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  مةهاباد كورديمةهاباد كوردي... ...   سةراين كورد و مردنةكةي عةرةفاتسةراين كورد و مردنةكةي عةرةفات
ساصيدا كؤچي دوايي  75ياسر عةرةفايت ذثبةري ذثكخراوي ذزگارخيوازيي فةلةستيين كة لة تةمةين 

تا هةنووكة و كايت نووسيين ئةم . كرد، تةنانةت مردنةكةشي زؤر دةنگ و مقؤمقؤي لث كةوتةوة
كي ذةشؤكي و سةر جاددةي فةلةستني بة دواي پرسيارثكدا بابةتةش بةرپرسياراين فةلةستيين و خةص

ئايا هؤي ذاستةقينةي مةرگي :  نةدراوةتةوةيبة تةواوةيت وةراموثصن، كة ئةوان پثيان واية هثشتا 
عةرةفات بة هةر هؤيةك مردبث، ئةمةيان ناوةذؤكي سةرةكي بابةتةكةي من نيية و،  عةرةفات چي بوو؟

من لثرةدا لة ديدةنيگايةكي . ةتوانن لةسةر وةها پرسيارثك هةصوةستة بكةن دپسپؤذ و شارةزا و پزيشكان
ديكةوة بؤ مةسةلةكة دةچم و، باسيش لة شتثكي جوداتر دةكةم، كة دةشث ناوي لث بنرث جؤرثك لة 

 ذثوذةمسي ناشتنةكةي تةرمي عةرةفاتبة تايبةتيش بةراوردكردن لة نثوان عةرةفات و سةراين كورد و، 
ديارة ئةم مةسةالنةش . ةموو گردبوونةوة جةماوةري و خةصكة زؤرةي كة ئامادة بووبوونو هؤي ئةم ه

ثيان بابةتگةلثكي درثژخايةن و هةمةاليةنة هةصدةگرن، بةألم لةگةص ئةوةشدا هةتا دةكرث بة كوريت ل
 . دةدومث و ئاوذيان لث دةدةمةوة

 بة چ شثوةيةك هةصوثسيت ناحةزانةيلة سةرةتادا بة پثويسيت دةزامن ئةوة بصثم، من وةك كوردثك، 
فةلةستينييةكامن لةمةذ دؤزي ذةواي گةلةكةم لة بري ناچث و، هةروةها تثكةولثكةي ئةوان دةگةص ذژمثي 

 بةشداريكردين و 1991 بةعس لة دةمةدةمي ذاپةذينة جةماوةرييةكةي بةهاري خوثنذثژ و كوردكوژي
، ن لة كوشنت و ذاوةدووناين كوردي سضيل و بثتاوانئةوان و مةسعوود ذةجةوييةكان لةتةك سةددامييةكا

ئةمة لة اليةك و لة اليةكي .  نةيديتبث بة چاوي خؤيشيكارثك نيية كورد هةسيت پث نةكردبث و
ديكةشةوة بةرپرساين فةلةستيين كة خؤيان هثشتا شتث شك نابةن بة ناوي دةوصةيت سةربةخؤي 

 ذةگةزپةرستةكاين تر و سةراين دةوصةتة عةرةبة فةلةستني، لث ديسانيش مينا عةرةبة چاوبرسي و
 و پانعةرةبيزم لة مثشكياندا دةخولثتةوة و، كثش ناصث نةكةوتوونةتة ژثر زمبريي شؤضثنيزؤردارةكان، 

  !كاريگةرثيت سةراين كورد كة شةو و ذؤژ باس لة يةكپارچةيي خاكي عثراق دةكةن؟
هةر . ما و سةمبؤصي بةرخؤدان و بةرةنگاربوونةوةياسر عةرةفات لةنثو فةلةستينييةكاندا بووبووة هث

ئةو بوو بؤ جاري يةكةم بناغةي ذثكخراوثكي دانا كة دواتر بة ذثكخراوي ذزگارخيوازيي فةلةستيين 
بثگومان هةر هةمان ذثكخراويش بوو كة شانة چةكدارييةكةي، وةك يةكةمني دةستةي چةكداريي . ناسرا

كارثكي وةها بؤ ئةوسا كةم .  ئيسرائيل و سوپا بةهثزةكةي وةشاندفةلةستينييةكان، دةسيت لة هثزةكاين
  .  دةست پثدةكاتبچووك و سةرةتاييةوةئث خؤ خودي شؤذشيش هةر لة هةنگاوثكي . نةبوو

عةرةفات بة گوثرةي قسةي هةضاص و اليةنگر و دؤست و ناحةزانيشي لة ژياين خؤيدا گةلث هةصةي 
نةش، كة بة شثوةي بذيار لة دةمي عةرةفات دةرچوونة، بة پلةي ئةم هةصة و چةوتييا. كوشندةي كردووة

كاتث باس لةو كار و . يةكةم زةرةر و زيانيان بة خودي فةلةستيين و بةرژةوةندييةكانيان گةياندووة
نيان بكةوثت، چاودثراين سياسي ئةم جؤرة بذيارانة بة وخبذيارانة دةكرثت كة ياسر عةرةفات نةدةبوو ت

ئةو چاودثر و شارةزايانة لةم بؤچوونةياندا زياتر . بؤ فةلةستينييةكان ناوزةد دةكةن" كارةساثنةر"
دةگةذثنةوة بؤ حةفتاكاين سةدةي ذابردوو و، پةيوةندي ئةوساي عةرةفات و گرووپة فةلةستينييةكان بة 
هةندث كاري تريؤريسيت و ذفاندين فذؤكة و دةستگريكردين بارمتة و، بذث كردةوةي تريش دثننة 

نابث ئةوةمشان لة ياد بچث عةرةفات لة دةمةدةمي داگريكردين كوثت لة اليةن سوپاي سةددام . پثشةوة
حوسثن، زؤر بة ذاشكاوي هةصوثسيت داكؤكيكةرانةي خؤي لة مثردةزمةكةي بةغدا ذاگةياند و، بةمةش 

و نثودةوصةتيش فةلةستينييةكان پاش ئازادكردين كوثت لةو وألتة وةدةرنران و، لةسةر ئاسيت عةرةيب 
جگة لةمانة زؤر كةس و اليةن، تةنانةت فةلةستينييةكان خؤشيان، پثيانواية نةدةبوو . ناويان زذا
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ديارة لة بارةي پةيوةندي ژن و . نزيك ببثتةوة و وةك هاوسةريش هةصيبژثرثت" سوها"عةرةفات لة 
ارثكيان ژنثكي ذؤژنامةوان لة ج. ي نثوان عةرةفات و سوها تا ئثستا زؤر گوتراوة و نووسراوةيمثردايةت

ي سوثدي، هةر دواي ئةوةي عةرةفات گةيشتة نةخؤشخانة لة پاريس، سوها "ئافتؤنبالدثت"ذؤژنامةي 
  . پثناسة كرد كة بة دواي پارةوپوول و دةوصةمةنديدا دةگةذثت" سؤزانييةكي گرانبةها"عةرةفايت بة 

ةميشةيي ياسر عةرةفات، دةوصةيت سةرةذاي ئةمانةي سةرةوة هةموويان، داخوازي سةرةكيي ه
كة هةندث اليةين ناوبراو وثذاي گشت دةستبةرداربوونثكيش، . سةربةخؤ و ئازادي فةلةستني بووة

فةلةستيين عةرةفايت پث تاوانبار دةكةن، بةألم لة هةر بؤنة و چاوپثكةوتن و كؤذ و كؤبوونةوةيةكدا 
ةربچث، فةلةستينييةكان بة چ شتثكي ديكة ذازي جةخيت لةوة كردؤتةوة كة دةوصةيت سةربةخؤي لث د

عةرةفات و فةلةستينييةكان هةر دةم و ساتثك پثيان لةسةر ئةوة داگرتووة كة . نابن و ذةيت دةكةنةوة
  . ة پايتةخيت دةوصةيت سةربةخؤي فةلةستني لة دواذؤژدا ببثتقودس دةبث

دةسةأليت " كوردي ئاذاستةي يسةركردايةيت سياسيي كوردستان لةسةر ئاستثكي بةرزيش خةخمؤري
سةراين كورد، ئةم جارةش وةك هةر جارثكي تر، بة . و بةرپرساين باألي كرد" نيشتمانيي فةلةستيين

خواي "ناوي كورديشةوة قسةيان كرد و گوتيان كورد بة نةماين عةرةفات خةم دايگرتووة و، هيواداريشة 
و عةرةفاتةي كة ذؤژث لة ذؤژان هؤگر و ، ئة!"مةزن عةرةفات بة بةهةشيت بةريين خؤي شاد كات

  . هةصوثسيت جةلالدةكةي بةغدا بووة و ئةمةشي نةشاردؤتةوةهاو
ياسر عةرةفات هةر لة ذؤژي نةخؤشكةوتين و ذووكردنة پاريسي پايتةخيت فةذةنساوة، تا دةگاتة مردين 

ةلةستني، لة شثوةي و هثنانةوةي تةرمةكةي بؤ قاهريةي پايتةخيت ميسر و ئينجا بؤ شاري ذامةصالي ف
أليت سةرؤكي دةسة"و " سةرؤك"سةرؤك دةوصةتثكي سةربةخؤ مامةصةي دةگةصدا كرا و، بة جارانيش بة 

عةرةفات كة ذؤژثك لة ذؤژان بة تريؤريستثكي خةتةرناك . ناوي هثنرا و ذثزي لث گريا" فةلةستيين
ة نوثنةراين پةجنا دةوصةت بةشداري دادةنرا، لة كايت سةرةمةرگيدا حيسابثكي ديكةي بؤ كرا و، لة قاهري

لةسةر داخوازيية بة بؤچووين من پثداگرتين عةرةفات . بةذثكردين تةرمةكةي و ذثزلثناين بوون
هةرة ذةواكاين گةلةكةي و دامةزراندين دةوصةيت سةربةخؤي فةلةستينيش، بة يةكثك لة هؤكارة 

سةراين ناسراوي دنيا كرد، بؤ ئةوةي گرنگةكان دةژمثردرثت كة واي لة ذاي گشيت جيهان و زؤر لة 
بة واتايةكي تر ياسر .  بنوثننييشجؤرثك لة ذثز و حورمةت بةرامبةر بة خودي عةرةفات و مردنةكة

عةرةفات، با خاوةن . بوو بة ناسنامةي نةتةوةيي و نيشتماين بؤ فةلةستني و خةصكةكةي عةرةفات
كةسثكي ئيسرائيلي، يان   و نةشيويست بةدةوصةت و قةوارةيةكي سةربةخؤش نةبث، لث نةيويستووة

ئةو هةتا مرديش باسي لة سةربةخؤيي وألتةكةي خؤي، . دانيشتووي ئةو وألتة، لة قةصةم بدرث
لة وةها بارثكيشدا، ذثك بة پثچةوانةي سةراين كورد، بريي دةكردةوة و پثي  ديارة. فةلةستني، دةكرد

 لة بنچينةدا بة داگريكةري وألتةكةي ئةو، خؤش نةبوو بة هاوونيشتماين دةوصةتثك بناسرث كة
 كاتث سةراين كورد كؤچ دةكةن،  بؤمان هةية بصثنيدالةژثر ذؤشنايي ئةم بؤچوونة. فةلةستني، دادةنرث

چونكة خؤيان بة عثراقي و ئثراين و توركيايي و سوريايي دةزانن، لةوانةية لة باشترين باردا بة 
" سةرؤك و پثشةواي كوردي كوردستان"نةك " كيايي و سورياييذثبةري كوردي عثراقي و ئثراين و تور"

سةراين . بناسثنرثن و، لةسةر ئاسيت جيهانيشدا هةر بةم جؤرة لة دةزگاكاين ذاگةياندندا وةسف بكرثن
كورد لة باشووري كوردستان، دواي ذووخاين ذژمثي ئةنفال و كيمياباران لة بةغدا، لة پثشان زياتر 

شاد : " و نازدارةكةيان لث دةدا و، گةلث جاريش بة دزي و بة ئاشكرا فةرموويةتياندصيان بؤ عثراقة ناسك
ئؤخةي چيدي حيسايب : "يانيش. !"خؤشبةختة ئةو كةسةي كة عثراقيية"و !" كةسثكة كة عثراقيية

. !"هاووألتيي پلة دوومان بؤ ناكرث و لةمذؤ بة دواوة عثراقي پلة يةك و ـ موحةسةن و مومتاز ـ ين
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ات ذؤژث لة ذؤژان منوونةيةكي ئةم قسانةيةي لة دةم دةرنةچووة و زايت ئةوةي نةكردووة شتثكي عةرةف
وا بدركثنثت، بةألم ديسانيش فةلةستينييةكان ذةخنةي لث دةگرن و بة نةرم و سةرشؤذكةر و، بگرة گوث 

كورد بري كةواتة لةم بوارةدا گةيل فةلةستني وةك گةيل . لة مسيت جوولةكةكانيش ناويان بردووة
ناكاتةوة و، ئةگةر بة پري تةرمي عةرةفايت سةركردة و سةمبؤصيشةوة بچثت، لث سنوور بؤ سةراين دواي 

سةركردايةيت " باس لة ئةي ئةوة نيية وا هةر لة ئثستاوة لة ساماين عةرةفات دةگةذثن و. ئةو دادةنثت
  ت نةهاتووش دةكةن؟و، هةروابثتةوة هةذةشة لة كةسانثكي مشةخؤر و هيچ لة دةس" بةكؤمةص

الم وابث تا ئثرة خوثنةري زيرةك و هثژا لة مةبةسيت دصي من تثگةيشتووة و دةشزانث كثندةرمث ژان دةكا 
: لة دمياهيدا هةر ئةوةندة دةصثم. چ بة پثويستيشي نازامن لةمة زياتر بابةتةكة درثژ بكةمةوة. و دثشث

جةداري سةرؤكثكة كة كوردستانييانة بري بكاتةوة كورد لة ذؤژي ئةوذؤدا لة هةر كاتثكي تر زثدةتر حةو
   !لة چةشين كةسانثكي بياين و نامؤ بة خاك و نةتةوة و نيشتماننةك عثراقييانة و 
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