
فایلی  تایبەت بە
 باکوری كوردستان



من  خوێندکارى مام جەاللم، لە ژیانى سیاسیدا وەک 
مامۆستایەک بۆ خۆم بینیومە و گوێم لێ گرتوە

ئامادەکردنی: شنیار

عوسمان ئۆجەالن: ئەندامى پێشووى کۆنسەى سەرۆکایەتیى 
پارتى کرێکارانى کوردستان )پەکەکە(:



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 96

*ســەرەتا لــە باکــوورەوە دەســت پــێ 
دەکەیــن، ڕەوشــى باکــوور چۆنــە؟ ئایا 
ئێستا شــەڕى )پەکەکە( و تورکیا توندتر 

بوەتەوە؟ 
عوســمان ئۆجەالن: لە هەمــوو گۆڕەپانى 
تورکیادا شــەڕى دەوڵەت لە دژى تێکۆشــانى 

ئازادیى کورد لە باکوور بەردەوامە، ئەم سێ 

ســاڵەى کۆتایى بە بێ ناوبڕ شــەڕ بە هەموو 

ئاســتەکانیەوە: ئاسمانى، دەریایى و وشکانى 

بەردەوامە، دەوڵەت هەموو هێزەکانى خۆى 

بــە کار هێنــا لــە دژى تێکۆشــانى نەتەوەی 

کــورد، لەبەر ئەوە ڕەوشــى ئێســتاى تورکیا 

بــاش نییە، هەر کاتێک بزافى نەتەوەى کورد 

کەمێــک الواز بووبێت و چاالکیى ســەربازى 

کەم بووبێتــەوە، تورکیا ســتراتیژییەکى تازە 

بەڕێــوە بردوە و زیاتر هەمــوو هێزى خۆى 

بــە کار دەهێنێت بۆ ئەوەى بزافى نەتەوەیى 

کورد تێک بشکێنێت، من دەڵێم ئەوە کارێکى 

هەڵەیە، سەدام نەیتوانى خەڵکى کورد لە ناو 

بەرێــت، ئەى چۆن کۆمارى تورکیا دەتوانێت 

25 ملیــۆن خەڵــک لە نــاو بەرێ.لە الیەکى 

تــرەوە بزافــى نەتەوەیى لە هەمــوو واڵتان 

و لــە جیهان ســەرکەوتوو بوە.ئێســتا جیهان 

ئــاگادارە و بزافى نەتەوەیى کورد بە الیەنى 

هێــزى جیهانى قەبووڵ کــراوە، جیهان ڕێگا 

نادات بزافــى نەتەوەیى کورد لە ناو بچێت، 

خەڵکــى کورد 25 ملیۆنــن بزافى نەتەوەییى 

خۆیــان بە ئــازادى بەڕێــوە دەبــەن، لەبەر 

ئەوە دەڵێم ســتراتیژى تورکیا ســتراتیژییەکى 

هەڵەیە بیەوێــت بزافی نەتەوەیى کوردی لە 

نــاو ببات، گەر هێز و ڕێکخســتنەکانی الواز 

بــکات، ناتوانێت بزافى کورد لە ناو بەرێت، 

تورکیا پێشــتر لە دژى ڕێکخستنەکانى شەڕى 

دەکرد، بەاڵم ئێســتا هێزى ئاســمانى بە کار 

دەهێنێــت، 24 کاتژمێر هێزى تورکیا لە دژى 

گەریالکانى کورد بە کار دەهێنێت، بەو شێوە 

ناتوانێــت بــەردەوام هێرش بکاتە ســەرمان، 

چونکە ئابووریى تورکیا بەرگەى ئەو هێرشــە 

زۆرانــە ناگرێت و خەڵکى کورد پشــتگیریى 

تورکیــا ناکات، بەڵکوو بە پێچەوانەوە خەڵک 

زیاتــر لــە دژى تورکیا هەڵوێســتیان دەبێت 

و ئابووریــى تورکیــا الواز دەبێــت، ئەمــڕۆ 

دابەزینــى ئاســتى ئابووریــى تورکیا هۆکارى 

ســەرەکیى ئــەو شــەڕەیە کە لــە دژى کورد 

دەیکات، هێزى ئاســمانى بە بێ وەســتان بە 

کار دەهێنێــت بۆ دژى گەریــال، ئەمەیش لە 

ســەر ئابووریــى تورکیا بارێکــى گرانە، هیچ 

ئابوورییــەک بەرگەی ئەو هێرشــانە ناگرێت، 

ســوپای تورکیا زانیاریــى هەبێت کوردێک لە 

شاخێکدایە بۆمبارانى دەکات، لەبەر ئەوە لە 

ئەم ستراتیژییەدا سەرکەوتوو نابێت و تورکیا 

لە ئەنجامــدا دووچــارى تێکچوونى ئابوورى 

دەبێتەوە، تورکیا لەوە تێ بگات کە شەڕێکى 

هەڵــەى دەســت پــێ کردوە.کــورد داواى 

ئاشــتى دەکات، کــورد چەند داواى ئاشــتى 

بــکات، تورکیا زیاتر هێزى ســەربازى بە کار 

دەهێنێت، ئەگەر کورد بەردەوام بێت تورکیا 

ناتوانێت بەو شێوەیە شەڕ بکات، تورکیا ئەو 

کاتە دەکەوێتە ناو ئاڵۆزییەکى گەورەوە و بە 

هۆی بەردەوامى لە سەر ئەو هێرشانە بەرەو 

الوازى دەڕوات.

 

* ستراتیژى )پەکەکە( لە بەرانبەر تورکیا 
تا چەند سەرکەوتوو بوە، هەندێک دەڵێن 
)پەکەکە( شکستی خواردوە؟ بۆچوونى تۆ 

چییە لە سەر ئەو بابەتە؟ 
عوسمان ئۆجەالن: هێز و تواناى )پەکەکە( 
کەم بوەتەوە، مــن ناتوانم بڵێم تێکچوونێک 

هەیــە، لە ســەر خاکى باکوورى کوردســتان 

چاالکــى لەشــکرى و سیاســى بەردەوامــە و 

تێــک نەچوە، لــە الیەکى تــرەوە )پەکەکە( 

ناتوانێت شــەڕى گــەورە بــکات الوازبونێک 

لــە هێز و توانــاى بەدیدەکرێت، دەتونا بڵێم 

)پەکەکــە( الواز بوە، شکســت و لەناوچوون 

نییــە بەڵکــوو الواز بێت، پێویســت دەکات 

پێداچوونەوە بە چاالکى خۆی بکات، پێویستە 

)پەکەکــە( کۆتایى بە شــەڕە بەردەوامەکانى 

خــۆى بهێنێت بــەو ســتراتیژییەوە دەتوانێت 

لە ماوەیەکى کەمدا ســەرکەوتن بە دەســت 

بهێنێت، لە الیەکى تــرەوە تورکیا هێزەکانى 

خۆى زیاتر بەشــێوەى دیپلۆماسى ڕادەهێنێت 

و زیاتــر تورکیــا دەتوانێــت پالنــى ئابوورى 

دابڕێژێــت، هەموو ڕۆژێک لــە تورکیا پالنى 

ئابووریــى تــازە دادەڕێژرێــت، تورکیا دژى 

ئەمەریکا و یەکێتى ئەوروپا و لە دژى هەموو 

کەســە، هێزى تورکى هێزێکــى گەورە نییە، 

لەبــەر ئەوە تورکیا لە ســنوورى خۆى تێپەڕ 

دەکات و ناتوانێــت بــە الیەنى ســەربازى و 

ئابوورى و سیاســیى بەردەوام بێت لە ســەر 

ئەو هێرشــانە، من دەڵێم )پەکەکە( و تورکیا 

لــە هەر دووکیاندا الواز بــوون و ئاڵۆزییەک 

بە دى دەکرێت، لەبەر ئەوە هەر دوو الیەن 

لــە نــاو ئاڵۆزییەکــدان، پێویســتە )پەکەکە( 

هەنگاوى تــازە بنێت، من دەڵێــم )پەکەکە( 

هەتــا ئێســتا هەنــگاوى یەکێتــى نەتەوەیى 

هەنگاوێــک هەموو الیەنەکان لە تێکۆشــانى 

نەتەوەیــى جێگاى خۆیان بگرن بەاڵم جێگاى 

خۆیــان نەگرتوە، )پەکەکــە( دەڵێت: ئەوەى 

من دەڵێم ئەوە ڕاستە پێویستە هەموو کەس 

و الیەنــەکان بڕیارى من جێبەجێ بکەن، من 

دەڵێــم ســتراتیژى )پەکەکــە( هەڵەیە، لەبەر 

ئــەوە پێویســتە بە زووتریــن کات )پەکەکە( 

هەنگاوى تازە بنێت، بەر لە هەموو شــتێک 

ئەو کەســەى لــە شــۆڕش دوور کەوتوەتەوە 

لە شــۆڕش نزیکى بکەنــەوە، ئەو خەڵکانەى 

کە عاجزن پێویســت دەکات لێبوردن بۆ ئەو 

کەســانە دەربکــەن کە و خەباتێکــى تایبەت 

بــۆ ئــەو کەســانە بکرێــت واتــا بەرەیەکى 

نەتەوەیــى بەرقــەرار بــکات، )پەکەکــە( بۆ 
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ئــەو بابەتە هەنگاوى جددى نانێت، دەتوانم 

بڵێــم )پەکەکە( هێزێکى هەنگاوى نوێ نییە، 

کاتێکیــش کە هەنگاوى نوێ نەبێت ئەو کاتە 

بەرخۆدان الواز دەبێت.

الیەنــە  لەگــەڵ  )پەکەکــە(  *پێوەنــدى 
سیاســییەکان ترى باکوورى کوردســتان 

بەتایبەت )هەدەپە( لە چ ئاستێکدایە؟ 
عوســمان ئۆجەالن: )پەکەکە( لە ئێســتادا 
هەنگاوى گرینگى خۆى لەگەڵ هیچ هێزێکى 

تــر قەبــووڵ نــاکات، )پەکەکــە( دەڵێت من 

هێزێکم بــە تەنهام هیچ هێزێکى تر قەبووڵ 

ناکــەم، لەبــەر ئــەوە نایەوێت لەگــەڵ هێز 

و گروپى تــرى سیاســى بیروبۆچوونى خۆى 

ئاڵوگۆڕ بکات و دانوســتاندان بکات ئەو کاتە 

بەیەکەوە لە دژى داگیرکارى لەناو خەباتێکى 

سیاسیدابن یان ســەربازیدا بن، لە بەرنامەى 

)پەکەکە( دا یەکێتــى نەتەوەیى بە گوێگرتنە 

لــە )پەکەکــە( بەو ماناییــەى )پەکەکە( بڕیار 

دەربکات و هەموو هێز و الیەنە سیاسییەکان 

دەبێــت پابەند بن بــە بڕیارەکانى )پەکەکە( 

وە، بــە بۆچوونى من ئەو نزیکبونەوە و ئەو 

سیاســەتە زۆر هەڵەیــە، پێویســتە )پەکەکە( 

ڕاستیەک بزانێت )پەکەکە( نەڵێت زۆر هێزى 

سیاســیى تر هەیــە بەاڵم ئێمــە بیروبۆچونى 

خۆمــان جیاوازە، پێویســتە )پەکەکە( تەڵێت 

من بە تەنهام و کەســیى تــر نییە من دەڵێم 

)پەکەکە( پێویســتە لەگەڵ هەموو کەس گوێ 

بگرێــت و گفتوگــۆ بــکات، ئەو سیاســەتەى 

)پەکەکە( دەیکات هەڵەیە، )پەکەکە( هەموو 

جارێــک ئــەو هەاڵنــە دووبــارە دەکاتەوە، 

لەبەر ئەوە لە بەشــى ســەربازى و سیاســى 

و دیپلۆماســى )پەکەکــە( لــە چواچێوەیەکى 

تەنگدایە، ئەگەر )پەکەکە( لەو چوارچێوەیەدا 

بێــت )پەکەکــە( ســەرناکەوێت ئــەو کاتــە 

دەرفەت دەداتە هێزى دەسەاڵتدار )پەکەکە( 

لە ناو بەرێت.

لە ئێســتادا  )پەکەکــە(  *ئەڵتەرناتیفــى 
کێیە؟ 

عوســمان ئۆجەالن: ئەڵتەرناتیڤى )پەکەکە( 
نییــە، ئەو کاتەى کە )پەکەکە( دروســت بوو 

یەک ســتراتیژى پێش دەخست ئەویش وەکو 

هێزى تر نەبێت و یەکگرتوو بن، بەهێزبوون 

و توانــاى )پەکەکە( لە ســەر نەبوونى هێزى 

تر بەردەوامە، لەبەر ئەوە )پەکەکە( نایەوێت 

هێزێکى تر لە گۆڕەپانى کوردستاندا هەبێت، 

کاتێک کە هێزێکى تر دروست نەبوو، خەڵک 

ناچار دەبێت پشتگیریى )پەکەکە( بکات، واتا 

)پەکەکــە( هێزى خۆى لە ســەر لەناوچوونى 

ئاڵتەرناتیڤ دروســت کردوە. هێزێکى تر لە 

مەیدانــدا نییــە، ئەوە الوازیــى )پەکەکە(یە، 

ئەگــەر )پەکەکــە( لەگەڵ هێزێکــى تر ڕێک 

بکەوێت و بە یەکەوە تێکۆشــان بکەن، ئەوە 

لــە بەرژەوەندیى )پەکەکە( دەبێت، بەاڵم بە 

دڵنیاييیــەوە )پەکەکــە( ڕێگا نــادات هێزێکى 

تــر دروســت ببێت، ئەگەر هێــزى )پەکەکە( 

بــە تەنها بێــت و ئەڵتەرناتیف نەبێت، وەک 

ئێســتا )پەکەکە( دەسەاڵتدارە لە کوردستان و 

دەســەاڵتدارى سیاسییە، ئەمە الیەنی الوازیى 

پەکەکەیــە، ئێســتا ئەڵتەرناتیڤى )پەکەکە( لە 

مەیداندا نییە.

* بارودۆخــى عەبدولــا ئۆجەالن ئێســتا 
لە زینداندا چۆنە؟ هاوســەرۆکى گشــتى 
)هەدەپــە( دەڵێت: هەتا گۆشــەگیرى لە 
ســەر ئۆجــەالن هەبێــت ئاشــتى بە دی 

نایەت؟ 
عوســمان ئۆجــەالن: دانوســتاندن لەگــەڵ 
عەبدولــا ئۆجــەالن نییــە، بــە هەوڵدانــى 

خانەوادەکەى، پەرلەمانتار محەمەد ئۆجەالن 

هــەوڵ دەدات ســەردانى ئۆجــەالن بــکات، 

بــەاڵم تورکیا ڕێــگا نادات، ئــەو ڕێکەوتنەى 

لــە نێوان هێــزى دەســەاڵتدار و ئاکپارتى و 

ئێمە تێکچــوو، دەتوانم بڵێم ئۆجەالن هێزى 

ئاشــتییە، هەر چەنــد لە نــاو زینداندا بێت 

هەمــوو کات، هەموو دەرفەتێک بۆ ئاشــتى 

بە کار دەهێنێت، وەک چۆن کاتێک ئۆجەالن 

بیرى لە شــەڕ کردەوە لە هەمان کاتدا بیرى 

لە ئاشــتى کردەوە، ئۆجەالن لە کاتى خۆیدا 

نوێنەرى شەڕ و ئاشتییە، ئەمڕۆیش بە هەمان 

ســااڵنى ڕابــردوو نوێنەرى ئاشــتییە، هەموو 

کــەس دەیەوێــت ئۆجەالن لێــدوان بدات و 

سیاســەتێکى ئاشتى دەســت پێ بکات، بەاڵم 

بەداخەوە ئەو هێزانەى نەتەوەپەرستى تورک 

من دەڵێم ستراتیژى 
)پەکەکە( هەڵەیە، لەبەر ئەوە 
پێویستە بە زووترین کات 
)پەکەکە( هەنگاوى تازە 
بنێت، بەر لە هەموو شتێک 
ئەو کەسەى لە شۆڕش 
دوور کەوتوەتەوە لە شۆڕش 
نزیکى بکەنەوە

“
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ڕێگا بەوە نادەن کە بەشێکیان لە ناو ئاکپارتیدا 

بوون لەوانــە پارتى )مەهەپە(، دەتوانم بڵێم 

کەمێــک لە هێزى نەتەوەپەرســت الواز بوە 

و ئــەو ڕێکەوتنــە بەرەو تێکچــوون چوە، تا 

دانوســتاندن بکرێت بۆ ئــەوەى کە ئۆجەالن 

ببینرێــت و خەباتى ئاشــتى بەڕێوە بەرێت، 

ئێســتا خۆرهەاڵتــى ناوەڕاســت و خۆرئاواى 

کوردســتان و تورکیــا لە هەمــوو کات زیاتر 

پێویســتیان بە ئۆجەالن هەیە، بۆیە ئۆجەالن 

بــۆ خەڵکى خۆرهەاڵتى ناوەڕاســت و تورکیا 

دەرفەتى ئاشتی و چارەسەری سیاسییە.

* هەڵوێســتتان ســەبارەت بــە محەمەد 
ئۆجەالن چۆنە کاتێک ئاماژەى بەوە کردوە 
کە لە بەرانبەر گۆشــەگیریى ئۆجەالن لە 

زیندانــى ئیمڕاڵیدا داواى ڕاپەڕین دەکات 
لە باکوورى کوردستان؟ 

عوســمان ئۆجــەالن: مــن ســەرەتا گوتم 
زیندانیکردنــى ئۆجــەالن هەنگاوێکــى بــاش 

نییە، خەڵکى کورد دەڵێن ئۆجەالن سەرۆکى 

ئێمەیە، کاتێک خەڵک بە ســەرۆکى خۆیانیان 

دانــا دەبێــت ڕێز لــە بیروبۆچوونــى بگرن، 

تورکیــا بــە ڕاوێــژ لەگــەڵ هێــزى جیهانــى 

عەبدولــا ئۆجەالنــی زیندانی کــرد، تورکیا 

هەڵــە بوو، مافــى تورکیا نییــە ئۆجەالن لە 

زیندانــدا بهێڵێتەوە، من دژى ئەو سیاســەتى 

تورکیام، لــەو ڕۆژەوەى ئۆجەالن دەســتگیر 

کراوە من داواى ڕاپەڕینم دەکرد، بە هەموو 

کــوردم گــوت یەک ڕێگا هەیــە کە ئۆجەالن 

ئازاد بکرێت، ئەویش ئەوەیە پێویستە هەموو 

خەڵکى کورد ڕاپەڕین بکات، بە بێ ڕاپەڕین، 

نــە ئۆجــەالن ئــازاد دەکرێــت، نــە مافــى 

نەتەوەیى دەپارێزرێت، ئەو بانگەوازەى ئێمە 

لــەو کاتــەوە بەردەوامە تا ئێســتا، ئەمەیش 

پشتگیرییە بۆ محەمەد ئۆجەالن.

* وەکو دەبینین ئاڵۆزیی نێوان )پەکەکە( 
و  بەردەوامــە  تورکیــا  حکوومەتــى  و 
زیاتریش دەبێت، پێت وایە ئەم ئاڵۆزییانە 
چۆن چارەســەر دەکرێن؟ جگە لە گفتوگۆ 
و دانوستان لە نێوان تورکیا و )پەکەکە( 

ڕێگا چارەسەری تر هەیە؟ 
عوســمان ئۆجەالن: )پەکەکە( لە سیاسەتى 
ئۆجــەالن دوور کەوتوەتەوە، ماوە 21 ســاڵ 

مام جەالل و ئۆجەالن
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دەبێــت بیروبۆچوونى ئۆجــەالن و )پەکەکە( 

لــە یەکتــر دوورن، مــاوەى 3 ســاڵ دەبێت 

)پەکەکە( پێوەندیى بــە ئۆجەالنەوە نەماوە. 

جەمیــل بایــك 3 ســاڵ پێــش ئێســتا گوتی 

ئێمە لــە بڕیارەكانی خۆماندا ســەربەخۆین، 

ئۆجــەالن ناتوانێــت بــە ناوی ئێمــەوە بڕیار 

بدات. هێزی كورد دەبێت سیاســەت بكات، 

کــورد لە باکــوور 25 ملیۆنە ئەگــەر توانای 

ســەربازی بە كار بهێنن لەو باوەڕەدام توركیا 

ناتوانێت لە بەرانبەریدا بوەســتێت، ئەو كاتە 

توركیا ناچارە چارەسەری سیاسی بگرتە بەر، 

لەبــەر ئەوە پێویســتە پەكەكە جارێكی تر بە 

بەرنامــەی خۆیــدا بچێتــەوە و بێتەوە ســەر 

چارەسەركردنی سیاسی، ئەگەر وا بوایە، لەو 

بــاوەڕەدام لە ماوەیەكی كورتدا چارەســەری 

سیاسی بە ڕێگایەكی ئاشتییانە دەكرێتەوە ئەو 

كاتــە كــورد دەتوانێت لەو ڕێگایــەوە بەرەو 

پێشەوە بچێت.

*پێت وایە دانوستان لە نێوان پەكەكە و 
توركیا بوونی دەبێت، ئایا تا چەند پەكەكە 
ئامادەیە دانوســتان لەگەڵ توركیا بكات 
یان توركیا تا چەند ئامادەیە دانوســتان 

لەگەڵ پەكەكە بكات؟
عوســمان ئۆجەالن: ئۆجەالن چەند خورت 
بێت بزافی نەتەوەیی لە باكووری كوردســتان 

خــورت دەبێت، ئەگەر ئۆجــەالن الواز بێت 

پەكەكەیــش الوازە و چاالكیــی سیاســی و 

ســەربازیی پەكەكــە الواز دەبێــت، بۆیە من 

بــە بەرپرســانی پەكەكە دەڵێم بــە زووترین 

كات بــە بــێ ســەرۆك ئۆجــەالن ناتوانرێت 

هیــچ بوارێكی ژیان بەرەو پێشــەوە بڕوات. 

ســەركردایەتیی پەكەكە هەوڵــی ئەوە بدەن 

كــە ئۆجــەالن بەهێز بكەن، تــا وەكو بزافی 

نەتەوەیــی پەكەكەش بەهێــز ببێت و ڕێگای 

چارەســەری سیاســی كــراوە بێــت، مــن بە 

)پەكەكــە( دەڵێم مــن لەو باوەڕەدام ئێســتا 

لــە هەمــوو كاتێك زیاتر كارتی چارەســەری 

سیاســی لە پێشــەوەیە، پێویســتە پەكەكە بە 

زووتریــن كات هەنــگاوی ئاشــتییانە بنێت و 

چارەســەری سیاســی هەڵبژێرێت، ئەم شەڕە 

هۆكارێكــە بۆ ئــەوەی هەنگاوەكانــی توركیا 

زیاتر و گەورەتر بن، من چارەســەری هێزی 

سیاســی لە پاشــەڕۆژدا دەخوازم لە باكووری 

كوردســتان، چارەســەری سیاســی یەكێكە لە 

چارەســەرە ڕاستەكان و پێویســتە لە ئێستادا 

ئااڵی ئاشتی بەرز بكرێتەوە.

* بۆچوونــی تۆ چییە لە ســەر بارودۆحی 
خۆرئــاوای كوردســتان؟ ئایــا پێوەندیی 
)پەكەكــە( لەگەڵ الیەنە سیاســییەكانی 

خۆرئاوای كوردستان چۆنە؟
یەكێتیــی  پارتــی  ئۆجــەالن:  عوســمان 
دیموكراتی گەالن )پەیەدە( ڕێگایەكی ڕاســتی 

هەڵبــژاردوە، ســاڵی 1991 داوای لە پەكەكە 

كــرد كــە پێویســتە لەگــەڵ هێــزی جیهانی 

تێكەاڵوییەكــی ڕاستودروســت بكەن، پەیەدە 

بە سیاســەتە ڕاستەكانی بەرەو پێشەوە چوو، 

لــە ســەر ڕێگایەكــی ڕاســتدایە و پێویســتە 

بەردەوام بێت، هەر چەند هەڕەشەی توركیا 

بــەردەوام بێــت، مــن دەڵێم لــە خۆرئاوای 

كوردســتان ئــەو ســتراتیژییەی كە بــە كاری 

دەهێنن دروستە، بەاڵم كەمێك كەموكورتیی 

هەیــە، ئەویــش ئەوەیــە كە نەدەبــوو ڕێگا 

بدەن بە ســەدان هەزار كەس ئاوارە ببن لە 

ســووریا چوونەدەرەوەی واڵت و ڕەوشــێكی 

تــازە دروســت بكرێــت، بــۆ ئــەوەی ئــەو 

خەڵكە بگەڕێتەوە خۆرئاوای كوردســتان واتا 

پۆتانســێڵی هێزێكــی چەكداری لــە توركیا و 

بەتایبــەت لە باشــووری كوردســتان نزیكەی 

ملیۆنێك كورد ئــاوارە بوون، ئەگەر ڕێگا بۆ 

زەمینەی سیاســی و ئابــووری خۆش بكرێت 

و خەڵــك بگەڕێتــەوە ناوچەكانــی خۆیــان، 

ئەو كاتــە دەتوانرێت ســوپایەكی ســەربازی 

دروســت بــكات و هێــزی جیهانــی ئامادەن 

پشــتگیریی ئەو ســوپایە بكەن، دەتوانم بڵێم 

لە دوو الیەنــەوە كەموكورتی هەیە: پەیەدە 

لە نــاو خەباتێكدایە كە نایەوێت ئەنەكەســە 

بەشــداریی بــکات، كــە ئــەوە هەڵەیەكــی 

گەورەیە، پێویســتە پەیەدە بە زووترین كات 

چارەســەری ئەو هەڵەیە بكات و یەكێتییەكی 

نەتەوەیی لە خۆرئاوا بەرەو پێشــەوە بچێت. 

لــە الیەكی تــرەوە پێویســتە چیتــر پەكەكە 

نەبێتە بارگرانی لە سەر خۆرئاوای كوردستان، 

پەكەكــە باوەڕی بــەوە هەبێت كــە پەیەدە 

لــە هەموو الیەنەكانی تر باشــتر ئیشــوكاری 

خۆی بەڕێوە دەبات، پەیەدە بە سیاســەتێكی 

ســەربەخۆ دەتوانێــت واڵت بەرەو پێشــەوە 

بەرێت، ئەگەر پەكەكە نەبێتە ئاستەنگ، لەو 

باوەڕەدام توانای توركیا كەم بێتەوە، تەنانەت 

دەتوانرێت توركیا و دەســەاڵتدارانی خۆرئاوا 

لەگــەڵ یەكتــر دانوســتاندن بكــەن، پەكەكە 

هێزێكی شــەڕە، نــەك هێزی چارەســەری، 

ئەگەر لــە خۆرئاوا پەیەدە ســەربەخۆ بێت، 

ئــەو كاتــە پەیــەدە ئاســتەنگی لە بــەردەم 

نامێنێت و دەتوانێت ئاشــتییانە هەنگاو بنێت 

و ڕێگا بە هەڕەشــەكانی توركیا نەدات هەم 

بــە دیپلۆماســی و هەم ئەگەر پێویســت بە 

بە ڕێگای ســەربازی بکات، بتوانێت وەاڵمی 

توركیا بداتەوە.

*دەگوترێــت لــە خۆرئــاوای كوردســتان 
الیەنە سیاسییەكان دەیانەوێت ڕێكەوتن 
لەگەڵ حكوومەتی بەشــار ئەسەد بكەن، 
ئایــا هەنگاوێکــی وا كێشــەی كــورد لە 
خۆرئاوای كوردســتان چارەســەر دەكات؟ 
ئایــا تا چەنــد پەكەكە دەچێتــە ژێر ئەو 

ڕێكەوتنەوە؟
عوســمان ئۆجەالن: لە باشووری كوردستان 
لەگەڵ حكوومەت دانوســتان هەبوو، كاتێك 

كە دانوســتاندن ڕەت كرایەوە، ڕەوشەکە لە 
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بەرژەوەندیــی كورددا نەبــوو، لە خۆرئاوای 

كوردســتان حكوومــەت ئەگــەر ڕێــگا بــە 

كــورد بــدات ببێت بە هێزێكی ســەربازی و 

سیاســی ئەو كاتە سیاســەتێكی ڕاستە، ئەمڕۆ 

دانوســتاندن لەگەڵ حكوومەتی بەشار ئەسەد 

ڕێگایەكی دروســتە، لــە تێكۆشــانی كورددا 

ڕێگای دانوســتاندا ڕێگایەكی تێكۆشانە كەس 

بە هەڵە تێ نەگات، ئەوە ڕێگای تەسلیمبوون 

نییــە، بەڵكوو ڕێگایەكی تێكۆشــانە و ڕێگای 

پێشخســتنی مافی كــوردە لەبەر ئەوە لەگەڵ 

دانوســتاندندام، پەیــەدە ڕێگایەكــی هەڵەی 

حكوومــەت  لەگــەڵ  كــە  هەڵنەبــژاردوە 

دانوســتاندنی كــردوە، بەڵكــوو وەســتاندنی 

دانوســتان ڕێگایەكی هەڵەیە، لــە ڕابردوودا 

گوتم كە پەیەدە هێزێكی سیاسی و چەكدارین 

و پێویستە ڕێگای چارەسەری سیاسی و كراوە 

بێت لە ســەر ئەو بنەمایە ڕێگای چارەســەر 

كــراوە بێــت لە ســەر ئــەو بنەمایــە هێزی 

گەوەر و بچوك پێویســتە دانوستاندن لەگەڵ 

دەسەاڵت بكەن لە ڕێگای ئەو دانوستاندانەوە 

دەتوانرێــت ڕێــگای چارەســەری فەراهــەم 

بكرێت.

خۆرهەاڵتــی  كوردانــی  بارودۆخــی   *
كوردستان لە ئێستادا لە چ ئاستێكدایە؟ 
عوســمان ئۆجــەالن: نزیكــی دوو مانــگ 
بە ســەر هێرش بۆ ســەر حیزبــی دیموكرات 

تێپەڕیــوە، ئەو هێرشــە هەنگاوێكی مێژوییە 

و ئیفالســبوونی ئێرانە و سەركەوتنی كوردە، 

ئێران دەیەوێت بە هێرش ڕێگا لە مافی كورد 

بگرێت، كورد گەیشــتوەتە ئاســتێك كە بەو 

هێرشانە ڕاناوەســتێت، هێزی جیهانی ئەمڕۆ 

دژایەتیــی ئێــران دەكات، خەڵكــی ئێرانیش 

دژایەتیــی ئێــران دەكــەن بــۆ دەســتكەوتی 

مافەكانــی خۆیــان. توركیــا و ئێــران هــەر 

كاتێــك توانییان مافی نەتــەوەكان بدەن ئەو 

كاتــە كێشــەكانی خۆیان چارەســەر دەكەن، 

گــەر دژایەتیی ناوخــۆی ئێــران و دژایەتیی 

نیونەتەوەیی بەرانبەر  ئێران بەردەوام بێت، 

لــەو بــاوەڕەدام، بارودۆخی ئێــران ئاڵۆز و 

خــراپ دەبێت، تەنانەت مەترســی لە ســەر 

ئێــران هەیە كــە بكەوێتــە نــاو ئاڵۆزییەكی 

گەورەتــر، لە ئێراندا گەلێــك نەتەوە هەیە: 

بەلــوج، عەرەب، ئازەری و كــورد دەکرێت 

ئەمانــە دەرفــەت وەربگــرن و خۆیان ڕێك 

بخــەن كە دەســەاڵت بگرنە دەســت و ببن 

بــە دەوڵەت. گرینگــە بزانین لــە داهاتوودا 

دەوڵەت هەنگاو دەنێت تا كێشــەكانی ناوخۆ 

چارەســەر بــكات، یان ئاڵۆزییەكــی گەورەتر 

دروست ببێت و ئێران دابەش ببێت و نەتەوە 

بچوكەكان ببنە دەوڵەت. لەبەر ئەوە ئێران بە 

كاتێكی گرینگ و مەترسیداردا تێپەڕ دەبێت.

*پێوەندیــی پــژاك لەگــەڵ پەكەكــە لــە چ 

ئاســتێكدایە لە كاتێكدا پەكەكە دەڵێت: پژاك 

بوەتە هۆی دروستبوونی كێشە و گرفت؟

عوســمان ئۆجەالن: بە ناوی پەكەكەوە ئێمە 

پژاكمان دروســت كرد، من خەباتێكی باشــم 

كرد لە ناو پژاكدا، كاتێك ئاڵۆزییەك لە ئێران 

دروســت دەبێت پژاك هێزێكی سەرەكییە تا 

بتوانێت بەتایبەت لــە دەوروبەری ئورمیە و 

زەردەشت و مهاباد چاالكیی سیاسیی سەربازیی 

خــۆی بــکات، پژاك لەو ناوچانــەدا هێزێكی 

زینــدوە. پژاک هێزێكە لە دژی ڕژێمی ئێران 

لــە كەمیندایە، وەك چۆن پەیەدە لە خۆرئاوا 

بــوە خاوەنــی هێز و دەســەاڵت، پــژاك بە 

هەمان شێوە دەیەوێت لە خۆرهەاڵت هەمان 

ڕۆڵی پەیەدەی هەبێت، گرینگە هێزەكانی تر 

کە هەموویان لە خەباتی دوورودرێژدان وەك 

حیزبی دیموكرات و كۆمەڵە وەك ئەنەكەسە 

بە بــێ ڕۆڵ نەمێنن و نەبنە هێزێكی بچوك 

و ئەوانیــش هێزی كوردین. تێكەڵیی پەكەكە 

و پــژاك تێكەڵییەكــی ناوەندییــە، كاتێك بە 

پژاكمان دەگوت ببن بە هێزێكی ســەربەخۆ، 

بــەاڵم ناوەندی ئەو كاتەی پەكەكە دەیانگوت 

بــا پــژاك هێزێكی گرێــدراوی پەكەكە بێت، 

ئێســتا پژاك هێزێكی گرێــدراوی پەكەكەیە، 

چەند پژاك ســەربەخۆ بێــت، بەدڵنیایییەوە 

بــۆ دواڕۆژ  پــژاك  پەكەكــە و  تێكەاڵویــی 

دروست نییە.

*پێتان وایە پرســی كورد لە خۆرهەاڵتی 
كوردســتان چارەســەر دەبێــت؟ زۆربــەی 
الیەنــە سیاســییەكان ئامــاژە بــۆ ئەوە 
دەكەن كە پەكەكە پەل دەهاوێت بۆ هەر 

چوارپارچەی كوردستان؟
عوسمان ئۆجەالن: هێزێك بە تەنها ناتونێت 
كێشەی هەموو كوردســتان چارەسەر بكات، 

كاتێــك ئۆجەالن زیندانی كرا من ســتراتیژیم 

بەرەو پێشەوە دەبرد و پەكەكە خەریك بوو 

لە ناو دەچوو، هەر بەشێك كێشەكانی خۆی 

چارەســەر بكات ئەوە ســتراتیژی ئێمە بوە، 

ئەو ســتراتیژییەی كە ئێمە بەرەوپێشەوەمان 

بــرد بۆ ئــەوە بــوو پەكەكە لــەو ئاڵۆزییەی 

كــە تێــی كەوتوە خۆی دەرباز بــكات، ئەوە 

ڕێگایەك بوو كە پەكەكە بەردەوام بێت، ئەو 

ستراتیژییەی كە هەموو بە شەكانی كوردستان 

بــە یەكــەوە ئازادبن ســتراتیژییەكی ڕاســت 

نییە، هەر بەشــێكی كوردســتان پێویستی بە 

چارەســەری تایبەتی خۆی هەیە، پێویستە بە 

پێی ئەوە هەنگاو بنرێت و چارەسەر بكرێت، 

پێویستە پژاك لە خۆرهەاڵت ستراتیژی خۆی 

بــەرەو پێشــەوە بەرێــت، دەبێت ئــەوە لە 

بیــر نەكرێت مــن بانگــەوازی ڕاپەڕینم كرد 

وەكو هەڤــاڵ و برایەكی عەبدولا ئۆجەالن، 

خۆرهەاڵتــی كوردســتان یەكەم شــوێن بوو 

كــە وەاڵمی ئەو بانگــەوازەی منیان دایەوە، 

داوای  كوردســتان  خۆرهەاڵتــی  خەڵكــی 

ئازادكردنــی ئۆجــەالن و ئازادییــان دەكرد، 

خۆرهــەاڵت ڕێــگا نــادات بزافــی نەتەوەیی 

تێــك بچێــت، لەبەر ئــەوە پێویســتە پژاك 
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هێزێكی ســەربەخۆ بێت. لــە الیەكی ترەوە 

حیزبەكانی تــر هەموویان ئامادە بن هەنگاو 

بنێــن تا كێشــەكانی خۆرهەاڵتی كوردســتان 

بــەرەو چارەســەر بچێت، مــن دەتوانم بڵێم 

بــەرەو دەوڵەتبوونی كــوردی لە خۆرهەاڵتی 

كوردســتان بــەرەو پێشــەوە دەچێــت، ئەو 

ڕۆژی  لەبەردەمماندایــە  كــە  ڕۆژانــەی 

دروستبوونی دەوڵەتی كوردییە لە خۆرهەاڵت 

لــە  كێشــەكانە،  چارەســەركردنی  ڕۆژی  و 

هەمــوو بەشــەكانی كوردســتان پێشــكەوتن 

بكرێت تا چارەســەركردنی كێشــەكان بەرەو 

پێشــەوە بچێــت، خۆرهەاڵت بــۆ ئەوەی بە 

بچووکی نەمێنێتەوە پێویســتە خۆی بە الواز 

نەبینێــت، بــە فیكــر و خەبات گــەورە بن، 

پێشــەنگی و پێشــكەوتن پێشكەشــی هەموو 

بزافی نەتەوەیی بكات.

*  پێوەندیــى )پەکەکــە( لەگــەڵ الیەنە 
سیاســییەکانى باشوورى کوردستان لە چ 

ئاستێکدا دەبینیت؟
عوسمان ئۆجەالن: ئێمە دەزانین باشوورى 
کوردســتان ناوەندى جوواڵنەوەى نەتەوەییی 

کوردە، )پەکەکە( ئەوە قەبووڵ ناکات، ئەگەر 

بــە )پەکەکە( بڵێــت ناوەنــدى جوواڵنەوەى 

نەتەوەیــی کوێیــە، دەڵێــت منــم، ناڵێــت 

باشــوورى کوردستان، من وەک واڵتپارێزێکى 

کورد بە دڵێکى ساف دەتوانم بڵێم سەد ساڵە 

ناوەنــدى جوواڵنەوەى نەتەوەیی باشــوورى 

کوردســتانە، ئــەم بیروبۆچوونــە ڕاســتە لە 

هەموو کاتەکان باشوورى کوردستان پێشەنگى 

بۆ جوواڵنــەوەى نەتەوەیی کورد کردوە، لە 

کاتــى ڕەحمەتى عەبدولســەالم بارزانى هەتا 

ئێســتا جارجار جوواڵنەوە فشــارى لە ســەر 

بــوە و شکســتى هێنــاوە و ئێســتا لە ســەر 

ڕێگەى ســەرکەوتن بەردەوامە، ئێســتا باسى 

دروســتبوونى دەوڵەتە، بڕیارى دروستبوونى 

دەوڵــەت زۆر گرینــگ بــوو، ئــەو بڕیــارە 

بەردەوامە تا دەرفەتێک بۆ خەڵکى باشوورى 

دەوڵەتبوونــى  و  بڕەخســێت  کوردســتان 

خۆیــان ڕابگەیەنــن، )پەکەکە( ئەم ڕاســتییە 

نابینێــت، ناڵێــت کە ناوەنــدى جوواڵنەوەى 

کوردســتانە،  باشــوورى  کــورد  نەتەوەیــی 

ناڵێــت لــە دەرفەتى ســەرەتاییدا باشــوورى 

کوردســتانە بۆ دەوڵەتبوون هەنگاو دەنێت، 

لەبــەر ئەوە )پەکەکە( لەگــەڵ جوواڵنەوەیی 

باشــوورى  سیاســیى  هێــزى  نەتەوەیــی 

کوردســتان پێوەندییەکى ڕاستودروستى نییە، 

پێوەندییەکەى بەرژەوەندخوازە، هەر لە بەر 

ئەوەیە ئەم پێوەندییە خزمەت بە پێشکەوتن 

ناکات.

* تۆ ڕیفراندۆم بە کارێکى ســەرکەوتوو 
دادەنێیت، بەاڵم ئەو الیەنەى پێداگرى لە 
ســەر ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی دەوڵەتى 
کوردى دەکرد ئێســتا کێشــە و گرفت لە 
ناوخۆیــی کوردســتان دروســت دەکات، 
ســەبارەت بــەوەى کە لە بەغدا پۆســتى 

پێ نادرێت یاخود پۆســتى سەرۆک کۆمار 
وەرناگرێت، بۆچوونى تۆ لەو بارەیەوە؟

عوسمان ئۆجەالن: ئێمە نەمانگوتوە یەکێک 
بڕیارێکــى ڕاستودروســت دەدات، هەمــوو 

کات بڕیارەکانــى دروســت بێــت، خەڵــک 

ئێمە دەناســن، دەزانن لــە کوێ هاتووین لە 

چ شــوێنێک بووم. کورد چاالکــە، هەندێک 

بیروبۆچوونمان لــە عێراق چاک کردەوە، لە 

سیاسەتمەدارێکى کوردى بەڕێزەوە کاتى مام 

جەالل هەموو هێزەکان پشــتگیرییان دەکرد، 

ئێســتایش پێویســتە هەمــوو هێــزى کــورد 

پشتگیریى بەرهەم ساڵح بکەن، دەبێت ئەوە 

بزانن گرینگیى هەیە لە دەرەوە و لە نەتەوەی 

کوردیــش دەتوانێــت بــۆ پێشــکەوتن ڕۆڵى 

هەبێت، لە سەر ئەو بنەمایە هێزى کورد لە 

بڕیارى سەرکەوتن و دەوڵەتبوون دەرکەوت، 

پێویستە پشتگیریى بەرهەم ساڵحیش بکەن و 

هاوکارى بین لە ســەرکەوتن هەوڵ بدەین تا 

کورد الواز نەبێت، کوردبوونى بەرهەم ساڵح 

ژنە گەریالیەکی پەکەکە لەکاتی ئۆپەراسیۆنی سەربازیدا
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کوردبوونــى کوردە لە ســەر ئەم بنەمایە من 

وەک سیاسەتمەدارێکى سەربەخۆ سەرکەوتن 

بۆ بەرهەم ساڵح دەخوازم.

* پێوەندیــى )پەکەکــە( لەگــەڵ پارتــى 
دیموکراتى کوردستان لە ئێستادا چۆنە؟ 
عوســمان ئۆجــەالن: پێوەندیــى هەر دوو 
هێــز بــە جۆرێکــە لــە دژى یەکتــر نەبــن، 

واتــە پێوەندییــەک نییــە کە بتوانــن پێکەوە 

چارەسەرى پرسگەلى نەتەوەیی بکەن، لەبەر 

ئەوە سەنگ و قورساییەک لە نێوان ئەو دوو 

هێزە نابینم.

* میدیــاى )پەکەکە( بەردەوام شــەرێکى 
ســارد لــە نێــوان )پەکەکــە( و پارتــى 
دیموکراتى کوردســتان دەکات و پارتى و 

بارزانى بە خیانەتکار ناو دەبات؟ 
عوســمان ئۆجەالن: من لە نــاو )پەکەکە( 
کاتێکى زۆر ژیاوم ئەو خاڵە لەگەڵ )پەکەکە( 

دژ بوو، )پەکەکە( لەوەدا وەک کەسى تر نییە، 

دەبێت هەموو خاوەن یەک هەڵوێست و یەک 

بۆچــوون بــن. پارتى دیموکراتى کوردســتان 

باشــى و کەموکورتیى خــۆى هەیە، ناتوانین 

پارتى دیموکراتى کوردستان بە تەواوى ڕەت 

بکەینەوە، بە تایبەت ڕەحمەتى مەال مستەفا 

بارزانــى خزمەتێکــى زۆرى کــوردی کردوە، 

من بــە هەموو هێزى کورد دەڵێم پێویســتە 

تەبایــی و یەکڕیزیى یەکتر بپارێزن و یەکترى 

ڕەت نەکەنــەوە، )پەکەکــە( دەڵێــت ئەوەى 

یــەک هەڵە بــکات ڕەتى دەکەینــەوە، ئەمە 

بیروبۆچوونێکى ڕاســت نییــە، پڕوپاگەندەى 

)پەکەکە( پڕوپاگەندەیەکى دروست نییە، من 

ڕەخنەى لێ دەگرم.

* تۆ ئاماژە بەوە دەکەیت کە سیاســەتى 
)پەکەکــە( بەرانبــەر پارتــى دیموکراتى 
کوردســتان  باشــوورى  لــە  کوردســتان 
سیاســەتێکى هەڵەیــە، بــەاڵم هێنانــى 
دەوڵەتى تورکیا بۆ باشوورى کوردستان و 
لێدان لە )پەکەکە( تا چەند سیاســەتێکى 

سەرکەوتوە؟
عوســمان ئۆجــەالن: هەمــوو کات لێدانى 
تورکیــا لە )پەکەکــە( ڕەت دەکەینــەوە یان 

لێدانــى تورکیا ڕاســت نییــە، وەک گوتوومە 

تورکیــا پێویســتە لەگــەڵ کورد دانوســتاندن 

بکات، پارتى ديموكراتى كوردستان بۆ ئاشتى 

بــە کار بهێنێــت، بــەاڵم بەداخــەوە تورکیا 

دەیەوێــت هەمــوو هێزى کورد بۆ شــەڕ بە 

کار بهێنێت، ئەمە سیاســەتێکى هەڵەیە هیچ 

کاتێک ئەم سیاسەتە سەرکەوتوو نابێت، بڕوام 

وایــە نە پارتــى دیموکراتى کوردســتان و نە 

هیچ هێزێکى تر ناتوانێت تورکیا بوەســتێنێت 

کە نەیەنە سەر خاکى باشوورى کوردستان.

* پێوەندیى هەرێمى کوردســتان لەگەڵ 
)پەکەکــە( لە ئێســتادا خراپــە هەروەها 
پێوەندیى یەکێتیی نیشتیمانیى و تورکیا 
خراپە، بە بۆچوونى تۆ هۆکارەکەى بۆچى 

دەگەڕێتەوە؟
 عوســمان ئۆجەالن: تورکیــا کورد قەبووڵ 
ناکات، دواى ڕێفرانــدۆم تورکیا ڕەتى پارتى 

دیموکراتــى کرد و نایەوێــت پێوەندیى باش 

بێت، لەبەر ئەوە پێوەندیى تورکیا و باشوور 

بــاش نییــە و پێوەندیــى کوردى باشــوور و 

کوردى باکووریــش باش نییە، دەتوانین بڵێن 

پێوەندیى هێزى باکوور و )پەکەکە( و باشوور 

الوازە و پێوەندیى تورکیا و باشووریش الوازە 

و نەچوەتە قۆناغێکــى نوێوە و پێوەندییەکى 

باشیان هەبێت، باشوور بەرانبەر کردارەکانى 

تورکیا بێدەنگە پێویســتە ئەم بێدەنگییە زۆر 

بەردەوام نەبێت و لە کاتى خۆیدا ڕەخنەیان 

هەبێت، ئەگەر نەتوانن دژى بوەســتەوە خۆ 

دەتوانن ڕەخنە بگرن و ناڕازى بن.

کــورد  کــە  کــرد  بــەوە  ئامــاژەت   *
بــە  تورکیــا  لەگــەڵ  پێوەندییەکانــى 
شــێوەیەکى گشــتى بــاش نییــە، بەاڵم 
دەبینیــن تورکیــا لە کاتــى ئەنجامدانى 
ڕیفراندۆم لە هەرێمى کوردستان گەشتى 
ســلێمانى  و  هەولێــر  فڕۆکەخانەکانــى 
داخست، دواتر گەشتەکانى نێوان هەولێر 
و تورکیــاى کردەوە، بەاڵم تا ئێســتایش 
نێودەوڵەتیــى  فڕۆکەخانــەى  گەشــتى 
ســلێمانى بۆ تورکیا نەکراوەتەوە، پێتان 
وایە ئەم هەڵوێستە نشتیمانییە یەکێتیی 
نیشتیمانیى کوردستان باجەکەى دەدات؟

پەیەدە لە ناو خەباتێكدایە 
كە نایەوێت ئەنەكەسە 
بەشداریی بکات، كە 

ئەوە هەڵەیەكی گەورەیە، 
پێویستە پەیەدە بە زووترین 
كات چارەسەری ئەو هەڵەیە 

بكات 

“
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 عوســمان ئۆجەالن: یەکێتیی نیشــتیمانیى 
کوردســتان هێزێکى چەپە، ئێمە دەزانین کە 

چەپ هەموو کات دەیەوێت لە سەرچاوەیەکى 

گشتیى پرســەکان چارەسەر بکات، لە ڕووى 

نەتەوەیییــەوە بــەرەو الوازبــوون دەچێت، 

پەکەکەیــش چەپــە لــە ڕووى نەتەوەیییەوە 

بەرەو الوازبوون دەچێت، جارجار ئەم الوازییە 

لە سیاسەتى یەکێتیى نیشتیمانییش دەبینرێت، 

یەکێتیی نیشتیمانیى کوردستان لە بارودۆخى 

باشوورى کوردستان ڕێگە نادەن بەرژەوەندى 

نەتەوەیــی تێکبچێت هاوســەنگییەک لەنێوان 

نەتەوەیــی و بەرژەوەنــدى گشــتى هەیــە، 

هــەر لــە بەر ئەوەیــە دژى هێرشــى تورکیا 

ڕاوەســتا بەتایبەت لە خۆرئاواى کوردســتان، 

هەڵوێســتى یەکێتیى نیشــتیمانیى کوردستان، 

بەرپرســیارێتیى هەنگاوێکــى دروســت بوو، 

ئێمە دەڵێین یەکێتیی نیشــتیمانیى کوردستان 

لە خۆرئاواى کوردستان خاوەن هەڵوێستێکى 

نەتەوەیــی بوو، ئــەم هەڵوێســتەى یەکێتیی 

نیشــتیمانیى کوردســتان بوو بە بنکەیەک کە 

گەلى کورد لە خۆرئاواى کوردستان بگات بە 

زۆر مافى نەتەوەیی.

* تــا چەند دەســتگرتنى ســوپاى تورکیا 
و هێنانــى بــۆ باشــوورى کوردســتان و 
الیــەن  لــە  قەندیــل  بۆردومانکردنــى 
تورکیاوە بە سیاســەتێکى سەرکەوتووى 
دادەنێت، کە پارتى دیموکراتى کوردستان 
پشتیوانى و پشتگیرى لە تورکیا دەکات بۆ 
هاتنى هێزى ســوپاى تورکیا بۆ باشوورى 
کوردســتان وەک بینیمان کــە لە مانگى 
ڕەمەزاندا سوپایەکى زۆرى تورکیا هاتبوە 

گوندى بەرمیزەى باشوورى کوردستان؟
 عوســمان ئۆجەالن: بە هەموو شێوەیەک 
هاتنى تورکیا ڕەت دەکەمەوە و ڕەخنەى لێ 

دەگرم و هاتنى تورکیا ڕاســت نییە، بێگومان 

هاتنى تورکیا لە سەر داخوازیى هیچ هێزێکى 

باشــوورى کوردســتان نییە و لــە هیچ کەس 

ناترســێت نە لە پارتى دیموکراتى کوردستان 

نە لە هیچ هێزێکى تر ناپرسێت بێم، یاخود نا 

بە ئارەزووى خۆى دەکات، تورکیا دەوڵەتێکە 

ڕەچاوى یاســاى نێودەوڵەتیی نــاکات، پارتى 

بڵێــت مەیــەن بــۆ ســەر خاکى کوردســتان 

ئــەوان هەر دێن، لەبەر ئــەوە دەڵێم هاتنى 

تورکیا یان ئۆپەڕاســیۆنى تورکیا لە باشوورى 

کوردســتان بەتــەواوى ڕەوا نییــە، شــتێکى 

نایاســاییە و پێویستە واڵتپارێزانى کورد ئەمە 

قەبووڵ نەکەن، کورد دەتوانێت بۆ ئاشــتى و 

چارەسەرى بە سیاسەت لەگەڵ تورکیا مامەڵە 

بکات، بەاڵم گەر تورکیا شــەڕ بکات لە دژى 

هێزێکى کورد ئەوە سیاســەتێکى ڕەوان نییە 

و دروست نییە من وەکوو کەسێکى واڵتپارێز 

هەموو کات دژى ئەو سیاسەتەم.

* خوێندنەوەى تۆ چییە سەبارەت بەوەى، 
حکوومەتى هەرێمى کوردســتان لە کاتى 
هاتنى ســوپاى تورکیا بۆ گوندى بەرمیزە 

هیچ هەڵوێستێکى نەبوو؟ 
عوســمان ئۆجەالن: کورد لە ماوەى چەند 
ســاڵى ڕابردوو دژى یەک بوون، لە الیەکەوە 

دەیانگــوت مەســعوود بارزانــى لە سەســەر 

کورســى الببەیــن و لــە ســەرۆکى هەرێمى 

کوردستان دوورى بخەینەوە، هەموو حیزبى 

کورد لەگەڵ )پەکەکــە( بە ڕێکەوتن خەباتى 

خۆیــان بەو ڕێگەیە بردە پێشــەوە، پارتییش 

خــاوەن مەنتیــق بوون بە پشــتگیریى هێزى 

هەرێمى کوردســتان دەسەاڵتى خۆیان درێژە 

پێ دەدەن، ســەرۆکایەتى بەردەوام دەکەن، 

کــورد دژى یەکتر بــوون، دەتوانــم بڵێم لە 

مێــژووى کورددا خراپترین شــەڕى ناوخۆیی 

لە ســێ ســاڵى ڕابردوو بوو، کورد یەکتریان 

بە شــەڕی سیاســى ماندوو کرد، لەبەر ئەوە 

کاتێک داگیرکەر هات، کورد نەیتوانى وەاڵمى 

هەبێــت بەتایبەت لــە کەرکــووک نەیتوانى 

وەاڵمــى دە ڕۆژ بداتــەوە، کــێ دەســەاڵتى 

هەبوو، هێزى کێ لەوێ بوو، بۆچى وا بوو، 

کورد یەکترى مانــدوو کردبوو، لە بەر ئەوە 

دەتوانم بڵێم کــورد ئەگەر بیەوێت ناتوانێت 

لــە دژى هێزێکــى تورکیــا یــان ئێــران یان 

هێزێکى الوازى وەکو ســووریا بوەســتێتەوە، 

کــورد یەکترى ماندوو کــرد، نەیتوانى وەاڵم 

بداتــەوە لە کەرکووک و وەاڵمى مەرجەکانى 

تورکیــا بداتەوە، لەبەر ئەوە دەڵێم پێویســتە 

کورد یەکگرتوو بێت و یەکترى بەهێز بکەن، 

نەک بۆ الوازبوونى یەکتر هەوڵ بدەن، ســێ 

ســاڵەى ڕابردوو سێ ساڵى شــەڕى ناوخۆیی 

سیاسیى گەورە بوو.

* دەگوترێــت )پەکەکــە( ســێ بنکــەى 
ســەربازیى لە شەنگال کردوەتەوە، پێتان 
وایــە کردنەوەى ئەم بنکە ســەربازییەى 
)پەکەکــە( تا چەند خزمەت بە دۆزى کورد 

دەکەن؟
عوســمان ئۆجــەالن: هەنگاوێکــى باشــە 
بەتایبــەت بــۆ پشــتگیریى خەڵکــى ئێزیدى، 

ئێزیدى خەڵکێکى ڕەســەنن، ئێمــە دەزانین 

لــە مێژووى کــوردان، کــوردى موســوڵمان 

فشــاری زۆریــان خســتوونەتە ســەریان، لە 

کاتى هێرشــى داعش، خۆشــبەختانە کوردى 

موســوڵمان بۆ یەکەمین جارە کوردى ئێزیدى 

دەپارێزن، ئەمە هەنگاوێکى باشــە، پێویستە 

فلیــم و دۆکیۆمێنتارى و بەرنامە لە ســەریان 

دروست بکرێت کە تێکەاڵوى کوردى ئێزیدى 

و موســوڵمان لە کاتى هێرشــى داعش چۆن 

بوو، چۆن هاوکاریى یەکتر بوون و لە نێوان 

کوردى ئێزیــدى و موســوڵمان نزیکبوونێکى 

ڕاســت بکــەن، لــە بــەر ئــەوە )پەکەکــە( 

هاوکاریــى کــوردى ئێزیدیى کــردوە، بەاڵم 

نەڵێــن دەســەاڵت لە ژێــر دەســتى ئێمەیە، 

ئەگــەر وا بڵێن هەڵە دەکەن، بۆ پشــتگیریى 

پێویستە هەموو کەس ڕێگا بدات و هاوکاریى 

یەکتــر بکەن، بێگومــان ناگەنــە ئەنجامێکى 
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هەڵە، لە بەر ئەو بنەمایە دەڵێم پشــتگیریی 

)پەکەکــە( بۆ خەڵکى ئێزیدى باشــە، ئەوەم 

دێتەوە بیر کە هەڤاڵ ئیســماعیل لە هێرشى 

تورکیــا شــەهید بــوو و بە خەڵکــى ئێزیدى 

دەڵێم ئێوە سەربەرزن، کە خەڵکى موسوڵمان 

پشتگیریى ئێوەى کرد و نرخى ئێوەیان زانى، 

شــەڕ شــەڕێکى موســوڵمانى نەبوو، بەڵکوو 

شــەڕ لە نێــوان داعش و ئێزیــدى بوو بڕوام 

وایە کوردى موســوڵمان لە ســەدا نەوەدونۆ 

پشتگیریى خەڵکى ئێزیدییان کرد.

* ئایا لە ڕابردوودا هەڵوێســتى ســەرۆک 
مام جەالل بۆ هەر چوارپارچەى کوردستان 
چۆن دەبینرا، هەروەها ئێســتا سیاسەتى 
کوردســتان  نیشــتیمانیى  یەکێتیــی 
بەرانبــەر هــەر چوارپارچەى کوردســتان 

چۆن دەبینیت؟
عوســمان ئۆجەالن: من خوێندکارێکى مام 
جەاللم، مام جەاللم لە ژیانى سیاســیدا وەک 

مامۆستایەک بۆ خۆم بینیوە و گوێم لێ گرتوە 

و هەوڵــم داوە لــەوەوە سیاســەت فێر ببم، 

چونکە مام جەالل کەســایەتییەکى نەتەوەیی 

بوو، لە کاتى پێویست هەڵوێستى نەتەوەییی 

خۆی بەڕوونى دەخستە ڕوو، ڕێگەى نەدەدا 

یەکڕیزیــى کــورد الواز ببێــت، کاتــى هەرە 

گرینگ لە باشــوورى کوردستان دامەزراندنى 

زۆر  دەزانیــن  بــوو،  فیــدراڵ  حکوومەتــى 

قەرەبووکردنــەوەى دا هێــزى تــرى کــورد 

لە باشــوورى کوردســتان سیســتمى فیدڕاڵى 

قەرەبووکردنــەوە  واتــە  ببێــت،  جێبەجــێ 

پێویســت بوایــە دەیکــرد یــان پشــتگیریى 

پێویســت بوایــە پشــتگیریى دەکــرد، لەبەر 

ئــەوە دەتوانــم بڵێم هەڵوێســتى مام جەالل 

هەڵوێستێکى نەتەوەیی بوو، پێویستە یەکێتى 

لــە مــام جەاللــەوە فێــر ببێــت و پەیڕەوى 

بــکات، کاتێــک فێر بــوو و پەیــڕەوى کرد، 

بڕوام وایە یەکێتیی نیشــتیمانیى کوردستانیش 

لە بابەتگەلــى نەتەوەیی پێش دەکەوێت، لە 

ســەر ئەو بنەمایە مام جەالل کتابى سیاسەتى 

نەتەوەیی و کتابى سیاسەتى کوردە، پێویستە 

یەکێتیــی نیشــتیمانیى کوردســتان لە هەموو 

کات خــۆى لە مــام جەالل زیاتــر دەربخات 

بەتایبــەت بنەماڵەکــەى وەک الهوور شــێخ 

جەنگــى و قوباد تاڵەبانــى و گەنجەکانى تر، 

پێویستە لە مام جەاللەوە فێر بن و لە ژیانى 

خۆیــان بیکەنە پێشــڕەوى خۆیان، بەم جۆرە 

سەرکەوتوو دەبن.

* دوا پەیامی کۆتاییت چییە؟
عوســمان ئۆجــەالن: بــە کــوردان دەڵێم 
کاتێکــى مێژووییە و لە بیــری نەکەن، کەس 

نەڵێــت دەبێــت وەک پێشــتر مامەڵە بکەن، 

پێویســتە هەموو کەس بەرژەوەندیى حیزبى 

بەرژەوەندیــى  پێــش  نەخەنــە  سیاســى  و 

نەتەوەیی، ئەوەیش بزانن هەموو کات هێڵى 

نەتەوەیی سەرکەوتن بۆ کورد دەهێنێت و لە 

بەرژەوەندیى کوردە، لە خۆرهەاڵت دەســت 

پێ بــکات کــورد دەوڵەت دروســت بکات، 

ئــەوە دەبێتە بنەمــا بۆ ســلێمانى و هەولێر 

و پێویســتە ئەو ڕاســتییە ببین و بۆ پاشەڕۆژ 

خۆیان ئامادە بکەن.

پڕۆفایل
عوسمان ئۆجەالن 

- ســاڵی 1958 لــە قــەزای خەلەفتــەی 
گوندی عەمار لە باکووری کوردســتان لە 

دایک بوە. 
- چوار برا و ســێ خوشــکی هەیە و خۆی 

شەشەمین منداڵی بنەماڵەکەیەتی. 
-خوێندنــی زانکــۆی لە بواری پــەروەردە 

تەواو کردوە و بوە بە مامۆستا. 
- بــۆ مــاوەی یەک ســاڵ لە ســەردەمی 
خوێندکاری دا لە گۆڤاری »ڕۆناهی« کاری 

کردوە. 
لــە   2004 ســاڵی  تــا   1978 ســاڵی   -
ڕیزەکانــی )پەکەکــە( خەباتی سیاســیی 
کردوە وئەندامى کۆنســەى سەرۆکایەتى 
)PKK( و بەرپرسى )ARGK( بوە و دواتر 

لەو حیزبە نەماوە. 
- لــە دامەزرێنەرانى پارتى  ژیانى ئازادى 
کوردســتان )پــژاک( بوە لــە خۆرهەاڵتى 

کوردستان خۆشى حیزبەکەى ناو ناوە.
- ساڵى 2004 لە )پەکەکە( جیادەبێتەوەو 
لەگــەڵ نیزامەدین تاش-بۆتــان( پارتى 
)PWD( دیموکــرات  پارێــزى  واڵت 
ى دروســتدەکەن و دواتــر ئــەو حیزبــە 

جێدەهێڵێت
الیەنێکــی  هیــچ  بــە  ســەر  ئێســتا   -
سیاســی نییــە و لەگەڵ هەمــوو حیزبە 

نەتەوەیییەکان دانوستانی هەیە.
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ئامادەکردنی: کوردستان دیپلۆماتیک

سەزاى تەمەللی: هاوسەرۆكی گشتیی پارتی دیموكراتی گەالن 
)هەدەپە(
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هاوسەرۆكی گشتیی هەدەپە سەزای تەمەللی 

بەشــداریی كــرد لــە »كۆنفڕانســی قەیرانی 

خۆرهەاڵتــی ناوین و ڕێگەچــارەی نەتەوەی 

دیموكراتیك.

ڕای گەیانــد، »بــەو چارەســەرییەی كە ئێمە 

دەربارەی پرسی سووریا دەستنیشانی دەكەین، 

هەم لە ســووریا، هەم لــە خۆرهەاڵتی ناوین 

و واڵتەكەمــان دەكرێت هەنــگاوی گرینگ لە 

بابەتی ئاشتیی دیموكراتیدا بنرێن. لەبەر ئەوە 

ئەو گفتوگۆیانەی لە كۆنفڕانسەكەماندا دەكرێن 

زۆر گرینگن.« تەمەللی گوتیشی، لە الیەكەوە 

قەیرانــی خۆرهەاڵتی ناوین، لە الیەكی ترەوە 

قەیرانی ڕژێمی توركیا هەیە. ئەمانە بە كەڵكی 

گەالنی توركیا و خۆرهەاڵتی ناوین نایەن. ئەم 

دۆخەی هەیــە قەیرانەكە قورســتر دەكات و 

توركیا بەرەو دۆخێكی چەقبەستوو دەبات.«

»ئەگەر بتوانین پەرە بە تێكۆشــینی سیاسەتی 

دیموكراتیــك لە توركیا بدەین، ئەگەر بتوانین 

ڕژێمی زۆردار و ئۆتۆریتەری ئێستا بخەینە نێو 

پڕۆسەیەكی دیموكراتی، هەم كێشەكانی توركیا 

چارەســەر دەكەین، هەمیش بــۆ خۆرهەاڵتی 

ناوین چارەسەرییەكی ئاشتییانە و دیموكراتییانە 

دەئافرێنین. بەاڵم دەسەاڵتدارێتیی ئێستا خاوەن 

نیازێكــی بــەم شــێوەیە نییــە. بەپێچەوانەوە 

بــۆ ئــەوەی بتوانێــت بەردەوامی بــە ڕژێمە 

ئۆتۆریتەرەكــەی بدات، شــەڕ و مامەڵەیەكی 

چەوتی ئابووری دەكات.«

كۆبوونەوەی بااڵی 4 الیەنەكە
ســەزای تەمەللــی لە بەردەوامی قســەكانیدا 

باســی لە كۆبوونــەوە بااڵكەی ئیســتەنبووڵ 

كرد كە لە نێوان توركیا، ڕووسیا، فەڕەنسا و 

ئەڵمانیا بەڕێوە چوو. گوتی، ئەم كۆبوونەوەیە 

دەری دەخــات كە دەســەاڵتدارێتیی هێشــتا 

بە شــێوەیەكی ناڕێك مامەڵــە لەگەڵ بابەتی 

چارەسەرییەكان لە خۆرهەاڵتی ناوین دەكات.

تەمەللــی ڕای گەیانــد، »پێویســتە ئیــرادەی 

گەالنی ســووریا كە لە دژی چەتەكانی داعش 

تێدەكۆشێت لە سەر مێزەكە هەبێت. پێویستە 

چارەســەری بە ئیــرادەی گەالن بە دی بێت. 

سووریا پێویســتی بە دەستوورێكی بنەڕەتیی 

دیموكراتیك هەیە. پێویســتی گەالنی سووریا 

بە چارەســەرییەكی هاوبــەش هەیە. ڕێگەی 

ئەمەیش هاوبەشەكیی گەالنی سووریایە.«

هاوســەرۆكی گشــتیی هەدەپــە گوتیشــی، 

لــە كۆبوونەوەكــەدا لــە الیەكــەوە باســی 

چارەســەرییەكی سیاســی ناكرێت، لە الیەكی 

تــرەوە خۆرهەاڵتی فــورات دەكرێتە ئامانج. 

ئەمــە بە هــۆی ئەوەیە كە دەســەاڵتدارێتی 

دەیەوێت دوژمنایەتیی كوردان بكات و پەرە 

بە جیاكاری بدات.

ســەزای تەمەللی ئاماژەی بــۆ ئەوەیش كرد، 

حكوومەت هــەوڵ دەدات تەواوی كۆمەڵگە 

بكاتە تاوانبار، بەم شێوەیە دەیانەوێت ڕێگری 

لە هەنگاوەكان بۆ ئاشــتی بــكات و تەمەنی 

دەسەاڵتدارێتیی خۆی درێژ بكاتەوە.

»ئێمــە پێشــتریش گوتمــان و جارێكی تریش 

دەیڵێینەوە، بۆ ئەوەی ئاشتییەكی هەمیشەیی 

و ژیانێكــی دیموكراتیــك لــە توركیــا جێگیر 

ببێت، پێویستە كۆمەڵگەی توركیا لە دژی ئەم 

شەڕخوازییەكی دەسەاڵتدارێتی بوەستێتەوە و 

لە دەوری ئاشتیخوازەكان كۆ ببێتەوە. ئەگەر 

ئەمە هەبێت، ئاشــتی لە توركیا دێتە ئاراوە. 

ئەمە بە تێكۆشــینی ئێمە، بە تێكۆشینی گەل 

و ڕەنجدەرانی توركیا دەبێت.«

»موخاتەبی چارەسەری  ئۆجاالنە«
تەمەللی گوتی، هێشتا پڕۆسەی ئاشتیمان 
لــه  بیــرە كــە لەپێنــاو ئاشــتی یەكێــك لە 

گرینگترین هەنگاوەكانی مێژووی كۆمار بوو. 

ئاشــكرایە كە دیدار لەگەڵ ئۆجاالن بۆ ئاشتی 

چەندە گرینگە. بانگی ئێمە لە گەالنی توركیا 

و ئۆپۆزســیۆنی كۆمەاڵیەتــی ئەوەیە؛ وەرن 

تێكۆشــین لەپێناو ئاشــتی بەهێزتــر بكەین، 

پێكەوە جموجۆڵ بكەین و لە دژی زۆرداری، 

و  فرەڕەنــگ  و  دیموكراتیــك  كۆمارێكــی 

شاییستە بونیاد بنێین.

تەمەلی: گۆشەگیرکردن بۆ ئەوەیە مرۆڤ لە 

موخاتەببوون بێبەش بکرێت

ســەزای تەمەلــی هاوســەرۆکى هەدەپە ڕای 

گەیاند: موخاتەبی چارەسەریى کێشەى کورد 

ڕێــزدار ئۆجاالنــە. گۆشــەگیری بــۆ ئەوەیە 

مــرۆڤ لە موخاتەببــوون بێبەش بکرێت، بۆ 

ئەنجامدانــی ئەو بێبەشــکردنەیش عەقڵیەتى 

شەڕ پێش دەخەن«.

ســەزای تەمەللــی هاوســەرۆكی گشــتیی پارتــی دیموكراتــی گــەالن )هەدەپە( 
ــاالن  ــا ئۆج ــورد عەبدول ــی ك ــەری گەل ــەڵ ڕێب ــدار لەگ ــی دی ــە گرینگی ــاژە ب ئام

دەكات و دەڵێــت، ئاشــتی بــە تێكۆشــانی گــەالن بــە دی دێــت.
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ســەزای تەمەلــی هاوســەرۆکی هەدەپە ڕای 

گەیانــد، بــە دەوڵەتیــان گوتوە »دانوســتان 

لەگەڵ موخاتەبەکاندا دەکرێت. مرۆڤ لەگەڵ 

موخاتــەب لە ســەر مێزێک دادەنیشــێت... 

ئەگــەر ئــەو مرۆڤە لە ســەر مێزەکــە و لە 

دانوســتانەکەدا بێت ئەوە کێشەکە چارەسەر 

دەکرێت، بەاڵم کاتێک لە بریى مێزی گفتوگۆ 

مرۆڤ بخرێتە ژێر مەودای تۆپ و بۆمبەکانەوە، 

ئەوە شــەڕ ڕوو دەدات، بۆیە پێویســتە مرۆڤ 

لــە بەرانبەریدا دابینشــێت و گفتوگۆی لەگەڵ 

بکات. پرۆسەى دانوستان درێژ بێت یان کورت، 

گرینگییەکەى لەوەدایە کاتێک مرۆڤ لە سەری 

ڕابوەســتێت و کاری بۆ بکات، ئاشتى بە دوای 

خۆیدا دەهێنێت«. 

تەمەلی لە بــارەى گۆشــەگیری، دژوارییەکانى 

ئاشــتى و دەســتپێکردنەوەى قۆناغێکــی تری 

دانوســتانەکان و ڕۆڵــی بــەش و پێکهاتەکانــی 

کۆمەڵگە وەاڵمى پرسیارەکانى داینەوە.

مانــای  بــە  شــەڕ  ڕانەوەســتاندنی   

دوژمنایەتیکردنى کوردە
تەمەللی گوتى، هەوڵەکانى عەبدولا ئۆجاالن 
لە نێوان سااڵنى 2010بۆ 2013 بەرەوپێشچوونی 

گرینگی دروست کرد، بەاڵم ئاکەپە و بەشێک لە 

کۆمەڵگە خاوەندارییان لە ئاشتى نەکرد.

گوتیشــی »لەو کاتەدا ئێمە باسامان لە ڕادەی 

گرنگیى قۆناغی ئاشتی بۆ تورکیا و خۆرهەاڵتى 

ناوەڕاســت دەکرد، بەاڵم هــاوکات لە الیەن 

هەندێک کەسەوە »پالنى تێکشکاندن« ئامادە 

دەکــرا و ئەمڕۆ تورکیا باجــی ئەوە دەدات. 

ئاکەپــە و هەندێکر تر، کە بە ئەرکی خۆیان 

هەڵنەسان لەوە بەرپرسن«.

تەمەلــی ئەوەشــی گــوت، ئەوان لــە ڕووی 

ویژادانییەوە ئاســوودەن، بەاڵم لەبەر ئەوەى 

ئاشــتى بــە ئەنجــام نەگەییشــت خەمبارن. 

تێکۆشــان بۆ ئاشتی بەردەوامیى هەیە، بەاڵم 

دەوڵەت دەســتبەرداری شــەڕ لە دژی کورد 

نابێت.

فاشــیزم بە هۆی شــەڕەوە دروســت 
دەبێت

تەمەللی ڕای گەیاند، بەڕێوەبردنى بیری 
دروستکراو لە سەر بنەمای »دەوڵەتی گشتی« 

مێشکی مرۆڤەکانى داخستوە و بیرکردنەوەى 

ئــازادی پێ داخراوە. ئەوەیش بوەتە تاوانێک 

و وای کــردوە، کە مرۆڤ نەتوانێت لە دژی 

شەڕ بێت. ئەو ڕژێمە ڕژێمێکى دەسەاڵتخوازە 

و ئەوەیــش میکانیــزم و بونیادی فاشــیزمە. 

هەمــوو کات فاشــیزم خۆی لە ســەر شــەڕ 

دروست کردوە. پۆلیس گەل تیرۆریزە دەکات 

و دادگاکان بوونەتە ئامێرێک بۆ دەســەاڵت و 

خواستەکانى دەسەاڵت دەســەپێنێت. ئەوانە 

میکانیزمەکانى شەڕێکى گشتین. ڕاوەستاندن 

لــە دژ فاشــیزم الیەنگریکردنە لە ئاشــتى و 

دوژمنایەتیکردنى شەڕە. تورکیا دەستبەرداری 

ئــەوە بــوو، کە لــە ســااڵنى 2013 بۆ 2015 

بەڕێوە دەچوون، بەاڵم ئێســتایش دەتوانێت 

بگەڕێتەوە سەر ئەو ڕێگایە. ئاشتى بە دیالۆگ 

و دانوستان و چارەسەری دیموکراتییانە پێک 

دێت. تێکۆشان لە دژی ئەو دەسەاڵتە ئیرادە 

و ورەیە بۆ گەڕانەوە بۆ ئەو دۆخە.

و  )خــاک  جیوپۆلۆتیــک  دەبێــت 
جوگرافیای( کورد قبوڵ بکرێت

تەمەللــی ڕایشــی گەیانــد، کــورد بە 
خۆرهەاڵتى ناوەڕاســتدا بــاو بوەتەوە و لە 

جوگرافیایەکــى بەرفراوانــدا بااڵدەســتە. لە 

بریــى قەبووڵکردنى ئەو جوگرافیایەى کورد، 

عەقڵیەتى شــەڕ نــەک تەنهــا دژایەتیکردنى 

گەالنى تورکیایە، بەڵکوو سەپاندنى شەڕە بە 

ســەر خۆرهەاڵتى ناوەڕاســتدا. لــە 2013 بۆ 

2015دا ئەوەمــان بۆ دەرکــەوت، کە چەپی 

تورک و کەسە دیموکراســیخوازەکانی تورکیا 

بە چاوکراوەیــى و عەقڵیەتێکى بەرفراوانەوە 

ســەیری پرۆســەکەیان نەکرد. تەنهــا گوتیان 

الیەنگرانی هەدەپە بەشداری کۆبوونەوەی جەماوەری جەهەپە دەکەن
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›بــا ئارامــی دروســت بێــت‹. چارەســەریى 

بــە  نییــە  ســنووردار  تەنهــا  دیموکراتیــک 

خۆرئاواى تورکیاوە. ئــەوە وای کرد بکەونە 

دۆخێکى دووفاقی و دوو الیەنانە.

سەزای تەمەلی ئەوەیشــى خستەڕوو، ئارامیى 

هەمیشــەیى بە بێ واڵتێکــى هاوبەش، بە بێ 

کۆمارێکى دیموکراتیک، بە بێ بنەمای یەکسانیى 

هاواڵتییــان و بــە بــێ دیموکراســیى خۆجێى 

)خۆبەڕێوەبەریــى دیموکراتیک( بە دی نایەت. 

کاتێــک ئەوانــە نەبــن، بڕیــاردان و دادوەریى 

پێشــوەختە، پێکــدادان، لێدوانــى دوژمنانــە، 

شــەڕی دەروونــی، لێدوان و قســەى ڕقاوی و 

نەفرەتلێکــردن لــە الیەن ئەو کەســانەوە دێتە 

پێشەوە کە بڕوایان بەو بنەماکانى دروستبوونى 

ئاشــتى نییە. کێشــەى هاوبەشــی هەموومان 

کێشەى کوردە. کێشەى کورد، تەنهای کێشەى 

کورد نییە، بەڵکوو کێشەى ئەو دەسەاڵتەیە، کە 

دەیەوێت بەردەوامیى بە خۆی بدات. بۆ ئەوەى 

ئەو کێشــەیە چارەســەر بکرێت دەبێت مرۆڤ 

خۆی لەو عەقڵیەتەى دەسەاڵت ڕزگار بکات.

هەموو کێشــەکان بە هۆی چارەســەرنەکردنى 

کێشەى کوردەوە دروست بوون

هاوســەرۆکى هەدەپە ســەرنجی خســتە سەر 

دۆخــی ئابووریى تورکیا و ڕای گەیاند، گوند و 

شارەکان خاپوور کران و ئاگریان تێ بەردرا. لە 

تورکیا هەزاران کەس لە ئاوارەییدا دەژین. دەیان 

هــەزار کەس خراونەتە زیندانەکان. سیاســەتى 

شەڕخوازانە درێژەى هەیە. هەموو ئەو کێشانە 

بە هۆی کێشــەى کــورد و چارەســەرنەکردنى 

کێشــەى کــوردەوە دروســت بــوون. ئاکەپــە 

هۆکاری دواکەوتنى چارەسەریى کێشەى کوردە. 

هەر کات لە چارەســەری نزیکبووینەوە پشتى 

خۆی لە چارەسەرییەکە کرد و داهاتووی گەالنى 

بە شــێوەیەکى نابەرپرسیارانە لە ناو برد. ئەوە 

تاوانێکى گەورەیە.

گۆشــەگیرکردن بــۆ ئەوەیە مرۆڤ لە 
موخاتەببوونەکەى بێبەش بکرێت

کــرد:  بــەوەش  ئامــاژەى  تەمەللــی 
موخاتەبــی چارەســەرکردنی کێشــەى کورد 

ڕێــزدار ئۆجاالنــە. دەبێت دانوســتان لەگەڵ 

موخاتەبی کێشەکەدا ئەنجام بدرێت. دەبێت 

لە ســەر مێــزی گفتوگــۆ لەگــەڵ موخاتەبی 

کێشــەکەدا دابنیشــن... ئەگــەر مــرۆڤ لە 

ســەر مێزی دانوستان چارەســەری دەستەبەر 

بکات ئیتر پێویســت ناکات مــرۆڤ بکەوێتە 

ژێــر مەودای تۆپ و بۆمبەکان و شــەڕ ڕوو 

بــدات. ئەگــەر لە بریى دانوســتان لە ســەر 

مێزی دانوستاندا مرۆڤ بێت و مەودای خۆی 

بخاتــە ژێر مەودای تــۆپ و بۆمبەکان، ئەوە 

لــەو کاتەدا شــەڕ ڕوو دەدات. با مرۆڤەکان 

بەرانبەر یەکتر دابنیشــن و دانوســتان بکەن. 

قۆناغــی دانوســتان درێــژ بێت یــان کورت 

بێــت، گرینگ ئەوەیە لە ســەری ڕاوســتن و 

بەردەوامیــى پێ بــدەن، چونکە ئاشــتى بە 

دواى خۆیدا دەهێنێت«.

کێشەکە تەنها شارەوانییەکان نین

تەمەلی ئەوەیشــى خستەڕوو، 96 شارەوانیى 

دەبەپە لە ڕێگەى قەیومەکانەوە داگیر کراون. 

بەڕێوەبەریــى خۆجێى تەنها ئــەوە نییە، کە 

شارەوانییەکان بکەونە دەست مرۆڤ، بەڵکوو 

ئامانج ئەوەیە کە ئیرادەی گەل لە ناوچەکانى 

خۆیاندا دەســەاڵتى بە دەســتەوە بێت. ئێمە 

و  فرەرەنگــی  عەقڵیەتــى  و  هۆشــمەندی 

دیموکراتیک دەکەینە دەسەاڵت. ئەوەیش لە 

خۆجێىبوون زیاتر بۆ چارەسەرکردنى هەموو 

کێشــەکانی واڵت هەنگاوێکى گەورەیە. ئێمە 

لەم دەســەاڵتە یــەک ڕەنگ و یــەک دەنگە 

ڕزگارمان دەبێت«.

پڕۆفایل
سەزاى تەمەللی

- ساڵى 1963 لە ئەستەنبوڵ لە دایکبووە. 
- ســەزای لــە بەشــى دارایــى زانکــۆى 
ئابووریــى ئەســتەنبوڵ خوێندنــى تەواو 

کردوە. 
- دکتــۆراى بــە دەســتهێناوە و بووەتــە 
لــە  زانســتە سیاســییەکان  مامۆســتاى 

زانکۆى ئەستەنبوڵ و پسپۆڕى دارایى. 
- ئەندامــى دەســتەى زانســتیى زانکۆى 

ئیستانبوڵە.
- لــە ســاڵى 2011دا چەندین باســى لە 
بــارەى خەرجییە زیادەکانــى حکومەت و 
پالنــە خراپــە ئابوروییەکانــی حکومەتى 

تورکیای خستووەتە ڕوو
- یەکێکــە لــە دامەزرێنەرانــى  پارتــى 
دیموکراتیکــى گــەالن )هەدەپە( بوو، کە 
لــە ڕۆژی 15ى تشــرینى یەکەمی 2012 

دامەزرا. 
- بەهۆى شــارەزایى و پسپۆڕییەکەیەوە 
ئابووریــى  سیاســەتى  بەرپرســى  وەک 

هەدەپە کاریکردووە. 
ئاســایى  کۆنگــرەى  ســێیەمین  لــە   -
هەدەپەدا لە ڕۆژى 11ى شــوباتی 2018، 
لەگــەڵ پەروین بوڵدان بە هاوســەرۆکى 

هەدەپە هەڵبژێردرا.



ناوەندیبوون پێش هەموو شتێک بۆ دوژمنایەتیکردنى کورد و کوردستانە و 
نیشانەى قبوڵنەکردنی جیاوازییەکان و فرەڕەنگی و سیاسەتى سڕینەوەیە 

ئامادەکردنی: نیاز

مستەفا قەرەسوو: ئەندامى کۆنسەى سەرۆکایەتى کۆما 
جڤاکێن کوردستان )کەجەکە(
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مســتەفا قەرەســوو لە بــارەى گفتوگۆکان لە 

ســەر هەڵبژاردنى شــارەوانییەکان بۆچوونی 

وایــە: ئێســتا بــە زۆری لــە چوارچێــوەى 

بــارەى  لــە  گفتوگــۆ  هاوپەیمانییەکانــدا 

دەکرێــت.  شــارەوانییەکانەوە  هەڵبژاردنــى 

بابەتێکــى تــری گفتوگۆکانیش لە ســەر ئەو 

لێدوانــەى ئەردۆغانە کە گوتبووی، ئەگەر لە 

کوردستان هەدەپە هەڵبژێررێت، ئەوا جارێکی 

تر قەیوم بۆ شارەوانییەکان دادەنێنەوە.

قەرەسوو بەو هەڵسەنگاندنەى سەرنجی خستە 

ســەر گرینگیى هەڵبژاردنى شارەوانییەکان و 

نووسیویەتى: دەســەاڵتى ئاکەپە–مەهەپە بۆ 

ئەوەى بتوانن سیستمی سەرۆکایەتى بەتەواوی 

بااڵدەســت بکەن، دەیانەوێت لە هەڵبژاردنى 

شارەوانییەکاندا سەر بکەون، بەاڵم بارودۆخی 

سیاســی، قەیرانى ئابووری و ئەو قەیرانانەى 

بــەو هۆیــەوە ڕوویــان داوە، تەنگاویــى بۆ 

ســەرکەوتنى دەســەاڵتى ئاکەپە-مەهەپە لە 

هەڵبژاردنى شارەوانییەکاندا دروست کردوە. 

هەروەها قەرەســوو باســی ئــەوەی کردوە: 

بۆچوونــی ئەردۆغــان و دەســەاڵتى ئاکەپــە 

بۆ بەڕێوەبەریى هەرێمــى لەو هەڵبژاردنەدا 

ئاسایى و شیاو نییە و تەنانەت زیانبەخشە بۆ 

دەســەاڵتى خودی ئاکەپــە. ئەگەر هاواڵتییان 

لــەو هەڵبژاردنەدا بچنە ســەر ســندوقەکانى 

دەنگــدان و بــە پێى تێگەییشــتن لــە کاری 

شــارەوانییەکان دەنــگ بدەن، ئــەوا ئاکەپە 

زیاتر بەرەو داڕمــان دەڕوات، چونکە تەیب 

ئەردۆغان و دەســەاڵتى ئاکەپە نەک تەنها لە 

دژی شــارەوانییەکانى هەدەپە شــەڕ ناکەن، 

بەڵکوو لە بەرانبەر شــارەوانییەکانى ئاکەپە و 

جەهەپەیش شەڕی ڕاگەیاندوە.

قەرەســوو ئەوەشى نووســیوە: بە سەپاندنى 

سیســتمى ســەرۆکایەتى ئەرکی دەسەاڵت و 

کاروبــاری خۆجێیــى زۆر کــەم کراوەتــەوە. 

ئەردۆغــان  پێشــەنگایەتیى  بــە  فاشــیزم 

دەیەوێت لە ناوچەکەدا سیستمی بااڵدەستیى 

دەسەاڵتخواز و ناوەندپارێز سەردەست بکات. 

ئــەوە دەزانێت ئەگەر لە هەرێمەکەدا ئاکەپە 

بااڵدەســت نەبێــت، ئــەوا ناتوانن فاشــیزمە 

ناوەندیپارێــز و توندوتیژخوازەکەیــان، کــە 

پشتبەســتوە بە تاک ســەرکردە،  بچەسپێنن. 

خۆی لە خۆیدا دەوڵەت باخچەلیى فاشیست و 

پارێزەری دەوڵەتى نەتەوەیى دەڵێت، ئەگەر 

لە هەڵبژاردنى شــارەوانییەکاندا تێکبشــکێن، 

ئەوا سیستمی سەرۆکایەتى دووبارە دەبێتەوە 

بە بابەتى مشتومڕ.

ڕوو،  خســتووەتە  ئەوەشــى  هەروەهــا 

ئەگــەر مانــای هەڵبژاردنــى شــارەوانییەکان 

بــۆ  ئاکەپــە  دەســەاڵتى  دژایەتییەکانــى  و 

بەڕێوەبەریــى ناوچەیــى بــە ڕوونــی و بــە 

بەهێــزی بۆ کۆمەڵگە شــی بکرێتــەوە، ئەوا 

دەســەاڵتى  ئاکەپــە لــە هەموو شــارەکاندا 

تێکدەشــکێت. لــە پێــش هەموویشــیانەوە 

لە شــارەکانى کوردســتان و ئینجــا بە دواى 

ئــەوەدا ئاکەپە لە هەموو گەورە شــارەکاندا 

بەڕێوەبەرایەتیى هەرێمى و شارەوانییەکان لە 

دەست دەدات و لەو ڕێگەیەیشەوە سیستمى 

تیــرۆری فاشیســتیی ناوەندیپارێــز گورزێکى 

گەورەى بەر دەکەوێت.

دەســتەى  ئەندامــى  قەرەســوو  مســتەفا 

درێــژەى  لــە  کەجەکــە  بەڕێوەبەریــى 

بابەتەکەیــدا بــە وردی باســی هۆشــمەندی 

مســتەفا قەرەســوو ئەندامــى دەســتەى بەڕێوەبەریــى کۆما جڤاکێن کوردســتان 
)کەجەکــە( لــە وتارێکــدا نووســیویەتی: دەبێــت هەڵبژاردنــى شــارەوانییەکان 
وەربگەڕێــت بــۆ تێکۆشــانی ناوەندیبــوون و ناناوەندیبــوون و کــورد ئــەوە بزانێــت 
قەیــوم واتــە دوژمنایەتیکردنــى کــورد و پێویســتە هەڵوێســتى خــۆی لــەو 
ــە ناونیشــانی: )دەســەاڵتى  ــەدا ب ــەو بابەت ــەڕوو. هەروەهــا ل چوارچێوەیــەدا بخات
ئاکەپــە هێــرش دەکاتــە ســەر شــار و شــارەوانییەکان( کــە لــە ڕۆژنامــەى )یەنی 
ئۆزگیــور پۆلیتیــکا( بــاوی کــردەوە و باســی پــان و حســاباتى ڕژێمــى ئاکەپــەی 

بــۆ هەڵبژاردنــى شــارەوانییەکان کــرد.
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و عەقڵیەتــى شــارەوانییەکان و داوای گــەل 

ئەنجوومەنەکانــى  ئەرکــی  زیادکردنــى  بــۆ 

شــارەوانى و بەڕێوەبەریى شارەکان کردووە 

و لــەو بارەیەوە دەڵێــت: ئەردۆغان هێرش 

دەکاتە ســەر تایبەتمەندیى خۆماڵی شارەکان 

و بیروبۆچوونــە جیــاوازەکان. ئــەوەى بــۆ 

تەیــب ئەردۆغان گرینگە ئــەرک و کارەکانى 

کۆشکەکەیەتى. هەموو ئەرک و کارەکانی لە 

کۆشــکەکەیدا بەڕێوە دەبات و کۆبوونەوەیان 

بۆ دەکات. لە بەرانبەردا ئەرکی دیموکراسی 

ناوەنــدەوە  لــە  ئەرکەکانــە  باوەپێکردنــی 

بەرەو هەرێمــەکان، بەاڵم ئەردۆغان هەموو 

ئــەرک و دەســەاڵتى هەرێمەکان لــە خۆیدا 

کــۆ دەکاتــەوە و وەرگەڕاوە بــۆ حکومێکی 

دەسەاڵتپەرســت لــە ســەدەى 21 دا. لەبەر 

ئەوەش هەر هاواڵتییەک خاوەنی هۆشمەندی 

و عەقڵیەتی خۆماڵی شــارەوانییەکانە، دەبێت 

لە دژی تەیب ئەردۆغان و دەســەاڵتى ئاکەپە 

هەڵوێستى هەبێت، چونکە ئەو کەسانە پێش 

هەموو کەســێک دەکەونە دۆخێک کە دۆخی 

دژایەتیکردنى شار و شــارەوانییەکەى خۆیان 

دەبێت.

قەرەســوو ئامــاژەى بــەوەش کــردوە: ئەو 

ڕاستییە بۆ کوردستان و شارەکانى کوردستان 

زۆر زیاتــر لە شــوێنەکانى تــر دەردەکەوێت 

پێش، چونکە ناوەندیبوون پێش هەموو شتێک 

بــۆ دوژمنایەتیکردنى کورد و کوردســتانە و 

و  جیاوازییــەکان  قبوڵنەکردنــی  نیشــانەى 

فرەڕەنگی و سیاســەتى سڕینەوەیە. دانان و 

سەپاندنى قەیوم لە شارەوانییەکانى کوردستان 

بەڕێوەبەریــى  بەدەســتهێنانى  بــۆ  تەنهــا 

شــارەوانییەکان نییــە، بەڵکوو هێرشــێکە بۆ 

ســڕینەوەى ژیانــى کۆمەاڵیەتــى، ناســنامە، 

ڕۆشــنبیری و زمانــى گەلــی کــورد. یەکەم 

کاریش کە قەیومەکان هەستان بە ئەنجامدانى 

داخســتنى ڕێکخراوەکانــى پەیوەندیــدار بــە 

ژیانى کۆمەڵگە، ناسنامە، ڕۆشنبیری و زمانى 

کوردی بوو. بەو شێوەیە ئاشکرایان کرد، کە 

دانانى قەیوم بەشــێکە لە هێرشەکان لە دژی 

تێکۆشــانى ئازادیى گەلی کــورد. خۆجێیى بە 

مانای کوردبوون و کوردســتانى بوونە. قەیوم 

بۆ ئەوە دانران، کە خۆجێبى بوون بسڕنەوە. 

دوژمنــى هەموو شــتێکى خۆجێیــن. هێرش 

کراوەتە ســەر ئامەد ســپۆڕ، چونکە یانەیەکى 

خۆجێییــە. ئەوان دەیانەوێت هەموو شــتێک 

بکــەن بە یەک شــێوە و شــێواز و فرەرەنگى 

نەهێڵــن. لەبەر ئەوەش هێرش دەکەنە ســەر 

ئەو شــارەوانییانە، کە خاوەنداری لە جیاوازی 

و فرەرەنگیــى خۆجێى دەکــەن. قەیوم بۆ بە 

ناوەندیکــردن و ســڕینەوەى خۆبەڕێوەبەریى 

خۆجێیە. لەو ڕووەوە ئەوە هێرشــێکى کراوە 

و ئاشــکرایە لــە دژی کوردبــوون و ئەوەیش 

زۆر ڕوون و ئاشکرایە. نەبینینى ئەو هێرش و 

سڕینەوەیە چاوپۆشیکردنە و دەبێتە هاوکار و 

یارمەتیدەر بۆ ئاکەپە.

دەســتەى  ئەندامــى  قەرەســوو  مســتەفا 

بەڕێوەبەریــى کەجەکە ئەوەشــى نووســیوە: 

هەڵبژاردنــى هەرێمــى دەبێــت بگۆڕرێت بۆ 

تێکۆشــان لە نێوان ناوەندیبــوون و خۆجێیی 

بــوون و دەبێــت لــە کوردســتانیش ببێتــە 

پاراســتنى بوونی کورد و کوردســتان لە دژی 

داگیرکــەری پاکتــاوکار. دەبێــت کــورد ئەوە 

ببینێت، کە قەیوم دوژمنایەتیکردنى کوردانە و 

بەوەش هەڵوێســتى خۆیان بخەنە ڕوو. ئەگەر 

ئاکەپەییــەکان هەڵبژێردرێن، هــەر ئەو کارە 

دەکەن کە قەیومەکان ئێستا ئەنجامى دەدەن. 

لەبەر ئەوەش تەیب ئەردۆغان هەموو ڕۆژێک 

بەرگری لە قەیومەکان دەکات«.

دوا جار مســتەفا قەرەسوو ئەندامى دەستەى 

کوردســتان  جڤاکێــن  کۆمــا  بەڕێوەبەریــى 

)کەجەکە( لەو وتارەدا نووسیویەتی: قسەکانى 

ئەردۆغان لە ئامەد دوژمنایەتیکردنى کورد بوو 

و وتیشــی »دەبێت کورد لە هەموو ئاستێکی 

تێکۆشاندا وەاڵمى ئەو دوژمنایەتیى ئەردۆغان 

بەرامبەر بە کورد بدەنەوە«.

پڕۆفایل:
مستەفا قەرەسوو

- خەڵکى باکوورى کوردستانە
- لە ڕیزى گەریالکانــى پارتى کرێکارانى 

کوردستان بەردەوام خەباتى کردوە
- چەندینجار بەرپرســیارێتى جۆراوجۆرى 
کرێکارانــى  پارتــى  لەنــاو  وەرگرتــوە 

کوردستان
- ئەندامى کۆنسەى ســەرۆکایەتى کۆما 

جڤاکێن کوردستان )کەجەکە(یە



تورکیا ناتوانێت دەستێوەردانی هەموو کاروباری 
باشووری کوردستان بکات

دیار غەریب: ئەندامی کۆنسەی سەرۆکایەتیی کۆماجڤاکێن 
کوردستان  )کەجەکە(

ئامادەکردنی: ئاسان
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*پاش ئەوەی داعش لە عێراقدا تێکشــکا، 
بۆچی ئارامی سەقامگیر نەبوو؟

دیار غەریب: ئێمە وەک کەجەکە کێشــەی 
عێراق تەنیا لە پەیوەند بە داعشەوە نابینین، 

داعش ئەنجامی ئەو کێشــانەیە کە لە عێراقدا 

کۆ بووبوونــەوە نەک تەنیا عێــراق، بەڵکوو 

کێشەکانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، سووریا و 

عێــراق وایان کرد ئەنجامێکی وەک داعشــی 

لــێ بکەوێتەوە، کێشــەی ســەرەکیی عێراق 

نەبوونی عەقڵیەتێکی دیموکراســییە، پێشــتر 

دەیانگوت کێشــەی عێراق ســەدام حســێنە و 

بە الچوونی کێشــەکان چارەسەر دەبن، ساڵی 

2003 سەدام حسێن ڕۆیشت، هەموان بینیمان 

کە 2014 داعش ســەری هەڵدا، 11 ســاڵ بە 

ســەر تێکشکانی سەدام حســێن دا تێپەڕ بوە، 

بەاڵم هێشتا کێشەکان چارەسەر نەبوون.

*هۆکار چییە؟
دیار غەریب: تا ئێســتا کێشــەکان چارەسەر 
نەبوون، واتە کێشەی عێراق هەبوونی سەدام 

حسێن نەبوو، کورد، شیعە، سوننە و عەرەب 

هێــزە چاالکەکانی عێراقن، بــەاڵم عەقڵیەتی 

دیموکراتــی لە ناویانــدا الوازە، ئەوەیش وا 

دەکات کێشــەکان قووڵتر ببنەوە، ئێســتایش 

لــە عەقڵیەتــی سیاســەتمەدارە عێراقییەکاندا 

گۆڕانکاریــی دیموکراســیی پێــک نەهاتوە و 

کێشــەکان تا دێــن قووڵتر دەبنــەوە، ئەگەر 

سیاســەتێکی دیموکراتــی پێــک نەیــات، وا 

داعشێکی نوێ دێتە ئاراوە.

* تــا چەنــد هەڵبژاردن بۆ باشــووری 
کوردستان دەتوانێت چارەسەر بێت؟

دیــار غەریب: هەڵبژاردن بــۆ ئامادەکردنی 
زەمینــە بۆ گۆڕانکاری گرینگــە، بەاڵم نابێت 

ئەوەندەیــش باری هەڵبژاردن قورس بکەین، 

هەندێــک الیــەن هەڵبــژاردن زیاتــر لەوەی 

کــە هەیە بــە گرینگ پیشــان دەدەن، نە لە 

کوردســتان و نە لە هیچ شــوێنی تر کێشەی 

کۆمەڵگــە بە هەڵبــژاردن چارەســەر نابێت، 

ئەوەیــش بــەو واتایە نییــە کــە هەڵبژاردن 

گرینــگ نییە، هەڵبــژاردن دەتوانێت زەمنیە 

بۆ گۆڕانکاری دروست بکات، لە هەڵبژاردنی 

عێراقــدا گوتیان کە بە تایبەتی لە باشــووری 

کوردســتان ســاختەکاریی زۆر کــراوە، بۆیە 

خەڵــک بــە گومانــەوە بیــر لە هەڵبــژاردن 

باشــووری  خەڵکــی  پێویســتە  دەکاتــەوە، 

کوردستان دانەبڕێن لە هیواکانیان و باوەڕیان 

بــە خۆیــان بێــت، باوەڕیــان هەبێــت بــە 

ئیرادەیان، دەبینین کە هەر چەند هەڵبژاردن 

ئەنجــام بدرێــت، زەمینــەی گۆڕانکارییــش 

زیاتــر دەبێت، بانگەوازی خەڵکی باشــووری 

کوردستان دەکەین کە بە هۆشیارییەوە بچنە 

ســەر سندوقەکانی دەنگدان، دەنگیان بە کار 

بهێنن و بیپارێزن.

کۆمەڵگــەی  ئازادیــی  *تەڤگــەری 
کوردســتان ئامادەکاریــی دەکــرد بۆ 

بەشــداریکردن لە هەڵبژاردندا، بەاڵم 
ڕێگای پێ نەدرا، ئەوە چۆن دەنرخێنن؟
باشــووری  دەســەاڵتی  غەریــب:  دیــار 
کوردســتان ڕێگای نەدا بــە تەڤگەری ئازادی 

بەشــداری لە هەڵبژاردندا بکات، ئەو بڕیارە 

ڕاست نەبوو، خزمەت نە بە عێراق و نە بە 

باشووری کوردستان ناکات، تەنانەت خزمەت 

بــەو هێزانەیش نــاکات کە ڕێگایــان نەدا بە 

تەڤگــەری ئــازادی بەشــداریی هەڵبــژاردن 

بێــت، هەندێک دەڵێن هــۆکاری ئەو بڕیارە 

تورکیایە، هــۆکار تورکیا نییــە، هۆکارەکەی 

بــۆ خۆیانن، تورکیا ناتوانێت دەســتێوەردانی 

هەموو کاروباری باشووری کوردستان بکات، 

چۆن حکوومەتی عێراق ڕێگای دایە تەڤگەری 

ئــازادی بەشــداری لە هەڵبــژاردن دا بکات؟ 

مەگەر باشــووری کوردســتانیش بەشێک نییە 

لە حکوومەتی عێراق؟ بۆیە پێم وایە کێشەکە 

لــە حکوومەتــی هەرێمەوەیــە، لەگــەڵ ئەو 

بڕیارەیشدا، پێویستە گەلی کورد لە باشووری 

کوردســتان بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان، 

بۆ ئــەوەی پەرلەمان ڕۆڵێکــی دیموکراتی و 

نەتەوەیــی بگێڕێــت، پێویســتە گەلەکەمــان 

بەشــداری  هەڵبژاردنــدا  لــە  بەرپرســیارانە 

بکەن، ئەگەر ئەو ئیرادەیە بێتە ئاراوە، چیتر 

حکوومــەت ناتوانێــت بڕیاری هەڵــە بدات، 

بۆیە دەبێت خەڵک پشــتگیری و خاوەنداری 

لە ئیرادەکەیان بکەن.

ــەم  ــە، ل ــتیی کەجەک ــەرۆکایەتیی گش ــەی س ــی کۆنس ــب، ئەندام ــار غەری دی
چاوپێکەوتنــەدا باســی هەڵبژاردنــی ســەرۆک کۆمــار و پێکهێنانــی حکوومــەت 
لــە عێــراق، ناکۆکــی نێــوان هێــزە کوردییــەکان، هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی 

هەرێمــی کوردســتان و چارەســەری کێشــەکان دەکات.
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کــە  دەڵێــت  عێــراق  *حکوومەتــی 
داگیرکاریــی دەوڵەتــی تــورک قبوڵ 
نــاکات، ئەوەیــش دەکەنــە ڕۆژەڤــی 
نەتەوە یەکگرتووەکان، ئەو بڕیارە بە 

چ واتایەکە؟
دیــار غەریــب: لــە پەرلەمانــی هەرێمی 
کوردســتان بــاس لــەو بابەتە کــرا، نازانم تا 

چەند جیدین، بەاڵم کارێکی باشــە، پێویستە 

حکوومەتی عێراق ســەروەریی خۆی بۆ سەر 

خاکەکــەی بپارێزێــت، پێویســتە حکوومەت 

و پەرلەمانــی هەرێمی کوردســتان و عێراق 

ســەروەرییان بۆ ســەر خاکەکەیــان بپارێزن، 

ئــەوە بەرپرســیارێتی و ئەرکیانە، پێویســتە 

هەســتن بە ئەنجامدانــی ئەرکەکانیان، جاری 

وایــە حکوومەتــی هەرێم دەڵێــت، ئەوە لە 

دەســتی ئێمەدا نییە، بــەاڵم وا نییە، چونکە 

جاری وایە ئەگەر دەســتێوەردانێک بە دڵیان 

نەبێت هەڵوێست دەگرن.

* د. بەرهــەم ســاڵح گەڕاوەتــەوە بۆ 
نــاو ی.ن.ک و بوەتە ســەرۆک کۆمار، 

بۆچوونتان لەو بارەیەوە چۆنە؟
دیــار غەریــب: وا دیــارە ســەرۆک کۆمار 
کەســێکی کورد دەبێت، گەڕانەوەی بەرهەم 

ساڵح بۆ ناو یەکێتی زۆر باشە، ئەو گەڕانەوەیە 

هێــزە کوردییەکان لە یەک نزیکتر دەکاتەوە، 

هەنگاوی دکتۆر بەرهەم زۆر گرینگ بوو، لە 

الیەکەوە بۆ یەکێتییش زۆر باش بوو.

پێویستە بەرهەم ســاڵح وەک سەرۆک کۆمار 

هەموو هێــزە کوردییەکان و عێراق بە بنەما 

بگرێــت، ئــەوەی کــە خەڵکــی عێراقیش بە 

بنەمــا بگرێت زۆر گرینگــە، دەتوانێت هەم 

لــە هەرێم و هەم لە عێــراق ڕۆڵ بگێڕێت، 

ئەوەی ئاشــکرایە بۆمــان، ئەوەیە کە دەبێت 

هێزە کوردییەکان بە ئیرادەیەکی هاوبەشەوە 

بەشــداریی حکوومەت لە عێراق بن، ئێســتا 

نییــە،  کێشــەکان  قووڵترکردنــەوەی  کاتــی 

پێویســتە هێزە سیاســییەکانی عێراق گوێ بۆ 

یەک بگــرن، لە جیاتیی ئەوەی چارەســەری 

لــە دەرەوە وەربگرن، با لــە ناو خۆیاندا بۆ 

چارەســەر بگەڕێن، پێویستە لە سەر بنەمای 

مافە دیموکراسییەکان هەنگاو بنرێت، ئەگەر 

وا بکرێــت بــاوەڕم وایــە ئــەو بڕیارانەی لە 

بــارەی داگیرکارییەکانــی دەوڵەتــی تورکەوە 

دراوە دەتوانرێت پێک بێت، ئەو کاتە نەتەوە 

یەکگرتوەکان و هێــزە نێودەوڵەتییەکان گوێ 

دەگــرن و عێــراق پێدەنێتــە ســەردەمێکی 

ئاڵتوونییەوە.

*هێزە کوردییەکان و عێراقییەکان بۆ 
چارەسەربوونی کێشەکان دەبێت چی 

بکەن؟
دیار غەریب: لە ئێســتا دا عێراق دەتوانێت 
بۆ چارەســەرکردنی کێشــەکانی خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاســت ڕۆڵــی گرینــگ بگێڕێــت، هەر 

چەندیش کێشــەکان زۆر بن، بەاڵم هەمیشە 

چارەســەریش هەیــە، کــوردەکان لــە ســەر 

بنەمای پرەنســیپە دیموکراســییەکان دەتوانن 

بەشــداریی سیاسەت بن لە عێراقدا، هاوکات 

دەتوانن بەشداریی سیاسەتی نەتەوەیی کورد 

بن، هێزەکانی تر وەک سوننەکان و شیعەکان 

دەتوانن لە ســەر بنەمای دیموکراســی ڕێک 

بکــەون، خەڵکــی عێــراق پاش ئــەو هەموو 

وێرانی و تااڵنی و کوشــتارە ئارامیی دەوێت، 

و  بتوانیــن  ئــەوەی  ئێمــە وەک کەجەکــە 

بکەوێتە ئەســتۆمان ئەنجامی دەدەین، وەک 

چۆن ئەو کاتەی داعش هێرشــی کردە ســەر 

باشووری کوردستان ئێمەیش بەرگریمان کرد، 

ئێمــە وەک کەجەکە خۆمان لە ئاســتی گەلی 

کورد بەگشــتی و هەموو گەالنی خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاســت بــە بەرپرســیار دەزانیــن، ئێمە 

پێکــەوە دەتوانین خۆرهەاڵتی ناوەڕاســتێکی 

دیموکراسی پێک بێنین.
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                  پڕۆفایل 
دیار غەریب

- خەڵکی باشووری کوردستانە.
- سکرتێری یەکێتی نەتەوەیی دیموکراتی 

کوردستان بوە.
- ســکرتێری تەڤگەری ئازادی کوردستان 

بوە.
- لە دوو هەزارەکانەوە چووەتە شاخ و لە 
قەندیل پەیوەندی کردووە بە پەکەکەوە.
ســەرۆکایەتی  کۆنســەی  ئەندامــی   -

کۆماجڤاکێن کوردستان )کەجەکە(یە.



كێشەی كورد و
PKK پارتی كرێكارانی كوردستان
له پەیوەندییە هەرێمی و نێودەوڵەتییەكانی توركیادا

نێوان  لەجەنگی  زۆر  دارای���ی  و  م��رۆی��ی  تێچوونی  وێ���ڕای 
كاریگەریی  ئ��ەم��ەدا  لەپاڵ  ت��ورك��ی��ادا.  دەوڵ��ەت��ی  و   P. K. K
دروستكرد  توركیا  دەرەكییەكانی  پەیوەندییە  لەسەر  گرنگی 
ڕۆشنایی  لەبەر  نێودەوڵەتییەكاندا  و  هەرێمی  الیەنە  لەگەڵ 
هەڵوێستی ئەو الیەنانە سەبارەت بە كێشەی كورد لە توركیا 
داو، تێبینییەكانیان سەبارەت بە سروشتی مامەڵەی دەوڵەتی 
الیەنانەش  ئ��ەو  هەڵوێستی  كێشەیەدا.  ئ��ەو  لەگەڵ  توركیا 
ئاسایشیی  لەترسی  لەالیەك  هەرێمییەكان  الیەنە  بەتایبەت 
لەگەڵ  نێوانیان  گرفتی  و  بەجیاوازیی  تریشەوە  لەالیەكی  و، 
توركیا دیاریكراوە. نامۆنیە، توركیا بەگرنگی پێدان و دڕدۆنگی 
دەكات،  الیەنانە  ئەو  هەڵوێستی  بۆ  ب��ەدواداچ��وون  توندەوە 
لەفەلسەفەی   P. K. K بەنزیكەیی  سااڵن  پ��ازدە  بەدرێژایی 
ئاسایشیی توركیا مەترسی ژمارە یەك بووە بۆسەر ئاسایشیی 

نەتەوەیی توركیا.
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وەرگێرانی:
د. سەالم عەبدولكەریم

بەرزانی  مەال تەها

پ. د. خەلیل عەلی موراد
و: بەرزانی مەال تەها

هەڵوێستی هەرێمیی بەرامبەر
بە جوواڵنەوەی چەكداریی كورد 

لە توركیا )1984(
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پاش نیوســەدە لەســەركوتكردن و داپڵۆسینی 

دوا ڕاپەڕینی چەكداریی لە توركیای كەمالیدا 

لەماوەی نێوان هەردوو جەنگە جیهانییەكەدا، 

كە ڕاپەرینی دەرسیم )هەرێمی تونجلی ئێستا( 

لەساڵی 1973، توركیا ئاوقای جوواڵنەوەیەكی 

چەكداریی نوێ بوەوە و تەحەدایەكی وای بۆ 

توركیا دروســتكرد، كە پێشــتر لەسەر ئاستی 

كێشــەی كورد دووچــاری نەبوبووە. لە 15ی 

ئابــی 1984 پارتی كرێكارانی كوردســتان بە 

ڕێبەرایەتیــی }عەبدواڵ ئۆجەالن{ دەســتیدایە 

بزووتــن و جوواڵنــەوەی چەكداریــی ئەویش 

بەهێرشبردنە سەر شارەكانی شێرناخ و ئوروخ 

و شــێروان لە ویالیەتی سیرت و شارۆچكەی 

شەمدینلی لە ویالیەتی هەكاری.1 

هەڵوێستی عێراق:
 كێشەی كورد بەهۆی دوو فاكتەری گرنگەوە 

كاریگەریی ئاشكرای لەســەر پەیوەندییەكانی 

عێراق – توركیا هەبووە، ئەوانیش:

یەكــەم: بوونــی ســنووری هاوبــەش، كــە 

درێژییەكــەی دەگاتــە 33 كــم، زۆربەشــیان 

ناوچــە  ئــەو  لەڕێگــەی  درێژدەبێتــەوە 

كوردییانــەوە، كــە شــاخاوی و ســەختن و 

بەدرێژایی ئەو سنوورانە ئەركی چاودێریكردن 

و دیاریكردنــی جموجۆڵــی تــاك و گرووپــە 

چەكدارییەكان ئەستەمە. 

دووەم: عێراق، هاوشــێوەی توركیا چەندین 

جوواڵنەوەی چەكداریی هەر لە دامەزراندنی 

دەوڵەتی عێراقەوە لە 1921 بەخۆوە بینیەوە. 

بۆیەشــە كێشەی كورد شــوێنێكی گرنگی لە 

پەیوەندییەكانــی عێــراق توركیــادا گرتووە. 

هــەر لە بیســتەكانی ســەدەی ڕابــردووەوە 

هەردووالیــان دركیــان بــەوە كــردووە، كە 

ئاسایشی نیشتیمانیی هەریەكێكیان ڕاستەوخۆ 

كار لــە دۆخی ســنووری هاوبەشــی نێوانیان 

دەكات، بۆیشــە هەریەكێك لەوانە هەوڵ بۆ 

بەكارهێنانــی كورد نادات لــەدژی الیەنەكی 

تر، بگرە هەستی هاوبەشیان بەمەترسی وای 

لێكردوون زیاتر مەیلیان بەالی ئاڵوگۆڕكردنی 

هاوكارییەكان بێت.5 بەدرێژایی هەر شــەش 

پێــش دەســتپێكردنی هەڵمەتــە  دەیەكــەی 

گەریالییەكانــی P. K. K لــە 1984 هەردوو 

نــاو  توركیــی چوونــە  عێراقیــی-  الیەنــی 

لەپێنــاو  دووقۆڵــی  ئامادەكاریــی  چەندیــن 

پاراســتنی ئاسایشــی ناوچەكانی سەرسنووری 

هاوبەشــی نێوانیــان، ئاڵوگۆڕكردنی تێڕوانین 

و هەماهەنگیــی لە ڕووبەڕووبوونەوەی هەر 

پێشهاتێكدا، كە زیان بە ئاسایشیان بگەیەنێت 

دیســان  ســنوورانەوە.6  ئــەو  لەڕێگــەی 

هەردووال لە ڕووی ئامادەكاریی هەرێمییەوە 

دژ  لەهەربەشــێكدا  كــردووە  هاوبەشــییان 

بەكــورد، وەك }پەیمانــی ســەعدئاباد{ لــە 

ســاڵی 1937، كە ئێــران و ئەڤغانستانیشــی 

بەغــدا{  }پەیمانــی  لەخۆگــرت، هەروەهــا 

و  لەئێــران  هەریــەك  كــە   1955 لەســاڵی 

پاكســتان و بەریتانیای لەخۆگرت.7 لەســاڵی 

1963دا توركیــا پالنی دانا بۆ بەشــداریكردن 

لەپرۆسەیەكی ســەربازییدا شانبەشانی سوپای 

ئــەم بابەتــە لــە كتێبــی )کێشــەى کــورد و پارتــى کرێکارانــى کوردســتان 
ــراوە  ــادا( وەرگی ــى تورکی ــى و نێودەوڵەتییەکان ــە هەرێم ــە پەیوەندیی PKK ل
و گرنگــی لەوەدایــە، كــە چەنــد توێژینەوەیەكــی ئەکادیمــی و بــە بڕشــتی 
ــیۆلۆجیا  ــی و سۆس ــیی، مێژووی ــتی سیاس ــی زانس ــاو کایەکان ــتییانەن لەن زانس
هەرێمییەکانــدا  پەیوەندییــە  لــە  دەکــەن  پەکەکــە  ســەنگی  شــرۆڤەی 
ــە  ــە ل ــدی پەکەک ــا پەیوەن ــەوە. هەروەه ــراق دەگرن ــران و عێ ــوریا، ئێ ــە س ک
پەیوەندییەکانــی نێونەتەوەییــدا وەک ئەمریــکا بــە پلــەی یەکــەم و ڕوســیا 
ــە  ــە ب ــی بابەتەک ــەر گرنگ ــراوە. لەب ــۆ ک ــی ب ــرۆڤەی جدی ــەی دووەم ش ــە پل ب

ــەوە. ــاوی بکەین ــرەدا ب ــە لێ ــی دیک ــی جارێک ــتمان زان پێویس
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عێراق بەناوی پڕۆسەی )دیجلە( بەئامانجی لە 

بێخهێنانی جوواڵنەوە چەكدارییەكەی كورد لە 

عێراق، بەاڵم پڕۆسەكە بەهۆی هۆشیاریدانی 

توندی سۆڤیەتەوە جێبەجێ نەكرا.8

 ســەرباری هــەردوو فاكتەرەكــەی پێشــوو، 

دەیەی پێش ســەرەتای هەاڵیســانی هەڵمەتە 

گەریالییەكانــی P. K. K گۆڕانكاریــی تــری 

بەخــۆوە بینــی و پاڵنەربــوو بــۆ لێكنزیكــی 

زیاتــری عێراق – توركیا. ئەو گۆڕانكاریانەش 

لــەو بەرەوپێشــچوونە گەورەیــەدا خۆیــان 

دەبینیــەوە، كە لەپەیوەندییــە ئابوورییەكانی 

نێوان هەردوو واڵتدا ڕوویاندا هەر لەســاڵی 

1973ەوە لەڕێگــەی بنیاتنانــی هێڵــی نەوتی 

عێــراق – توركیــا بۆ گواســتنەوەی نەوت لە 

كێڵگەكانــی نەوتی كەركوك بەرەو }بەندەری 

دەریــای  لەســەر  توركیــی  یۆمۆرتالیــك{ی 

ســپی ناوەڕاســت، ڕێژەی هەناردەی نەوت 

لەناوەڕاستی هەشتاكانەوە گەیشتە 1,5 ملیۆن 

بەرمیــل لەڕۆژێكــدا، توركیاش دەســكەوتی 

دارایــی گەورەی بەدەســتهێنا.9 هەمدیســان 

گرنگــی گــەورەی بــۆ هەناردەكردنی نەوتی 

عێــراق بەدەســتهێنا لەپاش ئــەوەی نەدەكرا 

لەڕێگــەی كەنــداوی عەرەبییــەوە هەنــاردە 

بكرێت لەسەروبەندی جەنگی عێراق – ئێراندا 

لەساڵی 1980 – 1988، بەهۆی ئەو جەنگەوە 

قەبــارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەنێوان عێراق و 

توركیا بەشــێوەیەكی بێ پێشینە زیادیكرد.10 

لێــرەدا هەردوو واڵت هەســتیان بەوەكرد كە 

هەڵمەتەكانــی P. K. K دەكرێت كاریگەریی 

ئابوورییەكانیــان  بەرژەوەندییــە  لەســەر 

دروســتبكات، بەتایبەت سوپای عێراق مژوڵی 

جەنــگ بوو لەگــەڵ ئێرانــداو ناوچە دوورە 

دەســتەكانی لە كوردســتانی عێراق بەتایبەت 

ئــەو ناوچانەی هاوســنووری توركیا بوون و 

لەدەرێی چوارچێوەی دەســەاڵت و چاودێری 

هێــزە عێراقییەكان دا بــوون، دەكرا لەالیەن 

P. K. K ەوە سوود لەو ناوچانە ببینرێت بۆ 

ئەنجامدانی هێرش دژ بەئامانجەكانی ناوخۆی 

توركیــا. هەرچی ئــەو شــیمانەیەی بەهێزتر 

توندوتۆڵــی  پەیوەنــدی   P. K. K دەكــرد 

لەگەڵ هەریەك لەدوو پارتە ســەرەكییەكەی 

كوردســتانی عێــراق هەبوو، كــە لەودەمەدا 

دەســتیان كردبۆوە بەجەنگ دژ بەهێزەكانی 

عێراق، ئەوانیش }پارتی دیموكراتی كوردستان{ 

بە ڕێبەرایەتیی }مەســعود بارزانی{و }یەكێتی 

نیشتمانیی كوردستان{ بەرێبەرایەتیی }جەالل 

تاڵەبانی{.11

 دۆخێكــی لەمشــێوەیە لە پشــت بەســتنی 

ڕێكەوتنــی عێراقیی – توركیــی بوو لە 15ی 

تشــرینی یەكەمــی 1984 كــە بەرێكەوتنــی 

)راوەدوونانــی گــەرم( ناودەبرێــت، بەپێــی 

ڕێكەوتنەكــە ســوپای هەریەكێــك لــەو دوو 

دەوڵەتە بۆی هەبــوو ڕاوەدووی چەكدارانی 

كــورد بنێــت لەخاكــی الیەنــی بەرامبــەردا 

لەهێڵــی  10كــم   –  5 نێــوان  لەرووبــەری 

ڕێكەوتنەكــەدا  لــە  دیســان  ســنوورەوە. 

هەماهەنگــی لەنێــوان هــەردووالدا كرابوو، 

تایبــەت  زانیاریــی  گۆڕینــەوەی  لەپــاڵ 

بەزامنكردنی ئاســایش و ئۆقرەیی لەئایندەدا 

لەناوچە ســنوورییە هاوبەشــەكانی نێوانیان.12 

كاركردن بەو ڕێكەوتنە تاساڵی 1988 تولی كێشا، 

توركیا ســێ جاران لە 1987 – 1988 هێزەكانی 

لەرێی ســنوورەوە ناردە كوردستانی عێراق بۆ 

ڕاوەدوونانــی گەریالكانــی P. K. K، لەپــاش 

كۆتایــی هاتنی جەنگی عێراق – ئێران لەئابی 

1988 و لەئاكامــی كۆچــڕەوی 500,000 – 

600,000 كــوردی عێــراق بــەرەو توركیــا 

بەهۆی پڕۆسەكانی سوپای عێراق دژ بەكورد 

لە كوردســتانی عێراق.13 توركیا تاك الیەنە 

ڕێكەوتنەكەی هەڵوەشــاندەوە، پاشتر لەساڵی 

تازەكردنــەوەی  داوای  ســەرلەنوێ   1989

ڕێكەوتنەكــەی كــرد، بــەاڵم عێــراق ڕەتــی 

كردەوە.14 

 دەكرێت بڵێیــن ماوەی نێوان كۆتایی هاتنی 

جەنگــی عێراق – ئێران لە 8ی ئابی 1988 و 

هەاڵیســانی جەنگی دووەمی كەنداو لە 17ی 

كانونــی دووەمــی 1991 خاوبوونەوەیەكــی 

بەرچاوی لەپەیوەندییە سیاســییەكانی عێراق 

– توركیادا بەخۆوەبینی بەهۆی جاڕســبوونی 

توركیــا لەبەرامبەر دەركەوتنــی عێراق وەك 

هێزێكــی هەرێمیــی گرنگ لەپــاش جەنگی 

لەگــەڵ ئێرانــدا، هەروەهــا كێشــەی ئــاوی 

ڕووبــاری فوڕات لەنێــوان توركیا لەالیەك و 

عێراق – ســوریا لەالیەكی ترەوە، پاشــتریش 

بەشداریی توركیا لە هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی 

بــە ڕێبەرایەتیی ویالیەتــە یەكگرتووەكان دژ 

بەعێــراق لەپــاش ئــەوەی ســوپای عێراق لە 

2ی ئابــی 1990 چووە ناو كوێتەوە. ڕەنگبێ 

تــەواوی ئەو فاكتەرانە ڕەنگدانەوەی لەســەر 

هەڵوێســتی عێراق لەبەرامبــەر جوواڵنەوەی 

چەكداریــی لەتوركیــا دروســتبكردایە ئەگەر 

جەنگــی دووەمــی كەنــداو و ڕەتانــی هێزە 

عێراقییەكان نەبوایە دەرهاویشتەی هەرێمیی 

فرەگرنگی دەبوو. لەناو ئەو دەرهاویشتانەدا 

دروســتكردنی ناوچەی ئارام بوو بۆ كوردانی 

كوردســتانی عێراق لەسەر پێشــنیاری توركیا 

لەساڵی 1991دا لەپاش ڕاپەرینە كوردییەكەی 

ئــاداری 1991، كە لەالیەن ســوپای عێراقەوە 

ســەركوتكراو ســەدان هــەزار لــە كوردانی 

عێــراق بەناچاریی ڕوویان لــە توركیاو ئێران 

نــا. لە تەموزی 1991 توركیا ڕەزامەندبوو بە 

بەكارهێنانــی بنكەی ئاســمانی }ئەنچەرلیك{ 

لەالیــەن فڕۆكەكانــی ئەمریــكاو بەریتانیا بۆ 

چاودێریكردنــی ئــەو ناوچەیــە بــە ئامانجی 

تــا  عێــراق  كەنەفتكردنــی  »تەمبێكــردن و 

لەئاینــدەدا نەتوانێــت پڕۆســەی ســەربازیی 

بەرفــراوان دژ بەكــورد ئەنجــام بــدات«.15 
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بەهــۆی دۆخــە نوێكــەوە ســوپاو فەرمانگە 

 1992 لەســاڵی  عێراقییــەكان  حكومییــە 

پاشەكشــەیان كــرد. پارلەمانــی توركیا هەر 

لەســاڵی 1991ەوە تاساڵی 2003 بەردەوامبوو 

لەســەر تازەكردنــەوەی مــاوەی بەكارهێنانی 

فڕۆكــە ئەمریكیــی و بەریتانییــەكان لەبنكەی 

ئەنچەرلیــك هــەر شــەش مانــگ جارێــك 

بەئامانجــی چاودێریكردنــی ناوچــەی ئارامی 

كوردیی لە كوردستانی عێراق. 

فەرمانگــە  ســوپاو  پاشەكشــەی  لەپــاش   

حكومییــە عێراقییەكان لە كوردســتانی عێراق 

هــەردوو پارتی ســەرەكی، }پارتی دیموكراتی 

كوردستان{ و }یەكێتی نیشتیمانیی كوردستان{، 

لەهەلومەرجێكی فرە قورس و گراندا جڵەو و 

بەڕێوەبردنــی ناوچەكەیان گرتە دەســت. الی 

خۆیەوە P. K. K دۆخە نوێكەی قۆستەوە بۆ 

تێخزانە ناو كوردستانی عێراق و بەشداریكردن 

بــۆ ملمالنــێ لەســەر دەســەاڵت،16 لــەوێ 

بەســوود وەرگرتن لە بارەگاكانی لەناوچەكەدا 

هێرشــی زیاتــری لە ڕێگــەی ســنوورەوە دژ 

بەئامانجــە توركییەكان ئەنجامــدا. یەكێك لە 

كۆڵــەران بەمشــێوەیە گوزارشــتی لێكردووە 

»گۆڕانكارییــەكان لە ســاڵی 1991ەوە، كاتێك 

ناوچەی ئارام بۆ كوردانی عێراق دروســتكرا لە 

باكووری هێڵی پانی 36 لەژێر فشاری هاوپەیمانی 

نێودەوڵەتیی دژ بە سەدام حسێن. هیچ كەسێك 

ناتوانێت ڕێگە لە گەریالكانی P. K. K بگرێت 

لــە بەكارهێنانــی ناوچە نزیكەكانی ســنووری 

عێراق – توركیا«.17 

كەنــداو،  دووەمــی  جەنگــی  بێگومــان   

بەردەوامبوونی ســەپاندنی سزا ئابوورییەكان 

لەســاڵی 1990ەوە  عێراقــدا هــەر  بەســەر 

كاریگەری قەبەی لەســەر توانا ســەربازیی و 

ئابوورییەكانی عێراق دروســتكرد، ســەرباری 

پەیوەندی و جموجوڵە سیاسییە دەرەكییەكانی. 

بۆیە هەر قســەكردنێك لەبارەی هەڵوێســتی 

عێــراق بەرامبەر بەجوواڵنــەوەی چەكداریی 

لەنێــوان ســااڵنی 1992 – 1998  كوردیــی 

لەبنەڕەتــدا لەســەر هەڵوێســتی دەســەاڵتی 

كوردیی لە كوردستانی عێراق لەبەرامبەر ئەو 

جوواڵنەوە چەكدارییەدا چڕدەبێتەوە. 

 لەڕاستیدا پاشهاتەكانی دۆخی سیاسیی لەسەر 

گۆڕەپانی سیاســیی، بەتایبەت دروســتكردنی 

ناوچەی ئارام و پاشتریش دەسەاڵتی كوردیی 

لە كوردستانی عێراق، بوو بە مایەی گۆڕانێكی 

گەورە لە هەڵوێستی )پ. د. ك( و )ی. ن. 

ك( لە بەرامبەر P. K. K. هاریكاریی لەگەڵ 

حكومەتــی توركیــا دژ بــە P. K. K لەالیەن 

بارزانیــی و تاڵەبانییــەوە نەدەكــرا خۆیانــی 

لــێ البــدەن. حكومەتــی عێــراق ئابڵوقەی 

كرداریی بەســەر ناوچە كوردییەكانی عێراقدا 

ســەپاندبوو، ئــەم ئابڵوقەیــەش وایكردبــوو 

تــەواوی تفــاق و كەلوپەلــە نێــردراوەكان بۆ 

كــوردان بــە مەرزەكانــی ســنووری توركیادا 

گوزەر بكات، دیســان ئەندامانــی ڕێكخراوە 

بەتەنهــا  نێودەوڵەتییــەكان  فریاگوزارییــە 

بگەنــە  دەیانتوانــی  توركیــاوە  لەڕێگــەی 

ئــەو ناوچانــە. پاشــتر توانــای خۆڕاگرتن و 

بەردەوامبوونــی ناوچەی ئۆتۆنۆمیی كوردیی 

لەسەر بەخشین و داڵوایی توركیا وەستا بۆوە. 

مەســعود بارزانــی لەســاڵی 1994 دانی بەو 

ڕاســتییەدا ناو بەمشــێوەیە دەئاخفێت »ئێمە 

پەیوەندییەكانمــان بــە پەیوەندیــی زینــدوو 

لــە قەڵەم دەدەیــن، ئــەوێ دەرگای ئێمەیە 

بەڕووی جیهانی دەرەوەدا«.18

 ســەرەتاكانی وەرچەرخــان لــە هەڵوێســتی 

 P. K. K بارزانــی و تاڵەبانیــدا بەرامبــەر

دەگەڕێتــەوە بــۆ مانگەكانی یەكەمی ســاڵی 

1991 لەپــاش پەیوەندییەكانی نێوانیان لەگەڵ 

توركیــادا لە هەردوو مانگی شــوبات و ئاداری 

هەمان ســاڵدا لە لەندەن و ئەنكەرە. ئامانجی 

حكومەتی توركیا لە بەســتنی ئەو پەیوەندییانە 

زانینی گۆڕانكارییەكانی بارودۆخی كوردســتانی 

عێراق بوو، هەروەها گفتوگۆكردن بوو لەبارەی 

مافخوازییەكانی كەمینەی توركمانیی لە عێراق و 

ڕەوشی ئەوان لە گۆڕانكارییە نێودەوڵەتییەكاندا، 

دانانی ســنوورێك بــۆ هاوكاریی نێــوان پارتە 

كوردییەكان و P. K. K. تاڵەبانی لەسەروبەندی 

كۆبوونەوەكانی ئەنكەرە و پاشــتردا جەختی 

لــەوە دەكــردەوە، كــە توركیــا دەتوانێت 

متمانە بــە كوردانی عێراق بكات، كە هیچ 

زیانێك بــە بەرژوەندییەكانیــان ناگەیەنێت 

و، پارتەكــەی، كە پێشــتر هاوكاریی لەگەڵ 

P. K. K هەبوو، پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەو 

پارتــەدا دەپچڕێنێت.19 لــە ئەیلولی 1992دا 

بارزانــی و تاڵەبانــی لە پــاش چاوپێكەوتنیان 

لەگەڵ ســەرۆكی پێشــووی توركیا }تورگوت 

ئااڵی  تورکیا                                ئااڵی عێراق                             ئااڵی سوریا
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ئــۆزال{ جەختیــان لــە پچڕاندنــی داوی ئەو 

پەیوەندییانــە كردەوە، بەجووتە لێدوانیان بۆ 

پەیامنێری ئاژانســی تەلەفزیۆنیــی بەریتانیادا 

بەوەی ڕێككەوتنیان لەگەڵ توركیا بەســتووە 

بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی بنكــە و بارەگاكانی 

P. K. K لەنــاو خاكــی كوردســتانی عێــراق 

دا. الی خۆیــەوە پەرلەمانــی كوردســتان لە 

هەولێر و لە ساڵی 1992 بڕێارێكی دەركردو، 

فەرمانیــدا یەكســەریی جێبەجــێ بكرێــت، 

 P. K. K ئەویــش بەدەركردنــی گەریالكانی

لــەو ناوچانــەی بــە دەســتیانەوە گرتووەو، 

كردوویانەتــە بنكەی خۆیان لە كوردســتانی 

بنەیــان.20  بارگــەو  پێچانــەوەی  عێراقــدا و 

بەوهۆیەشــەوە لــە ئاب و تشــرینی یەكەمی 

1992دا پێكدادانی چەكداریی لەنێوان )پ. د. 

ك( و )ی. ن. ك( لەالیــەك و گەریالكانــی 

P. K. K لــە ناوچەكانی كوردســتانی عێراقدا 

لەالیەكــی تــرەوە دروســتبوو. زۆری نەبــرد 

ملمالنــێ و شــەڕەقۆچ لەســەر دەســەاڵت 

ك(  ن.  )ی.  و  ك(  د.  )پ.  لەنێــوان 

دەركــەوت و پێكهەڵپــژان لەنێوانیاندا لەزۆر 

بۆنەدا دروســتبوو تا ڕێكەوتنیان لە واشنتۆن 

لە 17ی ئەیلولی 1998دا. توركیا ترســی لەوە 

هەبوو P. K. K ئەو ملمالنێیە لە بەرژەوەندی 

بوونی خۆی لەكوردستانی عێراقدا بقۆزێتەوە. 

ئەمــەش هەوڵە نێوەندگیرییەكانــی توركیامان 

بــۆ ڕاڤە دەكات لەنێــوان بارزانی و تاڵەبانیدا 

لەســاڵی 1994 و 1996، چەنــد ڕێكەوتنێكــی 

لێكەوتەوە، بەاڵم تولیان نەكێشا. لەئاكامی ئەو 

ملمالنێــی و ئاگرەدا، كە ئێران خۆشــی دەكرد 

بۆ بەرەنگاربوونەوەی نفوزی توركیی هەڵكشاو 

لەكوردســتانی عێراقــدا، پارتەكــەی تاڵەبانــی 

دەســەاڵتێكی تری دامەزراندو سلێمانی كردە 

ســەنتەری خۆی، بەردەوام پشتی بە كۆمەكی 

ئێران دەبەست، ئیدی سەرلەنوێ هاوكارییەكانی 

دەســەاڵتەكەی  لــەدژی   P. K. K لەگــەڵ 

بارزانی لەهەولێر دەســتپێكردەوە، كە توركیا 

پشــتیوانیی لێدەكرد. توركیا دركی بەگرنگی 

پشتبەســتنی خــۆی دەكرد بــە )پ. د. ك(، 

كە ڕاستەوخۆ دەســتی گرتبوو بەسەر ناوچە 

سنوورییەكاندا لەگەڵ توركیا.21 

 ئەم ڕیزبەندییە نوێیەی هێزو هەڵوێســتەكان 

بەردەوامبــوو بەبــێ هیــچ گۆڕانێكی ئەوتۆ، 

كەشــایەنی باســكردن بێــت، تاكۆتایــی ئەو 

ماوەیەی، كە كۆڵێنەوەكەمان ڕووماڵی دەكات. 

)پ. د. ك( بەردەوام بوو لە هاوكاریكردن 

 P. K. لەگەڵ توركیادا بۆ بەرەنگاربوونەوەی

K لەڕێگــەی پشــتیوانییە بەردەوامەكانــی 

بــۆ هەڵمەتە ســەربازییەكان، كــە ئەنكەرە 

لەناوخــۆی خاكی عێراقــدا ڕەوانەی دەكرد 

ســەدەی  نەوەدەكانــی  لەســەروبەندی 

ڕابــردوودا بــە ئامانجــی كوتــان و بێژانــی 

بنكــەو بارەگاكانی P. K. K، لەوانە بۆنمونە 

ئەو شــەڕە توندەی لە كوردستانی عێراقدا لە 

پایــزی 1995دا ڕوویدا. یەكێــك لە كۆڵەران 

پێیوایــە ئەو شــەڕە ڕەنگبێ هەوڵی ســوریاو 

ئێران بووبێت بۆ دانانی سنوورێك بۆ نفوزی 

توركیــا لەناوچەكــەدا.22 هەرچــی )ی. ن. 

ك(ە بەردەوام بــوو لەهاوكارییەكانی لەگەڵ 

ڕووبەڕووبوونــەوەی  كاتێــك   ،P. K. K

1997دا  چەكداریــی لە تشــرینی یەكەمی 

ك(  ن.  )ی.  و  ك(  د.  )پ.  لەنێــوان 

قەومــا، بارزانــی و توركیــا )ی. ن. ك(

 P. K. K یــان بەداڵدەدانــی گەریالكانــی

تۆمەتباركــرد  ژێردەســەاڵتیدا  لەناوچەكانــی 

لەپــاڵ بەشــداریی كردنیان لەشــەڕدا دژ بە 

)پ. د. ك(.23 لــە ئەیلولــی 1998 ئەمریكا 

سەركەوتووبوو لە كۆتایی هێنان بە كینەبەریی 

و دوژمنایەتیــی نێــوان )پ. د. ك( و )ی. 

ن. ك( لەڕێگەی ڕێكەوتننامەی واشــنتۆنەوە، 

كــە چەندین بەنــدی لەخۆدەگرت تایبەت بە 

دامەزراندنی دەســەاڵتێكی كوردیی هاوبەشی 

بەهێــز لەكوردســتانی عێراقــدا، هەروەهــا 

پابەندبوونی هــەردوو پارتەكەی لەخۆگرتبوو 

بۆ داڵدەنەدانی گەریالكانی P. K. K لەتەواوی 

ناوچــە كوردییەكانی عێراقــداو، بەرگرتن لە 

P. K. K لە دروســتكردنی هەڕەشــە لەسەر 

ئاشــتیی یاخود بەزاندنی سنووری توركیا.24 

وێرای ئــەو بەندانەی كۆتایــی، بەاڵم توركیا 

هەســتی بــە دڕدۆنگــی و توڕەیــی دەكــرد 

بەهۆی دوورخستنەوەی لە گەڕەكانی كۆتایی 

دانوســتانەكانداو مۆركردنــی ڕێكەوتننامەكە. 

سیاسەتوانانی توركیا بەدگومان بوون لەبارەی 

شیمانەی دامەزراندنی دەوڵەتێكی كوردیی لە 

باكوری عێراقدا بەهۆی ڕێكەوتنەكەوە. لەپاڵ 

ڕەنگدانــەوە نەرێنییــە چاوەڕوانكراوەكانــی 

ڕێكەوتنەكە لەســەر پرســی كورد لە توركیا، 

ســەرباری ئــەوەی ڕێكەوتنەكــە بــەو واتایە 

دەهات، كە توركیا ڕووبەڕووی بەرهەڵستیی 

دەبێتــەوە بۆ ئــەو پرۆســە ســەربازییانەی، 

كــە لــە ڕێگــەی ســنوورەكانەوە دەیكاتــە 

ســەر P. K. K لــە كوردســتانی عێــراق.25 

پەرچەكرداری ڕاســتەوخۆی توركیاش لەسەر 

تێكەوتنەكە بەرزكردنەوەی ئاستی پەیوەندییە 

دیبلۆماتییەكانــی بوو لەگــەڵ بەغدا بۆ پلەی 

باڵوێزخانەو، دەستكردن بە پرۆسەی بەزاندنی 

سەربازیی لە ڕێگەی سنووری لەگەڵ عێراقدا 

لە تشرینی دووەمی 1998. 26

هەڵوێستی ئێران
 ســەبارەت بەهەڵوێســتی ئێــران لەبەرامبەر 

جوواڵنــەوەی چەكداریــی كــورد لــە توركیا 

لەنێــوان ســااڵنی 1984 – 1998، بەدرێژایی 

شاهەنشــاهیی  حكومڕانیــی  ســەردەمی 

خانەوادەی پەهلەویی 1926 – 1979 بەگشتیی 

تێبینی تێڕوانینی ئێرانیی دەكەین بە پاڵپشتی 

نەكردنی جوواڵنەوە چەكدارییەكانی كورد لە 

توركیا، بەاڵم ئاماژەمان بە بەشــداریی ئێران 

دا لــە بەئەندامبوونــی لــە }پەیمانی ســەعد 
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ئابــاد{ لــە ســاڵی 1937 و }پەیمانی بەغداد{ 

لــە ســاڵی 1955، لەپاڵ ئەمەشــدا ڕێكەوتنی 

دووقۆڵــی تــر لەنێــوان ئێــران و توركیــادا 

هەبــوو، چەندین بەندی لەخۆگرتبوو تایبەت 

بەهاوكاریــی و هەماهەنگیــی نێوان هەردوو 

لەبەرەنگاربوونــەوەی جوواڵنەوەی  دەوڵەت 

چەكداریی لەمشــێوەیە، بەتایبــەت لەناوچە 

ســنوورییە هاوبەشــەكانی نێوانیانــدا، وەك 

پەیمانی 22ی نیســانی 1926 و، پەیماننامەی 

هــەر   27  .1932 دووەمــی  تشــرینی  5ی 

لەبەســتنی دواپەیماننامــەی ســاڵی 1926وە 

تا هەاڵیســانی شۆڕشــی ئیســالمی لە ئێران 

لەســالی 1979دا لەالیەن هیچ كام لە تاران و 

ئەنكەرەوە پشتیوانیان لەجوواڵنەوە نەتەوەییە 

كوردییەكانی واڵتەكانیان نەكرد.28

 بــە ســەرهەڵدانی كۆماری ئیســالمیی ئێران 

لەســاڵی 1979دا هیــچ گۆڕانێكــی ئەوتۆ لە 

سیاســەتی ئێراندا نەهاتە ئاراوە لە بەرامبەر 

كێشــەی كورد لە توركیادا بەدرێژایی دەیەی 

یەكەمی مێژووی كۆماری ئیســالمیی، وێڕای 

جیاوازیی تێڕوانینەكانی سیستمی )ئیسالمیی( 

لەئێران و سیســتمی )سێكیۆالر( لە توركیادا. 

هەاڵیســانی جەنگی عێراق – ئێران 1980 – 

1988 و بایەخــی ڕێڕەوی توركیی ســەبارەت 

بە بازرگانــی دەرەكیی ئێران لەپاش داخرانی 

دەروازەكانی ئێــران لەكەنداوی عەرەبییەوە، 

بــوو بە مایــەی دروســتبوونی بەرژەوەندیی 

ئابووریی هاوبەش لەنێوان ئەو دوو دەوڵەتەدا، 

كــە ســووربوون لەســەر بەردەوامبوونــی، 

لەالیەكــی تــرەوە، بوونــی ڕێژەیەكی زۆری 

پەنابەرانــی ئێرانی لە توركیــا، كە زۆربەیان 

بەرهەڵستكاری ڕژێمە نوێكەبوون لە تاران،29 

بەرهەڵســتكاریی  جوواڵنــەوەی  بەتایبــەت 

ئێرانیی ناســراو بە }موجاهیدنی خەلق{، كە 

ئــەوكات }مەســعود ڕەجەویــی{ ڕێبەرایەتی 

دەكــرد،30 وایكرد كۆماری ئیســالمیی ئێران 

زیاتر مەیلی بەالی لێكتێگەیشــتنی ئاسایشەوە 

هەبێــت لەگــەڵ توركیــادا ســەبارەت بــە 

ڕێگریكردنــی هەردووالیــان لــە هەرجــۆرە 

بزووتــن و جموجوڵێــك لەســەر خاكەكانیان، 

بەشــێوەیەك مەترســی لەســەر الیەنەكــەی 

بەرامبــەری دروســت نــەكات. بۆیە لە 28ی 

ڕێكەوتننامــەی  1984دا  دووەمــی  تشــرینی 

ئێرانیی – توركیی لەمبارەوە مۆركرا. بەگشتی 

ڕێكەوتنەكــە جێبەجێ كــرا، لەواقیعدا چەند 

P. K. K هێرشــێكی كەم لەالیەن گەریالكانی

ەوە لەسەروبەندی جەنگ لەگەڵ عێراقدا، لە 

ئێرانەوە ئەنجامدرا.31 ڕێكەوتننامەكە ڕێگریی 

لە ئێــران نەكردو ڕەخنەی تونــدی لەتوركیا 

گرت بەهــۆی هەڵمەتــە ســەربازییەكانیەوە 

دژ بــە P. K. K لەهــەردوو ســاڵی 1986 – 

1987 لە كوردســتانی عێراق، تۆمەتباركردنی 

بەپالندانــان بــۆ دەســتگرتن بەســەر كێڵگە 

نەوتییەكانی عێــراق لە كەركوك لەودەمەدا، 

ئێرانــەوە  لەالیــەن  تۆمەتباركردنــە  ئــەو 

بەدرێژایــی نەوەدەكانــی ســەدەی ڕابــردوو 

دووپات دەكرایــەوە.32 ئەو گۆڕانكارییانەی، 

كــە لەســەرەتای دەیەی نەوەدەكانــدا هاتنە 

ئــاراوە، كــە خــۆی لــە جەنگــی دووەمــی 

كەنداودا بینییەوە لە ســەرەتای ســاڵی 1991 

داو، داڕمانــی یەكێتی ســۆڤیەتی پێشــوو لە 

كۆتایــی هەمان ســاڵداو، دەركەوتنی كۆمارو 

دەوڵەتــی ســەربەخۆ لەهــەردوو ناوچــەی 

ئاســیای ناوەڕاست و قەوقاز بەهۆی داڕمانی 

یەكێتی سۆڤیەتەوە، كاریگەری گرنگی لەسەر 

سروشــتی پەیوەندییەكانــی ئێــران – توركیا 

دروســتكردو بواری كێبڕكێی نوێ لەنێوانیاندا 

دروســتبوو لێرەدا بواری باسكردنیان نیە. بە 

ئەندازەی پەیوەندیی بە بابەتی كۆڵینەوەكەمان 

ڕۆڵــی نوێــی توركیا لــە كوردســتانی عێراق 

دڕدۆنگــی  مایــەی  ەوە   1991 لەســاڵی 

ئاشــكرابوو بۆ ئێران. هەرچەندە هاوكاری و 

هەماهەنگی هەبوو لەنێــوان ئێران و توركیا 

و ســوریا لەبارەی هەلومەرجی كوردســتانی 

عێــراق لەســاڵی 1992 – 1993دا لەڕێگــەی 

كۆبوونــەوەی وەزیرانی دەرەوەی هەرســێ 

واڵت و ڕێككەوتــن لەســەر بەكارنەهێنانــی 

)كارتــی كوردیــی( دژ بەیەكتــری،33 بــەاڵم 

هیچیان متمانەیان بەوەكەی تریان نەبوو.34

هەرێمیــی  بااڵدەســتیی  بابەتــی  ئێــران،   

بەرژەوەنــدی  لــە  وەردەگرێــت،  بەهەنــد 

ئەودا نەبــوو توركیا لە كوردســتانی عێراقدا 

بااڵدەســت بێــت لەڕێگەی ڕۆڵــی نوێی ئەو 

واڵتــەوە لەناوچەكەداو هەڵمەتە ســەربازییە 

ســنوورەوە  لەڕێگــەی  بەردەوامەكانــی 

لەنــاو خاكــی عێراقــدا. تاران تۆقــی لەوەی 

توركیا لە ڕووی سیاســییەوە لە كوردســتانی 

عێراقــدا بااڵدەســت بێــت و، ببێتــە مایەی 

بەرفراوانبوونی سنووری ئاسایشیی توركیا بۆ 

سەدان میل لە باشورو ڕۆژهەاڵتەوە. ئەمەش 

بــەو واتایــە دێت كــە ناوچەی بااڵدەســتیی 

ڕاســتەوخۆی نفــوزی توركیی لەكوردســتانی 

عێراقدا ببێتە هاوسنووری ناوچەی كوردیی – 

ئازربایجانی ئێرانیی بەقواڵیی 200 میل یاخود 

زیاتــر. هــەردوو كەمە نەتــەوەی كوردیی و 

ئازەریی لــە مێژووی دەوڵەتــی هاوچەرخی 

ئێرانــدا لــە چەندیــن بۆنــەدا گوزارشــتیان 

لــە مەیلــی ســەربەخۆخوازیی كــردووە.35 

بۆیەشــە تاران دەستپێشــخەری كردو كەوتە 

هەوڵدان بۆ پەلكێشــانی نفــوزی ئێرانیی بۆ 

 P. K. ناوچەكــە لەڕێگەی پشــتیوانیكردن لە

K. الی خۆیــەوە توركیا چەندین جار تارانی 

P. K. K تۆمەتباركرد بەپاڵپشــتی كــردن لە

و، نفــوزی ئێرانیــی لە كوردســتانی عێراقدا 

زەمینــەی بــۆ P. K. K خۆشــكردووە چەك 

و چۆڵی بەدەســتبخات، هەروەها گەشتكردن 

لە ئەوروپاوە بۆ كوردستانی عێراق لەڕێگەی 

خاكی ئێرانــەوە.36 ئەنكەرەش لەهەمانكاتدا 
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بەردەوامبوو لە پشتیوانیكردن لە موجاهیدنی 

خەلــق كــە بەرهەڵســتكاری ڕژێمــی ئێران 

بوو.37 لەپاڵ ئەنجامدانی چەندین پەیوەندی 

لەنێوان هەردووالدا، لە نێویشیاندا سەردانی 

ســەرۆكی توركیــا }ســلێمان دەمیرئــەل{ لە 

تەمــوزی 1994دا بۆ تــاران و جەختكردنەوە 

لەبارەی هاوكاری نەكردنی P. K. K لەالیەن 

ئێرانــەوەو كاری هاوبەش لەگــەڵ توركیا دژ 

بەو پارتە.38

 بــەاڵم الیەنــی توركیی لەســەر گومانەكانی 

 P. K. K بەردەوامبوو لەبارەی پشتیوانیكردنی

لەالیەن ئێرانەوە. هەرچەندە پەیوەندییەكانی 

نێوانیان باشــتربوو لەپاش ســەردانی سەرۆك 

وەزیرانــی توركیــا }نەجمەدیــن ئەربــەكان{ 

ڕێبەری }پارتی ڕەفاهی ئیسالمیی{، بۆ ئێران 

لــە ئابی 1996، بەاڵم ســەركەوتوو نەبوو لە 

ڕەواندنەوەی گومانەكانی توركیا سەبارەت بە 

هاوكاریكردنی P. K. K لەالیەن ئێرانەوە.39 

شــایەنی باســە، ڕەگەزی پشــێویی نوێ لەو 

 – توركیــا  پەیوەندییەكانــی  ســەروبەندەدا 

ئێرانــی گرتــەوە، مەبەســتیان لەهاوكاریــی 

بــوو  ئیســرائیلیی   – توركیــی  ســەربازیی 

لەشــوباتی 1996ەوە،40 كــە مەترســییەكانی 

ئێرانــی وروژاند بەهەمان شــێوەش ســوریاو 

عێــراق. كاتێــك ســەرۆكی پێشــووی ئێران 

}هاشــمی ڕەفســنجانی{ لە كانونــی یەكەمی 

1996دا ســەردانی توركیــای كــرد، هێمــای 

بــۆ حكومەتەكــەی ئەربەكان كرد ســەبارەت 

بەدروستكردنی هاوكاریی سەربازیی هاوشێوە 

لەگەڵ ئێراندا، بەاڵم دامەزراوەی ســەربازیی 

توركیا ڕەتی كردەوە.41 

 لەواقیعدا هاوكاریی ســەربازیی نێوان توركیا 

و ئیســرائیل یەكێك بوو لەو فاكتەرانەی، كە 

پەیوەندی نێوان ئێران و ســوریای بەهێزكرد، 

ئەنكــەرە  كــە  دەوڵەتەیــە،  ئــەو  ســوریا 

بەپشــتیوانی ســەرەكیی P. K. K لەقەڵەمی 

دەدات. لــە ئاخروئۆخــری تەمــوزی 1997دا 

ســەرۆكی پێشــووی ســوریا }حافز ئەســەد{ 

ســەردانی ئێرانی كرد بۆ ڕێزلێنان لە كۆتایی 

هاتنــی ماوەی ســەرۆكایەتی ڕەفســنجانی و 

ئەنجامدانــی گفتوگــۆ لەگەڵ ســەرۆكی نوێ 

لەمەزنــە  هەندێــك  خاتەمــی{دا،  }محمــد 

پلەدارەكانیــش هاوەڵیــی ئەســەدیان كرد بۆ 

گفتوگۆكــردن لەبارەی هاوكاریــی هەرێمیی 

ستراتیژیی، واتە چۆنیەتی بەرەنگاربوونەوەی 

ئیســرائیلیی.   – توركیــی  هاوپەیمانیــی 

توركیــاش پێش ئەم بەچەنــد مانگێك ئێرانی 

ئاگاداركــردەوە لەوەی، كــە پەیوەندییەكانی 

ئێــران – توركیــا دژوار دەبێــت ئەگەر تاران 

P. K. K هاریكاریــی توركیــا نــەكات دژ بە

و واز لەدەســتێوەردانەكانی نەهێنێــت لــە 

كاروباری ناوخۆیی ئەم واڵتەدا.42

هەڵوێستی سوریا
پەیوەندییــە  بــۆ  بەدواداچــوون  ئەوانــەی 

هاوچەرخەكانی سوریا و توركیاو، هەڵوێستی 

ســوریا لە بەرامبەر جوواڵنــەوەی چەكداریی 

كــوردی لــە توركیــا لەماوەی ســااڵنی 1984 

– 1999 دەكــەن، تێبینــی ئــەوە دەكەن، كە 

ئــەم بابەتە ڕەنگدانەوەی ترســناكی لەســەر 

پەیوەندییەكانی ئەو دوو واڵتە دروستكردووە 

تــا ئاســتی هەڕەشــەكردن بەهەاڵیســاندنی 

جەنــگ لەنێوانیانــدا لــە تشــرینی یەكەمــی 

1998 دا. لەواقیعــدا پەیوەندییەكانی ســوریا 

– توركیــا بەدرێژایی شــەش دەیەی پێشــوو، 

واتە پێش قەیرانەكەی تشرینی یەكەمی 1998 

تایبەتمەندبوو بەبوونی چەندین خاڵی دژوار، 

ئەمەش بوو بە مایەی زیاتر دووركەوتنەوەی 

ئــەو  لەنێــو  لەیەكتــری.  واڵت  هــەردوو 

خااڵنەدا لەخۆگرتنی لیوای ئەســكەندەرونەی 

ســوریی لەالیەن توركیاوە لەســاڵی 1938 بە 

پیالنگێڕیی فەڕەنسا لەگەڵ توركیاو، داننەنان 

بــەو لەخۆگرتنــە تــا ئەمڕۆكە، بەرپرســانی 

و،  دەزانــن  بەخاكــی عەرەبیــی  ســوریاش 

لیوای ئەســكەندەرونە لەچوارچێوەی سنوری 

نێودەوڵەتیــی ســوریا دایــە، هەروەهــا ئەو 

سنوورەی ئێستای نێوان لیوای ئەسكەندەرونە و 

خاكی ســوریا بە«ســنووری كاتیــی« ناوزەند 

كراوە.43 هەرچی قەیرانی سوریا – توركیایە 

لەســاڵی 1957 و گردكردنــەوەی هێزەكانــی 

توركیا لەسەر سنووری ســوریا ڕەنگدانەوەی 

ئاســتی دژواریی پەیوەندییــەكان و جیاوازیی 

كێشەی كورد شوێنێكی 
گرنگی لە پەیوەندییەكانی 
عێراق توركیادا گرتووە. 
هەر لە بیستەكانی سەدەی 
ڕابردووەوە هەردووالیان 
دركیان بەوە كردووە، كە 
ئاسایشی نیشتیمانیی 
هەریەكێكیان ڕاستەوخۆ 
كار لە دۆخی سنووری 
هاوبەشی نێوانیان دەكات، 

“
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تێڕوانینــی هــەردوو واڵت بــوو لەبەرامبەر 

پرۆژەكانــی بەرگریی ڕۆژئاوایی و سیاســەتی 

ڕۆژئاوا لەناوچەكەدا.44 

شەســتەكان،  قۆناغــی  بەهاتنەپێشــەوەی   

ســەرەتاكانی كێشــەی دابەشــكردنی ئــاوی 

ڕووبــاری فــورات دەركــەوت، پاشــتر لــە 

حەفتاكانــدا پێــی نایــە قۆناغێكــی توندەوە 

وەختێــك توركیا دەســتیدایە دروســتكردنی 

چەندیــن بەنداو لەســەر ڕووبــاری فورات و 

زێكانی لە توركیادا لــە چوارچێوەی پڕۆژەی 

باشــوری ڕۆژهەاڵتی ئەنــادۆڵ )Gap( بەبێ 

ڕاوێــژ یاخود ڕێكەوتنێكی پێشــوەختە لەگەڵ 

ســوریاو عێراقــدا. ئــاوی ڕووبــاری فــورات 

نزیكــەی %78،5 ی ســەرچاوە ئاوییەكانــی 

ســوریا پێكدەهێنێــت،45 هەنگاونانی توركیا 

بــۆ جێبەجــێ كردنــی پرۆژەكــەو پڕكردنی 

ئەســتێڵی بەنــداوەكان، كە لەســەر ڕووباری 

فورات و زێكانی دروستكرابوون بوو بەمایەی 

كەمهێنانــی گــەورە لەبــڕی ئــاوی ڕووباری 

فوڕاتدا، كە دەچوونە ناو ســوریاو عێراقەوە. 

هەوڵەكانــی ســوریاو عێــراق بــۆ بڕواهێنان 

بەتوركیــا شكســتیان هێنــا لــە گەیشــتن بە 

ڕێكەوتنــی كۆتایــی بەشــێوەیەك مافەكانــی 

هەرسێ دەوڵەتەكە لە ئاوی ڕووباری فورات 

بپارێزێت.46 ئیدی ئەم دۆســیەیە بەكراوەیی 

مایــەوە لەپــاڵ كــۆی ڕەنگدانــەوە نەرێنییە 

چاوەڕوانكراوەكانــی لەســەر پەیوەندییەكانی 

ســوریا – توركیا. سوریاو عێراقیش لە بابەتی 

دەركەوتنــی توركیــا تۆقی بــوون، بەوپێیەی 

دەســەاڵتی  بەهــۆی  هەرێمییــە  هێزێكــی 

بەســەر ئاوداو هەستان بەگەشــەپێدانی توانا 

گەورەكانی لەســەر ئاســتی ئابووریی و وزە 

لــە ناوچەی پــڕۆژەی باشــووری ڕۆژهەاڵتی 

ئەنادۆڵدا.47

 بێگومــان گرژیی لــە پەیوەندییەكانی نێوان 

هەردوو واڵتدا زەمینەی گونجاوی خۆشــكرد 

و  بەداڵــدەدان  هەســتن  هــەردووال  تاكــو 

پاڵپشــتیكردنی گرووپــە بەرهەڵســتكارەكان، 

هەر یەكە لەدژی الكەی تر، ئەمەش شــتێكی 

ئاساییە لە تۆماری پەیوەندیی نێوان دەوڵەتانی 

ناوچەكەدا. بەمشێوەیە تێبینی دەكەین توركیا 

تا ناوەڕاســتی هەشــتاكانی ســەدەی ڕابردوو 

پەنــای بــۆ بەرهەڵســتكارەكانی حكومەتــی 

سوریا برد لەسەر خاكەكەی دا،48 بەئامانجی 

فشارخستنەسەر سوریا. الی خۆشیەوە سوریا 

لە حەفتاكانەوە پەنای گرووپە چەپەكانی داو 

پشــتیوانیی لێكردن لەپاڵ گرووپە ئیتنییەكان 

}رێكخــراوە ئەرمەنیــی و كوردییــەكان{ دژ 

بەتوركیا بۆ فشارخستەســەری. لەســەرەتای 

هێرشــەكانی P. K. Kەوە لەســاڵی 1984 تا 

قەیرانەكەی سوریا – توركیاو دوورخستنەوەی 

}عەبــدواڵ ئۆجــەالن{ لــە ســوریا، توركیــا 

بــەردەوام ســوریای تۆمەتبــار دەكــرد بــە 

پێشكەشــكردنی هاوكاریی و پاڵپشــتیكردنی 

P. K. K، لەنــاو ســوریا یاخــود لــە بارگەو 

بنەكانی مەشــق و ڕاهێنان لــە }دۆڵی بیقاع{ 

لە لوبنان، كە لەژێر دەســەاڵتی سوریادا بوو، 

هەروەها ئاسانكردنی پڕۆسەی گوزەركردنیان 

لەدۆڵــی بیقاعەوە بــۆ ناو توركیــا لەڕێگەی 

ڕووبــەری 150كم لەناو خاكــی توركیاوە.49 

ســەرچاوە توركییە فەرمیــی و نافەرمییەكان 

ســوریایان بە »هێزی بنەڕەتیی« لەقەڵەم دا، 

P. K. K كە دنەدەرو پشــتیوانی هێرشەكانی

یە هەر لەســەرەتای هێرشەكانیەوە لە ساڵی 

50 .1984

 P. K. K توركیــا پێیوایــە ســوریا كارتــی 

فشارخستنەســەر  بــۆ  بەكاردەهێنێــت 

توركیــا بــە ئامانجــی گۆڕینــی هەڵوێســتی 

لە پرســی ئــاودا بەگۆڕینی هەڵوێســتەكانی 

لەبیرۆكەی بەشــكردنیدا، واتە ویستی توركیا 

بەدیاریكردنــی هەرچەندێك بیەوێت لەئاوی 

ڕووباری فوڕات بۆ سوریاو عێراق، كە توركیا 

سووربوو لەســەری و، ســوریاش بەپشتیوانی 

عێراق پشــتگیرییان لەبیرۆكەی )دابەشكردن( 

خــۆی  ترســی  ئەنكــەرە  دەكــردەوە.51 

لەهەوڵدانی ســوریا دەربــڕی لە بەكارهێنانی 

گەریالكانی P. K. K بەهەســتان بەكردەوەی 

ڕێگەوبــان  پڕۆژەكانــی  بــە  تێكدەرانــە دژ 

لــە باشــووری ڕۆژهەاڵتــی ئەنــادۆڵ، بگرە 

دەســەاڵتدارانی توركیــا لــە ئاخروئۆخــری 

كــە  ئەوەیانكــرد،  پاگەنــدەی  1986دا 

تێكدانــی  بــۆ  ئاشــكراكردووە  پالنێكیــان 

بەنداوی ئەتاتورك لەسەر دەستی هەندێك 

لە گەریالكانی P. K. K بەپشــتیوانی و دنەی 

سوریا.52 

 هەرچــی ســوریایە تۆمەتەكانــی توركیــای 

ڕەتكردەوەو، گوتوویە ســەرلەبەری ئەو 

تۆمەتانــەی دەگوترێنەوە دەرهاویشــتەی 

الیەنی  توركیایــەو،  ناوخۆی  بارودۆخــی 

توركیــی بەڵگــەی نییە ســوریا پشــتیوانیی 

لــە P. K. K بــكات.53 دیســان زیاتــر لــە 

بەرپرسێكی ســوریی ڕایگەیاند پێویست نییە 

سوریا ڕۆڵی )پۆلیس( بگێڕێت لەسەر سنووری 

توركیــا بەئامانجــی بەرگرتن لــە دزەكردنی 

گەرێالكانی ئەو پارتە بۆ ناو توركیاو، ســوریا 

بڕێكی زۆر لە سەربازەكانی كۆناكاتەوە لەسەر 

ســنووری باكوور بۆ بەرگرتن لە پرۆســەكانی 

دزەكردن.54 بەهــۆی تۆمەتەكانی توركیا دژ 

بەســوریا ئەم بابەتــە چەندین جــار لەنێوان 

مەزنە بەرپرســانی هەردوو واڵتدا مشتومڕی 

لەبارەوە دەكرا، زیاتر لە ڕێكەوتنێك مۆركرا 

ســەبارەت بەئاسایشــی ســنووری هاوبەشی 

نێوانیــان و پشــتگیریی نەكردنــی گرووپــە 

چەكدارییەكان، ئەوانەی دژی الیەنەكی تربوون 

و هەڕەشــەبوون بۆسەر ئاسایشی ئەو واڵتە، 

لەوانــە ڕێكەوتنەكانــی 1987، 1992، 1993. 

55 بەهەرحــاڵ دووبارەبوونــەوەی بەســتنی 

ڕێكەوتنەكان ئاماژەبوون بۆ چارەسەرنەكردنی 
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كێشــەكە لەنێوان هەردووالیەندا، چەندینجار 

توركیا، سوریای بە پێشێلكردنی ڕێكەوتنەكان 

تۆمەتباركردووە لەپاڵ هەڕەشــەكردن بەوەی 

هەرچی دەقەومێت )گــەر توركیا ئارامی لێ 

ببڕێــت(، هەروەهــا هەڕەشــەكردن بەوەی 

توركیــا )گەورەتریــن واڵتــی ســەربازییە لە 

ناوچەكــەدا(، گــەر پێویســت بێــت هێــزە 

چەكدارەكانــی توركیــا دەتوانێــت ســنوور 

ڕیشەكێشــكردنی  بەئامانجــی  ببەزێنێــت 

تیرۆر.56 لەكانونی دووەمی ســاڵی 1994دا 

یەكەیەكــی كۆماندۆســی توركیــی هێرشــی 

 P. K. K كردەســەر یەكێــك لەبارەگاكانــی

لە شــارۆچكەی قامیشــلۆی ســوریا نزیك لە 

سنووری توركیا، دیسانەوە لەهاوینی 1996دا 

ســوریا چەندیــن تەقینــەوەی بەخۆوەبینی، 

هەواڵگریــی توركیــا تۆمەتباركــرا، كە ئەوان 

لەپشــتیەوەن.57 ســەرباری ئەمــەش، وەك 

بەشــێك لەهەوڵــەكان بــۆ فشارخستنەســەر 

ســوریاو بەدیهێنانــی ئامانجــی تــر، توركیــا 

هاوكارییەكانــی لەگــەڵ ئیســرائیلدا پتەوكرد 

هاوكاریــی  ڕێكەوتننامــەی  بەمۆركردنــی 

هەروەهــا  1996دا،  لەســاڵی  ســەربازیی 

و  سیاســیی  ڕێكەوتننامــەی  مۆركردنــی 

نێوانیــان  پەیوەندییەكانــی  ئاسایشــیی، 

گەیشــتە ئاســتی هاوپەیمانیی ســەربازیی. 

گرنگــی  هــاوكاری  ئیســرائیل  لەواقیعــدا 

پێشكەش بە توركیا كرد لەبواری جەنگ لەگەڵ 

P. K. K بەتایبــەت لەالیەنی هەواڵگرییەوە. 

پێشتر ئاماژەمان بەرۆڵی هەواڵگریی ئیسرائیل 

)مۆســاد(دا لەقۆڵبەستكردنی ڕێبەری پارتەكە 

}عەبدواڵ ئۆجەالن{ كرد لە نایرۆبی پایتەختی 

كینیا لە شوباتی 1999. 

 هاوپەیمانــی توركیــا – ئیســرائیل دۆخــی 

پشــێوی لەپەیوەندییەكانی ســوریا – توركیادا 

هێنایە ئــاراوەو زمانی هەڕەشــەكانی توركیا 

لەدژی ســوریا توندیــی بەخۆوەبینی، لەپاش 

بەســتنی هاوپەیمانییەكــە، لــە قەیرانەكــەی 

ســوریا – توركیا لەتشــرینی یەكەمی 1998دا 

گرژیی و ناهەمواریی گەیشتە ترۆپك. بیانوی 

توركیــا بــۆ گــرژی و هەڕەشــە لــە ســوریا 

بریتــی بوو لە پشــتیوانیكردنی دیمەشــق لە 

P. K. Kو داڵدەدانــی عەبــدواڵ ئۆجــەالن، 

بــەاڵم فاكتەری هەرێمیش لــە گۆڕێدا بوون، 

لەوانە بارودۆخی كوردســتانی عێراق لەپاش 

ڕێكەوتننامــەی واشــنتۆن لــە ئەیلولی 1998 

داو بابەتــی ملمالنێی عەرەبیی  ئیســرائیلیی 

و پڕۆژەكانی چارەســەرو هەڵوێســتی سوریا 

لەبارەیەوە، لەپــاڵ چەندین فاكتەری تر، كە 

پەیوەندیداربــوون بە بارودۆخی ناوخۆیی لە 

توركیا لە پشــت ئەو قەیرانەوە.58 وەختبوو 

ئــەو قەیرانــە هــەردوو واڵت بخاتە دۆخی 

جەنگەوە ئەگەر مامەڵەی ئەقانیی بەرپرسانی 

ســوریا نەبوایە لەگەڵ قەیرانەكەدا، هەروەها 

هەوڵــە نێوەندگیرییەكانــی میســرو ئێران بۆ 

تەوقدانــی قەیرانەكە، كە بەرێكەوتنێكی نوێ 

لەنێــوان ســوریا – توركیا لە 21ی تشــرینی 

یەكەمی 1998دا كۆتایی هات و بە }رێكەوتنی 

ئەدەنــە{ ناســراوە. بەوپێیــە ســوریا گفتیدا 

بارگەو بنەكانی P. K. K لەسەر خاكەكەی و 

دۆڵی بیقاعی لوبنانی بپێچێتەوە، كە دەســتی 

بەســەرداگرتبوو، هەروەهــا ڕێگــە نــەدا بە 

گەرێالكانی P. K. K خاكی سوریا بەكاربهێنن 

بۆ هێرشكردنەسەر ناوخۆی توركیا لە ڕێگەی 

ڕێبەرانــی  دەركردنــی  لەپــاڵ  ســنوورەوە، 

پارتەكە لە سوریا، قۆڵبەستكردنی هەندێك لە 

چاالكەوانانی كورد، سەرباری هەماهەنگیی و 

هاوكاریی ئاسایشیی لەنێوان هەردوو واڵتدا. 

توركیــاش گفتیدا الی خۆیــەوە ڕێگە بەهیچ 

جموجوڵێــك لــە خاكەكەیــەوە نــەدات، كە 

مەترسی لەسەر ئاسایشی سوریا دروستبكات، 

چیتریش گێچەڵ بە هاواڵتیانی ســوریا لەسەر 

سنووری نێوانیاندا نەكات.59

 مۆركردنی ڕێكەوتنی ئەدەنە، دوورخستنەوەی 

ئۆجەالن، پاشتریش قۆڵبەستكردنی، سەرەتای 

قۆناغێكی نوێ بوو لەپەیوەندییەكانی ســوریا 

– توركیادا لەهەرچی تایبەتە بەڕۆڵی كێشەی 

كورد تێیدا، لەوساوە پەیوەندییەكانی نێوانیان 

كرانەوەی زیاتری بەخۆوەبینی. 
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