفتها. ولكن فً السابك لم ٌكن لوضع كهذا اي وجلود. وللد

المبلٌللٌن حمٌمللة هللذه المسللألة. لللذلن تللدعو الحاجللة إلللى التفكٌللر موضللوعٌا  فللً كللل هللذه 

 الموضوعات.

المشكلة التً أعانٌها هنا وأرفضها رفضا  لاطعا  تتمثل فً الموالف التالٌة: ر اي إلله 

أكثللر الللذٌن  انللت، ومللا اعظمللن زعٌمللا  ي و ر سللوف نسللتغله، ونسللتفٌد مللن ماضللٌه ي ومللا

ٌتصرفون معنا بمثلل هلذه المواللف بصلورة مباشلرة أو غٌرهلا مباشلرة..؟ عللى االللل ال 

اتحدث بهذا الشكل كً أترن لاعدتنا فً حال سبٌلها أو ان ألمً بمسؤولٌاتً على عاتمهلا، 

وانما ألول ذلن لتحتفظ بحٌوٌتها وٌمظتها تجلاه الخسلابر الماسلٌة التلً تتعلرة لهلا. مهملا 

نا االن فً اوروبا، كٌف لً ان اساند وأدعم الكرٌبل بمملدار ملا فعللت فلً الشلرق ٌكن  فا

األوسط..؟ الوضع المابم والناحٌة البدنٌة ال تسمحان بلذلن وان كانلت الكلرٌبل اعتلادت ان 

تتلمى منً اسبوعٌا  وشهرٌا  مساندة شلاملة. حٌلث اعتلادت ان تحصلل منلً بملدر ملا تشلاء 

كلن فلرص ذللن للم تعلد متاحلة االن، وال هلو بلاالمر المطللوب. من الكلوادر والمملاتلٌن. ل

وبت أعتبره مولفا  خاطبا . بات لزاملا  عللٌكم الوللوف عللى أللدامكم وتنمٌلة للواكم اعتملادا  

على مردودٌتكم. وألول افهملً ٌلا كلرٌبل وافهملوا ٌلا لوادهلا..! ان للم تفهملوا فتخسلرون. 

 ولٌس لهذه المسألة اٌة عبللة مع الماء

 بء على كاهل الكرٌبل والتهرب من المسؤولٌة، وانما هً محاولة الفهام الحمابك.الع

ًو كمللا  PKKوأللول ألعضللاء اللجنللة المركزٌلة فللً  : ال ٌمكللنكم العلٌش اعتمللادا  عللل

سلبك، الن ظروفلً تغٌلرت تماملا . ان اسلتمر الحلال كملا هلو، تخسلرون وٌمتللونكم بأسللوأ 

الجبل الذي تعٌشلون فٌله ـ وان كلان صلغٌرا  ـ حلك  االشكال. ولكً ال تمتلوا علٌكم اعطاء

لدره والمجموعة التً تحٌط بكم لٌمة اثمن ملن اللذهب. فللم ٌعلد بمملدوري ان ارسلل لكلم 

االمكانٌللات كمللا كنللت أفعللل، وال هللذا بللاالمر الممكللن فللً الولللت الحاضللر السللباب تتعلللك 

ا  غٌلر ملدرن للدور بالمرب والبعلد. لكنله اعتلاد ان ٌغلط فلً نلوم ممٌلت منلذ عشلرٌن عامل
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اللجنة المركزٌة، وعاجز علن انتلا  السٌاسلات، واعلداد الملواد نلاهٌكم علن علدم توظٌلف 

الكادر المتوفر توظٌفا  جٌدا  فماذا أفعل بهكذا لجنة مركزٌلة..؟ انهلا مركلز الملوت، مركلز 

م الخسارة. هذا ما أردت لوله لـ  اللجنة المركزٌة. ولو لللت لهلا اننلً لرٌلب منهلا، فسلتفه

 لولً هذا خطأ. االفضل ان تعتبرنً لد مت. 

ال ٌمكن النهوة باالعباء بلنمط العبلللة المدٌملة. لملد وللدت ظلروف جدٌلدة بالنسلبة 

ألعضلاء اللجنلة المركزٌلة وعللٌهم أخلذها بنظلر االعتبلار. انكلم تملكلون تجربلة ورصللٌدا  

وان االوان كبٌلللرٌن حملللا ، ولكلللنكم اهملتموهلللا بلللبل حلللدود وللللم تسلللتخدموها حتلللى االن، 

الستخدامها. اهملتم تدرٌب المواد، فاستشهد العدٌد ملن خٌلرة رفالنلا المناضللٌن فلً سلبٌل 

الشًء فمط النكم اهملتم اعدادهم وتكلوٌنهم. وحلدكم مسلؤولون علن استشلهادهم، وعللٌكم 

النهوة بأعباء هذه المسؤولٌة خاصة وان بجانب كل وحد منكم رفلاق ال ٌملدرون بلثمن. 

هم لٌللل ونهللار وال سللبٌل آخللر سللواه. ولكللن حللٌن انظللر إلللى كللل مؤسسللة وعلللٌكم اعللداد

ووحللدة، أراهللم اهملللوا تكللوٌن أولبللن الشللباب اهمللاال  فظٌعللا . لللٌس هكللذا تكللون اللجنللة 

المركزٌة. املا اذا بمٌلتم عللى هلذه الحلال، فلأرفة العملل معكلم. طبعلا  ال اعنلً بلذلن ان 

ا العكلس تماملا ، اسلعى لوضلعها فلً جلادة اترن اللجنة المركزٌة تتملب ظهر المجن، وانم

الصللواب. ان تمللوم باسللتهبلن آالف الكللوادر الللذٌن كللونتهم بنفسللً وربٌللتهم علللى أكللف 

الراحة، وتموم بدفعهم إلى الهروب ومن ثم تأتً فتمول:ر انلا اللجنلة المركزٌلةي ارد علٌلن 

ر وسللوف بملولً ال آخللذ هكلذا لجنللة مركزٌلة مأخللذ الجلد. لمللد لملت بوضللع بعلة المعللاٌٌ

ارالبهم ثبلثة اشهر او ستة الحدد مع من اعمل ومن التزم بهذه المعلاٌٌر. وال ارى حاجلة 

الن الوم بانتماد غٌر الملتزمٌن بهذه المعاٌٌر كما كنا نفعل فلً السلابك. وسلأدعه ٌفعلل ملا 

ٌحلو له وٌتحرن وفك ما ٌمللً علٌله وعٌله. سلأكتفً بهلذا الملدر ملن شلرح انتملاداتً وللد 

 ا  مطلوبا .كان امر

ان لم نفعل ذللن وحلدث فلً الغلد ملا هلو غٌلر منتظلر دون ان ٌبللغ الجمٌلع مسلتوى 

ووضللعا  ٌلٌللك بمهاملله، ٌسللتحٌل علٌنللا حماٌللة المللٌم التللً كوناهللا بللألف جهللد والتضللحٌة 

والللدماء. لللذلن ألللول اعتبرونللً لللد مللت ولللو لفتللرة. فلكللً تسللتطٌعوا فهللم التطلللورات 
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ماذا ٌحدث حٌنها..؟ واي سلطان وروح جماعٌة وارادة ٌمكن المستمبلٌة، اعتبرونً مٌتا . 

ان تتجاوب مع التطورات..؟ دون شن لٌس من المعمول ترن واهملال لضلٌة لومٌلة بهلذا 

الشكل. أوجه لولً هذا للمثمفٌن اٌضا ، وأدعوا الجمٌلع إللى المٌلام بوظلابفهم. فتللن لضلاٌا 

…! لمابد ٌنظر الٌه كإلله. فلالخطر داهلمحٌاتٌة. النه ال ٌمكن صٌانة لضٌة كهذه باسنادها 

ولد نجد انفسنا فً الغد وجها  لوجه مع تطلورات معكوسلة، فملاذا ٌحلدث حٌنهلا وال ٌلزال 

الجمٌع ٌنتظر العون والمعجزات منً..؟ لتعلموا ان ذلن محتملل. ونظلرا  الننلً أرى هلذا 

ان لللوتكم  الخطللر شاخصللا ، فللأدعواكم إلللى العللودة إلللى صللوابكم لبللل لحظللة، مللع العلللم

ورصٌدكم اكبر من لوتً ورصٌدي أضعاف مضلاعفة، واعتبلر التحلرن بحرٌلة فلً تللن 

الجبال أكبر كفاءة وافضل مٌزة، وهو ما للم أحلظ بله عللى العكلس ملنكم. ان للم توظفوهلا 

 بأفضل شكل، فلن ٌغفر لكم التارٌح.

فلً  ان لم تؤدوا هلذه الوظلابف، فتواجهلون نفلس المصلٌر اللذي آل الٌله المنتفضلون

تارٌخنا ملن مجلازر وابلادة. واعتبرهلا نتٌجلة مؤلملة ال تلٌلك باالنسلان. للذلن ٌبلدو للً ان 

التدابٌر التً اتخذتها، تدابٌر صحٌحة وفً مكانها. بلذلن أحلاول تكلوٌن الضلمانات والثملة 

البلزمللة السللتمرار هللذا العمللل بعٌللدا  كللل البعللد عللن ان ٌكللون تهربللا  مللن العمللل أو اهمللاال  

اذا كنللتم عللازمون فعللبل  علللى عللدم خسللارة المضللٌة المومٌللة والحرٌللة، فعلللٌكم للوظللابف. و

انجاز شًء ما مهما بلغ الثمن. وال أدعواكم إلى االحتشاد فً الشلوارط وعللى الطرللات، 

فلست بحاجة إلى تنفٌذ العملٌات من أجلً، والزللت احلتفظ بملوة اللدفاط علن نفسلً. ٌملال 

ط. وعلٌه ال ٌمكننلً تجلاوز حلدود العملر اللذي  بلغتله بان البل محدودٌة خاصة بااللهة فم

وال العمللر الممللرر لللً..! لللذلن سللنتٌح الفرصللة أمللام الشللباب  فنعللدهم ونللنظمهم مللن أجللل 

 المٌام بهذا العمل. ألم ٌحن ولت ذلن، أال تكفٌهم تجاربنا، ام اننا سنظل أطفاال ..؟.

ملن الحاجلة إللى التحلرر ان المشاكل عاجلة وملحة ال تمبل اي تسلوٌف. فهلً نابعلة 

والمٌمللة التللً ٌجللب ان ٌتمتللع بهللا انسللاننا. فثمللوا بانفسللكم وسللٌروا لللدما . صللحٌح ان الملللك 

والمخاطر موجودان، لكنهما لٌست بأشٌاء ال ٌمكن تجاوزها. وكملا راٌلتم ملؤخرا  ـ خلبلل 

للد  الشلهر المنصلرم ـ ٌؤكلد  الجمٌلع بملا فلٌهم المثمفلون االتلران عللى ان نصلرا  تارٌخٌلا  
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تحملك، فسللاروا فلً الشللوارط علللى انغلام موسللٌمى مهتررموسللٌمى تعلزف اثنللاء العللروة 

العسكرٌة منذ العهد العثمانًي ألم تروا بأم اعٌنكم كٌلف سلاورا فلً الشلوارط..؟ اذا كلانوا 

ٌعتبرون تولٌفً الذي لم تتضح اسبابه بعد انتصارا  كبٌرا  بهذا الشكل، فماذا ٌحلدث وملاذا 

ا فً أوضاط أسوء..؟ لمد اجمعوا على سحل كل كردي ٌملع بلٌن اٌلدهم. أللم ٌفعل اذا ولعن

؟ ألم تروه بأم اعٌنكم..؟ ما هً تدابٌركم اذا..؟ هل نترن المٌدان …ٌكن ذلن خطرا  كبٌرا  

خالٌا ..؟ فهل نمول لٌموموا  بشنمنا وتحطٌمنا بممدار ما ٌشلاءون رغلم كلل هلذه المظلالم..؟ 

ن ٌبمون بعد الشنك والسحك كملا ٌحللو لهلم..؟ وهلل ٌجلوز تلرن وهل نمول لٌتبلعبوا بالذٌ

األمور بهذه السهولة..؟ اذا كان ذلن غٌر وارد فاطرحوا بدابلكم اذا. وأدعوا إلى توظٌلف 

 كل الخٌارات والبدابل والموالع والتدابٌر البلزمة .

ألوالً واضحة وضوح الشلمس وحٌاتٌلة االهمٌلة. وهلل هنلان نملط آخلر ملن العلزة 

كرامللة..؟ هللل هنللان شللًء آخللر ٌمكللن ان ٌجعلنللا نصللمد ونمللف علللى أرجلنللا..؟ اٌللاكم وال

والحساسٌة أو التململ. كبل والف كبل، فالمطلوب منا هو العملل بعزٌملة ال تللٌن بلدال  ملن 

الحساسٌة والتململ. براًٌ لو شاء المثمف، لمام بهذا العمل عللى اكملل وجله دون الحاجلة 

ا إلى التارٌح لتروا كٌف لام المثمفون بتحمٌك اهم الخطوات فً الن ٌكون سٌاسٌا . فانظرو

تارٌح الشعوب فً أكثر مراحل التلارٌح حساسلٌة. ال أعنلً بملولً الصلاء السٌاسلٌٌن ملن 

السلللاحة، بلللل العكلللس تماملللا  أدعلللواهم وملللا أكثلللرهم عنلللدنا إللللى التحلللرن الفلللوري للمٌلللام 

 بواجباتهم، ان لم ٌفعلوا الٌوم فمتى..؟.

. حسنا  بالممابلل اكلن احتراملا  كبٌلرا  عللى هنا شعبن ًو ا الساعً إلى العٌش اعتمادا  عل

اٌمللانهم وثمللتهم والتللزامهم الللبل محللدود، والللدرهم حللك لللدرهم بللنفس الشللكل الللذي احتللرم 

والدر لواعدنا. ولكن ٌجب ان نكون والعٌٌن، وان ٌتخذ الجمٌع تدابٌره، وان ٌموم بحماٌة 

لمتاحة بٌن ٌدٌه كما ٌملوم بحماٌلة اعٌنله، وان ٌعتبلر هلذه الملوة وصٌانة الموة واالمكانات ا

واالمكانللات جللزءا  مللن روحلله وٌمنحهللا المٌمللة البلزمللة. اذ ان امكانٌللة صللغٌرة، امكانٌللة 

الوحدة والشجاعة والمروءة ذات اهمٌة حٌاتٌة فً هذه االٌام العصٌبة. حٌلث تتمتلع وحلدة 

ال ٌستحك كلل ملا هلو سلٌا ـ كملا ٌتصلرفون معنلا ـ شعبنا باهمٌة كبٌرة جدا . اذا كنا شعبا  
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واذا كنا نطمح الن نكلون عضلوا  فلً االسلرة البشلرٌة، علٌنلا االلتنلاط بلان هلذه المهلام ال 

تمبللل اي تأجٌللل، وتللأتً علللى رأس سلللم األولوٌللات. للللتم بانلله ال ٌمكللن بلللوا اسلللوبً 

 ووتٌرتً، ولكن ال بدٌل اخر لكم.

 ال ٌمكنكم التصرف كما لو كنت فً الشرق األوسط هنا ٌجدر بً االشارة إلى انه

او فً انمرة. ولتعلموا انه للٌس للذلن اٌلة عبلللة ملع تغٌلر آبلو او ثباتله، وانملا المكلان هلو 

ان ٌتغٌللر هللو االخللر علللى  PKKالللذي تغٌللر، كللذلن الزمللان والظللروف الدولٌللة. وعلللى 

ه ضللرورة مللن ضللوء ذلللن. حٌللث ٌجللب التجللاوب مللع المتغٌللرات بتغٌٌللرات جدٌللدة. فهللذ

ضرورات الدٌالكتٌن، ولٌست بدعة انا اوجدتها. وهو لٌس بتكتٌن أو انحراف، بل تطلور 

 منسجم مع منطك التغٌٌر. فهل تتحسن األمور وننتصر، ال ادري، فلننظر. 

 لم ار وجه الراحة فً ٌوم من االٌام، كما لم الل اننً مرتاح ابدا . كذلن لم الل

ري كما اشتهً.لمد ملر كلل ٌلوم ملن اٌلام عملري فلً صلراط البتة ولو مرة ان األمور تج

عنٌف مع المصاعب، كما هو الحال فً الولت الحلالً. باختصلار شلدٌد هلذا هلو الوضلع 

الذي اعٌشه، او هكذا الٌم. هنا وبدال  من المول  لملد انسلحب واسلتمال، حلاولوا ان تفهملوا 

ٌمر فٌه التنظٌم وكٌف ٌجب طبٌعة االنسان الكردي والظرف الذي ٌعٌشه، والوضع الذي 

ان ٌتجاوب ومع اي شًء..؟ ربما ال تفهم دول العالم التً تتحلرن وفلك معلاٌٌر معاصلرة 

ما نعنٌه بمولنا، ولكن سأبذل لصارى جهدي من أجلل شلرحه، ونعرفهلا بانفسلنا عللى اننلا 

كرد لد تكون لنا عٌوبنا وجوانب لاصرة، ولكن فً نفس الولت سنعمل لصارى جهدنا ما 

 و افضل وفٌه خٌر الجمٌع.ه

لللٌكن معلومللا  لللدى شللعبنا واصللدلابنا اجمعللٌن، ان المولللف الللذي سللوف اتخللذه فللً 

المرحلة الجدٌدة ٌتمثل فً تحدٌد وتثبٌت ملولعً عللى ضلوء الظلروف والزملان والمكلان 

المتغٌر وذلن من أجل االستفادة من ظروف المكلان وتحلٌلل ضلرورات المرحللة الجدٌلدة 

د. لمد سلعٌت لملنحكم كلل شلًء بشلكل موضلوعً وحاوللت ان اشلرح لكلم والزمان الجدٌ

طبٌعة الوضع الذي سأضطر إلى العمل فٌه. بذلن اكون لد ابدٌت مهمة من مهماتً تجلاه 

، واعلمهم بانله للن ٌمكلنهم المتلال ملا للم ٌفهملوا وضلعً  ARGKومماتلً  PKKكوادر 
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ٌلدوا بملا اجرٌله ملن توضلٌحات بشكل جٌد، وٌستحٌل علٌهم تحمٌلك اي انتصلار ملا للم ٌتم

وتحدٌللد السللبل نفللس الشللًء ٌمكللن ان ٌمللال مللن أجللل التنظٌمللات الكردٌللة الوطنٌللة ولللوى 

شعوب المنطمة بأسرها. فجمٌعها متلهفة لمعرفة وضعً وتطرح االسلبلة باسلتمرار، وهلا 

انللا ارد علللٌهم ردا  عمومٌللا  ٌطمبللنهم جمٌعللا  وذلللن كضللرورة مللن ضللرورات الشللعور 

 ة نحوها. فالسرد الذي اوردته اعبله، انما ٌشرح وضعً بمنتهى الوضوح.بالمسؤولٌ

ما ذكرناه ٌعنلً انله للم ٌعلد هنلان اي شلًء كسلابك عهلده..اما الجدٌلد فانله ٌسلتدعً 

التفكٌلر العمٌللك والتركٌللز ومزٌللدا  مللن التضللحٌة والشللجاعة. وهللذا مللا سللأعمل علللى تلبٌللة 

وا الجمٌع بما فٌهم الموى العظمى إلى عدم متطلباته بممدار ما تسمح الظروف بذلن. وأدع

تألٌهنا او النظر الٌنا وكاننا فمدنا كل فاعلٌتنا. وللن ٌسلهل عللٌهم محلاكمتً حتلى للو بمٌلت 

وحٌدا . طبعا  ذلن ال ٌعنً اننً سأكون غٌر ذات فاعلٌلة او اعجلز علن المٌلام بالملداخبلت 

هللا تمٌٌمللا  موضللوعٌا . وأدعللوا السٌاسللٌة. لللد تكللون للٌلللة أو كثٌللرة، ولكللن سللبك لللً ولٌمت

الجمٌع إلى التحلً بمزٌد من الحلرص والٌمظلة والتحلرن اللواعً، الن العملل اتخلذ حلاال  

 أكثر جدٌة.

، اي PKKاننً اسعى هنا ال ٌجاد أجوبة لاطعة على سؤال كٌلف سلتكون سٌاسلات 

والوحلدة سٌاسات المرحلة الجدٌدة ممثلة فً شخصً. الرد الذي ٌمكن ان أعطٌه لماعدتنا 

الوطنٌة الكردٌة واالتحاد االوربً وأمرٌكا هو التالً: دون شن ال استطٌع ان ألٌوم مجًء 

إلى هنا كمجًء عابر، وانما جبت بهوٌتً السٌاسٌة، وسوف ابذل مساعً تنسجم مع هلذه 

 الهوٌة مهما بلغ الثمن.

تهتملون بهلا  ٌمكننً المول لبلتحاد االوربً ان مشكلة تركٌا والمضٌة الكردٌلة اللتلان

كثٌرا ، أخذتا تفرضان حلها بصورة عاجللة. وللد لمنلا ملن جهتنلا باالللدام عللى الخطلوات 

البلزمللة مللن أجللل ذلللن. وأعطٌنللا ردا  اٌجابٌللا  علللى سللؤال :ر كٌللف سللٌكون ولللف اطللبلق 

النار..؟ي الذي تطرحونه منذ فترة طوٌلة، وتعتبرونله عمبلة فلً سلبٌل الحلل. ولتعلملوا ان 

هو االخر على علم بولف اطبلق النار الذي اعلناه. لكنه رغم ذلن لم ٌلف  الجٌش التركً

بواجباته بشكل البك، واذا دعت الحاجة نعرة علٌكم الوثلابك التلً تثبلت ذللن، ونكشلف 
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طبٌعة الحوار غٌر المباشر المسلتمر منلذ علام ونصلف بوسلاطة ملن االعبلمٌلٌن ووسلابل 

البنللا لٌسللت مللن النللوط الللذي ال ٌفهملله االعللبلم والتللً تتضللمن فللً جوهرهللا علللى ان مط

الجٌش التركً أو ال ٌمكنه لبولها. فً حٌن تطرق الجٌش التركً لهذه المطالب فً اطلار 

تحطٌم االرادة، فً ولت كنا لد أكدنا ان تحطٌم االرادة ٌعنً االستسبلم، وهذا ما نرفضله 

 رفضا  باتا .

 وروبً ولاموا بدور الوساطة،دخل ممثلو االمم المتحدة أو االتحاد االــاذا ما ت

نؤكللد ولوفنللا إلللى جانللب البللدء بمرحلللة الحللوار السٌاسللً، واننللا جللادون ومتمسللكون بهللذا 

المولف. ولد تحركنا بصبر وتفهلم كضلرورة ملن ضلرورات سٌاسلتنا. لكلن اللذي رفلة 

هذا المطلب بموالف تكتٌكٌة ال تنسجم ملع هلذا الموللف، هلو الجلٌش التركلً نفسله، وللام 

االتران المدنٌون بحملة دٌماغوجٌة واسعة، رغم ذلن احتفاظنا برزانتنا وصلبرنا. الساسة 

وسوف نستمر فً تمٌٌم المسلمات والبدٌهٌات على الساحة االوروبٌة اٌضلا . وال نلرى اي 

مبرر لمول تركٌلا :ر انهلم ٌبعثلون معاهلدة سلٌفر ي. فملا نملوم بله ٌنسلجم ملع روح معاهلدة 

تطوٌرها وتحوٌلهلا وفلك مصلالح الشلعوب، بلل اننلا نسلعى  لوزان اٌضا . حٌث نعمل على

لتطوٌر الحموق المنصوص علٌها فً اتفالٌة لوزان. غٌلر ان الحكوملة الحالٌلة فلً تركٌلا 

تحاول لطع السلبٌل عللى هلذه المسلاعً بحمللة دٌماغوجٌلة شلعواء. ولكلن ٌجلدر بلً هنلا 

 لواهٌة.االشارة إلى انه لم ٌعد بممدورهم التمدم بمثل هذه الحج   ا

لللذلن سٌسللتمر هللذا المولللف فتللرة أخللرى. فمللن المعللروف ان تركٌللا افتعلللت بعللة 

المشاكل مع االتحاد االوروبً من أجل افشال هذه الخطوة. حٌلث لاملت بتعزٌلز عبللاتهلا 

مع اسرابٌل وابرام االتفالٌات معها استنادا  على استراتٌجٌة الوالٌات المتحدة فً المنطملة 

لمٌام ببعة الخطوات فً المضلٌة واالسلتمرار عللى سٌاسلة االنكلار ال لشًء سوى لعدم ا

رغم تلذكٌر وتمسلن االتحلاد االوروبلً بمعلاٌٌر كوبنهلاكن ودعلوة تركٌلا إللى ر البلل هلذه 

الشروط وانضم إلى  االتحاد ي وبصورة خاصة خلبلل العلامٌن المنصلرمٌن. والمعلروف 

إللى الحلرب وللٌس بمملدور تركٌلا ان االتفلاق التركلً ـ االسلرابٌلً، اتفلاق دملوي ٌهلدف 

السٌر اال بموجبه، وهذا ما حدث فعبل  خلبلل العلامٌن الماضلٌٌن. للذلن نلدعو أوروبلا إللى 
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رؤٌة هلذا الوضلع اللذي ٌعنلً نسلف السللم فلً المنطملة وٌتنلافى تماملا  ملع الشلروط التلً 

رف ارتأتهللا أوروبللا مللن أجللل تركٌللا. بتعبٌللر آخللر، ٌمكللن المللول ان تركٌللا والعللة فللً تطلل

 وانحراف نعمل على كشفه للجمٌع من خبلل الخطوة التً ألدمنا علٌها.

كضرورة من ضرورات هذا المولف، اتخذت تركٌا سلرٌعا  للرار تصلفٌتنا. النله اذا 

فشلت فً تصفٌتنا بشكل سرٌع، ٌلجأ االتحلاد االوروبلً إللى فلرة شلروطه عللى تركٌلا 

ل االعتلراف بالهوٌلة الكردٌلة واللرار اٌضا  اسوة ببالً اعضاءه، وهذا ٌعنً بطبٌعلة الحلا

حموق االنسان والدٌممراطٌة فلً تركٌلا. للذلن تلراوا تركٌلا لهلذا الحلد ملن أجلل الحٌلوللة 

دون االلدام على هذه الخطوات وتتخذ مولفا  موالٌا  تماما  للوالٌات المتحدة التً لامت ملن 

اتفالاتهلا ملع اسلرابٌل تحلت جهتها بتمدٌم العون المساندة بلبل حلدود لتركٌلا فلً عبللاتهلا و

اسم ر المصالح االستراتٌجٌة ي فً البلمان ولفماسٌا والشرق األوسط، وساندتها فً احتبلل 

جنوب كردستان. بطبٌعة الحال ال نرى مثل هلذا العملل صلاببا ، وكلان ملن االفضلل عللى 

اء المسلؤولٌة الوالٌات المتحدة ان تتخذ مولفا  على االلل لرٌبا  من المولف االوروبً. فالم

ولٌادتله لللد تكلون لله مبرراتلله السٌاسلٌة والمصللحٌة، ولكللن فلً واللع االمللر  PKKعللى 

لٌست له اٌة عبللة مع الصحة والمضٌة السٌاسٌة للكرد وحلل لضلٌتهم المومٌلة. الن ذللن 

ٌذكرنا بوضع الكرد المتروكٌن لرحمة تركٌا وكرهٌنة فً  ٌدها، وهذا خطر جلدا . سلوف 

ي من أجل شرح هذا الوالع لبلمرٌكان. وسوف أؤكد لهلم بلان تحلالفهم أبذل لصارى جهد

، مثلملا ال  PKKمع تركٌا على هلذا األسلاس وبحجلة اإلرهلاب وفلً سلبٌل تصلفٌة لٌلادة 

ٌجلب اٌة منفعة للكرد، بنفس الشكل ٌبٌح ارتكاب المجازر بحمهم بأكثر االشكال وحشلٌة، 

تلبٌللة لمتطلبللات ارتكللاب هللذه المجللازر. بللل ان مثللل هللذا التحللالف ٌعتبللر مسللاندة وٌعنللً 

وبالتللالً ٌعتبللر كشللف هللذه السٌاسللة الخطللرة التللً تتبعهللا الوالٌللات المتحللدة، اهللم أسللباب 

 مجًء إلى أوروبا. 

ًو بهذا الشكل وبهذه التهدٌدات واالبتزازات فً  اعود فأكرر لولً، ان هجومهم عل

ًو نهابٌا  لن ٌؤدي سوى إلى تعمٌد المش كلة بصورة ٌصعب التغلب علٌها. سبٌل المضاء عل

وبذلن ٌرسون االسس وٌمهدون االجواء لنشوب عنف للد ٌعلم الملرن الحلادي والعشلرون 
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بأكمللله. اشللدد هنللا علللى ضللرورة تللذكٌر أوروبللا والوالٌللات المتحللدة بهللذا الخطللر الكبٌللر. 

واعلمهم صراحة بانه لٌس بممدورهم لطع الطرق عللى هلذا العنلف ملن خلبلل لتللً، بلل 

س تمامللا  ٌزرعللون بللذور فتنللة تولللد عنفللا  ٌسللتمر لرونللا  عدٌللدة، وهللذا لللٌس بالشللًء العكلل

الصحٌح وال بالخٌار الصابب  فأحذرهم بشدة. لمد أتٌنا من أجلل السللم وفلً سلبٌل تحمٌلك 

 الحل.

 1998ـ  12ـ 13
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 ….عام انتصار السالم  6999لٌكن عام 

جمٌعللا  مللن االعمللاق وأتمنللاه لكللم عامللا  ملٌبللا  أحٌللٌكم  1999بمناسللبة حلللول عللام  

 باالنتصارات على طرٌك انتصار السبلم.

 اٌها الشعب االبً..!

الللذي مللر عاصللفا ، ارى مللن الواجللب  1998فللً الولللت الللذي نخلللف وراءنللا عللام 

والضروري مشاركتكم فً الدروس المستخلصة من هلذا العلام. اذ ان تمٌلٌم الحمللة التلً 

الذي ٌتمتع باهمٌلة تارٌخٌلة للٌس ملن أجلل نضلال  1998اص فً عام لمنا بها وبشكل خ

التحللرر الللذي ٌمللوده حزبنللا وحللده، بللل هللً الحملللة االهللم فللً تللارٌح كردسللتان ككللل، 

واسللتخبلص الللدروس منهللا ذو اهمٌللة كبللرى مللن أجللل الشللعب الكردسللتانً واصللدلاءه 

ه والول ملرة حمللة اجمعٌن. واالهم من ذلن هلو مشلاركتكم فلً هلذا العلام اللذي بلدانا فٌل

تدوٌل لضٌة الشعب الكردي على اساس حلها حبل  سٌاسٌا ، وال تزال هذه الحملة مستمرة 

 حتى االن بحماس شدٌد وآمال كبٌرة ومماومات باسلة. 

الذي نخلفه وراءنلا للم ٌكلن مجلرد علام حافلل بالمخلاطر،  1998لبل كل شًء عام 

ت عظٌمة ونجاحات باهرة ودروس مهملة. بل كان فً نفس الولت والممدار ملٌبا  بنضاال

حٌللث صللوروا العللام الخللامس والسللبعٌن مللن تأسللٌس الجمهورٌللة التركٌللة، عامللا  لفنابنللا 

والمضاء علٌنا لضاءا  مبرملا . اذ ان بعلث الشلعب الكلردي واحٌلاءه بعلد ان أعتملدوا انهلم 

ملع بداٌلة دفنوه إلى االبد اثر انتفاضلات كلوجكري، كلن  ـ خلانً ودٌرسلٌم التلً انطلملت 

العمد الثانً فً المرن العشرٌن، تطور عظٌم لم ٌحظ بنصلٌبه كفاٌلة ملن المعالجلة. بداٌلة 

ٌجدر بً ان أدعواكم مرة اخرى إللى فهلم وادران الكٌفٌلة التلً تلم بهلا تحطلٌم االسلمنت 

 الذي كان ٌغطً ذلن المبر وتحمٌك االنبعاث الكردي وتطوره الحر بجمٌع جوانبه. 
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ب التارٌح الكردي بالشكل الذي نموده بسهولة وٌسر، وال أعتمد ان فً الوالع لم ٌكت

له لرٌن او مثٌل فً التارٌح. حٌلث ٌملال الكثٌلر هلذه االٌلام علن الحركلة الكردٌلة، ولكلن 

لٌسللت هنللان تمٌٌمللات صللاببة عللن كٌفٌللة انطبللهللا وبلوغهللا الٌللوم الحللالً. امللا التمٌٌمللات 

رجها، فانها ال تتعدى كونهلا مجلرد معلوملات الجارٌة فً هذا المٌدان داخل صفوفها وخا

عابرة وهذا بحد ذاته نمص وخطأ كبٌرٌن. حٌث ٌسعى جمٌع المهتمون والمعنٌلون، لفهلم 

لٌمة الحركة الكردٌة فلً هلذه االٌلام. ولكلن هنلان نملص ملحلوظ واخطلاء كبٌلرة ترتكلب 

.؟ كٌلف ولغط ظاهر فً المجلاالت التالٌلة: ملن اي الظلملات وكٌلف اخرجلت إللى النلور.

وصلنا إلى نمطة بات الجمٌلع ٌملول فٌهلا: ر اننلا منتصلرون..ي انطبلللا  ملن بعلث واحٌلاء 

اآلمللال، واالهللم مللن ذلللن ان شخصللٌة االنسللان الكللردي المكتملللة تمللع سللرٌعا  فللً نشللوة 

االنتصللار كمللا شللوهد فللً التللارٌح بكثللرة وتعتمللد ان كللل شللًء لللد انتهللى بمجللرد هزٌمللة 

ماد إلى االستسبلم بسرعة، وهذه ابرز خاصلٌة ٌجلب رؤٌتهلا بسٌطة تتعرة لها، لذلن تن

 كفاٌة مع ضرورة االشارة إلى اننا نجحنا فً اجتٌاز هذه الشخصٌة.

كان ٌراد لحركتنا نفس المصٌر المشبوم الذي شهده تارٌخنا بكثرة، وبلذلت مسلاعً 

لضللاءا   1998محمومللة مللن أجللل المضللاء علللى اطللول واكبللر انتفاضللة كردٌللة فللً عللام 

برما . وانكشفت معالم هذه المؤامرة بكل ابعادها فً الكلمة التً الماها ربٌس الجمهورٌة م

. 1998التركٌللة سلللٌمان دٌمٌللرال فللً البرلمللان التركللً فللً األول مللن أكتللوبر مللن عللام 

بتعبٌر ادق كانت كلمة دٌمٌلرال اٌعلازا  لتنفٌلذ تللن الملؤامرة التلً ظللت سلرٌة حتلى ذللن 

لمته عبارة:   ر سندن العالم على رأسه..ي فهلل هنلان شلًء ال الحٌن. حٌث وردت فً ك

ولٌادتله..؟من جهتنلا بلدانا بالتصلدي  PKKٌفعله من ٌفكر بهذا الشكل من أجلل سلورٌا و

بحزم وثبلات لهلذه الملؤامرة التلً حلاولوا تنفٌلذها واللدموا عللى خطواتهلا األوللى اخلذٌن 

 حربا  اللٌمٌة بعٌن االعتبار. 

جدٌدة هلذه الملرة إللى اوروبلا فلً التاسلع ملن أكتلوبر اخلذٌن كلل حٌث بدانا بهجرة 

المخاطر بعٌن االعتبار فً مواجهة نظام الظلم المفروة علٌنا، فً سبٌل كشف وفضح 
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الكٌفٌة التً ٌتنالة بها مع مبلادئ الحضلارة الغربٌلة التلً ٌلزعم انله جلزء منهلا، ولكلً 

ه الحضللارة الغربٌلة علللى اسللاس نظهلر للعللالم كٌلف ٌسللتخدم المللوة التلً اسللتمدها ملن هللذ

االبللادة العرلٌللة لنبللٌن لهللم مللن اٌللن تمللر سللبل حللل المعضلللة، هللذا ان كللانوا ملتللزمٌن 

ومتمسكٌن حما  بحموق االنسان والدٌممراطٌلة. وكلان البلد ملن االللدام عللى هلذه الخطلوة 

 حتى لو كلفتنا حٌاتنا، الن الحرب الخاصة المذرة تستمد لوتهلا ملن هلذه الحضلارة وتملف

معهلا علللى طللرف النمللٌة. فلدون حللل هللذا التنللالة ال ٌمكلن تحلٌللل الجمهورٌللة تحلللٌبل  

 صاببا  او تحمٌك حٌاة حرة لشعوبنا.

آب، اٌضا  لم نمع فً اي تردد وألدمنا علٌهلا ملع ثللة  15دون شن حٌن بدانا بحملة 

ان من المناضلٌن فً سبٌل  تعرٌف الشعب الكلردي بلالوالع الكردسلتانً. بتعبٌلر آخلر كل

البد من االلدام على هذه الخطلوة كلً ٌسلتطٌع الشلعب الكلردي رؤٌلة التنلالة المترتلب 

على والع العبودٌة واالستعمار الذي كان ٌعٌشله. لهلذا السلبب بلدانا بتللن الحمللة التلً ال 

تزال مستمرة حتى االن منذ خمسة عشر عاما ، ومكنت شعبنا من التعرف على نفسه فلً 

ٌث عرفته الحرب بموته وعدالة لضلٌته وبللوا أهدافله وتكلوٌن غمرة حربه التحررٌة. ح

اٌمان شعب ال ٌمهر. هذا هو معنى الحملة التً نطلك علٌها حمللة الشلرق األوسلط تماملا  

. حٌنها كانلت الجمهورٌلة تلمننلا العللوم PKKكتلن التً بداناها سابما  فً انمرة تحت اسم 

ابتبلعنا. هنا بالذات بدانا باالمتداد نحو وطننلا  والثمافة، وتبٌن لنا بانها تفعل ذلن من أجل

لنظهللر معنللى العلللم ونجمعلله بوالللع وطننللا. لهللذا السللبب اسسللنا الحللزب فللدلنا إلللى سللبٌل 

التحرر الوطنً الواجب اتباعه. وأصبحت هذه الحمٌمة ملكا  للتارٌح مع استشهاد  الرفلاق 

ٌلك دمحم خٌلر دورملوش :ر ال االبطال فً دٌار بكر.  وعللى حلد للول شلهٌدنا العظلٌم الرف

ٌمكن االستغناء عن الحزب وال الهوٌة المومٌةي وعلى هذا األساس بلدءوا بتللن المماوملة 

 البطولٌة التارٌخٌة.

االن وفللً الولللت الللذي أخللذت فٌلله لضللٌتنا طرٌمهللا إلللى التللدوٌل، ال ٌمكللن بلللوا 

لجمللع بٌنلله وبللٌن التحللرر الللوطنً دون تحلٌللل مٌللزان المللوى  السٌاسللً تحلللٌبل  صللاببا  وا
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مطالللب الشللعب الكللردي العادلللة. كللان البللد لنللا مللن االلللدام علللى هللذه الخطللوة رغللم كللل 

صعوباتها وللة استعداداتنا. والجدٌر ذكره ان الخطوة التً خطوناها فً غضون االشهر 

الثبلثة المنصرمة حظٌت بنصٌبها من النماش على أرفع المستوٌات، وتوسعت دابرة هذه 

ل أكبللر مللع مجللًء إلللى رومللا واكتسللبت النماشللات بعللدا  اجتماعٌللا  كنتٌجللة النماشللات بشللك

طبٌعٌة لبلنتا  االجتماعً الموجود، ولد شاركت أوروبا والعالم بأسره فً هذه النماشات 

 بحٌوٌة ونشاط، وانكشفت الموالف بشكل أوضح وظهر العدو من الصدٌك. 

انملا تحررنلا اللوطنً ككلل. إلى ذلن لم تكلن الملؤامرة الدولٌلة تسلتهدفنً وحلدي، و

وانكشفت لوى الت مر الدولً على حمٌمتها بنفس المدر التً كشفنا فٌه حمٌمة دعلوتهم إللى 

حملللوق االنسلللان والدٌممراطٌلللة التلللً تكلللاد ال تسلللمط ملللن عللللى السلللنتهم. وتوللللدت للللدى 

ى األوربٌٌن لناعة دفعتهم إلى ضرورة تبنً لٌمهم المعنوٌة. بتعبٌلر أدق سلاهم مجٌبنلا  إلل

أوروبا فً تذكٌر األوروبٌٌن بدستورهم. وأكد بانه ال دستور لهلم، ولكلن ٌجلب ان ٌكلون 

لهللم. لللد ال ٌتوافللك هللذا التطللور مللع رغبتنللا، ولكللن احللتبلل نضللالنا وعدالتلله فللً أوروبللا 

 وتذكٌرهم بمٌمهم المعنوٌة تطور مهم بحد ذاته.

ولكن خطوة هامة جدا  لد  دون شن ال ٌمكننا المول باننا كسبنا المعركة الدبلوماسٌة،

تحممت. حٌث انفتحت السلاحة الدولٌلة الول ملرة أملام الكلرد واننلا نملف وجهلا  لوجله ملع 

ضرورة التجاوب مع ارادة الشلعب الكلردي الحلرة التلً تكونلت الول ملرة فلً تارٌخله. 

ولكللن علللى شللعبنا واصللدلاءه جمٌعللا  ان ٌللدركوا االهمٌللة الفابمللة للتحلللً بالصللبر والفهللم 

ٌللك وغنللى االسلللوب فللً شللرح جراحنللا ومشللاكلنا ولضللاٌانا بشللكل صللحٌح واسلللوب العم

ٌفهملله العللالم والبشللرٌة والمللوى السٌاسللٌة والللدول والحكومللات. ولللٌكن معلومللا  لللدٌنا ان 

المعاٌٌر الدولٌة ال تطبك عندنا بحال من االحلوال. وٌعلود السلبب الربٌسلً فلً ذللن إللى 

ورٌللة التركٌللة مسللتنفرة لوتهللا االلتصللادٌة وجٌشللها الجهللود المحمومللة التللً تبللذلها الجمه

 وحلفاءها لهذا الغرة.
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فً الولت الذي نكافح فً ساحة غرٌبة علٌنا، من الواضح ان الطرف االخر سٌموم 

بتعببة كل دعابمه واستنفار مٌراثه التارٌخً من أجل خنلك حملتنلا هلذه، وهلذا ملا ٌحلدث 

عبٌلرا  علن ثلورة عارملة لروحله الوطنٌلة. فعبل . لكن شلعبنا نهلة وثلار علن بكلرة ابٌله ت

حٌث هب ابناء شعبنا من كل االجزاء بجمٌع فباته ـ كما شوهد فً مسلٌرة روملا ـ ووحلد 

صللفه محممللا  انفجللارا  هللاببل  فللً روحلله الوطنٌللة وفاتحللا  االبللواب علللى مصللراعٌها أمللام 

وبللدأ الجمٌللع مكاسللب كبٌللرة حمللا . بهللذا المعنللى فمللد كانللت الخطللوة األولللى مهٌبللة فعللبل ، 

ٌتعرف على المعضلة الكردٌة. بناءا  علٌه ألول ان االٌام التً امضٌناها فً اٌطالٌا غاٌلة 

المبجللة عللى كلرم  تهـالً وحكوملـعب االٌطـفً االهمٌة، واعتبر نفسً مدٌنا  بالشكر للش

 الضٌافة الذي استمبلنا به.

. 1998على اخر اٌام علام بمثل هذه الخطوة التارٌخٌة التً انجزناها نكون لد اتٌنا 

دون شللن كنللا نأمللل ان نللدخل اوروبللا مللن بوابللة رومللا، وبالتللالً نحمللك الحللل السٌاسللً 

والسبلم. ولكن ذلن لم ٌكن باالمر السهل. وعلٌنلا ان نعلرف انله تعتلرة سلبٌلنا جلدران 

فوالذٌللة والرجعٌللة العالمٌللة ونظللام فاشللً ال مثٌللل للله اوجدتلله الحللرب الخاصللة التركٌللة، 

ال ٌزال ذا تأثٌر حتى االن، لكنه انكشف على حمٌمته فً اوروبا اٌضا . مع ذلن للم  نظاما  

 تتكون بعد لوة لرار وتنفٌذ فاعلة. لذلن تدعو الحاجة إلى مزٌد من الجهد والولت.

هنللا ارٌللد ان الفللت االنظللار إلللى الموالللف الباطلللة والضللبابٌة التللً تتبعهللا الوالٌللات 

دٌد تركٌزها على ضرورة تسلٌمنا لتركٌا والتأكٌد على اتفالٌة المتحدة. واننا نتابع بملك ش

واشنطن واهمٌتهلا بالنسلبة للكلرد وخاصلة فلً جنلوب كردسلتان، وصلمتها عللى احتملال 

انتهان هذه االتفالٌة من لبل تركٌا واخلبلء شلمال كردسلتان علن بكلرة ابٌهلا رغلم علمهلا 

فالٌة خابنلة مثلل اتفالٌلة الجزابلر. ملن بذلن علم الٌمٌن. نأمل اال نجد انفسنا فً مواجهة ات

 هذا المنطلك فان االٌام التً نعٌشها محفوفة بالمخاطر. 

دون شن سنموم بشرح عدالة لضٌتنا للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة اٌضلا . ولكلن ذللن 

ال ٌنفً رؤٌة ضخامة حجم الخطر المحدق بنا. بهذه المناسبة نؤكد علدم اعتراضلنا عللى 
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جنوب كردسلتان عللى اسلاس اتفالٌلة واشلنطن، ونحٌلً جهلود الاملة  العمل الوحدوي فً

كٌان فٌدرالً دٌممراطً عللى اال ٌكلون مبنٌلا  عللى سلحك شلمال كردسلتان واخلبلءه، او 

ورغملا  علن ارادتنلا وعللى حسلاب ارواحنلا. وبالتلالً نلدعو  PKKعلى اساس العداء لـ 

درالً، إلى معرفة هلذا الخطلر لوى جنوب كردستان المشاركة فً اعمال بناء الكٌان الفٌ

اذا كانت ال تعرفه وإلى اتخاذ موالف الصلدالة ذات االهمٌلة الحٌاتٌلة والشلرط األساسلً 

لنجاحها. اما اذا غضت البصر عنها، فلٌكن معلوما  لدٌها انهلا للن تتسلبب بحلبجلة واحلدة 

 جدٌدة وحسب، وانما تحول جنوب كردستان برمته إلى حلبجة.

سللط كسللابك عهللده، وتحطللم الطللوق المفللروة فٌلله علللى الكللرد لللم ٌعللد الشللرق األو

وكردستان. فالعالم العربً لم ٌعد ٌرى من مصلحته معاداة الكرد كما كان، عللى العكلس 

من ذلن نأمل وننتظر تنلامً مشلاعر وافكلار وسٌاسلات الصلدالة. نفلس الشلًء ٌمكلن ان 

جمهورٌللة اٌللران  ٌمللال مللن أجللل اٌللران اٌضللا . حٌللث لللم نعللد نللؤمن باحتمللال اسللتمرار

االسبلمٌة فً التبلعب بالكرد كما فعلت فً السابك. واننلا لعللى لناعلة تاملة ملن ان عهلد 

تلللن الموالللف لللد مضللى. وحللان الولللت للحٌللاة المشللتركة مللع الشللعب الكللردي واالهتمللام 

بمشاكله وتمدٌم المساندة له واتخاذ موالف داعمة لحل لضاٌاه. واجدد ثمتً بان الخطوات 

خذت فً هذا االتجاه تعٌلدنا إللى الماضلً المجٌلد وتمهلد االجلواء لتطلور عبلللات التً ات

 متٌنة بٌن الشعبٌن الكردي واالٌرانً لتجدد االمجاد التارٌخٌة والثمافٌة.

معلرة لٌامنلا  بمناسبة حللول العلام الجدٌلد ال ٌسلعنً اال ان أللول لتركٌلا: اننلا فلً

سلبٌل التغللب عللى المشلاكل االجتماعٌلة بولف اطبلق النار مرارا  ومن طرف واحد فً 

وااللتصللادٌة واالزمللة السٌاسللٌة التللً انعكسللت علللى الجمٌللع فللً تركٌللا، وتحمٌللك حلهللا 

المتولللف علللى حللل المضللٌة الكردٌللة فللً اطللار حللدود تركٌللا الراهنللة، انمللا انطلمنللا مللن 

حبل   المطلب األساسً للمواطن العادي فً الشارط التركً والمتمثل فً حل هذه المضاٌا

سللمٌا . فللً اثنلاء ذلللن تمللدمنا بلأكثر المطالللب تواضلعا  مجللددٌن ثمتنللا بامكانٌلة اعللادة بنللاء 

الدولة دٌممراطٌا  كما ٌدعو الٌه الجمٌع بكرة وعشٌة واعتماد مفهوم التعددٌة الدٌممراطٌة 
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واالعتلراف بجمٌللع الهوٌللات الثمافٌللة بملا فٌهللا هوٌللة الشللعب الكلردي ووضللع نهاٌللة لهللذه 

المذرة التً استحالت إلى عملٌة ابادة عرلٌة شاملة وتأتً على االخضر والٌلابس الحرب 

وبان تحرر تركٌا ٌمر من هذا السبٌل فمط. ولكن رغلم ذللن ال تلزال المسلاعً تبلذل ملن 

أجلللل اٌصلللال الشلللعب الكلللردي إللللى نفلللس المصلللٌر اللللذي آل الٌللله الكرٌلللن واالرملللن 

دة والمطبمللة فللً االناضللول منللذ خمسللة واآلشللورٌون نتٌجللة السٌاسللات الكمالٌللة المتشللد

 وسبعون عاما ، ولد وصفناها بكونها سٌاسات خطرة ٌجب االستغناء عنها.

صحٌح ان تركٌا تثك بموتها وتعتمد بانها للادرة عللى تحمٌلك النتٌجلة، اال اننلً ارى 

نفسً مضطرا  الن ألول للشعب التركلً بانهلا سٌاسلات خطلرة حملا ، واذكلره بهلا مجلددا  

رتله ملرارا  فلان اللذكرى لمنفعلة للملؤمنٌن. واذا ملا جلرى تصلحٌح مسلار الحمٌملة كما ذك

الماثلة فً العالم ـ وهلً لٌسلت كملا ٌزعملون احٌلاء لسلٌفر ـ فتصلحح جمٌلع المظلالم بملا 

فٌهللا المظللالم التللً ترتبللت علللى معاهللدة لللوزان، وبالتللالً هللً تصللحٌح لمعاهللدة لللوزان 

ذي فلرة عللى جمٌلع الثمافلات وبشلكل خلاص نفسها. وهً كذلن تغللب عللى االنكلار الل

 هوٌة الشعب الكردي، وهذا مطلب انسانً بحت على تركٌا رؤٌته لطعا .

على هذا األساس ٌعاد ترتٌب خارطة الشرق األوسط، ولكن على اساس دٌممراطً 

تمامللا . تمللوم شللعوب المنطمللة وفللً ممللدمتها الشللعب الكللردي وجٌرانلله مللن آشللورٌٌن ـ 

وجمٌع الشعوب االٌرانٌلة، باعلادة بناءهلا عللى اسلاس دٌممراطلً. سرٌان، ارمن، عرب 

لهذا السبب افتعلت تركٌا االزمة االخٌرة حول الشرق األوسط وسورٌا عبر لجوءها إللى 

الخٌار العسكري فلً محاوللة منهلا للحٌلوللة دون حركلة التصلحٌح التلً ذكرناهلا. ولكلن 

راطٌللة وتعمللل مللن أجللل بنللاء هٌهللات، سللوف تسللتمر شللعوب المنطمللة فللً ٌمظتهللا الدٌمم

اتحادها الدٌممراطً اسوة بالشعوب االوروبٌة واالفرٌمٌة التً الامت اتحاداتها االوروبٌة 

 واالفرٌمٌة.

لنفس السبب الامت تركٌا فً السنوات االخٌرة عبلللات وطٌلدة واتفاللات وثٌملة ملع 

لٌهلودي وثمافاتهلا اسرابٌل. بالممابل ٌعلدُ حزبنلا جمٌلع شلعوب المنطملة بملا فٌهلا الشلعب ا
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بمسللتمبل بللاهر حمللا  علللى اسللاس االتحللاد الللدٌممراطً الواسللع لجمٌللع الشللعوب والثمافللات 

واالعتراف بها. بلوا اتحلاد دٌممراطلً ملن هلذا النلوط بلات ضلرورة تارٌخٌلة ومصلٌرا  

حتمٌا  لشعوب الشلرق األوسلط وكردسلتان وثمافاتهلا المنتفضلة فلً حركلة ثورٌلة عارملة 

. صحٌح انها مهمة صعبة وشالة، ولكنهلا عظٌملة بلنفس المملدار وململاة تحت لٌادة حزبنا

على عاتمنا وعلى تركٌا اال تهابها، بل العكس ان امكنها تمدٌم المسلاهمة كملوة فاعللة فلً 

الحللل. واال فللان العنللف واإلرهللاب الوحشللً الموجللود حالٌللا  لللن ٌسللتطٌع الحٌلولللة دون 

لثمافللات المتشللعبة والممتزجللة ببعضللها الللبعة تحمٌملله. المهللم هنللا لللٌس الحللدود، وانمللا ا

والهوٌات المومٌة والمعتمدات ومطالب الحرٌة التً تشلكل بمجملهلا موزاٌٌكلا  غنٌلا  ٌجلب 

 اعادة ترتٌب الشرق األوسط بموجبها وهذا اهم واسمى من الحدود وهو ما ندعو الٌه.

 1999فلً علام نأمل ان تحمك مبادرة السبلم التً بلداناها فلً روملا خطلوة متمدملة 

وتحظى بمساندة االتحاد االوروبً. فاالتحاد االوروبً مسؤول مسؤولٌة مباشرة فً هلذا 

المجال ومدعو إلى مساندة هذه الخطوة المطلوبة بشكل عاجلل ملن أجلل الشلرق األوسلط 

كضرورة من ضرورات التزامه بالمٌم الدٌممراطٌلة والسلبلم. واذا للم تسلاهم أوروبلا فلً 

سللطٌنً ـ االسللرابٌلً ومشللكلة العللراق المتفالمللة ومشللاكل العدٌللد مللن حللل التنللالة الفل

المناطك االخرى و الحرب الساخنة فً كردستان، فانها تخسر الكثٌر حتما ، وٌتلمى السلم 

العالمً ضربة كبٌرة على عكلس الزملرة المسلتفٌدة والداعٌلة إللى الحلرب. بالتلالً عللى 

ٌاسللة شللرق أوسللطٌة شللاملة وصللاببة لبللل أوروبللا اعللادة النظللر فللً مسللؤولٌاتها ورسللم س

لحظة وتطبٌمها عملٌا  بصورة فاعلة دون االكتفاء بالمرار. هذا السبب هو أحد المبلررات 

األساسللٌة  لمجللًء إلللى أوروبللا. صللحٌح اننللً لللم اجللر اسللتعدادات مسللبمة وبالمسللتوى 

للن للن الكافً، ولربما للم أشلكل للوبً ملؤثر أو اسلتعدادات مسلبمة ودعلابم متٌنلة، لكلن ذ

ٌغٌر فً االمر شٌبا  وال ٌنفً ان طموحنا كبٌر فلً تحمٌلك السلبلم. ال أرٌلد هنلا ان أفلرط 

فً الطموح وأبالغ فً الحدٌث، اال ان الحمابك تأمر بالطموح والثملة بلالنفس. وكللً أملل 

باال تأخذ تطورات المرحلة الممبلة اتجاها  معاكسا  لملا ذكرنلاه. النله ملن شلان تطلور ملن 
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ط ان ٌملب األمور إلى الضلد ملن مصلالحنا وتأخلذ الحلرب وللٌس السللم طرٌمهلا هذا النو

إلى التطور فلً الشلرق األوسلط، وتتنلامى الدكتاتورٌلة وللٌس الدٌممراطٌلة وتبتعلد تركٌلا 

علن أوروبلا تلدرٌجا  لتتحلول إللى نظلام فاشلً ـ عنصلري خطلر جلدا  للٌس عللى الشلرق 

ٌجب رؤٌة هذا الخطر جٌلدا  ولطلع السلبل  األوسط وحده، وانما على أوروبا اٌضا . لذلن

علٌله. وللسللبب عٌنله، أصللر علللى السلبلم وأتمسللن بله. ومللن نفللس المنطللك لامللت تركٌللا 

بممارسة االبتزازات تجاه اٌطالٌا واطلمت التهدٌدات الوروبا. ولكن مهما ٌكن ٌجب عدم 

ى بله فلً الرضوخ لها، وانما العكس تماما  ٌجب الضغط علٌها كلً تصلبح نموذجلا  ٌحتلذ

مجال حموق االنسان والدٌممراطٌلة. وٌجلب اال ٌغٌلب علن االذهلان ان اسلتمرار الوضلع 

على ما هو او بأسوأ منه، ٌوسع اطار الحلرب اللدابرة فلً كردسلتان وبابعلاد اللٌمٌلة فلً 

االصل، وتعم المرن الحادي والعشرون موجة من العنف النابع من الشرق األوسط عامة 

ول هذا المرن إلى كتلة من المشاكل التً ال ٌمكن التغلب علٌها والكرد بشكل خاص وٌتح

تماما  مثلما بدأ ٌحدث فلً اوروبلا منلذ االن. للذلن ٌجلب اٌجلاد حلل للمضلٌة الكردٌلة لبلل 

 استفحالها مع حلول اعوام االلفٌن.

للم نملل فلً اي  لمد اظهرنا وكشفنا للجمٌع ملا ٌمكننلا فعلله  بواسلطة الحلرب، ولكلن

ات بانه ٌمكلن تحمٌلك كلل شلًء بهلا. حٌلث طرحنلا العبلللات بلٌن الحلرب ولت من االول

والسٌاسللة بصللورة جٌللدة وحممنللا النتٌجللة فعللبل . ولكللن نللدعو االن إلللى اعتمللاد السٌاسللة 

والسبلم اساسا  فً حل المشاكل من االن فصلاعدا . اذ ان المشلكلة باتلت واضلحة للجمٌلع 

ا ان تعللرف هللذه الحمللابك جٌللدا ، وتحوٌللل ولللم تعللد تمبللل االنكللار. وبللات لزامللا  علللى تركٌلل

معرفتهللا إلللى المنللوات السٌاسللٌة والمانونٌللة لتللنجح االسللالٌب السٌاسللٌة السلللمٌة فللً اداء 

دورها بشكل فاعل. اوروبا من جهتها وخاصة اٌطالٌا ترٌد االستعاضة علن لغلة الحلرب 

كبٌلر علٌهلا الكلف  بلغة السٌاسة والمانون، لكن تركٌا ال تبلد االهتملام اللبلزم، وهلذا خطلأ

 عنه والعودة منه. 
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ككل واالشهر الملٌلة الممبلة منه بشلكل خلاص بمزٌلد ملن  1999سوف امضى عام 

االصللرار والتمسللن بالمسللاعً السلللمٌة، والللوم بللاطبلط اوروبللا والعللالم علللى المضللٌة 

 الكردٌة بشكل اعمك واظهر لهم ماذا ٌعنً السبلم موضحا  اٌاه بجمٌع جوانبه الحساسة.

ون شن تجري االن فً كردسلتان عملٌلات التمشلٌط بكلل عنفوانهلا وبمسلتوٌات ال د

تماس مع اي عام مضى. تشلٌر هلذه الحملبلت المسلتمرة رغلم حللول فصلل الشلتاء، إللى 

رغبة الدولة التركٌة فً انهاء حركة المماومة الكردٌة لبل حلول فصل الربٌع، ملع العللم 

السلبلم وسلبٌل الحلل السٌاسلً. ولكلن رغلم ذللن  اننا كنا على اللدوام وال نلزال ملع خٌلار

تبذل المساعً على لدم وساق من أجل اخبلء كردستان باكملها او ربما ازالتها ومسلحها 

 من التارٌح.

مرة اخرى انتهلز هلذه المناسلبة ألللول لزعملاء تركٌلا: للد تؤمنلون بامكانٌلة تحمٌلك 

ا  علللى مللرأى العللالم، ولللد النجللاح وآمللالكم المشللبومة تلللن، ولللد تللزدادون جنونللا  وهوسلل

تعتبرون انفسكم شجعانا  مستفٌدٌن من ذلن من التفاوت المرٌع فً موازٌن الملوى، ولكلن 

ال تستبعدوا حدوث عكس ملا تلأملون ان للم ٌكلن الٌلوم فغلدا ، وبالتلالً للن ٌمكلنكم تحمٌلك 

ظٌم النجاح. ألول لكم صراحة ان وجودي وعدمه لٌس مهما  من أجل فشلكم، فمد لمتم بتن

اإلرهاب فً مواجهتً على نطاق واسع فً العلالم بأسلره. وانلً لملدرن تماملا  االسلالٌب 

السرٌة والكٌفٌة التً نظمتم بهلا هلذا اإلرهلاب فلً الصلى بملاط العلالم وفلً كلل ارجلاءه. 

ولكننا رغم ذلن تصرفنا باتزان وصبر ملتزمٌن بالمٌم المعنوٌة دون ان نلوث الحرب او 

وانما اعتبرنا الحرب وسٌلة لتحمٌك الحل واظهار عاجلٌتله. ولكلن نخرجها عن اصولها، 

ال ٌمكلن لهلذا الوضلع ان ٌسلتمر إللى ملا ال نهاٌلة. واذا ملا اخلذتم بعلٌن االعتبلار الفتٌلات 

 PKKالكردٌات الثبلث البلتً احرلن انفسهن باالمس المرٌب وما ٌمكن ان تفعله كرٌبل 

واذا للم تكفلوا علن هلذا  PKKان ٌفعلله مناضللو  بعٌن االعتبار، تفهمون تلمابٌا  ملا ٌمكلن

الجنون ولم تساهموا فً اعداد االجواء البلزمة للسبلم والحلل السٌاسلً الللذان ٌحتاجهملا 

 الجمٌع، فلن نكون مسؤولٌن عما ٌحدث. 
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اعلن للعالم اجمع ان الدفاط عن انفسنا حك ممدس لنلا. وللن نتنلازل للط علن هوٌتنلا 

هللذه االرة عرالللة البشللرٌة نفسللها وعللن ثمافتنللا وكرامتنللا وعللن تارٌخنللا العرٌللك علللى 

االنسانٌة. لد نكون ضعفاء، وسبلحنا للٌبل ، وغٌر منظمٌن بالمستوى اللذي نشلاء، ولكننلا 

 لن نستسلم ابدا .

على هذا األساس تمع على عاتك الشعب التركً مهمة اخوٌة حما . فندعوه إلى كسر 

التللً ٌعٌشللها وفمللدان الللذاكرة والللروح التللً  جللدار الصللمت ووضللع نهاٌللة لحالللة الخنللوط

اصابته تحت المصف االٌدٌولوجً اللذي تملوم بله وسلابل االعلبلم بصلورة ٌومٌلة. كلذلن 

أدعواه إلى تحمٌك ٌمظته المومٌة وتنمٌة شعور بناء تركٌا على اساس دٌممراطلً ووضلع 

الملومً  هذه األهلداف عللى رأس جلدول اعمالله. فهلو االخلر بحاجلة إللى تحمٌلك التحلول

والللدٌممراطً بشللكل صللحٌح. كمللا أدعللوا االتللران كشللعب ولومٌللة إلللى عللدم الشللعور 

بالخوف من الكرد وكردستان. بنفس الشلكل أدعلواهم إللى ادران ان الشلعب الكلردي للد 

تغلب على خوفه بفضل الحلرب التلً دارت هنلان واخلذ ٌسلٌر نحلو الدٌممراطٌلة الحملة، 

كتفا  لكتف وتأكٌد واثبات اخاءه. واال سوف ٌتعلرة  وإلى التمرب منه والمتال إلى جانبه

 لخسابر فادحة فعبل  كما حدث حتى االن.

ختاما  اجدد عهلدي لكلم، واؤكلد بلان النصلر أللرب ملن اي وللت مضلى. بمثلل هلذه 

 ، واؤكد لكم باننً سأظل اسٌر ف1999ًالمشاعر واالفكار احٌٌكم مجددا  بحلول عام 

 نتصارات وأتمدم منكم بأسمى اٌات الحب واالحترام.خدمتكم محمما  المزٌد من اال 
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 …حتى لو هزمت، فالشعب منتصر

لمد اطلموا على الحملة التً شنوها ضدنا تسمٌة حملة الطوفلان وهلً تسلمٌة ورملز 

اعتللاد الجللٌش التركللً اسللتخدامها. امللا ردنللا علٌهللا فمللد جللاء ممللثبل  فللً بنللاء سللفٌنة نللوح 

 االمان. هذا هو جوهر الوضع المابم حالٌا .وركوبها إلى بر 
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ما نطلبه منكم انتم المثمفون هو فهم هذا الطوفلان فهملا  وافٌلا . للم اعتلد للط ان املنح 

شعبنا آماال  كاذبة او ان اعطٌه فً الولت الحاضلر ضلمانات كافٌلة علن وضلعً. ولكننلا 

 مان.رغم كل شًء سنعمل على ابداء المهارة البلزمة الرساء المركب بأ

 …الكرد ٌتعرضون للطوفان

منذ مبات السنٌن وتبذل المساعً من أجل ابادة هذا الشعب فً طوفلان. انهلا لٌسلت 

مجرد مصادفة، وانما طوفان نوح داهم شعبنا بنفس الشكل. فالمسلألة ال تتعللك بشخصلً 

 فمط، ولكننا نمر من نفس التجربة بشكل غرٌب جدا  ونشعر بها حتى النخاط.

دى شللعبنا موالللف نالصللة وخاطبللة تتمثللل فللً الحللب الللرخٌص وثنللً لمللد تلمسللت للل

العزابم سرٌعا . كذلن تلمست لدى الطرف االخر الحب الرخٌص واالنهٌار المبكر. بنفس 

الشكل راٌت موالف ضمنٌة رخٌصة لدى بعة الموى. كل ذلن ٌحدث فً فترة حساسلة 

ا  لللدى الكثٌللرٌن ومهمللة فللً نفللس الولللت. حٌللث شللاهدت مفللاهٌم وشخصللٌات مختلفللة جللد

وعلى رأسهم حركتنا. وراٌت اٌضلا  األالم التلً ٌعانٌهلا شلعبنا واللهٌلب اللذي ٌسلتعر فلً 

للبله. وتلمسلت منله الفرحلة واالملانً الكبلرى جنبللا  إللى جنلب ملع الخطلر الرهٌلب الللذي 

 ٌحدق به.

طبعا  وكما هو واضح سوف تترن كل هذه األمور اثر بالغا . وفوق هذا وذان راٌت 

وسذاجة الشخصٌات واللدول ورؤسلاء اللدول والحكوملات اللذٌن ٌتظلاهرون شلكلٌا  بؤس 

بمناصرة حموق االنسلان والدٌممراطٌلة والعصلرنة فلً وللت ٌسلعون فلً الخفلاء لتمرٌلر 

 لعبة خطرة على هذا الشعب.

جوهر المسألة ال ٌتمثل فلً تخصلٌص او علدم تخصلٌص مكلان للً، وانملا ملنح او 

الشعب الذي ألحموه فً وضع متردي وال ٌرغبلون للط فلً  عدم منح بعة االشٌاء لهذا

رؤٌة هذا الوالع. وهذا ٌبعث المرارة فً اللنفس وٌجعلنلا نشلعر باالسلى لله. انظلروا إللى 
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هؤالء النلاس كٌلف ٌحرللون انفسلهم ٌومٌلا ..ال أعتملد بلان البشلرٌة شلهدت مثلل هلذه اللبل 

 مباالة فً اي ولت من تارٌخها.

 …لمٌالد سٌدنا عٌسىالٌوم هو الٌوم الممدس 

انتهز هذه المناسبة الناشد العالم المسٌحً اٌضا  فً ولت بلغنا نبأ ٌفٌد بان احد شلبابنا 

لللد احللرق نفسلله فللً مدٌنللة عنتللاب، وبللاالمس مزلللت احللدى الفتٌللات الكردٌللات جسللدها 

اسللتنكارا  وتندٌللدا  بللالظلم وكنللداء إلللى السللبلم. ال نللرى فللً انفسللنا حللك مطالبللة االوروبٌللٌن 

بلللالكثٌر، ولكنهلللا ملللدعوة إللللى اعلللادة النظلللر فلللً مسلللؤولٌاتها تجلللاه الجمهورٌلللة التركٌلللة 

 المتعارضة مع مبادئ اوروبا.

هم انفسهم من ابرم معاهدة لوزان فً مدٌنة للوزان السوٌسلرٌة، ولكلن انظلروا الٌلوم 

إلى سوٌسرا التً تعد زعٌمة الدٌممراطٌة، فممابل منحها حصة ملن مشلروط الغلاب تبعلث 

ًو بعللدم الللذهاب إلللى ببلدهللم. فلتنللدن هللذه الللببلد علللى لللً  الرسللالة تلللو االخللرى تتوسللل إللل

رؤوسكم، واعلموا اننً لم افكر لط فلً المجلًء الٌهلا. هلا هلً ذا الحسلابات االنانٌلة لهلذه 

الدولة التً تعتبر نفسها زعٌمة الدٌممراطٌة..ولكنها تعرف كٌف تحصل على حصلتها ملن 

ي ملٌون فرنن سوٌسلري فلً 500منذ االن باستثمارات تمدر بـ رمشروط الغاب. لمد لامت 

ولت ٌتمرا شعب هذه الببلد ركردستاني واالرة فً االلم والبؤس وٌلبن تحلت التعلذٌب. 

ي ملٌللون فرنلن مللن أجللل 500أللم ٌكللن ملن بللاب اولللى ان ٌسلتثمروا بضللع للروش ولللٌس ر

 معالجة آالم هذا الشعب..؟.

كانلت ملرة. ال بلأس ان تهتملوا بببلدنلا، ولكلن للٌس  انها حملابك جلدٌرة باالشلارة وان

؟وملا …على اساس االستغبلل فمط. اٌن الدٌممراطٌلة وحملوق االنسلان التلً تحثلون علٌهلا

احمرها ملن حسلابات..اننً أدعلواكم إللى التفكٌلر بلً للٌس كملا انلا وانملا كانسلان. ولكلنهم 

ملة ملع انملرة، ٌلا لهلا ملن ٌسعون لشل تأثٌري والتروٌ  للكرد اللذٌن تلربطهم عبلللات حمٌ

 حسابات بغٌضة.. من هم الكرد الجٌدون فً نظركم..؟ 
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مجمل المسلألة ٌكملن فلً : ر ملاذا سلنفعل بلـ آبلو هلذا..ي ملع العللم اننلً لسلت معجبلا  

بنفسً لذلن الحد وال ارتاح لها، ولكننً اصلبحت رسلالة متواضلعة لهلذا الشلعب بلدال  ملن 

ات بصدده من أجل شلل تلأثٌره، هلذا ملا تفعلله اوروبلا زٌادة آالمه. وهو ما ٌجرون الحساب

وامرٌكلللا عللللى حلللد سلللواء. اي انهلللم ٌبحثلللون علللن سلللبل شلللل تلللأثٌره وتفرٌمللله علللن كلللرد 

انمرة..فٌرهبون البعة بوكبلء النٌابة والبعة االخر باالعتماالت او االلماء به فً الصى 

لٌزعملوا بلانً اخللك  بماط االرة. وهو نفسه سبب ازمة الشرق األوسط. ثم جلاءوا الٌلوم

لهم المصاعب. ارٌد ان اسألهم: هنان المبلٌٌن من ابناء شعبنا الذٌن اردٌتموهم ارضلا ، ثلم 

تمولون دون حٌاء وخجلل ر اإلرهلاب ي ألٌسلت اللدول المتورطلة فلً حمللة الطوفلان اكبلر 

 اإلرهابٌٌن فً العالم..؟.

ملد اطللك حللٌفكم عللى هلذه ٌسرنً هنا ان اناشد الوالٌات المتحلدة االمرٌكٌلة للولً: ل

المنلللاورة تسلللمٌة الطوفلللان. هلللل تعلللرف اٌهلللا اللللربٌس االمرٌكلللً وٌلللا اٌهلللا المسلللؤولون 

االمرٌكٌون ماذا ٌعنً الطوفلان..؟ انله ٌعنلً الهلبلن والمضلاء عللى كلل كلابن حلً. حسلنا  

؟ ألم آت إلى اوروبا بحثا  علن السللم دون لٌلد او …وهل ٌحترم حلٌفكم هذا حموق االنسان

 ..؟ اال اعامل هنا معاملة الرهابن..؟.شرط

اي منطك واٌة مشاعر انسانٌة تحكم هؤالء الناس، ٌصعب فهمها. لد ٌكون شعب ملا 

ًو  ضعٌفا ، ال متحدث باسمه، وال مدافع عنه، ولكن ٌجب ان ٌتمتع المرء تجاهه بضلمٌر حل

تامة من انله للو وخاصة فً هذه االٌام الممدسة ر ٌوم مٌبلد سٌدنا عٌسىي، واننً لعلى ثمة 

جاء سٌدنا عٌسى وجلس مكانً لملا دنلا منله احلد وللو لمجلرد الملاء التحٌلة. اجلل اننلا أملام 

 والع اسٌر للمصالح االنانٌة لهذه الدرجة  والع مر ولكنه حمٌمة. 

ال ٌراودنً اي شن فً ان سٌدنا عٌسى شخصٌة عظٌمة، شخصلٌة السلبلم الحمٌملً  

ل العلالم المسلٌحً كلمتله لوللف هلذا النظلام الظلالم شخصٌة سبلم تلن االرة. متلى سلٌمو

الذي ٌسانده وجعلله بلٌلة فلً رللاب الشلعب الكلردي..؟ متلى سلتتحرن باسلم سلٌدنا عٌسلى 

وتحترمله..؟ انطبلللا  ملن ذلللن فلاننً اثملن عالٌللا  االحتلرام اللذي ٌكنلله لداسلة البابلا للشللعب 
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ل معهلللم وال حتلللى الكلللردي. وللعللللم أللللول اننلللً ال انشلللغل باالشلللخاص وللللٌس للللً عمللل

 …المؤسسات، وانما االنظمة والدول والحكومات

انهم ٌموللون: ر مجملل المضلٌة هلو انله ال ٌمكلن اٌجلاد مكلان آلبلو ي وكلان كلل هملً 

منصب على اٌجاد مكان لً. لٌعلموا اننً واجهت اسرتً وانلا ال ازال فلً ربٌعلً السلابع 

انهم ال ٌملكون للوة اللبلق راحتلً، وكونت نفسً واعددتها اعتمادا  على ذاتً. ناهٌكم عن 

فحذاري من محاولة كهذه. غٌلر اننلً أدعلواهم إللى تلرن هلذا الموللف غٌلر الشلرٌف ملن 

 شعبنا الذي ٌبحث عن حموله ممثبل فً شخصً.

لست انا جوهر المشكلة، لكنهم ٌزعمون انهم لو نجحوا فً فصل اللرأس علن الجسلد 

ألة بسلٌطة لهلذه الدرجلة. احلذرهم ملن مغبلة ٌسهل علٌهم االستٌبلء على هلذا الجسلد. المسل

اعتبللار انفسللهم اذكٌللاء، واعتبارنللا مشللردٌن بؤسللاء. هللذا فللً ولللت ٌلتللبم فٌلله شللمل الكللرد 

المتشتتٌن، االمر الذي ال ٌكنون له اي احترام، جوهر المسألة ٌكملن فلً رغبلتهم: رللنحكم 

 عمل السٌاسً..ي.السٌطرة علٌه، ونكتم انفاسه بحٌث ال ٌعود لادرا  على ممارسة ال

التمس العذر من ابناء شعبنا، فكنت أتمنى ان ابشره بما فٌه الخٌر بمناسلبة عٌلد رأس 

السنة ولكن هذا العالم لٌس عالما  صنعناه نحن. فاالرادة التً نواجهها هً عالم االسلتغبلل 

ٌله واالضطهاد والتعذٌب المابم منذ لرون طوٌلة. شًء مؤلم ولكنه حمٌمة. كلل ملا نسلعى ال

هنا هو تعرٌة هؤالء الظالمٌن وخلوة النضلال فلً ملواجهتهم. فلً مثلل هلذه الحلال للٌس 

هنان داط إلى احلراق انفسلكم او انتظلار المعجلزات منلا، وانملا أدعلوا الجمٌلع إللى تحمٌلك 

شًء فً سبٌل الوحلدة. ثملة دروس ال تحصلى ٌمكلنكم استخبلصلها ملن لصلة الفتلاة التلً 

حلاورت مجموعلة ملن المثمفلٌن جمعلت تولٌلع ملا ٌملارب  مزلت جسدها باالمس. لبل اٌلام

الثبلثٌن مثمفا  من المستاءٌن من اسلوبً. فً الوالع هنلان شلًء ٌمكلن ان ٌسلمى بلالتعنٌف 

او الحدٌث بمسوة. ولكننً ال استطٌع ان اصد نفسً عن توجٌه السؤال التالً إلى البعة:   

م..؟ انكم مثمفون، فً نفس الولت الفلت ر من انتم مثمفون اما ماذا..؟ من اٌن لً ان اعرفك

النظر إلى اننً ال احبذ حمبلت جمع التوالٌع بهذا الشكل، وأدعواكم بدل ذلن إلى مواجهلة 

الفاشللٌة. فلمللاذا لللم تبللدءوا بحملللة جمللع التوالٌللع فللً مواجهللة المجللازر التللً ترتكللب فللً 
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وعمبلنللً..؟  كردسللتان والفاشللٌة وممارسللاتها..؟ هللل جمللع التوالٌللع ضللدي امللر وجللدانً

آالف لرٌة علن الخارطلة، املا التعلذٌب فحلدث وال  5ـ  4فوطننا ٌتعرة للنهب، وازٌلت 

حر ، وحمبلت االبادة فً كل مكان. فهل هنان من نظم حملة جملع التوالٌلع فلً مواجهلة 

 هذا الوالع..؟.

ال نلدري … لو للت ان العدو وراء هلذا االملر، ٌلردون علٌنلا بملولهم: ر انلن تعتبرنلا

ان …! ؟ي. لٌست هذه هً الحمٌمة، أدعواكم إلى شًء من الكرامة واحترام الحمابك…ذاما

كنت لد لسوت علٌكم فأعتذر الف مرة، ولن اكرر ذلن مرة اخرى. ولكن لٌسلت هلذه هلً 

فلللم … المضلٌة، فهللً مختلفلة تمامللا . انظللروا إللى للللوب شلعبنا  إلللى للللوب شلبابنا وفتٌاتنللا

ة على من ٌمزق جسده بما فٌله شلعر رأسله بهلذه الصلورة. ٌشهد تارٌح اي شعب اخر امثل

هذا ما ٌجلب ان تفهملوه وتنظملوا الحملبلت ملن أجلله، كٌلف لكلم ان تزعملوا انكلم مثمفلون 

 دون المٌام بذلن..؟! اننً اشعر بالخجل من نفسً واالنسانٌة حٌن الفظ كلمة مثمفٌن.

إللى اٌلة دوللة ٌمكلن ان سٌل من االسبلة ٌطرح كل ٌوم: ر ماذا سٌكون مصٌر آبو..؟ 

ٌتجلله..؟ آبللو بصللدد المسللاومات، آبللو متضللاٌك وال ادري مللاذا .. ومللاذا..ي. وغٌرهللا مللن 

االسبلة التً ٌندى لها جبٌن االنسانٌة واشعر بالخجل من نفسلً للٌس كشلخص وانملا باسلم 

شعبً. فً الوالع لم افكر فً امور كهذه فلً اي وللت ملن االوللات، كملا للم افكلر بالسلفر 

البلدان االجنبٌة. حٌث اعتدت التفكٌر فً وطنلً وانلا رهلٌن اربعلة جلدران، وان ارى  إلى

ابناء بلدي ٌضلحون بحٌلاتهم فلً سلبٌل وطلنهم. لملد للتهلا ملرارا ، وألولهلا االن لملد عشلت 

خار  ببلدي عشرون عاما ، ولكننً صنعت وطنا  وانا فً المهجر. وسلأظل اواظلب عللى 

حتى لو كنت فً المبر. فلٌست هنان اٌة اشكاالت فً هلذا عملً واصنع وابنً هذا الوطن 

الصدد. فالسؤال المطروح واالهلم بالنسلبة للً هلو: اي مكلان سلٌكون وطنلا  البنلاء شلعبنا، 

وكٌف سٌكون شكل الحٌاة فٌه..؟ كٌف تعودون إلى وطنكم، وباي السبل تصلون الٌله دون 

الجمٌللع إلللى تنظللٌم الحمللبلت وبنللاء ان تنتهللوا إلللى االبللد بللٌن االٌللدي االجنبٌللة..؟ أدعللوا 

 االتحادات فً هذا االتجاه لما له من اهمٌة لصوى.
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ال  حٌللاد فللً مواجهللة المظللالم، وعلللى أوروبللا أال تتنللالة لهللذا الحللد مللع الواللللع 

ومبادبها. فبل حٌاد فً وللت ٌلذوق فٌله أحلد االطلراف علذاب الجحلٌم، بٌنملا ٌملوم الطلرف 

الظلم أو مشاركته وال سبٌل آخر. اسألكم اسلتخدام التعلابٌر االخر بالمتل فمط. فاما مواجهة 

أوروبللا  ارٌحـللـفللً مكانهللا الصللحٌح ، الن الضللمٌر الحللً خصلللة ال غنللى للمثمللف عنهللا. ت

 حافل بالمثمفٌن، فلندرسهم ولنعتمدهم اساسا  لنا.

، وللم ٌسلبك للً ان طلبلت العلون والمسلاندة APOلٌست هنان مشكلة تسلمى مشلكلة 

أرغلب فلً ان ٌسلٌل أحلدا  دمعلة ملن أجللً. أملا احلراق اللنفس وغٌرهلا ملن  من احد، وال

العملٌات المماثلة، فبل أصوبها بتاتا . كذلن ال أرى حاجة لتنظٌم المسلٌرات ملن أجللً. أملا 

اذا كنتم تفعلون كل ذلكم من أجل انفسكم، فلن أدخر جهدا  فً مساندتها. ولد أتٌت إللى هنلا 

لحاجللة امكللث هنللا وألللٌم طللوٌبل . ٌجللب ان تتكللرس كللل مللن أجللل الوحللدة، واذا دعللت ا

اجتماعاتكم وتبلحمكم فً سبٌل وطنكم وحرٌته. لهذا السبب أتٌت للٌس ملن أجلل نفسلً أو 

. وثموا تماما  لم 1987و  1982اٌجاد مكان خاص بً. ولتعلموا اننً زرت أوروبا عامً 

 البٌوت، فعدت أدراجًأحتمل  البماء أكثر من خمسة عشر ٌوما  رغم الامتً فً أفخم 

 إلى حٌث أتٌت.

اذا كنت لد عدت إلى أوروبا مجددا  هلذه االٌلام، فللٌس لشلًء سلوى لتخفلٌة علذاب 

الجحللٌم الللذي ٌعٌشلله شللعبنا، ولكشللف هللذه الحمٌمللة لبلوروبٌللٌن، ولمللول كلمللة كفللى لهللذا 

للم الوضع. ولكلنهم ال ٌرٌلدون ان ٌسلمعوا صلوتنا أو انهلم  ٌملاطلون، فٌموللون: ر للم نلر، 

نسمعي. ازمعوا على اجراء محاكمة، فاستنكفوا رغم لبولً بها. وكانوا ٌنوون تطبٌلك آلٌلة 

مللرتبط بللالمجلس واالتحللاد االوروبٌللٌن، ولكللنهم نسللوا ذلللن. لمللاذا..؟ النلله لللم ٌنطبللك مللع 

مزاجهم، واالن ٌسعون البعلادي. لٌعلملوا جٌلدا  اننلً ال أطٌلك البملاء هنلا حتلى للو كبللونً 

ن هنان مشكلة جادة ولد اتخلذتم الملرار بشلانهم وحلاولتم فعلل شلًء ملا فلً بالسبلسل. ولك

مؤسساتكم، ولد أتٌت من أجل االلدام على الخطوات العملٌة فلً هلذا المٌلدان. عللى االللل 

ٌجب ان ٌحترم االنسان لراره. على البرلمان والمجلس االوروبٌٌن احترام المرارات التلً 

عنٌون بهذه الملرارات..؟ أال تعتبروننلا طرفلا  فلً المضلٌة اتخذاها كحد أدنى، ألٌس نحن الم
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وتنظرون الٌنا على اننلا الطلرف الملذنب..؟ اذا فلملاذا هلذا الصلمت، ولملاذا هلذا االلصلاء 

 والتغٌٌب..؟.

لمد أتٌت للمنالشة والحوار، ولكنهم ٌتنالشلون ملع اشلخاص اعتٌلادٌٌن وٌتهربلون ملن 

ون اللماء بنا. ٌمنحوكم جمٌعلا  حلك اللجلوء، بٌنملا الحوار معنا. ٌلتمون بكم، فً حٌن ٌرفض

ٌتهربللون مللن منحللً. ومللع اننللا صللناط هللذه المرحلللة، فٌعتبروننللا وكاننللا غٌللر موجللودٌن. 

ٌمنحون اللجوء السٌاسلً للرعلاة فلً جبلال ببلدنلا واالمٌلٌن واللذٌن وصللوا أوروبلا بشلتى 

وكٌلل النٌابلة هلو المخلول السبل. أما حٌن تمسنا المضٌة فٌموللون:ر للد تتعلرة للتولٌلف، 

الصدار المراري . انها المور عجٌبة فعلبل  وال أشلرحها لتشلعروا بلااللم، وانملا أشلٌر الٌهلا 

لما فٌها من دروس واحتراما  للحمٌمة. حسنا ..!، وماذا سلٌحدث فلً الغلد..؟ ال أدري ولكلن 

اجٌدٌلة حملا ، أو أدعوا شعبنا والمثمفٌن وأصدلاءنا أجمع إلى معرفة انه لد تحلدث أشلٌاء تر

العكللس لللد تحللدث أشللٌاء جٌللدة فعللبل  وبللنفس هللذا الشللكل بللدأت وأتٌللت بللارادتً، وسللأختار 

النتٌجة بارادتً ولربما تكون على شكل اضراب عن الطعام حتى الموت. على ما ٌبدو ان 

لً الحك  فً ذلن. اننً لست شخصا  من النوط الذي ٌؤكل لحمه بسهولة أو ان ٌجعل أداة 

سٌاسللٌة. هللم اٌضللا  ٌعرفللون هللذه الحمٌمللة. لللذلن ال أرى مبللررا  الن ٌأسللف أحللد ألالعٌللب 

لاببل :ر واخ كٌف حصل ذلن ، اه لماذا لم نمم بالعمل الفبلنًي. لم آت بحثا  عن الموة، وانما 

 لمنح الموة لشعبً، والزلت أمنح الموة حتى اللحظة وسأظل كذلن حتى النهاٌة.

االنسان أكثر من ذلن. ولكن ماذا عسانً فاعل ان لم  ال أعتمد انه ٌجب ان ٌنتظر من

تجر الرٌاح كما نشتهً رغم كونله نظاملا  لله بلاط طوٌلل. وحشلٌة هلذا النظلام عللى ملرأى 

الجمٌع. لذلن فان هلذا الملدر ملن الصلمود ٌكفلٌكم ونرٌلد. اال ٌكفلً اننلً عمللت لكلً أحٌلا 

لمٌاملة وال نمعلدها لمجلرد كلون حٌاة منضبطة ومسؤولة لهذا الحد..؟ ولكن ٌجلب اال نملٌم ا

 الحمٌمة بهذا الشكل. بتعبٌر آخر ٌجب االستفادة منها لخدمة هذه  الزٌارة.

ٌمكننً المول بثمة أمتن من اي ولت مضى بان هذا الشعب منتصلر حتلى للو هزملت 

انا. هكذا االمر بشكل لاطع. ٌرٌدون لبلمور ان تسٌر نحلو النمطلة التالٌلة:ر سلوف تهلزم ، 

ذا الشللعب مرهللون بالمضللاء علٌللن ي اننللً ألبللل هللذه اٌضللا . فللبل أجللري وراء انتصللار هلل
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المنصب أو الرتبلة. ولسلت ملن النلوط اللذي ٌعشلك الصلفات وااللملاب، ولكلن ان منحلونً 

اٌاها فانا مستعد لها تماما . ان كان االعتمال فلٌكن، واذا جاء الملوت فمرحبلا  بله، ٌكفلً ان 

م هذا االمر والتحلً بالشجاعة والكراملة. واننلً لعللى ٌنتصر هذا الشعب . لذلن ٌجب تفه

ثمة تاملة ملن تمتلع شلعبنا بهلذه الصلفات.تأكٌد الشلهداء االبطلال عللى هلذه الحمٌملة بمنتهلى 

سنجسد نفلس الملروءة والشلجاعة  الوضوح اعظم لٌمة بالنسبة لً. أغلب الظن نحن اٌضا  

 بالثمة التً نستمدها منهم.

 …سً وسأختتمه بمشٌئتًانا الذي اخترت سبٌلً بنف

ال أعمللد كللل آمللالً علللى أوروبللا وال انللا بٌللابس منهللا. فللاالوروبٌٌن ٌعرفللون جٌللدا   

حساباتهم والعمل الذي ٌجب المٌام به فً هذه الفترة بشكل خلاص. فهلم والعٌلون، عملبلء 

وٌجمعون بٌن ضمابرهم ومصالحهم بشكل جٌد. وال ٌحبذون مغامرٌن من أمثالً. فلسلنا 

الرومانسٌة. فضلبل  عللى ذللن تتحلرن أوروبلا حتلى النخلاط وفلك األالعٌلب  نعٌش عصر

والمصالح، وهذا ما كنت أعرفه من لبل. والورلة الكردٌة ذات لٌملة عالٌلة فلً مواجهلة 

 االتران، ولم ٌمتصروا فً استخدام هذه الورلة بشكل جٌد.

ٌلون مل 500سبك لً واشرت إلى السوٌسرٌٌن الذٌن حصللوا عللى فلرص اسلتثمار 

فرنن فً مشروط الغلاب. النلروٌ  اٌضلا  حصللت عللى نصلبٌها، كلذلن السلوٌد وانكلتلرا 

وفرنسا، وباالصل ألمانٌا غارلة فً هلذا المشلروط حتلى الرلبلة، بٌنملا ستحصلل اٌطالٌلا 

على فرص االستثمار لرٌبا . ٌفعللون كلل ذللن ممابلل كلتم صلوت الشلعب الكلردي وعللى 

شٌبا  او منحه مجرد فتات وبماٌا تماملا  كالمتسلولٌن.  حساب دماءه، اي دون اعطاء الكرد

اجل المسألة واضحة لهذا الحلد. السلؤال المطلروح هنلا هلو لملاذا ٌرفضلون لبلولً..؟ ال 

أعتمد انها معادلة ٌصعب علٌكم فهمها. ٌمال باننً عبء ثمٌل علٌهم، وعللى اللذي ٌمبلنلً 

ولة التركٌلة. واال فلبل غبلار عللى ان ٌكون مستعدا  للتضحٌة بمصالحه االلتصادٌة مع الد

اننً سٌاسً من الدرجة األولى والمخاطب الوحٌد من الناحٌة المانونٌة. ولكن هنا بالذات 

ٌنبري البعة فٌمول: ان لبلت تذهب مابة ملٌون دوالر مهلب اللرٌح. فلً هلذه النمطلة ال 
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لذلن علٌكم  آمل من اوروبا اي شًء، الن انتظار شًء ما ٌتنافى مع المنطك االوروبً.

 عدم االستغراب وفهم الحمابك بشكل صحٌح.

 وم كل بلد بتكوٌن كرده. لماذا..؟ النهم ٌحصلون على مبالغ طابلة من تركٌا.ـٌم

الٌست سوٌسلرا أكثلر اللدول الداعٌلة إللى الدٌممراطٌلة وروسلٌا كلذلن، بلل وسلابر اللدول 

على الكلرد. تركٌلا ملن  االخرى الصغٌرة منها والكبٌرة.؟ تلن هً الحسابات التً تجري

جهتها ماهرة جدا  بهذا الخصلوص وتمللن تجربلة خمسلة عشلر عاملا  وتلدرن جٌلدا  كٌلف 

ترضللً الجمٌللع. لللذلن وحسللب منطللك المصلللحة، كللان المفتللرة اال اجللد مللأوى فللً اي 

مكان، هذه هً المصة بابسط تعابٌرها. فوجودي ٌتعارة مع مصالح الجمٌع. وال أللول 

تبع اسلللوبا  حساسللا  وغرٌبللا  فللً مسللٌرتً دون ان اعتللرة او اننللً سللأزحف، وانمللا سللأ

اشللتكً شللٌبا . لمللد اختللرت سللبٌلً بنفسللً وسللأختتمه بللارادتً. ولللن استسلللم لحسللاباتهم 

المصلحٌة ابدا ، وسأظل أأبى السموط إللى مسلتوى حسلابات مصلالحهم، ولهلذا للن اسلمح 

. اننللً مفٌللد لللوطنً لبلمللور لللط تصللل إلللى درجللة ٌمولللون لللً فٌهللا انللن مفٌللد لمصللالحنا

ولشعبً ولن اتنازل عن هذا الوضع ولن اتراجع عنه ابدا ، هذا هو جوهر المسألة. فماذا 

افعل، هل اتراجع او اتنازل عنها..؟ انظروا إلى البلارزانٌٌن كٌلف ذهبلوا وابتعلدوا عنهلا 

نهابٌللا ، بللل وبلللغ بهللم االمللر درجللة المراهنللة والتلل مر علللى حٌللاتً. لللذلن تمللوم شللبكات 

لمصالح بمنحهم رالبارزانٌٌني مبالغ طابلة، فً حٌن تعملل عللى سلد جمٌلع االبلواب فلً ا

وجوهنا. من هنا ندعو الكرد إلى فهم هذه الحمٌمة جٌدا ، وتكوٌن لوة الفهم بدال  من البكلاء 

والنحٌب والمٌام بكل ما ٌلزم فً سبٌل وطنهم، دون مطالبتً بالمزٌلد او البكلاء والنحٌلب 

ً افسللدت حسللابات شللبكات المصللالح بشللكل كبٌللر، وكنللت مضللطرا  الن مللن أجلللً. الننلل

افسدها، النله للم ٌكلن هنلان سلبٌبل  اخلرا  تعبلر كردسلتان بله علن نفسلها، ولملا تبنلى احلدا  

 الشعب الكردي، هذا ما تعلمته من تجربتً الشخصٌة. 

لبل اٌام جاء ملا ٌسلمى بصلحفً ٌونلانً الجلراء ممابللة صلحفٌة معلً، بعلدها عللك 

عبللارة انللا احتللرم شللعبً بللبل حللدود بموللله: ر اال ٌعلللم آبللو ان عصللر المغللامرٌن لللد  علللى



 

 222 

 روما  ةمسير 

مضى..؟ ي طبعا  هذا الصحفً عدٌم الشرف، ففوق ذلن ٌحاول ان ٌعملنً. هذا ملع العللم 

ان الٌونللانٌون حللٌن ٌتضللاٌمون ٌهرعللون علللى الفللور لبلستفسللار عمللا سللٌفعله الكللرد. 

و تللن..ي. حسلنا  ولكلن ملا شلانن، فتحلرن انلت كملا ٌمولون: ر آبو ٌتحرن بهذه الطرٌمة ا

تشاء، ولٌمم الٌونانٌون ملن ربلٌس وزراءهلم إللى تفسلٌر االملر كملا ٌحللو لهلم، فلذلن للن 

ٌحط من لدري ولن ٌكون مؤشرا  على صعوبات او ضلابمات اعانٌهلا. فانلا مسلتعد لفعلل 

المهلم هنلا هلو  المستحٌل من أجل شعبً حتى لو كنت فً المبر دون ان اتهٌب اي شًء.

اننً لدمت اعظم التضحٌات ونكران ذات ال مثٌل لله فلً سلبٌل شلعبً، وللٌس المهلم ان 

اكون مغامرا  او سواه. وهذا ٌكفٌنً، بلل وٌزٌلد وهلو مبعلث الفخلر واالعتلزاز. وال اهلتم 

 لط بالرتب والمناصب الفخرٌة التً ٌمنحنً اٌاها االخرون، فهً لٌست ذات

  اهمٌة تذكر بالنسبة لً.

سللوف اكللرس كللل جهللدي فللً االشللهر الممبلللة لمسللٌرة السللبلم. فللً الوالللع كللان 

المفترة اال ٌكون السبلم مجرد مسٌرة، بل مرحلة من مراحل الحٌلاة، ولكنله للد تحلول 

إلى مسٌرة بالنسبة لً وآلت بنلا األملور إللى ملا هلً علٌله االن فلً سلبٌل هلذه المسلٌرة، 

و كلفتنللً ذلللن حٌللاتً، سللأفعل ذلللن لللٌس وسللأظل متمسللكا  بهللا ومصللرا  علٌهللا حتللى للل

الغراة تكتٌكٌة كما ٌزعمون، بل الننً آمنت بهذا العمل لٌس االن، وانما لبلل ان آتلً 

إلى اوروبا. الجدٌر ذكره ان الوثابك التً بعث بها جنراالت الجٌش التركً فً شهر آب 

ً بولللف بطرٌللك غٌللر مباشللر، موثمللة بحٌللث ال ٌمكللن انكارهللا. هللم دون سللواهم طللالبون

الطبلق النار. اوٌعتمدون انفسهم تكتٌكٌون بارعون، او مهرة ال ٌعلى عللٌهم..! ملع العللم 

ان المطالب التً تمدموا بها من أجل تحمٌلك السلبلم هلً نفلس المطاللب التلً تملدمت بهلا 

شخصٌا . حٌث سبك لً ولللت اننلا بلأمس الحاجلة إللى وضلع نهاٌلة لنزٌلف اللدم وتحمٌلك 

ى العكللس مللن ذلللن ٌطلمللون العنللان الدبٌللات النعللً الرخٌصللة ودفللع السللبلم. ولكللنهم عللل

مللواطنً االناضللول المسللاكٌن إلللى تنظللٌم الحمللبلت تحللت اسللم امهللات الشللهداء وشللعار 

سنأكل لحمه نٌبا . لٌعلموا جٌدا  ان ما ٌفعلونه لٌس عمبل  شلجاعا  وال ٌملت باٌلة صللة إللى 
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 تمدم على اٌلة خطلوة ملن أجلل السلبلم الكمالٌة. ان تترن االمهات تتخبطن فً الدماء وال

تنالة صارخ ال ٌمكن التسلٌم به. لمد آمنت باهمٌة التمسلن بالحلل السللمً. فعللى سلبٌل 

المثال ورد فً الرسالة التً بعثوها فلً االسلبوط الثلانً ملن أكتلوبر بلالحرف الواحلد ملا 

حمملى لدرجلة ال  ٌلً: ر انتظر ٌا آبو، فسوف نرد على دعوتن إلى السبلم..ي. طبعا  لسنا

ٌمكننللا فهللم الشللعار الللذي رفعللوه تحللت زعامللة دٌمٌللرال اعتبللارا  مللن األول مللن أكتللوبر. 

ولسنا من السذاجة  بحٌث ال نفهم معنى تصعٌد االزمة خطلوة تللو اخلرى. المعلروف ان 

االسبوط الثانً من أكتوبر ٌصادف الذكرى السنوٌة الخامسة والسلبعٌن لمٌلام الجمهورٌلة 

ون لصفنا بتلن الصوارٌح على غرار ما فعلوه مع صلدام. وهلذا شلًء مهلم وكانوا ٌزمع

راٌنللا ضللرورة التصللرٌح بلله هنللا. فكللانوا لللد  أجللروا كللل اسللتعداداتهم بموجبلله، ولللٌس 

مصللادفة ان أطلمللت تلللن الصللوارٌح علللى صللدام بعللد ان نصللبت علللى سللواحل البحللر 

تسابلوا عن السبب الذي االبٌة المتوسط وعلى الحدود مع سورٌا. استغرب الكثٌرون و

دفعهم إلى امطلار صلدام بتللن الصلوارٌح. فلذلن هلو مخطلط تللن العملٌلة التلً هندسلتها 

الوالٌللات المتحللدة علللى أسللاس التحللالف االسللرابٌلً ـ التركللً. وال أدري ان كانللت هللذه 

العملٌة فً مصلحة كلنتون أم ضد مصلحته..؟ لكلن المهلم ان الفضلابح المفتعللة ولضلاٌا 

االلاللللة كلهلللا مرتبطلللة بهلللذه الخطلللة. ونلفلللت النظلللر إللللى ان  لصلللف السلللودان العلللزل و

 وأفغانستان كان خطوة تمهٌدٌة لهذا المخطط. 

هذه االزمة، لم تكن أزمة عابرة أو بسٌطة، بل كانوا ٌرمون من وراءها إللى المٌلام 

ملة بعمل ضدي ٌهدف اساسا  إلى السٌطرة على الشرق األوسط برمته. وادراكا  منلً لحمٌ

االمر بدأت بمبلادرتً ودعلوت إللى السلبلم ، ولللت لبلوروبٌلٌن واللروس ان السللم مهلم 

لمواجهة مخطط الحرب الذي فرضوه على المنطمة. ال احد ٌرغب فً فهم هذه المسلألة، 

 ولكنها تظل الحمٌمة بعٌنها. وهذا ما سٌؤكده التارٌح فً الغد.

لكلرد وحلدهم وانملا ملن أجلل ما لمت بله كلان مسلٌرة سللم حمٌمٌلة، للٌس ملن أجلل ا

الشللرق األوسللط بأكمللله وهللو نفسلله سللبب المصللاعب التللً أواجههللا االن. لللنفس السللبب 
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ودون اي مبرر ٌطلمون تلن الصوارٌح التً باتت عدٌمة الجلدوى عللى العلراق دون ان 

تكون لها اٌة لٌمة عسكرٌة. ولٌست لها اٌة عبللة مع رغبتهم فً اضلعاف صلدام، عللى 

ساهمت فً تعزٌز مكانته. هذا فً ولت كانوا ٌزعملون انهلم سلٌتحكمون  العكس من ذلن

بالمنطمللة كلهللا وٌمللوم الللبعة بللاعبلنهم ابطللال الزمللان. وبشللكل متللزامن مللع المللؤامرة 

فً وللت  MED_ TVالدولٌة، لاموا فً التاسع من أكتوبر بتعتٌم بث الفضابٌة الكردٌة 

ة التعتٌم هذه لوحدها كافٌة للداللة كم كلان كنت ال أزال فً الطابرة محلما  فً الجو. عملٌ

المخطط مرسوما  باحكام. من جهة اخرى صدرت بطالة البحث عنً من لبلل االنتربلول 

أكتوبر. توزٌلع بطاللة البحلث فلً العلالم كلله فلً غضلون ٌلوم واحلد تفٌلد الٌلة  9بتارٌح 

فٌة لفهم الوضع درجة اتحدت الرجعٌة العالمٌة فً مواجهتنا. أرى هذه الوثابك وحدها كا

 الراهن.

على درجلة المركزٌلة  المولف الذي اتخذه كل من برٌماكوف وسمٌتث ٌكفً للداللة

التلً اتبعلت فلً تنفٌلذ المخطلط. حلاول السلٌد دالٌملا االللدام عللى بعلة الخطلوات بفعللل 

توجهاته الدٌممراطٌلة، لكننلا جمٌعلا  نعلرف الكٌفٌلة التلً كتملوا بهلا صلوته والضلغوطات 

ا والوضع الذي ألحم فٌه خبلل فترة وجٌزة. كل ذلن مرتبط بشلكل وثٌلك ملع التً واجهه

المولف الذي اتخذه من أجل لطع السبٌل على اإلرهاب اللذي حلاولوا اللجلوء الٌله بابعلاد 

ال تمل عن حرب عالمٌة. ولد لفت هذا المولف انظلار العدٌلد ملن الصلحف، فلدفعها إللى 

بللة: ر انلن تنفجلر كمنبللة سللمٌة ي. انله حلدث ذو التساؤل  لماذا كل هلذه االصلداء..؟ ولا

 عبللة مباشرة مع اإلرهاب الذي خططوا له.

انهلللم كالخفلللافٌش ال ٌتحركلللون اال فلللً الظلللبلم، خططهلللم سلللرٌة وٌصلللرون عللللى 

االستمرار فٌها. ولكن رغم ذلن سأستمر فً مولفً السلمً. فً الوالع لد ٌتوافك ملولفً 

فً السبلم وحاوللت ان أشلرح لهلم ذللن صلراحة.  مع توجهات أوروبا  فمصالحها تكمن

لكنهم حاولوا توجٌه األمور نحو لنوات خاطبة وٌزعمون انهم سوف ٌمدمون على بعة 

الخطوات بحلول رأس السنة. إلى ذلن هنان متسع من الوللت ال ٌمكلن الجلزم بملا ٌمكلن 
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للة: ر عظلام زوجلً ان ٌحدث خبلل هذه الفترة. فالسٌدة مٌتران تمٌم اللدنٌا وال تمعلدها لاب

تتعذب فً المبر من أجل اإلتحاد األوروبً وارادته السٌاسلٌة..ي. ولكلن لٌسلت هنلان أذن 

 صاغٌة..! أجل هنان أوضاط غرٌبة وعجٌبة بهذا الشكل.

من الجهة االخرى ال تزال الصوارٌح والمنابل تنهمر، وسلتظل تنهملر. للذلن ٌمكلن 

علللى األلللل لكللً نكشللف وسللوف نكشللف  المللول ان مبادرتنللا السلللمٌة جللاءت فللً حٌنهللا،

وا اذانهلللم، وال ٌرٌلللدون ان  األملللور ألوروبلللا عللللى حمٌمتهلللا. غٌلللر ان االوروبٌلللٌن صلللمو

ٌحترموا لرارهم السٌاسً. من هنا فهم مسؤولون فعبل ، بل ٌجلب إلملاء المسلؤولٌة عللٌهم 

بترتٌلب  هذا ما تموله السٌدة مٌتلران وللد أصلابت فلً لولهلا. بٌنملا تملول ألمانٌلا:ر سلألوم

الوضع  بعد رأس السنة ي وما عبللة هذه بتلن فً ولت تحصلد فٌله الصلوارٌح كلل ٌلوم 

أرواح العدٌد من الناس..؟ بل تدعو الحاجلة إللى المٌلام بملا ٌللزم بموجلب للرار مشلرف. 

لٌتهم لم ٌخرجوا األمور ملن نصلابها إللى هلذا الحلد. للو اتٌحلت للً فرصلة البملاء، ربملا 

م. للسلبب نفسله أردت البملاء فلً أوروبلا، كلذلن أراد للً بعلة ساهمت فً تحمٌك السلبل

األصدلاء. بتعبٌر آخر لم أرغب فً مغادرة أوروبلا، ولكلن ملولفهم ال ٌملت بصللة تلذكر 

 مع السبلم. 

ولكن رغم كل شًء سأتمسن بالسلم، فله معانٌه ومدلوالته الخاصلة بله. فلً الواللع 

ًء فللً سللبٌله. ولكللن تركٌللا أثللارت ٌللدرن الجمٌللع معنللاه الحمٌمللً وعللازم علللى فعللل شلل

النزعات الشوفٌنٌة لدرجة باتت فلسفتها البدابٌة تسود مجلاالت الحٌلاة. وٌعلود سلبب ذللن 

إلى الخوف والهلع الذي ٌسٌطر على أصحاب لرار هذه الحرب. فلالبعة ٌلرجح العملل 

فللً الظللبلم، بٌنمللا فللً تركٌللا تمللوم عصللابات الحللرب المعروفللة، العصللابات المتللاجرة 

لحرب تفعل ملا تشلاء عبلنٌلة النله للم ٌبلك أمامهلا سلبٌل آخلر. هلذا ملا ٌجلب ان ٌدركله با

الشعب التركً جٌدا . ماذا ٌحتمل ان ٌحدث..؟ آمل اال ٌنشلغل بلً أكثلر واال ٌتجلرأ عللى 

التبلعللب بللً. أرى مللن واجبللً ان أحللذرهم مللن مغبللة ذلللن. كللذلن أحللذر جمٌللع المللوى 

ًو ب حسلابات خاطبلة. فللم آت إللى أوروبلا عنلوة، وانملا االوروبٌة وأمرٌكا من الهجوم علل



 

 226 

 روما  ةمسير 

جبللت ـ مباشللرة كللان أم بصللورة غٌللر مباشللرة ـ بموجللب معللاٌٌر المللوانٌن الدٌممراطٌللة 

وسللوف أعللود بللنفس الشللكل الللذي أتٌللت. فللاذا كللان وجللودي ال ٌطٌللب لكللم، فٌمكننللً ان 

السلبلم. أتلمس طرٌمً وأجد مخرجا  آمنلا  وسللٌما  بعلد ان لملت بملا فلً وسلعً ملن أجلل 

حٌث أعلنا ولف اطبلق نار واللذي ال ٌلزال سلارٌا  حتلى االن. واذا دعلت الحاجلة نتلرن 

السللبلح بشللكل ٌرضللٌنا والجنللراالت االتللران. علللى أمرٌكللا وأوروبللا االصللغاء إلللى هللذا 

النداء واالطبلط على المطالب التً لمنا بموجبها إعبلن  ولف إطبلق النار. كذلن أدعوا 

فٌه إلى التعرف على هذه المطالب التً أللر بهلا الجنلراالت االتلران الشعب التركً ومثم

كما تؤكد الوثابك الموجودة بٌن اٌدٌنا. ألٌس من األجدر بكم ان تموللوا ملاذا تفكلرون ملن 

أجل السبلم بدال  من إطبلق نعلرات الحلرب والملول:ررأس اإلرهلاب، زعلٌم االنفصلالٌة، 

تبعثلوا الرسلابل بانفسلكم..؟ لللت لنفسلً للو نبحلث سنجلب آبو ونأكلل لحمله نٌبلا  ي..؟ أللم 

 سوٌة فً الوضع الذي تعٌشه تركٌا خٌر لهم من التفكٌر فً الظبلم والتدبٌر للحرب.

لٌكن معلوما  لدى أوروبا انه حتى المط ٌضطر إلى الدفاط عن نفسه بمخالبله. ولكلن 

طة، وال تزال دملاء آالف لرٌة من لراها عن الخار 5ـ  4ما بالن بكردستان التً أزٌلت 

ضحاٌا آالف الجلرابم المجهوللة الفاعلل طرٌلة للم تتجملد، وٌغلامر األالف بحٌلاتهم ٌومٌلا  

كً ٌبلغوا سلواحل اٌطالٌلا. هلل الممارسلات التلً تلجبلون الٌهلا ملع هلؤالء النلاس لٌسلت 

ارهابا  وما ألوم به ارهاب بنظركم..؟ كل هذه أخطاء ولغط، وأكبر إرهاب هو ذلن الذي 

سونه معً. هكذا ٌجب ان تفهموا المسألة  فأما ان تضعوا نهاٌة للعبة أو تمبلوا بالرد تمار

المحتمللل وعنللدها ال ٌمكللنكم ان تطلمللوا علٌلله تسللمٌة اإلرهللاب. ولٌنظللر جنللراالت تركٌللا 

وزعماءها إلى ما ٌفعلون ولٌكفوا عن استخدام تعبٌر راإلرهابي الذي ٌلوكونه. ان كانت 

نسانٌة فلٌحددوا بشكل صحٌح من هو اإلرهابً وملن اللذي ٌملارس ال تزال لهم صلة باال

 اإلرهاب.

دون شن سندافع عن انفسنا تجلاه اللذٌن ال ٌنملادون إللى السلبلم. ال أللول ذللن عللى 

سللبٌل التهدٌللد وإخافللة الللبعة، وانمللا لئلشللارة إلللى ان نهاٌللة هللذا الصللبر سللتكون مخٌفللة 
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 أطلرح هلذا السلؤال أملبل  فلً بعلة األملور سواء كنت موجودا  أم ال. اذا ما العمل..؟ ال

ولكن للتأكٌد على انه هنلان المبلٌلٌن مسلتعدون لصلب البنلزٌن عللى أجسلادهم واحرالهلا 

وسط حشود الفاشٌٌن متحولٌن إلى كرات نارٌة تحرق معها الكثٌر. على األتلران إدارن 

الغلد للد أعجلز هذه الحمٌمة جٌدا ، وباننً أصدهم عن هذا االمر بشلك االنفلس. ولكلن فلً 

عن اٌمافهم، ناهٌكم عن ان اٌمافهم لٌس مهمتً وحدي، وباألصل للت مرة بلاننً اسلتمٌل 

. هذا ٌعنلً للد ٌحلدث  كلل ARGKلعٌن السبب، كذلن للت باننً اتنحى من  PKKمن 

شًء خلار  دابلرة السلٌطرة وللن أتحملل مسلبولٌته. انظلروا كٌلف ٌحلرق النلاس انفسلهم 

ضة لذلن. ما أعنٌه بمولً هلو انلن حلٌن تملارس الضلغوط لهلذا ٌومٌا  رغم أوامري الراف

 الحد بحك شعب ما وتتبلعب بهوٌته وكرامته، تكون لد حركت بوادر العنف فٌه بنفسن.

لسللت آسللفا  جللدا  الننللً لللم اجللد مللا كنللت آمللله رغللم الضللغوطات التللً نتعللرة لهللا 

ٌلن أتلى فلٌلأت. وعللى وكوننا فدابًٌ السبلم .على هذا األساس فانا مسلتعد للملوت وملن ا

 األغلب سٌفضل الكرد جمٌعا  موتا  شرٌفا  بهذا الشكل على حٌاة منحطة ال تساوي شٌبا .

ال أستطٌع ان أصد نفسً عن التطرق إلى مسألة الوحدة. لمد انشغلت كثٌلرا  بالعملل 

الوحدوي، وٌسلرنً هنلا ان اتحلدث لكلم عملا انجزنلاه. ففلً الٌلوم اللذي تملرر فٌله انعملاد 

وباٌعاز من الدولة التركٌة بتملدٌم  PDKاط اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر الوطنً، لام اجتم

ٌؤكللد عزملله علللى المشللاركة.  YNKي. بٌنمللا  PKKملللف خللاص تحللت اسللم ر إرهللاب 

ولكن انمرة تأمره بـر ٌجب أال تشارن فً هذه اللجنة ي. حٌلث شلاهدت فلً إحلدى لنلوات 

ا الخارجٌلة باصللدار أوامرهللا وأوعللزت لهللم التلفزٌلون مصللادفة ٌمللال :  " لامللت وزارتنلل

ال ٌزال ٌراوح وٌراوا ولكن حكومتنلا  YNKبعدم المشاركة فً اجتماط وحدوي كهذا. 

تضللغط علٌلله كفاٌللة" هللذا ٌعنللً ان الضللغوطات التركٌللة لللد حممللت النتٌجللة المرجللوة. ثللم 

فلً صلفوف  أردف المتحدث فً المناة التلفزٌونٌة المذكورة  لاببل  :ر لمد حدث شماق جاد

من منتصف الطرٌلك فلً محاوللة منله لفلة الخلبلف رالممصلود  YNKاألسرة ي وعاد 

هنا ..فً الخبلفات الموجودة بٌنه وتركٌاي. هذه األلوال انما تعبر عن حمابك ثابتلة تتمثلل 
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فلً ان هللؤالء ٌنسللفون المسللاعً الوحدوٌللة وٌعلودون مللن منتصللف الطرٌللك بللأوامر مللن 

أال ٌفعلوا، وتصرفت معهم بمنتهلى االحتلرام دون ان نتخلذ جهات خارجٌة. لمد رجوتهم ب

اٌة إجراءات ضدهم. هنا ٌجب التأكٌد على ان هذه التنظٌمات ر الكبٌرة ي ترفة االنمٌاد 

إلى الوحدة ، انها ال تؤمن بوحدة الكرد ولامت بعملل خطلر جلدا  فلً هلذا المٌلدان. حٌلث 

دة ثللبلث أشللهر وهللً تنتظللر أحجمللت عللن العللودة إلللى كردسللتان ومكثللت فللً الخللار  ملل

أكتوبر ٌبدو ان بعة الوعود لد منحلت لهلا ملن  15ـ  9النتٌجة التً تؤول الٌها مؤامرة 

فللً الجنللوب والشللمال  PKKلبللل أطللراف المللؤامرة ومفادهللا ر سللوف ٌجللري تصللفٌة 

 وتتكون تحت رعاٌتكم لٌادة جدٌدة للحركة الكردٌة ي.

ى حسلاب دملاء الشلهداء، ٌهٌلا لنفسله ـ ان الذي ٌموم بتعزٌز عبللاتله ملع انملرة علل

كابنا  من كان ـ أسوأ نتٌجة. وال ٌمكن الي كردي ان ٌمبل أو ٌنسى عبللة من هذا النوط، 

هذا ما ٌجلب ان ٌعرفله أولبلن اللذٌن تلربطهم بلانمرة عبلللة مرنلة. والشلن فلً ان الكلرد 

كللة سٌنسللحب مللن الحر APOسللٌعتبرونهم أهللدافا  مللن نللوط خللاص فللً ولللت ٌمللال بللان 

الكردٌة وانتشرت مثل هذه االنباء فً أوروبا اٌضا . الجدٌر ذكره ان عدد اللذٌن ٌؤمنلون 

مللن  PKKوٌنتظللرون هللذا الشللًء لللٌس بملٌللل. وبلللغ األمللر بللالبعة درجللة المللول:ر ان 

أحللزاب مرحلللة الحللرب البللاردة، سللوف ٌتعللرة للتصللفٌة ال محللال ومللن ثللم ٌللأتً دور 

 نة ي.االحزاب الكردٌة ذات العبللة المر

ال ٌأسلف االنسلان  اٌة حموق هً تلن التً سٌحممها هؤالء لكردسلتان..؟ فلً الواللع

للناببات التً تصٌبه، وانما الفعال عدٌمً الشلرف هلؤالء. فهلل هنلان شلعب نلال حمولله 

حسللب وجهللة   PKKمللن خللبلل مطالبللة تللابع التللابعٌن..؟ البللأس  فالشللعارات برالللة، و

الحللرب البللاردة، بٌنملا ٌعتبللره االوروبٌللون أداة غٌللر  النظلر االمرٌكٌللة أحللد ثملار مرحلللة

كثلوري مغلامر  APOمرغوب فٌها النها ال تتماشى مع العصر. فً حٌن ٌنظلرون إللى 

مضى عهلده وللم ٌعلد لله مكلان فلً العلالم كلله، وبلات ملن الواجلب ان ٌتلولى هلذا االملر 
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بل  عللى ذللن زعماء مرنون. هذه لٌست وحدة وانما مخطط إبادة وجزء من االزملة. فضل

 هنان الحملة التً خططوا لها من أجل ضرب كردستان.

فتأملوا ٌرعاكم  : كٌف تتفطر للوبنا وال نجد مكانا  فً العالم ولو بمسلاحة المبلر،  

بٌنما ٌموملون هلم بعملد االجتماعلات فلً أفخلم فنلادق انملرة بحجلة انهلم ٌعمللون ملن أجلل 

كلردي.! انله لشلًء مفجلع وللٌس هكلذا  وحدة الصف الكردي أو تشكٌل طراز ر مودٌللي

تتحمك الوحدة. كل ما فً االمر انهلم ٌحصللون عللى بعلة االملوال عللى حسلاب دمابنلا 

فٌتصرفون بهذه المرونة. ولكن والتارٌح شاهد لن ٌحصلوا على لرش واحد حلٌن ٌنتهلً 

PKK . واألكثر من ذلن سٌجعلونهم ٌدفعون الثمن غالٌا ، 

للى صلوابكم ..؟أللول للولً للشلمالٌٌن والجنلوبٌٌن فلإلى اٌه ٌا كلرد  متلى تعلودون إ

متى تتفرجون على هذه اللعبة..؟ كٌلف ٌمكلن التبلعلب بشلعب لهلذا الحلد بحجلة السٌاسلة 

الوالعٌللة أو ممارسللة السٌاسللة إعتمللادا  علللى اعمللال كبٌللرة. أال تكنللون ولللو ذرة احتللرام 

 ألجدادكم..؟ 

تملت باٌلة صللة ملع الكلرد واالنسلانٌة هذه هً جبهة الوحدة، ولكنها جبهلة لعٌنلة ال 

واإلسبلم. انها تدبٌر أمرٌكً، ولكن األمرٌكان انفسهم لن ٌملدروهم فلً الغلد وللو بخملس 

لروش. أما الجبهة التً نسعى نحن لتأسٌسها فهً واضلحة وعللى ملرأى الجمٌلع ونلدعو 

شلرٌطة ان  الكرد جمٌعا  إلى االنضمام الٌها. ونملول لهلم الٌملوا وحلدتكم اٌلا كانلت فللتكن

تكون أداة مبلبملة. وللٌكن للكلرد تمثلٌلهم فلً الدبلوماسلٌة الدولٌلة ومكلان مشلرف وكلرٌم 

ٌلٌك بهم. اذا الهلدف هنلا هلو تشلكٌل لجنلة تملوم بتمثٌلل الكلرد بشلكل مشلرف وهلو نفسله 

مطلب جمٌع الدول بما فٌها األوروبٌة، هلذا مطلبهلا ولكنهلا ترفضلنً، أللول ذللن لٌكلون 

ترفضنً فً نفس الولت الذي تمبل فٌه بوفد كهذا، للذلن التلرح عللٌكم  أمبل  وبشرى لكم.

تشكٌل هكذا وفد النه مرشح للمٌام بأعمال جلٌلة، ولد حانلت اللحظلة التارٌخٌلة ملن أجلل 

ذلللن. تنعمللد االن بعللة االجتماعللات لهللذا الغللرة، فللاذا مللا تشللكلت خللبلل االٌللام الملٌلللة 

أو المجللس اللوطنً فلاالمر سلٌان ـ  فسلوف تملوم  الممبلة ـ اٌا كان اسمها فللٌكن الملؤتمر
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بكللل تأكٌللد باعمللال مهمللة وعدٌللدة. وبراٌللً سللوف ٌكللون خٌللر عمللل فللً خدمللة الشللعب 

 الكردي. 

 ٌجب تشكٌل هٌبة التمثٌل الكردي ومعرفة سبل المٌام بأعمال جادة. فبل ٌمكن

جتماعلات المٌام بعمل كهذا بموالف عابرة ودون إبداء لوة وشجاعة المشاركة فً ا 

الوحللدة. أدعللواكم إلللى التحلللً بالشللجاعة  علللى االلللل بممللدار هٌبللة التمثٌللل التللً شللكلها 

مصطفى كمال فً حٌنها، والتحللً بلروح المسلؤولٌة. لملاذا ٌتضلاٌك مثمفونلا وتنظٌماتنلا 

لمثل هلذا المطللب..؟ وهلل هنلان سلبٌل آخلر وطرٌملة أخلرى لللدفاط علن حملوق الشلعب 

عام مضى وهنان من انجزه لبلل  100ـ  50ا هذا العمل لبل الكردي..؟ اآلخرون انجزو

مابتً عام بٌنما تمول:ر جماعتناي ان الولت لم ٌحن بعد فلٌعلموا بانه حتى اللممة الجاهزة 

ال تدخل فم االنسان كما ٌتصورون. على المرء ان ٌعرف كٌف ٌكون لناصا . وٌمكلن ان 

التلً تعملدها وان تتطلور روٌلدا  روٌلدا  تنض  هٌبة التمثٌلل هلذه بعلد سلسللة االجتماعلات 

علللى ان ٌتحلللى المشللاركون فللً هللذا العمللل باالٌمللان والحساسللٌة البلزمللة خاصللة وان 

األالعٌب المذرة تسرح وتمرح فً كل مكان وٌستوجب تحلٌلها بشكل صابب. هنلا تجلدر 

ٌة االشارة إلى ان الشعب لد استٌمظ والراي العام مكشلوف ومسلتعد لبلسلتماط إللى المضل

 الكردٌة.

ًو ال ٌسعنً اال المول لن أصلبح فلً اي وللت ملن   رغم كل الحصار المفروة عل

االولات مصدرا  للمشاكل. فانلا انسلان ملؤمن بلان ثملة اشلٌاء كثٌلرة انجلزت انطبلللا  ملن 

الصفر من أجل المضٌة الكردٌة. بتعبٌلر آخلر اننلً شلخص للادر عللى فهلم المرحللة فلً 

خلرا  نفسلً ملن موللع ٌمكلن ان ٌسلبب المشلاكل لآلخلرٌن زمانها وأسرط من الجمٌع وأ

حتى دون ان ٌملال اي شلًء. طبعلا  ٌجلب اال تسلتبعدوا احتملال ان تأخلذ المرحللة مسلارا  

خطللرا  جللدا . وال داعللً الن ٌجهللد هللؤالء السللادة أو االشللخاص انفسللهم فللً التفكٌللر بهللذه 

وارتلاحوا. كلذلن أدعلوا  المضٌة، بل وألول لعملبلء أمرٌكلا السلرٌعٌن فلً العملل اهلدءوا

المنظمات المخابراتٌة االوروبٌة ر العاللة ي إلى الهدوء والراحة، وٌمكنها المٌام بأعمالهلا 
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بحرٌة. واذا كنت الوم بعمل ما من أجل الكرد، ان ما أفعلله لٌكلون مسلاهمة منلً وهدٌلة 

 للكرد أجمع. ولو اتحتم لً الفرصة تروننً شخصا  ال ٌهاب لط، لذلن ال

 للتهجم علٌه بمبرر ودونه. داعً

انتهز هذه الفرصة فألول للشلعب الكلردي انكلم منتصلرون حتلى للو هزملت. ولكلن 

لكللً تجعلللوا انتصللاركم أمللرا  والعللا  علللٌكم ان تعرفللوا كٌللف تعملللون بالشللكل الصللحٌح 

والتحلللً بالعمبلنٌللة. وعلللى الللذٌن ٌرغبللون فللً ان ٌكونللوا صللوت هللذا االنتصللار علللٌهم 

لللذات وإبللداء المللوة والللذكاء المطلللوبٌن النلله ال ٌمكللن ان تسللٌر شللؤون التحلللً بنكللران ا

المومٌللة بشللكل آخللر، وال ٌمكللن نٌللل الحمللوق المومٌللة بلسللان مسللتنبط مللن المسللتعمرٌن 

وشخصٌات معهودة ركعت ألف مرة حتى لو كانت شخصٌات إصبلح. فالحموق المومٌلة 

رأة حتى لو كانت شخصٌات تستوجب الشخصٌات المتٌنة والتحلً بروح المسؤولٌة والج

إصبلح. لست بحاجة إللى المسلاعدة، ولكلن تلدعو الضلرورة إللى معالجلة األملور بشلكل 

صلحٌح ولللت لهللم للو شلبتم فهللاكم عنوانلا مفتوحلا  مللع اسلتعدادي التلام لتمللدٌم كلل اشللكال 

المساندة. وهل هنلان تواضلع أبعلد ملن ذللن..؟ عللى هلذا األسلاس فلان فلرص االنتصلار 

وتزداد احتماالت انتصار الكرد كلملا ازدادت المصلاعب التلً اواجههلا. فلً  لكبٌرة حما ،

 الختام أتمدم بأحر تحٌاتً وسبلمً إلى جمٌع ابناء شعبنا واصدلابنا.

  1998ـ  12ـ  25
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 …طلب اللجوء السٌاسً إلى اٌطالٌا

 1998ـ  11ـ  26

 فٌومونتشٌنو 1998ـ  12ـ  12

 ممدمه عبد و أوال االن:

 6949 / 4 / 4 _تركٌا 

الدافع األساسلً لطلبلً اللجلوء السٌاسلً هلو العملل ملن أجلل وللف االبلادة العرلٌلة 

المنظمللة التللً ٌتعللرة لهللا الشللعب الكللردي الللذي ٌعللد واحللدا  مللن ألللدم شللعوب التللارٌح 

وتشتت فً العلالم كلله وٌغلامر بحٌاتله لٌصلل إللى سلواحل اٌطالٌلا اٌضلا  وبلدأت بتأسلٌس 

فللً سللبٌل حماٌللة وجللوده المللومً  PKKزب العمللال الكردسللتانً حركللة تحللت اسللم حلل

والنضال فً سبٌل حرٌته وهوٌته، واختتام الحرب الدابرة تحت لٌادة هذا الحلزب بالحلل 

السٌاسللً والمٌللام بالنشللاط السٌاسللً فللً السللاحة االوروبٌللة، التللً تتواجللد فٌهللا مؤسسللات 

انٌن االٌطالٌلة. لمزٌلد ملن الشلرح تركٌة عدٌدة، والتمتع بحرٌة العمل والحركة وفك الملو

 اعرة المبررات على الشكل التالً: 

علام تملوم تركٌلا  2500أ ـ رغم كون كردستان وشعبها معروفٌن منذ ماال ٌمل علن 

بانكار هذا الشعب وتارٌخه وثمافتله وتركٌبتله االجتماعٌلة فلً اطلار اٌدٌولوجٌلة وسٌاسلة 
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وطللن واحلد، دولللة واحلدة لومٌللة  رسلمٌة تسللمى بالكمالٌلة. وٌللنص جوهرهلا علللى وجلود

واحدة، لغة واحدة، ثمافة سابدة وحٌدة. والمعروف ان مثل هذه الممارسات تعلد فلً نظلر 

المانون اللدولً إبلادة عرلٌلة. وللد تعرضلت العدٌلد ملن الشلعوب نتٌجلة هلذه الممارسلات 

 إلبللادة عرلٌللة علللى مللر تللارٌح تركٌللا، ولمللد ولللع االختٌللار علللى الكللرد لٌكونللوا الضللحٌة

األخٌرة. هذا فً ولت واجهت العدٌد من الشعوب اإلبادة ولم ٌبك منه سوى أللٌات مثلل: 

الكرٌللن واالرمللن واآلشللورٌٌن والعللرب وغٌللرهم مللن االللٌللات، التللً بللات خطللر االبللادة 

ٌتهدد وجودها الثمافً اٌضا  بٌنما حلافظ الكلرد عللى وجلودهم حتلى االن ال سلباب عدٌلدة 

را ، وال ٌلللزال ٌعملللل حتلللى الٌلللوم فلللً سلللبٌل حماٌلللة وجلللوده ككلللونهم شلللعبا  جبلٌلللا  وكبٌللل

االجتماعً والثمافً ولو بشكل محدود. ولكن فً وضع مأسلاوي لدرجلة للد ٌلفلظ انفاسله 

 االخٌرة ما لم ٌوضع حد ونهاٌة لعملٌات االبادة.

ب ـ للم ٌبللك أمامنلا سللوى خٌلار المماومللة فلً وجلله نظلام اإلبللادة هلذا أسللوة بجمٌللع  

تللً ناضلللت فللً سللبٌل الحفللاظ علللى هوٌتهللا  االنسللانٌة  ووجودهللا ونٌللل شللعوب العللالم ال

حرٌتهللا المومٌللة وهوٌتهللا. واذا كللان البللد مللن توجٌلله تهمللة إلٌنللا، فٌجللب محاسللبتنا علللى 

التأخٌر لهذه الدرجة وعدم تحمٌك النجاح ولٌس على المماومة التلً خاضلها النله للم ٌبلك 

لشعوب األخلرى. وللم ٌكلن بمملدورنا إطلبلق أمامنا سوى خٌار المماومة الممدسة كسابر ا

األسماء الكردٌة على أطفالنا وجبالنا ناهٌكم عن التمتع بالحموق والحرٌة والهوٌة المومٌة 

 شًء خاضع للتترٌن وال نملن وال مدرسة ابتدابٌة واحدة. وحرٌة التعبٌر والتنظٌم. فكل

ٌللع فللً مللوازٌن   ـ بنللاءا  علٌلله، تصللاعدت مماومتنللا نالصللة وفللً ظللل تفللاوت مر

الموى. وٌكاد العالم كله بما فٌها المؤسسات الدولٌة كالناتو واالتحاد االوروبلً والملؤتمر 

االسللبلمً والجمهورٌللات التركٌللة تمللف إلللى جانللب تركٌللا بصللورة رسللمٌة. بٌنمللا تمللف 

الوالٌات المتحدة وبعة المؤسسات األخرى إلى جانبها بشكل موضلعً. هلذا االجحلاف 

ة التً ال مثٌل لها مستمرة منلذ سلنوات عدٌلدة ملن جانلب واحلد وبصلورة الكبٌر والمظلم

تتنللافى مللع المللٌم االنسللانٌة والعللدل والسلللم. وضللع نهاٌللة لعملٌللة االبللادة الوحٌللدة الجانللب 
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الماسٌة والمجحفة هذه التً ال مثٌل لهلا فلً العلالم مهملة العلالم بأسلره. وإال فلان تملوٌة 

وان لم  ٌكن غٌر ممكن فهو صعب للغاٌلة. ملع ذللن  هذا النظام باالسلوب العسكري فمط

نجحنا بفضل هذه الحرب فً تعرٌف العلالم بوجودنلا الملومً وهوٌتنلا وتمسلكنا بحرٌتنلا. 

لد تكون هذه األمور غٌر ذات اهمٌة بالنسبة لبلخرٌن، ولكنها بالنسبة للكرد تطور هابلل 

 ه على العالم.ٌشبه تماما  كمن ٌنبعث من لبره وٌحٌى مجددا  لٌفتح أعٌن

د ـ لللذلن ال ٌمكللن ان ٌكللون الحللل عسللكرٌا  واالصللرار ٌعنللً الجٌنوسللاٌد راالبللادة 

العرلٌللةي. لللذلن ٌجللب لبللل كللل شللًء شللرح هللذه الحمٌمللة للمنظومللة الدولٌللة واالتحللاد 

األوروبً. الن الدٌماغوجٌة السٌاسٌة والدبلوماسٌة التلً تتبعهلا تركٌلا تحملك النتٌجلة ملع 

تعد مصدر لوة تركٌا األساسٌة. لذلن علٌنلا شلرح هلذه الحمٌملة كفاٌلة  هذه األطراف التً

 الدٌماغوجٌة. وكشف اإلبادة العرلٌة الشاملة الكامنة خلف هذه

هـ ـ رغم التفاوت المرٌع فً مٌزان الموى، حظً هذا الوضلع بمبلول مٌثلاق جنٌلف 

كلون حزبنلا طرفلا   واعتبر حزبنا عضوا  رسمٌا  فٌه. اي ان الموانٌن الدولٌة ألرت رسمٌا  

فً الحرب. فً حٌن لم تمبل الجمهورٌة التركٌة حتى اللحظة كونها طرفا  فً الحرب، ال 

وفللك لوانٌنهللا او المللوانٌن الدولٌللة. وٌواجلله هللذا الوضللع المتنللالة انتمللادات كثٌللرة مللن 

ا الحمولٌٌن واالوساط المثمفة. وتتهرب تركٌا بعناد من تولٌع هذا المٌثاق فً محاولة منهل

 للتملص من النتاب  المانونٌة المترتبة على ذلن. 

هللذا مللع العلللم ان لللادة تركٌللا مللن ربللٌس جمهورٌتهللا إلللى ربللٌس اركانهللا ٌمللرون 

مكروهٌن بوجود هذه الحرب من خبلل التصلرٌحات التلً تلرد عللى لسلانهم فلً وسلابل 

عشلرون..ي. االعبلم مثل:   ر الحرب الخفٌة، حلرب الكلرٌبل والتملرد الكلردي التاسلع وال

 ولكنهم رغم ذلن ٌتهربون من ضروراتها ومتطلباتها المانونٌة. 

و ـ للللتملص مللن النتللاب  المانونٌللة المترتبللة علللى هللذه الحللرب تتمسللن الجمهورٌللة 

التركٌة بعناد بمصطلح راإلرهابي، تفعل ذللن اعتملادا  عللى عبللاتهلا الخارجٌلة وبشلكل 
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العللم ان العلالم أجملع ٌعلرف ان تركٌلا أكثلر خاص الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة. هلذا ملع 

 خٌةـاله التارٌـــمن مارس اإلرهاب خبلل التارٌح وفً ٌومنا الراهن بجمٌع اشك

 واالجتماعٌة واالثنٌة والثمافٌة بل والبدنٌة.

كنت لد عددت فً بداٌلة رسلالتً بعلة ضلحاٌا اإلرهلاب هلذا. وتفٌلد االحصلاءات 

ها عشلرون اللف شلخص، فلً حلٌن تعتبلر خسلابرنا الرسمٌة للدوللة التركٌلة بلان خسلابر

عشرة آالف. فً هذه األثنلاء ورد فلً تمرٌلر سوسلورلن اللذي نشلرته الدوللة رسلمٌا  انله 

جرٌمللة لتللل مجهولللة الفاعللل علللى اٌللدي العصللابات المعششللة فللً الدولللة  4500ارتكللب 

دي وأخلٌت أربعة آالف لرٌة كردٌة تماما ، وتعلرة ثلبلث مبلٌلٌن ونصلف الملٌلون كلر

للتهجٌللر المسللري. هللذه الممارسللات لوحللدها كافٌللة للداللللة علللى ابعللاد اإلرهللاب المطبللك 

 والجرابم المرتكبة بحك االنسانٌة وٌتحدث عنها الجمٌع بشكل ٌومً. 

ز ـ أما بما ٌتعلك بً شخصٌا ، ثمة أكذوبة فاضلحة نشلرت للٌس فلً تركٌلا وحسلب 

ٌلا ي. انله إجحلاف وظللم ودٌماغوجٌلة ال وانما عمت العالم اٌضا ، أال وهً إعبلنلً رارهاب

حدود لها. واننً لعلى استعداد تام لدحضها فلً كلل وللت. كلذلن اؤكلد اسلتعدادي لشلرح 

هذه الخصوصٌات ـ التً أوجزتها اعبله ـ بشكل موسع حلٌن تلدعو الحاجلة. واننلً الللر 

 بمسبولٌتً كطرف فً هذه الحرب. 

ملل ارهلابً للم تكلن ضلخمة بهلذا ٌجدر بً هنا لفت انظاركم إللى ان حصلٌلة اي ع

الللف شللخص، انمللا تؤكللد وجللود حللرب  30الشللكل. فالحصللٌلة الرسللمٌة التللً تفٌللد بممتللل 

فعلٌللة. نللاهٌكم عللن األعللداد الكبٌللرة للطللابرات الحربٌللة والمروحٌللات بجمٌللع اطرزتهللا 

والمدافع والدبابات وثبلثمابة الف جندي ـ حسب األرلام الرسمٌة ـ ٌشاركون فً حمبلت 

شلٌط ٌومٌللا ، وهللذا بحللد ذاتلله ٌعللد تأكٌلدا  علللى الحللرب الشرسللة المفروضللة علٌنللا مللن التم

طللرف واحللد. الضللحٌة الربٌسللٌة لهللذا اإلرهللاب الوحشللً هللو الشللعب بأسللره والبشللرٌة 

جمعاء. وانا شخصٌا  وعلى حد لول ربٌس الوزراء مسعود ٌلماز، أواجه مطاردة لصٌمة 
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لللً مكانللا  ألجللأ إلٌلله فللً العللالم حسللب واتعللرة لعنللف ال محللدود لدرجللة لللم ٌتركللوا 

 اعترافاتهم الرسمٌة وهذا بحد ذاته إرهاب ال حدود له.

ح ـ بناءا  على كل هذه المبررات وجدت من الضروري المدوم إلى روملا التلً تعلد 

بوابة وعاصمة التارٌح فً أوروبا وأرسٌت فٌها أسس االتحاد االوروبً من أجلل شلرح 

جمٌللع شللعوب االناضللول ومٌزوبوتامٌللا وتركٌللا وكردسللتان الحمللابك والللدفاط عللن حمللوق 

التً تتعرة لحملة إبادة عرلٌة شاملة، وعن حمولها الثمافٌة والدٌنٌلة والدٌممراطٌلة وان 

امكللن تحمٌللك الحللل السٌاسللً. دفعنللً إلللى ذلللن وشللجعنً الهوٌللة الدٌممراطٌللة المفتوحللة 

والللدور الللذي لعبتلله المللوى  للشللعب االٌطللالً والبنٌللة الدٌممراطٌللة للحكومللة االٌطالٌللة

الٌسارٌة. إلى جانب ذلن ٌجدر بً التأكٌد على اننً لم آت إلى اٌطالٌا لكً أحاكم، وانملا 

كً اشرح الوالع الماسً والمر الذي تعٌشه شعوبنا للراي العام االوروبً. وكلً ثمة بان 

دعت الحاجة المانون االٌطالً سٌأخذ مجراه لمنحً فرصة تحمٌك الحل السٌاسً واذا ما 

أشللرح المسللألة بإسللهاب كبٌللر راجٌللا  اإلسللراط فللً لبللول هللوٌتً السٌاسللٌة، اي لجللوبً 

 السٌاسً لبل لحظة وتمبلوا منً فابك االحترام.

 مبلحظة :

بنللاءا  علللى طلللب اللجنللة المختصللة أكللون بطلبللً هللذا لللد اتممللت الجوانللب النالصللة 

 فً الولت الحاضر.لطلبً السابك وال أرى خصوصٌات أخرى جدٌرة باالضافة 

 ….عبد   أو  االن

 

 

 

 



 

 237 

 روما  ةمسير 

 

 

 …لداسة البابا ٌوحنا بولص الثانً

تارٌح روما وشخصٌة شعبها المثمفة ولدسٌة هذه المدٌنة وكونها بوابلة أوروبلا هلً 

التً شدتنً نحو المدوم إلى هنا، إلى روما والفاتٌكان بحركة تشبه حركلة الملدٌس بٌٌتلرو 

برى. ٌجدر بً بداٌة تذكٌر سعادتكم بالعبللات الحمٌمة التلً فً مواجهة عالم المظالم الك

كانت تربطنا مع مطلران حللب أثنلاء تواجلدي فلً الشلرق األوسلط. وللد حمللت غبطلتهم 

 إحترامً الشدٌد إلى شخص فخامتكم الكرٌم.

اننللً علللى ٌمللٌن مللن ان المسللاواة والسلللم واالنسللانٌة هللً مللن اهللم أهللداف الللدٌن 

هذه األهداف تماملا . وان اٌملانً االشلتراكً ال ٌبعلدنً عنهلا لٌلد المسٌحً واننً لمؤمن ب

شعرة، بل ٌمربنً أكثر. فلأعتبر ابلداء احتراملً للدٌنكم فلً شخصلكم الملولر مبلررا  ملن 

 مبررات معتمدي ونضالً. 

أعتبلر اطلبلط سللعادتكم عللى بعلة الخصوصللٌات التلً اولٌهلا اهمٌللة كبٌلرة مهمللة 

ن اول المبشللرٌن للللدٌن المسللٌحً مللن اصللل شللرق تارٌخٌللة مللن مهللامً. كمللا تعرفللون ا

اوسللطً وبنٌللت هنللان اولللى الكنللابس الممدسللة. وٌعللد اآلشللورٌون واألرمللن مللن اوابللل 

الشعوب المسٌحٌة، كذلن االمر لمسلم ملن الشلعب الكلردي. فلبل تلزال بماٌلا هلذه الكنلابس 

إحلداها إللى  موجودة حتى االن فً المرٌة التً ولدت فٌها. حٌن كنت طفبل  لاموا بتحوٌلل

مسللجد، فتأسللفت وتللذمرت كثٌللرا  لتحوٌللل تلللن الحضللارة العظٌمللة بللذلن الشللكل. وكانللت 

تربطنا عبللات حسن الجوار والصلدالة الحمٌملة ملع األرملن واآلشلورٌٌن ـ السلرٌانٌٌن. 

أعنللً بمللولً هللذا اننللً لسللت ملحللدا ، بللل أكللن احترامللا  كبٌللرا  لجمٌللع االدٌللان التوحٌدٌللة 

اءهلا واعتبلر عمللً اسلتمرارا  لهلذه االعملال االنسلانٌة العظٌملة وال وباألخص مراحل نم

 اتردد اٌة لحظة فً ذكر هذه الحمٌمة. 



 

 238 

 روما  ةمسير 

شللعوبنا شللاهد علللى أسلللوبً الللذي ٌشللبه اسلللوب الرسللل، ولكللن وكمللا تعرفللون ان 

البربرٌة التركٌة لوضت نظام حكم امبراطورٌتً روما الغربٌلة والشلرلٌة وأثلارت عللى 

سللافرا  للمسللٌحٌة فللً االناضللول والشللرق األوسللط برمتلله، بللل وفللً  مللر تارٌخهللا عللداءا  

البلمللان اٌضللا ، وال تللزال آثللار ذلللن ثابتللة ومسللتمرة فللً أوروبللا حتللى االن كانللت آخرهللا 

محاولة اغتٌال لداستكم. منفذ هذه العملٌة لم ٌكن شخصا ، بل لابد الموات البرٌة الجنلرال 

اٌللول. هلدفهم ملن ذللن كلان  12راالت انملبلب نور الدٌن أرسٌن الذي ٌعد واحدا  من جن

إثللارة العللداء للعللالم المسللٌحً وتهدٌللده. فللبل ٌللزال دمحم علللى أغجللا ٌصللر علللى عللدم لللول 

الحمٌمة. والمعروف عن أغجا انه من أهالً مبلطٌا التً تعتبلر دٌلار بطلال غلازي اللذي 

ون لدرجلة خاة أعنف حرب لرصنة ضد المسٌحٌة. إذ كان هذا النظام لد أصٌب بالجن

االعتلللداء عللللى لداسلللتكم، فملللا باللللن بالشلللعب الكلللردي واألرملللن والسلللرٌان والكرٌلللن ر 

الٌونانٌٌني..حٌلللث تعرضلللت هلللذه الشلللعوب التلللً تعتبلللر األصلللحاب الحمٌمٌلللٌن لمنطملللة 

االناضللول، للمجللازر وحمللبلت اإلبللادة الوحشللٌة، ولللم ٌتبللك منهللا إال الملٌللل. أمللا وضللع 

علرف لداسلتكم بللغ بهلم االملر درجلة المغلامرة بحٌاتله الكرد  فانه فظٌلع وملروط وكملا ٌ

 حتى شواطا اٌطالٌا. 

فلنعمل سوٌة من أجل التصدي لهذا الظلم والوحشٌة، منلذ فتلرة طوٌللة وانلا أللاوم 

لوحللدي تمرٌبللا . وكمللا هللو معللروف لللدٌكم ان جنللراالت رومللا المدٌمللة لللم ٌكونللوا بهللذه 

م وللن أستسللم لهلم أبلدا . حاوللت انهلاء الوحشٌة ملع المسلٌحٌٌن األوابلل. لكننلً للم أهلز

أمرهم حٌن كنت فً الشرق األوسط، غٌلر ان هلؤالء الجنلراالت  ٌسلتمدون للوة هابللة 

من العالم المسٌحً، اي من الحضارة الغربٌة. لذلن ٌجب لطع الطرٌلك عللٌهم. وٌجلب 

كللً أال ٌمللدم الغللرب العللون والمسللاندة لنظللام هللؤالء الجنللراالت وجمهللورٌتهم التركٌللة ل

ٌزٌلوا هذه الثمافلات الممدسلة والشلعوب. فلذلن ٌعلذب أرواح المدٌسلٌن والمدٌسلات، وللد 

أتٌت إلى أوروبا لوضع نهاٌة لهذا االمر. على هذا النضلال ان ٌتحلد ملن االن فصلاعدا  
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وان ٌفللتح هللذه األبللواب وٌضللع نهاٌللة ألالم الشللعوب المظلومللة وحللدا  لتركهللا متخلفللة 

 عدٌمة الثمافة .

بنفسللً لكبٌللرة فللً أداء واجبللاتً، واننللً لعلللى لناعللة واٌمللان تللام فللً ان ان ثمتللً 

أتفاهم أكثر ملع لداسلتكم لتملدٌم الخلدمات التارٌخٌلة فلً إطلار العلدل والسلبلم واإلخلاء. 

على هذا األساس اسمحوا لً ان اعبر عن سعادتً بالوصول إلٌكم، وأرفك مع رسالتً 

ف سجٌن خوفا  من ان النسخة االخلرى للم آال 10000هذه نسخه ثانٌة لرسالة أكثر من 

تصلكم بعد، وكلً أمل فً ان نلتمً وجها  لوجه. فً الختام أتمدم باسم كل لٌمنا الممدسة 

 بأحرو التحٌات واالحترام لمداستكم والعالم المسٌحً أجمع.

 عبد   أو  االن 

18 /11 /1998  
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 السٌد رئٌس الوزراء ماسٌمو دالٌما

إلى روما لممارسة العمل السٌاسً ولٌس كً أحاكم. كانت الحكومة االٌطالٌلة أتٌت 

ـ السلابمة والتلً تتزعمونهلا ـ للد  الترحلت كلونفرانس سللم ٌهلم جمٌلع أجلزاء كردسلتان. 

إضافة إلى ذلن تعتبر روما العاصمة التً ارسٌت فٌها اسلس اإلتحلاد األوروبلً اللذي ال 

كردٌة فً تركٌا تتصلدران رأس المشلاكل التلً ٌهلتم تزال مشكلة الدٌممراطٌة والمضٌة ال

بها. فاذا ما نجحنا فً ارساء أسس حلل هلذه المشلاكل فلً روملا تحلت اسلم  ركلونفرانس 

السلم الكردي فً الشرق األوسط ي  نكون للد حممنلا خطلوة عظٌملة حملا  فلً سلبٌل السللم 

الحلوار السللمً   العالمً والمنطملة. وسلٌكون هلذا الحلل فلً إطلار الحلدود الحالٌلة وعبلر

والدٌممراطً. اننلا لسلنا بصلدد تجزبلة اٌلة دوللة، وانملا العكلس تماملا  نهلدف إللى تحمٌلك 

الوحدة وحموق االنسان والدٌممراطٌة على اسلاس متلٌن وفلً أجلواء السللم العلادل. واننلا 

نعتمللد نشللر وتطللوٌر نمللوذ  مللن طللراز اإلتحللاد األوروبللً فللً الشللرق األوسللط اٌضللا . 

اء الرد األمثل لجمٌع االفكار والمعتمدات والحرٌلات السٌاسلٌة. وال نجلد ونهدف إلى إعط

اي مبرر ٌمكن ان ٌدفع أحدا  أو اٌة دولة للتهلرب ملن ذللن. وانله لحلل منسلجم تماملا  ملع 

 مبادئ ومواثٌك األمم المتحدة.

الراي العام نحلو هلذه  اطــواننا لنرى من االنسب تحوٌل النماشات الجارٌة بٌن أوس

ة. ونعلم بان الجانب الكردي ٌتحرق شولا  إلى تحمٌلك هلذا األملل فلً وللت أؤكلد فٌله المنا

 استعدادي الشخصً للمٌام بكل الواجبات الملماة على عاتمً بنكران ذات ال حدود له.

وان كانللت لكللل خطللوة تارٌخٌللة مصللاعبها، فمللن االصللح علٌنللا االصللرار علٌهللا  

 والتمسن بها طالما تخدم التطور.

جزٌل شكرنا على مساعٌكم السامٌة فً سبٌل حل المضٌة الكردٌة ومشكلتً  وتمبلوا

 شخصٌا ، وأتمنى لحكومتكم دوام النجاح.
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 عبد   أو  االن 

15 /12  /1998   
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 …السٌد مام جالل الطالبانً المحترم

 اننً أعتبر اطبلعكم على وجهلات نظلري وممترحلاتً الخاصلة بالمبلادرات  التلً 

لمت بها فً أوروبا ولضٌة الوحلدة والتحلرر الملومً جلزءا  ملن المسلؤولٌة الململاة عللى 

 عاتمً. 

ـ ٌجب اعتبار انتمالً إلى الساحة االوروبٌة خطلوة تارٌخٌلة خطلرة ومطلوبلة فلً 1

نفس الولت من أجل إحباط محاوالت الدولة التركٌة الرامٌلة إللى المضلاء علٌنلا عسلكرٌا  

حتمل فً أجزاء كردستان االخرى وخاصة الفٌدرالٌلة فلً جنلوب وعرللة صٌغ الحل الم

 كردستان. 

ـ اذا تكللت مبادراتنا بالنجاح، بكل تأكٌد سلتجلب معهلا تطلورات مهملة ملن أجلل  2

الكللرد جمٌعللا . لللذلن تتمتللع وحللدة وتبلحللم جمٌللع االحللزاب والشخصللٌات الكردٌللة باهمٌللة 

ع. لذلن أدعو الجمٌع إلى عدم الولوط فلً كبٌرة. أما اذا باءت بالفشل سٌكون فشبل  للجمٌ

 حسابات خاطبة وفهم هذه المبادرة فهما  صحٌحا .

ـ لكلً تسلفر هلذه المبلادرة علن النتٌجلة المرجلوة، سلوف أعملل جاهلدا  لبلسلتفادة  3

منها بصورة جادة وخلبلل فتلرة معموللة. واملا اذا اسلتمرت الملؤامرة التلً اسلتهدفتنا فلً 

ف اضم لوتً إلى لوة الشعب واللدمها حتلى الرملك االخٌلر. سورٌا بصٌغة سٌاسٌة، فسو

أدعو إلى التحلً بالٌمظة البلزمة واحذر الجمٌع وانبههم إلى هذه الخصوصٌة. المحاكمة 

الشخصٌة التلً ٌمترحونهلا سلتكون بمثابلة بداٌلة وهلذه الملؤامرة التلً تتزعمهلا الوالٌلات 

 اطعا .المتحدة من أجل تركٌا وسنرفة محاكمة كهذه رفضا  ل

 رونة الــصرف بمــ اذا كانت الموالف مبلبمة من أجل الحل، فسوف نت 4

متناهٌللة. بللالطبع سللنأخذ موالللف تركٌللا والوالٌللات المتحللدة بعللٌن االعتبللار. امللا بالنسللبة 

 لجنوب كردستان فلن ٌطرأ تغٌٌر ٌذكر على مولفه المعروف. 
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 ـ لذلن سٌستمر ولف اطبلق النار الذي لمنا بإعبلنه. 5

ـ تسعى الدولة التركٌة باستمرار فً الحرب التً فرضتها علٌنلا ملن خلبلل نملهلا  6

 إلى جنوب كردستان. انن اعلم بطبٌعة صراعنا مع البارزانٌٌن.

ـ سنعمل من أجل التغلب على االمر دون السماح للخٌانة بتحمٌك اي شًء. للذلن  7

رأسلها تنظلٌمكم وسلوف نرٌد التحرن بصورة مشتركة ملع جمٌلع الملوى الوطنٌلة وعللى 

 نتخذ البروتوكول المولع بٌننا فً لبنان اساسا  فً تحركنا. 

ـ لو انتبهتم جٌدا  ترون الحاجة إلى ضرورة انجلاز ملا بلداناه بلالحرب ملن خلبلل  8

 العمل السٌاسً.

ـ هنا تجدر االشارة إلى انه ٌمع على عاتمكم شخصلٌا  دور مهلم. باالصلل تحمملت  9

ضللوء اتفالٌللة واشللنطن. لكللً ال ٌتحللول هللذا االتفللاق إلللى لعبللة أو  فتللرة مللن الوفللاق علللى

مؤامرة كما حدث فً الجزابر وسورٌا وأوروبا االن، أدعو إلى ولف اطبلق نلار فلوري 

 والعمل من أجل حل المشاكل األخرى من خبلل الحوار السٌاسً. PDKو  PKKبٌن 

ن اطللار لجنللة اوسللع. ـ اننللا نللولً اهمٌللة كبٌللرة لللدوركم والسللٌما اذا لمللتم ضللم 10

واجدد ثمتً واملً فً امكانٌة الامة مجللس حماٌلة مصلالح واملن الكلرد وحلل مشلاكلهم، 

 . PKKامبل  فً استمرار اتصالكم معً ومع ممثلً 

 1996لبل حرب عام  PDKٌمكننا اعتبار ولف اطبلق النار الذي اعلن بٌننا وبٌن 

المجللس الملذكور. وٌمكننلا ان نتخلذ  وبدء الحوار السٌاسً مع هذا الحزب كبداٌلة اللاملة

 نمط العبللة والحدود التً كانت لابمة فً ذلن الولت اساسا  لبدء العمل.

ـ اننا نرى من االنسب ادخال بعة التعدٌبلت على طبٌعة العبللة التً تربطنلا  11

واٌاكم على ضلوء اتفالٌلة واشلنطن، وأعتملد بلان االطلراف سلتبدي التفلاهم اللبلزم لتنفٌلذ 

رات هللذا العمللل. وال أعتمللد ان تواجهللوا ضللابمات تللذكر فللً النتٌجللة سللتكون هللذه ضللرو

 الخطوة بمثابة مساهمة فً نضالكم الوطنً وتكلٌله بالنصر.
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انه لمن دواعً سرورنا ان تموموا بتمدٌم العلون اللوجسلتً، خاصلة وانكلم تملكلون 

 امكانات رحبة فً هذا المٌدان.

ناٌة البلزمة الستمرار التنسٌك معكم فً سٌبدون الع ARGKو  PKKـ ممثلو  12

مختلللف الموضللوعات، ومللن جهتللً لللن أتللوانى عللن تمللدٌم بعللة المشللورات بللٌن الحللٌن 

 واالخر.

ـ اننلً أرى ملن الضلروري اعلبلن الملؤتمر اللوطنً بصلورة عاجللة دون اي  13

ة تأخٌر، فالولت ولتله. هلذا اذا كنلا نرٌلد لله ان ٌملوم بلدوره. للذلن أدعلواكم إللى النهلو

 بدوركم واال اذا استمر الحال كما هو، استغنً عنه نهابٌا .

ـ كما هو معروف ان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تتخذ مولفا  دبلوماسٌا  خاطبا  ـ  14

ال مبللدبٌا  ـ انانٌللا  ال تحسللب سللوى حسللاب مصللالحها وتعتمللد اساسللا  علللى رفللة شللمال 

والمٌللام بالواجبللات الململلاة علللى . لللذلن نللدعوكم إلللى التحللرن السللرٌع  PKKكردسللتان و

عاتمكم من أجل تغٌٌر هذا المولف وتحمٌلك نتلاب  سلرٌعة خلبلل فتلرة وجٌلزة. وإال ـ فلً 

الغادرة، وفً هلذه الحاللة نخسلر نحلن جمٌعلا   PDKحال العكس ـ تفوز موالف تركٌا و 

 ها.استراتٌجٌا . لذلن الوم من جهتً بترتٌب اوضاعً بشكل جٌد وبالصورة التً تفكرون

ـ اننا نثمن جمٌعا  عبللاتكم الشرق أوسطٌة وبشكل خاص المابمة بٌنكم واٌران.  15

اذا فكرت فً العودة إلى الشرق األوسط، فسوف اختار منطملتكم. للذلن آملل ملنكم المٌلام 

 بالترتٌبات البلزمة منذ االن فً اٌران وتحدٌد برنام  زمنً مبلبم من أجل ذلن.

ولشخصللكم بالنجللاح البللاهر  YNKلجمٌللع اشللمابً فللً  فللً الختللام أتمللدم بتمنٌللاتً

 وأدعو لكم بدوام الصحة وسبلمً إلى الجمٌع.

 

 أخوكم الربٌس العام لحزب العمال الكردستانً
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  1998ـ  12ـ   15                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السٌد رئٌس الوزراء كوران بٌرسون

لن، ستلعب المساندة التً تمدمونها دورا  مهملا  فلً جبت إلى أوروبا بتشجٌع منكم بذ

حللل المضللٌة الكردٌللة التللً تحولللت إلللى لضللٌة مهمللة مللن لضللاٌا السللبلم. اذا مللا حظللً 
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تواجدي فً اٌطالٌا بفرص الحل سأكون ممتنا  لو تفضللتم بمبلول ممابللة شخصلكم الكلرٌم 

 من أجل تحمٌك الهدف المذكور. 

 …لكم بدوام الصحة والنجاح وتمبلوا منً أحر تحٌاتً وتمنٌاتً

 الربٌس العام لحزب العمال الكردستانً

 عبد   أو  االن                                             

 1998ـ  12ـ  16                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …إلى أخً العزٌز ورئٌس الدولة الفلسطٌنٌة ٌاسر عرفات

ى الرسالة التً ارسلتموها ملع أخلً وشلمٌمً السلٌد بسلام المحتلرم. بلنفس أشكركم عل

 الروح الحمٌمة التً وردت فً رسالتكم أبعث بتحٌاتً إلٌكم وأتمنى لكم دوام الصحة. 
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على الصعٌد الدولً كانت تلن التً تحممت فً لبنان بفضل  PKKالخطوة األولى لـ 

رٌخٌلة كبٌلرة بالنسلبة لنلا نحلن الكلرد، وللد لٌادة منظملة تحرٌلر فلسلطٌن وتتمتلع باهمٌلة تا

تكلللت بالنجللاح البللاهر ومنحللتكم المللوة وخاصللة بعلد مماومللات للعللة شللمٌف التارٌخٌللة التللً 

 استشهد فٌها إثنا عشرة مناضبل  من خٌرة مناضلً حزبنا فٌها.

ها نحن الٌوم نشرط بحملة تارٌخٌة جدٌدة على المسلتوى اللدولً تماملا  كتللن الحمللة 

دأتموها انتم فً روما وما بعدها. ونواجه الٌلوم نفلس المصلاعب التلً واجهلتكم انلتم التً ب

اٌضا  ونهتدي بتجاربكم من أجل التغللب علٌهلا. سلٌموم أخلً بسلام بشلرح المصلاعب التلً 

نواجهها والمؤامرات التلً نتعلرة لهلا لسلٌادتكم شلرحا  مفصلبل . إضلافة إللى ذللن طالبنلا 

ل المضلٌة الكردٌلة. أرى هنلا ملن دواعلً مسلبولٌتً ان الرفٌك بسام بمشروط حلل ملن أجل

 أكرر علٌكم مبادبنا األساسٌة من أجل حل المضٌة دون الخوة فً تفاصٌلها: 

 ـ سنعتمد حدود الجمهورٌة التركٌة اساسا  لنا. 1

ـ إعادة تكوٌن الدولة دٌممراطٌا  وهذا مطلب الجمٌع فلً تركٌلا، شلرط أساسلً ملن  2

 أجل الحل. 

الهوٌلة الكردٌلة فلً اطلار مفهلوم التعددٌلة الدٌممراطٌلة وتحمٌلك الضلمانات ـ لبول  3

 الدستورٌة البلزمة. على ضوء هذه المبادئ األساسٌة: 

 أ ـ ولف إطبلق النار بصورة متبادلة.

 ب ـ وضع نهاٌة لحالة الطوارئ والممارسات الناجمة عنه.

   ـ السماح للمروٌٌن المهاجرٌن بالعودة إلى لراهم.

 حرٌة العمل السٌاسً.د ـ 

هـ ـ إطبلق سراح السجناء السٌاسلٌٌن. البلدء بلالحوار المتبلادل ملن أجلل تطبٌلك هلذه 

 البنود العملٌة.

 أخً وشمٌمً ٌاسر عرفات:

اللللدور اللللذي ٌمكلللنكم المٌلللام بللله فلللً هلللذا المٌلللدان هلللو ممابللللة المسلللؤولٌن االتلللران 

بالطرٌمة التً تشاءون وترتبون  واالمرٌكان وغٌرهم والسٌد ربٌس الوزراء ماسٌمو دالٌما
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لد تكون من خبلل كونفرانس دولً ملن طلراز لملة مدرٌلد أو المباحثلات المشلتركة كلالتً 

اجرٌتموهللا فللً أوسلللو فللً إطللار االسللس التللً اوضللحناها اعللبله. لللدمنا لبللل عللامٌن نفللس 

مشروط الحل إلى الجلٌش التركلً وابلغنلا علن طرٌلك الوسلطاء تاٌٌلده التلام لهلا وهلً فلً 

نفللس الولللت التراحللات أمرٌكللا واالتحللاد االوروبللً، وبالتللالً ال أعتمللد ان تتعللرة سللبٌله 

 مصاعب تذكر.

درجللة ارتبللاط مصللابرنا فللً الشللرق األوسللط ببعضللها الللبعة واضللحة بمللا ال ٌمبللل 

الجلدل، لللذلن فلان تحمٌللك الحلل بصللورة مشلتركة ضللرورة حتمٌلة مللن ضلرورات االخللوة 

 والرفالٌة.

فللاق المضللٌة والشللعب الفلسللطٌنً بأسللره علللى االشللواط التللً فللً الختللام اهنللبكم ور

لطعتموها وخاصة بعد زٌارة كلنتلون األخٌلرة، وأتملدم اللٌكم بلأحر تحٌلاتً واحتراملً ملع 

 تمنٌاتً بدوام نجاح واستمرار عبللاتنا.

 أخوكم عبد   أو  االن

 1998ـ  12ـ  17

 

 

 

 

 

 السٌد روبرت كوٌللو

ً وطبٌعة تواجلدي هنلا واضلم صلوتً إللى صلوتكم أشاطركم الراي بالنسبة لوضع

 للعمل المشترن من أجل المٌام بما ٌلزم. لذلن:
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ـ تنظٌم مجموعة رمزٌة كما أشرتم انتم اٌضا  من أجل نٌل مساندة اللراي العلالمً 1

 الدولً وتعٌٌن ممر ثابت مولف صابب وفً مكانه.

وللف االٌطلالً اٌضلا  العمل فً الدول االوروبٌة األخرى ملن أجلل مسلاندة ودعلم ال

 مطلوب وتصرف بمناسب. وسنعمل من أجل تحمٌك نفس الشًء فً بالً دول العالم.

ـ سنولً االهتمام والعناٌة البلزمة لكً ال ٌتولد لدى أحد انطباط ٌفٌد بانله ٌجلري  2

توجٌه التنظٌم من هنا. ولكن ٌجب ان تؤخذ بعٌن االعتبار محاوالت التضلخٌم واالبتلزاز 

 بها تركٌا. التً تموم

ـ إطالة أمد طلب اللجوء السٌاسً لدرجلة معموللة، براٌنلا اٌضلا  تصلرف صلحٌح  3

من الناحٌة التكتٌكٌلة. وٌمكلن االشلارة إللى إطاللة أملد المحاكملة وجلسلاتها كمبلرر ممنلع. 

ولكللن أرٌللد الحصللول بهللا. اي ٌجللب أال ٌصللبح طللول الفتللرة أو امللدها عابمللا  ٌحللول دون 

 ى انشطتنا السٌاسٌة باهمٌة حٌاتٌة وعاجلة.ذلن. فكما تعرفون تحظ

ـ اننً لعلى لناعة بضرورة وضع برنام  مشترن للعملل واالتصلال ملع أوروبلا  4

واألمم المتحدة. وسٌكون ذلن منسجم تماما  مع المبادئ التً توجه أوروبا واألمم المتحدة 

صلدر منلا اٌلة وٌجعل عملنا مثملرا  وذا مردودٌلة أفضلل. وكونلوا عللى ثملة ملن انله للن ت

 مشاكل. 

ـ الخصوصللٌات التللً ذكرتموهللا مللن أجللل االلامللة المنزلٌللة ذات اهمٌللة كبٌللرة  5

بالنسبة لً. فسنوات التوتر الطوٌلة تؤدي إللى حلدوث الخللل فلً وظٌفلة اعضلاء الجسلم 

وخاصة العٌون وهذا ٌشترط تأمٌن مكلان الاملة بشلروط أفضلل ملع جزٌلل شلكري عللى 

 المساعدة التً تمدمونها.

 وتمبلوا منً فابك احترامً وتحٌاتً             

 عبد   أو  االن 
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19 /12 /1998/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السٌد رئٌس الوزراء ماسٌمو دالٌما

بداٌة أشكركم على كرم الضٌافة الذي شملتمونً بله خلبلل الشلهرٌن الللذٌن لضلٌتها 

إرادتنلا وتسلببت لكلم  فً ببلدكم اٌطالٌا. وأعبر لكم عن أسلفً للضلغوطات الخارجلة علن
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بمصلاعب جمللة، واننللً لعلللى ثمللة تامللة مللن ان عدالللة الهللدف والمللٌم االنسللانٌة والسٌاسللٌة 

 السامٌة كفٌلة بان تجعلكم تنسون هذه المصاعب.

لمد غادرت ببلدكم بمحة إرادتً، وال ٌراودنً الشن فً لٌمة الخطوة التً ألدمت 

مجللددا  إلللى ببلدكللم بعللد تمهٌللد االجللواء علٌهللا. وبللالطبع سللأظل أحللتفظ بللأملً فللً العللودة 

والظروف ملن أجلل حلل المضلٌة الكردٌلة عللى اسلاس سللمً فلً اطلار كلونفرانس حلل. 

الخطوة التً خطوتها، لٌست خطوة إلى الوراء وانما محاولة التاحة الفرصلة أملام انجلاز 

 خطوة ألوى من أجل تحمٌك الحل فً المرحلة الممبلة.

نشللكل مفتللاح سللبلم الشللرق األوسللط  الللذي ٌتفللالم مشللاكله انطبللللا  مللن اٌمللانً باننللا 

بإضطراد وبان سٌاسة كردٌة ذات لٌملة عملٌلة وحازملة خاصلة باإلتحلاد األوروبلً تملوم 

اٌطالٌللا بللدور طلٌعللً فللً تنفٌللذها، سللوف تسللاهم لدرجللة كبٌللرة فللً حللل المضللٌة الكردٌللة 

لململلاة علللى عاتمنللا. ال وأؤكللد اسللتعدادي الللدابم للعمللل مللع اٌطالٌللا والنهللوة بالواجبللات ا

ٌراودنً اي شن فً انكم ملمون بوضعنا جٌدا  وبالمرحللة الصلعبة التلً نملر فٌهلا، وكلنلا 

 لناعة فً انكم لن تألوا جهدا  فً تمدٌم المساهمة البلزمة فً هذا المضمار.

انتهز هذه المناسبة وأتملدم بجزٌلل احتراملً إللى اللراي العلام اللدٌممراطً االٌطلالً 

حكومتكم النجلاح فلً مهامهلا ملع فلابك احتراملً لشخصلكم الكلرٌم وتمنٌلاتً لكلم وأتمنى ل

 بالنجاح الدابم.

 عبد   أو  االن

 1999ـ  1ـ  16

 

 

 …إلى محكمة روما المدنٌة

 …السادة المضاة ووكالء النٌابة
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أتمنللى لللو اسللتطعت حضللور جلسللة محكمللتكم المتعلمللة بطلبللً اللجللوء السٌاسللً. 

رح االوضاط التً اعٌشلها فلً جلسلة سلرٌة. حبلذا للو اتحلتم للً وارغب بشدة فً ان أش

 اإلمكانات البلزمة من أجل ذلن، وارٌد ان اطلعكم باننً:

اضطررت إلى االبتعاد عن النظام األمنلً االٌطلالً ألسلباب تتعللك بمشلاكل األملن 

الجللادة واالضللطهاد النفسللً. لللم أكللن احبللذ ذلللن، وانمللا اضللطررت الٌلله. المبلحمللة التللً 

عرة لها البلن بلغلت مسلتوٌات ال تصلدق، وتعتبلر الحكوملة التركٌلة اعتملالً حٌلا  أو ات

مٌتا  مهمة فوق كل مهامها. حٌث صرح ربٌس الوزراء أجاوٌد بلاالمس بلان الفتلرة عللى 

 وشن االنتهاء. انباء هذا التصرٌح تملء جمٌع الجرابد. 

غ الخطلر ذروتله. ملن كذلن ال ترٌد اٌة حكومة وضع نفسها تحت المسؤولٌة ولد بلل

خبلل محكمتكم المولرة أطالب الحكومة االٌطالٌة االستمرار فً دراسة وضلعً وتحملل 

أعباء أمنً الشخصً. إلى حٌن البت فً الدعوى. اننً واثلك ملن ان للً الحلك فلً مثلل 

هذا الطلب. اننً أشعر بمسؤولٌة انسلانٌة العبلمكلم بلان للرار المحكملة سلٌكون تارٌخٌلا  

علٌله نتلاب  مهملة جلدا . ان انتهللت اللدعوة إللى نتٌجلة سللبٌة بالنسلبة لللً،  وسلوف تترتلب

فسوف تحلاول تركٌلا للدى الجمٌلع بمشلروعٌة مبلحمتلً فلً سلبٌل المضلاء عللى المضلٌة 

الكردٌة فً شخصً، وهذا بدوره سٌولد الٌأس فً نفلوس شلعوبنا كلذلن سلٌمهد األجلواء 

تٌجلة ضلد مصللحتنا. هنلا أشلعر بضلرورة أمام انتهاء االجراءات المانونٌة االخرى إلى ن

 التأكٌد على اخذ هذه النمطة بعٌن االعتبار.

كذلن اؤكد استعدادي لحضور جلسات المحكمة للنظر فً طلب اإلعادة التً تمدمت 

به تركٌا واطلب بصورة لاطعة إجراء محاكملة تنظلر فلً دراسلة الحملابك وخاصلة فٌملا 

نله هنلان اتهلام صلرٌح دون محاكملة. وهلذا بحلد ٌتعلك باإلرهاب، لكشفها والبت فٌهلا. ال

ذاته اجحافا  كبٌرا . حٌث ٌعملون بهذه الوسلٌلة ملن أجلل اظهلار الكلرد كمجلرمٌن ممثللٌن 

 فً شخصً. تجاوز هذا الوضع ووضع نهاٌة له هً مهمة العدالة.
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أجدد ثمتً بانكم سوف تبدون الحساسٌة البلزملة حلٌن إصلدار الملرار بحملً وأتملدم 

 تحٌاتً. منكم بأحر

 ي PKKالربٌس العام لحزب العمال الكردستانً ر

 1999ـ شباط ـ  14                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …التصرٌحات

 إلى الراي العام :
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لمد لدمت إلى روما بعلم من الحكومة االٌطالٌة. وتنفذ االن االجراءات البلزمة ملن 

ٌة. ولكن ال ٌزال الولت مبكلرا  لملول شلًء ـ سللبا  أجل البماء فً هذا البلد بهوٌتً السٌاس

او اٌجابللا  ـ بشللان التطللورات. لللذلن أدعللو شللعبنا واألصللدلاء والللراي العللام بأجمعلله إلللى 

 …متابعة تطورات هذا الموضوط عن لرب والتحلً بالٌمظة البلزمة

 عبد   أو  االن                                            

 1998ـ  11ـ  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ….إلى وسائل اإلعالم والراي العام

لدمت إلى العاصمة االٌطالٌة روما لادملا  ملن موسلكو علن طرٌلك الجلو فلً الثلانً 

مستمدا  شجاعتً من عظمة تارٌح اٌطالٌلا وصلراحة  1998عشر من تشرٌن الثانً عام 
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ٌطالٌللة. لعلنللً الشللعب االٌطللالً وهوٌتلله الدٌممراطٌللة والتكللوٌن الللدٌممراطً للحكومللة اال

أصبح صوت االنسان الكردي وحل مشلاكل الهوٌلة التلً ٌعانٌهلا هلو والشلعبٌن األرمنلً 

واآلشوري اللذٌن ٌعٌشلان عللى أرة كردسلتان الوالعلة فلً لللب الشلرق األوسلط اللذي 

ٌعتبللر مهللد الحضللارة البشللرٌة، وٌتعرضللون علللى تلللن األرة لحللروب اإلبللادة، وٌللراد 

ت ومجازر الموى المتحالفة غٌر المتزنة، وللتعبٌر عن المضاء علٌهم تحت وطبت ضربا

االنسان الكردي وموزاٌٌكه وإحدى ألدم شعوب التلارٌح الملراد انهلاءه، وخضلت نضلاال  

 مرٌرا  بـ أخطابه وصوابه إلى ان وصلت الٌوم إلى روما.

انها مسٌرة تشبه حما  مسٌرة المدٌس بٌٌترو ونهاٌته. وبلات ال مفلر ملن اٌجلاد حللول 

مشاكل المترتبة على الحلرب اللدابرة فعلبل  فلً المنطملة بالسلبل الحضلارٌة  اي بالسلبل ال

السٌاسٌة. لٌس هنان اي مبرر انسانً للهجوم على الثمافلات وحرٌلات الشلعوب باسلالٌب 

االبادة العرلٌة. علٌنا وضع نهاٌة لهلذا الوضلع. واننلً لعللى اسلتعداد تلام للنهلوة فلورا  

اتمً مؤكدا  رفضً التلام لكلل اشلكال اإلرهلاب سلواء كانلت نابعلة باألعباء الملماة على ع

 منوا أو من اآلخرٌن..

آمل من الموى الدٌممراطٌة وانصار حموق االنسان وغٌرهلا ملن المؤسسلات وعللى 

رأسللها األمللم المتحللدة واإلتحللاد األوروبللً، ان تمللوم بللدور الرلابللة واسللتخدام نفوذهللا ان 

أجل حل هذه العمدة. وارٌد ان اسلتمر فلً هلذا البللد لكلً أمكن. لمد لدمت إلى اٌطالٌا من 

احظى بظروف وفرص العمل السٌاسً من أجلل ذللن. فلً الوللت اللذي اجلدد ثمتلً الن 

هذا البلد الذي أطرو لوانٌنه وشعبه سٌحترمون وٌلتزمون بمٌمهم ببل حدود، وأؤكد اٌملانً 

ة العملل هنلا، بلل سلأظل باننً لن اتعارة مع مصالح اٌطالٌا فٌملا للو اتٌحلت للً فرصل

 اشرف تارٌخها العرٌك وأتمدم منذ االن وبمنتهى الفخر جزٌل شكري واحترامً للجمٌع.

 عبد   أو  االن

 1998ـ  11ـ  16
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 …إلى شعبنا والراي العام

 …الموضوع عفو عام من أجل الوحدة المومٌة

ف رابعللة مللن أجللل اننللا كشللعب نمللر بمرحلللة تارٌخٌللة تتضللمن فللً جوهرهللا ظللرو

النصر النهابً. وتتأكد مشروعٌة وعدالة نضلالنا التحلرري اللوطنً ملرة اخلرى بطلٌعتله 

 ولٌادته وكل لواه الدٌنامٌكٌة مجتمعة ومتممة ومساندة لبعضها البعة. 
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أبلرز جوانلب هلذه المرحللة هلو دون شلن التصلمٌم عللى هكلذا وطنٌلة وجعلهلا ملكللا  

علللى الصللعٌد الللدولً. علللى هللذا األسللاس تفللرة ال  للبشللرٌة واٌصللال لضللٌتنا إلللى حلهللا

محال انتصار لئلرادة المتنامٌة بفضل هذه التطورات العمٌمة المعنى سلوف تتوسلع جبهلة 

البشللرٌة، ولكللن لبللل كللل شللًء ٌجللب تحمٌللك وحللدة لومٌللة أمللتن مللن الوحللدة الشللوفٌنٌة ـ 

ة وطنٌلة وانسلانٌة العرلٌة للعدو. فتحمٌك مثل هذه الوحدة حلول المابلد أملر مطللوب ومهمل

 فً ان معا .

فللً الولللت الللذي نللدخل مرحلللة كهللذه بللروح ومفهللوم جدٌللدٌن، أدعللواا الجمٌللع إلللى 

التحللً بالٌمظلة والمٌللام بمسلؤولٌاته ومهامله والتحللرن عللى ضلوء ذلللن. وبلات ال منللاص 

لمواعدنا والبعٌدٌن على حد سواء تحمٌك بداٌة جدٌدة والخرو  ملن النلوالص التلً علانوا 

إلللى االن. بمناسللبة لللدومً إلللى أوروبللا والللذكرى السللنوٌة العشللرٌن لتأسللٌس حزبنللا منهللا 

اعلللن علللى لواعللده وابنللاء شللعبنا باننللا عفونللا عللن جمٌللع الشخصللٌات واألوسللاط مللا عللدا 

 الفارٌن وأولبن الذٌن الحموا بنا الضرر بوعً.

 الربٌس العام لحزب العمال الكردستانً 

 عبد   أو  االن

 1998ـ  11ـ  16

 

 

 

 إلى مسٌرة الحرٌة واإللتزام /روما /

 اٌها الوطنٌون الشجعان والفدابٌون، ٌا اصدلاء التضامن االممً..

باسللمى اٌللات العرفللان وااللتللزام والتصللمٌم حتللى النصللر النهللابً احٌللً مسللٌرتكم 

رمسٌرة االلتزام والحرٌة / روما/ ي فً مواجهة المؤامرة الدولٌة الكبرى التً استهدفتنً 
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خصٌا  ووجود ثمافة وحرٌة الشعب الكردستانً والشعوب المجاورة فً الشرق األوسط ش

 أساسا .

اننللً اعتبللر تظللاهركم الحاشللد فللً هللذه السللاحة المهٌبللة التللً لاتللل سللبارتاكوس 

بجوارها مسٌرة ذات معانً عمٌمة، وألٌمها بانها تارٌخٌة، وآملل وأتمنلى ان تسلتمر هلذه 

 تزعزط حتى كردستان والشرق األوسط.المسٌرة الظافرة بتصمٌم ال ٌ

لم ندعكم لوحدكم  بل اتٌت إلى هنا، إلى اوروبا من أجل مسلٌرة الحرٌلة هلذه عللى 

اساس النصر ولكً اتجلاوب روحلا  وعملبل  وفلً الحٌلاة ككلل ملع العلودة الحلرة الكبلرى. 

للى على هذا األساس اشعر بالفخر لكونً معكم واستمد منكم لوة ال حدود لهلا واهنلبكم ع

 اساس تحمٌك بداٌة جدٌدة.

تللولٌفً المؤلللت  ولـللـتمللٌم الدولللة التركٌللة فللً هللذه االٌللام احللداث ضللجة كبللرى ح

وتعتبره نصرا  كبٌرا  الكبر عٌد فلً تلارٌح الجمهورٌلة. انكلم تلرون بوضلوح الي درجلة 

انحطوا..كذلن ٌراه العالم اجمع وٌعتبره انحطاطا  فٌصاب بالغثٌان. وٌموم الجمٌع ما علدا 

لعمبلء الظالمون والمت مرون، بصب اللعنات علٌهم. ولكن منذ االن تحولت المسألة إلى ا

حسرة تصٌبها باالختناق. على هذا األساس لن ٌكون النصر من نصٌبها، بل من نصٌبكم 

 انتم والتضامن االممً. 

ال ٌستطٌع اٌا كان مساندة لوة متعارضة مع حموق االنسلان والدٌممراطٌلة وترهبهلا 

الحللد. لللم ٌعللد بممللدورهم االسللتمرار علللى نفللس السٌاسللات التللً اتبعوهللا بالحٌلللة  لهللذا

واالبتللزاز واالضللطهاد، وبٌللع تركٌللا فللً محاولللة منلله إلطالللة عمللرهم. وكللذلن لللم ٌعللد 

بممللدورهم اسللتغبلل أوروبللا كمللا فعلللوا حتللى االن، لمللد لللدمت إلللى هنللا مللن أجللل تللذكٌر 

مهورٌة واستمرارها، وتحدٌد الكٌفٌة التلً نملوم أوروبا بمسؤولٌاتها ونصٌبها فً لٌام الج

بها سوٌة من أجل تلبٌة متطلبات حموق االنسان والمعلاٌٌر الدٌممراطٌلة التلً تتمسلن بهلا 

أوروبا. اننً موجود هنا فً أوروبا من أجل التجاوب مع المرارات المتخلذة فلً اإلتحلاد 
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لى عاتمنا ألجلل تنفٌلذها. اننلً األوروبً. ببرلمانه ومجلسه، والنهوة باالعباء الملماة ع

 اؤكد على ضرورة رؤٌة هذه الحمٌمة والنهوة باالعباء والمسؤولٌات المتبادلة.

أدعوا الجمٌع إلى علدم الرضلوخ السلالٌب االضلطهاد وابتلزاز وتهدٌلدات الزعملاء 

االتران. كذلن أدعواهم إللى المسلاهمة بمسلطهم فلً اتاحلة فرصلة العملل السٌاسلً الحلر 

الموة لحل المضلٌة الكردٌلة التلً سلتلعب دورا  ربٌسلٌا  فلً تحمٌلك السللم فلً  أمامً ومنح

الشرق األوسط الذي ٌتمتع باهمٌة بالغة ملن أجلل الجمٌلع، لضلمان حلل المضلٌة الكردٌلة 

حبل  سلمٌا  دٌممراطٌلا  وأدعلواهم مجلددا  تحمٌلك الخطلوات األوللى عللى هلذا األسلاس ملن 

اسً ولبول ٌدنا الممدودة من أجل انجلاز الخطلوات روما كذلن أدعواهم إلى الحوار السٌ

 السٌاسٌة والدٌممراطٌة األولى فً هذا االطار.

هنا نؤكد مجددا  عزمنا على أداء دورنا فً سبٌل تحمٌك السللم فلً اوروبلا والشلرق 

 األوسط وبدء مرحلة االستمرار.

 لماذا انا موجود فً اٌطالٌا، فً روما..؟

هوة بهذه المهملة التارٌخٌلة العاجللة وتملدٌم مسلاهمتً. اننً موجود هنا من أجل الن

جبت الستخدم مفاتٌح هذه المضٌة. اؤكد منذ االن باننً أولً اهمٌة كبٌرة للشعب االٌطالً 

الدٌممراطً المهٌأ لتملدٌم المسلاندة وبرلمانله وربلٌس وزراءه العزٌلز السلٌد ماسلٌمو دالٌملا 

زات وتهدٌدات تركٌلا وبلانهم سلٌتجاوبون وحكومته التً صرحت بانهم لن ٌرضخوا البتزا

 مع لضٌة او  االن فً اطار الموانٌن االٌطالٌة واعرافه السٌاسٌة.

اننا نؤمن بهذا المول ونفتخر بمشاركتهم مجٌبنا إلى اٌطالٌا. اننً واثك ملن اننلا للدمنا 

مثللاال  فرٌللدا  للتضللامن الللدٌممراطً وحمللوق االنسللان بللٌن الشللعوب وأتمللدم بجزٌللل شللكري 

واحترامً إلى الشعب االٌطالً وممثلٌه على المستوٌات كافلة عللى حسلن وكلرم الضلٌافة 

 التً استمبلونا بها. 

واهنبكم جمٌعا  ثانٌلة للصلبر والتضلحٌات التلً تملدمونها فلً روملا وارجلو ان تتكللل 

 مسٌرة االلتزام والنصر حتى كردستان بنصر كبٌر.
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 عر الوفاء.تمبلوا منً احترامً وحبً وتحٌاتً بنفس مشا

 الخزي والعار للمت مرٌن والنصر ألبناء شعبنا. 

 عبد   أو  االن..            

 1998ـ  11ـ  17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضعوا نهاٌة إلحراق انفسكم

دون شللن ٌجللب ان ٌسللتمر االلتللزام والمسللاندة الحالٌللة إلللى حللٌن وضللوح نتٌجللة 

ومصللٌرنا كمومٌللة. بٌنمللا الوضللع. الن المسللتهدف هنللا فللً شخصللنا، هللو مسللتمبلنا الحللر 

نستمر فً نضالنا، سوف نتصدى لبلرهلاب لكلون شلعبنا تعلرة لله وعلانى ملن وٌبلتله 
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أكثر ملن غٌلره ملن الشلعوب. إللى ذللن ٌجلب ان ال نلجلأ إللى عملٌلات تخللك المصلاعب 

 وتضع العرالٌل فً سبٌل مماوماتنا.

د المعلوملات فً االٌام األخٌر حدثت تزاٌد ملحوظ فلً عملٌلات احلراق اللنفس وتفٌل

التً وصلتنا بان ثمانٌة من رفاق السجون وإثنان فً روسٌا وواحد فً ألمانٌلا وآخلر فلً 

 روما لد لاموا بإحراق انفسهم.

بمناسبة العملٌة األخٌرة التً حدثت فً روملا التلً اسلتمبلت شلعبنا بمنتهلى الحفلاوة 

وضلع نهاٌلة لحٌلاتكم والحرارة، أدعواكم مجددا  إلى وضع نهاٌة فورٌة ولاطعة لعملٌلات 

 من خبلل إحراق أبدانكم.

أحًٌ من االعملاق وبحلرارة شلجاعتكم والتلزامكم. ولكلن أدعلوا الملتلزمٌن بنلا إللى 

عدم انهاء حٌاتهم بهذا الشكل من االن فصاعدا ، واطالبهم بولف هذا النوط ملن العملٌلات 

 على الفور وأدعواهم إلى اعتبار هذه المطالبة تعلٌمات لاطعة.

جٌد من جمٌع الجوانب وٌبعث التزامكم الحماسة فٌنا وٌبشر بمرب الحرٌة.  وضعً

انطبللللا  مللن اٌمللانً بللانكم ستضللعون نهاٌللة لاطعللة لعملٌللات وضللع نهاٌللة لحٌللاتكم بهللذه 

 الصورة. 

 أحٌٌكم من االعماق وألدم لكم أسمى اٌات المحبة واالحترام.

 عبد   أو  االن

 19/11 /1998  
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 لى وسائل االعالم وأبناء شعبناإ

أتمدم بجزٌل الشكر إلى االهتمام والشعور الذي ٌبدٌه االعبلم العالمً. للد أللوم فٌملا  

 بعد بتمدٌم تصرٌحات أوسع حول هذا الموضوط حٌن تتاح فرص ذلن.

تشكل المضٌة الكردٌة محور لضٌة السبلم ونمطة ارتكازه  فً الشرق األوسط. لذلن 

نرٌللد االسللراط فللً مسللاعٌنا علللى طرٌللك الحللل السٌاسللً والسلللمً وآمللل ان اعلمكللم باننللا 

تموموا بتمدٌم مساندتكم المطلوبة وتتابعوا المسألة باهتمام وحرص. فً هلذا االطلار أدعلوا 

ابناء شلعبنا إللى متابعلة مسلٌرته  مسلٌرة االلتلزام والتضلحٌة حتلى النصلر التلً بلدأت ملع 

د بالمعلاٌٌر الدٌممراطٌلة المانونٌلة فلً  كلل عملل مسٌرة روملا، وأؤكلد عللى ضلرورة التمٌل

 ٌمومون به.
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وأدعوا مجددا  إلى وضع نهاٌة لاطعة لعملٌات احراق اللنفس وإللى تجنلب اٌلة عملٌلة 

من شانها ان تولد االستٌاء العام وأطالب الجمٌع بان ٌكون لدوة بتصرفاته والمٌام بعملٌاتله 

اة علللى عللاتمهم فللً هللذا المضللمار مللع أحللر بصللورة تلٌللك بنللا وان ٌنهضللوا باالعبللاء الململل

 تحٌاتً إلى الجمٌع.

 عبد   أو  االن

20/11/1998 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى أبناء شعبنا الوطنً الصامد فً روما.

ان ملللولفكم الحلللازم وتضلللحٌاتكم وااللتلللزام الفلللابك اللللذي أبلللدٌتموه فلللً هلللذه الفتلللرة 

ن الملومً واللدولً الحساسة، وصلمودكم اللذي بلات صلوت شلعبنا ونضلاله عللى الصلعٌدٌ

 ٌفوق كل تمدٌر.

فً الولت وبعد الملرار األول اللذي اصلدرته المحلاكم االٌطالٌلة وكلل أللوان المسلاندة 

 التً لدمتموها، ٌستحسن ان تضعوا نهاٌة لعملٌاتكم.

اننللا نعللٌش تطللورات غاٌللة فللً االهمٌللة فللً هللذه المرحلللة جللدا . واالهللم مللن ذلللن هللو 

ٌن على ألدامنا، وتطوراتها دون  توللف أو انمطلاط. للذلن استمبال هذه المرحلة ونحن والف

 أدعواكم إلى استمرار موالفكم فً كل مكان تذهبون إلٌه.
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أعود مجددا  فأحًٌ مولف التضحٌة السامً هذا غٌلر آبهلٌن بالصلعاب وانتظلر ملنكم 

 نفس التصمٌم حتى النصر، وأتمدم منكم بأحر التحٌات واسمى اٌات المحبة واهنبكم جمٌعلا  

 وأتمنى لكم النجاح واالنتصار.

 يPKKالربٌس العام لحزب العمال الكردستانً ر

 عبد   أو  االن 

22 /11/1998  
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 …اننً معكم إلى النهاٌة

مسٌرة التبلللً ملع المابلد واالسلتمرار حتلى النصلر التلً انطلملت فلً روملا تكتسلً 

لمسٌرة ر مسٌرة بلون ي لٌسلت مسلٌرة االن معانً ومدلوالت أعمك مع مسٌرة بون. هذه ا

اعتباطٌة. انها مسٌرة: من ٌجب ان ٌحاكم..؟ مسلٌرة اي نلوط ملن السلبلم..؟ مسلٌرة علدم 

التنلازل علن الحرٌلة، مسلٌرة اسلتحالة عرللللة حملوق الشلعوب باٌلة نلوط ملن المللؤامرات. 

 بالتالً هً مسٌرة ذات لٌمة عالٌة جدا .

ٌهم ان كنت انا أو غٌري مستهدفا  بهلذا العملل،  لمد سعى العدو حما  الطفاء نورنا. ال

المهللم ان لكللم آالف الشللهداء االبطللال. انهللم ٌحللاولون اطفللاء نللوركم انللتم اٌتهللا الجمللاهٌر 

 المستٌمظة. وعملوا على تنفٌذ هذا الشرن الغادر فً شخصً انا. 

، فً الوللت اللذي أتملدم ملنكم بشلكري الجزٌلل عللى االهتملام الكبٌلر اللذي أبلدٌتموه 

ندرن جٌدا  اننا حملناكم فوق طالتكم وتسببنا لكم بالصلعاب والمشلمات. وبراٌلً تظلل هلذه 

 الخطوة خطوة صغٌرة.

لم ٌكن هنان اي مبرر للبربرٌة. كل ما دعونا الٌه هو المطالبلة بلأخوة الشلعوب فلً 

أللم ٌكلن تلن البمعة الجغرافٌة. وطالبنا بهوٌتنا واإلخاء. فهل طالبنا أحدا  بأكثر من ذلن..؟ 

من االفضل السؤال عما نرٌلد بلدال  ملن تللن الهجملات الوحشلٌة التلً شلنوها علٌنلا..؟ أللم 

ٌكن من االفضل علٌهم ان ٌتصرفوا كل دمٌٌن بلدال  ملن تلدبٌر األملور فلً الخفلاء ملع تللن 

الشخصٌات المخزٌة وعصابات الدولة، وبالتالً بدال  من فرة هلذه اللوٌبلت والكلوارث 

 وٌل هذه الشعوب إلى وحوش آدمٌة..؟.على شعوبهم، وتح

 ٌمول دٌمٌرال بانهم سٌستمدموننً اٌنما كنت. هل عصرنا، هو عصر المراصنة

ولطللاط الطللرق، اٌللن المللانون الللدولً..؟ اي ربللٌس جمهورٌللة هللذا الللذي ال ٌعتللرف بللاي 

ٌلد لانون دولً..؟ أجل  هو ذا المذنب الذي ٌعترف بلسانه بالكٌفٌة التً ٌماتلل بهلا. هنلا أر

ان اسأل لادة أمرٌكا:" للتم انكلم ترٌلدون محاكملة آبلو.." حسلنا ..! ولكلن متلى تسلتجوبون 

هؤالء الجنراالت..؟ ألٌس كلل ملا للاموا بله ارهلاب حمٌملً..؟ أم انكلم عملدتم العلزم عللى 
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اعتبار كل االنتهاكات الحمولٌلة وممارسلات اإلرهلاب، تصلرفا  لانونٌلا ..؟ انكلم ال تزاللون 

لممارسلات الوحشلٌة. مسلٌرتً بالنسلبة لكلم هلً مسلٌرة الصللب. كلل ملا مستمرٌن عللى ا

ارٌده هلو حلك الحٌلاة واننلً لعللى ثملة ملن اننلً للادر عللى تحمٌلك ذللن بمفلردي، واجلدد 

لولً: تزعمون اننً اكبر ارهابً فً العالم، ال مثٌلل وال للرٌن للً فلً الكلون..! سلأثبت 

تً بتهمللة التسللبب بممتللل ثبلثللٌن الللف لكللم مللن هللو اإلرهللابً، طالمللا انكللم ترٌللدون محللاكم

 شخص. فتعالوا نثبت ذلن..!.

انللادي أوروبللا كلهللا مللن هنللا  المللوانٌن األوروبٌللة دلٌمللة جللدا  وتللدرن معنللى واهمٌللة 

الدٌممراطٌة جٌدا . لتركٌا جرابمها التً ارتكبتها، وهنلا اللدعم العسلكري المملدم الٌهلا. هنلا 

االنسللانٌة. ال نتهللرب بحللال مللن االحللوال مللن ٌجللب التحمٌللك  فللً الجللرابم المرتكبللة بحللك 

محاكمة دولٌة تجري بهذا الشان، بل هم الذٌن ٌتهربون. المجرم هو تركٌا، فانا ال اتهرب 

 من المانون. 

لو شبتم فانا مستعد للمدوم إلى ألمانٌا، ولكن ارٌد محاكمة عادلة. عللى أوروبلا المٌلام 

بالظلم الفظٌع الممارس بحك شلعبنا. تلزعم  بهذه المهمة على ان تحترم إرادة الشعب وتمر

ألمانٌا بانها دولة حضارٌة ودٌممراطٌة، ولكن ما هو دورها فً الشلرن اللذي اولعلوا فٌله 

شللعبنا، فلللتمم بتوضللٌح ذلللن. لامللت ألمانٌللا بفللرة الحظللر علٌنللا ولكننللا علللى حللك، ولللد 

 اكتسبتم الموة الننا على حك فً هذه الحرب. 

 …اٌها األصدلاء… البطل اٌها الشعب الكردستانً

 أحٌٌكم ثانٌة وأؤكد بان المساعً التً بذلتموها لن تبمى بدون ممابل. فمسٌرتً

مسٌرة كبرى، بدأتها من المرٌة وسأتابعها فً روما ولد مرت كاملة بشلكل عاصلف وفلً 

 ظبلم دامس. 

انطلمت مسٌرتً من الشرق األوسط إلى ان بلغلت أوروبلا وتحوللت إللى أملل كبٌلر. 

ا محفوفة بالمخاطر، ولكنها مسٌرة البد منهلا. معنلى مسلٌرة روملا هلو كالتلالً: ٌسلتمد انه

العدو الموة من هنا دون ان ٌستحك ذلن. كنت مرغملا  عللى المجلًء إللى هنلا الفسلاد كلل 
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هللذه األالعٌللب ووضللع نهاٌللة لهللذا الظلللم. لللذلن كانللت هللذه المسللٌرة شللٌبا  مطلوبللا . ولمللد 

 مة ونجحتم حما . ماذا ٌمكن ان ٌحدث بعد االن..؟.تجاوبتم معها بمنتهى العظ

حتللى االن لللم نللدط الفرصللة لسللوء الحللظ ومللا كسللبتموه لللٌس بملٌللل. للللتم المابللد، مللا 

. ال ارٌلد  PKKحممتموه هو مسٌرة تمرٌر مصٌركم. هكذا فمط ٌكون االنتماء الصحٌح لـ 

 PKKذا الشلكل. الن انتماءا  ال ٌنسجم مع النصر. وال اكون للط ملع اللذٌن ٌتصلرفون بهل

 . ARGKهو حزب للنصر. هذا ما ارته لكم وما ارتاٌته من أجل 

لملد أتٌلت إللى أوروبلا ملن أجلل تحمٌلك السلبلم  ملن أجلل العملل السٌاسلً. واإلتحلاد 

األوروبً هو الذي دعا إلى السبلم والحل السٌاسً. اننً موجود فً روما وانتظلر ردكلم 

تم المسلؤول المباشلر عنله. ان للم تتصلرفوا بصلورة منذ اربعٌن ٌوما . ان حلدث شلًء فلان

لانونٌة وعادلة مع شعبنا، فالتارٌح سٌدون ذلن فً خانتكم. فتعالوا لبل لحظة ولنموم بحلل 

هلذه المضلٌة فلً محاكملة كلان أم كلونفرانس. ال نرٌلد ان تلراق مزٌلدا  ملن اللدماء، فلمللاذا 

 ماة علىـعباء الملتماطلون..؟ لمد لمت بأعبابً وأدعواكم إلى المٌام باأل

 عاتمكم. فجبت بشجاعة وتحدثت بشجاعة، ولكننً لم اتلك ردودا  شجاعة منكم.

لكللً ٌكسللب كللل ذلللن معنللاه، اجللدد تمسللكً بالمعركللة أكثللر مللن اي ولللت مضللى 

فسأخوضها وافكر فً نفس الولت. لمد عاهلدنا انفسلنا ونبلذل المسلاعً وسلنبذل أكثلر ملن 

إلٌكم من انفسكم. فموموا انتم اٌضا  بما هلو مطللوب ملن اي ولت آخر ولتعلموا اننا ألرب 

 أجل حرٌتكم واننً معكم حتى النهاٌة.

 عبد   أو  االن

 1998ـ  12ـ  19
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 …عام السالم 6999لٌكن عام 

اننا ممدمون على خطوة جادة من أجلل السلبلم. انهلا لضلٌة تهلم البشلرٌة حملا  وعلن 

عامللا  للسللبلم. ولللٌكن معلومللا  ان  1999صللبح عللام لللرب. وأتمنللى مللن اعمللاق للبللً ان ٌ

مجًء إلى روما خطوة كبٌرة من أجلل السلبلم. لٌلام أوروبلا بمسلاندة هلذه الخطلوة عملل 

 تارٌخً فعبل .

فللً أوروبللا لتحمٌللك السللبلم الكللردي. واناشللد العللالم  1999أرٌللد ان اسللتغل عللام 

لجزٌل إلى الشعب االٌطلالً بالتحلً بالٌمظة البلزمة فً هذا الموضوط. وأتمدم بشكري ا

على كلرم الضلٌافة. وأتمنلى ان تسلتمر مسلاعً تعزٌلز عبللاتنلا ودوره فلً حلل المضلٌة 

اٌضلا . وكللً املل ان ٌمضلً العلالم المسلٌحً عٌلد رأس  1999الكردٌة بنجاح فلً علام 

 السنة فً سلم ومحبة ووبام.

 الربٌس العام لحزب العمال الكردستانً

 عبد   أو  االن

 1998ـ  12ـ  31
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النص الكامل لمشروع الحل المؤلف من سبعة بنود ولدمه الرئٌس 

فً روما كأساس البد منه للحوار  PKKالعام لحزب العمال الكردستانً 

 السٌاسً:

 ـ وضع نهاٌة لحمبلت التمشٌط الجارٌة فً المنطمة الكردٌة. 1

 ـ ضمان عودة المهجرٌن إلى لراهم. 2

 المرى.ـ الغاء نظام حماة  3

 ـ منح الحكم الذاتً للمنطمة الكردٌة دون تغٌٌر حدود تركٌا. 4

ـ اإلعتراف بنفس الحموق الدٌممراطٌة التً ٌتمتع بها األتلران، ملن أجلل الشلعب  5

 الكردي اٌضا .

 ـ االعتراف رسمٌا  باللغة والثمافة والهوٌة الكردٌة. 6

 ـ االعتراف بالحرٌة والتعددٌة الدٌنٌة. 7

 أو  االن عبد   

 1998ـ  11ـ  25
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