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سازدانى دیدارێک لەگەڵ مەسعوود تەک، سەرۆکى پارتى سۆسیالیستى 
کوردســتان - لە باکوورى کوردســتان کە تێیدا سیاســەتى کورد لە 
باکوورى کوردستان و لە سەر ئاستى خۆرهەاڵتى ناوەڕاست دەخرێتە 
بــەر بــاس، گفتوگۆ دەکرێت لە بــارەى پێوەندییەکانى لەگەڵ کۆى 

پارت و الیەنەکان لە باکوورى کوردستان و هەرێمى کوردستان

لــە  کــورد  سیاســیى  بارودۆخــى   *
خۆرهەاڵتى ناوەڕاست بە گشتى چۆن 

هەڵدەسەنگێنن؟
مەســعوود تــەک: ڕەوشــى کــورد لــە 
و  بــاش  ڕووى  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــى 
خراپــى هەیــە، ناتوانم بە دروســتى بڵێم 
باشــە یــان خراپــە، بــۆ نموونە کێشــەى 
کورد لە کێشەى ناوخۆیی دەرچوە و بوە 
بە کێشەیەکى نێودەوڵەتى و ناسێنراوە، 
کــورد لەگــەڵ دەوڵەتانــى زلهێــزی وەک 
ئەمەریکا، ڕووســیا، یەکێتیى ئەورووپا 
دیپلۆماســى  پێوەندیــى  تــر  واڵتانــى  و 
هەیــە و هەڵوێســتیان هەیــە بەرانبــەر 
کێشــەى کــورد، ئــەو واڵتانــەى پێشــتر 
پشــتگیریى واڵتانى داگیرکەریان دەکرد، 
جوواڵنــەوەى  هــاوکارى  ئێســتا  بــەاڵم 
ئازادیخــوازى گەلــى کوردســتان دەکەن، 
ئەمــڕۆ باردۆخەکــە جیاوازتــرە واڵتانى 
و  دیموکراســی  کۆمەڵــى  نێودەوڵەتــى، 
زۆر  کــورد  دۆســتى  و  مرۆڤدوســت 

بــوون، ڕۆژبــەڕۆژ زۆرتــر دەبــن، بــەاڵم 
بــە داخەوە جوواڵنــەوەى کورد لە هەر 
پێشــەوە  بــەرەو  کوردســتان  بەشــێکى 
نەچــوە و یەکێتــى و یەکگرتــووى پێــک 

نەهاتوە.
* کورد چۆن بتوانێت ئەو دەرفەتانەى 
لە بەردەمیدایە بیقۆزێتەوە، لە کاتێکدا 
دەبینین ئێســتا شەڕى دژى داعش لە 
باشــوور و خۆرئــاواى کوردســتان لە 
ســەر دەستى کورد کۆتایی پێ هاتوە، 
ئەم پێگەیەى لە دواى شــەڕى داعش 
بۆ هەرێمى کوردســتان کە پێگەکەى 
چوە ئاســتێکى بەرزتر و بۆ خۆرئاواى 

کوردستانیش بە هەمان شێوە؟ 
ناتوانــم  گومــان  بــێ  تــەک:  مەســعود 
کوردســتان  باشــوورى  سیاســەتى 
دەستنیشــان بکــەم، بــەاڵم کۆتاییهێنانــى 
و  پێشــمەرگە  دەســتى  بــە  داعــش 
دەســتکەوتێکى  یەپەگــە  شــەڕڤانانى 
گەورەیــە بــۆ گەلــى کــورد و خەباتــى 

ڕزگاریخوازى، لەبەر ئەوە گرینگە ئەو 
دەســتکەوتە بــۆ بەرژەوەندیــى میللەتى 
نەیکەنــە  و  بهێنێــت  کار  بــە  خــۆى 
و  حیزبایەتــى  بەرژەوەندیــى  قوربانیــى 
بەرژەوەندیى تاکەکەســى و بنەماڵەیی. 
بــۆ باشــوورى کوردســتان دەتوانــم ئــەوە 
بڵێم، گەلى کوردستان لە )25( ئەیلوول 
ســەر  لــە  ڕاپرســى  ئەنجامدانــى  بــە 
ڕیفرانــدۆم ئیــرادەى خۆیان دەستنیشــان 
دەوڵەتێکــى  داواى  و  دەخوازێــت  کــرد، 
عێــراق  لــە  بــەوەى  دەکات  ســەربەخۆ 
جیــا ببێتــەوە، پێشــنیارى من بــۆ برایانم 
لــە کوردســتان ئەوەیــە، باشــوور ئــەو 
ئیرادەیــەى گەلــى کوردســتان جێبەجــێ 
هــەر  کەرکــووک  مەســەلەى  و  بکــەن 
چــى زووتــرە چارەســەر بکرێــت، نــەک 
تەنهــا کەرکــووک بەڵکــوو هەمــوو ئەو 
ناوچــە کێشــەلە ســەرەکان چارەســەر 
سیاســییەکان  هێــزە  پێویســتە  بکرێــن، 
زووتــر کێبڕکێــى خۆیــان لە ســەر ســێ 
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ئیدارەیەکــى  یەکــەم،  بکــەن:  ئاســت 
و  هاوبــەش  پاراســتنى  هاوبــەش، 
ئــەوە  هاوبــەش،  ناوخۆییــی  سیاســەتى 
باشــوورى  لــە  چارەســەرییە  کلیلــى 
لــە  الیەنێــک  هــەر  نابێــت  کوردســتان، 
ســەر ویستى خۆى سوور بێت، بەڵکوو 
گرینگە بگەنە ڕێککەوتنێکى هاوبەش، 
ســەرە  لــە  ئــەوەی  مەترســیى  چونکــە 
هەندێک لە دەســتکەوتەکانى لە دەست 
بــدات، بــە گشــتى کێشــەى ســووریا لــە 
ناوچەیی دەرچوە و بوە بە کێشــەیەکى 

هەرێمــی و جیهانــی، دەبێت ســووریا لە 
ئەمەریــکا  و  ڕووســیا  ملمالنێیەکانــى 
نەبێتــە قوربانیــى بەرژەوەندیــى واڵتانى 
زلهێز، هەر چى زووترە دەبێت یەکێتى 
و یەکهەڵوێســتیى خۆیــان پێک بهێنن و 
لە سەر ڕێبازى نەتەوەیی و ئاشتیخوازى 

و پێکەوە ژیان کارى خۆیان بکەن.
* وەکوو سیاســەتمەدارێک و ســەرۆکى 
پارتێــک لــە باکــوورى کوردســتان ئێوە تا 
چەند ســوودتان لەو پێگەیەى هەرێمى 
کوردســتان وەرگرتوە لە ڕێگەى ئەوەوە 
بەدەســتهێنانى  لــە  بکاتــەوە  نزیکتــان 
مافەکانتــان، کارئاســانیى بــۆ کردوون و 
ئیــرادەى پــێ بەخشــیون؟ ئــەم پێگەیەى 
کە هەرێمى کوردســتان لە دواى 1991 
بە دەستی هێناوە و تا ئێستا بەردەوامە؟
هــەر  گومــان  بــێ  تــەک:  مەســعوود 
پارچەیەکــى  هــەر  لــە  دەســتکەوتێک 
کوردستان بێت، بۆ ئێمە جێى شانازییە 
و ڕێــگاى خەباتــى ئێمە خۆشــتر دەکات، 
بــۆ نموونــە لــە کوردســتان حکوومــەت 
و ســەرۆکایەتى و پەرلەمانتــار هەیــە، 
ڕاســتەوخۆ  نییــە  ئــەوە  مانــاى  ئەمــە 
کاریگەریــى دەبێت لە ســەر پارچەکانى 
لــە  نموونــە  بــۆ  کوردســتان،  تــرى 
بارودۆخــى  باکــوور  کوردســتانى  ســەر 
یەکپارچەییــى کوردســتان لــە الیــەک و 
تورکیایش لە الیەک، واتە بارودۆخەکان 
هێــزە  هەمــوو  داخــەوە  بــە  جیــاوازن، 
زلهێزەکانى دونیا دژى هێزە کوردییەکان 
لە کوردســتانى باکوور هەر دەم لەگەڵ 

ئابــوورى،  ڕووى  لــە  بــوون  تورکیــا 
ســەربازى، سیاســى و هەموو بوارەکانى 
تر، لەبەر ئەوە ڕووسیا نایەوێت تورکیا 
بازنەیــەوە، ئەمەریکایــش  ئــەو  بچێتــە 
لــە  بەشــێک  ببێتــە  تورکیــا  نایەوێــت 
ملمالنێیــەى  لــەم  تورکیــا  ســووریا، 
زلهێزان سوود وەردەگرێت و سیاسەتى 
خۆى بە ڕێوە دەبات. ئەگەر بگەڕێمەوە 
ســەر پرســیارەکە، هەر دەســتکەوتێکى 
کوردســتان باشــوور ڕێگامــان بــۆ خــۆش 
و  ســەربەرزییە  مایــەى  و  دەکات 
پیشــانى دەدەیــن، کــە ئێمــە دەتوانین لە 
پێوەندیى نێونەتەوەیی سوود وەربگرین 
و  بەریــن  بەڕێــوە  واڵتــى  دەتوانیــن  و 
پەرلەمــان و حکوومەتمــان هەبێت، بێ 
گومــان ئەگەر کەرکووک و شــەنگال و 
ناوچە کێشە لە سەرەکان یەک بخرێن 
هێــز و توانــاى کــوردى باکــوور زۆرتــر 
دەکات، دەتوانــم بڵێم ئەو دەســتکەوتەى 
لە هەر پارچەیەکى کوردستان هەبێت، 
دەبێتــە  کوردســتان،  تــرى  پارچــەى  بــۆ 

پشتگیرییەکى گەورە و نەتەوەیی.
* ڕەوشى کورد لە باکوورى کوردستان 
لەگەڵ تورکیا چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟ 

لە چ ئاستێکدایە؟
بیرمــان  دەبێــت  تــەک:  مەســعوود   
نەچێــت بــەرەى جیاوازجیــاواز هەیــە. 
هــەم داگیرکــردن هەیــە و هــەم کارى 
نامرۆڤایەتــى لە الیەن تورکیاوە ئەنجام 
دراوە، لەبەر ئەوە پێوەندیى ئێمە وەکوو 
کــورد لەگــەڵ تورکیــا هــەر لەو ئاســتە 

“

لە ساڵى 1993 بە 
هاوکاریى مام جەالل، 
 )PKK( پرۆتۆکۆلێکى

و )PSK( ئیمزا کرا
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چوەتــە پێشــەوە. هەندێــک جــار نەرمى 
دروســت بوە، هەندێک کات تورکیا دانى 
بــە مافــى کورداندا نــاوە، بەاڵم لە ڕووى 
سیاســەتى بنەڕەتییەوە گۆڕانکارییەکى 
لــە  ناکــەم  پێشــبینی  نەکــراوە،  ئەوتــۆ 
تورکیــا  سیاســەتى  نزیکــدا  کاتێکــى 
بەرانبــەر کــورد بگۆڕێــت، بەڵکــوو لــە 
بــەردەوام  خــۆى  سیاســەتەکەى  ســەر 

دەبێت.
* داخوازیى ئێوە لە تورکیا چییە؟ 

مەســعوود تەک: لە بەرنامەى ئێمەدا، 
کە پێشکەشى وەزارەتى ناوخۆمان کرد، 
هاتوە، داواى فیدراڵیەت دەکەین و کورد 
و تورک پێکەوە بژین، ببنە دوو دراوسێى 
مێــژووى  ڕووى  لــە  کوردســتان  بــاش، 
بکرێــت،  دەستنیشــان  سۆسیالیســتى  و 
فیدراســیۆنێک لــە کوردســتانى باشــوور 
هەیە، نە کەم نە زۆرتر لە کوردستانى 
باکووریــش دەخوازیــن، خەباتــى ئێمەیش 
بــۆ ئــەو ئامانجەیە. نابێــت ئەوەمان لە 
بیــر بچێــت، گەلى کــورد وەکوو هەموو 
نەتەوەیەکــى تــر، مافى خــۆى هەیە کە 

دەوڵەتى سەربەخۆى خۆى هەبێت.
* وەاڵمى تورکیا بــۆ داواکارییەکانى 

ئێوە چی بوە؟
تورکیــا  وەاڵمــى  تــەک:  مەســعوود 
وەاڵمێکى توندوتیژییە، گرتن و لێدان و 
ترساندنە، تورکیا لە سەر ئەو بنەمایە 
)1924(ـــەوە  ســاڵى  لــە  دامــەزراوە 
تاوەکــوو ئێســتا وەاڵمــى داخوازییەکانــى 
کــوردى بــە توندوتیــژى داوەتــەوە، زۆر 

کــورد  داخوازییەکانــى  تورکیــا  دوورە 
ســەر  لــە  ئێمــە  بگەیەنێــت،  جــێ  بــە 
ڕێبــاز و خەباتــى خۆمــان بەردەوامین تا 

سەرکەوتن. 
* هەوڵەکانى ئێوە بۆ لێکتێگەیشــتن 

لەگەڵ تورکیا لە چ ئاستێک دایە؟
مەســعوود تەک: لێکتێگەیشــتنى ئێمە 
لەگەڵ تورکیا، گەلى تورک و دامودەزگا 
کــورد  کێشــەى  دەربــارەى  تورکییــەکان 
بەشــێکى خەباتــى ئێمەیــە، تێگەیاندنى 
کێشــەى  ڕاســتیى  لــە  کــورد  بیــروڕاى 
و  تــورک  گەلــى  تێگەیاندنــى  و  کــورد 
دامەزراندنــى دەوڵەتــى تورکیــا زیانى بۆ 
ئــەوان نییــە، بەڵکــوو خزمەتى ئاشــتى 
و دیموکراســیى تورکیــا دەکات، هــەوڵ 
دەدەین کە میللەتى تورک لەو ڕاســتییە 

تێ بگات.
* هەماهەنگیــى ئێــوە لەگــەڵ کۆى 
گشــتیى ئەو الیەنانەى ترى باکوورى 

کوردستان لە چ ئاستێکدایە؟
مەســعوود تەک: پێوەنیدى ئێمە خراپ 
ئاســتێکدایە،  لــە  بڵێــم  ناتوانــم  نییــە، 
بزوتنــەوەى کوردى هەمووى یەکگرتوە، 
پێوەندیــى ئێمــە هەندێــک جــار باشــە و 
هەندێــک جــار بــاش نییــە، لــە هەندێــک 
کات بەرەو پێشــەوە دەچێت و هەندێک 
کات بــەرەو دواوە، دەتوانــم بڵێــم هێشــتا 
نەگەیشــتوەتە ئاستێک پێک هەڵشاخان، 
ئێمەیــش  کێشــەى  هەندێــک  ئەگــەر 
بــە گفتوگــۆ و لێکتێگەیشــتن  هەبێــت 
توانیومانە کێشەکان چارەسەر بکەین.

* دانیشــتنتان هەیــە لەگــەڵ کــۆى 
گشتیى الیەنە کوردییەکانى باکوورى 

کوردستان هەیە؟
مەســعوود تــەک: بەڵــێ، دانیشــتنمان 
پێــک  پالتفۆڕمــان  و  یەکێتــی  و  هەیــە 
باکــوورى  لــە  نموونــە  بــۆ  هێنــاوە، 
بــە  تایبــەت  پالتفۆڕمێکــى  کوردســتان 
زمانــى کــوردى هەیــە لــە الیــەن الیەنە 
زمانــى  پاراســتنى  بــۆ  سیاســییەکانەوە 
کوردى و بەرەوپێشــبردنى و ناســاندنى، 
کارنامەیەکــە بــۆ جێبەجێکردنــى ئــەو 
پێکــەوە  خەبــات  و  کار  بەرنامەیــە 

دەکەین.
* گەییشتوونەتە هاوپەیمانى؟ 

مەسعوود تەک: بەڵێ، پالتفۆڕم هەیە.
* هەمــوو حیزبــە کوردییەکان لە ناو 

ئەو پالتفۆڕمەدان؟
مەســعوود تــەک: بەڵــێ، هەمــوو حیزبە 
کوردییەکان و مامۆستاى زمانى کوردیش 
لــە نــاو ئــەم پالتفۆڕمەدان، ئەمــە تەنها 
بەڵکــوو  نییــە،  سیاســى  خەباتێکــى 

ئیکۆنۆمى و پەروەردەیییە.
* خەباتەکــەى ئێــوە تەنهــا لە ڕووى 
سیاسییەوە نییە؟ ڕوویەکى گشتگیرى 
گرتــوە، بــەوەى شــۆڕ بۆتــەوە بــۆ 
پەروەردە و ڕۆشنبیرى و کۆمەاڵیەتى؟
مەســعوود تەک: بەڵــێ، ئێمــە وەکوو 
کوردســتان  سۆسیالیســتى  پارتــى 
بــەس  تەنهــا  ئــەوە  وایــە،  بۆچوونمــان 
کــە  هەیــە،  تریــش  بــوارى  زۆرى  نییــە 
ئێمــە پێکــەوە کار و خەبــات بکەین، بۆ 
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نموونــە ناســاندنى هەبوونــى نەتــەوەی 
لــە دەســتوورى  کــورد و جێگیرکردنــى 
تورکیــا، دەتوانیــن پالتفۆڕمــى هەبوونــى 
نەتەوەى کورد پێک بهێنین و زۆر بوارى 
تــر هەیە، ئێمــە دەتوانین کۆ ببینەوە و 
پالتفۆڕمێــک یان کۆمەڵێک پێک بهێنن و 
بــە یەکــەوە کار و خەبــات بکەن ئەمە 

کارى خەبات ئاسان دەکات.
* هەندێــک لــەو پارتانەى تــر بۆچى 
نایەنــە نــاو ئــەم هاوپەیمانێتییەى 
ئێوەوە؟ ئایا خۆیان نایەن یاخود ئێوە 

لەگەڵیان دانیشتن ئەنجام نادەن؟
مەســعوود تەک: نازانــم هــۆکار چییە، 
کاتــى  لــە  بپرســیت،  لــەوان  دەبێــت 
کــوردى  زمانــى  پالتفۆڕمــى  پێکهاتنــى 
بانگهێشــتمان کــردوون، چونکــە زمانى 
کــوردى موڵکــى هەمــوو کوردێکــە نــەک 
زمانێکــى ئایدیۆلــۆژى، بەڵکــوو زمانێکى 

میللەتێکە.
بــۆ  کراوەیــە  دەرگاتــان  ئێــوە   *
نــاو  بێنــە  حیزبانــە  ئــەو  ئــەوەى 

هاوپەیمانێتییەکەوە؟
مەســعوود تــەک: هەمیشــە دەرگامان 

کراوەیە.
* بۆچــى ئێــوە نەچوونــە نــاو ئــەو 
هەڵبژاردنــى  هاوپەیمانێتییــەى 
شارەوانییەکانى )31(ى ئازارى )2019(
ى تورکیا، کە هەشــت الیەنى سیاسى 
بەشــدارییان لــە هەڵبــژاردن نەکرد 
و دەنگەکانــى خۆیــان خســتە پــاڵ 

دەنگەکانى هەدەپە؟

مەســعوود تەک: بــێ گومــان کۆمەڵێک 
نــاو  نەچووینــە  کــە  هەبــوو  هــۆکار 
باســکردنى  و  هاوپەیمانێتییــەوە  ئــەو 
دوورودرێژە و ئەزموونمان هەبوو لەگەڵ 
هەدەپە لە هەڵبژاردنەکانى پێشــوو، ئەو 
ئەزموونە ســەرکەوتوو نەبوو، باوەڕێک 
لــە نــاو ئێمــەدا دروســت بــوە، هەدەپــە 
پرۆتۆکۆڵیــان لەگــەڵ ئێمە کــە ئیمزایان 
کــردوە، خاڵەکانیــان جێبەجــێ نەکــرد و 
پرۆتۆکۆلەیشــیان  ئــەو  ســەرنەکەوتنى 

خستوەتە ئەستۆى ئێمە.
* باس لەوە دەکرێت هەندێک کێشــە 
و ئاڵــۆزى لــە نێوان ئێــوە و پەکەکە 
هەیە و هەندێک جار ســەری کێشاوە 
بۆ ئــەوەى لە باکــوورى کوردســتان 
هاوپەیمانێتییەکــدا  لــە  نەتوانــن 
هاوهەڵوێست بن لەگەڵ هەدەپە، بۆ 
نموونە لــە هەڵبژاردنى )31(ى ئازارى 
)2019(ى شــارەوانیى تورکیــادا، ئەم 
خاڵە ناکۆکانەى ئێوە لەگەڵ پەکەکە 

چییە؟
مەسعوود تەک: پێوەندیى ئێمە لەگەڵ 
پەکەکــە هــەوراز و نشــێوى زۆرى بــە 
خــۆوە بینیــوە، دەبێت لە بیــرى نەکەین 
کاتێــک پەکەکە دروســت بــوو و یەکەم 
جــار بەرنامــەى خــۆى ئاشــکرا کــرد لــە 
خاڵێکدا دەڵێت ئەم پارتەى ئێمە هەموو 
ئاســتەنگى لــە پێــش ئازادیى کوردســتان 
لــە نــاو دەبــەن، پەکەکــە لە ســەر ئەو 
بنەمایە دروســت بــوە، لە الیەکى ترەوە 
هەمــوو  خۆیــان  لــە  جگــە  پەکەکــە 

پارتێکــى تــر ڕەت دەکەنــەوە کە لەگەڵ 
بــۆ نموونــە  سیاســەتى پەکەکــە نیــن، 
هێرشــیان کردە سەر هەڤاڵەکانى ئێمە، 
نــەک تەنهــا پەکەکــە هێرشــى کردوەتە 
ســەر ئێمە لە الیەن الیەنى و سیاســیى 
ترى کوردستانیشەوە هێرشمان کراوەتە 

سەر.
* ئەم هێرشانە بۆ سەر ئێوە لەپاى چییە؟
مەســعوود تــەک: پەکەکــە جگــە لــە 
خــۆى هیچ هێز و پارتێکى ترى سیاســیى 

قەبووڵ نییە.
* ناکۆکیــى سیاســیى ئێــوە لەگەڵ 
پەکەکە واى کردوە زیانتان پێ بگات؟
مەســعوود تەک: لە ڕاســتیدا ناکۆکیى 
دیالــۆگ  ڕێگــەى  بــە  دەبێــت  سیاســى 
بــەاڵم  بکرێــت،  چارەســەر  گفتوگــۆ  و 
نــاکات،  مامەڵــە  جــۆرە  بــەو  پەکەکــە 
وەاڵمــى  توندوتیــژى  بــە  پەکەکــە 
ناکۆکییەکان دەداتەوە، ئێمە پێوەندیمان 
و  پەکەکــە  پێوەندیــى  نییــە،  بــەوەوە 
تورکیا بە چ شێوەیەک چارەسەر دەکات، 
ئەگــەر ناکۆکــى لەگەڵ هێزى سیاســیى 
توندوتیــژى  بــە  بیەوێــت  کوردســتانى 
لــێ  ڕەخنــەى  ئێمــە  بــکات،  چارەســەر 

دەگرین.
* تا چەنــد هەوڵــى نزیکبوونەوەتان 

داوە لەگەڵ پەکەکە؟ 
مەســعوود تەک: دەمەوێت شتێک بڵێم 
ئامــاژەم بــەوە کــرد، پێوەندیمــان لەگەڵ 
پەکەکــە بەرزونزمیى بە خۆوە بینیوە، 
جــار  هەندێــک  کاتیشــدا  هەمــان  لــە 
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پێوەندیى باشــمان هەبوە، بۆ نموونە لە 
ســاڵى 1993 بــە هاوکاریــى مــام جەالل، 
پرۆتۆکۆلێکــى )PKK( و )PSK( ئیمــزا 
پرۆتۆکۆلێــک  پێویســتە  ئێســتایش  کــرا، 
ئیمــزا بکەیــن تــا کێشــەى کــورد بــەرەو 
 10 نزیکــەى  بــڕوات،  چارەســەرکردن 
پەکەکــە  دامــودەزگاى  لەگــەڵ  ســاڵ 
خەباتمــان  کــردوە،  پێکــەوە  کارمــان 
کــردوە دواى ئــەوەى عەبدولــا ئۆجــەال 
گیرا، سیاسەتى پەکەکە گۆڕا، پەکەکە 
دەستى لە کوردستان بەردا و سیاسەتى 
سیاســەتى  و  دیموکراتــى  جمهــوورى 
تورکیــا بــوون و سیاســەتى نیشــتمانیى 
نەتەوەیــی  سیاســەتى  و  هاوبــەش 
دیموکراتى هاتە پێش ئەوکاتە جیاوازیى 
کەوتــە نێــوان ئێمــە هــەر لەبــەر ئەوە 

پێوەندیى ئێمە تێک چوو.

* لــە دواى هەوڵەکانــى جەنابى مام 
جــەالل لە نێوان ئێوە و پەکەکە، هیچ 

گرژییەکی تر ڕووى داوە؟
  مەســعوود تــەک: بەخۆشــحاڵییەوە 
تــا ئێســتا شــتێکى ئەوتــۆ ڕووی نەداوە، 
تەنها هێرشــى سیاســیى توند بوە، نەبوە 
یــان  بکوژرێــت  ئــەوەى کەســێک  هــۆى 

بریندار بێت.
هەڵبژاردنــى  ئەنجامــى   *
چــۆن  هەدەپــە  شــارەوانییەکانى 
هەڵدەســەنگێنن لــە )31(ى ئــازارى 

2019؟
مەســعوود تەک: هەدەپە لە خۆرئاواى 
و  سیاســەت  کــەوت،  ســەر  تورکیــا 
ستراتیژى هەدەپە دەربارەى هەڵبژاردنى 
بــۆ  پایەیەکــى  پایەیــە،  دوو  هەرێمــى 
کوردســتان و پایەیەکــى بــۆ خۆرئــاواى 

تورکیایــە، پێــش هەڵبژاردنەکان هەدەپە 
بانگەشــەى ئــەوەى دەکــرد کــە ناهێڵــن 
ئــەردۆگان ســەر بکەوێــت، بــە ڕاســتى 
هــەر بــەو جۆرەیــان کــرد لە سیاســەتى 
تورکیــا و کۆمەڵگــەى تورکیــا ڕۆڵیکــى 
ســەرەکیى کاریگەرییــان هەیــە وەکــوو 
لە ئیســتەنبوڵ، ئەنقەرە، مێرسین، وان 
و ئەنتاڵیــا، میللەتــى کــورد لــە باکــوور 
بــە هــۆى ســەرکەوتنى  ســەر کــەوت، 
سیاسەتى هەدەپەوە بوو، بەاڵم هەدەپە 

لە کوردستان شکستیان هێناوە.
* باست لەوە کرد، سیاسەتى هەدەپە 
بۆ خۆرئاواى تورکیا ســەرکەوتوو بوو، 
تا چەند ئەم ســەرکەوتنە بە قازانجى 

کوردانى باکوورە؟
 مەســعوود تەک: پێم وا نییە، چونکە 
دامەزراندنى دەوڵەتى تورکیایان قەبووڵ 

مەسعو تاک، سکرتێری پارتی سۆسیالیستی کورد
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نییــە و بە پارتى نەتەوەپەرســتى تورک 
دەیبینــن، بێ گومان ئەوانــە بۆ قازانجى 

کورد شتێکى لێ سەوز نابێت.
* ئێــوە لەگــەڵ هەدەپــە پێوەندیى 
چ  لــە  دۆســتانەتان  و  سیاســى 

ئاستێکدایە؟
  مەســعوود تەک: پێمان خۆشــە نەک 
تەنهــا لەگــەڵ هەدەپە، بەڵکــوو لەگەڵ 
ســەرجەم پارتى کوردستانى و تورکیایی 
گفتوگۆمــان  و  دابنیشــتن  دەمانەوێــت 
هەبێت و پرســى کورد و کێشــەى کورد 
بــە ڕێگــەى دیالــۆگ چارەســەر بکرێــت، 
لەگــەڵ هەدەپــە هەندێــک جــار ئەگــەر 
مەســەلەیەک بێتــە پێشــەوە، بیــر و ڕا 

ئاڵوگۆڕ دەکەین.
* زۆر جــار پەکەکــە ئێوە وا پێناســە 
دەکەن، پارتى دیموکراتى کوردستان 
کاریگەرییەکى باشــى بە سەر ئێوەوە 
هەیــە، بــە جۆرێــک هەر چــى پارتى 
دیموکراتى کوردستان بە ئێوەى بڵێت 

ڕاستەوخۆ جێبەجێى دەکەن؟
مەســعوود تــەک: ئــەوە ڕاســت نییە، 
ئــەو قســانەى کەســانى نەیــارى ئێمە و 
پارتــى دیموکراتــى کوردســتان دەیکــەن، 
لــە  جــار  هەندێــک  ئێمــە  پارتەکــەى 
یەکێتــى  لەگــەڵ  مەســەلەیەک  ســەر 
هەڵوێســتمان  بــەاڵم  ڕێککەوتوویــن، 
کوردســتان  دیموکراتــى  پارتــى  لەگــەڵ 
ناکــۆک بــوە و هەندێــک بابــەت هاتوەتــە 
پێشــەوە، هەڵوێســتمان لەگــەڵ پارتــى 
و  بــوە  کــۆک  کوردســتان  دیموکراتــى 

لەگەڵ یەکێتیى نیشــتمانیی کوردستانى 
ناکۆک بوە، دەمەوێت بڵێم ئێمە هەردەم 
لە بڕیارەکانمان سەربەخۆ بووین، بەاڵم 
بــێ گومان ڕاوێــژ دەکەین و دەمانەوێت 
بیروبــاوەڕى هێــز و الیەنەکانــى تریــش 

بزانین.
* باســت لەوە کرد تەنها پێوەندیتان 
لەگەڵ پارتى دیموکراتى کوردســتان 
نییــە، بەڵکــوو هەندێــک جــار گرژی 
لــە نێوانتان دروســت دەبێت، وەکوو 
حیزبێکــى  و  سیاســەتمەدارێک 
سیاســى لــە باکــوورى کوردســتان، 
پێوەندییەکانتــان لەگــەڵ یەکێتیــى 
نیشتمانى کوردستان لە چ ئاستێکدایە 
لــە کاتێکــدا زیاتــر لــە حیزبەکانــى 
ترى هەرێمــى کوردســتان، یەکێتیى 
خزمەتــى  کوردســتان  نیشــتمانیى 
پارچەکانى تــرى کوردســتان دەکات، 
هــاوکارى و هەوڵــى نزیکبوونــەوەى 
الیەنەکانــى تــر دەدات لــە باکوورى 
کوردســتان، خۆرئــاوا و خۆرهــەاڵت، 
تۆیش پێشتر نموونەیەکت باس کرد 
لە ســەر دەســتى هەڤاڵ مام جەالل، 
پێشــتر ڕێککەوتنامەیەکمــان لەگەڵ 
پەکەکــە ئیمــزا کــردوە، ئەمانــە بۆ 
ئێســتا پێوەندییەکانى ئێوەى لەگەڵ 
یەکێتیى نیشــتمانى لە چ ئاســتێکدا 

هێشتوەتەوە؟
ئێمــە  پێوەندیــى  تــەک:  مەســعوود 
لەگەڵ یەکێتیى نیشــتمانیى کوردســتان 
هــەوراز و نشــێویى زۆر هەیــە، دەتوانم 

بڵێــم پێوەندیــى ئێمــە لەگــەڵ یەکێتیــى 
جــار  هەندێــک  کوردســتان  نیشــتمانیى 
لــە  خراپــە،  جــار  هەندێــک  و  باشــە 
و  ئێمــە  پارتــى  هەشــتاکاندا  ســاڵى 
و  کوردســتان  نیشــتمانیى  یەکێتیــى 
پارتى پێشــڤەرى دیموکراتى کوردســتانى 
سووریا بە چاودێریى پارتى کۆمۆنیست 
بــۆ پێکهێنانى کۆنگرەى نەتەوەیی کار و 
خەباتیــان کــردوە و گفتوگۆیــان کردوە، 
 1991 ســاڵى  تاوەکــوو  خەباتــە  ئــەو 
بــەردەوام  کوردســتان  ڕاپەڕینــى  دواى 
بــوو، پێوەندیــى ئێمــە لەگــەڵ یەکێتیــى 
نیشــتمانیى کوردســتان جــار وا هەبــوە 
ســارد بــوە، بەاڵم پێوەنــدى هەر هەیە و 
پێویســتە بەردەوامیش بێت، بەاڵم ئەمە 
مانــاى ئــەوە نییە کــە ئێمــە پێوەندیمان 
لەگــەڵ یەکێتــى بــاش بێــت و لەگــەڵ 
پارتى دیموکراتى کوردستان خراپ بێت.
* پێوەندییەکانى ئێوە لەگەڵ الیەنە 
کوردییەکانى خۆرهەاڵتى کوردســتان 

لە چ ئاستێکدایە؟
مەسعوود تەک: پێوەندیى ئێمە لەگەڵ 
کوردســتان  خۆرهەاڵتــى  هێزەکانــى 
هەمیشــە لــە ئاســتى بااڵ دابــوە، نزیکەى 
چــل ســاڵ دەبێت لەگەڵ پێشــمەرگە و 
کادیــرى ئەو حیزبــە پێوەندیی پتەومان 
ناســنامەم  دوو  بڵێــم  دەتوانــم  هەبــوە، 
هەیــە، ناســنامەى پارتــى سۆسیالیســتى 
کوردستان و ناسنامەى حیزى دیموکراتى 
کوردســتان، من ســەربڵندم بەوە، ئەمە 
مانــاى ئــەوە نییە پێوەندیى ئێمە لەگەڵ 
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هێزەکانــى تر خراپن، بەڵکــوو پێوەندیى 
ســازمانى  و  کۆمەڵــە  لەگــەڵ  ئێمــە 
خەبات زۆر باشــە، دوور لە ئایدیۆلۆژیا 
و ســتراتیژى گرینگــە پــارت و حیزبــى 
کوردســتانى وەکوو هاوکار بجووڵێنەوە 

و کار و خەبات بکەن.
بــە  ســەبارەت  ئێــوە  تێڕوانینــى   *
داگیرکارییەکانى تورکیا لە خۆرئاواى 

کوردستان چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
مەســعوود تەک: بــێ گومــان هــەر لە 
ســەرەتاوە ئێمــە دژى سیاســەتى تورکیا 
وەســتاوینەتەوە، لە ڕێگەى بەیاننامە و 
چاالکى و ناڕەزاییدەربڕینەوە هەڵوێستى 
خۆمان نیشــان داوە، ئێمە ویســتوومانە 
تورکیا پێوەندیى خۆى لەگەڵ کورد باش 

بکات.
* ئەم پەیامانەتان داوە بە تورکیا؟

 مەســعوود تــەک: بەڵــێ، بــە هەمــوو 
ڕێگەیــەک ئــەو پەیامانەمــان بــە تورکیا 
گەیانــدوە، بەاڵم هەر وەکوو پێشــتریش 
هەمــوو  تورکیــا  داخــەوە  بــە  گوتــم، 

پارچەکانــى  لــە  کــورد  دەســتکەوتى 
کوردســتان وەکــوو مەترســى لــە ســەر 
ئــەوە  دەبینێــت،  خــۆى  ئەمنیەتــى 
سیاســەتێکى شاشــە و هەڵەیــە، دەبێت 
تورکیــا سیاســەتى خــۆى بگۆڕێت، ژیانى 
خۆیشــى لــە ســەر کــورد بــە مەترســى 
سەیر نەکات، لەبەر ئەوە ئەگەر کورد 
یەکگرتــوو بێــت دەتوانێــت کاریگەریــى 
باشــى لە ســەر کێشە و چارەسەرەکانى 

پەیوەست بە کوردەوە هەبێت.
* چارەنووســى تورکیا چۆن دەبینیت، 
دەکرێــت تورکیــا بــەردەوام نکۆڵــى 
لــە نەدانــى مافى کــورد بــکات یان 
ئەوەى الیەنە سیاسییەکانى باکوورى 
ڕۆشــنبیر  خەڵکانــى  و  کوردســتان 
دەیانەوێــت وەکــوو ئــەوە چاوەڕێى 

بەدەستهێنانى مافى خۆیانن؟
 95 سیاســەتى  تــەک:  مەســعوود 
ســاڵەى تورکیــا پیشــانى داوە هەڵەیــە، 
ســەرکەوتوو نەبــوە و ســەرکەوتوویش 
تورکیــا  سیاســەتەیەوە،  بــەو  نابێــت 

بــەرەو ڕووخــان دەبــات، دەبێــت تورکیا 
ئەو سیاسەتەى کە 95 ساڵە لە سەرى 
بەردەوامــە و دژى کــوردە  گۆڕانکاریــى 
تێــدا بــکات و  بــە سیاســەتێکى نــوێ و 
عەقڵێکى نوێوە کێشەى کورد بە ڕێگەى 
دیالــۆگ چارەســەر بــکات، ئەگــەر بــەو 
جۆرە بکات، هەم خۆرهەاڵتى ناوەڕاست 
و  دەبێــت  جێگیــر  ئاشــتى  و  ئارامــى 
تورکیایــش بەرەوپێــش دەچێــت، کوردیش 

دەگاتە مافى خۆى.  

 

- سەرۆکى پارتى سۆسیالیستى کوردستان – باکورە.
- لە ساڵی 2004 تاوەکوو ئێستا سەرۆکى پارتی سۆسیالیستى کوردستانە لە باکور.

-سەرەتا ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی بووە، پاشان بووەتە ئەندامی مەکتەبی سیاسی.

مەسعوود تەک
پرۆفایل



سیاسەتى پەکەکە سیاسەتێکى هەڵەیە

ئامادەکردنی: نیاز کەمال

عوسمان ئۆجەالن سەرکردەى باکورى کوردستان
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دیــدار لەگــەڵ عوســمان ئۆجــەالن ســەرکردەى باکورى کوردســتان 
ســەبارەت بــە ڕەوشــى عەبدولــا ئۆجــەالن و ڕۆڵــى لــە چارەســەرى 
لــە باکــورى کوردســتان، ئەنقــەرە  پرســى چارەســەرى کــورد 
دەیەوێــت کێشــەکانى تورکیــا و کــورد بــە بنبەســت بگەیەنێــت 

عەبدولــا  تەندروســتیى  دۆخــى   *
ئۆجەالن چۆنە؟

عوســمان ئۆجــەالن: ئۆجــەالن ژیانــى 
خۆى تا ڕادەیەک پاراستوە، نەخۆشییەکى 
نەخۆشــییەکانى  هــەر  نییــە،  ئەوتــۆى 
پێشــووترى هەیــە، هیــچ نەخۆشــییەکى 
بڵێــم  دەتوانــم  بۆیــە  نییــە،  تــازەى 
تەندروستیى عەبدولا ئۆجەالن باشە.

الیــەن  لــە  جــار  چەندیــن   *
کەسوکارەکەیەوە داوا لە حکوومەتى 
تورکیــا دەکرێت ســەردانى ئۆجەالن 
بکــەن، لــە زیندانى ئیمڕاڵــى، بەاڵم 

داواکەیان ڕەت دەکرێتەوە، بۆچى؟
 عوسمان ئۆجەالن: پێش هەموو شتێک 
دەمەوێت بڵێم، ئۆجەالن کەسایەتییەکى 
سیاســى و ڕابــەرى گەلــى کــوردە، مافــى 
و  بێــت  گەلەکــەى  لەگــەڵ  خۆیەتــى 
تێکەاڵویان بێت، زیندانیکردنى نایاسایی 
و ناڕەوایــە، بۆیــە پێویســتە ئۆجــەالن 
زینــدان  لــە  بەرفــراوان  ڕەنگێکــى  بــە 
دانوســتاندن بــکات، بــە هەر شــێوازێکى 

تر جگە لە دانوستاندن، ڕەنگە کێشەى 
کــورد و تورکیا بە بنەســت بگەیەنێت. 
چارەســەر  پرســگەلەکان  ئــەوەى  بــۆ 
بــن، هاوکاریکردنــى ئۆجــەالن گرینگــە، 
بینینــى  ڕەتکردنــەوەى  بــە  تورکیــا 
نییــە  ئامــادە  بنەماڵەکــەى  ئۆجــەالن و 
بــۆ چارەســەرکردنى پرســى کــورد، بــە 
بــڕواى  مــن هەموو ڕۆژێک چارەســەرى 
دەبێتە پێویســتییەک کــە کەس ناتوانێت 
ڕەتــى بکاتــەوە، تورکیا ناچــارە ئۆجەالن 
قەبــووڵ بکات و بینینــى ئۆجەالنیش بە 
ڕەوا بزانێــت، لەبەر ئەوە هیچ ڕێگایەک 
و بژاردەیەکــى تــر  لە بــەردەم تورکیا و 

هیچ هێزێکى تر نییە.
* تورکیــا ئامــادە نییــە چارەســەرى 
پرســى کورد لە ڕێگەى مێزى گفتوگۆ 
و دانوستانەوە لەگەڵ ئۆجەالن بکات؟
باوکــم  کاتێــک  ئۆجــەالن:  عوســمان 
تەندروستیى باش بوو، لەگەڵ عەبدولا 
ئۆجەالن گفتوگۆى دەکرد، یەک داواکاریى 
کــە هەوڵــى چارەســەرى  هەبــوو،  لێــى 

مەســەلەى کــورد بــدات و دەیگــوت »لــە 
مەســەلەى کــورددا هەمــوو پرســگەلێک 
دەهێنێتــە پێشــەوە، و تورکیــا هیچ ئامادە 
نییە بۆ چارەسەرکردنى مەسەلەى کورد 
و تەنها ڕێگاى تورکیا کوشــتنى کوردە و 
وەکوو چارەســەر دەیبینێت«، هەر بۆیە 
بە پێویستى زانیوە، ئۆجەالن لە هەموو 
کــەس زیاتــر دەبێــت هەوڵى چارەســەرى 
هەموو کێشەکان بدات، بە تایبەت ئەو 
پرســانەى پەیوەندیــدارن بــە مەســەلەى 

کوردەوە.
* باس لەوە دەکرێت عەبدولا ئۆجەالن 
بــە باوکى گوتوە، کە دەیەوێت حیزب 
دروســت بکات، باوکى پێى گوتوە ببە 
بە شیوعى، بەاڵم باس لە کوردایەتى 
مەکــە، چونکە تورک بە شــێوەیەکى 

گشتى کوردى قەبووڵ نییە؟
 عوســمان ئۆجەالن: ڕۆژێــک ئۆجەالن 
بژاڤێکــى  »ئامــادەم  گــوت  باوکمــى  بــە 
کــوردى دروســت بکەم.« باوکیشــى پێى 
گوت »بژاڤى کوردى قەبووڵنەکراوە، لە 
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تورکیــا کۆمۆنیســت و هــەر شــتێکى تر 
پەســەندە، جگە لە پرســگەلى کورد  و 
لەبــەر  کــورد،  مەســەلەى  چارەســەرى 
ئــەوە تــۆ ناتوانێت پێــش بکەویت« بۆیە 
باوکــى بــە ئۆجەالنى گوت، ئەگەر گوێ 
بۆ قســەى من دەگریت، لە پرســى کورد 
خۆت بە دوور بگرە و ببە کۆمۆنیست، 
بــەاڵم مەبــە بــە شۆڕشــگێڕێکى کــورد. 
ئــەم قســانەى باوکــى ئۆجــەالن لــەوەوە 
ســەرچاوە دەگرێــت، کورد لــە باکوورى 
نەبــوە  بــەو  بڕوایــان  کوردســتان 
چارەســەر،  بگاتــە  کــورد  مەســەلەى 

بــەاڵم ئۆجــەالن بــە پێچەوانــەوە بیــرى 
دەکــردەوە، بــڕواى بــەوە هەبوو، پرســى 
کورد چارەســەر بکرێت، بۆیە بە پرسى 
کورد دەستى پێ کرد و دەستپێکردنێکى 
ڕاست بوو. ئەوەیش پشتڕاست کرایەوە 
نەکرێــت  چارەســەر  کــورد  پرســى  تــا 
چارەســەر  تورکیایــش  تــرى  پرســەکانى 
نابــن، هــەر بۆیــە دەڵێــم، بــەرەو قۆناغى 
چارەســەرکردنى پرســى کــورد دەچێــت، 
ســەردەمى چارەســەرکردنى کێشــەکانى 
ئــەو  ناتوانێــت  کەســیش  هاتــوە،  کــورد 
تەنهــا  بکاتــەوە،  ڕەت  چارەســەرییە 
یــەک هێــز هەیــە دەیەوێــت درێــژە بــە 
ڕەتکردنــەوەى ئەو چارەســەرییە، بدات 
تورکیــان،  نەتەوەپەرســتی  ئەویــش 
ئــەو  و  پارتــى  ئــی  و  مەهەپــە  وەکــو 
هێــزە نەتەوەپەرســتانە دژایەتیــى کورد 

دەکەن.
* لێدوانەکانــى عەبدولــا ئۆجــەالن 
دەتوانن گۆڕانکارى دروســت بکەن لە 

تورکیا و خۆرهەاڵتى ناوەڕاست؟
عوسمان ئۆجەالن: عەبدولا ئۆجەالن 
تورکیایــش  بــۆ  چارەســەرییە،  ڕێگــەى 
و  ئاشــتییە  تەنهــا  چارەســەر  ڕێگــەى 
بەردەمــە،  لــە  ڕێگــەى  یــەک  تورکیــا 
ئەویــش بێتــە ســەر ڕێگاکــەى ئۆجەالن 
کــە داواى ئاشــتى دەکات، ســى ســاڵە لە 
ناوەڕاســتدا،  خۆرهەاڵتــى  سیاســەتى 
و  هەیــە  خــۆى  کاریگەریــى  ئۆجــەالن 
گەلــى کوردیــش بــەم سیاســەتە دەڵێــن 
بەڵــێ، پەکەکــە بەردەوامــە بــە ڕێبازى 
الواز  و  دەکات  سیاســەت  و  ئۆجــەالن 
نابێــت و کــەم نــاکات، ئــەوەى گرینگــە 

نوێنەرەکانى پێویســتە بتوانن تەمســیلى 
ئۆجــەالن بکــەن و الوازى نەکەن، ئەو 
ڕاســتییەیش بــاش تــێ بگــەن، ئۆجــەالن 
چارەســەرى کوردە، پێویستە ڕێبازەکەى 
ئۆجــەالن بــۆ ئەو چارەســەرییە بە کار 

بهێنن.
* تورکیا بەتایبەت ئەردۆگان دەســت 
وەردەداتە کاروبارى خۆرئاوا و باشوورى 
کوردســتان، کــە فڕۆکەکانــى تورکیا 
بە ســەر ئاســمانى بنارى قەندیلەوە 
دەبینرێــت و تۆپبارانى ئــەو ناوچانە 
دەکەن، ئەم پەلهاوشتنەى ئەردۆگان 
و تورکیــا بۆ واڵتانى دراوســێ، پێتان 
لەدەســتچوونى  کاردانــەوەى  وایــە 

ئیستەنبوڵە؟
سیاســەتى  ئۆجــەالن:  عوســمان 
کوردســتان  ســەر  لــە  ئــەردۆگان 
لــەو  پێویســتە  هەڵەیــە،  سیاســەتێکى 
سیاســەتە دەســت هەڵبگرێــت، چونکــە 
و  تورکیــا  کۆمــارى  و  ئەنجامــە  بــێ 
ئــەردۆگان بەرەو الوازبــوون دەبات، لە 
هەڵبژاردنــى ئیســتەنبوڵ بــە سیاســەتى 
ئەنجامێکــى  کــورد  قەبووڵنەکردنــى 
دوا  و  کــرد  تۆمــار  تورکیــا  بــۆ  خراپــى 
بــەم سیاســەتکردنەى  ئــەردۆگان  جــار 
بــە تەنهــا دەمێنێتەوە و کەســى لەگەڵ 
نامێنێتەوە و ڕۆژیک دێت ئەو ڕاستییە 

باشتر دەبینرێت. 
* پەیامەکانى ئۆجەالن وەکوو خۆیان 

لە قەندیل جێبەجێ دەکرێن؟
گومــان  بــێ  ئۆجــەالن:  عوســمان    
وەکــوو پێشــووتر نییــە، کــە ئۆجــەالن 
بۆیــە  بــوو،  لەگەڵیانــدا  ڕاســتەوخۆ 

“

سیاسەتى ئەردۆگان 
لە سەر کوردستان 

سیاسەتێکى هەڵەیە، 
پێویستە لەو سیاسەتە 

دەست هەڵبگرێت، 
چونکە بێ ئەنجامە
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کەموکورتــی هەیــە، پێویســتە ئۆجەالن 
هــەر داخوازییەکــى هەیــە ڕاســتەوخۆ 
جێبەجێ بکرێت، گرینگە سیاســەتێکى 
ئــاراوە،  بێننــە  بــەردەوام  ئاشــتیخوازى 
بەداخــەوە قەندیل چونکــە پەیامەکانى 
ئۆجەالن وەکــوو خۆى جێبەجی ناکات، 
هەندێک جار دەکەوێتە هەڵەوە، وەکوو 
ئۆجــەالن  ئیســتەنبوڵ،  هەڵبژاردنــى 
ئەڵتەرناتیڤــى  ببێتــە  کــورد  دەیوســت 
تورکیــا و پەکەکــە  هەمــوو سیســتمى 
ببێتــە هێزێکى کاریگەرتر، لە جەهەپە 
بــۆ ئــەوە قەندیــل سیاســەتێکى الوازى 
هەبــوە و تەمســیلى ئۆجەالنیــان الوازە 

کردوە.

* قەندیــل تــا چەند لــە پەیامەکانى 
ئۆجەالن تێ دەگات؟

عوســمان ئۆجــەالن: ســەرۆکى کــورد 
دەیگــوت  تورمــوش  غەیــرى  مەحمــوود 
لــە  ئەوەیــە،  ئێمــە  »کەموکورتیــى 
ئۆجــەالن درەنــگ تێ دەگەین و ناتوانین 
بگەیــن.«  مەبەســتى  لــە  تــەواوى  بــە 
دەتوانیــن بڵێیــن قەندیلیــش درەنــگ تــێ 
دەگات، هەر لەبەر ئەوەیشە دەکەوێتە 
هەڵــەوە، ئۆجــەالن بە کەســى نەگوتوە 
بچــۆ بەرەو مردن، بەڵکــوو گوتوویەتى 
بچــۆ بــەرەو ڕووى ژیــان، شــۆڕش واتــە 
ژیــان نەیگوتــوە مردنــە، بــەاڵم قەندیــل 
هەمــوو هێــزى خــۆى مەحکومــى مردنى 

ئــەو  هەمــوو  قەندیــل  بۆیــە  کــردوە، 
سیاســەتەى پەیڕەوى کردوە بە تەواوى 
ئەگــەر  نەبــوە،  ئۆجــەالن  سیاســەتى 
ئۆجەالن لە زیندان نەبوایە، بێ گومان 
ڕەخنەى لە سیاسەتى قەندیل دەگرت.

* کۆمەڵگــەى نێودەوڵەتــى چــۆن لە 
ئۆجــەالن  عەبدولــا  زیندانیکردنــى 

دەڕوانێت؟
کۆمەڵگــەى  ئۆجــەالن:  عوســمان 
بــێ  بــە  گەییشــتوە  تــێ  نێودەوڵەتــى 
ئۆجەالن پرســى کورد چارەسەر نابێت، 
بیروبۆچوونــى ئۆجــەالن ڕاســتن، هــەر 
بۆیــە سیاســەتکردنى ڕاســتە، ئەوانیــش 
دەزانن سەرکردایەتیى قەندیل ناتوانێت 

گەریالکانی پەکەکە بەر لە دەست پێکردنی ئۆپەراسیۆن 
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بــە تــەواوى خەباتى ئۆجــەالن بکەن و 
بێنــە وەاڵم. هــەر کێشــەیەک لــە نێــوان 
ئۆجــەالن و قەندیل بێت پێویســتە وەال 
بــکات کــە  بنرێــت و قەندیــل خەبــات 
بتوانێــت نوێنەرایەتیــى ئۆجەالن بکات، 
لەبــەر ئەوە ئەگەر قەندیل خۆی نزیک 
بکاتــەوە لــە ئۆجــەالن، لــەو بــاوەڕەدام 
کێشەى کورد بەرەو چارەسەر دەڕوات.   
* لــە ئەگــەرى دروســتبوونى شــەڕ 
لــە قەندیــل، پێــت وایــە ئەمەریکا 

بەشداریى تێدا دەکات؟
عوســمان ئۆجەالن: ئەمەریکا شــەڕى 
ناوێــت، دەیەوێــت لــە جیهانــى ئاشــتیدا 
بێــت، بــەاڵم هەندێــک هێزى شــەڕخواز 
هەن دەیانەوێت ئەمەریکا لە ناو شــەڕ 
تێــوە بگلێنــن، پێویســتە قەندیــل خــۆى 

لە شــەڕ بە دوور بگرێت و سیاســەتى 
ئاشتى پەیڕەو بکات.

* چیتــر هەیە بــۆ ئــەوەى ئۆجەالن، 
بیکات کە تا ئێستا نەی کردوە؟  

پێویستە  عوسمان ئۆجەالن: ئۆجەالن 
سیاســەتى دروســتى کۆنى خۆى پەیڕەو 
ســەرکەوتوو  کۆنگرەیەکــى  بکاتــەوە، 
تێــدا  ببەســتێت، سیاســەتى ئۆجەالنــى 
بــە کۆنگــرە  ڕێــک بخرێتــەوە، چونکــە 
دەتوانێــت جارێکــى تــر حیزبەکــە نــوێ 
بکاتــەوە و سیســتەمێک پەیڕەو بکرێت 

سیاسەتى کورد بەرفراوانتر بکات.
* ئەگەر پەکەکە سیاســەتێکى هەڵە 
بێت، کێ دەتوانێت سیاسەتێکى باش 
بــکات، بۆ ئــەوەى بتوانێت مافەکانى 
کورد لەو بەشەى کوردستان )باکوورى 

کوردستان( بە دەست بهێنێت؟
لــە  پەکەکــە  ئۆجــەالن:  عوســمان 
سیاســەتکردندا هەڵەى زۆرە، سەرەڕاى 
ئــەو ڕەخنانەى هەیە، بــەاڵم بەتەواوى 
پەکەکــە  بکەینــەوە،  ڕەتــى  ناتوانیــن 
کوردســتانە،  باکــوورى  ڕاســتییەکى 
تورکیایــە،  سیاســەتى  ڕاســتییەکى 
نەکرێتــەوە،  ڕەت  پەکەکــە  پێویســتە 
بــە  خــۆى  هەڵــەى  پەکەکــە  گرینگــە 
شێواێکى باش چارەسەر بکات، هەر وەکو 
پێشتریش ئاماژەم پێ دا، دەبێت پەکەکە 
سیاســەتى کۆنى خۆى پەیــڕەو بکاتەوە، 
پێویســتە  زیاتــر  هێزێــک  هەمــوو  لــە 
پەکەکــە گۆڕانکارى لە سیاســەتى خۆى 
بکات یان هەوڵى دروســتبوونى هێزێکى 

نوێ بدات.  

-  ساڵی 1958 لە قەزای خەلەفتەی گوندی عەمار لەدایکبووە. 
- خوێندنی زانکۆی لە بواری پەروەردە تەواو کردوە. 
-  گۆڤاری »ڕۆناهی« بۆ ماوەی یەک ساڵ دەرکردوە. 

-  ساڵی 1978 - 2004 ئەندامى کۆنسەى سەرۆکایەتى )PKK( و بەرپرسى )ARGK( بوە.  
-   لە دامەزرێنەرانى پژاکە و خۆیشى ناوی ناوە.

-  ســاڵى 2004 لــە )پەکەکــە( جیادەبێتەوە و لەگەڵ بۆتان و نیزامەدین تاش، پارتــى واڵت پارێزى دیموکرات )PWD(ى 
دادەمەزرێنن.

- ئێستا وازی لە حیزبایەتی هێناوە.

عوسمان ئۆجەالن
پرۆفایل
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هێرشەکە تەنها دژی خۆرئاوا نییە، 
ئامانجی سەرەکییان موسڵ و کەرکووکە

ئامادەکردنی: ئامانج

فەرماندەی بڕیارگەی 
ناوەندی پاراستنی گەل )نەپەگە(

ئامەد ماالزگیرت
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ماالزگیــرت بــە بیــری هێنایــەوە، کــە دەوڵەتــی تورکــی داگیرکــەر 
ــە پالنێــک کــردوە و گوتــی:  ــەر، دەســتی ب ــد ســاڵ لەمــەو ب چەن
ڕاســتیدا  لــە  دەدەن.  پالنەکەیــان  جێبەجێکردنــی  هەوڵــی 
ــە.  ــە نیی ــا دژی هەپەگ ــە تەنه ــورک ب ــی ت ــەکانی دەوڵەت هێرش
ئــەوە لــە المــان ئاشــکرایە. دەوڵەتــی تــورک هێــرش دەکاتــە ســەر 
هەمــوو کوردێــک، بــەو شــێوەیە پالنــە نوێکەیــان ئامــادە کــردوە 

ــەن. ــێ دەک ــش جێبەج و ئەوەی

ماالزگیــرت لــەو چوارچێوەیــەدا ئاماژەی 
بــە هێرشــە داگیرکارییەکانــی دەوڵەتــی 
تورکــی بــۆ ســەر باکــوور و خۆرئــاوای 
لــە  »کــوردان  گوتــی،  و  کــرد  ســووریا 
خۆرئاوا خاوەنی دەســتکەوتن. دەوڵەتی 
تورک ئەوەی بینی. دەســتکەوتەکانی بە 
تەنهــا موڵکــی پارچەیــەک نیــن، موڵکــی 
هەمــوو پارچەکانی کوردســتانن. لە ناو 
تێکۆشــانی خۆرئــاوادا هەمــوو مرۆڤێــک 
تورکمــان،  کــورد،  عــەرەب،  هەیــە. 
ســوریانی و ژمارەیەک زۆر پێکهاتەی تر 

بەشدارییان تێدا کردوە.
دەوڵەتی تورک ئەوەی وەک هەڕەشەیەک 
ئــەو  بــە ســااڵن  لــە دژی خــۆی بینــی. 
بانگەشــەیەی کرد. لە دژی قســەکانیان 
لــە  ئێســتا  تــا  نەگــوت.  هیچــی  کــەس 
ئاڕاســتەی  بــە  بەردێکیــش  خۆرئــاواوە 
دەوڵەتــی  بــەاڵم  نەهاوێــژراوە.  ئــەوان 
تورک هەموو ڕۆژێک کوردی لە خۆرئاوا 
شەهید کرد. هێزەکانی قەسەدە وەاڵمی 

هێرشەکانیشــیان نەدایــەوە. بــێ گومان 
بــەاڵم  دایــەوە،  وەاڵمیــان  لێــدوان  بــە 
هێزەکانــی هەســەدە بەردێکیشــیان تــێ 
نەگرتــن. لــە بــەر ئــەوەی نەیانویســت 
بیانوو بۆ دەوڵەتی تورک دروست ببێت. 
لــە ســەر ســنور هەڕەشــەیەک هەبــوو، 
بــەاڵم هەڕەشــەکە دەوڵەتی تــورک بوو، 

دەوڵەتی تورک خۆی هەڕەشەیە.
ماالزگیرت باســی ›ناوچــەی ئارام‹ی کرد 
و ڕایشی گەیاند، »ئێستایش دەڵێن )32( 
کیلۆمەترە. لە قوواڵییی )32( کیلۆمەتر 
و درێژاییــی )400( کیلۆمەتــر پێویســتە 
یەپەگە/یەپــەژە/ قەســەدە بکشــێنەوە. 
ڕابگەیەنــن  پەیامــە  ئــەم  دەیانەوێــت 
»لــەم ناوچانە دەســتکەوتی گەلی کورد 
هەیــە. هەوڵمــان دا دەســتکەوتەکانیان 
لــە ڕێگــەی داعشــەوە لــە نــاو بەریــن، 
ئێــوە  پێویســتە  ئێســتایش  نەمانتوانــی، 
هــاوکار بن، بە پێچەوانەوە گەلی کورد 
لــە نــاو دەبەیــن«. بەاڵم کــەس ناڵێت، چ 

کارێکت لە خاکی کەسێکی تردا هەیە؟ 
کــەس ئــەم پرســیارە نــاکات. کــورد بــە 
هەزاران ســاڵە لەوێیە. ئێســتا بوونەتە 
خاوەنــی دەســتکەوت و دەوڵەتــی تــورک 

دەیەوێت لە ناویان بەرێت.
خۆرئــاوا  خەڵکــی  نــاو  لــە  واڵتپارێــزی 
تێکۆشــانی  جێگەیــەک  چ  لــە  بە هێــزە. 
گەلــی کورد هەبووبێــت، گەلی خۆرئاوا 
بــە مــادی و مەعنــەوی و بــە هەمــوو 
تێکۆشــانەکەی  پشــتگیریی  شــێوەیەک 
کــەی  باشــوور  و  باکــوور  لــە  کــردوە. 
گەلــی  هەبووبێــت،  کــورد  تێکۆشــانی 
خۆرئــاوا پشــتگیری و هاوکاریی کردوە. 
دەوری  لــە  کــەس  هەمــوو  ئێســتاکە 
خۆرئاوا کۆ بووتەوە، هۆکارەکە ئەوەیە 

و پێویستە بەو شێوەیەش بێت.
بــەاڵم  تــورک‹  ›دەوڵەتــی  دەگوترێــت 
بــە ڕای مــن تــورک ئیتــر دەوڵــەت نییــە، 
دەوڵــەت ئیتــر دەاللــەت لــە تورکــەکان 
نــاکات و بــۆ دەوڵەتێکــی چەتــە، کــە لە 
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داعــش و ئەلنوســرە پێــک دێــت، گۆڕاوە. 
سەربازەکانیشــیان ئیتــر بــە پــارە شــەڕ 
دەکــەن. جگــە لە دەوڵەتــی چەتە، هیچ 

واتایەکی نییە.
بــە  ئامــاژەی  ماالزگیــرت  فەرمانــدار 
مەترســیی داعــش کــرد و ڕای گەیانــد، 
جیهــان  هەمــوو  دژی  لــە  »داعــش 
مەترســییە. بۆ هەموو جیهان بابەتێکی 
گرنگــە. بــۆ کورد ژی گرنگە. پێویســتە 
کورد لە شــەڕی دژی داعشــدا بەردەوام 
بن. خۆی شــەڕی دژی دەوڵەتی تورک بۆ 
شــەڕی دژی داعــش گــۆڕاوە. چەند ڕۆژ 
بــەر لــە ئێســتا لــە تەلەڤزیــۆن دیمەنی 
داعشــێک پیشــان درا. لــە دیمەنەکــەدا 
چاوەڕێــی  ›ئێمــە  دەڵێــت،  داعشــەکە 
ئــەوەی  بــۆ  دەکەیــن  تــورک  دەوڵەتــی 
ئازادمــان بــکات و لــەو جێگەیــەی کــە 
مــاوە دیســانەوە دەســت پــێ بکەین‹. لە 

تــر  داعشــی  تــردا هەندێــک  دیمەنێکــی 
کــە لــە الیــەن دەوڵەتــی تورکــەوە ئازاد 
کراون دەڵێن، ›ئێمە هاوڕێکانمان ڕزگار 
کرد.‹ بەم شــێوەیە هەموو کەســێک لە 

دۆخەکە تێ دەگات.
ماالزگیــرت لە بــارەی پالنــی داگیرکەری 
»خولوســی  گوتــی،  تورکــەوە  دەوڵەتــی 
ئێســتا  لــە  بــەر  ڕۆژ  چەنــد  ئــاکار 
تێیایــدا  کــە  دا  پیشــان  نەخشــەیەکی 
ئەمــە  بینــرا.  کەرکووکیــش  و  موســڵ 
نیشــانەی ئامانجەکەیانــە. وەک خۆیــان 
دەڵێــن، هێرشــەکە تەنهــا دژی خۆرئــاوا 
و  موســڵ  ســەرەکییان  ئامانجــی  نییــە. 
کەرکووکــە. دەتوانــن ئــەوە بکــەن یــان 
ناتوانــن، کــەی دەیکەن و کــەی نایکەن، 
ئەمــە بابەتێــک نییە لە ئیســتادا قســەی 
لە ســەر بکرێــت. بــەاڵم ئامانجیان بەو 
شێوەیەیە. بە ڕای من سەرەتا دەوڵەتی 

تــورک هەوڵــی دا لــە شــنگال و موســڵ 
و کەرکــووک بــەرەو پێشــەوە بــڕوات، 
دواتر هێرش بکاتە سەر خۆرئاوا. بەاڵم 
بەرخۆدانــی گەریــال ڕێگریــی لــێ کــرد. 
بۆیە هێرشــیان کردە ســەر خۆرئاوا، لە 
ئێستایشدا پالنەکەیان بەم شێوەیەیە.«
ماالزگیــرت باســی ئــەوەی کرد، هێرشــی 
هەندێــک  دەســتپێکی  خۆرئــاوا  ســەر 
کەرکووکــە  و  موســڵ  دژی  حســابی 
و گوتــی، »ئەگــەر لــە خۆرئــاوا ســەر 
جێبەجــێ  پالنەکانیــان  و  بکەوێــت 
ببــن، نــۆرەی ئــەو دەڤەرانــەش دێت. بە 
ئــەو  ئــاگاداری  کوردســتانیان  مــن  ڕای 
ســەر  هێرشــی  دوای  مەترســییەن. 
خۆرئــاوا هەمــوو پارچــەکان هەســتانە 

سەرپێ و هەڵوێستیان دەربڕی.«

)NPG( ئەندامی فەرماندەیی بڕیارگەی ناوەندی پاراستنی گەل  -
- ئەندامی سەرکردایەتی پەکەکەیە

- بەشداری خولی پێگەیاندنی کادیرانی کردووە.

ئامەد ماالزگیرت
پرۆفایل
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