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Քաոս Թուրքիայում. PKK-ի ու  

թուրքական բանակի 
կորուստները`  

30 հոգուց ավել 

 

Թուրքիայի Զինված ուժերը լայնածավալ ռազմական 
գործողություններ են սկսել Իրաքի հետ սահմանին: «Ալ 
Ջազիրիայի» փոխանցմամբ, սահմանի մոտ տեիղ ունեցած 
մարտերի հետևանքով 15 քուրդ ապստամբ է սպանվել:
«Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության» (PKK) 
անդամներին ուղղված հարվածներն ընթացել են 
ցամաքով և օդով:
Բացի Թուրքիայի տարածքից, ռմբահարման են 
ենթարկվել նաև Հյուսիսայի Իրաքի մի շարք շրջաններ:
Ըստ վերջին տվյալների, երեկվանից քրդերը գրոհներ են 
իրականացրել Հաքքարի նահանգում տեղակայված 
թուրքական հենակետերի վրա, ինչի արդյունքում 26 թուրք 
զինծառայող է սպանվել:
PKK-ի այս գրոհը վերջին տարիներին ամենախոշորներից 
մեկն է: 

Հիշեցնենք, որ «Քրդստանի աշխատավորական 
կուսակցությունը» (Partiya Karkerên Kurdistan կամ PKK) 
քրդական մարքսիստական-լենինիստական 
ուղղվածության կազմակերպություն է, որի նպատակն է 
զինված պայքարի միջոցով Թուրքիայի հարավ-արևելյան, 
Իրաքի հյուսիսային, Իրանի հյուսիս-արևմտյան և Սիրիայի 
հյուսիս-արևելյան տարածքների վրա Քրդստան անկախ 
պետության հիմնումը: Կազմակերպությունը հիմնադրվել է 
1978 թվականին, Դիարբեքիրում (Աղձնիք նահանգ)՝ 
Աբդուլլահ Օջալանի (Ափո) կողմից, ով ներկայումս ցմահ 
ազատազրկում է կրում թուրքական Իմրալը կղզու 
բանտում: 
Կազմակերպությունն ակտիվ ռազմական 
գործողություններն սկսել է 1984 թ.-ին: Թուրքական 
իշխանությունների դեմ մղվող շուրջ 30 տարվա պայքարի 
ընթացքում զոհվել է մոտ 45 հազար մարդ: PKK-ն 
ահաբեկչական կազմակերպությունների շարքին են 
դասում ԱՄՆ-ն, ԵՄ-ն, մի շարք այլ երկրներ 
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 بخشي از گزارش
  معاون كنسول روسيه در سامسون به سفير نليدوف در استامبول

 1897 مارس 27: توكات
  
بر پايه اطالعاتي كه موفق به گردآوري شده ام، اغتشاشات توكات روز 

  ... ادامه يافت11 تا بعد از ساعت 9 اين ماه آغاز شده و از ساعت 7جمعه 
 نفر نيز 40 نفر كشته شدند، از جمله دو زن و يك دختر و 98در توكات 

آنها را بزنيد، اموال آنها به ما تعلق ": حمله كنندگان فرياد مي زدند. زخمي شدند
 خانه افراد 100تعداد . د دكان نيز در هم شكسته ش80 دكان غارت و 18. "دارد

 نفر از ساكنان 33. بي بضاعت واقع در منطقه دور افتاده شهر نيز چپاول شده است
 در نزديكي شهر قرباني گرديده و دو كشيش و (Cheprek)روستاي چپرك 

  .يك خدمه كليسا نيز در جمع كشتگان قرار دارند
 نفر 8 نيز  (Bizeri)  نفر و در بيزري12 (Inekinjik)در اينكينجيك 

  . بقتل رسيده اند تمام قربانيان اين حوادث ارمني بودند
تمام اين رويدادهاي اسف انگيز در جوامع مسلمان تحركاتي ايجاد كرده 
است زيرا اينها از سوي ثروتمندان و مراجع مذهبي مسلمان تحريك شده اند تا 

 ارمنيان منطقه ارمنيان را بقتل برسانند كه اين خود باعث ترس و وحشت در ميان
بعد از جريانات سيواس و توكات، بر اساس اطالعاتي كه دريافت . گرديده است

كرده ام، دكان هاي آن مناطق تا دو هفته بسته بودند و مسيحيان از ظاهر شدن در 
بر اساس اطالعاتي كه قبل از آمدن من به توكات از سينوپ . بازار وحشت دارند

(Sinop) بر پايه . بدست آمده در آنجا نيز چنين حوادثي روي داده است
، رهبران و ماليان محلي روز (Amasia) گزارشهايي كه به من رسيده، در آماسيا

يز كردن چاقوها و خنجرها و غيره به بازار شهر آمده ت ماه براي 13چهارشنبه 
دادند  ان انجام ميبودندو آشكارا اعالم كردند كه اين كارها را براي سالخي ارمني

و بيگ هاي محلي نيز گفته اند كه برخي به شش و برخي نيز به ده نفر از آدم 
  .بشرطي كه غنايم چپاول شده را تقسيم كنند كشان پناه داده اند

ليكن بايد بگويم كه به همت برخي مسلمانان ديگر تعداد زيادي از مسحيان 
 ساله مسلمان، در 13 و اما يك دختر پناه داده شده و آنان از مرگ نجات يافته اند

 نفر از همسايگان ارمني از 15داخل ديوار آجري سوراخي تعبيه كرده بود تا 
 بسته است، "طريق آن بگريزند و سپس به كمك همان افراد اين سوراخ را مجددا

  . بدين ترتيب اين تعداد افراد از مرگ حتمي نجات يافته اند
 حوادث اسفناك با عاليجناب موافقم منظور ليكن در باره انگيزه هاي اين

 فوريه گذشته اظهار فرموده 15 مورخ 41نظري بود كه در باره گزارش شماره 
 جنگ يونان باعث شعله ور شدن آتش تعصبات  (Crete)مسئله كرت. بوديد

  .شديد گرديدند كه خود اثر كمي روي اين حوادث اخير نداشته اند
 هاي حزب تركان جوان را نيز به اين عوامل البته بايد فعاليت هاي كميته

. افزود، زيرا اينان با كميته هاي ارمني همكاري مي كنند و منافع مشترك دارند
آنها سراسر كشور را غرق در جرايد و مطبوعات ضد دولتي كرده اند و طرفداران 

قشر كم سواد مذهبي نيز . زيادي در ميان قشر كم سواد و متمول بدست آورده اند
به جمع آنها پيوسته است و با وعظ هاي خود باعث تحريك تعصبات مذهبي ميان 

برخي از افراد گروه اول محركان اصلي آشوب ها هستند و . اقشار مردم شده اند
  ....مقصران و مسئوالن اصلي اين جريانات محسوب مي گردند

  زيمرمان
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 تركيه بايد اشتباه خود را اصالح كند
 

جون مارشال اوانس، سفير سابق آمريكا در ارمنستان با آن نظري كه مبارزه بين 
سفير . ارمنستان و آذربايجان در واقع مبارزه بين روسيه و آمريكا مي باشد، موافق نيست

صد « سوي بنياد سيويلي تاس تحت عنوان سابق آمريكا در جريان سميناري كه از
 .برگزار شده بود در اين خصوص اعالم كرد» سئوال، صد پاسخ

بر حسب اطالعاتي كه در دسترس دارم همكاري بين سه كشور ميانجي همانا «:سفير
و اين همكاري . آمريكا،فرانسه و روسيه هميشه خوب بوده و گاهي نيز عالي بوده است

انس در رابطه با برسميت شناختن نسل كشي ارامنه معتقد است، جون او ».ادامه دارد
مهم نيست كدام كشور نسل كشي ارامنه را برسميت خواهد شناخت، مهم آن است 

مهم آن است تركيه بفهمد كه با بخشي از مردم كشور « . تركيه آن را برسميت بشناسد
ود را بفهمد و آن را مهم آن است كه تركيه اشتباه خ. خود برخورد خوبي نداشته است

  ».اصالح كند
تركيه يك كشور . سفير سابق همچنين اشاره كرد تركيه روابط خوبي با آمريكا دارد

ولي اندازه «و برخالف ارمنستان به لحاظ اقتصادي ثروتمند است   ميليون نفره است 72
  ».كوتوله هوشيار از غول خوابيده قوي تر است.نيست كه تعيين كننده است

ر پاسخ به آن سئوال كه چرا وي را از سمت سفير آمريكا در ارمنستان بركنار سفير د
 در مورد تاريخ حقيقت را گفتم مي دانستم كه آن 2005وقتي من سال « :كردند گفت

عواقب منفي خواهد داشت ولي نمي دانستم كه سرم را خواهند بريد و كف دستم 
 ماه بوش انتصاب 18پس از  ردند بلكه البته بالفاصله من را بركنار نك. خواهند گذاشت

من   . ادواري مقام سفير آمريكا در ارمنستان را انجام داد و من اين پست را ترك كردم
   ».اكنون حقوق بازنشستگي نيز دريافت مي كنم

چند روز قبل در جريان بررسي ادواري كه از سوي بنياد سيويلي تاس سازمان يافته بود 
 1994-96لمان در ارمنستان مشروعيت انتخابات سال هانس يوهن شميد، سفير آ

   .خصوصاً انتخابات پارلماني ارمنستان را زير سئوال برده است
سفير سابق آمريكا در پاسخ به آن سئوال كه آيا وي با اين ارزيابي موافق است گفته 

در گزارش هاي ناظران بين المللي . من دراين دوران در ارمنستان بسر نمي بردم« :است
اين خصوص موجود هستند بنابراين مايل نيستم در تضاد با اظهارات سفير آلمان 

   ».ظاهرشوم
  


