
ــــــاوالت المحـــ ان اال االنفال؟ عمليات
آبــــــار لدن من والمتكررة الكبــــــيرة
العراقـية العليا السـلطة في المسـؤولين
العليا الجنايات محـكمة قـرار تنفيذ لمنع
في خلقاسـتفزازا هاشـم سـلطان بحـق
يســتغرب الذي الكوردســتاني الشـارع
بحـــق االعدام عقوبــة تخفيف اعتبــار
التي المهمة االمور من ســلطانهاشــم
واالمن الوطنية بالمصالحـــــــــة تتعلق

والخ.. العراق في واالستقرار
ال سراحـــه فليطلق آذلك آاناالمر واذا
المجرم ســراح وليطلق فحسـب اعدامه
يـؤدي آـان طالمـا ايضا الكيمياوي علي
واالمن الوطنية المصالحــــــــــــــة الى
علي الن الجديد العراق في واالستقـرار
سـيده اوامر بـدوره ينفذ آان الكيمياوي
هاشــم ــلطان س آان آما حسـين، صدام
المؤســف من االخر؟!! هو االوامر ينفذ
تخفيف البـعضبــوجوب يدعي ان حقـا
لمشـاعر احـتراما هاشـم سلطان عقوبة
بغية فيالموصل العربية بعضالعشائر
الوطنية المصالحــة عملية في االسـهام
هناك، القـاعدة ارهابـيي ضد والوقـوف

منطقعجيبوغريب انه حقا
بـعض مشـاعر مراعاة من آانالبد واذا
الموصل، في الســنة العربــية العشـائر
عوائل ــــاعر مشـــــــ يراعي الذي فمن
سـتة ومشـاعر االنفال واقربـاءضحـايا
العراق في آوردســــــــــــــتاني ماليين
ليس مكان..؟ آل في الكورد ومشــــاعر
رسمية غير او رسمية جهة اية حق من
ضحـــايا حقــوق على المســاومة آانت
بـــدماء السياســـية المتاجرة او االنفال
وذوو شـعبآوردســتان.. من االبـرياء
لهم يحـــق وحــدهم هم االنفال شــهداء
والعفو الشـخصية حقوقـهم عن التنازل
والدســـــــتور المدانين، المجرمين عن
آانفي الحــــقالي يعطي العراقــــيال
للتنازل الشـخصي الحـق اصحاب اجبار

عنحقوقهم
يقـــول آما لها الدين السياســة ان حقــا
الحابل اختلط الجديد العراق وفي المثل:
الى ونعود السياسي.. بالنابل الشخصي
المحــــكمة قـــرار تنفيذ تاخير مســـألة
االنفال مرتكبـــيجرائم بحـــق الخاصة
ومحــاولةبــعضآبـــار الصيت ســيئة
وبـعض العراقـية الدولة المسؤولينفي
واصحــاب العربــية الشــوفينية القـوى
تنفيذ ايقـاف جميعا المصالحالشـخصية
بـــعد، فيما الغائها وحــتى االحــكام تلك
من ارتكب ما متناســــــين او ناســـــين
شـــــعبآوردســـــتان بحــــق الجرائم
ذوي بحقــوقوبمشـــاعر واالســتهانة
شـــــعب وبمشـــــاعر االنفال ضحــــايا
يرددون باتوا الذين عموما آوردستان

التغتفر جريمة الدجيل قضية
نظر فيها مسألة االنفال وجريمة
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العمر، من الثمانين تجاوز شـيخعجوز
يمنعون السجون في مجرمون وحراس
حــــــتى الرضع االطفال الحـــــليبعن
الحـــــصول من المرضى ومنع الموت.
وتلويث بـطيئا موتا ليموتوا العالج على
االمراضبـــين الشــربالنتشـــار مياه
لم التي الجرائم من وغيرها الســـــجناء
تدون ولم قبـــل من العالم بـــها يســـمع
في وتســجل الكتب بـواطن في وتسـطر

التاريخ صفحات
والمغول التتار جرائم عن قــــيل ومهما
الشــعوب بحــق والفاشــيين والنازيين
فان فيها. مبـالغًا ام أآانتحقيقـية سواء
شـعب بحـق الصداميين البـعثيين جرائم
تلك آتبعن ما آل فاقـــت آوردســـتان

الجرائم
مرتكبـي محـاآمة جلسـات استمرت لقد
ونيف اشـــهر ثالثة زهاء االنفال جرائم
مئات افادات الى المحــــكمة اســـتمعت
الشـخصيضد الحـق واصحاب الشهود
حكمها المحكمة اصدرت حتى المتهمين
من وآان المجرمين. بحــــــــــق العادل
مضي بـعد االحـكام تنفيذ يتم ان المتوقع
والمصادقـــة القــرار تمييز على شــهر
آما العليا التمييز هيئة ـــــل قبـ من عليه
ذوو وانتظر الدجيل. لقـــــضية حـــــدث
شـــــــــعب وعموم االنفال ضحــــــــايا
االعدام حـــــــكم تنفيذ ـتان، ــــ آوردســ
االيام ومرت المجرمين بــــــــــالمدانين
تلك تنفذ ولم والشـــــهور ـــيع واالسابــ
تعود ــــاب االسب بـــان ــيل وـق االحـــكام
عليهم المحــكوم البــعضمن لمحـاآمة
قــمع بقــضية ليحـاآموا االنفال بقـضية

.١٩٩١ الجنوبفيربيع انتفاضة
لم فلماذا ــا حقـــ هذاصحيحــــا آان واذا
صدام بـــــالمجرم االعدام حــــكم يؤجل
محــــكمة امام مثولهم ـــين لح واعوانه
باعتبـــاره صدام ليحــاآم االنفال جرائم
االول والمسـؤول االوحـد السلطة رأس
اعدام تم ولكن ــــــــرارات الـق اتخاذ عن
قـضية بسبـب مسـتعجلة بـصورة صدام
(١٤٠) ــــتل قــــــ الى ادت التي الدجيل
الف (١٨٢) قـــــتل حــــين في مواطنا.
فكان االنفال عمليات آورديفي مواطن
الرتكابـــه ويعدم صدام ـاآم يحـ ان يجب
من تعتبــر التي الرهيبــة االنفال مجازر
جانب الى البشــرية بحـق العصر جرائم
الكوردية حلبــجة مدينة قــصف جريمة
١٩٨٨ اذار في الكيمياوية ـــة باالسلحـ
لذا فيها الكورد االالفمن وجرح وقــتل
امام ثانوية تعتبـــــر الدجيل جريمة فان

وحلبجة. االنفال جرائم
بحـــق االعدام عملية تتم ان يمكن وآان
حـول الحـكم قـرارات الى اسـتنادا صدام
محــاآمته بــعد اي معا. واالنفال الدجيل
الغاية آانت اذا اال االنفال.. جرائم حــول
هي ــــريعا ــــ سـ صدام اعدام من الخفية
تطول التيقد االسرار من الكثير لطمس
ان حــاليا.. الســلطة في البـعضمنهم
الدجيل جريمة بسبـب اعدامصدام قـرار
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المحـكمة جلسـات مرافعات في جاء آما
حـــــــكمها اصدرت التي العليا الجنائية
واخيه حسين صدام المجرم بحق العادل
وعواد الحسـن ابـراهيم بارزان امه من
رمضان ياسـين طه على والحكم البندر.
وحـكم المؤبـد بالسجن الجزراوي) (طه
لمدة بالســـــــــجن اخرين متهمين على
وبــراءة عاما ١٠-١٥ بــين ما تتراوح

البعضاالخر.
نقـــــضت العليا التمييز محــــكمة ان اال
رمضان ياسـين طه بحـق المؤبـد الحكم
على وصادقــــت االعدام الى وحــــولته
وتم العليا الجنائية المحـــكمة قـــرارات
صدام الطاغية بحــق االعدام حـكم تنفيذ
المبارك االضحى عيد يوم صباح حسين
اســـتئناف على يوما ثالثين مضي بــعد
التمييز محكمة قبل من وتصديقه القرار

العليا
يوم صبـاح بصدام االعدام حكم تنفيذ ان
واشــمئزاز اسـتهجان موضع غدا العيد
وحـتى والعربـي االسـالمي العالم معظم
ايضـا. صـدام خصوم من العديد لدن من
الىما الحـكم تنفيذ تأجيل باالمكان وآان
باعتبـاره المبارك االضحى عيد ايام بعد

المسلمين. لدى المقدسة االيام من
ياســين طه اعدام اخرىتم ناحــية ومن
السـجن من عقوبـته ابـدال بـعد رمضان
انطه حــــين في االعدام. الى المؤبــــد
عمليات في يشــارك لم رمضان ياســين
الدور هدم هي مهمته وآانت القــــــــتل
ســيده الوامر تنفيذا البســاتين، وتدمير
المحـــكمة. فيجلســات ظهر آما صدام
من النه اعدم قـد طه بـان فيحينه وقيل
الجنائية آورديورئيسالمحـكمة اصل
آوردي وهو رؤوفرشــــيد القـــاضي
انزال عدم في تســـــاهل فقــــد لذا ايضا
رمضان ياسـين طه بحق االعدام عقوبة

آوردي النه
اعضاء بقــــية الن صحــــيح غير وهذا
واآدوا العرب من جميعا آانوا المحـكمة
عقوبـة يستحـق يكن لم ياسـين طه بـان
حــال اية على ــضية، الق تلك في االعدام
حول العليا الجنائية المحكمة قرارات ان
المجرم ونال آانتعادلة الدجيل جريمة

العادل الجزاء حسينواعوانه صدام
تشـكيل تم الدجيل، حادثة طيملف وبعد
القاضي برئاسة العليا الجنائية المحكمة
لمحـــاآمة العريبـــي محـــمد الشــجاع
بحــق االنفال جرائم بـارتكاب المتهمين
زهاء قـــتل حــيث آوردســتان، شــعب
وتدميــر آـوردي مواطـن الـف (١٨٢)
اسلحـة واستخدام الكوردية القرى االف
شــــعب ابـــادة لغرض الشـــامل الدمار
ســـــــير من اتضح آما آوردســـــــتان

المحاآمات
محــاآمة جلســات وقـائع شـاهد من ان
واقوال االنفال جرائم بارتكاب المتهمين
اسـر من وجلهم االثبـات وافاداتشهود

االنفال وذويضحايا
تهتزلها حقــــــائقمذهلة وقـــــفعند
حقـــوق والمدافعينعن البشــر ضمائر
ان يمكن آيف اذ مكان، آل في االنســان
يسحـب بشـريا وحشا بان المرء يصدق
يـدي مـن اعـوام الثالثـة التتجاوز طفلة
بقـــتل والقــيام النار عليها ويطلق امها
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احــداث في ــارآين المش واعوانه حســين الدآتاتورصدام بحـق االحـكام صدرت عندما
محــــاولة في نار اطالق الى صدام تعرضموآب حـــيث عام١٩٨٢. فيصيف الدجيل
العراقـيين الشـيعة العرب من وهم بعد فيما الدجيل سكان تعرضله وما قيل آما الغتياله
الىجنوب سـكانها البـيوتوترحـيل العشـراتمن والبطشواالرهابوتدمير الىالقتل
بالشــفالت البســاتين اثار ــسوازالة والياب وحــرقاالخضر االشــجار وقــطع العراق.
قـتل الدجيلاآلمنونحيث سكان التيتعرضلها الجرائم من االرضوالخ مع وتسويتها

. ١٤٠مواطنا زهاء

الى وارســـالهم االبـــطال البيشـــمرآه
معززينمكرمين عوائلهم

عائلـة لجـأت عندمـا هو هذا من واالهم
بـعد الىسـوريا واخوانه ـين حس صدام
صدام وهروب البـــــعث نظام سقــــوط
المدنيين القـــــــياديين من ورفاقـــــــه
لمدة دمشق في واالقامة والعسكريين..
في القـديم الجمهوري القـصر في شهر
الســــلطات طلبـــت المهاجرين، حـــي
القـــــوات ضغوط تحـــــت الســـــورية
واخوانــه صـدام عائلـة مـن االمريكيـة
فما فورا. الســـــورية االراضي مغادرة
الى ســـــــوىالعودة مجال امامهم آان
لدى واللجوء العراقــية ربــيعة منطقـة
استقبـالهم تم حـيث العربـية شمر قبيلة
في الياور محسنعجيل الشيخ قرية في

(علكانة). منطقة
في علىوجودهم مضياسبوعين وبعد
شـــعرت الكرام. شـــمر ـيوخ شـ ضيافة
الموقـفوخشـية بخطورة صدام عائلة
لدن من انتقــــامية عملية الى تعرضهم
عائلة طلبـــت آثيرون.. وهم خصومهم
الســيد مفاتحـة شـمر منشـيوخ صدام
اقـــــليم رئيس البـــــارزاني مســــعود
يوافقعلى آان اذا فيما آوردســــــتان
الشـخص النه آضيوفعليه استقبالهم
حــيث الحـماية. لهم يوفر الذي الوحـيد
شـــيوخ بــيبــعضاالخوانمن اتصل
عالقــاتصداقــة تجمعهم الذين شــمر
البـارزانية والقـيادة بـارزان مع قـديمة
عائلة عارضينطلب هذا. يومنا حـــتى
البـارزاني، الرئيسمسعود على صدام
الرئيس الى االمر بنقــل بـدوري فقـمت
االســـــتعداد ابــــدى الذي البــــارزاني
آوردســتان في صدام عائلة الستقبــال
هذا لهم. والراحة الحماية آامل وتوفير
على اقـدم قـد آانصدام الذي الوقت في
عائلة من شــــــــخصا ٤٠ زهاء اعدام
وقـتل ،١٩٨٣ البارزانيفيصيفعام
عشـــيرة ثمانيةاالفشــخصمن -٨-

البارزاني
عائلة اســكان يتم ان المقــرر من وآان
القـديم الملكي القـصر ـينفي حس صدام
الرئيس ضيافة في ليكونوا فيسرسنك
السلطات ان اال حمايته، البارزانيوفي
في استقبــــالهم على وافقـــت االردنية
تحــــت هناك الى نقــــلهم وتم اراضيها
خلق هو هذا االمريكية، القـوات حـماية
آوردســــــتان شـــــعب وصفات وآرم
التاريخية البــــــــارزانية وقــــــــيادته
وخلــق هــيصفــات وتلـك المناضلـة،
المعادية العنصرية الشــوفينية القــوى
وللخير ـتان آوردســـ لشــــعب تاريخيا
والديمقــــراطية، والحـــرية والســـالم

وبينهم.. الكورد بين ما فشتان
ويهتفوا ويزغردوا يشـمتوا لم والكورد
ـينصبـــاح حســ صدام اعدام تم عندما
المبــارك االضحــى االولمنعيد اليوم
آل من الرغم على البـــــعض.. فعل آما
شــــعب ــق بحــ ارتكبـــها التي الجرائم
فيما آثيرا اليهمه بـات الذي آوردستان
هاشـــم ســلطان الفريق اعدام تم ما اذا
آبـار احـد وهو حسين دفاعصدام وزير
وســلطان االنفال بـعمليات المشـارآين
االولى االنفال خطة آانصاحـب هاشـم
وقــدم محــاآمته عند ثبـت آما والثانية
تؤآد التي الدامغة الوثائق العام االدعاء
المشــرف هاشــم سـلطان يكن الم ذلك،
لـدى االنفـالوهـل تنفيـذعمليـات علـى
دليل وغيره الهاشــــمي طارق الســـيد
او انســـاني موقــف وجود على واحــد
تنفيذ عند ـم هاشـــ لســـلطان اســـالمي

..

..

آوردســــتان ابــــناء من الكثيرين جعل
تم (لقـد قـائلين: بـينهم فيما يتهامسـون
مـن هـم الدجيـل اهالـي الن صدام اعدام
الشـيعة). بيد بغداد في والسلطة الشيعة
تم لو ولكن صحيحــــا، هذا اليكون قــــد
علي المجرم بحـــق االعدام حـــكم تنفيذ
الكيمياوي) (علي المجيد حســـــــــــين
قبـل من الحـكم تصديق وبعد واالخرين.
المحــــددة المدة وفي التمييز محــــكمة
لما واعوانه، جرىلصدام آما قـــــانونا
و ــــال والقـ القــــيل امام االمر اصبــــح

واالستنتاجات التكهنات
مرتكبــي بحــق االحـكام تنفيذ تاخير ان
جعـل المـدة، هـذه طـوال االنفـال جرائـم
للكورد المعادين الحاقــدين البـعضمن
المطلك صالح النائب امثال وآوردستان
حــنين النجيفيوالنائب اسـامة والنائب
الوقــت مرور يسـتغلون وغيرهم القـدو
الضبـــاط ســـراح ـاطالق بـ ويطالبــون
انهم بـــذريعة االنفال بقـــضية المدانين
ويقــــــــــــومون االوامر ينفذون آانوا
المقــدس(لقــمع العســكري بواجبــهم
علـــى الخارجيـــن المجرميــن الكــورد
يطالبــــوا ان اال يبــــق ولم القـــانون)،
والبـطولة).. الشجاعة (اوسمة بمنحهم
انها ـــا حـق االنفال فيعمليات الدوارهم
واالغرب والعنصرية، الشــوفينية قـمة
الهاشـمي طارق السـيد قيام آله هذا من
اســـــــــــتغالل رئيسالجمهورية نائب
التي االمريكية القـوات ومطالبة منصبه
تســـليم عدم واالخرين ــم هاشـ تحــتجز
بــاالعدام عليهم المحــكوم العســكريين
ـــــلطات السـ الى االنفال جرائم حـــــول
بحقهم. االعدام عقوبة لتنفيذ العراقية

الصحــفية، بـعضاالوســاط ذآرت آما
الهاشــمي الســيد آان اذا فيما والندري
واسالمي)!! موقف(انساني من ينطلق
عربـــيولغرض موقــفقــومي من ام
بالسـيد االجدر من آان الحزبي، الكسب
منطلق يطالبومن ان الهاشــمي طارق
قـصاصيا الحـياة في (ولكم (اسـالمي)
بحـق العادل العقاب انزال االلباب) اولى
الدفاع من بـدال هاشـمواالخرين سلطان
طارق الســــيد آان واذا المجرمين. عن
بحـــجة هذا موقـــفه ــرر يبـ الهاشـــمي
على مجلسالرئاســة ـة موافـق ضرورة
لميعترض فلماذا ـــــكمة، المحـ قـــــرار
اعدام على الموقــــر الرئاســــة مجلس
من الحــكم قبــلتصديق واعوانه صدام

قبلهم؟
الكوردســتاني الشـعب ان حـال اية على
والدليل والتســــامح بـــالكرم المعروف
ــطعات ــ قـــ انهارت عندما هو ذلك على
في والمرابــــــطون ـــــي العراق الجيش
الكويت تحــرير حــرب بـعد آوردسـتان
من الكورد ينتقـــم لم ١٩٩١ عام ربــيع
شـــعب تقــاتل آانت القــطعاتالتي تلك
ويرتكب طويلة لســـنوات آوردســـتان
تم بــل بحقــهم. الجرائم بـعضالضبـاط
لقــــوات تســــلمهم ــــعد ب احــــترامهم

..

الترآية.
بــغداد في المرآزية الحــكومة سـارعت فيما
للبحــث انقـرة إلى المسـتوى رفيع وفد اليفاد
وزير ــال ـ قـ التي الراهنة لالزمة حــــلول في
آل لطهرانإن زيارته الترآياثناء الخارجية
وهي النهائها بـالده أمام الخياراتمطروحـة
السبــل قــال آما منها مختلفة وســائل تمتلك
العسـكرية, القـوة إلى اللجوء أو الدبلوماسية

ضد تهديداتهم العثمانيين خلفاء اطلق أن وما
العرب حتىسـارع , المتمردين يسمونهم من
أمال الطبــــــخة إلى أصابــــــعهم لمد والعجم
اإليرانية الخارجية وزير ـــافر س , ـها باحراـق
الرئيس مع ليبحث دمشق إلى متكي منوشهر
المنطقـة في التوتر بتزايد وصفه ما السوري
حــزب ضد عسـكريا بـالتدخل ترآيا تهديد مع
العراقــية الحـدود على الكوردسـتاني العمال

بــــالده إن الترآي رئيساألرآان قــــال التي
اآلالم من الكثير عانت أن بـــعد إليها ســـتلجأ
واإلرهابـــيين االنفصاليين مســاعي بسبــب
ولن ال درســــا الجيشسيلقـــنهم أن متوعدا
ولم فعلوه ما آل على وسـوفيندمون ينسوه
حيث التصريحات بهذه االتراك العسكر يكتف
رئيساقـليم لتوعد البـرية القوات قائد انبرى
لدعمه بـالندم البـارزاني مسـعود آوردسـتان

الجغرافيا ضحــية آان العنيد ـلي الجب الشـعب
ال آســيوية قــوميات ثالث بــين أوقـعته التي
(العربوالفرس التصالح أو التسـامح تعرف

واألتراك).
ـــعبالشــــجاع الش أنهذا أيضا نعرف لكننا
, القــومية حقوقــه لنيل الفرصة مؤخرا وجد
تقـف والدولية المحلية القوى من الكثير وأن
لذلك وهي الحقــــوق, لهذه نيله من بـــالضد
اجهاض عبر إليها الوصول لمنعهمن تتكالب
أثبــتت التي العراق آوردسـتان إقـليم تجربـة
الكورد حـتى - أحـد يكن لم نجاحات حتىاالن

بلوغها يأملون أو يتوقعونها - انفسهم
ــاجتياح بـــ تهديداتهم االتراك نفذ ـــواء وســ
مع لحـــدودهم المحـــاذية ــلية الجـب المناطق
مكاســبسياســية على حــصلوا أو العراق,
وســـواء , المنطقـــة الجواء توتيرهم نتيجة
لغير وهذا - تجاريا آوردسـتان إقـليم قـاطعوا
الناجحـة تجارتهم واصلوا أو - شعبهم صالح
من ــروا يخسـ ولن لم الكورد أن المؤآد فان ,
اجتياحـات في مماخسـروه أآثر الهيصه هذه
يد على خســـروه مما أآثر أو , ترآيةسابقــة
في ســـواء العراق في البــائد البــعثي النظام
حـمالت عبـر أو لمناطقـهم الكيماوي القصف

.

العمال. لحزب
طيب رجب رئيسالوزراء فيه تابـع وقـت في
ــية األوربـ للدول العنيفة انتقــاداته أردوغان
والتآمر والرياء بــــــالكذب واتهمها وأمريكا
المباشـــــروغير منخاللدعمها ترآيا على

الكوردستاني المباشرلحزبالعمال
لنظيرتها جددتدعوتها المالكيالتي حكومة
ال أنه باعتبـار العسكري الحل لتجنب الترآية
آانت يعقــــدها بــــل األزمة انتهاء إلى يؤدي
االيرانيالذي الخط مع بـــــالتوازي تســـــير
ــكري العســ الخيار على ـــفظ التح أعربعن
مع خالف وعلى , الدبلوماسـي الخيار وتأييد
لتدخل دعمه رئيســــها ــدم ـ ـق التي ســـوريه
إقـــليم أراضي في محـــتمل ترآي عســـكري
منبــني البقـية ووقـف العراق, ـتان آوردس
المنتظرة ــــة المذبحـــــ على متفرجين يعرب
التجربـــة من يأملون آما والتيســتخلصهم

آوردستان القليم الناجحة الديمقراطية
علــىمــدى آانـوا الكـورد أن نعـرفجميعـا
ــاطعمصالحدولية ـــ لتقـ ــية ضحـــ تاريخهم
ـــــوة بقس عليهم تجاوزت قــــوى وتوازنات
في حقـــهم معادالتها منحســاب وأسقــطت
هذا ان ونعرفايضا واالستقـــالل. الحـــرية

.

.

الكثير أواصر مزقـت التي المتالحقة التهجير
عائالتهم من

يفنى ولن , سابقــاتها مثل االزمة هذه ســتمر
تقود المشروعة طموحاتهم وستظل , الكورد
بـــناء في تتحقـــق حــتى , سياســييهم خطى
على وما , المستقـــــل الديمقــــراطي وطنهم
أن إال والفرسوالترك العرب القــــــومجيين
الوقت في تسعى التي التاريخ حرآة يالحظوا
علــى ـن المظلومـي الكـورد النصـاف الراهـن

تاريخهم. مدى

.

الكوردية القــومية بحـق تتعلق حقيقـة االذهان إلى الكوردية الترآية أعادتاالزمة
أيضا تقاسمت دول عدة بين القومية هذه أبناء تقسيم برغم المستقل وطنها بناء في
معهم ويتعاملون , الجبـل سـكان يعتبـرونهم فاالتراك , بقـوميتها وألحقـتهم أرضهم
اللحاقــهم اســتماتوا الذين العرب فعل مثلما , قــوميتهم االســاسمنكرين هذا على
اضطهاد أما , الواحــدة والديانة المشـترك التاريخ إلى مسـتندين العربـية بالقـومية
تعيشعلى التي القـوميات لكل الفارسي االضطهاد من جزءا آان فقد لهم االيرانيين
المحــاوالت آل تجاوز من مكنهم المشــهور الكورد عناد أن غير , االرضااليرانية

.. وهكذا لطمسهويتهم الرامية
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مع الحالية األزمة خضم في العراق، في الكوردية القيادة أظهرت
لجأت حـال في ـاعها إتب الواجب والخطوات موقـفها، وحـدة ترآيا،
العراق، إقـليمآوردسـتان في التوغل الى الترآية المسلحة القوات
محاربـــة بـــذريعة الخطر، الى هناك الكورد وتعريضمكتسبــات
ومسـعود الطالبـاني جالل الرئيسـان، الكوردسـتاني. العمال حزب
عودة بــعيد المشــترك، الصحــفي فيمؤتمرهما أآدا البــارزاني،
وفرنسـا، األمريكية المتحـدة الواليات الى ها ـب قام زيارة من األول
وإستبـعاد الكوردسـتاني، العمال حـزب لقـضية السلمي الحل على
نفسـه الوقـت في مؤآدين الحـالية، فياألزمة العسـكرية الوسـائل
على إعتداء أي حدوث حال في نفسه عن بالدفاع اإلقليم شعب قيام

العراق آوردستان
غير الصحـــفيينثقــــة عدســـات أمام الكورديان الزعيمان أظهر
بـإرادة مفعمة وحاسـمة، مقتضبة بتصريحات مصحوبة مسبوقة،
بحـقالشــعب ترآية عسـكرية مغامرة أية والمواجهةمع التحـدي
إسـتعداد أي الزعيمان يبـد لم آما العراق. آوردستان الكورديفي
أومقــاضاتها الكوردســتاني العمال حـزب قـضية على للمسـاومة
لســــان على الكوردي، الموقــــف فكان ــل، مقاـب بموقـــفترآي
المصلحــــة إعتبــــارات أملته صرفًا، آورديًا موقــــفًا الزعيمان،
التهديد الكورديالرافضللغة الجمهور الكوردية،ورأي القـومية

الترآي واإلبتزاز
تجربـتها، العراقيمن الجوار إمتعاضدول تدرك الكوردية القيادة
ان وآيف العراق، حكم في الكورد مشارآة أتساع على وتحفظاتها
بـــعضهم مقــاتلة الى الكورد بــدفع السابــق في قــامت الدول هذه
أي لمواجهة أمنيةوعسكرية تحالفات بينها فيما ونسجت البعض،
تقــرير في حقــه اوممارسـة اإلستقـالل، الى يجنح آوردي طموح
على سياسـتها ترسـم الكوردية القيادة فإن وعليه بنفسه. مصيره
المكتسبـاتالتي حول اإللتفافالقومي من قدر أآبر أساستحقيق
الرئيسالعراقــــي نظام إسقـــاط منذ العراق، في للكورد تحققـــت
الكورد يوليها التي األهمية على وتأآيدا ـــين. حس صدام السابـــق
الكوردسـتاني العمال لحزب آان العراق، فيآوردستان لتجربتهم
تلواألخرى، المرة ـادته، قـ عبـر عندما الصدد، هذا في موقـفمهم
الترآية، التهديدات وجه في اإلقــــليم عن للدفاع إســـتعدادهم عن
وإتسـاع العمال حـزب نفوذ في إزدياد فيه، األتراك الذيرأى األمر
الحـــل على الكوردية تحــرصالقــيادات عندما تحــرآاته رقــعة
العمال الىموقفحـزب تستند فإنما ترآيا، والسلميمع السياسي
بـالطرق ترآيا في الكوردية المسـألة حل الى الداعي الكوردستاني
علىعدد تعتمد بذلكإنما وهي والتفاوض، الحوار وعبر السلمية،
الدولة ضد العسـكرية عملياته (بكك) الـ فيها التيأوقف المرات
في الكوردية للمسـألة السياسـي الحل إعطاءفرصة بغية الترآية،
والمؤسســـة السياســـية الطبقــة والتيرفضتها حــصتها، ترآيا
الجيش بقـدرة تفيد قناعة على معتمدة وتفصيًال، جملة العسكرية،
العمال حــــزب على القــــضاء في وخبـــراته، وتسليحـــه الترآي
تعامل على والمقـــــدرة التفكير، يشــــل ما ولعل الكوردســــتاني.
بطريقــة ومعقـدة، حساسـة داخلية قـضية مع األتراك السياسـيين
العمال وقـدرات وإمكانات لحقيقـة هوتجاهلهم وعقـالنية، صائبـة

نفسها ترآيا في وجماهيريًا، وعسكريًا سياسيًا الكوردستاني،
حــــراجة تظهر إنما الحــــالية، األزمة وهيتواجه الترآية الدولة
اآلن فهي الجانب. أحـادية بخطوات القيام خطورة وتدرك موقفها،
للجيش يســمح الذيآان السابــق، العراقـي النظام دولة تجاور ال
آيلومترًا ١٥ الىحـدود الكوردسـتاني العمال آريال بتعقب الترآي
بـين وأمني إتفاقعسـكري بـموجب العراقـية، األراضي فيعمق
ألفجندي ١٣٠ أآثرمن فيها تنتشـر دولة تجاور وإنما الطرفين،
العراق الى بالعبور أبريل٢٠٠٣ في لهم رفضتالسماح أمريكي،
أآثر بـتعريضأمن األمريكان قبـول عدم تدرك فهي أراضيها. عبر
تدخل أي أن آما اإلستقرار. وعدم للخطر هدوءًا العراق في منطقة
آوردسـتان في العسـكرية، الوسـائل عبـر سـيما وال ترآيمباشر،
إيران،في وخاصة أخرى، إقـليمية قوى تدخل تبرير يعني العراق،
وحـيدة نفسـها تجد بـعكسالسابـق، ترآيا، أن آما العراقي. الشأن
الخارجية وزيرة وأصدقـــاؤها. حــلفاؤها لها يكترث ال ومعزولة،
للشــــــــــــرق األخيرة زيارتها اثناء رايس، آوندوليزا األمريكية
في سـاعات التوقـفلبـضعة عناء حـتى تكلفنفسـها لم األوسـط،
حــتى تتحـدث، لم واشـنطن أن فضالعن مخاوفها، لتهدئة أنقـرة،
اوضرب قـــــنديل جبـــــال من الكورد ـــاتلين المقـ طرد عن اآلن،
في ترآية لعمليةعســـكرية تتحـــمسأوروبـــا لم آما مواقـــعهم.
الدوليإلســتعادة المجتمع جهود على خطورة ورأتفيها العراق،
رسـميًا الكوردي، الموقف وحدة إن ربوعه في واألستقرار األمن
القـــيادات وتأآيد الترآية، الدولة تهديدات مواجهة في وشعبـــيًا،
للمســـألة الســـلمي الحـــل العراقعلى فيآوردســتان الكوردية
حـرآة تاريخ في جديدة مرحـلة دعائم يشكالن ترآيا، في الكوردية
متجاهلين دائمًا، الكورد آان أن فبــعد الكوردية. القــومية التحـرر
أنفسـهم، اليوم يجدون العظمى، والقـوى الدولي المجتمع قبـل من
بـراغماتية علىممارسـة قـدرتهم نسجتها آمان، بشبكة محوطين
وجه في الصمود على القــدرة على الحــفاظ مع متميزة، سياســية

وجودهم من النيل محاوالت
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