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 1990 خةبايت چةكداري لة باكووري كوردستاندا لة ساآلين
 .تا دةهات پةلوپؤي دةهاويشت  ،كةوتة قؤناغثكي نوثوة ،دا

دةوصةيت توركيا وةكو دذندةيةكي بريندار شاآلوي بؤ هةموو  
بذكردين تيذؤرةوة تةذ و وشكي برد و بةناوي بنشتثك دة

كةوة دةسوتاند و دةيان ذؤژنامةنووس و پةرلةمانتار و پث
 نةناسراوةوة كة لةاليةن كةسايننووسةر و خةصكي سضيلي تر 

كوژران  ، و سيخوذي ذژمث بوونولةذاستيدا بكوژةكان پيا
ذژمثي توركيا زؤر بث بةزةييانة كةوتة سوتاندين گوندة كوردةكان و  .بثسةروشوثن كران

 خؤيان بةجثبهثصن و پةنا بؤ شارة گةورةكاين باكووري كوردستان و  حاصياچاركران ماص و  ننةكةشي
ن شوثين  مرؤضي كورد ناچار كراا سث مليؤن تدثك سةرچاوة زياتر لة دوو نبةگوثرةي هة .بةرن

ي شارثكي وةكو دياربةكر ژمارة . ژيانثكي مةمةرة و مةژيي بةسةر دةبةن ئثستابةجثبهثصن و
  .ين لة چوار سةد هةزارةوة بوو بة دوو مليؤن

 ، ئةو كوردانةي كة نةيان ويست پاش كاولكردين گوندةكانيان لة ژثر دةسةآليت توركيادا مبثننةوة
 بةرةو باشووري كوردستان ملي ئاوارةييان گرت و لة چةند شوثنثك مانةوة هةتا ئةوةي  199

نيشتةجث  ،ةنا بؤ ژثر دةسةآليت بةعس بةرن و لة مةمخور كة شارثكي كورستانة  ة ناچاركران بچن پ
خةصكثكي بةلةنگاز و  ،گاي سةرجنة كة ژن و منداص زؤرينةي دانيشتواين كةمپي مةمخور پثكدةهثنن
كةمپةكة لة ذاستيدا ئةو  .برسيكراو بةآلم بةقةد هةيبةتسوصتان و قةرةچوخ سةربةرز و بة بريوباوةذن

  . هةزار كةسة12چونكة ژمارةي ئةو خةصكة زياتر لة  ،شارؤچكةيةكة لةناو شاري مةمخوردا
 ،ي پةنابةراين نةتةوة يةكگرتووةكان تا ئثستاش وةكو پثويست هاوكاري ئةو خةصكةيان نةكردووة

ياسيةوة ئاوارة بوون نةك بةهؤي كثشةيةكي سئةوان چونكة  ،ستيدا هةموويان پةنابةري سياسني
ئةوان قورباين دةسيت يةكثك لة   ،ستاثكي سروشيت لة جؤري بومةلةرزةن ياخود بةهؤي كارة

  .ين ذژمثةكاين ئةم سةردةمةن
باشووري كوردستان ئازادةوة و دةسةآلتثكي خؤجثي  ، وة1992كة جثگاي سةرجنة لة دواي ساصي 

ةي كوردستان دةكات و بة سةدان گؤضار و ذؤژانامةي كوردي دةردةچن بةآلم  حوكومذاين ئةو بةش
ئةمةش خؤي  ، جگة لة ذؤژنامةي ميديا كةسثك دوو دثر يانيش رثپؤرتاژثكي لةسةر نةنووسيون

ذوناكبري و ذؤژنامةنووسي كورد هةية ئامادةية بة دةيان كاتژمثر بؤ  .ساتثكي نةتةوةيية كارة
 يانيش  بوةستثةلةستني و ئةم الو ال بة پثوة بووةستث و هؤتاض بدات بةآلم ئامادة نيية يةك دةقةف

  . لةسةر پارچةيةكي تري كوردستان بنووسثت
هاوار و گازندة و هةمانكات ورةي ئةو خةصكة لةبريكراوة دصي بةدريش دةكات  ،ؤرتاژةي ميديادا

ين  يا  ئاوارة بوون و ژداكورد مافةكاين گةيل  دامةزراندين دةوصةتثكي سةربةخؤ وةصث ئةوانة لة پثناو
بةآلم بة ناشريينترين شثوة ماماصةيان لةگةص كرا دةنا چؤن پريةمثردثك   ،خستة خةتةرةوة

ئةو بةشة ئازادةي كوردستان و  ،ت زوصمي لثدةكردين كومةوح": رگي خؤيدا دةنثت و دةصثت 
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بةآلم ئةگةر مبزانيبا لثرة بةم شثوةية مامةصةمان لةگةص دةكةن ئةو  ، سةربةخؤم دةهاتة يادكوردستاين
بةداخةوة دژايةتيان كردين و ناچاريان  .مثشكةيي خؤمم ورد دةكرد كة كوردستاين سةربةخؤيي تثدابوو

لة جيايت   ،ةصثب ."بةآلم لثرة خةصكي مةمخور زؤر باش بوون لةگةصمان ،كردين بثينة ژثر دةسيت عةرةبان
بة وشيةكيش لثيان  ،ئةوةي پةرلةماين كوردستان جثگاي حةوانةوةيان بؤ دابني بكات و كؤمةكيان بكات

نةپرسني و بةصكو لة بةر خاتري دةوصةيت توركيا كة ئثستا لةوانيش هةصگةراوةتةوة و بةهةموو شثوةيةك 
بةناو ئاشيت پارثزي تورك لة باشترين هثزي  ،جا حةزدةكات لةسةر مةرخييش بن ،دژايةيت كورد دةكات

 تا باشوور بة چنشوثين هةولثر و كؤيية نيشتةجثكران و ئةواتا نةك بة پري بانگةوازةكةي پةرلةمانةوة نة
كردؤتةوة و ذؤژانة گرفت بؤ كوردي  ،بةصكو دةيان مؤصگةي تريشيان لة سلثماين و كةركووك ،جثبهثصن

  .باشوور دروست دةكةن
بةتايبةيت باسي ئةوة دةكرثت كة توركةكان  ،هثشتا لةسةر خةصكي كةمپكة بةردةوامةوةفشاري توركيا 

 و ادةيانةوثت لة ذثگاي ئةمريك
هثزة كورديةكانةوة فشار هبثنن بؤ 
ئةو خةصكة بةصكو بگةرثنةوة بؤ 
توركيا و سودمةندبن لةو قانونةي 

قانووين "كة ناويان ناوة 
 وتوركيا دةيةوثت لة ،"پةشيماين

يةوة دةسيت كورد و ذثگة
ئةورپايةكانيش ببذثت بةآلم كورد 
وتةين سةري دنيا بة پوش 

ئةو چاصة لةدواجاردا  ،نةگرياوة
  .توركيا خؤي تثي دةكةوثت

ئةوانةي كة دژايةيت ئةو خةصكة 
بيانويان ئةوةية كة ئةوانة سةر بة كادةك   ،جا كورد بن يانيش بياين ،زةمحةتكثشةي كةمپي مومخور دةكةن

ئةمش  ،واتة ئةو خةصكة سضيلة كراونةتة قورباين نثوان ناكؤكي پارتة كورديةكان ،پثشتر پكك بوونيانيش 
ناتوانن ياخود نايانةوثت  ،خؤي لة خؤيدا يةكثكة لة نةخؤشيةكاين كة توشي سياسةتبازاين كورد هاتووة

ة مايف ژيانثكي مرؤضانةيان ئايا ئةوان ،ن) پكك( گرميان ئةو ژنا و منداآلنة هةموويان .خؤياين لثدةربازبكةن
كوا  ،نيية؟ ئةي بؤ ناپرسني كة دةيان ساصة بةشثكي باشووري كوردستان بة مةمخوريشةوة تةعريب كرابوو

تاآلندةكرد و خةصكةكةيان ئةنفال يانيش لة كام فشار خراية سةر ئةو عةرةبانةي كة ماص و موصكي كورديان 
  .ة دةرةوةباشترين حاصةدا بة جلةكاين بةريانةوة دةكرد

كة  ،UNدةبثت بة هةموو اليةك بة تايبةتيش پةرلةماين باشوور فشار خبرثتة سةر كؤميسؤين پةنابةراين 
دةستةجبث هةموو پثداويستيةكي مرؤضانة بؤ خةصكي كةمپي مةمخور دابني بكةن و داوا لة ذثكخراوة  

ستاتوي پةنابةريان    ،ورديشكةن و پةناهندةي كمرؤضايةتيةكان بكرثت كة چيتر هةآلواردين نةژداي نة
  . هاوكاريان دةكاتUN مليؤن پةنابةرةي تري جيهان كة 10بدرثتث وةكو ئةو 
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لة ذثپؤرتاژةكةي ميديا دا كة هةموو اليةنةكاين ژياين كةمپةكةي نيشاين خوثنةراين داوة و هةسيت 
رد يةك ميللةتة و يةك جارثكي تر ئةوةمان بؤ ذوندةكاتةوة كة گةيل كو ،مرؤضانةي هةموو كةس دةبزوثنث

ئةوة پارتة سياسيةكاين كوردستان كة بؤ بةرژةوةندي پارتايةيت خؤيان و پشي پشي  ،چارةنووسي هةية
ئاوامت ئةوةية كة :  ساصة دةصثت61ئةوةتا ئةمني يوسفي تةمةن  ،داگريكةران ئةو گةاليان پارچةكردووة

ك بةوةي كة يةكثك بصث من پارتيم و ئةوي تر بصث بةآلم ئةوة بة يةكگرتن دةبثت نة ،كوردستان سةربةخؤ ببث
ئةو هثندة ساصة كة لةژثر دةسيت عةرةب و فارس و توركاندا   . . . م و ئةوي تر بصث نازامن چيمPKKمن 

وار و ماصي خؤيان لة   ،ئةو خةصكة ،بةصث ."لة ناتفاقي خؤمانة ،لةنامرؤضايةيت و نةزانيين خؤمانة ،ماوين
ئةوان دةيانةوثت دوژمن لة  ،نةك دميوكراسي بؤ داگريكةران ،ا بةجثهثشتپثناو سةربةخؤيي كوردستاند

 چثت و ژيانثكي مرؤضانة و بماصيان دةر
ئةوةش  ،بةرومةت بژيني

 )ناتفاقي( كاتثك بةدي دثت كة

  .سووري كوردستان وةرگرياون
  .145ذؤژنامةي ميديا ژمارة  ،
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 ،بگؤرين بة يةگرتن و
كوردبوون پثوةر بثت نةك پارت  

  .ناشي سياسي كوردو ذمبازثين 
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