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لە چاوپێکەوتنەکــەدا جەمیل بایک، ئاماژەى 

بەوەکــرد، بــۆ ئەوەى ئــەو گۆشــەگیرییەى 

لەســەر عەبدواڵ ئۆجاالن، ڕێبــەرى پەکەکە، 

هەیــە هەڵگرێت و تورک تێک بشــکێت، بە 

پێشــەنگایەتى لەیال گوڤەن، چاالکى مانگرتن 

لە ڕۆژهەاڵتى ناوڕاســت و ئەوروپا دەســتى 

پێکــردووە، ئــەوەش ئەرکێکــى مرۆییە، کە 

ئێمە بۆ کوردســتان و ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست 

پێکیدەهێنێن.

جەمیــل بایــک، لە وتەکانیدا، لە کەســایەتى 

لەیال گوڤەندا، ساڵوى لە هەموو ئەو کەسانە 

کــرد، کە ئەرکى مرۆڤــى خۆیان پێکهێناوە و 

بەشدارى چاالکییەکانى مانگرتن بوون،

جەمیل بایک، ئاماژەى بەوەکرد، کە لەســەر 

عەبدوڵــاڵ ئۆجاالن و لەســەر گەلــى کورد و 

کوردى ئــازاد لەســەر گەریالکانــى پەکەکە، 

گۆشــەگیرییەکى گــەورە بەڕێــوە دەچێت و 

وتــى: دەیانەوێــت زیانێکــى گــەورە بدەن 

لــە تەڤگــەرى ئازادیــى گەلــى کــورد، بــۆ 

ئــەوە پیالنگێــڕی دەکەن، هێــرش دەکەن و 

کۆمەڵکــوژى پێکدەهێنن، گۆشــەگیریی پیادە 

دەکەن، لەیال گوڤەن لە دژى ئەو هەڵوێستانە 

دەســتى بــە چاالکییەکى مێژوویــی کرد، لە 

دواى چاالکییەکەى ئەویشــەوە لە زیندانەکان 

و دەرەوەى واڵت چاالکى دەستى پێکرد.

جەمیل بایک ســەرنجى خســتە سەر ئەوەى 

کــە هیچ کــەس بــە چاالکوانانــى نەوتووە، 

کە دەســت بــە چاالکى بکەن، لەبــەر ئەوە 

هیــچ کەس ناتوانێت پێیان بڵێت کە دەســت 

لە چاالکــى هەڵگرن، هەروهــا وتى: ئەوان 

هەموو شــتێکیان لەبەرچــاو گرتووە بە بڕیار 

و بــە ئیــرادەى خۆیان دەســتیان بە چاالکى 

کردووە، بۆیە بەردەوام دەبن لەسەر چاالکى 

و دەڵێن هەتاوەکو گۆشەگیریى هەڵنەگرین و 

فاشــیزم تێک نەشکێنین لە چاالکى بەردەوام 

دەبیــن، ئیتــر چــى دەبێــت با ببێــت ئێمە 

بــەردەوام دەبیــن لــە چاالکى، لەبــەر ئەوە 

دەبێــت هەموو کەس گوێ لــەو چاالکوانانە 

بگرێت، ڕێز بەرامبەریان پیشان بدەن، دەبێت 

کەس چاالکییەکەیان نەشکێنێت، دەبێت کەس 

نەکەوێتە خزمەتى فاشیزمى تورکەوە.

هاوسەرۆکى کۆنسەى بەڕێوەبەرى کەجەکە، 

بەبیرى هێنایەوە، کە لە ڕابردوو دا ڕێگایاندا، 

کە محەمەد ئۆجاالن، بچێتە ئیمرالى و سەردانى 

ڕێبــەرى پەکەکە، عەبدولــاڵ ئۆجاالن بکات، 

بــەاڵم ئەوە بەشــێک بوو لە شــەڕى تایبەتى 

دەوڵەتــى تورک، وتى: لــە ڕاگەیاندنەکانەوە 

وا دیــار بــوو، کە چاوپێکەوتنــى ئۆجاالن لە 

گــەڵ خانەوادەکەى پێکهاتــووە، بەاڵم ئەوە 

ڕاســت نییــە، دیــدارى ئۆجــاالن لــە گــەڵ 

خانەوادەکــەى ئەنجام نەدراوە، دیدارەکە لە 

چ ڕۆژێکــدا ئەنجام دراوە؟ دیدار لە ڕۆژێکى 

پشــوودا ئەنجــام دراوە، دەوڵەتى تورک، لە 

ڕۆژى پشــوودا محەمــەد ئۆجاالنى بردووەتە 

الى سەرۆکایەتى، ئەگەر ئەو دیدارە دیدارى 

خانەوادەکەى بوایە ئــەوە لە خانەوادەکەیدا 

کەســى تریــش هەیــە، دەبــوو هەموویــان 

بڕۆشــتنایە بۆ دیدارەکە، لە ئیمڕالى زیندانى 

دیکــەش هەیە، دەبوو خانــەوادەى ئەوانیش 

بچونایــە، ئەگــەر ئێمە ســەرنج بدەین هیچ 

دیدارێکــى خانەوادەیــى بوونــى نییــە، ئەو 

گفتوگۆیــەى کە کــراوە بــۆ هەڵخەڵەتاندنى 

گەل بوو، بۆچى لە ڕۆژێکى پشوودا برایەکى 

ڕێبــەر ئاپۆیان بردووەتــە ئیمڕالى بۆ ئەوەى 

ڕێبەرئاپــۆ ببینێت؟ ئاماجیان ئــەوە بوو، کە 

شەڕێکى تایبەت دەستپێبکەن و هەموو کەس 

بخەڵەتێنن، ئەو چاالکیانەى دەستى پێکردووە 

کۆتایی پێبهێنن، ویســتیان لە کەسایەتى لەیال 

گوڤەندا هەموو چاکییەکان کۆتایى پێ بهێنن، 

دەســتگیر کردنــى عەبدوڵــا ئۆجــەالن لــە ڕۆژى 1999/2/15 لــە کینیــا، بیســت 
ســاڵ تێپــەڕ دەبێــت بەســەر ئــەم گەلــە کۆمەکێیــەدا، بــۆ ئــەم مەبەســتە 
جەمیــل بایــک هاوســەرۆکى کۆنســەى بەڕێوبــەرى کۆمــا جڤاکێــن کوردســتان 
ــە دژى گۆشــەگیری  ــەى، کــە ل ــەو چاالکــى مانگرتنان ــارەى ئ )کەجەکــە(، دەرب
ــى کوردســتان )پەکەکــە(،  ــى کرێکاران ــەرى پارت ــا ئۆجــاالن، ڕێب ســەر عەبدول

ــگ. ــد بابەتێکــى گرن دەســتى پێکــردووە، تیشــکى خســتووەتە ســەر چەن
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بێجگە لەوە هیچ ئامانجێکى دیکەیان نەبوو، 

پێویستە هەموو کەس لەو پیالنە تێبگات.

جەمیل بایک، ئاماژەى بەوەکرد، کە هەندێک 

کەس دەڵێن، کە خانەوادەى ئۆجاالن ڕۆشتن 

و دیداریان ئەنجامدا و تەندروســتى ئۆجاالن 

باشە، بەاڵم ئەو قسانە ڕاست نییە، وتى: ئەو 

قسانە نە ڕاست و نە هیچ پەیوەندییەکان بە 

ڕاســتییەوە هەیە، دەوڵەت بە شەڕى تایبەت 

و شــەڕى دەروونى ویســتى ئــەو چاالکییانە 

کۆتایى پێبهێنێت کە ئــەوى تەنگاو کردووە، 

ویستیان ئەو خواســتەیان لە کەسایەتى لەیال 

گوڤــەن پێک بهێنــن، لەبەر ئــەوە دەوڵەت 

بــراى ڕێبەر ئاپۆى بردووەتە الى ڕێبەر ئاپۆ، 

هەمان شــەو پارێزەرەکانى لەیال گوڤەن-یان 

ناردە الى لەیال گوڤەن، بۆ ئەوەى پێى بڵێن، 

کە دیدار دروستبووە و پێویستە چاالکییەکەت 

بشکێنێن، لەیال گوڤەن-ش وەاڵمى دابوونەوە 

و وتبــووى کە دیــدار پێکهاتووە، بەاڵم ئەوە 

واتاى ئەوە نییە، کە گۆشــەگیریی کۆتایى پێ 

هاتووە، گۆشەگیریی بەردەوامە.

جەمیل بایک، ئاماژەى بەوەشکرد، کە دیدار 

ئەنجام دراوە، بەاڵم گۆشــەگیریی کۆتایى پێ 

نەهاتــووە، وتى: ئەو یارییە، ســیناریۆیەکى 

دەوڵەتى تورکیایە، هەمــوو کەس دەزانێت، 

کە لەناو عوسانییەکاندا یارى زۆرە، ئێمە ئەوە 

باش دەزانین، پێویســتە گەلــى ئێمەش ئەوە 

بــاش بزانێت، دەبێت کــەس یارى پێنەکرێت 

لەالیــەن دەوڵەتــى تــورک و فاشــیزمەوە، 

خزمەتى ئەوان نەکات و چاالکى نەشکێنێت، 

دەبێــت لــەو شــتانە دوور بکەونــەوە، کــە 

خزمەتــى تورکیــا دەکات، ئەو چاالکییەى کە 

خۆیــان بڕیاریــان لێــداوە بەردەوامى بکەن، 

چونکــە ئەوان ئامانجێکیــان هەیە، بەردەوام 

چاالکییەکان فراوان دەبێت، ئەوەش دەوڵەتى 

دەوڵەتى فاشیســت و داگیرکەرى زۆر تەنگاو 

کردووە، بۆیە پێویســتە کەس دەســتێوەردان 

لە چاالکییەکاندا نەکات و نەکەوێتە خزمەتى 

فاشیزم.

جەمیل بایک، ئاشــکراى کــرد، کە دەوڵەتى 

تورک ویســتوویەتى یارییەکى گەورە بکات و 

بەو دیدارە مانگرتنى لەیال گوڤەن بشکێنێت، 

کۆتایــی بــەو بەرخۆدانە بهێنن، دەشــڵێت: 

لەیال گوڤەن یارییەکەى ئەوانى بەتاڵکردەوە، 

لەدواى ئەوەش ســەباح تونجەل دەســتى بە 

مانگرتــن کرد، بــەوەش یارییەکەى دەوڵەتى 

تورک تێکچــوو، بەرخۆدانەکان بەردەوامە و 

وادیارە کە گەورەتریــش دەبێت، لەبەرئەوە 

ناوەنــدى شــەڕى تایبەت دەســتیان بە یارى 

دیکە کــرد، تویتەرى عومەر ئۆجاالنیان هاک 

کــرد و لەوێ بەناوى عومــەر ئۆجەالن-ەوە 

نووســینیان لەســەر ڕێبەر ئاپــۆ باڵوکردەوە، 

ئــەوەش دەرخــەرى ئەوەیە کــە یارییەکەى 

ئــەوان تێکچــووە، بۆیــە شــەڕى تایبەت و 

دەرونى بێسنوور دەکەن، دەیانەوێت ئیرادەى 

گــەل تێــک بشــکێنن، دەیانەوێــت ئیرادەى 

گەل لە کەســایەتى چاالکواناندا تێکبشــکێنن، 

دەبێت هەمــوو کەس لەبەرامبەر ئەو یاریانە 

هۆشیار بێت، لەناو عوســمانییەکاندا گەلێک 

یارى هەیە، ئــەوان یاریەکانیان لەگەڵ گەلى 

ئازادیخــواز و دیموکراتخــواز خەڵکى چاالک 

دەکەن، دەیانەوێت ئەوان تەسلیمى خواست 

و ئیرادەى خۆیان بکەن، لەبەر ئەوە پێویستە 

گــەل بــڕوا بــەو شــتانە نــەکات کــە باڵوى 

دەکەنەوە.

پڕۆفایل:
جەمیل بایک

- هەڤاڵ جومعە ناسراو بە )جەمیل 
بایک(. 

- له ساڵى 1951 لە شاری ئەلعەزیز 
لە باکــووری کوردســتان، له دایك 

بوه.
 2013 حوزەیرانــی  30ی  لــه   -
بوەتــه  نۆیــەم،  كۆنگرهــى  لــە 
جڤاکێــن  کۆمــا  هاوســەرۆکی 

کوردستان )کەجەکە(.
- ئەندامى کۆنســەى سەرۆکایەتى 
کوردســتان  کرێکارانــى   پارتــى 

)پەکەکە(یە.
هاوســەرۆکى  ئێســتادا  لــە   -
دەستەى بەڕێوەبەرى کۆماجڤاکێن 

کوردستان )کەجەکە(،یە



زوبێر ئایدار 
ئەندامى سەرۆکایەتى بەڕێوەبەرى کۆماجڤاکێن کوردستان )کەجەکە( 
پێش نەخۆشکەوتنى، مام جەالل وتى: من وەکو سەرۆک کۆمار 
کارێک دەکەم کۆمەڵگەى نێودەوڵەتى بجوڵێنم بۆ ئازادکردنى 

عەبدوڵاڵ ئۆجەالن

ئامادەکردنى: کوردستان دیپلۆماتیک
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*بۆچى هەر یەک لە واڵتانى ســووریا، 
ئیتاڵیا و چەند واڵتێکى تر نەیانتوانى 
داڵــدەى عەبدولــاڵ ئۆجــەالن بدەن، 

دواتر دەستگیرکرا؟ 
زوبێر ئایدار: لــەو کاتەدا ئەمەریکا وەکوو 
هێزێکى سەرەکى لەم ڕووداوەدا ڕۆڵى گێڕاوە 

لەگەڵ تورکیا، ســەرەتا فشار لە سەر سووریا 

کرا دواتر لە ڕێگــەى یۆنانەوە خۆیان ئامادە 

کرد و عەبدولاڵ ئۆجەالنیان لەوێیش دەرخست 

و حکوومەتــى یۆنانیش لەم کارەدا دەســتى 

هەبوو، پاشــان گوتیان ئێمە تــۆ دەپارێزین، 

بەاڵم کە عەبدولاڵ ئۆجەالن چوە یۆنان، پێیان 

گــوت »ناتوانین بتپارێزین«، دواى ئەوە چوە 

ڕووســیا، ڕوسیایش ئەو کاتە لە بارودۆخێکى 

خراپى ئابوورى بوو، بۆیە ئەویش کەوتە ناو 

ئەو هاوبەشیکردنە، دواتر عەبدولاڵ ئۆجەالن 

چوە ڕۆما، ئەگەر لە ئیتاڵیا بمایاتەوە، ڕەنگە 

ئــەو ڕووداوە ڕووى نەدایــە، لەوێیشــدا بە 

فشارى نێودەوڵەتى دەرپەڕێنرا، دواتر ڕۆیشتە 

ڕووســیا و کەوتە ژێر دەســەاڵتى ئەو هێزانە 

هەتاوەکــوو چــوە کینیا، هەمــوو ئەوانە بە 

هاوکاریــى چەند واڵتێکى نێودەوڵەتى بوو لە 

سەرەتادا ئەمەریکا، یۆنان، ڕووسیا، ئیسرائیل 

و هەندێک واڵتى ترى ئەورووپا دەستیان لەم 

پیالنگێڕییەدا هەبــوو و عەبدولاڵ ئۆجەالنیان 

ڕادەســتى تورکیا کرد. ئەمەیــش پێش ئەوە 

بوو ئەمەریکا دەســتێوەردان بکات لە عێراق 

ویستیان ڕێگا بۆ خۆیان خۆش بکەن.

لــە  دەبێــت  چەنــد  تــا  کــورد   *
پێوەندییەکانــى لەگــەڵ ئەمەریکا و 

واڵتانى تر بە ئاگا بێت؟
 زوبێــر ئایــدار: لــەو کاتــەدا ئەمەریــکا 
دەیویســت دیزانێکــى نوێ لــە خۆررهەاڵت 

ناوەڕاست دروســت بکات، بۆیە ڕۆڵێکى بە 

تورکیا دا، لەبەر ئەوە پێویست بوو دیارییەک 

پێشکەشى تورکیا بکات، حکوومەتى ئەمەریکا 

لــە هەمان ســاڵدا مــام جەالل و مەســعوود 

بارزانیى بانگ کردە واشــنتۆن ڕێککەوتن لە 

نێوانیان دروست بوو و ئاشتى پێک هات، لە 

الیەکــى ترەوە کوردى وەکوو ئامانج گرت و 

هاوپەیمانیەتێکــى لەگەڵى ئەنجام دا، دەبێت 

ئێمە ئەمانە ببینین ئێستا بیست ساڵ بە سەر 

ئەو هاوپەیمانیەتیە تێدەپەڕێت ڕەوشى دونیا 

گۆڕا، لــەو ماوە زۆرە تاوەکوو ئێســتا کەس 

ناتوانێــت بڵێــت پەکەکە الواز بــوو، بەڵکوو 

دەستکەوتى شۆڕشى زیاتر بوو.

* باســت لــە دۆخى ئێســتاى پەکەکە 
لــە  پەکەکــە  دەگوترێــت  کــرد، 
و  شــیالدزێ  ڕووداوەکانــى  پشــت 

خۆپیشاندانەکانەوە بوە؟
زوبێر ئایــدار: کاتێــک تورکیا باشــوور و 
شیالدزێ بۆردومان دەکات، خەڵک چوو بوون 

ماســى بگــرن، دەوڵەتى تورکیــا بۆمبارانیان 

کردن و چوار کەســیان شەهید کرد، خەڵکى 

شــیالدزێش ناڕەزایەتیــی خۆیــان دەربڕى و 

تورکیایش هێرشى کردە ســەریان، لەوێیشدا 

دوو کەســى ئێمە شــەهید بــوو بەرخۆدانى 

خەڵکــى شــیالدزێ ڕەوایە و مافــى خۆیانە، 

سەرکردایەتیى هەرێمى ئەوانى تاوانبار کرد، 

هەڵوێســتى حکوومەتى باشوور لەو بارەبەوە 

زۆر خــراپ بوو لە ئاســت گەلــى ئێمە، لە 

جیاتیى ئەوەى دەوڵەتى تورکیا تاوانبار بکەن 

خەڵکــى تاوانبار دەکرد، خەڵکیان دەســتگیر 

کرد ئەوە هەڵوێستێکى خراپە گەلى شیالدزێ 

ئێمــە  خۆیانــە،  ڕەواى  مافــى  باشــوور  و 

دەمانەوێت خەڵکى ئێمە لەو خۆپیشــاندانانە 

بوونیــان هەبێت لە هەر شــوێنێکى باشــوور 

پێویســتیان پێــى بێــت، ئەوانــە ناحەقن کە 

پشتگیرى لە هەڵوێستى تورکیا دەکەن.

 

دەســتگیر کردنــى عەبدوڵــا ئۆجــەالن لــە ڕۆژى 1999/2/15 لــە کینیــا، بیســت 
ســاڵ تێپــەڕ دەبێــت بەســەر ئــەم گەلــە کۆمەکێیــەدا، بــۆ ئــەم مەبەســتە 
جەمیــل بایــک هاوســەرۆکى کۆنســەى بەڕێوبــەرى کۆمــا جڤاکێــن کوردســتان 
ــە دژى گۆشــەگیری  ــەى، کــە ل ــەو چاالکــى مانگرتنان ــارەى ئ )کەجەکــە(، دەرب
ــى کوردســتان )پەکەکــە(،  ــى کرێکاران ــەرى پارت ــا ئۆجــاالن، ڕێب ســەر عەبدول

ــگ. ــد بابەتێکــى گرن دەســتى پێکــردووە، تیشــکى خســتووەتە ســەر چەن



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 168

* باس لــەوە دەکرێت هەوڵێک هەیە 
بۆ دەرکردنى پەکەکە لە قەندیل؟

زوبێر ئایدار: بەردەوام ئەو هەوڵە هەیە، 
ئــەو هەموو هێرشــە دەکرێــت ئامانجەکەى 

ئەوەیــە، بۆیە پێویســتە کورد لــە ناو خۆیدا 

یەکدەنــگ بــن و بــۆ بەرژەوەندیــى تورکیا 

و ئێــران کار نەکــەن، قەندیل کوردســتانە و 

ئێمەیش کوردین، پێویســتە هەموو کەســێک 

ئەمە بزانێت پێویستە لە دژى هێزێکى کوردى 

هاوکاریى تورکیا و ئێران و عێراق و ســووریا 

نەکــەن، ئەگەر ئێمە بە یەکەوە هاودەنگ و 

یەکگرتوو بین دوژمنى ئێمە ناچارە بە ئەمرى 

واقیعى سیاســى مامەڵە بکات و ڕێز لە کورد 

بگرێت.

* بەڕێــز مــام جــەالل یەکێــک بــوو 
لەکاتــى  کەســایەتییانەى  لــەو 
عەبدولــاڵ  بەڕێــز  دەســتگیرکردنى 
ئۆجەالن هەوڵێکــى زۆرى دا لە پێناو 
ئازادکردنى، پشتوانیى زۆرى کردوە لە 
خەبات و تێکۆشان و بەرخۆدانیدا ئەم 

هەواڵنە چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
 زوبێر ئایدار: مام جەالل هەر لە سەرەتاوە 
تاوەکــوو کۆتاییش پێوەندیى لەگەڵ عەبدولاڵ 

ئۆجــەالن پێوەندییەکــى دۆســتانەى هەبوو، 

پێکەوە کاریان دەکرد و لە چارەســەرکردنى 

کێشــەکان پێکــەوە دیالۆگیان هەبوو، لە زۆر 

شوێن پێکەوە کاریان دەکرد، دواى عەبدولاڵ 

ئۆجەالنیــان دەســتگیر کرد هەڵوێســتى مام 

جەالل لەو کاتەدا بەو جۆرەیە بوو دەیویست 

عەبدولــاڵ ئۆجــەالن ئــازاد بکرێــت دوا جار 

پێــش ئــەوەى مام جــەال نەخــۆش بکەوێت 

پەیامــى بۆ ئێمــەى ناردبوو گوتى من وەکوو 

ســەرۆکى عێراق دەمەوێــت هەوڵێکى بدەم 

بۆ ئازادکردنــى عەبدولاڵ ئۆجەالن دەمەوێت 

دەســت بــە کارێــک بکــەم کــە کۆمەڵگەى 

نێودەوڵەتــى بجووڵێنــم، بــەاڵم بەداخــەوە 

نەخــۆش کــەوت و ئیتر نەیتوانــى ئەو کارە 

بکات پێویستە هەڤااڵنى یەنەکە ئەم ڕەوشەى 

مام جەالل لەبەرچاو بگرن، بەڵکوو ئێستایش 

د.بەرهەم ســاڵح سەرۆک کۆمارى عێراق ئەم 

هەوڵەى مام جەالل زیندوو بکاتەوە تاوەکوو 

پێکەوە بە ئەنجامێکى باش بگەین.

* هەوڵەکانى ئێوە ئێستا بۆ ئازادکردنى 
بەڕێز عەبدولاڵ ئۆجەالن چی بوە، یان 
دەتانەوێت ئەزموونى نیڵسۆن مانێال 
تــەواو بــکات ئینجا ئــازاد بکرێت، بۆ 
ئــەم مەبەســتە هەوڵەکانتان لەگەڵ 
واڵتانى نێودەوڵەتى گەییشــتوەتە چ 

ئەنجامێک؟ 

چین دەیەوێت سەرەتا 
هەنگاوێك بۆ كاركردن 

بە ستراتیجێكی تازەو بۆ 
پەرەپێدانی پەیوەندییە 

ئابووریەكان لەگەڵ ناوچەی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕست 

و باكووری ئەفریقا 
دەسپێبكات. ئەویش لە 

رێی بازرگانییوە

“

زوبێر ئایدار ئەندامی سەرۆکایەتی )کەجەکە(



169  ژمارە )33-32( نیسانی  2019

زوبێــر ئایدار: ئەزموونى نیڵســۆن ماندێال 
جیــاوازە لە ئــازادى، ســاڵى 2015 نەتەوەى 

یەکگرتوەکان بڕیارێکیان دا گوتیان پێویســتە 

لە زیندان ئەو پڕەنســیپەى نێڵســۆن ماندێال 

کــە بەو جــۆرە ناویــان برد گۆشــەگیرى لە 

ســەر مرۆڤ نەبێت، پێویســتە مافى خۆیان 

لە زیندان وەربگرن، بەاڵم ئێســتا دەیانەوێت 

چاالکیى برسیبوون لە سەرانسەرى کوردستان 

دەســت پێ بکەن، لەیال گیولــەن 121 ڕۆژە 

و کۆمەڵێــک خەڵکــى ئێمــە چەندیــن ڕۆژە 

برســین، ئەم چاالکییە زیاتر بۆ ئەو پڕەنسیپە 

کە نەتەوەیییە یەکگرتوەکان دایان نا، چاالکى 

و خەبــات و تێکۆشــانى ئێمــە بــۆ ئەوەیــە 

عەبدولــاڵ ئۆجــەالن و هەڤااڵنمان لە زیندان 

ئــازاد بکەیــن، ئازادیــى عەبدولــاڵ ئۆجەالن 

تەنها ئازادیى کەســێک نییە، بەڵکوو ئازادیى 

مللەتێکــە ئێمە بۆ ئازادیى عەبدولاڵ ئۆجەالن 

چى بکەین بۆ ئازادیى گەلى کوردستانە.

* لــە مــاوەى ڕابــردوودا ئەمەریــکا 
بڕیارێکــى دەرکــرد بــە خەاڵتکردنى 
هەر کەســێک زانیاریى ســەبارەت بە 
شــوێنى ســێ ســەرکردەى پەکەکــە 
)موراد قەرەیالن، جەمیل بایک، دوران 

کاڵکان( بۆچى ئەو کارەى کرد؟
بەگوێــرەى  ئەمەریــکا  ئایــدار:  زوبێــر 
بەرژەوەندیى خۆى مامەڵە دەکات، لە الیەک 

لە باشوور و خۆرئاوا لەگەڵ کورد کار دەکات 

و لــە الیەکــى تریشــەوە دەیەوێــت لەگەڵ 

تورکیا کار بکات هێشا لە سەر ئەو ستراتیژە 

ئەمەریــکا کار دەکات کــە کــوردى کردوەتە 

دوو بەشەوە کوردى باش و خراپ، ئێمە ئەو 

جــۆرە ڕەفتارانە شــەرمەزار دەکەین، بەاڵم 

ئەمــە بە ماناى ئەوە نایەت ئێمە دەمانەوێت 

پێوەندیمــان لەگــەڵ ئەمەریــکا بپچڕێنیــن، 

چونکە ئەمەریکا هەموویان وەکوو یەک نین، 

بەشــى جیاواز جیاوازیشى هەیە ئەو لیستەى 

دروســتیان کردوە بۆ سێ هەڤاڵى ئێمە ئەوە 

بەردەوامی هاوپەیمانیەتیەکى ئەو واڵتانە کە 

پێشتر بۆ دەســتگیرکردنى عەبدولاڵ ئۆجەالن 

هەیان بوو.

* دواین قسەى ئێوە چییە؟
زوبێــر ئایــدار: لــە بیســتەمین ســاڵیادى 
دەســتگیرکردنى عەبدولــاڵ ئۆجــەالن دەڵێن 

پێویستە یەکێتیى کورد بەهێز بکەن و هەوڵى 

جدى بدرێت بۆ ئازادکردنى عەبدولاڵ ئۆجەالن 

ئازادیى عەبدولاڵ ئۆجەالن ئازادیى کوردستانە 

پێویســتە هەموو کەسێک بەو جۆرە بیبینێت 

ئێمە پێکەوە لە دژى نەیاران بوەســتینەوە و 

کار بکەیــن و تێ بکۆشــین تاوەکوو بتوانین 

واڵتى خۆمان ئازاد بکەین.

پڕۆفایل:
-زوبێر ئایدار

- لە ساڵى 1961 لە هەرێمى بۆتان 
لە دایکبوە.

- لــە ســاڵى 1975 لــە قۆناغــى 
خوێندنەوە چۆتە ناو سیاسەتەوە.

- ســاڵى 1983 کۆلێژى یاســاى لە 
ئیستەمبوڵ تەواو کردوە.

- لە ســەرەتاوە لە پارتى)هەئەپە( 
بوە،

- لە ساڵى 1991ئەندام پەرلەمانى 
تورکیا بوە.

- لە ساڵى 1994 چۆتە ئەوروپا.
ســەرۆکى   1995 ســاڵى  لــە   -
کۆنســەرى بەڕێوەبەرى پەرلەمانى 

دەرەوەى واڵت بوە.
- لــە ســاڵى 1999 یەکێــک بــوە 
کۆنکگــرەى  دامەزرێنەرانــى  لــە 

نەتەوەیى کوردستان )کەنەکە(.
- لە ســەرەتادا ئەندامى دەســتەى 

سەرۆکایەتى )کەنەکە( بوە.
- لە ســاڵى 2003 بوە بە سەرۆکى 

کۆنگرەى گەل.
کۆنســەى  ئەندامــى  ئێســتا   -
بەڕێوەرى کۆما جڤاکێن کوردستان 
)کەجەکــە( و ئەندامــى کۆنســەى 
بەڕێوەبــەرى کۆنگــرەى نەتەوەیى 

کوردستان )کەنەکە(یە.
     



سەبرى ئووک
ئەندامى کۆنسەى سەرۆکایەتى )کەجەکە(

ماهیر واڵت و کانى یەڵماز گومانیان لەسەرە لەناو پیالنگیێڕییەکەدا بن 
دژى ئۆجەالن

دیدار: ڕێکەوت ئیسماعیل - قەندیل
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*پاش پازدە ســاڵ لە دەستگیرکردنی 
ئۆجــەالن، هەندێک لەو بەرپرســانەی 
پەکەکــە، کە لەو ماوەیــەدا هاوکاری 
بەڕێز ئۆجەالن بوون، ئێستا دیار نین، 
ئەوانە لە کوێن؟ ئایا دەتوانین بڵێین 
کــە ئەوانە خیانەتیــان لە ئۆجەالن و 

پەکەکە کرد؟
ســەبری ئــووک: ئــەو کەســانە هەندێک 
ئــەم  کاتێــک  بــوون،  پەکەکــە  بەرپرســی 

پیالنگێڕییــە نێونەتەوەیییە پێک هات، ئەوان 

لــە هەوڵی ئەوەدا بوون کە بزووتنەوەکە لە 

هێڵــی ڕاســتەقینەی خۆی ال بــدەن. ئەوانە 

لــە هێڵی ســەرۆکایەتی الیان دابــوو. خائین 

بــوون یان خیانەتیان کرد، ئێمە ناتوانین ئەو 

قسەیە بکەین، بەاڵم ئەوەی دەتوانین بیڵێین 

ئەوەیــە کە ئەوانە لە هەوڵــی ئەوەدا بوون 

بزووتنەوەکە لە هێڵی ڕاستەقینەی خۆی دەر 

بکــەن، پەکەکە لــە جەوهەری خۆی دابماڵن 

و لــە ناوی بەرن و تەســفیەی بکەن. ئەوان 

لەمەدا شکستیان هێنا و سەر نەکەوتن، ئێستا 

هەر یەک لەوانە ژیانی خۆی دەگوزەرێنێت. 

ئەوانە پێدەچێت هەر لە ســەرەتاوە هەر بۆ 

ئەو کارە تەڤلی پەکەکە بووبن، هەتا ئێستایش 

هەندێــک لەوانــە بەردەوامن لــە دژایەتیی 

پەکەکە و پڕوپاگەندە دەکەن، لە سەروبەندی 

پیالنەکــەدا هەوڵیــان دا ســەرۆکایەتیی ئێمە 

لە خشــتە بــەرن و بزووتنەوەکــە بخەنە بن 

دەســتی خۆیان، بەاڵم کاتێک نەیانتوانی ئەم 

کارە بکەن، هەموویان ڕۆیشتن و هەڵهاتن. 

بەرژەوەندیــی  لــە  ئەوانــە  *باشــە 
کامە الیــەن هەوڵی تەســفیەکردنی 
پەکەکەیــان دەدا؟ ئایــا ئەمانــە ئەو 
کارەیــان بــۆ تورکیا دەکــرد، یان بۆ 

ئەمەریکا یاخود بۆ الیەنی تر؟
ســەبری ئــووک: دیــارە گومانــی تورکیا 
زیاتــر بەهێزە، ڕەنگە ئەمەریکایش لە ســەر 

خەت بووبێــت لەگەڵیاندا، دەســتگیرکردنی 

ســەرۆکایەتیی ئێمــە ڕاســتەوخۆ بــە پیالنی 

ئەمەریکا بوو، ئەوە خۆی ئاشــکرا و ڕوونە، 

بــەاڵم کاتێــک ئەمەریــکا لــە ســاڵی 2003 

هاتــە ناوچەکە، پیالنگێڕیی درێژەی کێشــا و 

بەردەوامی هەبوو. زۆربەی کەس ئەمەریکای 

وەک فریادڕەس تەماشا دەکرد و لەو باوەڕەدا 

بــوون بــە هاتنــی ئەمەریــکا ئیتــر هەموو 

گرفتەکانی ناوچەکە چارەسەر دەبن و ئاشتی 

و ئاوەدانــی بەرقەرار دەبێت و هەموو کەس 

ڕزگار دەکات، ئیتر هیوایەکی زۆر گەورەیان 

بــە ئەمەریکا هەبوو. ئەمەریــکا هەتا چەند 

دەســتی لەم کارانەدا هەبــوو؟ ئێمە نازانین. 

بزووتنــەوەی ئێمــە بەتایبــەت دوژمنایەتیی 

بزووتنەوەیەکــی  ئێمــە  نــاکات،  ئەمەریــکا 

ســەربەخۆ  سۆسیالیســتین،  و  دیموکراســی 

هەنگاو دەنێین، پشــتیوانمان گەلی خۆمانە، 

ئێمە باوەڕمان بەوە نییە کە بە بێ ئەمەریکا 

هیچ شتێک مەیسەر نابێت، جیاوازییەکانمان 

لەم خاڵەیشدا بەئاشکرا دیارە. 

* کەواتــە ئێوە لــەو بــاوەڕەدان کە 
تەنگەژەی ساڵی 2004لە ناو پەکەکە 
و هەڵهاتن و جیابوونەوەی عوســمان 
ئۆجەالن درێژکــراوەی هەمان پیالنە؟ 
ئــەوەی بەرانبەر بە ئۆجــەالن بۆیان 
نەکرا ویســتیان لە قەندیــل تەواوی 

بکەن؟
ســەبری ئووک: ڕاســتە. ئەوانــە بە ناوی 
ســەرۆکایەتییەوە کاریان دەکــرد، دەیانگوت 

ئەوەی ئێمــە دەڵێین دەبێت وا بێت، ڕێگای 

ڕاســت ئەوەیە کە ئێمە پەیــڕەوی دەکەین. 

لەم ڕێگایەوە ویستیان سەرۆکایەتیی ئێمە بێ 

کاریگــەر و بێ ڕۆڵ دەر بخەن، بۆیە مرۆڤ 

دەتوانێــت بێژێت کــە ئەمەیش تــەواوکاری 

بوو بۆ پیالنــی نێونەتەوەیی، بەاڵم ئەمەریکا 

تا چەندە دەســتی لــەم کارەدا هەبوو، ئێمە 

نازانیــن. ئەوەی کە دەیزانین ئەوەیە، ئەوانە 

بــە نیاز بــوون بزووتنەوەکەی ئێمــە لە ناو 

بەرن، ئیتر پیالنگێڕیی لەوە گەورەتر چییە؟

دەســتگیر کردنــى عەبدوڵــا ئۆجــەالن لــە ڕۆژى 1999/2/15 لــە کینیــا، بیســت 
ســاڵ تێپــەڕ دەبێــت بەســەر ئەم گەلــە کۆمەکێیــەدا، بۆ ئەم مەبەســتە. ســەبرى 
ئــوک، ئەندامــى کۆنســەى ســەرۆکایەتى )کەجەکــە( تیشــکى خســتە ســەر ئــەو 
پیالنگێڕییــەى بــۆ دەســتگیرکردنى ئۆجــەالن لــە ئارادابــوو، کــە مەبەســت لێــى 

شکســتهێنانى )پەکەکــە( بــوو لــە خەبــات و تێکۆشــانى ڕزگارى نەتەوەیــدا 
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*باشــە پەکەکــە بەڵگــەی تــەواو و 
مەلموس و نووســراوی سەبارەت بەو 
پیالنگێڕانــە لە دەســتدایە یان ئەمە 
تەنها هەڵسەنگاندن و تەخمینکردنە؟
ســەبری ئــووک: بۆچوونی ئــەوان هەیە، 
لێکدانەوە و شرۆڤەکارییەکانیان و گوتە و باس 

و لێدوانیــان هەیە. بۆچوونی تایبەتیی خۆیان 

هەیە لە سەر سەرۆکایەتی و لە سەر پەکەکە. 

ئــەوان دەڵێن لەو کاتەوەی لــە هەفتاکانەوە 

پەکەکــە دروســت بــوە هەتــا ئێســتا هیــچ 

گۆڕانکارییەکی نەکردوە، هیچ پێشڤەچوونێک 

نەبوە، دەبێت تەنها تێکۆشانی سیاسی بکەین 

و بــە بــێ بەرانبەر چەک فــڕە بدەین. ئەی 

باشــە کەواتە پیالن لەمە زیاتر چییە؟ بەشێک 

لــە پیــالن شــەڕی ئایدیۆلۆژییە کــە ئامانجی 

تەسفیەکردنی بزووتنەوەی ئێمەیە. 

* نووســەری ئــەم کتێبە خانــم بریتا 
بولــەر دەڵێت، ئێمــە زۆر بەڕوونی بە 
ســەرۆک ئۆجەالنمــان گــوت نابێــت 
لــە ڕۆمــا بــڕوات، بەڕێــز مەحمــوود 
عوســمانیش دەڵێت، ئێمە بە حەرفی 
بــە ئۆجەالنمــان ڕاگەیاند کــە نابێت 
بڕوات، ئەگــەر لە ڕۆما بجووڵێت ئەوە 
ڕەنگە هەر لە ناو فڕۆکەکەدا بیڕفێنن 
یان بیکوژن. بۆیە من دەپرسم بۆچی 

سەرۆک لە ڕۆما دەرچوو؟
ســەبری ئــووک: ئێمــە و زۆرێــک لــە 
دۆســتانی ئێمەیــش پێشــنیاری ئەوەمــان بۆ 

ســەرۆکایەتی کــرد کە لە ڕۆمــا نەجووڵێت. 

بێگومان ئەمــە پیالنێکــی نێونەتەوەیی بوو، 

ئەو ماڵەی ســەرۆکی ئێمــەی تێدا مایەوە لە 

ڕۆما، بەتەواوی وەک سەربازگەی لێ کرابوو، 

چــواردەوری گیرابــوو، لە نــاو چاپەمەنی و 

ڕاگەیاندنەکانیشــدا بەڕوونی ئــەوە دیار بوو 

کــە پیالنێکــی نێونەتەوەیــی لــە دژی ئێمە 

هەیــە. لەوەیش زیاتر فشــارێکی زۆر گەورە 

لە ســەر حکوومەتی ڕۆما هەبوو، ســەرۆک 

نەیدەویســت خۆی بکاتە بارگرانی بە ســەر 

دۆســت و هەڤااڵنیەوە. هەروەها من نازانم 

ماهیــر واڵت بەڵێنــی لــە کــێ وەرگرتبوو، 

چۆن کاری کردبوو، بە ســەرۆکایەتیی ئێمەی 

ڕاگەیاندبــوو کــە گرەنتی هەیە و تۆ دەبەینە 

ڕووســیا و دەتوانیــن لــەوێ تــۆ بپارێزین و 

لــەوێ خەباتی خۆت بەردەوام بکەیت، بۆیە 

ســەرۆک بە قســەی کرد. ئەمڕۆ هەموومان 

ئەگــەر  دەزانێــت  ســەرۆکیش  دەزانیــن، 

دەرنەکەوتایــە ڕەوش و مێژووی بزووتنەوەی 

ئێمــە بە جۆرێکی تر دەبوو. ئێمە ئەو دەمە 

و ئێســتایش گوتوومانــە و دەڵێیــن: بڕیاری 

دەرکەوتنــی ســەرۆک لــە ڕۆما هەڵــە بوو. 

ماهیر واڵت تا چەندە بە ئاگا یان بێ ئاگا ئەو 

کارەی کردوە، یاخــود ئایا ئاگاداری پیالنەکە 

بوە یان نا، دەســتی تێدا هەبوە یان ئەویش 

هەڵخەڵەتێنــراوە و کاڵو کراوەتــە ســەری؟ 

نازانم، یان بە نەزانیی خۆی ئەو کارەی کرد؟ 

نازانم. 

* ماهیر واڵت ئێستا لە کوێیە؟
سەبری ئۆک: بۆ من زۆر گرینگ نییە ئێستا 
ئەو لە کوێیە، بەاڵم وا بزانم لە ڕووسیایە. 

* ڕاســتە ئــەو دوای پیالنگێــڕی لــە 
ڕووســیا چوار-پێنج ســاڵ لــە زیندان 

بوە؟ بۆچی دەستگیر کراوە؟
ســەبری ئۆک: پێدەچێــت ماهیر واڵت لە 
دەرەوەی سیاسەت پێوەندیی تری هەبووبێت، 

یاخود لە دەرەوەی ڕێکخســتن وەک کارێکی 

ناپاکانە بۆ خۆی هەندێک پێوەندیی بازرگانی 

و ئەمالوئەوالی گرێ دابێت. 

* کانی یەڵمازیش بەو جۆرە بوو؟
ســەبری ئــووک: من زۆر لە بــارەی کانی 
یەڵماز نازانم، ئەو کاتە من لە زیندان بووم، 

بــەاڵم خــۆ هەموو شــتێک بە چــاوی عەقڵ 

تەماشــا بکەیــت دیــارە. تۆ هــەوڵ بدەیت 

لــە نــاو پارتەکــەی خۆتــدا بزووتنەوەیــەک 

چین دەیەوێت سەرەتا 
هەنگاوێك بۆ كاركردن 

بە ستراتیجێكی تازەو بۆ 
پەرەپێدانی پەیوەندییە 

ئابووریەكان لەگەڵ ناوچەی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕست 

و باكووری ئەفریقا 
دەسپێبكات. ئەویش لە 

رێی بازرگانییوە

“
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دروســت بکەیت و هەوڵ بدەیت لە ژێرەوە 

بزووتنەوەکەی ئێمە بنکۆڵ بکەیت و فشەڵی 

بکەیت، ئەمە کارێکی مەترسیدارە. سەبارەت 

بە کانی یەڵماز هەندێک قســە و شیکردنەوە 

هەیە. باســی ئــەوە دەکرێت کــە پێوەندیی 

ئەمالوئــەوالی هەبــوە. لەگــەڵ حکوومەتی 

ئەڵمانیادا دەســتی تێکەڵ کردوە. قسە زۆرە 

لــە ســەری، بــەاڵم تا چەنــدە دەســتی لەم 

کارەدا هەبوە؟ ئەوە نازانم، بەاڵم بمانەوێت 

و نەمانەوێــت بەشــێک لــە بەرپرســیارێتی 

دەکەوێتە ئەستۆی ئەو. 

* کەواتە لەبەر ئەو هۆکارە ڕۆژی 11-
2-2006 لــە ســلێمانی کانــی یەڵماز 
لە الیــەن پەکەکەوە کوژرا؟ ئایا ئەوە 
پشتڕاســت دەکەنــەوە کــە پەکەکــە 

کوشتی؟
ســەبری ئووک: پەکەکە کێیە؟ تەنها من و 
تۆ و ئەم و ئەو پەکەکە نییە. ئەم پارتە ڕەگی 

قووڵی هەیە لــە ناو خەڵکی خۆیدا، پەکەکە 

هەڵقــواڵوی ناو گەلە، پارتــی گەلی کوردە. 

کەســانێک هەن خۆیان بــە خاوەنی پەکەکە 

دەزانن ئێمەیش نایانناســین، بەاڵم سەربەخۆ 

کار دەکەن. ئەوانە هەندێک پێودانگی خۆیان 

هەیــە، خەتی ســووریان هەیە، بــۆ نموونە 

کەسێک دژی سەرۆکایەتی بێت، خیانەتی لێ 

بکات، کەســێک دژی بەهاکانــی پارتی بێت 

و پیالنگێــڕی بۆ خەڵکــی تر بکات، هەندێک 

واڵتپارێز و دڵســۆزی ئێمــە هەیە، کە خۆی 

وەک پەکەکــە دەبینێــت و دەجووڵێت و کار 

دەکات. واتە بە پالن و زانراو بێت، من بڕوا 

ناکــەم پەکەکــە کەســێکی وەک کانی یەڵماز 

بکوژێت، بەاڵم کەســێک کە خۆی بە ئاپۆچی 

دەزانێــت و بەرگــری لە ڕێبــازی ڕێبەر ئاپۆ 

دەکات، ڕەنگــە ئەمانە ئــەو کارەیان ئەنجام 

دابێت. 

* ئەی باشە خۆ ئەگەر کەسێک خیانەت 

لــە نەتەوەی خــۆی بــکات و بەڵگەی 
ئەوە هەبێت کە خیانەتی لە ســەرۆک 
و پارتی کردوە، ئەوە مافی یاســاییی 
پەکەکەیە ئەو کەســە دەستگیر بکات 
و دادگایی بکات و بە ئاشکرا ئیعدامی 

بکات.؟ 
دەرفەتــی  ئەوانــە  ئــووک:  ســەبری 
دادگاییکردنیشــیان بە ئێمــە نەدا، هەموویان 

ڕۆیشــتن و هەڵهاتن )بە پێکەنینێکی قووڵ و 

واتادارەوە زیاتری گوت( سەرکردایەتیی ئێمە 

ئەوانــەی هەموو بانگ کــرد، گوتی وەرن با 

بزانین چی بوە، گرفتمان هەیە با چارەسەری 

بکەین، با گفتوگۆی دیموکراســی بکەین و لە 

کۆنگرەدا ئەم پرســە یەکال بکەینەوە. هاتن، 

بەاڵم دواتر هەموویان ڕۆیشتن و هەڵهاتن. 

* دادگاییــی ئۆجــەالن پرســیاری لە 
ســەرە، ڕەنگــە بــۆ هەندێــک کەس 
دادگایییەکە ئاســایی و ســەرکەوتوو 
بووبێــت، بــەاڵم هەندێکــی تــر لەو 
بــاوەڕەدان کــە ئۆجەالن لــە دادگادا 

نەرم بوە و وەک پێویست نەبوە.؟ 
سەبری ئووک: لێدوانی باش و خراپ چییە؟ 
چۆن لە یەکتر جودا دەکرێنەوە. ئێمە ڕەفتاری 

ســەرۆک و دادگایییەکەمان پێ باش بوو، بۆ؟ 

چونکــە پیالنێکی زۆر قــووڵ و نێونەتەوەیی 

لە سەر سەرۆکی ئێمە هەبوو. لە کەسایەتیی 

ســەرۆک ئاپۆدا بە نیازی ئەوە بوون نیشانی 

بــدەن کــە یاخیبوونێکی تری کــورد، یاخود 

یاخیبوونی بیســتونۆیەمی کوردیان شکاندوە. 

تەنانــەت ڕۆژی دەرچوونی حوکمی ئیعدامی 

ئۆجەالنیــان کــردە هەمــان ئــەو ڕۆژەی کە 

شــێخ ســەعیدیان تێدا لە سێدارە داوە، ئەمە 

ڕێکــەوت نییە، ئەمە پەیام بوو بۆ ســەرۆک 

و بۆ ئێمەیش. ئــەوان خوازیاری ئەوە بوون 

ســەرۆکی ئێمە وەک ســەرۆکێکی کالســیک 

حەرەکەت بکات و خودی خۆی بکاتە ئامانج 

و پرسەکان لە شەخسی خۆیدا قەتیس بکات، 

بەاڵم ســەرۆکایەتی وەک سەرۆکێک ڕەفتاری 

کــرد. خــۆی بە بەرپرســیار زانــی، بەرانبەر 

بــە مێژوو، بەرانبــەر بە گــەل، بەرانبەر بە 

نەتــەوە، تەنانەت بەرانبەر بە گەلی تورکیش 

خــۆی بە بەرپرســیار زانی، بە ســتراتیژێکی 

تۆکمــە و ماوەدرێژ ڕەفتاری کرد. لەبەر ئەم 

هۆیانە ئێمە ڕاســتیی ســەرۆکایەتی لە دادگا 

زۆر بــاش هەڵدەســەنگێنین، ئەنجامــی ئەو 

دادگایەیش ئەمڕۆ دیارە. ئەگەر سەرۆکایەتیی 

ئێمــە بەو جــۆرە ڕەفتــاری نەکردایــە، ئەو 

مۆدێلــەی نیشــان نەدایــە، ئەو ســتراتیژەی 

نەگرتایەتــە بەر، ئەمڕۆ نە پەکەکە دیار دەما 

و نە تێکۆشــانی گەلی کوردیش دەگەییشــتە 

ئەو ئاستەی ئەمڕۆ. وەک ڕەفتارێکی کالسیک 

ســەرکردایەتی دەیتوانــی دەنگــی خۆی بڵند 

بــکات. لــە بەرانبــەر دادگا ســەرۆکایەتیی 

ئێمــە )پەرچەبەرگری- ڕدع(ـــی خۆی کردە 

ســتراتیژ. من خۆم چەندین ســاڵ لە زیندان 

بــووم، هەڤااڵنــی ئێمــە لــە دادگا ڕەفتاری 

شۆڕشــگێڕانە و دەنگــی دلێریــان دەکــردە 

پەرچەبەرگری بەرانبەر بە دادگا، بەم ڕێگایە 

دادگایــان دەهەژانــد و پارتییان دەپاراســت، 

ســەرۆکایەتی  بــۆ  ئەمــە  بێگومــان  بــەاڵم 

جیاوازە، چونکە سەرۆکایەتی بەرپرسیارێتیی 

جیاوازی لە ئەســتۆدایە. ســەرۆک خۆی زۆر 

بەوردی باسی ئەم ســتراتیژەی کردوە، بچن 

بەرگرینامەکانــی  و  خــۆی  نووســراوەکانی 

خــۆی بخوێننەوە، باشــتر وەاڵمەکانتان چنگ 

دەکەوێــت. ئــەو زۆر بەڕوونی ئەم پرســانە 

دەهێنێتە گۆ. 

* دەڵێــن ئەمەریــکا لەگەڵ ســەرۆک 
هەڤدیتنی ساز کردوە، کاتیک سەرۆک 
برایە ئیمراڵــی، ئەمەریــکا داوای لێ 
کــردوە نەرمی بنوێنێت و لە بەرانبەر 
ئەوەیشــدا گرەنتــی ئــەوەی داوە کە 

سەرۆک حوکمی ئیعدام نەدرێت!
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ســەبری ئووک: ئێمە ئەوە بەتەواوی ڕەت 
دەکەینــەوە، ئەمە هیچ بناغە و ڕاســتییەکی 

تێــدا نییــە و نادروســتە. ئەمەریکا بەشــێک 

بــوو لە پیالن، ئەوان ســەرۆکایەتیی ئێمەیان 

ئەمەیــان  خۆیــان  تورکیــا.  دەســت  دایــە 

سەلماندوە و نکوڵی لێ ناکەن و پشتڕاستیان 

کردوەتەوە. ئەم قسەیە سەروبەری هەڵەیە، 

نە ئەمەریکا چوەتە ئیمرالی بۆ کن ســەرۆک 

و نــە ســەرۆکیش لەگــەڵ ئەمەریکییەکانــدا 

هەڤدیتنــی هەبــوە، بــەاڵم داخــۆ ئەمەریکا 

لەگــەڵ تورکیا قســەی کردوە، یــان نا ئەوە 

نازانیــن، ڕەنگــە بــە تورکیــای گوتبێــت لە 

ســێدارەی بــدەن یــان مەیــدەن، بێگومــان 

ئێمە خۆمــان هەڵســەنگاندمان هەیە، بەاڵم 

نازانیــن تورکیا و ئەمەریکا لەم بارەوە چییان 

کردوە. ســەبارەت بە وشەی نەرمینواندن و 

توندڕەفتارکــردن ئێمە نۆڕینی خۆمان هەیە. 

کەســێک ڕادەپەڕێت و یاخــی دەبێت، هەر 

وەک چۆن ئەمە لە مێژووی کورددا بەتایبەت 

لە باکوور، چەندیــن جار ڕووی داوە، بەاڵم 

تەمەنــی ئەم یاخیبوونانە کورت بوە و کەمی 

خایاندوە، دوو مانگ، سێ مانگ یان ساڵێک، 

پاشان تێک شــکێنراوە و هەندێک کەس ئاوا 

بــوون و هەڵهاتــوون و هەندێکــی تریش لە 

ســێدارە دراون. ئێمە ڕێــزی تایبەتمان هەیە 

بۆ ئەو قارەمانی و گیانفیداکردنەی کە ئەوانە 

ئەنجامیان داوە، ئەمە جیایە، بەاڵم زانا بوون 

و فیکری ســتراتیژی تێدا کەم بوە، لە ڕووی 

ڕێبەرایەتییــەوە ڕۆڵێکــی زۆری تێــدا نەبوە. 

ســەرکردایەتیی ئێمــە جۆرێکــی جیــاوازە، 

هەمــوو ڕێگاکان بــە کار دەهێنێــت، ئەگەر 

پێویســت بکات نەرمی دەنوێنێــت و ئەگەر 

پێویســت بــکات زۆر توند و سەرســەختانە 

ڕەفتاری کردوە. 

*لــە ئێســتادا پێوەنــدی لــە نێــوان 
ئەمەریکا و پەکەکەدا هەیە؟ 

ســەبری ئووک: هێندەی من ئاگادار بم لە 
نێــوان ئێمە و ئەمەریــکادا هیچ پێوەندییەک 

دروست نەبوە، ئەمەریکا ناخوازێت پێوەندی 

دروســت بێت. پیالنی نێودەوڵەتی و فشاری 

هــەرە مەزن لە ســەر گەلی ئێمــە ئەمەریکا 

دەیکات. ڕاست بێژم ئێمە ڕاستەوخۆ بەرانبەر 

بە ئەمەریکا هیچ کارێکی خراپمان نەکردوە. 

تێکۆشــانی ئێمــە سیاســی و ئایدیۆلۆژییــە، 

ئەمەریــکا بــەردەوام پیالنــی لــە دژی ئێمە 

کردوە و لە ســەر حســابی ئێمــە هاوکاریی 

تورکــی کــردوە. ئێمە ڕاســتی و جەوهەری 

ئەمەریــکا دەزانیــن لــە جیهانــدا، ئەمەریکا 

هەیــە و هێزێکــە کاریگەریــی بە ســەر زۆر 

شــتەوە هەیە و ڕۆڵی ئەمەریکا زۆر مەزنە، 

ئەگەر ئەمەریکا بخوازێت ئێمەیش دەخوازین 

هەڤدیتــن چــێ بکەیــن، ئێمــە دەمانەوێت 

ئەمەریــکا هێــزی خۆی و توانا و قورســاییی 

خۆی بە ئاڕاســتەی دیموکراتیزەکردنی تورکیا 

سەبری ئووک لەگەڵ کۆمەڵێک فەرماندەی پەکەکە و هەدەپە
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بــە کار  و چارەســەرکردنی پرســی کــورد 

بهێنێت. پێوەندیی لە نێوان ئێمە و ئەمەریکا 

دروست نەبوە و نییە. 

* پەکەکــە لە دوای دەســتگیرکردنی 
بــە  زۆری  گۆڕانکاریــی  ئۆجەالنــەوە 
ســەردا هاتــوە لــە ڕووی ئایدیۆلۆژی 
و دونیابینیــی سیاســییەوە، ئایا ئەم 
گۆڕانکارییانە واتای ئەوەیە کە لە نێو 
پەکەکە بەخۆداچوونەوە و گۆڕانکاری 

هەیە؟
ســەبری ئــووک: ســەرۆکی ئێمــە ژیانی 
ڕۆژانــەی ســادە ناگوزەرێنێــت، ســتراتیژی 

ماوەدرێــژی خۆی هەیە، ڕوئیــا و بۆچوونی 

تایبەتیی خۆی هەیە، سەرۆک پێشتر ئەمانەی 

هەموو لە بەرچاوی خۆی دانابوو، خۆیشــی 

بۆ خراپترین ســیناریۆ ئامادە کردوە. سەرۆک 

لــەم بارەوە دەڵێت: »بە هاتنــم بۆ ئیمراڵی 

وەک ئــەوەی مــن ســەرلەنوێ لــە دایــک 

بووبێتمەوە ئاوا بوو، من ســەرلەنوێ دونیام 

شــرۆڤە کردەوە. »بۆ ئێمەیش ئەمە هەر وا 

بوو، ئێمە پەکەکەمان لە هەموو ئاســتەکاندا 

نوێ کردەوە، لە ڕووی ئایدیۆلۆژیا و زهنی و 

سیاسی و سەربازی و ڕێکخستن، پارادایمێکی 

نوێمان خوڵقاند، پەکەکە سەری نەوی نەکرد 

و تەســلیم نەبــوو، ئەمــە ڕاســتییە. پەکەکە 

دەســتگیرکردنی ئۆجەالنی کردە هێز و توانا 

و سەرلەنوێ بەرخودانی کرد، هەر ئەمەیش 

بوە هۆی ئەوەی کە لەمڕۆدا پەکەکە هێزێکی 

ناوچەیــی و هەرێمیــی گرینــگ و بەهێزە و 

ئامادەییی هەیە و هەر کەســێک ئەو ڕاستییە 

دەبینێت. 

* لە ئەورووپا ڕەوشــی پەکەکە چۆنە؟ 
ئایا پــاش دەســتگیرکردنی ئۆجەالن 

بەهێزتر بوە یان الواز بوە؟
ســەبری ئــووک: ئەورووپــا وەک خــۆت 
دەزانیت و تێیدا ژیاویت وەک دەســتاڕ وایە، 

وەک ئــاش وایــە، ئــەوەی لەگەڵیــدا ناکۆک 

بێــت و لە خۆلگــەی خۆیدا نەســووڕێتەوە، 

دەیهاڕێــت. هەتا ئێســتا لە هەمــوو جیهاندا 

جگــە لە پەکەکە، هیچ هێزێکی دیموکرات و 

چەپ و سۆسیالیست نەیتوانیوە بیست ساڵ، 

ســی ســاڵ بــەردەوام بێت، یان بــەم ال یان 

بــەو ال کەوتــوە، واتە یان لــە ناو چوە، یان 

هێــزی کەم بوەتەوە، بــەاڵم پەکەکە هەموو 

ئاستەنگ و گرفتەکانی ئەمەریکا و ئەورووپای 

تێپەڕاندوە و نەک بە ســەریدا سەر کەوتوە، 

بەڵکوو بەهێزتر بوە، ئەوە النی کەم 35 ساڵە 

پەکەکە لە ئەورووپا هەیە و هێزێکی خورت 

و مەزنــە، پێش پیالنگێڕی، ئەو هێزەی ئێمە 

جۆرێکی تر بوو، بەاڵم ئێســتا لەو کات زیاتر 

بەهێزترین. 

* ئــەی کۆمکوژیــی پاریس پەکەکەی 
الواز نەکرد؟

سەبری ئووک: نەخێر بە پێچەوانەوە هێز و 
تینی بە ئێمە بەخشی. بزووتنەوەیەک ئەگەر 

خاوەنی تێکۆشان بێت، خاوەنی ڕێکخستن و 

تێکۆشان و بڕیاری سەربەخۆ بێت، لەو جۆرە 

حاڵەتانەدا لە کڕیارێکی لەو جۆرەدا، بەهێزتر 

دەبێــت و الوازی ناکات. مــن دڵنیام و باش 

دەزانــم زانابوونی ژنانی کوردســتان و ژنانی 

پەکەکە لە ئاستێکی بااڵدایە. 

* پەکەکــە پێوەندیــی هەیــە لەگەڵ 
ئەدڤۆکاتی سەرۆک لە هۆڵەندا، خانم 
بریتــا بولەر و ســتیڤان ئەندرۆپۆلس 
کــە لەم کتێبەدا بە نــاوی جۆن ناوی 

هاتوە؟
ســەبری ئووک: مــن ئەوانە نازانم باشــتر 
وایــە لــە دەرەوە لەوانەی ئەورووپا پرســیار 

بکەیت. 

پڕۆفایل
سەبرى ئۆک

- ئەندامى کۆنسەى 
سەرۆکایەتى)پەکەکە(.

- یەکێکە لە سەرکردە بااڵکانى 
)پەکەکە(و پەیوەندییەکى باشى 

هەبوە لەگەڵ ئۆجەالن.
- بەرپرسى ڕێکخستنى 

پەیوەندییەکانى )پەکەکە(ە
- لە ئێستادا ئەندامى کۆنسەى 

سەرۆکایەتى )کەجەکە(،یە

 



غەریب حەسۆ
هاوسەرۆکى بزوتنەوەى جڤاکى دیموکراتیک )تەڤدەم(
ڤشارێکى زۆر گەورە لە حکومەتى لوبنان دەکرێت، بۆ ئەوەى     

پەکەکە لە لوبنان و خۆرهەاڵتى ناوەڕاست  دەربکرێت 

ئامادەکردنى: کوردستان دیپلۆماتیک
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* چ واڵتێک کارەکتەرى ســەرەکى بوو 
لە دەستگیرکردنى عەبدولاڵ ئۆجەالن 

و ڕۆڵى سەرەکى بینیوە؟
غەریب حەســۆ: ئێمــە لە ســەرەتادا ئەم 
گەلەکۆمەکییــەى واڵتــان لــە دژى عەبدولاڵ 

ئۆجەالن ئیدانە دەکەین کە بە دەستگیرکردن 

بمانەوێــت  ئێمــە ئەگــەر  کۆتایــى هــات، 

وەاڵمى ئەو پرســیارە بدەیەنــەوە کە بۆچى 

ئــەم گەلەکۆمەیە کرا، لــە مێژووى عەبدولاڵ 

ئۆجەالنەوە دەتوانین وەاڵمى ئەم پرسیارەمان 

دەســت بکەوێــت، لــە ســاڵى 1990 دواى 

ڕووخاندنــى یەکێتیــى ســۆڤیەت ئەمەریــکا 

کەوتــە جوواڵنەوە و دەیویســت دەســەاڵتى 

بە ســەر هەموو جیهــان هەبێــت بەتایبەت 

لــە دواى ڕووخاندنــى یەکێتیــى ســۆڤیەت 

نەخشەیەکى نوێی بۆ خۆرهەاڵتى ناوەڕاست 

ئامــادە کرد، بۆ ئــەوەى ئامانجەکەى بە دی 

بهێنێت و لە ســەر نەخشــە ئامادەکراوەکەى 

بــڕوات، پێویســتى بــەوە هەبــوو هەندێک 

ئاســتەنگى گەورە لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاست 

دروســت بــکات، لــە ســەرەتادا ویســتیان 

جوواڵنــەوەى ئازادیــى کوردســتان و پارتى 

کرێکارانــى کوردســتان بەتایبــەت عەبدولاڵ 

ئۆجەالن الواز بکەن لە خەبات و تێکۆشــان، 

بــۆ نموونە ســاڵەکانى ڕابردوودا فشــارێکى 

زۆر گــەورە لە حکوومەتــى لوبنان دەکرێت 

بــۆ ئەوەى پەکەکە لــە لوبنان و خۆرهەاڵتى 

ناوەڕاســت دەربکرێــت کە بنکــە و بارەگاى 

لەوێ هەبوو، دواتر پەکەکە هاتە کوردســتان 

و چیاى ئازاد، دواتر فشــار لە سەدام حسێن 

و عێــراق کــرا بۆ دەرپەڕاندنــى پەکەکە لەو 

ناوچانە، بێگومان هۆکارى سەرەکى بۆ ئەوەى 

بتوانن ئەو نەخشــەیەى ئامادەیان کردوە بە 

جێــى بگەیەنــن، ویســتیان لە ســەرەتادا لە 

خۆررهەاڵتى ناوەڕاســت کەسایەتیى گەورەى 

پەکەکە دەســتگیر بکــەن، چونکە بینییان کە 

پەکەکە شۆڕشــى ســەد ســاڵە دەکات و لەو 

ڕێگەوە ویستیان ئیرادەى شۆڕشى کوردستان 

الواز بکــەن، لــە کۆنــەوە ڕۆڵــى تورکیا لە 

خۆررهەاڵتــى ناوەڕاســت وەکــوو پۆلیســى 

ئەمەریــکا دەناســرێن، تورکیــا پێوەندییەکى 

ستراتیژیى هەیە لەگەڵ ئەمەریکا، دانوستاندن 

لە نێوان زۆرێک لە واڵتان بۆ ئەم پیالنگێڕییە 

هەبوو ئەوەى جێگەى سەرنجە بەرژەوەندیى 

لــە نێــوان ئــەو واڵتانــە بەرژەوەندییەکــى 

ئابوورى و سیاســى نییە، بەڵکوو دەیانەوێت 

ئێرادە و تێکۆشانى گەلى کورد الواز بکەن.

* ڕۆڵى موخابەراتى ئەو واڵتانەى لەم 
ئۆجەالن  عەبدولاڵ  دەســتگیرکردنەى 

بەشدار بوون چى بوو؟
واڵتــان  هەمــوو  حەســۆ:  غەریــب 
بەرژەوەندییەکانیــان هاوبەشــە لــە پێکــەوە 

کارکردن سیاســەتى تەنازول هەیە لەو کاتەدا 

تورکیــا لە زۆر شــت تەنازولى بۆ یۆنان کرد 

بــۆ نموونــە لــە بــوارى ســنور و قوبرس و 

پێوەنــدى لە نێوان یۆنــان و تورکیادا، دواى 

ئــەو گەلەکۆمەیە پێوەندیى ئــەوان باش بوو 

هەروەهــا پێوەندیــى ڕووســیا و تورکیا باش 

بــوو، ئامانجــى تورکیا ئەوە بــوو هەر کات 

پێوەندیى لەگەڵ ڕووســیا باش بوو دەتوانێت 

چۆن ئیرادەى میللەتى فەڵەســتین و شۆڕشى 

ئــەوان الواز بــکات، ئامانجــى هەمــوو ئەو 

واڵتانە ئەوە بوو ئەو خەبات و شۆڕشانەى لە 

خۆررهەاڵتى ناوەڕاست هەیە کپى بکەنەوە.

* باســت لــەوە کــرد ئــەو واڵتانــەى 
دەســتیان لەو پیالنگێڕییــەدا هەبوو 
بەرژەوەندیــى  بنەمــاى  ســەر  لــە 
سیاســى و ئابــوورى نەبــوو، کەواتە 
چ بەرژەوەندییــەک ئــەم واڵتانــە کۆ 

دەکاتەوە؟
 غەریب حەسۆ: بەرژەوەندیى ئەو واڵتانە 
ئــەوە بوو دەســت وەربدەنــە خۆررهەاڵتى 

ناوەڕاســت و پێگــەى خۆیــان لــەو ناوچانە 

هەبێــت، بۆیە پێویســتیان بــە تورکیا هەیە، 

تورکیا واڵتێکى ســتراتیژیە لــە خۆررهەاڵتى 

ناوەڕاست، ئەگەر تورکیا لە دەست ئەمەریکا 

خۆررهەاڵتــى  لــە  ئەمەریــکا  دەربچێــت، 

بــۆ  هەروەهــا  دەکات،  الواز  ناوەڕاســت 

ئەورووپایش گرینگە، ئەورووپا تورکیا ناخاتە 

یەکێتیــى ئەورووپا لەبەر مافى مرۆڤ کە لە 

تورکیا هاتە بنپێکردن، لەبەر ئەوە ویســتیان 

تورکیا بە دەست بهێنن و هەر شتێکى تورکیا 

دەســتگیر کردنــى عەبدوڵــا ئۆجــەالن لــە ڕۆژى 1999/2/15 لــە کینیــا، بیســت 
ســاڵ تێپــەڕ دەبێــت بەســەر ئــەم گەلــە کۆمەکێیــەدا، بــۆ ئــەم مەبەســتە 
دیدارێکــى تایبــەت لەگــەڵ غەریــب حەســۆ، هاوســەرۆکى بزووتنــەوەى جڤاکى 

ــک )تەڤــدەم( ســازکرا.  دیموکراتی
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بیەوێت ئامادە بێت، ئێســتا هەندێک بەڵگە 

دەرکەوتــوە لــەو کاتــەدا ئەردۆغــان لەگەڵ 

ئەمەریــکا و هــاوکار بوون لــە ئامادەکردنى 

نەخشــەى خۆررهەاڵتى ناوەڕاست، مەرجى 

ســەرەکیى تورکیــا ئــەوە بوو لە ســەرەتادا 

جوواڵنەوەى ئازادیى کوردســتان و شۆڕشــى 

بەرژەوەندیــى  بکــەن،  الواز  کوردســتان 

ئەمەریــکا و ئینگلیــز و ئەڵمانیــا بــۆ تورکیا 

گەورەیــە دەیانەوێت بەم جۆرە تورکیا ڕازى 

بکــەن، تورکیایــش تەنها مەرجێکــى هەیە، 

مەرجــى تورکیــا ئەوەیە هەر شــتێک هەیە 

ڕادەســتى ئەوان بکات بەرانبەر پرسى کورد 

و ئیــرادەى کــورد نەمێنێــت و هیچ واڵتێک 

پشتگیریى کورد و عەبدولاڵ ئۆجەالن نەکات، 

چونکە ئەگەر کورد ســەر بکەوێت بە واتاى 

الوازبوونــى تورکیــا دێت، بێگومــان دەگەنە 

ئەنجــام وەکــوو گوتــم تورکیــا بــۆ یۆنان و 

ئەڵمانیــا و ئینگلیز و ئەمەریکا تەنازولى کرد 

و هەمــوو ئەمانەى بۆ ئەوە کرد شــێوازێک 

بدۆزێتــەوە بۆ کپکردنى ئیرادەى گەلى کورد 

وەکوو ئــەوەى بڕیاریان لێ دابــوو تەنانەت 

میســر، ئێران، سووریا کەوتە ئەوەى پەیمان 

ئیمــزا بکــەن پەیمانــى تەنازولکردنــى ئەو 

واڵتانــە بۆ تورکیــا، تورکیایش لــە بەرانبەر 

ئەوەدا بۆ بزوتنــەوەى نێودەوڵەتیى تەنازول 

دەکات، ئێران و میسر و هەواڵگریى سووریا 

کەوتنە نــاو پەیمانى ئیمزاکردنى الوازکردنى 

کورد نــەک تەنها لــە باکوورى کوردســتان، 

ئامانجــى ئــەم هاوپەیمانیەتیە تێکشــکاندنى 

هەموو ئیرادەى گەلى کورد.

* دواى حەوت ســاڵ لــە زینداکردنى 
ســەرۆکى بۆرمــا، بۆچــى لــە زیندان 
ئازادیــان کــرد و کردیانە ســیمبول، 
ئێستایش قەتلوعامى موسوڵمانەکانى 
بۆرمــا دەکات، بــەاڵم بیســت ســاڵە 
عەبدولــاڵ ئۆجــەالن زیندانــی کراوە 

و ئــازاد ناکرێــت، بۆچــى ئەمەریــکا 
و واڵتــان بە ڕەواى نابینــن کە ئازاد 

بکرێت و بکرێتە سیمبول؟
غەریــب حەســۆ: ئەمــە دوو هەڵوێســتى 
جوواڵنــەوەى نێودەوڵەتى بــە دیار دەخات، 

نیفاقــى ئاکەپە بەتایبەت ئــەردۆگان ئەویش 

بــە دەر دەکەوێت، بۆ چەند موســوڵمانێک 

لــە واڵتێکى دوور و هیندســتان دونیا خراپ 

دەکات، بەاڵم بۆ ئیرادەى چەند ملیۆن مرۆڤ 

دەیەوێــت عەبدولاڵ ئۆجەالن هەر لە زیندان 

دابێــت و هەمــوو واڵتانــى نێودەوڵەتییــش 

بێدەنگ لە ئاست ئەم ناحەقییە ئەمە سیاسەتى 

تورکیــا بــە دەر دەخات کە سیاســەتێکە لە 

دژى ئیــرادەى گەلــى کــوردە و دەیەوێــت 

تێکی بشــکێنێت، مێژووى ئەم ســەرکردەیە 

لــە بەرچــاوە ئەوە بیســت ســاڵە عەبدولاڵ 

ئۆجەالن لــە زیندان دایە بە هەموو جۆرێک 

ئەشــکەنجە و ئازاردانێــک دژى مرۆڤایەتــى 

چەشــتوویەتى، ڕاســتە لــە زیندانــە، بەاڵم 

ئەویش وەکوو زیندانییەک مافى هەیە، بەاڵم 

هیچ مافێکیان پێ نەداوە و زۆر ئەشــکەنجە 

دراوە، بە داخەوە هیچ کەســێک لە ئاســت 

ئەم زوڵمە دەنگى هەڵنەبڕیوە، تورکیا ئەگەر 

موســوڵمانێک لــە ئەفەریقا ئــازار بکرێت لە 

سەرى دێتە وەاڵم، دەڵێت چونکە موسوڵمانە 

دەیەوێــت بەمە ســەرنجیان ڕابکێشــێت ئەو 

موســوڵمانیەتیەتى کردوەتــە سیاســەتێک بۆ 

خــۆى، ئــەردۆگان ڕۆژانە کە قســە دەکات 

دەڵێت ئێمە باوەڕمان بە خوا و بە پێغەمبەر 

)د.خ( هەیــە، بۆچــى ئەمــە بە ســەر ئێمە 

دێت وەکوو وا بێت کەس باوەڕى بە خوا و 

پێغەمبەر )د.خ( نەبێت تورکیا نەبێت کە ئەم 

بێگومان شێوازێکى هەڵخەڵتاندنە.

* دوایین هەوڵى ئێوە بۆ ئازادکردنى 
عەبدولاڵ ئۆجەالن چی بوە، یان لەگەڵ 
ئەمەریــکا و ئەورووپــا و کۆمەڵگەى 

نەتەوەیی گەیشتوونەتە چى؟

تورکیا بۆ یۆنان و ئەڵمانیا 
و ئینگلیز و ئەمەریکا 

تەنازولى کرد و هەموو 
ئەمانەى بۆ ئەوە کرد 

شێوازێک بدۆزێتەوە بۆ 
کپکردنى ئیرادەى گەلى 

کورد وەکوو ئەوەى بڕیاریان 
لێ دابوو تەنانەت میسر، 

ئێران، سووریا کەوتە ئەوەى 
پەیمان ئیمزا بکەن 

“
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غەریب حەســۆ: ئێمــە وەکــوو تەڤگەرى 
جڤاتــى دیموکراتیــک )تەڤدەم( بــۆ ئازادى 

ڕێبــەرى گەلــى خۆمــان تێکۆشــان دەکەین، 

بیســت ســاڵە ئێمــە تێکۆشــان دەکەیــن بۆ 

ئازادکردنــى عەبدولــاڵ ئۆجەالن تێکۆشــانى 

ئێمــە زۆر گــەورە و درێژە، شۆڕشــى ئێمە 

و خۆرئاوایــش دیــارە، یەکێک لــە ئەخالقى 

شۆڕشــى ئێمــە ئەوەیە کە چــۆن توانیومانە 

بــە ئیرادەیەکى ئــازاد و سەربەســت بژین، 

کە هەموو هەوڵ و تێکۆشــانمان لە هەمبەر 

ئــازادى و ئازادکردنــى عەبدولاڵ و ئۆجەالنە 

تاوەکــوو عەبدولــاڵ ئۆجــەالن ئــازاد نەبێت 

ئیــرادەى ئێمەیــش ئازاد نابێــت، نەک تەنها 

ئیــرادەى ئێمەى کورد ئــازاد نابێت، بەڵکوو 

ئیرادەى میللەتى خۆررهەاڵتى ناوەڕاســتیش 

ئــازاد نابێــت، هەمــوو کەســێک عەبدولــاڵ 

ئۆجــەالن وەکــوو ژیانێکــى ئــازاد دەیبینــن 

فەلســەفەى ئــازادى و ژیــان لە کەســایەتیى 

عەبدوڵــاڵ ئۆجــەالن دەبینێت، لەبــەر ئەوە 

تێکۆشانى ئێمە بەردەوامە، ئێمە بیست ساڵە 

زیاتر خەبات دەکەین و ئەم هاوپەیمانیەتییەى 

دژى عەبدولاڵ ئۆجەالن شــەرمەزار دەکەین، 

ئــەم  تەڤــدەم  ئێمــە وەکــوو  بــڕواى  بــە 

هاوپەیمانیەتییــە تێک چوە، چونکە عەبدولاڵ 

ئۆجــەالن لە ناو چــوار دیوار لە چوارچێوەى 

بەرخۆدان و تێکۆشــان فەلسەفەیەک بوو بە 

گەالنى ڕاگەیاندن و ئیرادەیانى پێش خســت 

لە سەرووى هەموویانیشەوە ڕۆڵى ژنى گەشە 

پێ دا، ئازادکردنى عەبدولاڵ ئۆجەالن نزیکە.

* دەبێت ستراتیژى کورد چۆن بێت لە 
پێناو تێکۆشان و ئازادى؟

غەریب حەسۆ: ئێستا بەرپرسیاریەتیى کورد 
قورســە، کوردیــش دەبێت بــە گوێرەى ئەم 

بەرپرسیاریەتە مامەڵە بکات، لە پێش هەموو 

شتێکەوە یەکێتى و یەکڕیزى ماڵى کورد گرنگە 

هەڵوێســتى خۆى یەک بخات لە چوارچێوەى 

کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــى بۆ ئیــرادەى گەلى 

کورد بەگشــتى زۆر پێویستە، تاوەکوو کورد 

یەکگرتــوو نەبێــت لــە دژى کەلەکۆمەکــى 

دەکرێت، بۆیە ئەمڕۆ میللەتى ئێمە تێکۆشان 

دەکات بۆ ڕێگرتن لەو هاوپەیمانیەتیەى دژى 

کورد، ئێمە بۆ یەکڕیزیى تێکۆشــین دەکەین 

بەاڵم الوازە پێویستە زیاتر خاڵەکانمان بەهێز 

بکەیــن، چونکــە نەیارانــى کورد لــەو خاڵە 

الوازانــە ســوود وەردەگــرن و دەیانەوێــت 

یەکێتیــى کورد الواز بکــەن و هێرش بکەن، 

بــەاڵم کاتێــک یەکێتیى ئێمە بەهێــز بوو لە 

ڕووى سیاســى و ئابــوورى و پاراســتن ڕێگە 

دەگرین لــەو هاوپەیمانێتییانــەى دژى کورد 

ئەنجام دەردێن.

* دواین وتەى ئێوە چییە؟
غەریب حەسۆ: پێویستە هەموو کوردستان 
لــە دژى ئــەم هاوپەیمانیەتانەى دژ بە کورد 

ئەنجــام دەدرێــت هەڵوێســت وەربگرین و 

هەوڵى کوردستانێکى ئازاد و ئارام بدەین.

پڕۆفایل
غەریب حەسۆ

- لە ساڵى 1968 لە عەفرین لە 
دایکبوە.

- دەرچووى پەیمانگاى تەکنیکییە.
- لە ساڵى 1986ەوە تێکەڵ  بە 

کارى سیاسى و حزبى بوە.
- سێجار لە سااڵکانى )2006-

2008-2011( لە الیەن ڕژێمى 
سوریاوە  زیندانى کراوە.

- بەشدارى لەڕاپەڕینى قامیشلۆدا 
کردوە بۆ ماوەى سێ مانگ بێ 

سەر و شوێن بوە.
- لە ساڵى 2011وە  ئەندامى 

ڕێبەرى تەڤدەم بوە.
-ئێستا هاوسەرۆکى بزووتنەوەى 

دیموکراتیک )تەڤدەم(ە

 



به  ناوی بازرگانیی مۆزه وه  چوون بۆ ده ستگیركردنی 
ئۆجه الن

ئامادەکردنى: کوردستان دیپلۆماتیک
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ســه ر  بــه   ســاڵ   20 تێپه ڕبوونــی  دوای 

ده ســتگیركردنی عه بدولاڵ ئۆجه الن، ڕێبه ری 

پارتــی كرێكارانــی كوردســتان )په كه كــه ( له 

 ئۆپه راســیۆنێكی نێوده وڵه تیــدا، تا ئێســتایش 

کاریگەریی کەســایەتیی ئه و له  نێو زیندانه كه  

له  دوورگه ی ئیمڕاڵی ده توانێت بڕیارده ر بێت 

له  دانوســتانی پارته كه ی له گــه ڵ حكوومه تی 

توركیا، یاخود به رده وامیدان به  شه ڕ له  دژی 

توركیا.

چۆنێتیی ده ستگیركردنی ئۆجه الن تا ئێستاش 

یه كێكــه  له بابه تــه  مشــتومڕاوییه كان، به اڵم 

نوێتریــن گێڕانه وه ی ســاتی ده ســتگیركردنی 

ئۆجــه الن لــه  كینیــا، ئــه م جــاره  لــه  زاری 

ڕاوێژكارێكی پێشووی وه زاره تی گواستنه وه ی 

توركیایــه ، كــه  خۆی به شــداریی كــردوه  له 

 پڕۆسه كه دا.

فڕۆكه یه ك هاوشێوه ی ئه وه ی ئۆجه الن دابین 

ده كرێت

حه ســه ن ئۆشــگوزار كه  له ســااڵنی كۆتاییی 

نه وه ده كانی ســه ده ی ڕابــردوودا ڕاوێژكاری 

وه زاره تــی گواســتنه وه ی توركیا بوه ، یه كێك 

بوه  له و كه سانه ی كه  له  تیمی ده ستگیركردنی 

عه بدولاڵ ئۆجه الن به شدار بوە، بۆ یه كه م جار 

زانیاریــی له  باره ی چۆنێتیی ده ســتگیركردنی 

ئۆجه الن ئاشــكرا كــرد  و ڕای گه یاند، »پاش 

ئــه وه ی ده زگای هه واڵگریــی توركیــا )میت( 

زانیاریــی ئه وه یــان پێ گه یشــت، كــه  یۆنان 

فڕۆكه یه كــی به  كرێ گرتوه  بۆ گواســتنه وه ی 

ئۆجــه الن له  كینیاوه  بــۆ هۆڵه ندا، میت-یش 

ده ســتیان كــرد بــه  دابینكردنــی فڕۆكه یه ك 

لــه هه مــان جۆر و لــه  هه مــان ڕه نگی ئه و 

فڕۆكه یــه ی كــه  بڕیــار بــوو ئۆجه النــی پێ 

بگوازرێته وه  بۆ هۆڵه ندا، بۆ ئه وه ی فڕۆكه كه  

له  ده ستگیكردنی ئۆجه الندا به  كار بهێنن«.

حه ســه ن ئۆشگوزار ڕای گه یاند، »دواتر میت 

به  ئێمه یان گوت پێویستیان به  دۆكیۆمێنته  له  

باره ی فڕۆكه یه كــه وه ، كه  ده چێت بۆ گرتنی 

عه بدولــاڵ ئۆجــه الن  و بــه  ده ســتگیركراوی 

ده گه ڕێنێته وه  توركیا«.

بــه  وتــه ی ئۆشــگوزار ئــه وان لــه  توركیــا 

فڕۆكه یه كــی له و تایبه تمه ندییانه یان ده ســت 

نه كــه وت، ته نهــا لــه  الی ســه رمایه دارێكی 

توركی ئه و فڕۆكه یه  هه بوو، بۆیه  هه واڵگریی 

توركیا له گه ڵ ئه و ســه رمایه داره دا گه ییشــته  

ڕێككه وتن  و فڕۆكه كه ی به  كرێ گرت، به  بێ 

ئه وه ی به و ســه رمایه داره  بگوترێت فڕۆكه كه  

بۆ چ مه به ستێك به  كار ده هێنرێت.

ئۆپه راســیۆنی  گێڕانــه وه ی  لــه  درێــژه ی 

ده ستگیركردنی ئۆجه الن، حه سه ن ئۆشگوزار 

ده ڵێ، »دوای گرتنه به ری هه موو ڕێوشوێنه كان  

و گۆڕانكاریــی له  شــێوه ی فڕۆكه كه دا كه  بۆ 

ئــه وه ی له  فڕۆكــه  ڕاســته قینه كه  بچێت كه  

ئۆجه الن ده گوازێته وه ، ئه و فڕۆكه یه  توركیای 

جێ هێشــت  و له گه ڵ خۆیــدا چوار بۆ پێنح 

ئه ندامی میتی تێدا بوو«.

بــه  نــاوی بازرگانیــی مــۆزه وه  چــوون بــۆ 

ده ستگیركردنی ئۆجه الن.

بــه  نــاوی بازرگانیــی مــۆزه وه  چــوون بــۆ 

ده ستگیركردنی ئۆجه الن

فڕۆكه وانــه كان نازانــن بــۆ چ گه شــتێكی پڕ 

مه ترســی ده چن، كه  ئه گــه ری ئه وه ی هه یه  

له  هه ر ساتێكدا كاره كه یان له  الیه ن هه ندێك 

واڵته وه  ئاشــكرا ببێت، كه  به  ئاسمانه كانیاندا 

گه شت ده كه ن، چونكه  به  وته ی حه سه ن »به 

 فڕۆكه وانه كان ڕاگه یه نرا ئه وان ده چنه  میســر 

 و پاشان ئۆگه ندا، زانیاریشمان سه باره ت به و 

گه شــته  نارد بۆ به ڕێوه به رایه تیی فڕۆكه وانیی 

مه ده نــی، كــه  زانیارییه كان ســاخته  بوون  و 

بــاس لــه وه  ده كرا گه شــته كه  بــۆ كۆمه ڵێك 

بازرگانیــی مــۆزه ، پــاش ئــه وه ی زانیاریمان 

پێگه ییشت كه  فڕۆكه  ڕاســته قینه كه ی ده بوو 

بــه  بــۆ هۆڵه نــدا،  بگوازیتــه وه   ئۆجــه الن 

 ئاراسته ی كینیا ده ستی به  گه شته كه ی كردوه ، 

بۆیــه  فڕۆكه كــه ی ئێمــه  دوو كاتژمێر به ر له 

 گه ییشــتنی ئه و فڕۆكه  ڕاسته قینه یه ، گه ییشته  

فڕۆكه خانه ی كینیا«.

له  60 چركه دا هه موو شتێك كۆتایی هات

ئه و به رپرسه ی پێشــووی فڕۆكه وانیی توركیا 

له  باره ی ساته وه ختی چوونی ئۆجه الن بۆ نێو 

فڕۆكه خانه  ده ڵێ، ئۆجه الن به  چوار ئۆتۆمبێل 

دەســتگیر کردنــى عەبدوڵــا ئۆجــەالن لــە ڕۆژى 1999/2/15 لــە کینیــا، بیســت 
ســاڵ تێپــەڕ دەبێــت بەســەر ئــەم گەلــە کۆمەکێیــەدا، بــۆ ئــەم مەبەســتە 
ــا  ــتگیرکردنى عەبدوڵ ــى دەس ــە تیمەکان ــوە ل ــک ب ــگوزار یەکێ ــه ن ئۆش حه س

ــەالن ئۆج
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گه ییشتوه ته  فڕۆكه خانه ، كه  یه كه میان پۆلیسی 

كینیــای تێدا بوه ، دوه میان تیمی باڵیۆزخانه ی 

یۆنان، ئۆتۆمبێلی ســیێه م ئۆجه الن خۆی تێدا 

بــوه ، چواره میــش ئه ندامانــی په كه كه ی تێدا 

بــوه ، ئۆجــه الن بــه  چاكه ت  و پانتــۆڵ  و به 

 بێ كێشه  گه ییشته  فڕۆكه خانه  كه  هه ستی به 

 هیچ گومانێكیش نه كرد.

كاره كــه  لێره وه  ده ســت پــێ ده كات، كه  له  

ماوه ی 60 چركه دا ده رگای فڕۆكه كه  كرایه وه   

و ئۆجه الن ڕفێنرا، ته نانه ت به ر له وه ی ســێ 

ئۆتۆمبێلــه  یاوه ره كه  بگه نــه وه  به  ئۆجه الن، 

فڕۆكه  ساخته كه ی توركیا هه ڵفڕی  و ئۆجه النی 

به  ده ستگیركراوی گه ڕانده وه  بۆ توركیا«.

هێشتا مه ترسییه كان له  سه ر فڕۆكه كه  مابوون

ئۆشگوزار باس له وه  ده كات، به  ده ستگیركردتی 

ئۆجه الن هه موو شت كۆتایی نه هات، به ڵكوو 

ترس هه بوو له وه ی كه  ئاســمانی قوبرســیان 

به زانــدوه ، ببێته  مایه ی مه ترســی بۆیان بۆیه  

قوبرس دوای زانیارییان له  باره ی ئه و گه شته 

  و فڕۆكه كــه  كرد، به اڵم میت كاتیان كوشــت 

بــۆ وه اڵمدانه وه ی ده ســه اڵتدارانی قوبرس تا 

فڕۆكه كه  گه ییشــته  ئاســمانی توركیــا، ئینجا 

هه واڵگریی توركیا زانیاریی ناڕاستیان نارد بۆ 

به رپرسانی قوبرس«.

پێشتر هه وڵی بێهۆشكردنی ئۆجه الن له  ئارادا 

بوه 

بــه  چه نــد ڕۆژێك بــه ر له  ده ســتگیركردنی 

ئۆجه الن، باڵیۆزی یۆنان له  نایرۆبی پایته ختی 

كینیا ڕاپۆرتێكی وه زیری ده ره وه ی واڵته كه ی 

پــێ ده گات كه  له  ڕاپۆرته كه دا داوا له  باڵیۆز 

كــراوه ، ئۆجــه الن كاتێك له  نێــو باڵه خانه ی 

باڵیۆزخانه ی یۆناندایه  بێهۆش بكرێت  و دوور 

بخرێته وه  بۆ ده ره وه ی باڵیۆزخانه .

له ڕاپۆرته كــه دا نــاوی ئۆجــه الن وه ك »دایه  

گــه وره » هاتوه  كه  ده قــی فه رمانی وه زیری 

ده ره وه ی یۆنان بۆ باڵیۆزی واڵته كه ی له  كینیا 

به م شــێوه یه یه : »ئه گه ر پێویســتی كرد ئه وا 

دایه  گه وره  به  زۆر فڕێ بده نه  ده ره وه ».

ئۆجەالن لەگەڵ سەاڵحەدین دەمیرتاش و پەروین بۆڵدان - زیندانی ئیمڕاڵی



ئازادی بۆ ئۆجەالن
سەركەوتن بۆ خەباتی ڕزگاریخوازانەی گەلی كورد

فوئاد قەرەداغی 
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ڕوونكردنەوەیەك

ڕۆژی 15–2–2019 بیســت ســاڵ بــە ســەر 

دەســتگیركردن و زیندانیكردنــی )عەبدولــاڵ 

ئۆجەالن( ڕابەری بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی 

نەتەوەییی كورد لە باكووری كوردســتان تێ 

دەپەڕێت.

ئۆجــەالن لە ئەنجامی هەڕەشــەی توركیا بە 

بەرپاكردنــی جەنگ دژی ســووریا، ناچار كرا 

ســووریا بە جــێ بهێڵێت و ڕوو لە ڕووســیا 

بكات، بەاڵم دەسەاڵتدارانی ئەو كاتەی ڕووسیا 

داڵدەیان نەدا و ڕووی لە ئیتاڵیا و دواتر كینیا 

كرد؛ لەوێ بە پێی پالنگێڕییەكی نێودەوڵەتی 

كە هەر ســێ دەزگای هەواڵگریی )سی.ئای.

ئەی، میتی توركیا، مۆسادی ئیسرائیل(ـی تێدا 

هاوئاهەنگ بوون، ئۆجەالن دەســتگیر كرا و 

بۆ توركیا برایەوە. 

ئەو كاتە، واتە بەر لە بیســت ســاڵ، كاتێك 

هێشتا لە ئیتاڵیا دەستبەسەر بوو، نەگیرابوو، 

بــە نــاوی دەســتەی نووســەرانی گۆڤــاری 

)دواڕۆژ(ـــەوە وتارێكم نووســی، ئەمڕۆ لەم 

بۆنەیەدا باڵوی دەكەمەوە، 

یەكێك لە ئاكامەكانی جەنگی ئیمپریالیســتیی 

جیهانــی و پەیمانــە بەدناوەكــەی )لــۆزان(، 

دابەشــكردنی كوردستان و پێشێلكردنی مافی 

بڕیاردانــی چارەنووس بۆ گەلــی كورد بوو. 

بەشێكی گەورەی كوردستان بەر توركیا كەوت. 

سیاسەتی تواندنەوەی نەتەوایەتی و جینۆساید 

و نكوولیكــردن لــە ناســنامەی نەتەوایەتیی 

چەندین ملیۆن كورد، لە دڕندەترین شــێوەی 

چەوســاندنەوەی نەتەوایەتیــدا، بــۆ زیاتر لە 

حەفتا ســاڵ، توانیی دەنگی بەرهەڵستكاریی 

ڕێكخراوەیــی خەڵكــی ســتەمدیدەی كــورد 

كــپ بكات، بەاڵم هەمیشــە چەوســاندنەوە 

كاردانەوەكەی بەرهەڵستییە. لە هەر جێیەك 

چەوساندنەوە هەبێت بەرهەڵستیكردنی –زوو 

یان درەنگ– وەك یاسایەك لێ دەڕسكێت و 

بە ڕووی چەوسێنەراندا ڕادەپەڕێت. ئەمە ئەو 

ڕاســتییەیە كە بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانەی 

گەلی كورد لە باكووری كوردســتاندا جەختی 

كــردەوە و، بــە ڕابــەری پارتــی كرێكارانی 

كوردســتان )پەكەكــە( ســەردەمێكی نوێــی 

بەرهەڵستكردنی خوڵقاندەوە.

پەكەكە لە ســەرەتاوە، بە دیدگایەكی تیۆریی 

شۆڕشگێڕانەو ستراتیژێكی ڕوونەوە بۆ كێشەی 

كــورد، لە ســەنگەرێكی پێشــەوەی خەباتی 

دژە ئیمپریالیســتیدا جێــی خــۆی كردەوە و 

ئیمپریالیــزم و حوكمی بۆرژوا ناسیۆنالیســتی 

توركیای هێنایە لەرزین. 

ڕژێمی بۆرژوا شۆڤێنیزمی توركیا دە ساڵ زیاترە 

هــەر چییەكی لەدەســتهاتوە بــۆ لەناوبردنی 

بەرهەڵســتیكردنی شۆڕشگێڕانەی گەلی كورد 

و لەناوبردنــی )پەكەكە ( كردوویەتی. دوای 

ڕاپەڕینە مەزنەكەی باشــووری كوردســتان و 

پێكهێنانی حكوومەتی هەرێمی كوردستانیش، 

جگــە لە هێرشــە ســەربازییەكانی بۆ ســەر 

ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی حكوومەتی هەرێم، 

لە كایەی سیاســەتی ئیقلیمی و نێودەوڵەتیدا، 

باشــووری  ئەزموونــی  گەمارۆدانــی  بــۆ 

كوردســتان و لەناوبردنــی گەریالكانی باكوور 

و پاكتاوكردنی تەواوی كێشەی كورد، درێغی 

نەكــردوە. پــڕۆژەی )گاپ ( و كۆبوونــەوە 

ســێقۆڵییەكان و ڕێككەوتنی سەربازی لەگەڵ 

ئیسرائیلدا و... هتد، ئەڵقە ئەڵقەی پیالنێكی 

ئیمپریالیســتی و شۆڤێنیســتییه بۆ خنكاندنی 

كێشــەی كــورد و ئابڵووقەدانــی لــە هەموو 

الیەكەوە. بەاڵم جەنگی ناڕەوای توركیا دژی 

بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلی كورد و، 

جموجۆڵە دیپلۆماسییەكانی –وەك تەواوكەری 

جەنگ– لە بەردەمی ئیرادەی شۆڕشگێڕانەی 

بەرهەڵســتیكارانی )پەكەكــە( و جەمــاوەری 

خەڵكی ســتەمدیدەی كوردســتاندا هەرەسی 

هێنــا و لە ئاكامی دوا پیالنیدا تەپڵی نابووتی 

و ڕیسوایی بۆ لێ درا. 

پیالنــی ئــەم جارەیان لە فشارخســتنە ســەر 

سووریاوە دەســتی پێ كرد. لە بارودۆخێكی 

ئاڵــۆزدا، لە ئاكامی فەشــەلی سیاســەتەكانی 

نێوخــۆدا، تەونــی چۆكــدادان بــە ســووریا 

لــە بەرانبەر ئیســرائیلدا و ئاشــبەتاڵكردن بە 

ئۆجــەالن و پەكەكەیان چنی. بە هەڕەشــەی 

دەســتگیر کردنــى عەبدوڵــا ئۆجــەالن لــە ڕۆژى 1999/2/15 لــە کینیــا، بیســت 
ســاڵ تێپــەڕ دەبێــت بەســەر ئــەم گەلــە کۆمەکێیــەدا، بــۆ ئــەم مەبەســتە فوئــاد 

قەرەداغــی  وتارێکــى باوکــردەوە 



185  ژمارە )33-32( نیسانی  2019

ســەربازی و ئامادەكردنی زەمینەی جەنگێكی 

تــر لە ناوچەكــەدا )دوای جەنگــی كەنداو(، 

یەكەم هەنگاو عەبدولاڵ ئۆجەالنی ســەرۆكی 

پارتــی كرێكارانــی كوردســتانیان ناچــار كرد 

ســووریا بــە جــێ بهێڵێ و بەرەو ڕوســیا بە 

ڕێ بكــەوێ. خەڵكیــش چاوەڕوانــی ئــەوە 

بوون ئۆجەالن لە ڕووســیای )لینین(دا داڵدە 

بدرێت، بەاڵم »دیموكراتییەت« ی )یەڵتسن(

ی، ئیرادەی دۆمای پێشــێل كرد و ئۆجەالنی 

لە خۆ نەگرت. ئێســتا سەرۆكی )پەكەكە( لە 

ئیتالیا دەستبەسەره.  

هەواڵــی بوونــی ئــەو لــە ئیتالیا و فشــاری 

بەپەلــەی توركیا لە ســەر ئیتالیا بۆ دانەوەی 

و دادگاییكردنی وەك »تێرۆریســت« ێك، لە 

ناخەوە ویژدانی ئازادیخوازانی كورد و جیهانی 

هەژاند، بۆیە هەڵمەتی خەباتێكی سیاســی و 

دیپلۆماسی ئەوروپایی و جیهانی، چاالكییەكی 

كەموێنــەی لە مێــژووی خەباتی بزووتنەوەی 

ڕزگاریخوازانــەی گەلی كــورددا ورووژاند و 

وەرچەرخاندنێكــی گەورەی لە خســتنەڕووی 

كێشــەی مافە مرۆیی و سیاســییەكانی گەلی 

كورد تۆمار كرد. 

ئەمڕۆ دەستبەســەریی ئۆجەالن بوەتە هێمای 

كێشــەی نەتەوەیەكی چەوساوە لەم جیهانەدا 

كە لە دوا ســاڵی ســەدەی بیســتەم و پێنانە 

سەدەی بیســتویەكەمدا هێشــتا قەوارەیەكی 

سیاســی نییە و لــەم جیهانــە لنگەوقووچەی 

بازاڕی ئازاد و بانگاشــەی مافەكانی مرۆڤ و 

سیســتمی نوێی جیهانیدا لە ناوەوە جینۆساید 

كوردستانیشــدا  دەرەوەی  لــە  و  دەكرێــت 

قەرەجئاسا دەژی.

لــە بەرانبــەر بارودۆخێكی ئاوەهــادا، ئەوە 

بە ئەركی سەرشــانی خۆمان و تێكۆشــەرانی 

باڵە جیاجیاكانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی 

گەلــی كــورد و خەباتكارانــی بزووتنــەوەی 

سۆسیالیســتیی كرێــكاران دەزانیــن، بە جیا 

لەوەی لــە ڕووی ئایدیۆلۆژی و سیاســییەوە 

دوورن یان نزیك لە ئایدیۆلۆژی و سیاســەتی 

)پەكەكە(< 

ئۆجەالن دۆڵی بیقاع لە لوبنان



عەبدولاڵ ئۆجەالن چۆن دەستگیر كرا؟ كێ  لە پشتییەوە بوو
ئەمەریكا، ئیسرائیل، یۆنان، ڕووسیا، توركیا، هۆڵەندا، 

ئەڵمانیا و كینیا
چۆن بەشداریی دەستگیركردنی ئۆجەالن دەكەن؟
پاش 17 ساڵ لە زیندانیكردنی عەبدولاڵ ئۆجەالن

ئەنوەر حسێن )بازگر( 
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كتێبی )گەشــتە بێ  ئاكامەكانی سەركردەیەك 

–ئۆجەاڵن( كە لە نووســینی خانمە پارێزەری 

تایبەتــی ئۆجــەالن )بریتا بولــەر(ە بە زمانی 

ڕێكــەوت  نووســراوە، هاوڕێــم  هۆڵەنــدی 

ئیســماعیل وەری گێــڕاوە و دەزگای ئایدیــا 

چاپی كردوە. پەردە لە ســەر بەشــێكی زۆر 

لــەو نهێنییانــە هەڵدەماڵێت، ئــەم كتێبە وا 

باشــە هەموو كوردێك و بەتایبەتی سەركردە 

سیاســییەكان بیخوێننەوە، تا بزانن، كە كورد 

چ گەلێكــی زوڵملێكــراو و بێ  پشــتوپەنایە، 

ســەركردەكانی چەنــد زوو دەكەونــە داوی 

واڵتان و دەزگا جاسووســییەكانەوە، كەسیش 

لــە ســەریان نایەتــە وەاڵم، لەوەیش گرنگتر 

ئەوەیە، هەموان وەك خۆی ئەمەریكا بناسین، 

كــە ئامادەیە ســەدان جاری تــر خیانەت لە 

كورد و ســەركردە كوردەكانی بكات لە پێناو 

بەرژەوەندییەكانی خۆیــدا. دەبێت ئەمەریكا 

باشتر بناسین لەوەی كە تێیگەیشتووین. نەك 

لەبــەر ڕۆڵــی نــا ئەخالقییانەی لە دۆســیەی 

دەســتگیركردنی عەبدولاڵ ئۆجەالندا، بەڵكوو 

لە سەردەمی قازی محەمەد و مەال مستەفای 

بارزان، شۆڕشی نوێ  و چاوپۆشینی لە بەعس 

و ڕاپەڕینی ساڵی 1991 1996- ....!

دەبــێ  لەم كتێبەوە باشــتر لــە ئەورووپا تێ 

بگەیــن، كە مافــی مرۆڤ بۆ پارێــزگاری لە 

سەگەكانی خۆیان و چەواشەكردنی دونیایە و 

ئەگەر قســە هاتە سەر بەرژەوەندی لە پێش 

مافی ئینسانی و دیموكراسییەوەیە.

ئەگــەر نــا، ئەورووپــا بــاش دەزانێــت، كە 

چەوســاوەترین گەلــی ســەر زەمینــی بــێ  

دەوڵــەت، كوردەكانــن، كە نە خــوا فریایان 

تەنهــا  بــەاڵم  شــاخەكان،  نــە  دەكەوێــت 

بەرژەوەندیی هۆڵەندا لەگەڵ توركیا شەوێكی 

درەنگ، سەرەك وەزیران و وەزیری گەیاندن 

و دەرەوە و موخابــەرات. فەرمــان دەدەن، 

ئاســمانی هۆڵەندا بە ڕووی هەموو گەشــتە 

ئاســمانییەكانی جیهانیــدا دابخرێــت و ڕێگە 

نەدرێــت هیــچ فڕۆكەیــەك لە ســەر خاكی 

هۆڵەنــدا بنیشــێتەوە. تەنهــا لەبــەر ئەوەی 

دەیزانــی دوو ســەعاتی تر، ئــەو فڕۆكەیەی 

عەبدولاڵ ئۆجەالنی تێدایە لە یۆنانەوە دەگاتە 

هۆڵەندا.

خۆ گەر ئەو شەوە هۆڵەندا ئەوەی نەكردایە، 

هەرگیز عەبدولاڵ ئۆجەالن دەستگیر نەدەكرا!

جگە لــەم پیالنە وا باشــە توركیایش باشــتر 

بناســین، كە بەدرێژاییی مێژوو لە دژی كورد 

چی كردووە؟

- 1559: عوســمانییەكان میری ســۆران )میر 

سەیفەدین( لە سێدارە دەدەن.

- 1655: میرنشینی بەتلیس وێران دەكات.

- 1837: ڕووخاندنی فەرمانڕەوایی بادینان و 

كوژرانی پادشای میرنشینی بۆتان.

- 1851: ڕووخاندنی میرنشینی بابان.

- 1898: هەوڵی كوشــتنی ژەنەڕاڵ شەریف 

پاشا دەدەن.

- 1898: ســوڵتانی عوســمانی هەڕەشــەی 

كوشــتن لــە میقــداد مەدحــەت بەدرخان و 

ژن و مــاڵ و منداڵــی دەكەن گەر ڕۆژنامەی 

كوردستان دانەخات.

- 1914: شــێخ عەبدولســەالم بارزانــی لــە 

موسڵ لە سێدارە دەدەن.

- 1918: عەبدولڕەزاق بەدرخان لە موسڵ لە 

سێدارە دەدەن.

- 1919: هەمزە بەگ مۆكس سەرنووســەری 

ژین لە ئەستەمبوڵ لە سێدارە دەدەن

- )1923/7/12(: لــە كۆنفرانســی ئاتاتــورك 

خەونی دەوڵەتی كوردی لە ناو دەبات.

- 1925: لەسێدارەدانی شێخ سەعیدی پیران.

دانوســتانی  تێكدانــی  هــۆكاری   :1984  -

حكوومەتی عێراق و )ی.ن.ك( بوو.

- 2003: ڕێگە نادات بە هێزە هاوپەیمانەكان 

لــە خاكەكەیــەوە تێپــەڕ بێ  بــۆ ڕووخاندنی 

سەدام حسێن.

- 2008: چەكــی كیمیــای دژی pkk بە كار 

دەهێنێت.

عەبدولــا ئۆجەالنــی ســەرۆكی pkk، چــۆن لــە كینیــا ڕفێنــرا بــۆ توركیــا؟ كــێ  لــە 
پشــت ڕفاندنەكەیــەوە بــوو؟ بۆچــی لــە ســووریا دەرپەڕێنــرا بــۆ ئیتاڵیــا و لەوێیش 
نەگیرســایەوە؟ ئەمەریــكا و ئیســرائیل، ڕووســیا، یۆنــان، ئیتاڵیــا و كینیــا چــۆن 
بەشــداریی دەســتگیركردنیان كــرد؟ ڕۆڵــی موخابەراتــی ئــەم واڵتانــە چــی بــوو؟ 

ئــەو نهێنییانــە چیــن كــە هێشــتا نەدركێنــراون؟



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 188

- 2016 كۆمەڵكوژیی خەڵكی ســڤیلی باكوور 

دەســت پێ دەكات، بە هەزاران كەس دەبنە 

قوربانی.

ئەمانــە چەنــد ڕووداوی مێژوویــن. دەری 

دەخەن توركیا چ ڕۆڵێكی پاسیڤی هەیە دژی 

كورد، بۆیە پیالنی دەســتگیركردنی عەبدولاڵ 

ئۆجەالن شتێكی چاوەڕوان نەكراو نییە!

پیالنێكی چنراوی نێودەوڵەتی
پــاش ئەوەی توركیا هێزەكانی بردە ســنوری 

ســووریا، ئــەم واڵتــە بەناچــاری عەبدولــاڵ 

ئۆجەالنی ڕاســپارد، سووریا بە جێ بهێڵێت، 

بۆیە ڕووی كردە ئیتاڵیا و لە )12 نوڤەمبەری 

1998(لــە ڕۆمــا دەســتگیر كرا و ئــەو كاتە 

)ماســیمۆ دەلیما( ســەرۆك وەزیرانــی ئیتاڵیا 

ئۆجــەالن  تەســلیمكردنەوەی  گەیانــد،  ڕای 

ئاسان نییە.

پاش ئەوەی پارێزەرەكانی بەرەو )ostia( ئەو 

شــوێنەی ئۆجەالنی تێدا دەســتەبەر كرابوو، 

بــەاڵم دواتر بە هاوكاریی )حســێن و عەلی( 

گەییشتنە الی.

پارێزەرەكــەی دەڵێت، كــە چووینە ژوورەوە 

ســەیری )مەد Tv(ی دەكرد تا دەڵێت، دوایی 

پێی گوتین: چی بە باش دەزانن ئەوە بكەن، 

چونكە ئەم مەسەلەیە تەنها پەیوەست نییە بە 

منەوە، بەڵكوو چارەنوسی میللەتێكە.

ئیتاڵیا و ئەڵمانیا
ئەگــەر چــی ئۆجەالن لە ســەر بانگهێشــتی 

ژمارەیەك ئەندام پەرلەمانــی ئیتاڵیا چووبوە 

ئەو واڵتە، بەاڵم حكوومەتی ئیتاڵیا خۆشــحاڵ 

نەبوو، چونكە تووشــی دەیان كێشە بووبوو، 

بۆیــە ئیتاڵیــا چاوەڕێــی ئــەو بــوو، لەبــەر 

ڕۆشــناییی ئــەو بڕیارەی پێشــوو كــە داوای 

دەســتگیركردنی ئۆجەالنی كردبــوو. ئەڵمانیا 

داوای ڕادەســتكردنەوەی بكات، بەاڵم دواتر 

ئەڵمانیــا ڕای گەیاند كە دەســتەبەرداری ئەو 

داوایــە بوە، بۆیە دوا جار ئۆجەالن خۆی بە 

پارێزەرەكانــی دەڵێت! كە لە ژێر فشــارێكی 

زۆر گەورەی حكوومەتی ئیتاڵیادایە بۆ ئەوەی 

ئەو واڵتە جێ بهێڵێت.

ڕۆژانــە حكوومەتی ڕۆما ئــاگاداری ئۆجەالن 

دەكاتــەوە. گەر ئیتاڵیا جێ نەهێڵێت، دەبێت 

چەنــد ســاڵ بچێتە زینــدان و دواتر دادگایی 

بكرێــت، ئۆجەالن دەپرســێت؟ مانــەوەم لە 

ئیتاڵیا چۆنە؟ پارێزەرەكەی دەڵێ زۆر باشــە. 

ئەوانــە تەنها فشــارن و دیقەتم دا، گوێی بۆ 

قسەكانم شــل كردبوو. زنجیرێك لە دەستی 

ڕاســتیدا بــوو، كە كۆمەڵێك نقێمی ســووری 

لە ســەر بوو، كە گوایــە بێزاری و دڵەڕاوكێ  

لــە ناو دەبات، بەاڵم دواتر ئۆجەالن دەڵێت: 

نامەوێ  لە ئیتاڵیا بمێنمەوە، چونكە دەخرێمە 

زیندان و هیچم بۆ گەلەكەم پێ ناكرێت.

ســەبارەت بە دادگای نێودەوڵەتی پرســیاری 

كــرد كە دەتوانێــت چی بكات، بــەاڵم پاش 

ئــەوەی من ڕوونكردنەوەم بــۆ دا، ئۆجەالن 

گوتی، بێ  ئەمەریكا هیچ شــتێك ناكرێت، بە 

هــەر حاڵ مــن هاتمە دەرەوە، لــە بەردەم 

دەرگا )ئەلێكس(م بینی. كە كوردێكی خەڵكی 

ڕووســیا بوو، بەاڵم پێوەندیــی لەگەڵ دەزگا 

جاسووسییەكان هەبوو.

ســەیرە ئۆجەالن داوای هاوكاری لە ئەمریكا 

دەكات، كــە دواتــر دەردەكــەوێ  هەمــوو 

پیالنەكــە ئەمەریكای لە پشــتەوەیە. واڵتانی 

ئەورووپــا بە هــۆی نیگەرانیــی ئەمەریكاوە 

نەیانتوانی هیچ بۆ ئۆجەالن بكەن.

ڕەوشــەكە تا دێت ئاڵوزتر دەبێت و ئۆجەالن 

هەست دەكات خیانەتی لێ كراوە. ئەو كاتەی 

ئۆجــەالن لە ڕووســیاوە هات بــۆ ئیتاڵیا، لە 

ســەر بانگهێشتی ئەندام پەرلەمانی ئەو واڵتە 

سەرۆك وەزیران ئاگادار بوو، بەاڵم ماوەیەك 

لــە میدیاكان شــاردیانەوە. تا دواتــر بردیانە 

سەیرە ئۆجەالن داوای 
هاوكاری لە ئەمریكا دەكات، 
كە دواتر دەردەكەوێ  هەموو 

پیالنەكە ئەمەریكای 
لە پشتەوەیە. واڵتانی 

ئەورووپا بە هۆی نیگەرانیی 
ئەمەریكاوە نەیانتوانی هیچ 

بۆ ئۆجەالن بكەن

“
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ناوچەی ئۆستیا لە ژێر چاودێریی پۆلیسدا.

كاتێ  )یاڤوز( پارێــزەرە ئیتاڵییەكەی ئۆجەالن 

ڕۆیشــت حوســێن كاغەزێكــی دامــێ ، كــە 

نامەیەكی ڕەسمیی حكوومەتی سویسرا بوو، 

داوا دەكات عەبدولاڵ ئۆجەالن تا پێنج ســاڵی 

تر بۆی نییە سەردانی سویسرا بكات.

ئۆجــەالن بە نامەكەی سویســرا زۆر نیگەران 

بوو. سویســرا لە ناردنی نامەكە، مەبەســت 

لەباربردنــی ئەو بیرۆكەیــە بوو، كە لە كاتی 

ڕۆیشــتنی ئۆجــەالن لــە ئیتاڵیــا ڕوو بكاتــە 

سویســرا. دیارە توركیــا و ئەمەریكا بەمەیان 

زانیبوو، بۆیە سویسرا ئەم كارەی كرد.

كەســێك كە بــە نوێنــەری pkk دانرابوو لە 

ڕووســیا هاتبوو تا ئۆجەالن ببینێت. كە دیار 

بــوو وەكــوو )ئەلێكــس( دەیگوت ڕووســیا 

ئامادەیە داڵدەی ئۆجەالن بداتەوە.

یاڤــوز گوتــی: قســەیەك لەگــەڵ ئەمەریكا 

كراوە )كەســێك لە وەزارەتی دەرەوە، بەاڵم 

هەڵوێســتی ئەمریــكا ئەوەیە، كــە ئۆجەالن 

تیرۆریســتە و پێویستە بدرێتە توركیا و لەوێ  

دادگایی بكرێت.(

هەر لەو كاتەدا، )ماســیمۆ دەلیما(، سەرۆك 

وەزیرانی ئیتاڵیا لەگەڵ ئۆجەالن قسە دەكات 

و پێــی دەڵێت: بە مانەوەی لــە ئیتاڵیا لەوە 

زیاتر حكوومەتەكەی تووشی شكست دەكات، 

چونكــە ئۆپۆزســیۆن دەیەوێت ئەمــە بكاتە 

كارتی فشار، بۆیە ئۆجەالن گوتوویەتی، لەوە 

زیاتــر نابێــت حكوومەتەكە تووشــی گرفت 

بكەین.

بــەاڵم هێشــتا هەمــوو الیەك لە ســەر ئەو 

بــاوەڕەن، كــە نابێــت ئۆجــەالن ئیتاڵیا جێ 

بهێڵێت.

بریتــا دەچێتــەوە الی ئۆجــەالن، گــوێ  لــە 

گۆرانیی كوردی گرتبوو، پاشان لە پارێزەرەكە 

دەپرســێت، مێژووی كورد دەزانی؟ دەســت 

دەكات بــە گێڕانــەوەی مێــژووی كــورد و 

زنجیرەكەی دەستی یاریی پێ دەكات.

 )1999/1/16( ڕۆژی  دەڵێــت  پارێزەرەكــە 

»جــۆن« پێــی گوتم كــە ئۆجــەالن ئیتاڵیای 

جێ هێشــتوە و چوەتە ڕووسیا، بەاڵم دواتر 

)یاڤوز( پێی گوتم، پێدەچێت ڕووسیا شوێنێك 

بۆ ئۆجەالن پەیدا بكات، كە ڕەنگە »جۆرجیا 

یان ئەرمینیا« بێت.

ئەگــەر چــی یاڤــوز دەڵێــت: ڕەنگــە واڵتی 

»ئەفریقــای باشــوور« ئامادە بێــت ئۆجەالن 

وەربگرێت.

بەاڵم چەند ڕۆژ دواتر بەڕێوەبەری موخابەراتی 

یۆنــان )Babis stavrak akis( تەلەفــون بــۆ 

»جون« دەكات كــە گوایە دەزانێت ئۆجەالن 

لە كوێیە..... دواتر هەر خۆی دەڵێت: دوو 

ڕۆژە ئۆجــەالن بێ مۆڵەت لە یۆنانە و دەبێ  

زوو ئەم واڵتە بە جێ بهێڵێت.

واتــە موخابەراتــی یۆنان هــەر چۆنێك بێت 

ویســتوویانە ئۆجەالن لە ڕووسیا هەڵكەنن و 

خۆیان ســیناریۆكە بگێڕن، كــە دیارە بەڵێنی 

چەوریان لە توركیا لە بەرانبەر دەستگیركردنی 

ئۆجــەالن وەرگرتبوو. هــەر بۆیە دوا جار وا 

دەرچوو كە یۆنان ئۆجەالن تەسلیم بە توركیا 

دەكات، كەســیش نازانێت چــی وەرگرت لە 

بەرانبەر ئەم نێچیرە چەورە كوردەدا؟

بەرەو هۆڵەندا و بێ ئاكامبوون
پاش فشــاری یۆنــان. ئۆجــەالن و تیمەكەی 

بڕیار دەدەن شەو بەرەو هۆڵەندا بڕۆن، بۆیە 

»ڤكتــۆر« بــە پارێزەرەكــە ڕادەگەیەنێت من 

لەگەڵ ئۆجەالنم و ئەمشەو فڕۆكەكەمان دێتە 

هۆڵەنــدا و وا بڕیار بوو ســەعات )12:30(ی 

شەو فڕۆكە بگاتە فڕۆكەخانەی

پارێــزەر  خانمــی   )Zestien Hoeven(

دەگێڕێتەوە. لە ئەفســەرێكی فڕۆكەخانەكەم 

پرســی ئەمشــەو فڕۆكەیەك بە ڕێگاوەیە بۆ 

ئێــرە؟ گوتی بەڵێ .. دواتر پرســیارم لێ كرد 

فڕۆكەكە نەگەییشــت؟ دەڵــێ  گەڕێنرایەوە و 

دواتر دەڵێ  نازانم.

ئەمە لە كاتێكدا بە ئەو شەوە، كوردێكی زۆر، 

ژمارەیەكــی زۆر ڕۆژنامەنووســان چاوەڕێــی 

هاتنــی ئۆجــەالن بوون. كە دیــارە خزمەتی 

كارەكــەی نەكرد، بــەاڵم دواتــر دەركەوت، 

فڕۆكەكەی ئۆجەالن گەڕێنراوەتەوە بۆ یۆنان 

و حكوومەتی هۆڵەندا قەبووڵی نەكردوە.

ئۆجــەالن بــەرەو ڕووســیای ســپی و 
التیفیا

»جۆن« لە دواین دیداری لەگەڵ بەڕێوەبەری 

دەزگای هەواڵگری یۆنان

)Babis stavrak akis( ئەوەی بیســتبوو، كە 

فڕۆكەیەكی نوێی ســەربازی ئامادە كراوە، تا 

 »minsk« ئۆجەالن لە یۆنانەوە بەرەو شــاری

لە ڕووســیای ســپی بەرێت. هــەر چەند بە 

ئۆجــەالن  ژیانــی  كــە  دەگوتــرێ    )Babis(

دەكەوێتــە مەترســییەوە، بەاڵم ئــەو گوتی، 

نابێــت ئۆجەالن یەك ســەعاتی تر لە خاكی 

یۆناندا بێت.

كاتێك فڕۆكەكە لە ئاســمانە، پەیامێك دێت 

بــۆ تاقمی فڕۆكەكە، كە لە ســكرتێرەكەیەوە 

بۆ ســەرۆك وەزیرانی یۆنان، گوایە ئۆجەالن 

چوەتە دەرەوەی ئاســمانی یۆنان و بەمەیش 

ئیســرائیلی  موســادی  و   )CIAو )ئەمریــكا 

دەكەونە شــوێنی فڕۆكەكــە و تێ دەگەن كە 

ئۆجەالن لە یۆنان بوە.

بە هەر حاڵ فڕۆكە دەگاتە ڕووســیای سپی، 

كــە ئەندامێكی هەواڵگریــی یۆنانیش لەگەڵ 

ئۆجەالنــە، بــەاڵم ئیتــر دەردەكەوێــت كــە 

فڕۆكەكــە بە نیــاز بوە، كە بــەرەو )التیفیا( 

بچێت لەوێیشــەوە بڕوات بۆ هۆڵەندا، بەاڵم 

هەمووی هەڵوەشاوەتەوە. ناچار فڕۆكەكە و 

ئۆجەالن دەگەڕێنەوە بۆ یۆنان.

بە قســەی نووســەری كتێبەكە ئەو شــەوەی 
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ئۆجــەالن دەیویســت بــڕوا بــۆ هۆڵەنــدا، 

وەزارەتــی هاتوچــۆی ئەو واڵتە لــە ڕێگای 

 )IND( بەڕێوەبەرایەتیــی كــۆچ و ڕەگەزنامە

ئــاگادار كراوەتــەوە، كە ئەمشــەو ئۆجەالن 

دەیەوێت بێتە هۆڵەندا، بۆیە ئاسمانی هۆڵەندا 

بــە ڕووی فڕۆكەكەی ئۆجەالنــدا داخرا، كە 

دواتر دەركەوت، سەرۆك وەزیرانی هۆڵەندا 

ئاگاداری پیالنەكە بوە.

كــە دیــارە پەیامێــك بۆ فڕۆكەكــە چوە. لە 

الیەن ســەرۆك وەزیرانــی یۆنان )simitis( و 

دەزگای )CIA( گوێڕادانی كراوە و نەخشەكە 

هەڵوەشــاوەتەوە. دوا جار سەرەك وەزیرانی 

هۆڵەنــدا، لــەم الوە بڕیار دەدات ئاســمانی 

فڕۆكەیــەك  هەمــوو  ڕووی  بــە  هۆڵەنــدا 

دابخرێت.

یۆنــان دەیەوێــت ئۆجــەالن ڕەوانەی 
ئەفەریقا بكات

حكوومەتــی یۆنان ئەوەی خســتبوە بەردەم 

ئۆجەالن، كە پێیان باشــە ئەو بەرەو واڵتێكی 

ئەفەریقــا بــڕوات جــا )یەمــەن، لیبیــا، یان 

ســوودان( بێ  یــان هەوڵ دەدەن لە ســربیا 

شــوێنێكی ئارامی بۆ پەیدا بكەن. یان بڕوات 

بۆ باشووری ئەفەریقا.

موخابەراتــی یۆنانــی داوای وەاڵمی بەپەلەی 

لــە )جــۆن( و هاوەڵــی ئۆجــەالن كردبوو، 

بەاڵم جۆن دەڵێت: ئۆجەالن هەر زوو ســێ  

دەوڵەتە عەرەبییەكەی ڕەت كردەوە.

بــەاڵم ئۆجەالن بڕیــاری دا و پێی باش بوو، 

بچێتە ئەفەریقا و سربیایش بۆ مانەوەی كاتی 

پێی باشبوو، بەاڵم دوا جار كە دیارە پیالنەكە 

بــە ئاگاداری یۆنان، كینیــا، ئەمەریكا، توركیا 

بــوو، دیارە ئیســرائیل و ڕووســیا و واڵتانی 

تریش ئــاگاداری پیالنەكە بوون، كە ئۆجەالن 

لە یۆنانــەوە دەبرێتــە باڵوێزخانەی یۆنان لە 

كینیا.

یەکێک لەهێڵەکانی فڕۆکەوانی تورکیا
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پیالنەكــەی یۆنــان بەم شــێوەیەیە. كە گوایە 

قســە لەگــەڵ پارێزەرەكەی نیلســۆن ماندێال 

 George )كــراوە بــە ناوی )جــۆرج بیــزۆس

Bizos و گوتوویەتــی كە ئەفەریقای باشــوور 

ئامادەیە ئۆجەالن وەربگرێت، بەاڵم پێویستی 

بــە دە ڕۆژ هەیە، بۆیە یۆنــان بڕیاری دا تا 

ئــەو كاتە ئۆجــەالن بەرێتە شــوێنێكی ئارام. 

بە ئــاگاداری دەزگای هەواڵگریی یۆنانی ئەو 

شوێنەیش كینیایە.

ئەگەرچــی ئۆجــەالن بــڕوای بــە بەڵێنەكانی 

دەزگای هەواڵگریی یۆنانی نەمابوو.

بەم شێوەیە دەزگای هەواڵگریی یۆنان بڕیاری 

 1999/2/1 ڕۆژی  ئۆجــەالن  فڕۆكەكــەی  دا 

كاتژمێر دەونیوی شــەو لــە دوورگەی كۆرفو 

بــەرەو نایرۆبی لە كینیا بفڕێت، پاش لێدانی 

فیــزای كینیا لە پاســپۆرتەكەی ئۆجەالن، كە 

دیــارە پێشــتر بۆ ئــەوە بوە كە ئــەو واڵتە 

بزانێــت، كە یۆنــان وا بڕیار بوو ڕێگا نەدات 

كــەس بە چوونی ئۆجــەالن بۆ كینیا بزانێت، 

بــەاڵم دواتر لــە شــایەتیداندا باڵوێزی یۆنان 

لــە كینیــا ئاشــكرایكرد، كــە پێشــتر هەموو 

پاسپۆرتەكانی فاكسی كردوە بۆ پۆلیسی كینیا 

تا كە گەییشــتە ئەوێ  ڕاستەوخۆ دەستگیریان 

بكەن.

واتا بارودۆخەكە هەمووی لە الیەن یۆنانەوە 

ڕێكخرابــوو، كــە پیالنەكە وەهــا بێت. هەر 

چۆنێك ئۆجەالن دەستگیر بكەن و پیالنەكەی 

ئەمەریكا و توركیایش سەر بگرێت. لە كاتێكدا 

یۆنان مێژوویەكی پــڕ ناكۆكیی لەگەڵ توركیا 

هەبــوو، بەاڵم لــە پێنــاو بەرژەوەندییەكانی 

خــۆی لەگــەڵ ئەمەریــكا و بەرژەوەندیــی 

سیاسی و ئابووری، ئۆجەالن و كورد دەكەنە 

قوربانی. 

خۆ قســە هــەر لــە ســەر دەســتگیركردنی 

ئۆجــەالن نییە، بەڵكوو لە هەر كاتوســاتێكدا 

بەرژەوەندییان هەبێت ئامادەن كورد و گەل 

و نەتــەوە و كەســێكی تــر بكەنــە قوربانیی 

بەرژەوەندیی خۆیان. 

ئەمە یۆنان خاوەنی مێژووی فەلسەفە، واڵتی 

ســوقرات و ئەفالتویــن، شارســتانیەت و بە 

نــاو دیموكراســی، مافی گــەل و نەتەوەكانە 

بەرانبــەر كورد و ســەركردەیەكی كورد ئاوا 

دەكات.

ئۆجەالن لە كینیا دەستگیر دەكرێت
بەم شــێوەیە میتی توركی و CIA شەوی 15 

لە ســەر 1999/2/16 ئۆجەالن لە باڵوێزخانەی 

یۆنــان لــە كینیــا دەردەهێنــن و دەیڕفێنن، 

تیمێكی میــت دێنە نایرۆبی و بە فڕۆكەیەك 

ئۆجــەالن دەبەنەوە توركیا و چوار كەس، كە 

پیاوێــك و ســێ  ئافرەت بوون دەستبەســەر 

كران.

تــا دوا جــار هەمــوو لــە ســەر ئەوە ســاخ 

بوونــەوە، كە یۆنــان، ئۆجەالنی بــە دیاری 

پێشكەش بە دوژمنەكەی خۆی توركیا كردوە.

چۆنیەتیی فڕاندنەكەی 
پاش گفتوگۆی كۆســتاالرس لەگەڵ ئۆجەالن. 

بەرپرســی دەزگای هەواڵگریی كینیا دێتە الی 

ئۆجەالن، بــەاڵم وەزیری دەرەوەی یۆنان بە 

ئۆجەالن دەڵێت: بە قســەی كینیەكان بكات 

و سواری فڕۆكەكە ببێت، ئەو فڕۆكەیە هیی 

توركیا بوو كە ئۆجەالن داوای كردبوو ببرێتە 

هۆڵەندا.

دواتریــش ئەنــدام پەرلەمانێكــی كینیــا ڕای 

گەیاند، كە بەرپرسانی واڵتەكەی لە بەرانبەر 

تەســلیمكردن ئۆجــەالن )5( ملیــۆن دۆالری 

وەرگرتوە.

 )Necatei Bilicon( هەروەها نەجاتی بلیجان

ســەرۆكی دەزگای هەواڵگریی توركیا )میت( 

ڕای گەیاند كە موســادی ئیســراكی هاوكاری 

كردوون، جگە لە كینیا و یۆنان و ئەمەریكا.

بــاس لەوەیــش دەكات، كــە ئــەو تیمــەی 

ئۆجەالنیــان ڕفانــد پێش چەنــد ڕۆژ دەگەنە 

ئۆگەنــدەی دراوســێی كینیــا و چاودێریــی 

ڕەوشەكە دەكەن.

كوردەكانیش تێوە گالون
بریتا بۆلەری پارێزەری ئۆجەالن و نووسەری 

كتێبەكــە دەڵێــت »پێدەچێــت هــەر كام لە 

كــوردەكان كــە هاوەڵــی ئۆجــەالن بــوون. 

)ئەلیكــس، جــۆن، زێریــن( دەســتیان لــە 

گرتنەكەی ئۆجەالنی هاوڕێیان هەبێت.

پاشــان ئۆجەالن دەبرێتە دەریای مەرمەرە لە 

دوورگەیەك بە ناوی )ئیمیراڵی( كە دەكەوێتە 

پەنجا كیلۆمەتر باشووری ئەستەنبوڵ.

ئــەم دوورگەیە شــوێنی بەندكردنی خەڵكانی 

وەك )مەندرس و یەڵماز گۆنایە، بەاڵم ئێستا 

تەنهاوتەنها ئۆجەالنی تێدا بەند كراوە.(

بە هەر حاڵ ئەم كتێبە پێویستە بخوێنرێتەوە 

و هەڕەشــەكان بە جیدی وەربگیرێن و كورد 

دەبێــت لەمە زیاتر لە پێوەندیی خۆی لەگەڵ 

ئەمەریكا و واڵتانی ئەورووپا بە ئاگا بێت.

ئەمــە بەســەرهات و پیالنــەكان بــوو بــۆ 

دەســتگیركردنی عەبدولاڵ ئۆجــەالن ڕێبەری 

پارتــی كرێكارانــی كوردســتان )PKK( بەاڵم 

دواییــن قســە ئەوەیە پاش بیســت ســاڵ لە 

زیندانیكردنــی عەبدولــاڵ ئۆجەالن كەی ئازاد 

دەكرێت لە زیندان؟


