
-هاي آومهگزارشي آوتاه از وضعيت فعلي در اردوگاه(
 )له

 
تاله  " ،له آه شامل اردوگاه مرآزيهاي آومهاردوگاه

تا قبل   هاي گردان و آموزشگاه است،و اردوگاه" سوار
با نزديك شدن به . از آنگره وضعييت عادي و نرمال داشت

روزهاي شروع آنگره، در لواي امنيت و اسكان رفقاي 
از آشور آه براي شرآت در آنگره به آردستان خارج 

 . فضا و شرايط عوض شد عزميت آرده بودند،
له در شهر سليمانيه هاي آومهاز اعضا و خانواده

گرفته تا افرادي آه برخي از آا پرونده منفي هم نزد 
له و هم نزد حكومت منطقه دارند در لواي حفاظت آومه

مستقر شدند و   شده،ها آشانده از آنگره به اردوگاه
 .شان آردندمسلح

هاي خمتلف مهه با اسلحه و آمادگي نظامي در مكان
عمال شرايط و فضا حالت نظامي به  سازمان داده شدند،

ها تعطيل شد و به تدريج بر در  ارگان خود گرفت،
 .ها و انبارهاي تسليحات و تدارآاتي قفل زده شدارگان

ز جناح خمالف از حضور در ها امسئولني و آارآنان ارگان
هايشان منع شدند و از حمل آار تلويزيون روژهه ارگان

الت گرفته تا نانوايي اردوگاه، يك دست به شكل جناحي 
در اختيار گرفته شد و آليدهايشان از جناح خمالف پس 

 .گرفته شد
به هر حال آنگره شروع شد و در جوار آن و آمي پس 

 رفرم خواه سياسي ، جناح از برگزاري آنگره جناحي دفرت
ها و نكات له مسيناري در راستاي توضيح سياستآومه

اختالف خود برگزار آرد و من هم بر اساس مالحضات خود 
 .از شرآت در اين مسينار پرهيز آردم

له هاي آومهدر چنني حايل آه فضاي غري عادي در اردوگاه
  ، ضرورت بازگشت شرايطاستتشنج م  اوضاعحاآم شده و

به حال و هواي عادي و نرمال خود، بيش از هر زمان 
با اين وجود نه تنها چنني امري  شد،ديگري احساس مي

 .متحقق نشد بلكه فضا بيش از پيش حاد گرديد
پس از آنگره نه تنها حالت آماده باش به هم خنورد 

هاي بلكه جتمع نريو دوچندان شد و حيت آساني به اردوگاه
ها بود از رفت و آمد به  آه مدتله آورده شدندآومه

مستقر ساخنت اين افراد به  .ها منع شده بودنداردوگاه
مهني جا ختم نشد و زماني آه با اعرتاض جناح خمالف روبرو 
گرديد با صدور آارت پيشمرگايه تي جعلي موضوع وارد 

اي از پيش تعيني فاز ديگري شد و مشخص شد آه برنامه
 افراد در اردوگاه موجبات جوالن اين .شده بوده است

حتريك بسياري را فراهم آورد آه من شخصًا و ديگر رفقا 
نيز بارها و بارها و حيت قبل از بروز رخدادها ، 

حتريكات  .اثرات خمرب چنني عملكردي را گوشزد آرده بودمي



باال گرفت و ناامين هر حلظه بيشرت و بيشرت شد و آار به 
خطر استفاده از  .جناميددرگريي لفظي و گاهًا فيزيكي ا

آوري ها به طرز تاسفاسلحه در هر آدام از اين درگريي
 .احساس شده است

ها چنني جوي آه نوعي از رعب و وحشت را در اردوگاه
گسرتانده بود، فضا را براي حضور نريوهاي نظامي حكومت 
آردستان عراق فراهم آرد و ناچارًا و از آجنا آه آنرتل 
اوضاع از دست مهه در رفته بود اين نريوها براي آرام 
سازي فضا و جلوگريي از اتفاقات بدتر در اردوگاه 

 .مستقر شدند
ر دو با اين اوصاف و در حايل آه هياتي مشرتك از ه

جناح با مهكاري مشرتك نريوهاي حكومت آردستان تشكيل شد 
اما بازهم آرامش  تا اوضاع را در آنرتل داشته باشد،

ها حاآم نشد و هر روز تشنج و درگريي الزم بر اردوگاه
در حقيقت اين اقدام هم . ابعاد فراتري يافته است

تاآنون نتيجه موثر و درخوري نداشته و فضا آامال 
 . و متشنج استحبراني

اين توضيح خمتصر مهه جوانب ماجرا را شامل مني شود و 
 اما حبث اصلي آگاه . صرفًا جهت اطالع نگاشته شده است

-له از اتفاقات جاري در اردوگاهسازي طيف وسيع آومه
هاي است آه با رنج و مشقت مشا مبارزان، جانباختگان 

اشته شده له و پيشمرگان ساهلاي دورو نزديك بنا گذآومه
در شرايطي آه ضرورت ديالوگ بيش از هر زمان  .است

متاسفانه درب ديالوگ و چاره   ديگري احساس ميشود،
 .انديشي بسته شده است

فضايي آه در باال تا حدودي مورد اشاره قرار گرفت، 
نفس آشيدن را بيش از هرزماني سخت آرده، تشنج را به 

ه باقي مانده منتها اليه خود رسانده و ناچارًا گزين
 . گذاشته است" انشعاب"را صرفًا انتخاب 

له گر دو جناحي شدن آومهدر حايل آه مهه شواهد نشان
بندي از هر زمان ديگري مشهودتر است، با اين است و صف

حال نيز جناح دفرت سياسي نه تنها حاضر به پذيرش چنني 
- حقيقيت نيست بلكه با انكار آن اصرار دارد آه ناديده

ها و اساس اين تفكر را بايد در سياست هفته. بگريداش 
اش هاي اخري اين جناح در برخورد به خمالفني درونيماه

خودي "له به جستجو آرد آه مهواره با تقسيم صفوف آومه
، تالش "هاايلهها و غري آومهايلهآومه" و "و غريخودي

 داشته است آه خود را قادر مطلق، صاحب متام امكانات و
 .له نشان دهدهاي آومهسرمايه

با اين وجود آه مهگان به جدايي و انشعابي از نوع 
انديشند، اينك اين گزينه نه تنها متمدنانه آن مي

عقيم مانده بلكه ترس از بروز رخدادي جربان ناپذير آن 
ها مظهر هم در اردوگاهي پر از نريوي مسلح آه سال



لق آرد و جنبش جسارت و نربد با دمشنان خ  رزمندگي،
-انقالبي بوده است، بيش از هر زمان ديگري احساس مي

 .شود
له در اين وضعيت در پايان نقش طيف وسيع آومه

-گفتگوي آا بر سر موضوعات پيش آمده و دخالت حبراني،
 قابل چشم پوشي نيست و ،گري موثر و فعال در امور

وظيفه دارمي براي ممانعت از هر رويداد ناگواري آه 
له و رگي سياه بر آارنامه وزين و درخشان طيف آومهب

ها رزمندگي و از خود گذشتگي آا بيفزايد، تالشي سال
 .موثر و مفيد داشته باشيم
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