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با عثمان اوجاالن برادر عبداهلل اوجاالن رهبر حزب « چشم انداز ایران »متن زیر مصاحبه اختصاصی نشریه 

تروریستی پ ک ک در ترکیه است که بیش از چهار دهه است در این کشور دست به کشتار نظامیان و غیرنظامیان 

کشتار و جنایت در غرب ایران را دارد و میزند. الزم به ذکر است که پژاک ، شاخه ایرانی این حزب نیز سابقه 

بسیاری از شهروندان غیرنظامی و سربازان آزربایجانی بسیاری نیز در عملیات های تروریستی این حزب به شهادت 

رسیده اند. شاید انتشار این مصاحبه در یک نشریه ایرانی و عدم برخورد دستگاه های امنیتی جمهوری اسالمی 

ز باشد اما آنچه که جالب توجه است اظهارات عثمان اوجاالن است که صراحتا به حمایت ایران با آن شگفت انگی

 جمهوری اسالمی ایران از این گروه تروریستی اعتراف میکند.

 

 جناب عثمان اوجاالن چرا به شما فرهاد می گویند؟ _

 ست.فرهاد اسم کوه در دوره جنگ چریکی و عنوان انقالبی و حزبی )نام مستعار( من ا _

 شما با برادرتان عبداهلل چند سال تفاوت سنی دارید؟ _

و من در  1952متولد شده و محمد در سال  1949ما سه برادر هستیم . عبداهلل ، محمد و عثمان . عبداهلل برادر بزرگ ما در سال  _

 در شهر اورفا متولد شده ام. 1958سال 

 آیا پدر و مادر شما هر دو کرد هستند؟ _

ادربزرگ من ترک بود . یعنی پدرم از مادری ترک و از پدری کرد زاده شد . نام پدرم عمر و نام حوا ، م _

 بود . « اویش»مادرم 

 آیا والدین و فرزندان کردی را هم می دانستند؟ _
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منوع بود و م در خانه ما زبان کردی صحبت می شد و فرزندان ترکی بلد نبودند. در دبستان دولتی ترکی یاد گرفتند ، چون کردی _

 بچه ها بدون خواست خود ترکی یاد گرفتند.

 در روستای خود به مدرسه رفتید؟ _

در روستا پنج سال دوره ابتدایی را خواندم . پس از آن سه سال میانی و دوره راهنمایی را در شهر نیزیپ درس خواندم. پس از  _

ره معلمی را هم آنجا خواندم ، اما به دلیل کار مبارزاتی ، شغل معلمی آن هم سه سال لیسن )متوسطه( را در اورفا خواندم. دو سال دو

 را انجام ندادم.

 در چه سالی متوجه شدید که عبداهلل اوجاالن می خواهد فعالیت سیاسی کند؟ _

اسیس تدر همه جهان جنبش های دانشجویان انقالبی شکل گرفته بود. در ترکیه نیز جنبش دانشجویان انقالبی  1968در سال  _

آپو )لقب عبداهلل اوجاالن( در  1970و  1969و  1968شد. در دانشگاه عبداهلل اوجاالن آن راه را در پیش گرفت . در سال های 

 دانشگاه بود.

 در چه رشته ای تحصیل می کرد؟ _

نداشت ، در سال دوم به در ابتدا کارمند بود ، ولی به دانشگاه که رفت یک سال رشته حقوق خواند و چون عالقه ای به حقوق  _

دانشکده علوم سیاسی رفت و در آنکارا چهار سال مشغول تحصیل بود. آپو در آن هنگام برای اینکه به سربازی نرود درس خود را 

 به عقب می انداخت و پس از آن آغاز به مبارزه کرد.

 سانی همراه بود؟به بعد که خواست دست به مبارزه بزند با چه ک 1968عبداهلل اوجاالن از سال  _

فکر و اندیشه او اسالمی بود. در  1968به مدت هفت ماه زندانی بود و پس از آن دست به مبارزه زد. در سال  1972در سال  _

 آن هنگام یک عالم بزرگ اسالمی به نام سعید نورسی در اورفا فوت کرد.

 چه سالی ؟ _ 
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 ت. به همین دلیل آپو در ابتدا از طرفداران سعید نورسی بود.، نورسی تاثیر زیادی در منطقه داش 1961و  1960سال  _

 یعنی به جماعت نورجی نزدیک بود؟ _

در آنکارا گرایش چپ پیدا کرد و تاکنون خط چپ او ادامه  1968و  1967ابتدا به جماعت نورجی نزدیک بود . در سال های  _

 دارد.

 م حضور داشتید؟که مبارزه را شروع کرد ، شما ه 1972و  1968از سال  _

سال سن داشتم و نوجوان بودم ، به همین دلیل اگر هم می خواستم نمیتوانستم به صفوف قیام بپیوندم.  14یا  13من در آن زمان  _

 آغاز مبارزه من است. 1975سال 

 ؟عبداهلل چه زمانی ازدواج کرد _

. او اهل رعزیزه بود. آنها یک زوج سیاسی بودند در آن هنگام ازدواج کرد« کثیره یوندرا»عبداهلل با یکی از همراهان خود به نام  _

 مردم مایل نبودند که زن در شورش مشارکت داشته باشد. برای آنکه این روند متوقف شود ، یک ازدواج سیاسی کرد.

 تا چه زمانی ادامه داشت؟ _

 . زیاد با هم زندگی نکردند. 1986تا سال _

 فعالیت خود را آغاز کرد؟به مرور پ ک ک  1986تا  1972از _

 1978نوامبر سال  27در است . حدود پنج تا شش سال دوره کسب آمادگی بود. 1978تا  1972آغاز مبارزه پ ک ک از سال  _

 ، پ ک ک تاسیس شد.

 جوان بودید؟ 1978شما در آغاز فعالیت پ ک ک در سال _

 بله حدود بیست سال سن داشتم. _
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 ک ک و عبداهلل بودید؟از این تاریخ شما همراه پ  _

 همراه با گروه دیگری بودم ، آن ها چپ بودند. 1975ابتدا در سال  _

 چه گروهی؟ _

 آیدنک، یک سال با آن ها بودم ، پس از آن به گروه انقالبی کردستان یعنی پ ک ک پیوستم. _

 جزو کادر مرکزی پ ک ک بودید؟ _

 به عضویت کمیته مرکزی درآمدم. 1986بارزه می کردم . از سال یک هوادار معمولی بودم و م 1986تا  1978از سال _

 کجا مبارزه می کردید؟ در کوه بودید؟ 1986تا  1978از سال  _

 نه آن زمان در ترکیه در شهر اورفا بودم. _

 در این چند سال به کوه نرفتید؟ _

 به لبنان بودم و آموزش دوره نظامی و سیاسی دیدم. 1980خیر ، در سال  _

 در کدام بخش لبنان بودید؟ بقاع یا جاهای دیگر؟ _

 در همه جای لبنان ، صور ، صیدا ، نباتیه و بقاع بودم. _

 یعنی با شیعه های لبنان ارتباطی داشتید؟_

خیر با فلسطینی ها بودم. جبهه آزادی دموکراتیک فلسطین ، نوایف حواتمه دوستان ما در جبهه ملی بودند. من با جبهه دموکرات  _

 بودم.

 خود عبداهلل اوجاالن هم در لبنان بود؟ _
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 که از ترکیه فرار کرد در سوریه بود. 1979عبداهلل برخی اوقات به لبنان می آمد. او در سوریه سکونت داشت . از سال  _

 در سوریه دولت حافظ اسد اطالع داشت؟ _

 بله _

 به او جای امن داده بودند؟ _

 یک خانه اجاره کرده بود._

 هنگام با ایران یا کشورهای دیگر مانند یونان ارتباط داشت؟ ندر آاو  _

عبداهلل اوجاالن با سوریه و رژیم اسد ارتباط جدی داشت. در ایران هم نماینده داشت. دوست او در اورمیه ، جمیل بایک رئیس  _

 ک ج ک بود.

 جمیل بایک در این سال ها در ایران بود؟ _

 بود.در ایران  1986و  1985سال  _

به همین دلیل است که اکنون ترکیه می گوید جمیل بایک آدم ایران است ، این مسئله از آنجا نشات  _

 میگیرد؟

 خیر پیش از این هم با ایران ارتباط داشت. _

 به لبنان آمدید؟ 1982شما در سال  _

کیه بود. کارگران کرد هم در آنجا مبارزه می من دو سال در لیبی ماندم و در میان کارگران کرد مبارزه می کردم . لیبی شریک تر_

 کردند.
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 آیا عبداهلل با قذافی هم ارتباطی داشت؟ _

پ ک ک یک گروه کوچک بود. در اینجا زیاد آنها اطالع  1984تا  1982خیر ، با قذافی ارتباطی نداشت. بعدها سال های  _

 ام می دادند . یعنی تقریبا اطالع داشتند ، اما چیزی نمی گفتند.نداشتند با یک پاسپورت ساختگی کار خود را در میان کارگران انج

 به کجا آمدید؟ 1986سال _

به ایران آمدم به کوه های زاگرس و در آنجا مبارزه کردم. یعنی در سه گوشه ایران ، ترکیه و عراق بودم. من پیشتر کار  1986من  _

 چریک ها زندگی می کردم. در آن زمان تعداد چریک ها کم بود.آموزشی و سازمان دهی را انجام می دادم. یعنی در میان 

تعداد چریک ها زیاد شدند و  2000به طور مداوم به دنبال توسعه فعالیت چریک ها بودیم. از سال  1989تا  1987سال های 

ن به مدت طوالنی برقرار شورش بزرگ شد. ما در اداره شورش در مرز ایران ، عراق و سوریه بودیم. ارتباط ایران و پ ک ک را م

 1988. در آن هنگام ایران از اوجاالن حمایت نکرد و ما دلسرد شدیم. من در زرده سردشت در سال  1992تا  1987کردم. از سال 

آنان  کنند. پاسخ. در آن زمان گفتم وضعیت ما مناسب نیست ، ضروری است برادران ایرانی از ما حمایت یک دوست ایرانی را دیدم

ب نبود ، گفتند خیر ، نه هیچ امکاناتی و نه کمک مالی. همچنین هنگامی که آپو در روسیه در تنگنا قرار داشت ، می خواستیم مناس

 از راه ارمنستان او را به ایران بیاوریم و از ایران او را به کوه های کردستان ببریم.

 چه سالی ؟ _

اما دوستان ایرانی آپو را نپذیرفتند . روزی که آپو را دستگیر کردند ، من در اورمیه بودم. مردم تظاهرات کردند .  1999در سال  _

با اعالم خبر دستگیری اوجاالن چند تن از هواداران پ ک ک در مقابل کنسولگری  1999در سال )توضیح سایت اؤیرنجی سسی : 

و با شعارهای نژادپرستانه اقدام به تحریک شهروندان اورمیه ای کردند. مردم به آنها هشدار دادند اما  ترکیه در اورمیه تجمع کرده

 یک دوست ایرانی آمد و گفت.( آنها به ساختمان کنسولگری حمله کرده و شیشه های آن را شکستند که با واکنش مردم مواجه شد

اده ام و از آن اطالع ندارم ، اگر در اختیار من بود می گفتم وسیع تر انجام دهید تجمع را متوقف کنید . من گفتم این کار را انجام ند

( بود که گفتند از کشور ما خارج شوید ، ما  1377اسفند  1ماه شوبات ) 20و متوقف نکنید. آن روز برف و باران زیادی آمد. 
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یه ت به دلیل سردی هوا در خارج از خانه بماند. در مقر اشنوپذیرفتیم و به مرز اشنویه رفتیم . باور کنید انسان یک ساعت نمی توانس

 روز بعد به کوه رفتم.

 یعنی قندیل؟_

به کلیه شین رفتم. ایران در روز نیاز از ما حمایت نکرد و برای این از ایران دلگیر شدیم. می گویند دوست برای روز تنگناست نه  _

م ، قبول نکردند. شخصا گفتم از این به بعد با ایران دوستی نمی کنم و از آن روز به . در روز تنگنا میخواستیم آپو را به کوه بیاوری

من  1992تا  1987بعد من به طور شخصی با ایران دوستی نکردم ، اما دوستی پ ک ک با ایران را ادامه دادم. یعنی شش سال ، از 

ستانه خوب را در پیش بگیرم ، ولی در هنگام سختی ایران ارتباط بین ایران و پ ک ک را مدیریت کردم. می خواستم یک روابط دو

 از ما حمایت نکرد. 

تمام کردم و از آن به بعد من دوستی نداشته ام. همراه با آن اطالعات ایران علیه  1999به طور شخصی دوستی خودم را در سال 

 میل بایک حمایت کرد و با من دشمنی کرد.من از جمیل بایک در داخل حزب حمایت کرد که در حزب به قدرت برسد. یعنی از ج

 یعنی ایران از جمیل بایک حمایت کرد که به قدرت برسد؟ _

بله ، او ارتقا پیدا کرد ، چون من برادر آپو بودم نمی خواستم جایگاه پ ک ک تضعیف شود. ایران هم مرا کنار زد و جمیل بایک به 

ران جمیل بایک در پ ک ک که به قدرت رسید و من در تنگنا بودم. به نظر بسیار مهم بود. با حمایت ای 2002قدرت رسید. سال 

خواستم در پ ک ک تغییراتی انجام دهد تا این حزب  2003من این روابط بسیار خطرناک است و نتیجه خوبی هم ندارد. در سال 

جمیل  بماند.یک جنگ سیاسی بین من وتبدیل به نیرویی دموکراتیک شود. جمیل بایک اصرار داشت که همچنان مانند گذشته باقی 

بایک شکل گرفت یا الزم بود که جنگ سیاسی به جنگ نظامی در بین کرد تبدیل شود و این به نفع کرد نبود. من به همین دلیل در 

 از پ ک ک خارج و در اقلیم کردستان عراق مستقر شدم.  2003سال 
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خود را از میان زنان و مردان روستا و افراد کم  اکنون چند پرسش از این دوره دارم : پ ک ک نیروهای _

به بعد روی روستاها و زنان تاکید کرد و نه روی  1978سواد یا بی سواد برگزید. چرا پ ک ک از سال 

 اساتید و روشنفکران و استادان دانشگاه؟

روستاها  مردم اوجاالن در مانفیست خود می گوید نمی توانیم روی روشنفکران خیلی حساب کنیم ، باید روی

 تمرکز کرد. آیا این دیدگاه به خاطر سوسیالیست بودن او بود؟

نه باید بگویم جنگ بیشتر در روستاها بود. یعنی پ ک ک جنگ دشواری را انجام می داد. در آن هنگام که اوجاالن در زندان بود  _

پ ک ک می خواست بیشتر مبارزان مشارکت کنند که  بیشتر تهدید پ ک ک این بود که حمله کنند و آنها دفاع کنند. به این دلیل

 اهالی روستا هم بهتر جنگ می کنند.

 چرا زنان؟ _

زن در تشکیالت پ ک ک یک قشر زیر دست بود ، ولی تنها مردان کافی نبودند. برای اینکه نیرو قدرتمند تر شود ، باید زنان  _

همیت ویژه را به مبارزان زن داد و آنها را وارد شورش کرد ، اگر جایگاه خود را به دست می آوردند. به همین دلیل پ ک ک ا

بگویم مبارزه سه بخش است ، یک بخش از مشارکت کنندگان پ ک ک زن بودند. زن یک نیروی نظامی بود و یک وجه دیگر آن 

 اجتماعی بود . می توانم بگویم این پ ک ک یک نقطه تاریخی است.

وضعیت روحی و روانی خود که عشق و آرامش است و نه جنگ ،  این موضوع موجب نمی شود زن از _

 دور شود؟

به عبارتی الزم بود کردها با تمام توان خود جنگ کنند. زن نیمی از جامعه است و او هم الزم نیرویی است که باید علیه دشمنان  _

ان گفت نیروی زن خوب است به ویژه اینکه خود فعالیت کند. یعنی الزم است کرد تمام امکانات خود را وارد شورش کند. می تو
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مردها را تقویت می کند. هنگامی که زنان با مردان باشند مردها دو برابر جنگ خواهند کرد و این برای مردان نیروی خوبی روحیه 

 است.

از آن طرف از سوی رهبر پ ک ک گفته می شد نباید در میان پ ک ک ازدواج باشد و زن و مرد با هم  _

 داشته باشند؟ روابطی

 می خواستم رفرم صورت گیرد تا چریک بتواند ازدواج ، تجارت و زندگی اجتماعی داشته باشد. 2003من در سال  _

 یعنی شما این گونه فکر می کنید که اگر زن ازدواج نکند بخشی از زندگی او از بین می رود؟ _

تجارت انجام شود و زندگی اجتماعی جریان داشته باشد ، اما این می خواستم در داخل مبارزه سیاسی ازدواج صورت گیرد ،  _

برای کوه ممکن نیست . وضعیت کوه متفاوت است . در کوه ازدواج و با هم بودن و اختالط زن و مرد صحیح نیست. پیش از دهه 

بار خواهان رفرم بودم که پ الزم بود پ ک ک به چریک ها اجازه دهد. مبارزه سیاسی نیازمند زندگی اجتماعی است. من دو  90

 ک ک نپذیرفت . درست است ، این مسئله در جنگ و برای چریک امکانپذیر نیست.

 یعنی اکنون جمیل بایک یا مراد قاریالن هیچ کدام همسر ندارند؟ _

 خیر _

 هیچ کدام از زنان هم شوهر ندارند؟ _

 خیر اگر مخفیانه باشد مجازات دارد. _

 مجازات آن چیست؟ _

 ابتدا در پ ک ک کسانی را که مخفیانه ازدواج می کردند می کشتند ، ولی حاال رسوا و رها می کنند. در _

 تاکنون کسی را هم به خاطر ازدواج کشته اند؟ _
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 اتفاق می افتاد که شرایط دشوارتر بود. 1986و  1985کشتن افراد به خاطر ازدواج در سال  _

 آکادمی چه میکرد؟در لبنان اوجاالن آکادمی داشت. در  _

در آکادمی به صورت سیستماتیک آموزش مبارزات سیاسی و نظامی بود. قبال فلسطینی ها آموزش می دادند ، پس از مدتی این  _

امکان وجود نداشت. در بقاع در کوه و در روستای حلوه تعدادی ساختمان درست کردند و پس از آن پ ک ک خواست آموزش 

 .مبارزه را خود انجام دهد

 آیا تنها افکار و اندیشه های اوجاالن را آموزش می دادند؟ یعنی اجازه یادگیری چیز دیگری را نمی دادند؟ _

آموزش نظامی و آموزش سیاسی. در آنجا کتاب های اوجاالن و چیزهای دیگری را هم می خواندند و این ممنوع نبود. اما اساس  _

و اندیشه های اوجاالن را آموزش می دهند و آموزش نظامی هم به صورت روزانه  ، اندیشه های اوجاالن بود. نخست درجه افکار

 انجام می شد و در مدت سه تا چهار ماه دوره به پایان می رسید.

به بعد ، پ ک ک با حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی  1991یعنی از سال  90در دهه  _

است که شما برای صلح گفت و گو کردید اما اوجاالن با  کردستان مشکل داشتند و جنگ کردند ، درست

 آن مخالفت کرد؟

آغاز شد . من مسئول قرارگاه دوم پ ک ک در خارک پور بودم. قرارگاه یکم نیز آقایان  1992جنگ در روز سوم اکتبر سال  _

 جمیل بایک و مراد قاریالن بودند و جنگ یک ماه ادامه داشت.

 چند نفر کشته شدند؟ _

نفر کشته شدند . یعنی در مجموع در جنگ پ ک ک با اتحادیه میهنی  900نفر و از پارتی و اتحادیه نیز حدود  160ز ما تقریبا ا _

و حزب دموکرات کردستان عراق بیش از هزار نفر کشته شدند. من گفتم در این جنگ پیروزی وجود ندارد و در جنگ داخلی کسی 

نگ باید متوقف شود.در دوره ای بسیار دشوار بودیم. من با اتحادیه جلسه داشتم و پیش تر با نیاز دیدیم که جپیروز نخواهد شد. 
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آنها توافق کرده بودم که جنگ متوقف شود و با جبهه کردستانی در اربیل پیمان بستیم که بر اساس آن جنگ متوقف شود و آن ها 

جنگ را  1992ردستان فعالیت سیاسی را آزاد کنند. من در نوامبر قرار بود برای احترام رای پارلمان کردستان را بگیرند و در ک

متوقف کردم . وقتی من جنگ را متوقف کردم پ ک ک قبول نکرد. می توانم بگویم اگر جنگ ادامه می یافت پ ک ک در تنگنا 

و اجازه ندادم پ ک ک  بود و از بین می رفت. پ ک ک من را سه سال حبس و زندانی کرد به این دلیل که جنگ را متوقف کردم

 نابود شود.

 در کجا حبس بودید؟ _

 در کوه ، حبس به معنی یک نوع اقامت اجباری بود. _

 خود عبداهلل اوجاالن گفت؟ _

 آنها بدون اطالع عبداهلل اوجاالن کاری نمی کنند. _

 چون جلوی جنگ را گرفتید؟ _

 من جنگ را متوقف کردم و صلح شد. _

ترکیه با احزاب کوچکی مانند پارت دموکرات و سایرین مانند گروه فایق بوجاق پیش از آن پ ک ک در  _

 رابطه خوبی نداشت؟

 پارت دموکرات کردستان ترکیه هیچگاه حزب جدی نبود. _

 یا کوک ؟  _

 نیروی قدرتمندی نبود. _

 یک بار با کوک جنگیدید؟ _
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 دارد. پ ک ک هم دشمن کوک شد و علیه او جنگید.کوک اجازه نمی داد پ ک ک به منطقه ای بیاید که او نیرو  _

 چند نفر کشته شدند؟ _

پ ک ک نفر از هر دو طرف کشته شدند. پ ک ک می گفت هر جا مانعی پیش روی ماست باید راه را باز کنیم. پس از آن  90 _

 گری وجود ندارد.هر جا میرفت آنها تضعیف و نابود می شدند. اکنون در کردستان ترکیه به جز پ ک ک نیروی دی

 در این سال ها که شما در پ ک ک بودید ارتباط و دیالوگی با دولت ترکیه داشتید؟ _

 خیر _

 هیچگاه؟ _

ما اصال به آن فکر نمیکردیم . یعنی آن تفکر کنونی اگر وجود داشت ما این کار را می کردیم. منطق ما این بود که ارتباط با ترکیه  _

ت محسوب می شد. به این دلیل هم هنگامی که در پ ک ک بودم و هم هنگامی که از پ ک ک حدا را رد می کردیم و آن خیان

شدم با ترکیه ارتباطی وجواد نداشت. با دوستان پارتی و اتحادیه هم ارتباطی نداشت. جمیل بایک با ایران و سوریه روابط خود را 

ق روابط خود را ایجاد کرد. اکنون ارتباط او با این سه حکومت خوب برقرار ساخت. او از ما عاقل تر بود. پیش تر هم با رژیم عرا

 است.

اخیرا معاون پیشین وزیر کشور ترکیه ، اوجاالن را متهم کرد که او پیش از این با ما همکار بوده ، یعنی  _

 در قالب جماعت ارگنه کون و ... این درست است؟

گفت و گو شروع  1989نخواست پیش ببرد . یعنی برای نخستین بار سال  1989خیر ، اوجاالن روابط خود را با ترکیه در سال  _

شروع کرد ، اکنون او  1989شد. او با روزنامه نگاران ترک و برخی دولتی ها جلسه برگزار کرد ، به معنی فردی اوجاالن در سال 

راه است که آن پروژه آشتی را انجام دهند و به جلو ببرند. )توضیح سایت اؤیرنجی سسی :در زمان به طور کامل با دولت ترکیه هم

 هنوز حمالت ارتش ترکیه به مقر پ ک ک آغاز نشده بود.(انجام این مصاحبه 
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، شما مطلبی داشتید که پ ک ک باید با ایران جنگ کند ، تحلیل شما این  2000در سال های آغازین  _

از سوی آمریکا و اروپا تروریست خوانده می شود اگر با ایران جنگ کند چون با دشمن  بود پ ک ک

 آمریکا جنگ می کند از فهرست ترور آمریکا خارج می شود. شما چرا به این نتیجه رسیدید؟

 2002رد . در سال من خودم هیچ گاه با ایران دشمنی نمی کردم و می خواستم روابط دوستانه باشد ، ایران در پ ک ک دخالت ک _

از جمیل بایک علیه من حمایت کرد و از طرفی اجازه نداد عبداهلل اوجاالن از خاک ایران به کردستان بیاید. این مسائل برای من مهم 

بود ، برای همین روابط من با ایران تمام شد. در آن هنگام من گفتم دولت ایران یک دوست راست و درست نیست. من هیچگاه 

سیاست و افکار من این بود که سیاست کرد یعنی کرد ترکیه و سایر بخش های  2004ایران جنگ کنیم بلکه پس از سال  نگفتم با

و پس از آن من در هیچ جایی نگفته ام که جنگ شود  2004دیگر کردستان. مبارزه و فعالیت سیاسی بسیار مهم است. در سال 

یه من از جمیل بایک حمایت کرد چنین چیزی عنوان شده باشد. من یک فرد که ایران عل 2003و  2002ممکن است در سال های 

 جنگ طلب نیستم و صلح طلب هستم.

بعد از این که اوجاالن بازداشت شد پژاک تشکیل شد و در سوریه و کردستان عراق شعبه های دیگر به  _

 وجود آمد ، تحلیل شما از این چیست؟

از همه مناطق کردنشین افراد در پ ک ک ضور دارند . جوانان سوریه ، ایران ، عراق و از تمام کردستان نیروها در پ ک ک ح _

حضور داشتند و من پیش از آنکه آپو بازداشت شود مبارزه سیاسی را پیش گرفتم و گفتم الزم است هر بخش از کردستان یک 

 لی و در ترکیه هم به شکل دیگری باشد. سازمان خودنیروی ویژه داشته باشد. در ایران مبارزه سیاسی به یک شکل ، در عراق به شک

را داشته باشند. یعنی الزم است هر کس به بخش خود برود و مبارزه کند و نیاز به سازمان دارد ، نه اینکه پراکنده شوند. به این خاطر 

ستان هم یک نیرو درست می گفتم پ ک ک برای شمال کردستان است و در شمال هم نیروی قانونی دارد. در غرب و جنوب کرد

 کنیم. برای کردستان عراق پ ج ک تشکیل شد و برای کردستان سوریه هم پ ی د و برای کردستان ایران هم پژاک تشکیل شد.

 همه این ها تشکیل شدند؟ _
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خواهم بویم یک این قرار حزب بود. در این مبارزه من آموزش پژاک و پ ی د و جلسه ها و جمع های آنها را اداره کردم. می  _

مبارزه شکل گرفت که پ.ک.ک در آن دخالت نکند و هر حزب برود در بخش خود مبارزه کند و یک مبارزه را راهبری کند. یعنی 

میخواستیم یک سازماندهی انجام دهیم که مبارزه خود را انجام دهند. ایرانی ها به شرق بروند و اهالی جنوب به جنوب بروند. آن 

ها درست شد ، اما پ.ک.ک گفت خیر همه باید ضمیمه ما باشند و این گره دادن غلط است چون حق خودشان  هنگام این جریان

 است. پیروز شوند خوب است پیروز هم نشوند مبارزه و کار خود را کرده اند.

ت ییعنی شروع کار با شما بود اما ادامه آن به دست شما نبود ، بلکه پ.ک.ک و جمیل بایک این ها را هدا _

 کردند؟

به عنوان عثمان اوجاالن این فکر من بود. جمیل بایک میگفت که آنها باید ضمیمه پ.ک.ک باشند ، من می گفتم باید مستقل  _

پیروز شوند می توانیم بگوییم دوست ما هستند. یعنی پ.ک.ک و پژاک و پ.ی.د و پ.ج.د می باشند و خودشان مبارزه کنند ، اگر 

ند الزم نیست که ضمیمه هم شوند ولی رهبری آن روز نپذیرفت و گفت باید ضمیمه شوند و اکنون چنین توانند با هم دوستی کن

 است. 

 یعنی صالح مسلم را برای سوریه و حاجی احمدی رئیس پژاک را شما انتخاب کردید؟ _

 در حقیقت من آن ها را پیشنهاد کردم و حزب آن ها را انتخاب کرد. _

 که از این ماجرا گذشته ، تصور می کنید آن اقدام کار درستی بود؟ سال 10اکنون و پس از  _

 در صورت مستقل بودن کار درستی بود ، اما انضمام آن درست نبود._

اگر این انضمام نمی بود به نظر شما پژاک می توانست با جمهوری اسالمی جنگ کند یا صالح مسلم در _

 آن تاریخ با دولت سوریه؟



 

15 
 

قل شوند چه راست و درست یا نادرست آن ها قرار و برنامه خود را می دادند و قرار بود خودشان کار را پیش آنها میبایست مست _

 ببرند.

چریک ها چگونه انتخاب شدند؟چون بخش زیادی از به قول شما چریک ها و نیروهای پژاک ایرانی نیستند _

 و اهل جاهای دیگر همچون سوریه ، عراق و ترکیه هستند.

نفر از چریک های کردستان ایران را انتخاب کردم و آن ها را آموزش دادم و کنگره آن ها را  300زمان خود من تقریبا در آن  _

برگزار کردم . یعنی در دوره ما همه ایرانی بودند. پس از آن تغییرات انجام شد. در کنگره پ.ک.ک برای آن که آن ها را کنترل کنند 

 وریه و سایر نقاط را هم به ساختار این حزب اضافه کردند.در داخل پژاک ، کرد کردستان س

این کار را جمیل بایک انجام داد. در دوره من یک نفر هم نبود. اگر در کوه می گشتید به صورت نادر یعنی شاید در صد نفر دو یا 

 سه نفر وجود داشت.

یه متفاوت است و سوریه هم متفاوت تر.می گفتم من می خواستم هر نیرویی وضعیت خود را اصالح کند . وضعیت ایران از ترک

بروند مبارزه کنند اگر پیروز شدند خوب است . مانند دوست از آن ها حمایت می کنیم اما آن ها را مدیریت و کنترل نکنیم . ولی 

 دوستان نپذیرفتند.

 سلطان سلیم به نام سنی و شاه اسماعیلشاه اسماعیل و سلطان سلیم روزگاری می خواستند در جهان اسالم تبدیل به رهبر شوند. 

به نام شیعه. برخی از بگ های کرد با شاه اسماعیل همراه بودند. سلطان سلیم هم یکی مانند شیخ ادریسی بدلیسی را دوست خود 

گ چالدران کرد که همه بگ ها را متحد کند. با این وعده که به آن ها خودمختاری می دهد. شاه اسماعیل چنین کاری نکرد . در جن

 اتفاق دیگری افتاد به خاطر این که کردها با عثمانی متحد شدند.

 به دلیل مذهب هم بود. آن زمان خودمختاری معنایی نداشت و برای مذهب بود .  _

شاه اسماعیل شکست خورد و راه برای دولت عثمانی باز شد که در تمام منطقه خاورمیانه اقتدار داشته باشند. اکنون ترکیه سیاست  _

خود را تغییر داده و می خواهد حقوق کردها را بدهند. ایران اکنون سیاستی برای کردها ندارد . ترکیه می خواهد اختیارات جدی به 
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زبان کردی و اختیارات اقلیمی بدهد . ترکیه اکنون خود آمادگی دارد ، هرچند به طور دقیق قابل مشاهده نیست. کردها بدهد ف یعنی 

آتاتورک گفت کرد وجود ندارد . در اینجا در سیستم ، کرد حقوق دارد اما درست است که ایران تفاوت های خود را دارد. در ترکیه 

 مانند یک سیستم آن را به کرد نداد. 

وجود  در زندگی معمولی حقوقی باید بگویم اکنون اینجا در کردستان عراق سیستم فدرالی است . ایران همچنین پروژه ای ندارد.یعن

دارد ولی ترکیه می خواهد با کوچک سازی قدرت مناطق ، حقوق کردها را بدهد. در ایران گروه پارلمانتاری در مجلس وجود ندارد 

 اما در ترکیه وجود دارد.

 میلیون نفر کرد دارد؟ 20ردها در ایران خیلی کمتر از ترکیه هستند ، اما ترکیه ک _

 تلویزیون کردی وجود دارد. 20در ترکیه  _

 با مجوز؟ _

روی ترک سات ، نه در راستای اهداف پ.ک.ک بلکه علیه آن ها. هر شهرداری یک تلویزیون دارد. در ایران چنین چیزی وجود  _

 ندارد. 

هار استان کردنشین )توضیح اؤیرنجی سسی : مصاحبه کننده قسمت غرب آزربایجان را که در ایران چ _

حدود بیست درصد جمعیت آن کرد هستند جزو استان های کردنشین معرفی می کند( وجود دارد و هر 

 کدام هم تلویزیون کردی دارند. 

جود ندارد. به خاطر این که گویی ایران را تضعیف می می دانید چگونه است. در ایران سیستم یا پروژه برای حل مشکل کرد و _

کند. ترک ها همچون دوره سلطان سلیم ، عاقل تر هستند. دقت کنید اگر صدام کرکوک را به کرد ها میداد و سیستم فدرالی برقرار 

 ین من به یک دوست ایرانیمی کرد از بین نمی رفت . یعنی در ایران ، ترکیه ، عراق و سوریه مردم ضعیف کرد هستند. به خاطر ا
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گفتم که باید پروژه حل مشکالت کرد داشته باشید. این را به عنوان یک دوست می گویم که باید چنین پروژه ای وجود داشته باشد. 

 ترکیه ضعیف هم باشد یا ضعیف شود ، پروژه خود را دارد.

 ؟یعنی اکنون تحلیل شما این است که این پروژه آ.ک.پ پیش خواهد رفت _

چیزی مشخص نیست. وضعیت خاورمیانه آشوب است. پ.ک.ک و قندیل همراه با ایران است. ممکن است پروژه حل مشکالت  _

 مختل شود.

 در قندیل با اوجاالن همسو نیست؟یعنی پ.ک.ک  _

 خیر ، مقداری به ایران نزدیک است. پ.ک.ک جنگ طلب است.  _

 عبداهلل اوجاالن چه؟ _

آینده خود را در آشتی می بیند. او می گوید اگر صلح شود من از زندان آزاد می شوم و اگر آشتی شود امکان عبداهلل اوجاالن  _

فعالیت سیاسی در ترکیه مهیا می شود. یعنی اوجاالن برای حل مشکل شخصی خودش و مشکل ملی ، طالب آشتی است ، اما در 

 قندیل این گونه نیست.

، اکنون شما که طرفدار صلح هستید به اوجاالن نزدیک ترید یا جمیل اما این گونه مشاهده نمی شود  _

 بایک؟

من آشتی خواه هستم اما جمیل بایک به عبداهلل اوجاالن گزارش داد که عثمان اوجاالن طرفدار و شهرت زیادی دارد و این تهدیدی _

 است. برای جایگاه تو است. یعنی خط قرمز اوجاالن ، رهبریت و تهدید آن خط قرمز او

 یعنی اوجاالن برای شهرت و جایگاه خود اهمیت زیادی قائل است؟_

 نه برای رهبریت خود نگران است و برای این که مورد تهدید نباشد جمیل بایک را انتخاب کرد. _
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یعنی اکنون اوجاالن می داند که راه جمیل بایک جنگ است و راه خود او آشتی است ، ولی باز به جمیل  _

 تر است؟ آیا این پارادوکس نیست؟ بایک نزدیک

 این پارادوکس است. گفتم استراتژی وی تداوم رهبری است .  _

پس به زعم شما برای اوجاالن تداوم رهبری خود او مهمتر است تا اینکه مشکل پیچیده کرد را حل کند؟ _

 بماند. این کار را بسیار پیچیده تر خواهد کردو مشکالت نمی تواند حل شود و همچنان باقی

چنین است. یعنی عبداهلل اوجاالن در دوره ای می گفت مشکل پ.ک.ک مشکل اوجاالن و مسئله کرد یک چیز است. اوجاالن  _

 خود را مانند ملت کرد می داند. اوجاالن خود را مانند پ.ک.ک می داند و این سه چیز مانند هم هستند.

چند نفر با هم جمع شوید حزب یا تشکلی را تاسیس کنید آیا از آن هنگام که بیرون آمده اید توانسته اید _

 که برنامه صلح خود را پیش ببرید؟

در ابتدا کسی به این ارج نمی گذاشت ، همچون استخبارات احزاب اقلیم کردستان عراق. استخبارات ترکیه و دولت ترکیه می  _

مراهان ( از پ.ک.ک هم خطرناک تر هستید. آن ها نمی گفتند این گونه نابود خواهیم شد . اگر حزب شوید )یعنی جمع من و ه

 خواستند یک پ.ک.ک سیاسی درست شود. یک نیروی سیاسی و یک نیروی صلح طلب ، در درجه نخست علیه ترکیه خواهد بود.

 مگر اکنون صالح الدین دمیرتاش و حزب او صلح طلب نیستند ؟ _

 ود. پ.ک.ک او را کنترل می کند.خیر ، او تابع پ.ک.ک است. پ.ک.ک بگوید برو می ر _

 کنترل پ.ک.ک یا عبداهلل اوجاالن؟ _

 هر دو  _
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با این وضعیت اوجاالن در زندان می گوید آشتی ، ولی پ.ک.ک این را نمی گوید و این با هم هماهنگ  _

 .منیست. پ.ک.ک می گوید اوجاالن نامه ای را ارسال کرده که باید گفت و گو و آشتی را به جایی برسانی

از پ.ک.ک جدا شدم ، در آن دوره جمیل بایک در سوریه مخالف آپو بود.هنگامی که در کوه بودم  2004هنگامی که در سال  _

دوره ای که پ.ک.ک در سختی بود ، جمیل بایک رفت و دو سال در سوریه بود و با رژیم سوریه توافق کرد ، بعد هم با ایران توافق 

میگفتند من اگر مانند برادر عبداهلل در داخل پ.ک.ک باشم به آن ها اجازه داهلل اوجاالن خارج کنیم. کرد که پ.ک.ک را از کنترل عب

 نخواهم داد پ.ک.ک را از کنترل عبداهلل اوجاالن خارج کنند.

 به باور شما اکنون باید پ.ک.ک اسلحه را زمین بگذارد؟_

است. اکنون یک وضعیت ویژه علیه داعش است. این امکان وجود دارد این الزم است و دیگر دوره اسلحه نیست. اکنون اسلحه دین 

 که بگویند به خاطر تهدید داعش در کوه یک مدت دیگر اسلحه باقی بماند ، اما پس از آن دیگر خیر.


