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   على جنوب آردستان العسكري االخيرفي صدد الهجوم الترآي
 والتنظيمات والمؤسسات التابعة والمؤتمر الوطني الكردستانياصدرت جمعية غرب آردستان 

 وآذلك أجرت المقابالت العالم والمنظمات الدولية الى قادة عديد من البيانات والرسائل اللها،
  :بكل اللغات وآان منهاوالتصريحات االعالمية 

  2007-10-1فزيون الجزيرة انترناشيونال في  فريشته رابر على تل السيدةمقابلة مع -1
 2007-10-23مقابلة مع الدآتور جواد مال على تلفزيون أبو ظبي في  -2
 2007-10-24مقابلة مع الدآتور جواد مال على تلفزيون الشرقية في  -3
 2007-10-25البريطاني BBC ن مع الدآتور جواد مال على تلفزيومقابلة  -4
 2007-10-27 فيالبريطاني Press TVمقابلة مع السيدة هيام عقيل على تلفزيون -5

============================================  
مظاهرة تاريخية آتلك المظاهرة التي هجم المتظاهرون فيها على السفارات السورية 

   المبارآة2004 انتفاضة في بريطانيا وبلجيكا وسويسرا وغيرهم خالل
 يهجم على سيارة )منطقة عفرينمن  (احد ابطالنا من غرب آردستان واليوم

  اودوغان في لندن
 بمناسبة 2007-10-23أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن بتاريخ ) بدون اجازة رسمية(مظاهرة آردية 

 البريطانية غوردون براون، استمرت زيارة رئيس الحكومة الترآية رجب طيب أوردوغان لرئيس الحكومة
لرئيس وارسل الدآتور جواد مال رسالة  ظهرا 12المظاهرة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 

 الفاآس شارحا االزمة التي بساعات بواسطةقبل االجتماع مع اوردوغان الحكومة البريطانية غوردون براون 
يون أبوظبي مقابلة تلفزيزنية مع الدآتور جواد مال آما هو مبين وخالل المظاهرة أجرى تلفزتفتعلها ترآيا، 

في الصورة أدناه والى جانبيه آل من االخ ابراهيم خليل واالخ آالن مرشد، وقد استقبلت المظاهرة أوردوغان 
، وحينما انتهت زيارة أوردوغان وبدأت سياراته بالخروج  وهتافات عاشت آردستانوودعته بعلم آردستان

يهجم على سيارة أوردوغان وهو حامال علم آردستان الخ آالن مرشد ر الحكومة البريطانية، فإذا بامن مق
، وفيما يلي بعض الصور التي )باللغة الكردية (ويصرخ في وجه أوردوغان عاشت آردستان وعاشت الحرية

 :آلما جاء الى بريطانياسيتذآره و أوردوغان  لن ينساهتعبر عن هذا الحدث الذي
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  وظهور اول شرطي مرافق ألوردوغان على الدراجة الناريةآالن مرشد يترقب لحظة الهجوم
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آالن مرشد في وسط الشارع رافعا علم آردستان ويصرخ عاشت آردستان وسيارة أوردوغان قادمة وأمامها 

 .افهشرطي على الدراجة النارية وفي الطرف اآلخر شرطي يرآض بإتجاه آالن مرشد إليق

 
 

 وقع علم آردستان علىفن مرشد  الشرطة البريطانية تلقي القبض على آالرعناصمن  10بلحظات أآثر من 
. آما هو مبين في الصورةنجدة  آالن ورفع علم آردستان عن االرضلاالرض فرآض االخ سمير بإتجاههم   

 
 
 

 بدأت الشرطة في منع سمير من الوصول
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:آالن مرشد وعلم آردستان بيد احد عناصر الشرطةوعة آخرى تعتقل جممالشرطة تعيد سمير و  

 
 

 لكن سمير بقي يقاوم حتى بعد ابتعاده عن مسرح الحادث

   
 

 عناصر من الشرطة البريطانية تحاصر آالن مرشد وتحقق معه، وبعدها تم أخذه إلى مرآز 10أآثر من 
  جنيها استرلينيا80يحاآم ويدفع الغرامة وقيمتها  سهالتوقيف وبعد ساعات تم االفراج عنه وأخبروه بأن
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  الدآتور جواد مال والسيدة بيان سامي عبد الرحمن والسيد فيليب ريكار

 
رال االمريكي بيتريوس           ساعة آل من السفير االمريكي       24 زار لندن لمدة     2007-9-18 في داد والجن في بغ

ار ب ريك سيد فيلي مPhillip Reeker وال ع   المتحدث الرس اع م ة لإلجتم ة االمريكي م وزارة الخارجي ي بإس
ة    ة البريطاني يس الحكوم راون   رئ وردون ب سيد غ ادم        ال رن الق ة الق تطاعت منظم ارة اس بة الزي ي مناس ، وف

ة          ة والكردي ة البريطاني سياسية واالعالمي صيات ال ع الشخ اع م دهم لالجتم ع أح د م ذ موع ن أخ ة م البريطاني
ساعة         ، وت  لبحث قضية العراق   والعربية وم من ال ك الي اع الرسمي في مساء ذل ر الرسمي   10-8م االجتم  وغي

  . وحتى منتصف الليل10على مائدة العشاء من الساعة 
ه    فيليب ريكار المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية االمريكية         حضر االجتماع السيد   ة عن مرافقي ان  ونياب آ

ة،     22عدد الحضور    رحمن                ومن   شخصية بريطانية وآردية وعربي د ال ان سامي عب سيدة بي  ضمنهم آل من ال
د تطرق                          تاني، وق وطني الكردس ؤتمر ال يس الم دآتور جواد مال رئ دن وال يم آردستان في لن ة إقل سفيرة حكوم

ة                العراق وفي  الدآتور جواد الى موقف الكرد في      سياسة االمريكي ذلك ال ا، وآ اه امريك  آافة اجزاء آردستان تج
دآ تطاع ال رد، واس اه الك صال تج ن اي ار م ب ريك سيد فيلي ق ال واد عن طري هتور ج ؤتمر و  آتابات ات الم توجه

  .الوطني الكردستاني الى أعلى المستويات في االدارة االمريكية
 
ي دن2007-10-16 ف ران     زار لن دى اي ي ل فير امريك ر س ن آخ ل م عادة السفير آ سس رت ـــال ون ليمب  يد ج

John W. Limbert      ران دى اي سفير  سعا  وسفير سابق ل ين   دة ال روس لينك سيد ب ، Bruce Laingen ال
ة في طهران                           سفارة االمريكي املين في ال م احتجاز الع ران ت م اي ى حك  1981-1979 وحينما جاء الخميني ال

  .وآان السيد جون ليمبرت والسيد بروس لينكين من ضمن المحتجزين لمدة عامين
ة   حتى ان السيد ب -ويصفتهم خبراء في السياسة االيرانية       روس آانت زوجته في االجتماع وهي آردية من مدين

ا، وحضر                  آان   -سنه من شرق آردستان    ران وامريك ين اي صدام المسلح ب االجتماع من أجل بحث احتماالت ال
والي  اع ح ال    30االجتم واد م دآتور ج رى تطرق ال رة أخ ة، وم ة وايراني ة وعربي ة وآردي  شخصية بريطاني

ل               رئيس المؤتمر الوطني الكردستاني     الى القضية الكردية بشكل عام والى مسألة شرق آردستان المحتلة من قب
ديم بعض الكتب                    ر وتق م اآث م التعرف به اع ت يهم  الدولة االيرانية، وفي نهاية االجتم ة     إل عن القضية    باالنكليزي

  .والدآتور جواد مال الدآتور جمال نبزالكردية من تأليف 
  

=========================================================  
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  ..ترآيا
  ومحاوالت إعادة السيناريو اإلسرائيلي 

  پير روسته م
ة من                "هل يمكن أن يعيد التاريخ نفسه     " سياسية والفكري ة في المجادالت ال ذه المقول ؟ آثيرًا ما تطرح ه

ذين        ك ال اريخ، أي أولئ ري للت ل النظ ي الحق ون ف ذين يعمل ة وال ارات المختلف ل أصحاب التي ي  "قب شون ف ينب
ون                  " الماضي ذين يتوق ديني وال سلفي في الفكر ال ار ال آما يقال في اللغة الشعبية الدارجة، وخاصًة أصحاب التي

ارك بـ          ى حيث التب وراء، إل ى ال زمن إل ول  (بأن تنقلب تلك المقولة إلى واقٍع ملموس وحقيقي؛ بحيث يعيدون ال ب
ين      أن ي   ) الصحابة واألنبياء وأولياء اهللا المتق ذمي (دفع  وب ة لـ   ) ال ًا من         ) بيت اهللا  (الجزي الي أن يكون مواطن وبالت

ة         .. الدرجة الثانية أو   ة   (العاشرة حسب التعريف واالصطالح القانوني في الدول إن    ). المعاصرة، المدني ذلك ف وآ
د  أصحاب الفكر العنصري والنازي هم أيضًا يحلمون أن تبقى األمور آما هي في دولهم االستبدادية القمعية،     بع

م يحاولون وبكل الوسائل          " إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء أمٌر غير منطقي وعقالني          "التيقن من أن     ذلك فه ول
ة                ة وحال د مرحل ة وال يتوقف عن ة سيرورة دائم اريخ في حال والجهود الحفاظ على ما هو قائم، متناسينا بأن الت

  .محددة
  

ى ضوء        ) نطقية وواقعية م(ما دفعنا إلى تلك المقدمة عن الفعل التاريخي و         ك عل األحداث التاريخية وذل
ة؛       ة الترآي الواقع والمنطق الحضاري لكل مرحلة تاريخية، هي هذه المحاوالت األخيرة من قبل آل من الحكوم
يم آوردستان                              اح إقل ة في اجتي ل المؤسسة العسكرية الترآي ذلك من قب حكومة السيد رجب طيب أردوغان وآ

ا (ناصر حزب العمال الكوردستاني     بغية مالحقة ع  ) العراق( ة         ) ترآي اطق الجبلي ذين يأخذون من بعض المن وال
ا           الي االنطالق منه ا وبالت ة له رات تدريبي يم آمق  حسب االدعاءات   –الوعرة والخارجة عن سلطة حكومة اإلقل

ة داخل إق          )الترآي( لضرب مواقع في العمق      –الترآية   يم آوردستان    ؛ أي تلك المواقع التابعة للجندرمة الترآي ل
ة اإلسرائيلية في             ) أي الحكومة والجيش الترآي   (وهكذا فهم؛   ). ترآيا( دوا التجرب يحاولون بشكل أو آخر أن يعي

ـ  ا ل ان(اجتياحه ضًا   ) لبن م أي وا ه أن يقوم ة   –ب ك التجرب رار تل ى غ يم    – وعل ة إلقل ة التحتي ي ضرب البني  ف
ات        ) ترآيا(؛ بحيث يسهل على      أمنية –ومحاولة خلق فوضى سياسية     ) العراق(آوردستان   دة ملف ى ع اللعب عل

  . على اإلطالق) آرآوك(وأهمها ملف 
  

اط   ) ترآيا(هناك عدة ملفات أخرى تهم ) آرآوك(طبعًا وباإلضافة إلى ملف   وتود أن تكسب بعض النق
ي                  ا يل ات يمكن تلخيصها بم ك الملف ة والت       : فيها من خالل هذا االجتياح وأهم تل ادة الجماعي ي ارتكبت   ملف اإلب

دايات          ) 1923-1915(بحق األرمن في بدايات القرن الماضي بين أعوام          ة وب سلطنة العثماني ات ال أي في نهاي
ة   (تأسيس الجمهورية الترآية الحديثة والتي قامتا        ة والجمهوري ى طمس     ) أي آل من اإلمبراطوري يس فقط عل ل

ورد واألر          ل الك ل وارتكاب            حقوق الشعوب والقوميات والجغرافيات األخرى مث رهم، ب ذلك العرب وغي من وآ
ات واألعراق        إن           . المجازر الجماعية بحق تلك األثني ين ف ذين الملف ى ه ا (وإضافًة إل ا      ) ترآي ومن خالل تلويحه

زاز    ) العراق(ضد إقليم آوردستان    ) العصا الغليظة (بـ ا   (تحاول ابت ا وأوروب ى        ) أمريك بصدد ملف انضمامها إل
ي محا  ك ف ي وذل اد األورب سائل     االتح اه بعض الم ه تج ين موقف ن أن يل ي م ى الطرف األورب ضغط عل ة لل ول

دوا               )ترآيا(السياسية وعلى التحديد في الملف الكوردي في         تاني ال يع ال الكوردس ى أن قضية حزب العم ، وعل
ى حد توصيفهم        –) إرهابية(أآثر من منظمة     ساعدة     – عل ا ( ويجب م ا   ) ترآي ذا إغالق   . في القضاء عليه وهك

د                 ) ترآيا(الكوردي في إقليم آوردستان     الملف   الي تجري ة وبالت ة واللغوي وق الثقافي نحهم بعض الحق من خالل م
ة (القضية الكوردية من أنها قضية أرض وشعب وبأن     ة      ) الجمهورية الترآي ى المشارآة الفعلي ام عل يجب أن تق

  .إنها سوف تعيش دوامة العنفو إال ف) ترآيا(بين هذين المكونين األساسيين في أي نظام سياسي مقبل في 
  

إن     ا (وآذلك ف شارع                     –) ترآي ذلك الصوت الطاغي في آل من ال ا ومؤسستها العسكرية وآ  بحكومته
ان     ) أي الحكومة والمؤسسة العسكرية وآذلك البرلمان     ( يحاولون؛   –) الترآي(والبرلمان   من أن ينفثوا عن الغلي

ة و            د الضربة الموجع د             الذي تعيشها النفوس وخاصًة بع ى ي ا المؤسسة العسكرية عل حزب  ) آريال (التي تلقته
شارع              ) 15(العمال الكوردستاني والذي راح ضحيتها       ا أشعل ال ًا مم ديًا ترآي غضبَا  ) الترآي (خمسة عشر جن
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ة             ذه العملي ة (وحنقًا لتطالب الحكومة والجيش بالرد العسكري على ه ة         )اإلرهابي ، فكانت مناسبة وفرصة حقيقي
ة   ن الحكوم ل م ن      لك صوا م ت أن يتمل نفس الوق سياسية وب اتهم ال ق ألطروح دوا الرون أن يعي يش ب والج

ان                ى البرلم دوبيهم إل ك   ) الترآي (االستحقاقات القانونية والدستورية والتي على أساسها تم ترشيح من د وذل الجدي
ى     وم عل اء آل الل راد (بإلق ردين األآ ذين ) المتم دعمهم الجم   (وال ون في شمال العراق وت ة  يختبئ اعات الكوردي

اك ون ). هن ذا فيك ان(وهك ى الطلي ل الحق عل ة؛ ) آ سياسية العالق ات ال ة الملف دم حلحل ي ع ل الحق (ف أي أن آ
 ومن وراءهم الجماعات الكوردية في شمال العراق، حسب التوصيف والتشخيص الترآي للقضية     PKKعلى

  .)الكوردية طبعًا
  

يم آوردستان   ، بشكٍل خاص، وحكومة    )آرآوك(ولكن يبقى ملف     ة واالستقرار   ) العراق (إقل والفيدرالي
ا وعسكرها؛ حيث أن                  ة ترآي شاغل لحكوم شغل ال ام، هي ال وتنمية اإلقليم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، بشكٍل ع

ـ ًا ل دًا حقيقي شكل تهدي يم وتطوره ي تقرار اإلقل ا(اس ة ) ترآي ضية القومي وردي وحل الق ي الملف الك ط ف يس فق ل
يم آوردستان                للشعب الك  دًا إقل ى  ) العراق (وردي في ذاك اإلقليم، وإنما هو تهديد من أن تتحول العراق وتحدي إل

ة في         راالت           ) أنجرليك (قاعدة بديلة للقاعدة األمريكي د سمعنا من بعض الجن ا بعض وآاالت         –وق  تحدثت فيه
م عوضًا عن قاعد           –األنباء   ؛ حيث أن آل من    )أنجرليك (ة  بأنهم يبحثون عن البدائل لتكون قواعد عسكرية له

ا ( ا(و) أمريك ان  ) ترآي سيان رفض البرلم وات التحالف داخل أراضيها لضرب نظام   ) الترآي(ال تن لمرور ق
قاطه) صدام حسين( داد وإس ي بغ د عسكرية  . ف تح قواع ا من اجل ف ان رفض ترآي سى االمريك ن ين ذلك ل وآ

  .امريكية على شاطئ البحر االسود في العام الماضي
  
ة في             ) مشروع(التالي الخوف الترآي قائم و    وب ة والتنمي من أن تتحول آوردستان إلى واحة للديمقراطي

ذو دول   ذو ح ل أن تح ى األق ة، أو عل ي(المنطق يج العرب ة   ) الخل د بديل وذ وقواع رى ذات نف ي األخ صبح ه وت
). آوردستان (ء األخرى من     للقوات األمريكية والدولية، وبالتالي المساهمة في حل القضية الكوردية في األجزا          

ة أخرى أن تنقطع عن       ) الترآي(وهكذا بأن يتأثر الداخل     ة ومن جه ا (األمني والسياسي من جه رات  ) ترآي خي
ى                     ة إل ا (العراق وتحديدًا النفط الخام وآذلك الحفاظ على أن يبقى العراق وإقليم آوردستان في حاجة دائم ) ترآي

ا بحيث تبقى       وإنتاجها وخاصًة الغذائي االستهالآي م      ام البضاعة        ) العراق و آوردستان    (نه أسواق مفتوحة أم
ه في     . لها" الحديقة الخلفية"الترآية أو ما تسمى في لغة السياسة االقتصادية بـ      ا تفكر ب وهكذا فإن ترآيا وآخر م

  .هي قضية األخوة الترآمان وحقوقهم) ملف آرآوك(
  

اك آل من ملف ق   سابقة فهن ات ال ى الملف ر وإضافًة إل ة والغي وات الترآي ه الق ذي تحتل سم ال رص؛ الق ب
اوالت   ة ومح ات الدولي ات والمنظم ل الهيئ ن قب ا م رف به ا(معت دولي  ) ترآي ع ال ع المجتم ضية م ك الق ل تل لح

تبعادها  ذلك اس ا(وآ ؤتمر   ) أي ترآي ا لحضور م دم دعوته ة آع ضايا المنطق شاآل وق ي حل م شارآة ف ن الم م
ا من    ..  اإلسرائيلي و  –للصراع العربي   ) نهائي(القادم وذلك لوضع حد     السالم المزمع عقده في الخريف       غيره

ادة        . الملفات سياسية للق رك (إن آل تلك الملفات السابقة هي ملفات حقيقية وواردة في األجندة ال الي   ) الت م بالت وه
ون عن  سوغات(يبحث ررات والم ى  ) المب ضغط عل ن خالل ال ك م ذه وذل رامجهم ه ذ ب ا وأ(لتنفي اأمريك ) وروب

ا      ) العراق(بالتلويح بمسألة شن هجوم عسكري على إقليم آوردستان          ا    (وحكومتها في محاولة منه ) أي من ترآي
أن تكسب بعض النقاط في تلك الملفات من حلفائها األوربيين واألمريكيين، ذاك من جانب ومن الجانب اآلخر                   

الي إسقاطها من ال              يم آوردستان وبالت ة؛ بحيث ال يبقى           إضعاف وضعضعة حكومة إقل سياسية العراقي ة ال معادل
  . للتحالف الكوردستاني القائم أي وزن سياسي فاعل في بغداد أيضًا

  
ساسة   سياسي لل شروع ال ون الم ذا يك رك(وهك سابق؛   ) الت شروع ال ل إن الم ازه، ب ه وإنج م تحقيق د ت ق

م ارتباطه، في     محاولة خلق فوضى في اإلقليم وإسقاطه لهو مشروع إقليمي لمجموع دول الجوا     ر العراقي بحك
وردي     الملف الك ا، ب دة دوٍل منه دها(ع دان    (؛ )عن دول والبل ك ال ل تل ي داخ ؤخرًا بعض    ) أي ف ا م د رأين وق

د الملف  أن تعي ا ب سة منه ة يائ ي محاول اه ف ذاك االتج دفع ب دول ت ك ال ادة بعض تل صحفية من ق التصريحات ال
ع األمني األول       ذا ال    . الكوردي إلى المرب يم آوردستان          وإن ه اه إقل سلوك تج ا يتفق    ) العراق (نهج وال وحكومته
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م                       ة وأن ال يبقى له آذلك مع آل من المشروع القومي العربي واإلسالمي السلفي، بحيث أن ال تقوم للكورد قائم
ة والتي آانت غائ           ة التحتي صادية للبني ة اقت ذلك بتنمي ر وآ ي آبي ة  آيانًا سياسيًا شبه مستقل ويتمتع باستقرار أمن ب

  ).صدام(آليًا عن آوردستان في زمن الطاغية 
ساخ     ات ال بعض الملف سريعة ل راءة ال ذه الق د ه ن بع ي م ا(نة ف ا إزاء  ) ترآي ن موقفن دًا ع ل (وبعي الح

ا أن ) العسكري ه يحق لن ة لعصرنا، فإن ة الحالي ع المرحل سجامه م شروعيته وان سلح وشرعيته وم اح الم والكف
ساءل تاني : نت ال الكوردس ة من أن تتخذ حزب العم ضية الكوردي تراتيجية للق ة واالس هل من المصلحة القومي

ة                 ) ال قنديل جب(بعض المناطق الوعرة في      اٍت عسكرية انتحاري ا بهجم ق منه م تنطل مقرات عسكرية لها ومن ث
ادي الجانب  ردي أح رار ف ك بق سكرات الجيش الترآي وذل ة –ضد مع نه للعملي ي ش ى غرار حزب اهللا ف  عل

اٍح         ي اجتي بب ف ا س رائيلي مم يش اإلس د للج د قواع ك ض ة، وذل ة اللبناني ة الحكوم ن دون موافق سكرية وم الع
رائي ي      إس ام الماض يف الع ي ص ان ف وب لبن ن     –لي لجن ض م ت بع د قام ذا فق ريال( وهك ال  ) آ زب العم ح

وا في صفوفهم                       ا أوقع ) 15(الكوردستاني بشن عملية عسكرية ضد بعض أفراد الجندرمة والجيش الترآي مم
سيق  ) اقالعر( وذلك من دون الرجوع إلى حكومة إقليم آوردستان          – آما أسلفنا سابقًا     –خمسة عشر قتيًال     والتن

  ).ترآيا(معهم أو استشارتهم بمدى تأثير هذه العملية على اإلقليم وحكومتها وعالقاتها مع الدولة الجارة 
  

ـ ررًا ل يس مب ذا ل د أن ه ع التأآي ا(م تان  ) ترآي يم آوردس زو إقل املة لغ ة عسكرية ش وم بعملي ن أن تق م
ان (آما فعلت إسرائيل في اجتياحها لجنوب       ) العراق( ارات عدة     ، و )لبن ك العتب ا : ذل ة       -أوله  عدم سيطرة حكوم

اً . العمال الكوردستاني مقرات لها) آريال(اإلقليم على تلك المناطق الجبلية والتي تتخذها     للوجود الكثيف   -وثاني
صار و ريال(ألن زب؛ ) آ تاني(الح ال الكوردس زب العم ل ) ح ا(داخ تاني ) (ترآي يم الكوردس ل اإلقل أي داخ

ل ترآ ن قب صب م االمغت داخل    ) ي ي ب وات الت ك الق صدى لتل شها أن تت ة وجي ة الترآي ى للدول ن األول ذا فم وهك
يم آوردستان  (ال أن تلجأ إلى أراضي دول الجوار؛   ) أراضيها( وات     ) إقل ا ) الكريال (بحجة وجود بعض ق . فيه

ذلك؛ من أن الحل العس                            -وثالثًا رهم آ ورد وغي ادة الك ساسة والق ا آل ال د عليه د أآ م وق كري للقضية   وهو األه
ى                            د من الجلوس إل الي ال ب ًا وبالت ال الكوردستاني ال يجدي نفع الكوردية عمومًا وتحديدًا في مسألة حزب العم

ا (طاولة الحوار والبدء بمفاوضات حقيقية لحل القضية الكوردية في           ة العسكرية التي          ). ترآي إن العملي ذا ف وهك
غير مبرر بأي شكٍل من األشكال وفي     ) العراق( آوردستان يزمع الجيش الترآي القيام بها داخل أراضي إقليم       

يم             ) آريال(الوقت نفسه، فإن لجوء      حزب العمال الكوردستاني إلى شن عمليات عسكرية من داخل أراضي اإلقل
ر                         الي فهي األخرى غي ا وشعبها وبالت يم وحكومته ى اإلقل تكون سببًا في جلب المزيد من الضغط والكوارث عل

صلحة   ة للم ًا      مجدي ة عموم ضية الكوردي تان والق تراتيجية لكوردس صلحة االس ضر بالم ا ت ل إنه ة، ال ب القومي
الي          )العراق(وتحديدًا لحكومة وشعب إقليم آوردستان       ة، وبالت ى     -، على األقل في الظروف الراهن  وحرصًا عل

ة  ريال( يجب أن توقف -المصلحة الكوردي يم ) الك ن داخل اإلقل ة م ات المنطلق ك العملي سألة .. و إالتل إن للم ف
ا اذا استمرت                . ذيول وآذلك دوافع أخرى ربما تنكشف قريباً       ا فيم شن هجومه آما اعتقد ايضا ان ترآيا سوف ت

  قوات حزب العمال بعملياتها ام لم تستمر
  2007 غرب آردستان -جندريسه

@
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  بعد االستماع إلى شهادة عقيد فاقد الذاآرة تأجيل محاآمة عشرات المعتقلين األآراد 
امام القضاء العسكري في دمشق محاآمة عشرات األآراد المعتقلين اثر مظاهرة ) 25/10/2007(جرت اليوم الخميس 

خابرات م اثر اختطافه من قبل الويمحمد معشوق الخزنالشيخ شيخ الشهداء   بعد استشهاد5/6/2005 في القامشلي 
 وحضر الجلسة مجموعة من المحامين وممثل عن السفارة األلمانية وممثل عن السفارة السورية وتعذيبه حتى الموت

  لالستماع إلى شهود آخرين 13/12/2007األمريكية وممثلين عن االتحاد األوروبي وتم تأجيل الجلسة  إلى 
 

اني ال اتذآر شيء على اإلطالق عن موضوع "ماع إلى شهادة العقيد حسين علي الذي قال وخالل جلسة  اليوم تم االست
المظاهرة التي حصلت في القامشلي النني منذ عام فقدت الذاآرة بعد إصابتي بحالة اآتئاب وال اتذآر شيء عن الموضوع الذي 

" تسألوني عنه  
 المالزم اول عبد –العقيد رائد خازم ( المحمد و دعوة آل من  على اثرها قرر القاضي تجديد الدعوة للشاهد الشرطي محمد

آشهود للحق العام ) الشرطي نزار صادق–العزيز العبدي   
وقررت المحكمة تصدير آتاب إلى فرع المخابرات في القامشلي والى قسم حفظ النظام العالمها عن أسماء العناصر الذين 

  بصورة عنه ا ضبط موافاتهالقوا القبض على المتظاهرين وفي حال تنظيم
 

 وأعلنت 2005) مايو(الشيخ الدآتور محمد معشوق الخزنوي تعرض لالختطاف في العاشر من أيار  أن روالجدير بالذآ
أسماء خمسة أشخاص قالت أنهم قاموا بعملية االختطاف بالرغم من وجود أدلة على أن 1/6/2005السلطات السورية في 

واجدين في أماآن عملهم أو مع أشخاص آخرين أثناء حدوث جريمة االختطافعددا من المتهمين آانوا مت  
 

اإلفراج الفوري والغير يطالب السلطات السورية إنهاء هذه المحاآمة الغير عادلة و اإلنسانان المرصد السوري لحقوق 
  هممشروط عن

 
ات حقوقية وقضائية معروفة بنزاهتها في وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بتشكيل لجنة تحقيق من شخصي

 إلى العدالة وإيقاف تدخل أجهزة األمن بشؤون  الحقيقيينجريمة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتقديم مرتكبيها
 القضاء حفاظا على الوحدة الوطنية

 
 القيادي في حزب العمل  قضية للحكم في الجلسة التي آان من المفترض ان تعقد ) 24/10/2007األربعاء (يوم آما تأجلت 
وحضر إلى المحكمة  مجموعة من بدمشق األولى  محكمة استئناف الجنح  امامفاتح جاموسالمعارض السوري الشيوعي 

للتدقيق والحكم) 21/11/2007(وأجلت الجلسة إلى  ، أوروبييننالمتضامنين من رفاقه وعدد من المحامين ودبلوماسيي  
ير مفهومة ان القاضي سحر عكاش لم تدخل قاعة المحكمة وقد قام الكاتب بتالوة قرار التأجيلوالجديد باألمر وألسباب غ  

لمدة قاربت التسعة عشر  معتقل سابقهو حزب العمل الشيوعي في  القيادي أن السيد فاتح جاموس رجديرا بالذآ
ر دمشق الدولي إثر عودته من جولة  من مطا2006-5-1 باعتقاله في ت قد قاماألجهزة األمنية توآان )2000-1982(عاما

  إخالء سبيله بكفالة مادية 2006\10\12وبعد مضي أآثر من خمسة أشهر تم في "في بعض البلدان األوربية 
 

، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي اإلحالة أمام 29/10/2006وبتاريخ ،وخالفا ألصول المحاآمات الجزائية 
إال أن محكمة النقض ردت الطعن شكال وأعادت االضبارة إلى محكمة الجزاء  ،جرميلبديل الوصف محكمة النقض من اجل ت

الن المتهم يخرج من اختصاصها ألنه جنائي الوصف ،وبعد عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ،
.طلب من أجل استئناف القرارويجب محاآمته أمام محكمة الجنايات إال أن هيئة محامي الدفاع تقدموا ب،  

 لكن هنالك إصرار 2006\12\28إن مجريات هذه المحاآمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 
  على التهم الجنائية الوصف بدال من الجنحوية الوصفواإلبقاء بالعفو الرئاسي لهيتشمعلى عدم 

 
 يطالب السلطات السورية إيقاف تدخل أجهزتها األمنية في شؤون القضاء يدعو إذ اإلنسانان المرصد السوري لحقوق 

وإغالق ملف األستاذ فاتح جاموس القاضي سحر عكاش إلى إنهاء هذه المهزلة القضائية المستمرة    
 

ضمير وعلى السلطات السورية باإلفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والوفي الوقت ذاته يطالب المرصد 
وبإطالق الحريات العامة وآف يد ، وفائق الميررأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل آيلو وآمال اللبواني وأنور البني 

   األجهزة األمنية عن ممارسة االعتقال التعسفي
اإلنسانالمرصد السوري لحقوق                                      24/10/2007لندن   

==========================================================  
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.؟!أنْفٌ هائص وعدة عيونٍ حائصة...األخطبوط العسكري التركي  
  *نـوري بـريـمـو

تتعرى النوايا التوسعية لحكام األناضول حيال الشعوب والدول المتاخمة لحدود دويلتهم تركيا المبنية يوماً بعد آخر 
أنقاض ميراث السلطنة العثمانية التي إنهارت وتشتتت بإنتهاء الحرب العالمية األولى وفق أسس عسكريتارية على 

  .؟...!بعد أن كانت قد إستعمرت بلداننا وشعوبنا لقرون زمنية وفق منطقي القوة والجهالة والتجهيل
نكشف وجهها وسنة تلو أخرى ومع تعاقب الحكومات التركية يزاح القناع عن الجوهر الفاشي للطورانية وي

، ففي الحين الذي تنشغل فيه األسرة الدولية بكل أجندتها لمراكمة مساعي إحالل السالم واألمن في العالم ...الحقيقي
عموماً وشرق أوسطنا خصوصاً، وفي الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي ومعه مناصري الديموقراطية وحقوق 

 خيارات سلمية لحل مختلف الملفات العالقة كالقضية القبرصية اإلنسان والشعوب ما بالوسع من جهود إليجاد
والكوردية والفلسطينية واللبنانية وغيرها من القضايا التي تقف عائقاً أمام دمقرطة بلداننا وتحرير شعوب منطقتنا من 

كترثون بذلك اإلنشغال يديرون ظهرهم وال ي) العسكر والساسة ال فرق( حكام تركيا ؟، نجد بأن....!القهر واإلستبداد
، ال بل إنهم يفعلون العكس فنراهم منهمكين في مواصلة ...العالمي وبتلك الجهود الدولية المنشدة للسلم واإلستقرار

مسلكيتهم العنفية الرامية للشطب على القضية الكوردية التي تخص حاضر ومستقل عشرات الماليين من الكورد 
؟، ...!بتعدادهم البشري أكبر أمة في المعمورة لم تنل حقوقها القومية حتى اليومالذين يشكلون بعراقتهم العرقية و

ليس هذا فحسب ال بل إنّهم ال يكفون عن إتباع مختلف ألوان وأشكال المناورات اإلقليمية التي من شأنها دس السم 
عراق وقبرص واليونان وسوريا في دسم دول الجوار عبر التحرش بهم وحشر أنفها النّـتن في الشؤون الداخلية لل

التي تعتبرها جسراً للتدخل في مشاكل لبنان وفلسطين وتأجيجها بدالً من تهدئتها ودفعها بإتجال حلحلتها وإيجاد 
  .؟...!مخارج ديموقراطية لها

ما يعني أن عسكر تركيا يريدون لدولتهم أن تكون دولة بوجه أخطبوطي يحتوي على أنف دسائسي وعدة عيون 
؟، وللعلم فإن العين األولى األكثر إحمراراً تبقى تسهر على إستهداف شعبنا الكوردي ...!راء طامعة باآلخرينحم

المستَباح به من قبلها منذ عصور، حيث أنها تخطط وتحارب القضية الكوردية في كافة أجزاء كوردستان ويجري 
ذي لم يغب يوماً عن بال األتاتوركيين وعن عينهم التركيز بشكل خاص على إقليم كوردستان الفيدرالي اآلمن ال

؟، وعينها الثانية ...!العدوانية وخاصة بعد تنامي دور القيادة السياسية الكوردستانية على شتى الصعد والمستويات
يتها على بالد الفرس وبالد الرافدين وبالد الشام وغيره من البلدان التي تحلم تركيا بإستعادتها إلى أحضان أمبراطور

؟، أما العين الثالثة فهي على قبرص واليونان وباقي دول البلقان التي يعتبرها العثمانيون ...!التي أمست في خبر كان
؟، والعين الرابعة على بالد القوقاز والهند والسند وحتى أعماق أسيا ...!جزء ال يتجزأ من مملكتهم المقبورة

رة فهي تتطلّع بها إلى حلم اإلنضمام لإلتحاد األوربي الرافض لقبول ؟، أما العين الخامسة وليس األخي...!الوسطى
طلب إنتساب تركيا بسبب إفتقارها لشروط اإلنضمام خاصة ما يتعلق بحقوق اإلنسان وجرائمها المرتكبة ضد الكورد 

 أحياناً أخرى على واألرمن والعرب الذين تعرض اآلالف من مناضليهم لإلعدام شنقاً حيناً وبالمقصلة حيناً والخازوق
؟، أما أنفُ تركيا الحشري فوظيفته األساسية هي تصدير أزمات الكماليين إلى الخارج ...!يد أمراء الظالم العثماني

عبر النفخ بزفراته الشوفينية في لهيب كافة الملفات الساخنة في المنطقة ليزيدها تعقيداً وتأجيجاً ولكي يلهي الرأي 
  .؟...!آلخرين للحؤول دون تدخّل أحد بمشاكل تركيا الداخلية المتفاقمةالعام العالمي بمشاكل ا

 أمام هكذا سلوك سياسي غير متوازن ال بل جانح ألحفاد بني عثمان الربائبيين الحاملين معهم أحقاد ال حدود لها 
أن يدين ما يقترفه ؟، ليس بوسع اآلدمي سوى ...!على اآلخرين الذين تسببوا أو ساهموا في إنهيار عروش سلطنتهم

السالطين الجدد من إنتهاكات سافرة بحق شعبنا الكوردي وقضيته العادلة التي ال سبيل لحلها سوى الخيار 
، وأن يشجب ويدين مغامراتهم العسكرية الدونكيشوتية العرض عضالتية الجارية على تخوم ...الديموقراطي السلمي

رأي العام العالمي للوقوف بالضد من عدوانية تركيا التي يبدو أنها تنوي ، وأن يناشد ال...إقليم كوردستان العراق
التحرش بكافة األوراق اإلقليمية في هذه الفترة الحرجة التي تسبق المؤتمر الدولي المزمع إنعقاده في الخريف المقبل 

طراف الحاضرة فيه بأن ، وأن يذكّر رعاة هذا المؤتمر الدولي واأل...بخصوص عملية السالم في الشرق األوسط
حظوظ نجاح هذا المحفل الدولي سوف تزداد بإدراج القضية الكوردية في جدول العمل الذي لن يكتمل ما لم يجري 

قد  ؟، وأن يؤكد بأن األمن والسالم في شرق أوسطنا...!البحث فيه عن حلول ديموقراطية لهكذا قضية عادلة وعالقة
  .يتم إنصاف شعبنا الكوردي وجيرانه من الشعوب المقهورةيبقى مطلباً صعب المنال ما لم 

=======================  
  .ـ في كوردستان العراق) البارتي(مسؤول إعالم الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا * 
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==========================================================  

  
  ان الحقوق ال يتصدق بها احد، انما الحقوق تؤخذ بالقوة

 ===================================================================== 
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