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 ١٧٢...................... الپەڕەی  :ەکانراگەیاندراو

 
  کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی ڕاگەیاندراوی* 
  قاسملووەوە دوکتور شەهید تێرۆری ساڵەی سی بەبۆنەی هاوکاریی ناوەندی راگەیاندنی* 
 ڕێبەرەوە قاسملووی.د تیرۆری سالەی ٣١ بۆنەی بە بەیاننامە* 
 بروکسێلدا خۆپیشاندانەکەی لە دێموکرات حیزبی گشتیی لێپرسراوی پەیامی* 
 رادەگرێت پیرۆز و بەرز قاسملوو دوکتور شەهیدبوونی سالرۆژی هەمین٣١ کۆماریخوازان، بزووتنەوەی* 
 !خشه هیوابه قاسملوو دوکتور هید شه بۆ گناسیتان مه ئه: سیاسی ری فته ده -کوردستان  دێموکڕاتی حیزبی* 
   کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی پێزانینی و سپاس* 
 سوسیالیست گشتیی ئینتەرناسیۆنال سکرتێری ئایاال پەیامی لویس* 
 (ئوتریشدا پارلمانی بەردەم کۆبوونەوەی لە حیز  سیاسیی دەفتەری ئەندامی شەڵماشی مستەفا وتاری* 
 

 

 
 

 ١٠٢ ........الپەڕەی ......  :کارو چاالکییەکان ناوخۆ و دەرەوەی کوردستان
 

 ئێران  له كی ره سه فاكتۆری كورد،: زیزی عه خالید* 
 بەڕێز وتەکانی لە بەشێک و ن وییه ی که پیشاندانه خۆ ر سه  له ئوتریشی زۆنداخی  دیپرێسه ی ڕۆژنامه ڕاپۆرتێکی *

 شەڵماشی مستەفا
 بەرێوەچوو هاورێیاندیدا قاسملوو دوکتور شەهید تێرۆری ساڵەی ٣١ لە سمینارێک فینالند واڵتی لە* 
 لە ویەنساڵەی شەهیدبوونی دوکتور قاسملوو دا  ٣١خۆپێشاندانی بەرین لە یادی * 
 ئوتریش پارلەمانی بەردەم خۆپێشاندەرانی بڕیارنامەی* 
  هەولێر شاری لە قاسملوو دوکتور یادی بە تایبەت ڕێوڕەسمێکی بەڕێوەچوونی* 
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  ڕاگیرا بەرز مەزنە ڕێبەرە ئەو یادی ”قاسملوو دوکتور“ دایکبوونی لە زێدی لە* 
  ڕاگیرا بەرز قاسملوو دوکتور یادی سەقز شاری لە* 
  کرا تەبلیغی چاالکیی بانە شاری لە پووشپەڕ ی٢٢ بۆنەی بە جار دوویەمین بۆ* 
  تیکا  شاری لە قاسملوو عەبدولڕەحمان شەهید یادی بەرزڕاگرتنی* 
  کرا چاالکی سنە شاری لە پووشپەڕ ی٢٢ بۆنەی بە دیکە جارێکی بۆ* 
 کرا تەبلیغی چاالکیی دێوالن شاری لە پووشپەڕ ی٢٢ بۆنەی بە* 
  دێرین ئیالمی لە قاسملوو دوکتور شەهید یادی بەرزڕاگرتنی* 
  شنۆ شاری لە پووشپەڕ ی٢٢ بۆنەی بە تەبلیغی چاالکیی* 
  پووشپەڕ ی٢٢ بۆنەی بە سەردەشت شاری لە تەبلیغی چاالکیی* 
  کانادا واڵتی لە مەزن قاسملووی دکتور کردنەوەی یاد بۆ تایبەت سمینارێکی* 
  نوێکردنەوە پەیمان و پێرالشیز مەراسمی* 
 شدددەقامەکانی ویدددیەن شدددەهیدانی تیدددرۆری سدددالەی ی٣١ لە ئێدددران کوردسدددتانی حیزبەکدددانی هاوکددداری ناوەنددددی* 

 . هەژاند لەندەنیان
  قاسملوو دوکتور شەهیدکرانی ساڵرۆژی لە کوردستان شارەکانی میلیتاریزەکردنی* 
  پووشپەڕ ی٢٢ بۆنەی بە سنه شاری له رباڵو به بلێغی ته چاالکیی* 
 لۆڕستان لە پووشپەڕ ی٢٢ بۆنەی بە تەبلیغی چاالکیی* 
  لەیالخ ناوچەی لە پووشپەڕ ی٢٢ بۆنەی بە تەبلیغی چاالکیی* 
  گامێشگۆلی ئاوایی لە پووشپەڕ ی٢٢ بۆنەی بە تەبلیغی چاالکیی* 
  پووشپەڕەوە ی٢٢ بۆنەی بە "هەوشار شۆڕشگێڕی الوانی" تەبلیغی چاالکیی* 
 بێبەش پیرۆتی......................... هونراوە * 
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 :دیدو بۆچوونەکانی نووسەران
 

 

 
 
 

 ئولگوویەک بۆ هەموو وەرزەکانی ژیان قاسملوو،. د
 
 
 
 
 
 
 

 کوێستان گادانی. د

 
 ڕۆژانەم کداری شانازیی و دەرفەت کە بدوێ کەسایەتییەك لەسەر بیهەوێ من کولی پێنووسی کە دژوارە کارێکی زۆر

 هاوکدات بەاڵم بدم، خزمەتیدا لە نەبووە ئەوەم شانازیی ئۆرگانیدا کاری و بڕیاردان ناوەندی لە نەبووبێ، دەگەڵی
 دژوارتدر. هەڵبدژاردوە خدۆم ئۆلگووەکدانی لە یەکێک بە ڕێبەرەم کەسایەتییە ئەم سیاسیمدا كاری دەستپێكی لە هەر
 و، بووە خەلالق کەسایەتییەکی و ڕێبەر خۆیدا زەمانی و کات لە کە بدوێی کەسێک لەسەر بتهەوێ کە ئەوەیە لەوە
 لە کەسدایەتییە ئەم کداریگەریی بمهەوێ بوونی شەهید لە ساڵ ٣١ دوای ئەوکات شۆڕشی قوتابخانەی قوتابیی منی
 .دەرببڕم حیزبیمدا ژیانی
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 لەژێدر کە بڵێدین دەکدرێ خدۆی ژیانی ڕێگای هەڵبژاردنی و بڕیاردان ساتی و کات دەگاتە تا الوێک و منداڵ هەموو
 ٤١ - ٣١ ئەویدش و خۆمانددا کدوردەواریی کدومەڵگەی لە تدایبەتی بە. خۆیددایە بنەمداڵەی ڕوانیندی شێوە کاریگەریی

 ڕێدبەری خۆشەویسدتیی و ناسدین کەواتە. ئێسدتا سدەردەمی لەچداو بدوو بەرچاوتر کاریگەرییە ئەم کە لەمەوبەر ساڵ
 لەژێر ساڵیدا ٧ - ٦ تەمەنی لە واتە منداڵیمەوە سەردەمی لە هەر من ژیانی لەسەر کاریگەریی هەروەها و شەهید

 ئەم. پێکددردوە دەسددتی قاسددملوو دوکتددور شددەهید؛ ڕێددبەری دەگەڵ بنەماڵەمددان تێکەاڵویددی و خۆشەویسددتی تەئسددیری
 نە بۆتەوە کەم نە ژیاندا لە ساتیش یەک بۆ داهاتووشدا لە و ئێستا تا کاتەوە لەم خۆشەویستییە و سۆز و هەست
 هەوڵ خدوارەوەدا دێدڕەی چەند لەم قاسملوو، شەهید بەرزی کەسایەتیی لە ڕێزلێنان نیشانەی بە. دەبێتەوە کەمیش
 بکەم؛ بەکورتی خۆم بوونی حیزبی لەسەر بەڕێزیان کاریگەریی لە باسێک خاڵدا چەند لە دەدەم

 
 یەکەم، کۆمەاڵیەتی بوون و ڕووخۆش بوونی

 
 لێهدداتووییەک، خۆیدددا کددۆمەڵگەی لە بددوارێکەوە هەر لە کەسددێک ئەگەر کە بدداوە ئددێمەدا کددوردەواریی کددۆمەڵگەی لە

 ئەگەر کە دەکەن دەگەڵ بەرخدوردی شدێوەیەک بە هەبدێ، بەرچداوی مەعنەویی و مادی دەسەاڵتێکی یان خوێندەواری
 رێزلێگددرتنە و گەورەکددردنەوە ئەم نەبددێ خددۆی لە ئاگددای ژیددرانە و نەناسددێ باشددی بە خددۆی کددۆمەڵگەی کەسددە ئەم

 ڕێدبەری دەورانی بۆ بگەڕێینەوە ئەگەر بەاڵم. دەبێ تەواو کۆمەڵگەش بگرە و کەسایەتییەكە زەرەری بە تایبەتییە،
 ئەم کە نەدا بەوە ڕێگددای هیچکددات خەڵددک دەگەڵ هەڵسددوکەوتی و تددێکەاڵوی ئەو، بددوونی کددۆمەاڵیەتی شدەهیدمان،

 کەوا ئێلێماندانەی ئەو هەرچەنددە. خدۆی خەڵدکەکەی لە دوور و جیداواز کەسدێکی بکداتە ئەو کدۆمەاڵیەتییە، دیاردە
 سددەرەڕای بەاڵم هەبددوو، قاسددملوودا دوکتددور لە زۆر بەڕادەیەکددی دەکەوتەوە لددێ ناشددیرینەی دیدداردە ئەم دەرەنجددامی
 لەو دکتددورا بڕوانددامەی وەرگرتنددی بە ببددوو، گەورە ناوباندد  بە و دەوڵەمەنددد بنەمدداڵەیەکی لە قاسددملوو.د ئەوەی
 لە گەڕانەوەی هەڵکشددابوون، لیسانسددیش وەرگرتنددی هەتددا تەنددانەت خۆمددان الی خەڵکددی دەگددمەن بە کە کدداتەدا
 چەسدپاندنی بدۆ مەجدالی ئەو بدوونی عەداڵەتخدواز و دێموکرات بەاڵم هتد؛ و بیانی زمانی چەند زانینی و ئورووپا
 .نەهێشتەوە دیاردەیە ئەم
 

 ئەوکددات هەر بەاڵم ژیدداون، ئددێمە مدداڵی لە موسددتەعار ندداوێکی بە بەڕێزیددان مندددا منددداڵی دەورانددی لە مدداوەیەک
  دواتریشدا، سااڵنی لە و نەدەزانی زۆرتر بە ئێمە لە خۆی کات هیچ کە پێدەکرد هەست ئاکاریدا لە ئەوم گەورەیی
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 .ئێمە بۆ بووە دەرسەکانی لە یەکێک کە بوو بەڕێزیان بەرزی کارێکتێری ئاکارە شێوە ئەم کە سەلماندی زیاتر
 
 

 خوێندنەوەی تاکەکان و ڕێز لێگرتنیان دووهەم،

 
 سددەردانی لە یددان بددین بەشدددار تێیدددا دەمددانتوانی ئددێمە کە حیزبیدددا، ڕەسددمییەکانی بددۆنە و کۆبددوونەوە و کددۆڕ لە

 ڕێدبەرەدا ئەم ڕەفتداری لە تدایبەتم سدەرەخۆییەکی لە و ئدارامی تدایبەت، میوانداریی لە و قوتابخانە بۆ بەڕێزیان
 بدۆ شدوێنەکە یان نەبا واڵمێک ئەگەریش و دەدا کردنی ڕێنوێنی هەوڵی و بوو گوێگر هەبا مەجال ئەوەندەی. دەدیت
 کێشددەکانیش چددارەی جددار زۆر ڕەنگبددێ. کددردوە بددۆ بەدواداچددوونی کە دەمانبیسددتەوە جددار زۆر نەبددا گونجدداو باسددەکە
 ئۆرگددانی ڕێگددای لە جددا دەکددرد بەدواداچددوونی و لێپرسددینەوە شددێوەیەک بەهەر بددوو ئەوە گریندد  بەاڵم نەکرابددێ،
 تەندانەت کە کردبدوو وای کدارێکی پێددانە گرینگدی و گوێڕاگرتن ئەم. بووبێ ڕاستەوخۆ شێوەی بە یان پەیوەندیدار

 بە نەدەگەیشددت ڕێککەوتددن بە دەگەڵیددان یددان نەدەکددردن، بددۆ کێشەکەشددی چارەسددەری کە کەسددانەوە ئەو الیەن لە
 و بپدارێزین تایبەتددا ساتی و کات لە خۆمان ئارامیی دەبێ کە بووین فێر مەزنەوە ڕێبەرە لەم. دەکرا باس ڕێزەوە
 لە و کاتێدک هەر لە بدووین فێدر. بدێ پێدک نێوانددا لە متمدانە هەسدتی کە بددوێین خەڵک دەگەڵ ڕێزەوە زمانی بە
 .هەبێ ئاریکاریمان ڕۆحی دۆخێکدا هەر
 

 سێهەم، گرینگی دان بە پەروەردە

 
 ڕێدبەری بەخشدیبوو، پێگەیاندن خۆ و فێربوون ڕێگای لە قاسملوو دوکتور بە زۆری ئەزموونی ئاکادێمیک پەروەردەی

 کەمتدددرین لە بەاڵم نەدەگدددوتەوە، وانەی خەبددداتەوە بەبدددۆنەی دەوڵەتیدددی فەرمیدددی زانکدددۆی لە ئەوەی دەگەڵ ئدددێمە
 ئدێمەی ئەو. دەدا ەره حیزبددا سیاسدیی زانکدۆی لە و شداخەکان لە داهداتووی بەرەی پەروەردەی هەوڵی ئیمکاناتدا

 ئداوەدانی بدۆ کدۆمەڵگە ندوێی نەوەی فێرکردندی و پەروەردە بەڵکدوو نیدیە، مداڵ و نداو بدۆ هەر خوێندن کە کرد فێر
 و زانسددددت چدددداوەڕوانی، بەبددددێ کە بددددوو ئەوە بددددوارەدا لەم لەوانەکددددانی یەکێددددک. پێویسددددتە نیشددددتمان دواڕۆژی

 بە ئدێمە ئەوەی لەسدەر بدوو پێدداگر ئدێمە شدەهیدی ڕێدبەری. بکەین بەش هاوڕێیانماندا لەنێوان تێگەیشتنەکانمان
 شدێوە ئەم. دێموکراسدی بدۆ تەمدرینێکە و، دەخدولقێنی جدوان نەخشدێکی ڕەنگاوڕەنگی، و جوانین جیاوازییەکانمانەوە
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 مدافی چداالکی و حیدزبە ئەم کدادرێکی و پێشدمەرگە وەکدوو هەم قوتابی، وەک هەم منەوە، ڕوانگەی لە پەروەردەیە
 ئەم کدارتێکەریی هەمدوو ئدێمە نەسدلی بەگشتی بڵێم دەبێ هەروەها. هەبووە لەسەرم زۆری کاریگەرییەکی …و ژنان

 بۆ چۆن دەمدیت کاتێک. دیارە پێوە زیاتری ڕەنگدانەوەی هەندێکماندا لە بەدڵنیاییەوە کە بووە؛ لەسەر وانانەمان
 ژندان پێگەیانددنی ڕێگدای لەسدەر کولتووری کۆسپی زۆر ئەوەی دەگەڵ و دەدا هەوڵ ژنان بوونی چاالک و ژنان مافی
 لەو کە بدوو مداڵیش نیدو ژندانی هانددەری هەمیشدە تەندانەت و، نەدەبدوو شدلوێ هیچکدات بەاڵم ڕێدی، سدەر دەهاتە
 ژندان لە بەرەیە ئەو نەناسانەی ماندوو چاالکیی ئێستاش بۆیە. بن چاالک و بکەن کار خۆشە پێیان خۆیان بوارەی
 ڕۆژهەاڵتدددی ژندددانی بدددۆ ئۆلگدددوو بدددوونەتە زۆربەیدددان و تێپەڕیدددوە خۆیدددان دەوروبەری لە جێپێیدددان و هەیە درێدددژەی
 .کوردستان

 
 چوارەم، کەسایەتیی ناسراو و دیپلۆمات

 
 بەژانتددر دیپلۆماتمددان ڕێددبەری لەدەسددتدانی ئێشددی دەدەمەوە، کددورد سیاسددیی و دیپلۆماسددی دنیددای لە ئدداوڕ کە ئێسددتا
 پێوەرەکددانی بە نەک بددێ خددۆی کدداتی پێددوەری بە دەبددێ هەڵسددەنگاندن کە بددووم بددڕوایەدا لەو هەمیشددە مددن. دەبددێ
 تەنیدا کە کدرد وای ئەوەش هەر پێشددا، لەوە سداڵ چدل - سدی لە بدووە بێدوێنە دیپلۆماتێکی قاسملوو دکتور. ئێستا

 و ئێرانددی سددەرمایەیەکی وەک سیاسددییەکانیش ئێددرانییە لە زۆرێددک بەڵکددوو و نەبددێ کددورد و حیزبددی کەسددایەتیی
 جیهدان، و نداوچە و ئێران کوردستان، دۆخی لەسەر شارەزا گرین ، زمانی چەندین زانینی. ببەن ناوی نێونەتەویی

 ،(دوژمنەکەی ناسینی بەتەواوی واتە) دوژمن خواستی و ویست بەسەر شارەزا گرینگتر لەهەمووی ئاپدەیت، و بەڕۆژ
 پێکهێددنەری سددەربەخۆ، بڕیدداردانی و سیاسددی سددەربەخۆیی هێشددتنەوەی حیددزبەکەی، و گەل بەرژەوەندددیی پددارێزەری
 الیەنەکان دەگەڵ گرینگەکان خاڵە باسی بەر هێنانە وەخت بە کردن، کار بەرنامە و پالن بە دووالیەنە، پێوەندیی

 ڕێگای درێژەدەرانی ئێمە ئەگەر. دەهێنا پێک ئێمەیان ڕێبەری دیپلۆماسیی کاری شێوەی سەرکەوتووەکانی خاڵە …و
 دیپلۆماسددییەوە بدداری لە ڕێبەرەمددان ئەم بەهێزەکددانی خدداڵە لە هەندددێک تەنیددا دێمددوکرات، ڕێبددازی و شددەهیدە ئەم
 قاسدملوو دوکتور تواناییەکانی. دەکرد دەستەبەر باشترمان دەسکەوتی بارەوە لەم ئێستا بەدڵنیاییەوە کردبا؛ ڕەچاو
 ئەم هیدوادارم. کردبوو دانپێدانان بە ناچار دوژمنانیشی ەڵکووب هاوڕێیانی تەنیا نەوەک کە بوو لەسەرەوە ئەوەندە

 ڕەنگدددانەوەی هاونەسلەکانیشددم و منددیش لەسددەر کددرا، باسددیان بەکددورتی زۆر خدداڵەدا چەنددد لەم کاریگەرییددانەی
 .هەبێ زیاتری مەیدانیی
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 ئەم کە ئەوەی هددۆی بددووە شددەهیدمان ڕێددبەری بددۆ مددن هاوسددۆزیی لە بەشددێک بێگومددان بڵددێم پیویسددتە کۆتاییدددا لە
. نیدیە مدنەوە خۆشەویستیی بە پێوەندی ئەو باشەکانی تایبەتمەندییە گرتنی لەبەرچاو بەاڵم بنووسم، نووسراوەیە

 ئەو بەڕێدزەوە بگدرم، قاسدملوو دوکتدور بڕیدارێکی و کدار لە ڕەخدنە پێویستە کە کردوە هەستم ئەگەر کاتێکیشدا لە
 .بوونە باشتر و بوون بەهێزتر بۆ گرتن ڕەخنە کە بوو بروایەدا لەو هەمیشە بۆخۆی چونکی کردوە کارەم

 
 ڕەوتەکاندددا لەگەڵ بدددەین حەول دەبددێ ئددێمەش دەوروبەرمددان دنیددای بەپەلەی و خێددرا ئدداڵوگۆڕی لەگەڵ هاوکددات
 شدەهیدمانەوە ڕێدبەری خوێنددنگەی لە کە دیکەیە دەرسێکی ئەمەش و بێنین خۆماندا بەسەر گۆڕان پیویستە. بڕۆین
 مابدا؛ ژیانددا لە قاسدملووش دوکتدور ئەگەر دڵنیدام و ببینیدنەوە کێشدەكانمان بۆ چارەسەر وشیارانە کە بووین، فێر

 .دەخست ڕێک خۆی ئێستا سەردەمەی ئەم ئاڵوگۆڕی دەگەڵ
 
 هەر ئامانجمددان بە گەیشددتن بددۆ دێمددوکرات ڕێبددازی و ڕێگددا و بددێ پیددرۆز دەم هەر شددەهیدمان ڕێددبەری ندداوی و یدداد

 .بێ پایەدار
 

 ٢١١٩ی جووالی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 لەوانەی دیومن کەسم لە سەرووی دوکتۆر قاسملوو نەدیوە: عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
 
 
 
 
 
 
 

 عەلی بداغی: دیمانە

 
 هاوڕێیدانی و کوردسدتان دێمدوکراتی حیزبدی کداتی ئەو سدکرتێری قاسدملوو، عەبددولڕەحمان. د تێدرۆری لە ساڵ ٣١

. دەستڕێژ بەر درانە ئەوانەوە لەالیەن و ئێران ئیسالمیی کۆماری نێردراوانی لەگەڵ وتووێژ مێزی لەسەر کە تێپەڕی
 نەبدووە دیدکەی کدوڕی کدورد بدێ لەگەڵددا ئێستاشدی بەاڵم نییە، کوێر وەجاخ کورد میللەتی»: دەڵێ کورد ناودارێکی

 یداری یداری دێدرین، تێکۆشدەری زادە حەسدەن عەبددوڵاڵ مامۆسدتا بەڕێدز بەندرخە وتە ئەم خاوەنی« .قاسملووم بڵێ
 بە ئەوەی بۆ خزمەتی هاتووینەتە تایبەتدا دیدارێکی لە کە بەڕێزیانە؛ بەوەفای هاوسەنگەری و قاسملوو، دوکتۆر
 لە باسدددێکمان و نەمدددر قاسدددملووی لە یادێکمدددان بەڕێزیانددددا لەگەڵ قاسدددملوو، دوکتدددۆر تێدددرۆری سددداڵیادی بدددۆنەی

 .کردبێ مامۆستاوە بەڕێز زمان لە گەورەیە زاتە ئەم تایبەتمەندییەکانی و کەسایەتی
 

 دیت؟ کوێ لە قاسملووت دوکتۆر جار یەکەم جەنابت کە پێبکەم دەست پرسیارەوە لەو با مامۆستا :عەلی بداغی
 

 لە سداڵو پداکی، گیدانی لە سداڵو قاسدملوو، دوکتدور یدادی لە سداڵو بڵێم با پێشدا لە جارێ :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
 بددۆ سددەرکەوتنیش ئدداواتی و سدداڵو بددوون، شددەهید قاسددملوودا دوکتددور بیروبدداوەڕەکەی پێندداو لە کە ئەوانەی هەمددوو
 .دەکەن خەبات دێموکراتدا حیزبی بەگشتی و پێشەوا و قاسملوو دوکتور ڕێگەی لە هەر ئێستاش کە ئەوانە



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

13 
 

 ی١٩٧١ سداڵی بۆ دەگەڕێتەوە جار یەکەم بۆ دیتنم بەاڵم بووم، ئاشنا قاسملوو دوکتور ناوی لەگەڵ بوو لەمێژ ئەمن
 بە کددورد بددزووتنەوەی و عێددڕاق دەوڵەتددی بەینددی لە ڕێککەوتددن کە وەخددتە ئەو خۆمددان، ی١٣٤٩ دەبێددتە کە زایینددی

 مەال لە پیرۆزبایی بۆ هاتبوو دەرێڕا لە قاسملوو دوکتۆر هەبوو؛ بارزانیدا مستەفا مەال خوالێخۆشبوو سەرۆکایەتیی
 حیزبددی وەختددی ئەو چددونکی. دێموکراتدددا حیزبددی لە هاوڕێیددانیەوە بە پێوەندددی بددۆ حاڵدددا عەینددی لە و مسددتەفا
  كدده بددوون دەرێ لە ژمارەیەکمددان دیددکە ئەوانددی سددابیتن، کە واڵت لەوانەی بددێجگە بددوو، پەرشددوباڵو زۆر دێمددوکرات
 کوردسدتانی لە شدۆڕش مەنتەقەی لە بەشێکمان. ڕێکخراوەیی پێوەندیی نەک هەبوو دۆستایەتییان پێوەندیی پێکەوە
 مەال سددەردانی زیمنددی لە لەوێ. بددوون عێددڕاق دەوڵەتددی دەسددەاڵتی ژێددر مەندداتیقی لە بەشددێکیش بددووین، عێددڕاق

 ئەندددامی کە قددازی ئەمیددری کدداک بەندداوی کەوتبددوو برادەرێکمددان بە چدداوی قاسددملوو دوکتددور مەرحددوومی مسددتەفادا،
 کۆبوونەوەیەکمدان بۆخۆمدان ئێمەش. ببینین یەکتر خۆشە پێم کە کردبوو ئەوەی باسی لەوێ بوو؛ ناوەندی یتەیکوم
 لە مەسدووولیش وەکدوو تەندانەت و حیز  ڕێبەریی نێو بێتەوە بکەین قاسملوو دوکتور لە دەعوەت دا بڕیارمان کرد،

 پداش و بچێدتەوە قاسملوو دوکتور کە کرا دیاری وا نەکرا؛ وەختی ئەو دیدارە ئەو ئیدی بەاڵم. بێ حیزبدا ڕێبەریی
 لە جدار یەکەم بدۆ کە بدوو دا١٩٧١ سداڵی ئداوریلی مدانگی لە بەاڵم نییە لەبیر تاریخەکەیم ڕاست. بێتەوە ماوەیەک
 کدردوە، باسدم دیدکەدا جێدی لە کە. هەبوو ڕۆژەمان شەش-پێنج دیدارێکی و، کەوت قاسملوو دوکتۆر بە چاوم بەیدا
 کۆنگرە نە حاڵێکدا لە[ پێکەنین]ناوەندی کومیتەی ئەندامی کردە کەسمان حەوت ببووینەوە، کۆ نەفەر شەش لەوێ
 .کۆنفڕانس نە بوو
 

 حیزبددی ڕێکخسددتنەوەی بددۆ دێمددوکرات، حیزبددی بنیاتنددانەوەی بددۆ گریندد  زۆر گریندد  سددەرەتایەکی :عەلییی بییداغی
 شدەهیدبوونی کداتی هەتدا کە قاسدملوودا دوکتدور و جەنابت نێوان لە پتەویش ڕفیقایەتییەکی بە بوو کە دێموکرات

 بیرتان لە ئەوەندەی و، بوو کوێ لە بوو، کەی قاسملوو دوکتور لەگەڵ دوادیدارت ئەدی مامۆستا. خایاند ساڵی ١٩
 دەکرد؟ چیتان باسی مابێ
 

 بدوو هەشدت کۆنگرەی دوای نەبووم، حیزبدا ڕێبەریی لە ئەمن کە بوو کاتێکدا لە دیدار دوا :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
 و مامۆسددتا پێوەندددییەکی هەر پێوەندددییەکە بەاڵم ناوەندددی، کددومیتەی ئەندددامی بددبمە هەڵنەبژێددرامەوە من ئدده کە

  بوو شاگردی
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 !مامۆستا نەکردبوو کاندید خۆت :عەلی بداغی
 

 هەمدوو لە قاسدملوو دوکتدۆر. ڕێدبەری ئەنددامی نەبدوومە ئەوەیە مدوهیم ئەوە، نیدیە مدوهیم :عەبدوڵاڵ حەسیەن زادە
 مەسددەلەیەکی هددیچ بڵددێم دەکددرێ سیاسددیدا مەسددائیلی لە تەنددانەت دەکددرد، مددن لەگەڵ لوتدد  زۆری بەتێکدا موناسدده
 هەر ئەمە نەبدووم؛ ڕێبەریددا لە هەرچەنددە نەکاتەوە ئاگادار من و نەکا باس لەگەڵم کە نەبووە، سیاسی عومدەی
 ڕێبەریددا لە دیسدان من ئده کە پێنجدیش و چدوار کدۆنگرەی بەیندی. وابدوو هەر پێشدێش نەبدوو دواییدانە بەو تایبەت
 تەواوی جدار یەکەم بدۆ بچدم، نداردبووم لەدوای کە بدوو ئەوە دیددار ئداخر. هەبدوو هەر پێوەنددییەمان ئەو نەبووم،
 کە کدردم؛ بداس لەگەڵ داسدتانەی ئەو واقیعدا لە سەربەستە شێوەیەکی بە بەاڵم نەکرد باس من لەگەڵ قەزیەکەی
 ئەتدۆ بکدا، لەگەڵ وتووێژمدان بدێ ئامدادە مەرکەزی دەوڵەتدی ئەگەر کە کدرد پرسدیاری. چدوو تێدا سەری بەداخەوە
 بەپێدی بەاڵم. نەکدردوە نەفدی وتدووێژ قەتدی حیدزبە ئەم داڕێژراوە، حیزبە ئەم سیاسەتی جا گوتم چییە؟ نەزەرت
 دوکتدور شدرووتە ئەو جدار ئەووەڵ جدا کردوە؛ گەاڵڵەت بۆخۆشت تەنانەت کردوە پەسەندمان ئێمە کە زەوابیتە ئەو

 بدوو ئاخرجدار ئەوە. کردبدوو تێددا دەستکارییان دیکەش ئەوانی شک بەبێ دوایە و کردبوو گەاڵڵەی بۆخۆی قاسملوو
 . وه نەدیته یەکترمان ئیدی بەداخەوە و ڕۆیشت کە
 

 کدات ئەو و ڕۆژانەوە ئەو بیرهێنانەوەی ڕەنگبێ سیاسییەکان پرسیارە سەر بێمە ئەوەی پێش مامۆستا :عەلی بداغی
 لەو بددداس بکدددرێ ئەگەر کە گدددرینگە بینەرانمدددان بدددۆ بێگومدددان بەاڵم بدددێ، نددداخۆش زۆر جەنابدددت بدددۆ سددداتانەش و

 دەکردەوە؟ چی لە بیرت کاتەدا لەو. بیست تێرۆرەکەت هەواڵی کە بکەی ئانوساتەش
 

 ڕۆژی بددوو، تەدریجدی دەڵدێ وەک ئدێمە بدۆ بەاڵم بدوو نداخۆش ئانوسداتێکی ئانوسداتە ئەو :عەبیدوڵاڵ حەسیەن زادە
 لە «بۆڵێ» بەناوی بوو دێیەک لە سیاسیمان دەفتەری کاری شوێنی ئێمە بوو، قوربانیش جێژنی ڕۆژی بوو، ینی هه

 ڕۆژانە. «ئێندددزێ» بەندداوی قەندددیل بندداری لە هەر بددوو دیددکە دێیەکددی لە ماڵەکانمددان بەاڵم قەندددیل، بندداری
 بەدوودا ماشدێنێکمان بوو ئەوانە و نۆ سەعاتی دەوری. نەدەچووین تەعتیل و جێژن ڕۆژانی بەاڵم دەکرد هاتوچۆمان

 دوکتدور کاک: گوتی. نەبووبێ کایەزیش ئەگەر نەبوو پێویست بەاڵم نا، یان بوو لەگەڵ کایەزی نییە لەبیرم هات
 ئەو ڕێگدادا لە چدووین کە. مدن و ئەو بدوو، سیاسدی دەفتەری ئەندامی هیجری مستەفای کاک. بێن دەکا داوا سەعید
: گدوتی! نەبدووە؟ چ بدووە چ باشدە: گوتمدان. کدراوە ئێراندی هێندێک لە تەقە ئۆتریش لە دەڵێن: گوتین پێی کوڕە
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 کدوژراون بدوون، بریندار نین، کێ کێن، بەاڵم کراوە ئێرانی هێندێک لە تەقە دەزانین ئەوەندە هەر نییە، مەعلووم
 سدەراحەت بە بەاڵم پدارێزەوە بە دیدارە سەعید دوکتۆر سەعید، دوکتۆر شەهید الی چووینە هەتا. نازانین چی یان

. عێدڕاقێیە کاری گوتم کە بوو ئەوە سیاسییەوە باری لە من عەکسولعەمەلی جارێ. کردین باس لەگەڵ مەسەلەکەی
 حیزبەکەمان هەر. دەکرد ئەزیەت عێڕاق زۆری هەبوو عێڕاق لەگەڵ پێوەندیی ئەوەی لەگەڵ قاسملوو دوکتۆر چونکی
. کددردوە سددەرکۆنە ڕەسددمیدا بەیددانییەی لە فاشیسددتی کدداری بەتددۆمەتی عێڕاقمددان دەوڵەتددی ئددێمە جددار چەنددد وابددوو
 چدی؟ وەک گدوتم. نیدیە لێی ئاگات ئەتۆ هەیە شت هەندێک بەاڵم وایە دەچی بۆی تۆ ئەوەی: گوتی سەعید دوکتور
 کەوابدێ جا: گوتم. نەبوو تەفسیالتەکەی لە ئاگام من ئه بوو، لێ ئاگای مستەفا کاک دیارە. ئاوەهایە وەڵاڵ: گوتی

 وەختی لەوێدا. بەرن لەبەین ئەوی کە بووە ئەوە بۆ وتووێژەکە نەبووە، مافدان بۆ وتووێژ ئەوە ناوێ، موناقەشەی
 لە ڕووحییەمددان دەبددێ کە کردبددوو، فێددر منددی شەخسددی قاسددملوو دوکتددۆر وادا سددەعاتی لە چددونکی نەبددوو، گریددان

 قدادری مەرحدوومی بدوو شدەهید کە ناوەنددیمان کدومیتەی ئەندامی یەکەم کردم؛ فێر چۆنی. بێ بەقوەتتر شعوورمان
 هەشتیشددمان بدوون، دەرێ لە دوومدان ببدوو، شدەهید ئەو بددووین، کەس ١١ ناوەنددی کدومیتەی لە ئدێمە. بدوو ویدردی
 حیسدامی کەریمدی مەرحدوومی وەکدوو کەسدێکی تەندانەت دەگریاین؛ سەیر زۆر دەگریاین کەسمان حەوت. بووین لەوێ
 وەختدی هەستە: گوتی دا، لەمن تانەی قاسملوو دوکتۆر. بوو کارکوشتە بەئیستالح هەم بەتەمەن، هەم پیاوێکی کە

 کدارم لەوێ بۆخدۆم مەعمدوولەن کە بدوو لەسەرێ ژوورێک گرتم پیلی. بنووسە بەیاننامە بچین با وەرە نییە گریانێ
: گدوتی. نیدیە تێددا هیچدی مێشدکم دوکتدۆر: گوتم بنووسە، بەیاننامەکە دانیشە: گوتی. شت و نووسین کاری دەکرد؛
 کەلدیمە دوو - یەک. بدێ بەقدوەت ڕووحیدیەت دەبدێ ئەتۆ وەختانەدا لەو دەبینی، وا حاڵەتی سەت ئەووەڵتە، ئەوە

 لەو جدا. نووسدیم بکدا دەری حیدز  دەبدوو کە بەیانندامەی ئەو دانیشدتم مەجبدوور هێشدتم، بەجێی و کردم ڕێنوێنیی
 مدداوەیەک پدداش. خەڵکددی بە بدددەین ڕووحیددیە دەکددرێ ئەوەندددەی ئددێمە دەبددێ کە هدداتەوە وەبیددر ئەوەم دا لەحزەیدده
 بداڵوی ڕادیدۆ بەرندامەی کە خەڵدک بدۆ کدرد گەاڵڵە شدتێکمان بدوو، ئەوە کارەکدان لە یەکێدک کدرد، کارمان هێندێک
 رەفیقەکانمان لەگەڵ ئێمە کراوە، لێ تەقەی ڤییەنێ لە قاسملوو دوکتۆر کە وەرگرت خەبەرمان بەداخەوە: بکاتەوە

 بدوو ئەوە دووەم کداری. نەدرابدێ خەبەرەکە یەکسدەر ئەوەی بدۆ. چیدیە نەتیجەکەی بزانین داین تەماس لە ڤییەن لە
 دوکتدۆر: نووسدرا ئداوا ئەوان بدۆ ئیددی حیزبدی، تێکۆشدەرانی بە بیددەین بێسیم بە نووسی، چووکەڵەمان شتێکی کە

 بە ئەمدن دواتدر. کدورت ئداوا شدتێکی زینددوویە؛ حیدزبەکەش زیندوویە، بیروباوەڕەکەی بەاڵم بوو، شەهید قاسملوو
. بڵدێ پدێم ئەو ئەوەی بدێ دەنووسدم بەیانندامەی دەچدم ئەمدن بدکە، کارەکاندت ئەتۆ: گوت سەعیدم دوکتۆر مەرحوومی
 ئەو خدۆ - نووسدینەکەدا زیمندی لە جدار چەندد بدوو، ندۆرەم لەوێ ئیددی بەاڵم بەیاننامەنووسدین بۆ دانیشتم چووم،
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 بە نووسدیومە ئەوەی تا هده البەرم کدایەزەکەم دەبدووم مەجبدوور بدوو، قەڵەم و کدایەز ،- نەبدوو کامپیۆتێر وەختە
 .بوو عەکسولعەمەلەکە ئەوە بەهەرحاڵ. نەبێتەوە ڕەش چاوم ئاوی

 
 و هدداوڕێیەتی و هدداوبەش کدداری و تددێکەاڵوی مامۆسددتا. ئەوە وەبیرهێنددانەوەی بددوو ندداخۆش زۆر :عەلییی بییداغی
 دادەندێ؛ لەسدەر زۆری کداریگەریی بدێ لەگەڵدی کە کەسدێک هەر بێگومدان قاسملوو، دوکتۆر لەگەڵ بوون هاوسەنگەر

 کداریگەریی کدرد باسدت کە سیاسدی ڕەهەنددی لە جیا ژیانت ڕەهەندی کام لەسەر قاسملوو دوکتۆر بزانین خۆشە پێم
 بووە؟ هه کاریگەری زۆرتر جەنابت بیرکردنەوەی الیەنێکی چ لەسەر داناوە؟

 
 ئەحدمەدی مەال دەسدتی دروسدتکراوی من ئده: دەڵدێ فەوزیدیەوە ئەحدمەدی مەال لەبارەی هێمن :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

 و ڕەفتددار و ئددادا  بدداری لە هەم سیاسددییەوە، بدداری لە هەم دەڵددێم، وا ئەمنددیش نەبددێ موبددالەیە ئەگەر. فەوزیددم
. زۆرە هەر چدووبین بەالیدا تۆزێک و کردبێ ڕەعایەتمان هەر ئێمە کە هەبوو گەورەی زۆر شتی هێندێک بەتایبەتی

 بددارەوە زۆر لە نووسددیندا، لە کەالم نەزاکەتددی تددۆڵەکردنەوە، بیددرلە کەمتددر دێموکراتبددوون، گەورەیددیە، ڕۆح ئەو
 قسدەکاندا مدوقەدەمەی لە کە ئەوەی. بدێ فێدر لێدی و بکدا ڕەچداوی پیداو دەبدوو، ئەوە بۆ قاسملوو دوکتۆر ئەخالقی
 کەسم هیچ دانیشتووم، کەس زۆر لەگەڵ و قاسملوو دوکتۆر لەگەڵ ئەمن دەکەم زیاد لێی یەعنی. بوو وا کرد، باست
 .کەس هیچ نەدی، قاسملووی دوکتور سەرەوی لە
 

 قاسملوودا پەسنی لە بوو وەس  جوانترین
 .دەڵێم واقعیەت ناڵێم؛ وا تەعەسسوبیش لەبەر هیچ
 

 حیزبدی دەڵدێن کە: دەبیسدتین جدار زۆر تدایبەتەدا، دیددارە لەم سیاسدییەکانمان پرسدیارە سدەر بێینە :عەلی بداغی
 دەکەنەوە؟ بیر وا ئێوەش ئایا. دیارە پێوە قاسملوویی بێ ئێستاش هەتا کورد بزووتنەوەی کوردستان، دێموکراتی

 
 ندابێتەوە، پدڕ کەس هدیچ جێدی ئەوەڵەن هەیە، الیەندی چەندد کە دەکەمەوە بیدر وا من ئده :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

 هەبدێ،  عله فه دە بە ئیحتیاجیمان نیین بەننایەک ئێمە چونکی. دیکەش خەڵکی جێی بەڵکوو قاسملوو دوکتۆر نەک
 بە ئیحتیاجیمددان دەسدتەوەیە بە قەزیەیەکمدان ئدێمە. دادەندێ جدێگەی لە دیدکە یەکدی بدێ نەخدۆش یەکێکیدان ئەگەر
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 نابێ کەس هیچ مردنی بە دەڵێم، دووبارە دیکە شتێکی. نابێتەوە پڕ بۆ کەسمان هیچ جێی کەوابێ هەیە، هەمووان
 وای کردبێ، کار وای کە لەوەدایە سیاسییش ڕێبەرێکی هونەری ئەسڵەن. بوەستێ ڕەوتەکە نابێ بێ، بەتاڵ جێیەکە
 بۆخدۆی کە بدڕوا کدار وەخدتە ئەو فەقەت نیدیە هدونەرێکی دەندا بدڕوا؛ کدارەکە خدۆی دوای کە گەیانددبێ پێ خەڵک
 هەتدا دێمدوکراتەوە حیزبدی بە قاسدملوویی بێ کە وایە باوەڕم ئەمنیش بەڵێ دەرچێ، لێ ئەوەی ئەگەر بەاڵم. دەیکا
 .بوو گەورە ڕێبەرێکی حاڵدا عەینی لە دەکردنەوە خڕ هەمووی کە بوو چەترە ئەو بۆخۆی چونکی. دیارە ئێستا

 
 تێکۆشدەر، کدادری کۆمەڵێدک ڕێدبەری، ئەنددامی کۆمەڵێک حاڵ بەهەر باسەدا، ئەم دیکەی دیوێکی بە :عەلی بداغی
 داوە؛ خدۆی سیاسدیی ژیدانی بە درێدژەی حیدزبە ئەم قاسملوو دوای بەهەرحاڵ نێوەدا، لەو هەن پێشمەرگە کۆمەڵێک
 کاریددان ئیدددامەی قوربانیدددان بە شددەونخوونی و شددەو بە بەهەرحدداڵ کە نیددیە ڕێبەریددیە لەم یەدرێکددیش ئەمە ئایددا
 داوە؟

 
. ڕۆیشددتوون چدداکیش و ڕۆیشددتوون کارەکددان ڕاوەسددتن، کارەکددان نددابێ گددوتم کددردی، عەرزم :عەبییدوڵاڵ حەسییەن زادە

 موسددداحەبەیەکی هددداتمەوە بدددووم، بەشددددار سدددپاردنەکەیدا بەخددداک لە من ئددده کە شدددەهیدبوونی لەدوای تەندددانەت
 مانگەوە سێ لە ساڵێ دەکرد، ئێمە بە خۆی نەمانی تەمرینی قاسملوو دوکتۆر کە کرد ئەوەم باسی کرد؛ ڕادیۆییمان

 سدەریحم کەمێدک ئەمدن- جدارێکی تەنانەت. بکەین کارەکانمان ئێمە ئەوەی بۆ دەهێشتین، بەجێی مان  شەش هەتا
 سددەعید دوکتددۆر کدداک خۆیدددا کدداری لە: گددوتم کددرد شددتێکی لە گلەیددیم کددرد، ده قسددەم خددۆی دەگەڵ -شددتانەدا لەو

. دەکەم ئیدارە حیز  ئەمن دەکا ئیدارە ڕادیۆی سەعید دوکتۆر دەڵێی وا چۆن: گوتی. تۆ تا مودیرترە و بەمشوورتر
 لە ئەمددن. بددووە هەرواش فددێعلەن. ندداکەی ئیدددارەی بەتەنددێ ئەتددۆ دەکەیددن، ئیدددارەی هەموومددان حیددز  نددا: گددوتم

 دەدەن، ئیددامە ڕێگاکەی کە کرد لەوانە ساڵوم کە بوون ئەوە قسەکانم ئەووەڵ بیرمانە لە هەموومان کە پێشەوەش
 تەندانەت و تداڵە حەقیقەتێکدی ئەوە بەاڵم نداکەمەوە، کەم هیچی لە هەیە هونەریان هەیە، فەزڵیان ئەوان بەڵێ

 .بایەن جێ لە کەسی دە قاسملوو بریا بەتاڵە، جێی قاسملوو دەڵێن ئێستا کە خەڵکەیە، ئەو تەقسیری کەمێکیش
 

: دەڵدێ کدۆچێرا کدریس نمدوونە بدۆ مەسدەلەن بێنیدنەوە، کدورد یەیدرە کەسدانی لە فداکتێکیش مامۆستا :عەلی بداغی
 هدونەری ئەوەش و «چووبدا دیدکە ئاقدارێکی بەرەو ئێستادا شەرایەتی لە کورد پرسی ڕەنگبێ مابا قاسملوو ئەگەر»

 دنیدادا ڕێبەراندی هەمدوو لەگەڵ دانیشتن لە قاسملوو وەک نەدیوە کەسم»: دەڵێ ڕەندڵ جاناتان یان بوو، قاسملوو
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 مەنتقێکدی چ پێناسدەکردنانە ئەم وەسدفانە، ئەم« .هەبدووبێ خدۆی سیاسدیی و فیکدری سەربەخۆیی ڕاگرتنی توانای
 .ناکەن قسە ئێحساسی کە ئورووپایین کەسی کۆمەڵێک قسەی ئەوانە لەپشتە؟

 
 دیدکە شدتێک ئەمدن خداریجیەکی، هەمدوو بدۆ بدوو کدورد ڕێبەری جەززابترین قاسملوو دوکتۆر :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

 فێدر لدێ تدازەی شدتی دەمددی هەتدا»: گدوتی قسدەکانیدا زیمندی لە جەندازەکەی لەسەر کوشنێر دوکتۆر دەکەم؛ زیاد
 قسددەی بڵددێم؛ بددوو جالدد  پددێ زۆرم من ئدده چددونکی. بدن خددۆی وەک خۆشددە پددێم دەقدداودەق قسددەکانیش جددا ،«دەبدووم
 دەوڵەتێکددیش هەر لەگەڵ دەیتددوانی کە بددوو سیاسددی ڕێددبەری تەنیددا»: دەڵددێ دەقددیقەن کە ئەوەیە نددداڵ ڕه جاناتددان
 لەگەڵ ئەو. گەورەیە زۆر وەسدددفێکی ئەوە« .نەدۆڕێندددێ خۆشدددی سیاسدددیی ئدددازادیی و بکدددا خدددۆی قسدددەی دابنیشدددێ

 دەوڵەتدیش ڕێدبەری لەگەڵ  بووه وا جاری دەوڵەت، لەگەڵ خاریجە، وەزیری لەگەڵ دەکرا، ئەوەندەی) دەوڵەتانیش
 ویش بەبێ کە کرد فێر حیزبەکەشی. بووە حیزبەکەی هەر حیزبەکەی و بووە قاسملوو هەر قاسملوو بەاڵم( دانیشتوە
 .بپارێزێ خۆی سیاسیی سەربەخۆیی و بمێنێتەوە سەربەخۆ هەر
 

 شدەرایەتی بەپێدی کدات ئەو ئدێمە ئەوەی لەگەڵ کە کدرد بەوە ئاماژەیەکیشدت قسدەکانتدا زیمندی لە :عەلی بیداغی
 ئەزیەتیشی تەنانەت قاسملوو دوکتۆر بەاڵم هەبوو پێوەندیمان عێڕاق ناوەندیی دەوڵەتی مەسەلەن لەگەڵ سیاسی،
   .دەکردن

 
 لەسەر بەیاننامەیەکمان ، کرابوو بۆمباران عێڕاقەوە دەوڵەتی ن لەالیه ئێمە زیندانی تازە :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

 ندانی کەرکدووکێ لە کدرد سدەفەرمان کە. کردبدوون مەحکووممان و بردبوون ناو فاشیستمان بە. توند زۆر نووسیبوو؛
 ئەو کەوتدین وەژوور هەر. بدووم ڕادیۆ بەرپرسی وەختەدا لەو ئەمنیش کردبوو، ئامادە قاسملوو دوکتور بۆ نیوەڕۆیان
: گدوتی کدابرا دانەنیشدتبووین هێشتا ،«ئێمەیە ئێعالمی وەزیری ئەوەش»: گوتی دوكتۆر نەمدەناسی، من ئه دەیناسی

 دانیشتین، «دابوو؟ دەستوورت ئەتۆ دۆڵەتوو عەمەلیاتی»: گوتم «نووسیویەتی؟ ئەوە دۆڵەتوو بەیاننامەی یانی»
 چدونکی ندا، یدان نووسدیبووی ندازانم« .نووسدیومە ئەمدن دۆڵەتوو بەیاننامەی»: گوتی قاسملوو دوکتۆر هێنا چایان
 بەخدۆت حەق مندی دۆسدتی ئەتۆ بەاڵم نووسیومە ئەمن»: گوتی. نەمنووسیبوو ئەمن بووم، سنە لە وەختی ئەو ئەمن
 ندادەی بەمدن حەق بکدوژی؛ پێشدمەرگەکانم تەندانەت بکوژی، زیندانییەکانم بکەی، بۆمباران زیندانەکەم بێی دەدەی

 .نازانێ پێوەندییانە ئەو دێموکڕات حیزبی بکەم؟ مەحکوومت
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 لە زیداتر یدان دەخوڵقاندد هەلدومەرجی سیاسدیدا کداری لە و سیاسدەت لە قاسدملوو دوکتدۆر مامۆسدتا :عەلی بیداغی
 دەکرد؟ ئیستفادەی باشترین نەتەوەکەی و حیزبەکەی بەرژەوەندیی بۆ ڕەخساوەکان هەلومەرجە

 
 دەسدەاڵتدا لە کە حیزبێدک سیاسدیی ڕێدبەری بەتدایبەتی سیاسدی ڕێبەرێکدی بڵێدین دەکدرێ :عەبدوڵاڵ حەسیەن زادە

 وا بەڵدێ کدرد باسدت کە دووهەمدی مەرحەلەی و، دەخوڵقێنێ ئیدە بەاڵم بخوڵقێنێ، هەلومەرج ناتوانێ قەت نییە،
 دیدکەم جداری تەندانەت. دەکدرد لدێ ئیستفادەشدی زوو زۆر و دەهدات وەدەست باش زۆر مەوجوود هەلومەرجی لە. بوو

 ئدێمە»: گوتی هاتەوە بووین، عێڕاق لە ئێمە بوو دەرەوە لە ئەو ١٣٥٧ ساڵی دەیڵێم؛ بێ تیکراریش با گێڕاوەتەوە
 ئیددی دەڕوا، شدا گوتبدا کەسدت بە ئێران لە وەخت ئەو« .دەگۆڕێ ئێمە واڵتی بچینەوە، دەبێ بین لێرە نابێ ئیدی
 هێندددێکمان دا، بڕیارمددان و کددرد قسددەمان بە و دا وزیحی تدده بەڵددێ. بددووە شددێت دەیگددوت! دەگددوتی پددێ چددی نددازانم

 ی سدوورەداڵه وەک کدابرایە ئەو»: گدوتی «بدۆ؟»: گدوتم« !ڕۆیدی شدا»: گدوتی ڕەسدتگار حەسەنی کاک. بگەڕێینەوە
 .وابوو فێعلەن بەڵێ« .وان پێشبینییەکانی. دەڕوانێ خۆیدا باڵی بەبن

 
 شدەڕی دوای لە کە هەلومەرجدانەی ئەو بەپێی مابا، ژیاندا لە قاسملوو دوکتۆر ئەگەر پێیە بەو هەر :عەلی بداغی

 کە دەبوو گیری تەسمیم هەمان و بڕیار هەمان لەگەڵ قاسملوو دوکتۆر ئایا بوون، دروست ئێمە مەنتەقەی لە کەنداو
 بڕیارەکددان کدداتە ئەو ڕەنگبددێ یددان( خاسدددا مەوردێکددی لە نەک دەکەم عەرزت گشددتی بە) کردیددان؟ حیددز  ڕێبەریددی
 بان؟ دیکە جۆری

 
 قاسددملوودا دوکتددور توانددای لە موبددالەیە هەندددێک یەوە، بدداره لەو وایە پددێم ئەمددن نددا، :عەبییدوڵاڵ حەسییەن زادە

 ئەگەر خوڵقددا هەلددومەرجەی ئەو بەاڵم بکددرێ ڕەعددایەت جددوانتر و وردتددر کنیکی تدده کنیکدددا ته لە ڕەنگبددێ کەین؛ ندده
 حیزبدی  نشدینییه کەمپ ئەوە دەڵدێن پێمدان جدار زۆر. دەکدرد حداڵەتە ئەو تووشدی ئێمەی مابایە؛ قاسملووش دوکتۆر

 کدردووی مەجبدووری کە وایە خەباتەکە هەلومەرجی نەکردوە؛ لێ وای نشینی کەمپ بابە نا. کردوە لێ وا دێموکراتی
 نشینی کەمپ نەتیجەی ئێستامان هەلومەرجی نەک هەلومەرجەکەیە، نەتیجەی نشینی کەمپ. نشین بەکەمپ کردووتی و
 قاسدملووش دوکتدۆر کەوابدێ. خۆمدان واڵتدی  وه چینه ده سەعاتان چوار بە لێرەڕا نەبێ، وا هەلومەرجەکە ئەگەر. بێ
 یەکە هەر ئێستا ئاخر. قاسملوودا دوکتۆر توانای لە دەکەن موبالەیە هەندێک جاروبار دەبوو، هەر وا شتی بایەما
  مابایە قاسملوو دوکتۆر ئەگەر دەڵێن. نەیاندیوە ئەوانەی بەتایبەتی دەکا؛ دروست قاسملوویەک دوکتۆر بۆخۆی و
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 .کرا دێموکراتدا حیزبی لە ئینشعا  ٣ مابوو قاسملوو دوکتۆر نەدەبوو، دوولەت دێموکرات حیزبی
 

 قەنددددیل لە ئدددێمە ڕەنگبددێ مابدددا قاسددملوو دوکتدددۆر ئەگەر دەڵددێن کە بدددوو ئەوە مەبەسددتم زیددداتر :عەلییی بیییداغی
 نموونەیەک؟ ئەوەش دانەگەڕاباین،

 
 مەنددتەقەی لە دێ، گەورە چددووینە بددۆ گەاڵڵە؟ چددووینە بددۆ قەندددیل؟ هدداتینە بددۆ دی ئدده :عەبییدوڵاڵ حەسییەن زادە

 قاسدملوومان دوکتدور قەنددیل؟ هداتووینە بۆ چوارتاوە مەنتەقەی لە. مابوو قاسملوومان دوکتۆر ئەودەم خۆ چوارتا؟
 قسدەی بە ناکدا پێویسدت گەورەیە ئەوەنددە قاسدملوو دوکتدۆر. وەسدفدا لە موبدالەیەیە هەنددێک. بوو لەگەڵ لەوێدا
 !بکەین گەورەی خیالف

 
 کەسدایەتیی جیاوازەکدانی الیەنە زیداتر بڕێدک جەندابتەوە زمدان لە هەر خۆشدە پدێم مامۆسدتا. بەڵێ :عەلی بداغی

 دەکردەوە؟ جیا کورد دیکەی ڕێبەرانی لە بڕیارداندا، لە قاسملووی دوکتۆر چی بکەین، باس قاسملوو دوکتۆر
 

. بوو دێموکراتبوون بوو، بارزتر قاسملوو دوکتۆر خەسڵەتێکی هەموو لە ئەوەی بڵێم دەتوانم :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
 دەبدێ حیزبدی کدادری»: دەڵێ بوو حیزبیش تەعلیماتی ئەوە هەر) بەتەنێ کە وەختێکدا لە قاسملوو دوکتۆر یەعنی
 ئیمکدانی کە وەخدتە ئەو دەنا دەدا؛ بڕیاری وەختانەدا لەو تەنیا( «بدا بڕیار بۆخۆی بتوانێ زەروورەتدا وەختی لە

 وی ڕەئیدیەکەی کە لەبیدرە جاریشم چەند. نەدەدا بڕیاری بەتەنێ وەختێک هیچ هەبوو هاوڕێیانی لەگەڵ مەشوەرەت
 دووبدارە بەاڵم گێدڕابێتمەوە ڕەنگە دیکەش جاری زۆر لەبیرە مەوریدێکم تەنانەت کراوەتەوە، ڕەت وی نەزەرەکەی و

 کە بدوو ئەوە نەزەرمدان هەموومدان گدۆڕێ هداتە مەسدەلەیەک. ناکەمەوە زۆر مەسەلەکە نییە؛ خراپ پێ گێڕانەوەیم
 کە بکدرێ، سدەفەرە ئەو دەبدێ کە كدرا تەسدوی  بەاڵم بدوو موخدالی  قاسدملوو دوکتدۆر بکدرێ، بدۆ سدەفەرێکی دەبێ

 تەنیدا ئەمدن کداکە»: گدوتی« !قاسدملوو دوکتدۆر»: گوتمدان بیکدا، کدێ سدەفەرەکە کە کدرا ئەوە باسدی بوو تەسوی 
 بە کددرد جێبەجێددی چددوو هەسددتا« .ندداکرێ نەبددێ بەتددۆ»: گوتمددان «دەبددێ؟ وا شددتی چددۆن بڕیددارەم ئەو موخددالیفی
 وی ڕەئدیەکەی دەرکەوت. بدووینەوە پەشدیمان هەموومدان نەخایاندد مدانگێکی بەاڵم کدرد، جێبەجێی شێوەش باشترین

 ڕەئیددی ژێددر چددووە حدداڵە بەو بەاڵم نەکردبددوو؛ دەرکمددان ئددێمە کردبددوو، دەرکددی ئددێمەوە پددێش لە ئەو سددەحیحترە،
 .دەدەن بڕیار بۆخۆیان جار زۆر دیکە سیاسیی ڕێبەرانی لەحاڵێکدا. کرد قبووڵی و ناوەندی کومیتەی ئەکسەریەتی
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 و نەکدرد ڕەعدایەت ئەمەی ئیسدالمیدا، کۆمداری نێردراواندی لەگەڵ وتدووێژ لەگەڵ پێوەنددی لە بەاڵم :عەلی بداغی
 .دا بریاری بۆخۆی

 
 بوو دەرێ لە کە جار ئەووەڵ. بدا بڕیار بەتەنێ دەبێ کە جێیانەیە لەو ئەوە کردی عەرزم :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

. کردوە ئەوەی ناکەینەوە، ڕەت وتووێژ ئێمە واتە بوومانە کە سیاسییەی بڕیارە ئەو حوکمی بە گیراوە پێوەندییەکە
 هەمدووی کدردوە؛ باسدی بەدرێدژی سیاسدی دەفدتەری لەگەڵ کدردوە، باسدی ناوەنددی کومیتەی لەگەڵ هاتۆتەوە دوایە
 جوبران قابیلی قەت کە هەڵەیەکیش قاسملوو دوکتۆر هەڵەی مەواریدی لە یەکێکە ئەوە حاڵ بەهەر بەاڵم. ئەوانە
 .نییە بوون لێخۆش قابیلی قەتیش و نییە

 
 دیدکەی ڕەهەنددەکانی لە قاسدملوو دوکتدۆر جدێگەی و پدێگە جەنابدت سیاسدەت دنیدای لە جیدا مامۆستا :عەلی بداغی

 بدکەی قاسدملوو دوکتدۆر عەالیەقدی لە باسدێک ئەگەر دەبیندی؟ چۆن هونەردا لە ئەدەبیاتدا، لە کۆمەاڵیەتی، ژیانی
 .بوارانەدا لەو
 

 ئەدەبیی وردی زۆر تێبینیی کرابا ئەدەبیات باسی بوو، جامێع زۆر پیاوێکی قاسملوو دوکتۆر :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
 وتداری یدان شدێعر کە بدوو نەزەر ساحە  لەوەدا تەنانەت. هەبوو کوردی ئەدەبی لە باشی زۆر شارەزایییەکی هەبوو،

 گددۆران خددۆی وەختددی کە گددۆران یەکەم دەرەجەی بە بددوو کەس دوو مریدددی ئەو هەربددۆیە هەڵسددەنگێنێ؛ ئەدەبیددیش
 کەس هەمددوو گددۆران، نەیانگەیاندددۆتە دیددکە خەڵکددی ئێسددتاش تددا کە بدداوەڕ بددووە، دەوران شدداعیری گەورەتددرین
. بدوو لەبەر دووانە ئەو شدێعری زۆری. قەدریجدان کرمانجییشدا زاراوەی شاعیرانی لە. بدا قەرە لە خۆی نەیتوانیوە

 تداریخی باسدی. بدوو شدارەزا لێدی دەکدرا، ئێدران تداریخی باسدی. بدوو شدارەزا لێدی دەکرا، فەڕانسە ئەدەبیاتی باسی
 و کددرد باسددیان بددوون، ال لدده فەڕانسددەییەکی چەنددد جارێکیددان لەبیددرمە تەنددانەت. بددوو شددارەزا لێددی دەکددرا، واڵتددان
 چەندد ئەمدن»: گدوتی بدوو تووڕە لێیان هەبوو؛ وی لەگەڵ خیالفیان کرد، نەزەریان ئیزهاری کوردستانەوە لەبارەی
 ئێددوە وەک زمددانەکە ژیدداوم، ئێددوە واڵتددی لە خوێندددووەتەوە، ئێددوەم تدداریخی خوێندددووە، ئێددوە واڵتەکەی لە سدداڵم
 بدۆ کوردسدتان هداتوونەتە سدەفەرێک ئێدوە. ندازانم نەزەر سداحە  بە خۆم فەڕانسە مەسائیلی لەسەر ئەلعان دەزانم؛

 حەددی لە قاسددملوو دوکتددۆر بددواردا، زۆر لە یەعنددی بددوون، بێدددەن  بەڕاسددتی« !نەزەر؟ سدداحە  بددوونە هەمووتددان
  یەکێکیان من ئه کە خاریجییەکان سەمفۆنییە دەناسی، سەمفۆنییەکانی هەموو. بوو بەوالوەتر مەعموولی ئینسانێکی
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 .ناناسم
 

 تواندا ئەو قاسدملوو، دوکتدۆر تواناکدانی ئایدا سیاسدەت دنیای بە بدەینەوە گرێ ئەوە ئەگەر مامۆستا :عەلی بداغی
 دیدکە شدتەکانی بدۆ دەبدوو کە ئیجماعێدک لە یدان گشدتی بڕیداری لە هاوڕێیەتی، لە نەکردبوو بێمنەت ئەوی زۆرانە
 ببایە؟

 
 جدارێ. هەبدوو فەرقدی قاسدملوو دوکتدۆر دیکەی ڕەفیقەکانی ڕەئیی و من ڕەئیی یەوە لەوباره :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

 وی شداگردی ئەمدن چدونکی. کردبدێ شدەڕم قاسدملوو دوکتدۆر لەگەڵ جدار بیسدت جدار، دە ڕەندگە ئەمن بڵێم ئەوەی با
 تدازە ڕەئیدی بدوو خدۆش پێدی. بەڵدێ بڵدێ هەر شداگردەکەی نەبدوو خدۆش پێی ئەویش حاڵدا عەینی لە بەاڵم. بووم
 دوکتدۆر. نەدەدی وام من ئده بەاڵم دەسدەپێنێ، خدۆی ڕەئیەکدانی قاسدملوو دوکتدۆر وابدوو پێیدان کەس هێندێ. ببیسێ
 و ویسدتەکان لەسدەر کە بدوو بەقدوەت مەنتقدی بەاڵم. دەیکدا بۆخدۆی بڵێن نەسەپاندوە، خۆی ڕەئیەکی هیچ قاسملوو

 .دەکرد پەسەندیان نەدەما، پێ قسەیان دیکە ئەوانی دەکرد ئیستداللی خۆی بۆچوونەکانی
 

 لە باسدی بۆخدۆی یدان نەبدوو؟ لەسدەر کدوردی کەسدایەتییەکی هدیچ کداریگەریی قاسدملوو دوکتۆر ئەدی :عەلی بداغی
 کردبێ؟ شتێکی

 
 ڕێبەرێکی نەبێ فێر کەس هیچ لە کە ڕێبەرێک بڵێم ئەوە با ئەووەڵەن سیاسییەوە، لەباری :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

 بدێ فێدر شدت کۆمەڵیش خوارەوەی عونسورەکانی و ئەندامەکان لە کە ئەوەیە گەورە ڕێبەرێکی هونەری نییە، زیرەک
 وشدک ئەو وە بارەیده لەو کەوابدێ بدی؛ فێدر لێدی دەبدێ دەیزاندێ، ئەو ندایزانی ئەتدۆ هەیە شدت. بگدرێ وەر ئیلهام و

 قدازی پێشدەوا شداگردی بە خدۆی تەنیدا ئەو موڕشدید و مامۆسدتا وەکدوو بەاڵم. بدێ فێدر خەڵکی لە دەیویست نەبوو،
 . بووه لەسەرتر قاسملوو دوکتۆر لە محەممەدیش قازی پێشەوا بەحەقیقەت دەزانی؛ محەممەد

 
 خەبدات سداڵ چدل و، بدوو دوکتدۆراکەی تێدزی کە کدورد و کوردسدتان لە جیدا قاسدملوو دوکتۆر مامۆستا :عەلی بداغی
 هەبوو؟ دیکەی نووسینی بوو؛ تێوۆری نامیلکەیەکی کە کورتەباس و ئازادی لەپێناوی

 



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

23 
 

 و مەرکەزی کددومیتەی ڕاپدۆرتی و حیزبدی نێدو نددامیلکەی جدارێ بدوو، زۆر دیدکەی نووسددینی :عەبیدوڵاڵ حەسیەن زادە
 مێدددژووی یەکێکیدددان لەبیدددرە، دیکەیددم شدددتی دوو ئێسدددتا لەوە بددێجگە بەاڵم. خدددۆی بەجێدددی نووسددیبوونی کە ئەوانە

 نووسدرا، فەڕانسدە زمدانی بە نووسدی، «نەزان کەندداڵ. د»  تورکیە بەشی نووسرا، هاوبەشی بە کە بوو کوردستان
 فا مسددته ندداوی بە بەاڵم نووسددی و ئدده هەر سددووریەش بەشددی نووسددی، «وانلددی شددەری  عیسددمەت. د» عێددراق بەشددی
 وەزارەتدددی لە کارنددداس وەکدددوو قاسدددملوو دوکتدددۆر پاشدددان لە. نووسدددی قاسدددملوو دوکتدددۆر ئێدددرانیش بەشدددی ندددازدار،

 درێژخددایەن، بەرنددامەڕێژیی ندداوی بە نووسددی جددوانی و عیلمددی زۆر کتێبێکددی دەکددرد، کدداری عێددڕاق بەرنددامەڕێژیی
 دەسدتیدا لەبەر کەس دوو هێندابوو، پێدک هەیوەتێكی وەزارەت لە بەاڵم نەدەزانی عەڕەبی دیارە. نووسی بەعەڕەبی
 هەر وەرگرتبددوو، وی دەسدتی لەسدەر دۆکتورایدان دووکیدان هەر هەبدوو، دوکتۆرایدان دووکیدان هەر کە دەکدرد کاریدان
 عەڕەبییەکدی بە دەگدوتن ئیددەکانی ئەو بدۆیە دەزاندی، سلۆڤاکییان و چێکی زمانی ببوون، چێکۆسلۆڤاکی لە دووکیان
 نەکدرد چاپیدان دیدارە. بەندرخە زۆر کتێبێکدی دایاندەڕشدت؛ عەڕەبدی بە ئەوان سدەحیح، چێکییەکی بە یان ناتەواو
 .بوو خۆیاندا ئیختیاری لە هەر خەڵکی دەست بیدەنە

 
 کوردیش؟ نەکراوەتە :عەلی بداغی

 
 .بازاڕ بکەوێتە نەیانهێشت چونکی نەکراوە، نەخێر :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

 
 وەدی زۆری بەشدی قاسدملوو ئامانجەکدانی. دەبیدنەوە نیزیدک کۆتدایی پرسیارەکانی لە مامۆستا. بەڵێ :عەلی بداغی
 دەپێددورێ؟ چددۆن ئێسددتادا لە قاسددملوو ڕێگددای قاسددملوو دوکتددۆر شددەهیدبوونی دوای کە وایە پێددت بەاڵم نەهدداتوون
 قاسدملووی ڕۆحدی ئێستا شەرایەتەی ئەو وایە پێت هەڵدێننەوە؟ هەنگاو ڕێگایە لەم چۆن قاسملوو ڕێگای ڕێبوارانی

 ناڕەحەتە؟ لێمان یان کردوە شاد
 

: دەڵددێ پێکهددات عێددراق وەزعەی ئەو کە بکەیددنەوە کددۆچێرا کددریس قسددەکەی بە ئیشددارە :عەبییدوڵاڵ حەسییەن زادە
 قاسدملوو ئەگەر شدک بەبدێ« .بدوو مەیددانە ئەو پیداوی چونکی دەبوو دیکە جۆرێکی وەزع مابایە، قاسملوو ئەگەر»

 دوای ئەوانەی نەقشدی ئدێمە کە دەبدێ ئەمەگی بێ دەبێ، ناحەقی بەاڵم دەبوو، زۆر شتەکان لەسەر تەئسیری مابایە
 سدەریعتر زۆر بدووە کە ڕەوتەی ئەو بەاڵم دەبدوون، چداکتر ەکانشدت مابدایە قاسدملوو دوکتدۆر. بکەیدن نەفی قاسملوو
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. هەیە کەمبوودمدان سیاسدییەوە ئەفکداری و ئیددئۆلۆژی لەبداری. هەیە هەڵەمدان نەبدووە، خدراپ وایە پێم. نەدەبوو
 ئامانجەکددانی خددۆ دەنددا مددوهیممە زۆر ئەوە راگرتددوە، شددەکاوەیی بە ئااڵیەکەمددان بەردەوامە، خەباتەکەمددان بەاڵم

 ئەوانە قاسددملوو، دوکتددۆر و دێمددوکرات حیزبددی ئامددانجی واقیعدددا لە. دی نەهدداتوونە محەممەدیددش قددازی پێشددەوا
 کە ئەوەیە جەنبەیەکدی دەیبیدنم، جەنبە دوو بە ئەمن ئەوە. محەممەدە قازی پێشەوا دانەرەکەیان بنایە هەموویان
 سدەر هێنداوەتە سیاسدییان ئیددەیەکی بدووە زۆر ئەوەندە دێموکرات حیزبی دامەزرێنەری ڕێبەرانی وشیاریی و زیرەکی
 سدداڵ حەفتددا زۆرە ناکددامییەکی دیددکەی الیەکەی. مددوهیممە زۆر ئەوە نددوێیە؛ هەر سدداڵیش حەفتددا پاشددی کە کددایەز

 بەاڵم نابینێ، تاریخ دەژی، تاریخدا لە ئینسان ئەگەر. دی نەهاتوونە تەواو شێوەی بە کەچی تێپەڕیوە، بەسەریدا
 سدوڕ سدەری هەر کەیەوە، زینددووی ئێستا و مردبێ ١٣٣١ ساڵی( نییە مەحاڵ مەحاڵ، فەڕزی دەڵێن) یەکێک ئەگەر
 وەدی هددیچ نیددیە وا خددۆ کەوتددوە؟ پددێش چەندددە کوردسددتان نەتەوایەتیددیەوە مەسددەلەی بدداری لە حەتتددا کە دەمێنددێ
 گیرا، سنە لە پێرێ و دوێنێ کە کۆنگرەیە ئەو بکەم؛ پێ ئیشارەی خۆشە پێم بوو هه ڕۆژانەدا لەو شتێک. نەهاتبێ
 کە کوردە میللەتی خەباتی نەتیجەی ئەوە بەاڵم ناکەم، هەڵاڵیە ئەو باسی من ئه بوو، ساز لەسەر زۆری هەڵاڵیەکی
 وەدی خۆڕا لە خۆ. بگرێ کورد گەورەپیاوانی و کورد ناودارانی لە ڕێز بێ، درۆش بە دەکا وادار ئیسالمی جمهووریی
 عومددەکەش لە هاتوون وەدی وردەکارییەکاندا لە. نەهاتبن وەدی جۆر هیچ بە ئامانجەکان کە نییە وا نا. نەهاتوە
 دەیبیدنن؛ حەتدمەن ئێوە ئیشەڵاڵ بەاڵم نەیبینم ئەمن ڕەنگە و نییە دووسبەی و سبەینێ وایە پێم. بووینەوە نیزیک
 .نەهاتوە وەدی ئێستا بەاڵم دێ وەدی

 
 ئەم دوای کدرا، شدەهید وتدووێژ مێدزی لەسدەر قاسدملوو دوکتدۆر. ئیشدەڵاڵ دەبدی تەمەنددرێژ مامۆسدتا :عەلی بیداغی

 بدا یدان هەبدێ؟ ماندایەکی ئیسدالمی کۆمداری لەگەڵ ئاشدتی و وتدووێژ دەکرێ ئایا شێوەیە بەم ئەویش تاڵە ڕووداوە
 تێدرۆری تداوانی لە دەتدوانێ حاڵەتێکددا هەر لە کوردستان دێموکراتی حیزبی ئایا بکەم دیکە جۆرێکی پرسیارەکەم

 بێ؟ خۆش قاسملوو دوکتۆر
 

. دەکەم قسدە خدۆمەوە نداوی بە نداکەم قسدە کوردسدتانەوە دێموکراتی حیزبی ناوی بە ئەمن :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
 هەڵەیەکدی پێشدێ گدرتیە ئەو کە کنیکە تده ئەو بەاڵم بدوو، دروسدت خۆیددا لە قاسدملوو دوکتدۆر کداری کردی عەرزم
 دیددکە سیاسددییەکانی هێددزە و کوردسددتان دێمددوکراتی حیزبددی ئێسددتاش. بددوو تەواو گیددانی قیمەتددی بە کە بددوو گەورە
. بکدا نەفی ئیسالمی کۆماری جێگەی بێتە کە دیکە دەوڵەتێکی هەر یان ئیسالمی کۆماری لەگەڵ وتووێژ نییە دروست
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 عەینددی لە حەقەکددان، و حەقیقەتەکددان لەسددەر بددێ پێددداگر بکددا، ڕەعددایەت وتددووێژ ئوسددوولی شددەرتە بەو بەاڵم
 لە ڕەندگە هەزار یدان سدفر یدان کە نیدیە وا هەبدێ، ئینعتافیشی سیاسی حیزبێکی سیاسیی ڕێبەرێکی دەبێ حاڵیشدا
 کە نیدیە بەوەی ئومێددم هدیچ خدۆم حاڵی بە بەش -بڵێ ئەوەی پیاو ناخۆشە زۆر- بەاڵم. بگەن یەکتر بە پێنسەدی

 تداریخ بدۆ بدێن؛ وەدی ئێدران دیدکەی گەالندی و کدورد میللەتدی ئازادییەکدانی و مداف ئیسالمیدا جومهووریی بوونی لە
 .بڵێم ئەوەی دەبێ

 
 کە یدادە ئەم بدۆنەی بە مابێ نەگوتراو قسەیەکی کە وتووێژە ئەم لەسەر چییە سەرنجت دوا مامۆستا :عەلی بداغی
 نەوەی و الوان بدۆ هەبدێ پەیامێکت ئەگەر. دایەوە قاسملوو دوکتۆر و جەنابت پێوەندییەکانی مێژووی لە ئاوڕێکمان

 .کورد نوێی
 

 لە کوردسدتان دێمدوکراتی حیزبدی ڕێبەراندی دەبدێ و زۆرە شدت پێوەندییەکانددا مێدژووی لە :عەبدوڵاڵ حەسیەن زادە
 نەبدێ، خدۆی ئدی ئەویدش ڕەنگە قاسملوو دوکتۆر قسەکانی لە بوو یەکێک ئەوە بن، فێری کاردا زیمنی لە ئاییندەدا
 دەبدێ ئدێمە دیپڵۆمداتێکی بدۆیە« .نابێ مەلەی فێری وشکانی لە دەبێ مەلەی فێری ئاودا نێو لە ئینسان»: دەیگوت
 ئەو  كده ئەوەیە بدن، فێری دەبێ قاسملوو دوکتۆر ڕێی ڕێبوارانی کە شتێکی بەاڵم بکا، تەجرەبەکانیش لە ئیستفادە

 سددەختمان زۆر ڕۆژی ئددێمە. بددێ نائومێددد خەڵددکەکە نەیدەهێشددت کە مانددایە بەو دەخوڵقانددد ئومێدددی بێوومێدددی، لە
 لە قاسدملوو دوکتدۆر میلدوێنی، یەک حیزبێکدی بە ببدوو قاسدملوودا دوکتدۆر دەوراندی لە کە حیدزبەی ئەو یدانی دیوە،

 ئەو کە ،(بدوو لەگەڵ دیکەشدی خەڵکدی نەبدوو بەتەنێ هەر دەڵێم دیسانەکە) دا زیندووكردنەوەی هەوڵی وەختێکدا
 قەت دەیگدوت دیکەشدەوە، سدازمانەکانی بارەی لە نا خۆشمانەوە بارەی لە تەنانەت. بوو نەفەرێک دە چەند حیزبە

 پێدنج ئێسدتا ڕەندگە هەڵیسدەنگێنن، ئەفکدارەکەی بە هەڵمەسدەنگێنن، ئەنددامەکانی ژمارەی بە سازمانێک حیزبێک،
 بیروبداوەڕی ببێدتە ئاینددەدا لە دەتدوانێ بدێ؛ سدەرنجڕاکێش ئەگەر بدێ، دروسدت ی كه فكاره ئه ئەگەر بەاڵم بێ کەس
 .میلوێنان و هەزاران و سەدان

 
 .دیمانەیەدا لەم بەشداریتان بۆ سپاس مامۆستا :عەلی بداغی

 .دەکەم سپاستان من ئه :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
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قاسملوو . دێموکراتیکەکانی دبزووتنەوەی کوردستانی ئێران ئێستاش باوەڕیبە بیرۆکە 
 هەیە
 
 

 
 
 
 

 خالید عەزیزی

 
 گشدتیی سدکرتێری قاسدملوو عەبددولڕەحماندوکتدور  دا؛8631ی پووشدپەڕی 22 ڕێکەوتدی لە ئێسدتا، پدێش ساڵ سی

 وەفددێک لەگەڵ کدورد، پرسدی بۆ ئاشتیخوازانە ڕێگەچارەیەکی دۆزینەوەی مەبەستی بە کوردستان دێموکراتی حیزبی
 بە کە ئیسالمی تێرۆریستەکانیکۆماری - دیپلۆمات. وتووێژەوە کەوتە ڤییەن شاری لە ئیسالمی کۆماری نوێنەرانی لە

 کددداتی لە ڤیدددیەن، چووبدددوونە ئەو تێرۆرکردندددی بددۆ کدددردەوەدا و نێدددوەرۆک لە بەاڵم وتدددووێژ مەبەسددتی بە ڕواڵەت
 ئەندددامی ئددازەر قادری عەبدددوڵاڵ و دێمددوکرات حیزبددی ڕێددبەری قاسددملوو، دوکتددور وتددووێژانەدا ئەم بەڕێوەچددوونی

 .کرد تێرۆر ناوەندییان کومیتەی
 

 و زایینیددددا ی١٩٤٥ سددداڵی لە دامەزراندددیەوە ڕۆژی یەکەم لە کوردسدددتان دێمدددوکراتی حیزبدددی سیاسدددیی فەلسدددەفەی
 ئێدران لە کدورد پرسدی کە بدووە ئەوە هەردەم محەمدمەد، قدازی پێشدەوا ڕێبەریدی بە کوردسدتان کۆمداری ڕاگەیاندنی
 .بکرێ چارەسەر کێشانە و پرس ئەم وتووێژەوە ڕێگەی لە هەتا تێکۆشاون و، نەتەوەییە و سیاسی پرسێکی

 
 پێشددووتر بەپێددی هەر قاسددملوو دوکتددور بەڕێبەریددی حیددز  سیاسددەتی دا8631 سدداڵی لە ئیسددالمی شۆڕشددی لەدوای
 بەردەوامیدی و مدانگە سدێ شدەڕی لەدوای وا سیاسدەتێک بدوو، کێشدەکان ئاشدتیخوازانەی چارەسدەری لەسدەر پێداگری
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 مداوەیەکی بدۆ و کدرد وتووێژ قەبووڵی بە ناچار بازەرگانی کاتیی دەوڵەتی کورد؛ خەباتکارانی تێکۆشانی و حەول
 .بوو سەقامگیر و جێگیر کوردستان لە ئاشتەوایی و ئاشتی کورت

 
 پارێزگداریی و بەرخدۆدان و کدورددا خەڵکدی بەسدەر ئیسدالمی کۆماری داسەپاوی شەڕی لە ساڵ دە بە نیزیک لەدوای

 دا8631 سدداڵی لە نێوخددۆییە شددەڕە بەم کۆتاییهێنددان مەبەسددتی بە قاسددملوو دوکتددور کوردسددتان، پێشددمەرگەکانی
 بە کدورد گەلدی ئاشدتیی پەیدامی بەداخەوە بەاڵم. دەربدڕی ئیسدالمی کۆمداری لەگەڵ کدردن وتووێژ بۆ خۆی ئامادەیی

 .هاوڕێیانی و ئەو شەهیدبوونی هۆی بووە و درایەوە واڵم فیشەک بە قاسملوو دوکتور نوێنەرایەتیی
 

 بەسدەر سداڵ سدی بدوونی تێدپەڕ دوای لە کوردسدتانیش دێمدوکراتی حیزبدی هەروەها و ئێران کوردستانی بزووتنەوەی
 بە درێددژە و هەیە قاسددملوو دوکتددور ئاشددتیخوازانەی و دێموکراتیددک بیددرۆکەی بە بددڕوای ئێسددتاش تێددرۆرەدا، ئەم

 .داوە زۆریشی قوربانیی پێناوەدا لەم و دەدا خۆی ڕەوای خەباتی
 

 خدانەیەکی بخداتە کدورد پرسدی داوە ئەوەی حەولی بەردەوام تاران لە سیاسی دەسەاڵتی ئەوەیکە سەرەڕای ئێستاش
 .دەکا ڕەچاو ئەمنیەتی و توندوتیژ ڕێگەچارەی بەردەوام کورد گەلی بردنی لەنێو مەبەستی بە و، ئەمنیەتییەوە

 
 گۆڕەپددانە لە بەکردەوەیددان بەشددداریی و چدداالکی و ئێددران کوردسددتانی خەڵکددی نەتەوەیددی و سیاسددی گەشددەی بەاڵم

 مددافە لە کردن داکدۆکی پێنداوی لە نەتەوەیدی و ئەدەبدی کولتدووری، مەدەندی، جۆراوجدۆری بدۆنەگەلی لە جیاوازەکدان
 حیدزبەکەی و قاسدملوو دوکتدور ئەندێشەکانی و بیر کە ڕاستییەیە ئەم دەرخەری دێموکراتیکەکانیان، و نەتەوایەتی

 خۆیاندددا خەبدداتی لە کوردسددتان خەڵکددی بەپددێچەوانەوە بەڵکددوو. ندداچێ لەنێددو حاشدداکردن سیاسددەتی و تێددرۆر بە
 .دەکا شێلگیرتر

 
 و چدین بەربداڵوی خەبداتی بەردەوامیی و الیەک لە سااڵنەدا ئەم درێژایی لە پێشمەرگە هێزی مانەوەی و بەرخۆدان
 دێمدوکرات حیزبدی فرەالیەنەی سیاسەتی دروستیی و ڕاستی لەسەر شایەدێکە مەدەنیدا، بواری لە خەڵک توێژەکانی

 .بوارەدا لەم قاسملوو دوکتور ئەندێشەکانی و
 



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

28 
 

 تداقە ئەگەر»: دەیگدوت بەردەوام کوردسدتان، سدەر بدۆ ئیسدالمی کۆمداری هێرشدی دەسدپێکی لە قاسملوو دوکتور نەمر
 قددازانج ڕۆژ سددەدان بە ئێددران کوردسددتانی لە کددورد گەلددی و ئێددران خەڵکددی ڕاوەسددتێ، کوردسددتان لە شددەڕ ڕۆژێددک
 «.دەکەن

 
 کۆتدایی قاسدملوو دوکتدور تێدرۆری بە کوردسدتاندا لەگەڵ پێوەنددی لە ئیسدالمی کۆماری ڕێژیمی ئەمنیەتیی ڕوانگەی

 یەلددادا شدەوی لە تەقیدنەوە ،دا8618 سداڵی لە ئاڵمدان لە هاوڕێیانی و شەڕەفکەندی دوکتور تێرۆری. نەهات پێ
 کۆیە شاری لە حیز  ناوەندیی کومیتەی کۆبوونەوەی سەر بۆ پاسداران سپای مووشەکیی هێرشی و، 8633 ساڵی لە
 پێشدمەرگەی و کدادر ڕێدبەری، ئەنددامانی لە کەس دەیدان بدوونی بریندار و کوژران هۆی بووە کە دا8631 ساڵی لە

 دەگەڕێدتەوە ئیسدالمی کۆمداری دیکەی پیالنی سەدان و ئەمانە کۆی بوو؛ تێدا منداڵیشی و ژن نێویاندا لە کە حیز 
 کوردی ڕێبەرانی بەتایبەت دەسەاڵتەکەی دژبەرانی تێرۆری و کوردستان کردنی ئەمنیەتی بە سیاسەتی کە ئەوەی بۆ

 .خۆی سیاسەتەی ئەم لەسەر بەردەوامە ئێستاش بە هەتا و کردوە ڕەچاو
 

 ڕێککەوتندددی و نددداوەکی بدددابەتی لەگەڵ پێوەنددددی لە ئیسدددالمییان کۆمددداری نێدددونەتەوەیی، کدددۆمەڵگەی کە ئێسدددتا
 کە ڕامانگەیاندوە پێشتریش کە ئەوەی لەگەڵ ئێمە کردووەتەوە، بەرباڵو و گەورە کێشەگەلی بەرەوڕووی «بەرجام»

 هەمددان لە نداوچەدا، لە و نێوخدۆ لە خدولقێنی کێشدە هدۆی بدووەتە ڕێدژیمە ئەم نابەرپرسدانەی ئاکداری و سیاسدەت
 داواکارییەکانمددان و مدداف لەسددەر تدداران سیاسددیی دەسددەاڵتی لەگەڵ ئددێمە کێشددەی کە کددردووەتەوە ڕوونمددان کاتدددا

 .ئەمریکا و ئێران نێوان شەڕی و کێشە لە زووتر ساڵ دەیان بۆ دەگەڕێتەوە
 

 مرۆڤدانەی و دێموکراتیدک و نەتەوەیدی داواکداریی تداران لەگەڵ ئدێمە دژایەتیی و خەبات سەرەکیی تەوەری کەواتە
 و گشتپرسددی جاڕنددامەیە ئەم بەگددوێرەی هەر. هدداتوە مرۆڤدددا مددافی جیهددانیی جاڕنددامەی لە کە کوردسددتانە خەڵکددی

 دوکتددور کە مافێددک. خۆیددان چارەنووسددی دیدداریکردنی بددۆ کوردسددتان خەڵکددی سروشددتیی مددافی لە بەشددێکن ڕێفراندددۆم
 .دەدەین پێ درێژەی ئێمەش و کرد بۆ خەباتی قاسملوو

 
 و دێموکراتیدک داوا نەدرێدتە سدەرنج هەمدیسان بێتوو ئێران داهاتووی لە سیاسی گۆڕانێکی چەشنە هەر ئەگەری لە

  ڕەوتی بە دەگەیەنێ زیان هەر نەک - بووە وا ئێستا بە تا کە شێوەیەی بەو هەر - کورد گەلی نەتەوەییەکانی
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 .نییە ئێراندا پێشکەوتنی و سەقامگیری قازانجی لە بەگشتی بەڵکوو ئێراندا، لە دێموکراسیزاسیۆن
 

 ئێران داهاتووی ناڕاستەوخۆ، و ڕاستەخۆ ئۆپۆزیسیۆن لە بەشێک و تاران دەسەاڵتی گشتخوازانەی بیری بەردەوامیی
 .دەبا ناڕوون سێناریۆی کۆمەڵێک بەرەو

 
 دەدا هەوڵدددی بەردەوام سیاسدددی، واقعبینیدددی لە پێدددڕەوی بە و پراگماتیسدددت سیاسدددەتوانێکی وەک قاسدددملوو دوکتدددور

 خۆیددا چداالکیی ماوەی هەموو لە بەڕێزیان. ڕوو بیخاتە و بکا گەاڵڵە گونجاو ڕێگەچارەی و بقۆزێتەوە دەرفەتەکان
 .دەکرد ئێران سیاسییەکانی هێزە دیکەی لەگەڵ کوردییەکان حیزبە هاوکاریی و یەکیەتی لەسەر پێداگری

 
 بەدواداچددوونی ئۆتریشددەوە واڵتددی دادی دەزگددای لەالیەن قاسددملوو دوکتددور تێددرۆری دۆسددییەی ئێسددتا پددێش سدداڵ سدی

 و نەکدرا دیداری دۆسییەیە ئەم کردنی تاوتوێ بۆ پارێزەرێک و دادگا هیچ هەر نەک بەداخەوە و، نەکرا بۆ یاسایی
 .تاران بۆ چوونەوە ئازادی بە ئیسالمی کۆماری تێرۆریستەکانی - دیپلۆمات بەڵکوو نەچوو؛ بەڕێوە

 
 و هدددزر گەورەیدددی و ئێدددران و کوردسدددتان خەڵکدددی مدددافخوازانەی بدددزووتنەوەی لە قاسدددملوو دوکتدددور سیاسدددیی ڕۆڵدددی

 و تدداک هەر کە بەشددێوەیەک بەخشددیبوو، پددێ ئێرانددی و کوردسددتانی دیدداری سیاسددەتوانێکی سددیمای ئەندێشددەکانی،
 سدییەمین لە خدۆیەتی جدێگەی هەربدۆیە. دەزاندێ خدۆی ئیدی بە قاسدملوو دوکتور پێشکەوتنخواز و دێموکرات هێزێکی
 دەکدرێ کە شدێوازێک هەر بە و پدێکەوە هەموومدان گەورەیەدا، سیاسدەتوانە و بەرچاو ڕێبەرە ئەم تێرۆری ساڵڕۆژی

 .بکەین ئیدانە ئیسالمی کۆماری دەوڵەتیی تێرۆریزمی و ڕابگرین بەرز قاسملوو نەمر بیرەوەریی و یاد
 
 بە دێموکرات حیزبی خەباتی سیاسیی بەرنامەی و کورد گەلی مێشکی و بیرۆکە لە قاسملوو دوکتور تێکۆشانی و یاد

 .هەرمانە هەمیشە بۆ خەبات ڕێگای چرایەکی چەشنی
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 نێو ڕیزەکانی شۆڕشداقاسملوو لە ئیلهام بەخشین بە ژنانی . کەسایەتیی شەهید د
 

 
 
 
 
 
 
 

 شەونم هەمزەیی: دیمانە

 
 کدایە لە ژندان بەشدداریی بدۆ ڕێگەی کە نەتەوەییدا و سیاسی بزووتنەوەی لە ڕێکخراو یەکەم نییە شاراوە کەس لە

 دامەزرانددنی بە ئێسدتا پدێش سداڵ 17 کە بدوو کوردسدتان دێمدوکراتی حیزبدی کدردەوە، ڕێکخراوەییەکانددا و سیاسی
 .کرد ڕچەشکێنییەی ئەم «دێموکرات ژنانی یەکیەتیی»
 

 مدافی پیداو و ژن کە دەڵدێ ڕووندی بە داوەتەوە ڕەنگدی حیزبددا پێدڕوەی و بەرندامە لە کە دێموکرات حیزبی باوەڕی
 لە پیددداو و ژن» کە کدددردوە لەوە بددداس دێموکراتددددا حیزبدددی بەرندددامەی لە کاتێدددک تەندددانەت. هەیە یەکیدددان وەک

 ژنددان ئورووپددایی، پێشددکەوتووی واڵتددانی زۆری بەشددێکی لە کە، «یەکە وەک مافیددان هەڵبژێردراندددا و هەڵبددژاردن
 !نەبووە دەنگدانیان مافی هێشتا

 
 لە»: دەڵددێ کە قاسددملووە عەبدددوڵڕحمان دوکتددور شددەهید پێشددەنگایەتییە، بەو حیددزبە ئەم بەتوانددای مێعمدداری
 مدافی ئدێمە حیزبدی دەزاندن وەک. ژندان بە بددرێ تدایبەتی جێگدایەکی دەبدێ ئدێمەدا، سیاسدیی و حیزبدی تێکۆشانی
 کۆمەڵدددا لە مددافە ئەو پیددادەکردنی لەگەڵ مدداف دانددانی بەاڵم. دادەنددێ ژنددان بددۆ پیدداوان گەڵ لە تەاو بەرابەریددی
 هەرچدی ئدێمە حیزبدی بیدروڕای بە. بچدێ لەبەیدن بەرەبەرە مەودایە ئەو دەبدێ. هەیە بەینددا لە زۆریان مەودایەکی
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 شانسدی و پێشدکەوترە بدزووتنەوەکە و پێشدکەوترە کدۆمەڵ بدن، بەشددار سیاسدییەکاندا و کۆمەاڵیەتی کارە لە ژنان
 .«نزیکترە سەرکەوتن

 
 دوکتدور نیدزیکەوە لە کە وەرگرتدوە خداتوونێکی چەندد ڕای «کوردسدتان» قاسدملوودا. د شەهیدبوونی ساڵەی 63 لە

 :وەرگرتوە لێ ئیلهامیان ڕێکخراوەییان کاری و سیاسی ژیانی بۆ دەڵێن خۆیان بۆ وەک و دیوە قاسملوویان
 

 
 
 
 
 
 

 هەاڵڵە قازی

 
 پیش. بکەم لەگەڵ کاری و ببینم قاسملوو د نیزیکەوە لە کە بووە ئەوەم شانازیی و شانس جار چەندین ژیانمدا لە

 کەسددایەتییەکی. دیددتم کرابددوو میددوان کە شددوێنیک چەنددد لە کددورد گەلددی دژی خددومەینی فتددوای و سەراسددەری شددەڕی
 دەیتدددوانی ئێراندددا شۆرشدددی ڕێبەریددی قەیرانددی لە کە بدددوو کەسددیک. هەبددوو شارسدددتانیی و بەڕێددز رنجڕاكیش، سدده

 .دابنێ کۆمەڵگە لەسەر بنەڕەتی شوێنەواری
 
 ی نامیلكده ،«تێکۆشدەر» تدایپی مدن ئەرکێکدی دەکدرد، لەگەڵ کدارم نیدزیکەوە لە حیزبدا تەشکیالتی لە کاتەی ئەو

 د بدۆ بردبدام مدن دەبدا نووسدراوانە ئەم و بەڕێزیدان دەسدتی بەر دەچدوونەوە نووسراوە هیندێک. بوو حیز   نێوخۆیی
 .قاسملوو

 
. د و و بکددا بنەڕەتددی کدداری زۆر دەبددوا کددوردەواری کددۆمەڵگەی کدداتی ئەو تایبەتمەندددیی بەپێددی دێمددوکرات حیزبددی
 بەرابەریی حیزبدا ئەساسنامەی و بەرنامە لە نموونە بۆ. بینی پێک ئاڵوگۆڕێک هەمو نەیدەتوانی بەتەنیا قاسملوو
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 دەرفەتەی و هەلە ئەمە بەاڵم بددوو، یەک وەک پیدداویش و ژن پێشددمەرگەی مدداددیی یددارمەتیی هەبددوو، پیدداو و ژن
 کەچددی دەشددکاند، تددانکی کە هەبددوو ڕەشددمان زیددنەبە وەک پێشددمەرگەی نمددوونە بددۆ نەیددانبوو، ژن هەیددانبوو پیدداوان

 .دەمانەوە پێشمەرگە هەر کچەکان پیشمەرگە و، سەرپەل دەبوونە بوون پیاو  كه ێێهاوڕ پێشمەرگەكانی
 
 دیداری وەک كرد، ردانم سه خێرهێنانەوەی به بۆ منیش و هاتبوە ڕا دەرەوە سەفەری لە قاسملوو. د جارێک بیرمە لە

 و گرتدووم ڕێدزی حیدزبەکەم ڕێدبەری  كده بدووم دڵخدۆش. بوو خۆشەویست الم لە زۆر کە دامی عەترێکی و قەڵەمیک
 تەنیشدت لە و بوو نده ال  له منداڵیان و ژن عید سه. د و قاسملوو. د.  هیناوه نه كانی پیاوه  هاوكاره بۆ نیا ته دیاریی
  لدده خۆمددان ڕی مەقدده و ره بدده ر فتدده ده  لدده ك ڕۆیدده نیوه كددات و ئدده ر هدده  بیرمدده  لدده. ژیددان ده ئەوان وەک و کان رگه پێشددمه
 لێكی و گرتبوو قامكان دوو  به ی كه كراسه ی خه یه شتێكدا ته نێو  له دانیشتبوو ندی رفكه شه. د.  وه چومه ده شكیالت ته
 م، كده ده سپاسدت گدوتی  ڕاوه گده. بشدوم بدۆی مدن بددا  ئیجازه  كه كرد داوام و پیش  چوومه لێی. یشوشت ده و خشاند ده

  كاراندده و ئدده بددی ده كچددی تددۆ چددونکی نەڵددێن بددا  .كدده مه  دیكدده كی یه رگه پێشددمه هددیچ  بدده ی پیشددنیاره و ئدده ت قدده بەاڵم
 لە ڕێدزەوە چداوی بە هەمیشدە کە بدوون کەسدایەتییانە جدۆرە ئەو شدەرەفکەندی دوکتدور و قاسملوو دوکتور …ی بكه
 .دەڕوانی ژنیان

 
 دەرەوە لە کە کدات ئەو. بدوو واڵت دەرەوەی لە حیزبدی کۆبونەوەکدانی لە قاسملوو. د ڵ گه له من دواتری كانی دیداره
 و دەرەوە هداتوچۆی دەبدوا دەکدرد قسەی بیانی زمانی چەند بە کە قاسملوو. د تایبەت بە بۆچی دەرکەوت بۆم بووم
 و ئدده كدددا یه نامه  لدده. سددپاردبا والت نێوخددۆی بەرپرسددانی بە حیزبیددان نێوخددۆیی کدداری و کردبددا دیپلۆماسددییان کدداری

 . وه ناردمه بۆ كورتی اڵمێكی وه کە لێکرد داوایەم و پیشنیار
 
 تەنددانەت و ئێددران سیاسددیی نیزامددی نێددوەرۆکی لەگەڵ هەبددوو پێددی بدداوەڕی قاسددملوو. د دێموکراسددییەی نەوعە ئەو

 .بوو خەڵکەوە لەپێش زۆر ئەو. نەدەگونجا کوردیش کۆمەڵگەی
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 خەدیجە مەعزوور

 
 ڕەفتدارانەی ئەو مەجزووبدی مدرۆ  کە بدوو تێددا ئەمڕۆییانەی و جوان ڕەفتاری و خەسڵەت گەلێک قاسملوو دوکتور 

 زۆری بەشێکی بەناچار خۆی کاتی قاسملوو دوکتور. بوو جوان هەڵسوکەوت و بەفەرهەن  زۆر ڕێبەرێکی ئەو. دەبوو
 ئۆرووپایی زۆری فەرهەنگێکی و کولتوور بردبوو، بەسەر فەڕانسە واڵتی تایبەت بە ئۆرووپایی واڵتانی لە تەمەنی
 نێدو بدۆ هداتنەوەی بە. کدورد گەلدی داهداتووی ژیدانی بدۆ تێشوو بە کردبووی و نابوو وەسەریەکی و کردبوو گوڵبژێر
 بەکەڵکدانەی و جدوان فەرهەندگە و ئەزمدوون ئەو هەمدوو حیدز ، ئاشدکرای خەبداتی دەسدتپێکردنی و نیشتمان خاکی

 دەورووبەری کەسددانی لەگەڵ حیزبایەتیدددا ڕۆژانەی ژیددانی لە و دەکددرد کددوردەواری فەرهەنگددی ئدداوێتەی ئۆرووپددای
 و هەڵسدوکەوت: دەڵدێم زیدادەڕەویی بدێ. دا…و کدارکردن قەرارداندان، سدات، و کدات لە نمدوونە بدۆ. دێندا بەکداری

 فێربددوون، وانەی بەنددرخ، وانەیەکددی بددوو، وانە دەدی یەکترمددان و دەژیدداین دەوروبەری لە کە ئددێمە بددۆ ئاکارەکددانی
 لە بەتدایبەت هەڵسوکەوتی و ڕەفتار قاسملوو دوکتور ...و گرتن ژن لە ڕێز و بەخۆبوون باوەر و متمانە خۆڕاگری،

 وشددەکانی بەوردی و وشددیارانە زۆر دەکددرد قسددەی ژنددان لەگەڵ کە. بددوو پێشددکەوتوو و ئینسددانی ژنددان ئددێمە گەڵ
 وشدەی سەرنجڕاکێشدترین و جدوانترین بدۆیە. دەڵدێ چدی بدێ ژن کە بەرانبەری الیەنی لەگەڵ دەیزانی و هەڵدەبژارد
 .دێنا بەکاری و دەدۆزییەوە

 
 لەو خۆشددە پددێم. مددن سددەر لە تددایبەت بە ژنددان، ئددێمە سددەر لە بددوو کدداریگەر و گیددرا ڕادەبەدەر لە ئاخافتنەکددانی
 :ناچێ بیرم لە هەرگیز کە.بگێرمەوە هەمە قاسملوو دوکتور لەگەڵ کە بیرەوەرییەک پێوەندییەدا

 
  دۆڵی و( شیوەجۆ) گوندی بەرەو شنۆ شاری لە تازە. بوو 8633و سەرەتای ساڵی  8633ساڵی  ئاخروئۆخرەکانی
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 و دۆڵە ئەم سددەر لە شددارەزاییم زۆر ئەمددن. کرابددوو جێگیددر لددێ دێمددۆکڕاتی حیزبددی بارەگددای کە دەچددووم دێمددۆکڕات
 شدەرمێون زۆر پێشمەرگەیەکی من کات ئەو. بوو نائاشنا و نامۆ من بۆ شتێک هەموو نەبوو، لەوێ نشتەجێ کەسانی
 3میتدر لە  83 شدوێنێکە بیندیم چدووم کە. دام پیشدان نانخواردنیدان شوێنی و هات نانخواردن کاتی و نیوەڕۆ. بووم
 و دانیشدتبوو سدەرەوە لە قاسدملوو دوکتدور. بدوون لەوێ هەمدوو خەڵدکەکە. بوو سادە و ڕووناکایی کەم و دەبوو میتر

« .دانیشە پەنام لە وەرە دەخۆم، نان شیرینە و جوان خانمە ئەو لەگەڵ من بێی، بەخێر خانم خەجیج»: فەرمووی
 زۆری خۆشدی قسدەی و کدردم تداری  زۆری. دانیشدتم قاسدملوو دوکتدور کداک الی چوومە شەرمەوە و حوج  بە منیش
 خەجیج فەرمووی دوکتور کاک. هات بوو گۆشت شۆرباو کە خواردنەکە و داندرا پێویستەکان شتە و ڕاخرا سفرە. کرد
 لە زیداتر. دەخدۆم گۆشدتەکەی ئداوی تەنیا من و وایە گوتم لەخۆڕا ئەمنیش. دەخوا شۆرباوەکە و ناخوا گۆشت خانم
 گۆشدتێکی گوتیدان ڕۆژیکیدان. بتدۆقێ دڵدم گۆشدت بدۆ بوو خەریک منیش و هەبوو درێژەی هەر بەزمە ئەو مان  یەک

 گۆشددتی و بددرینج نیددوەڕۆیە کەمەوە کددورتی. دابددوو حیزبددی مەڕی لە گددور  وابددزانم. چێشددتخانە هێندداوەتە زۆریددان
 کداک. دەخدوا بدرینجەکەی و نداخوا گۆشدت خدانم خەجیج فەرمووی دوکتور کاک هەمیشە وەک دیسان بوو، سوورکراوە
! خۆشدە پدێ زۆر گۆشتیشدم و دەخدۆم گۆشت ئەمن نا: گوتم بەرزەوە دەنگێکی بە من نەکردبوو تەواو قسەکەی دوکتور
 تدۆ کاتێدک ئداخر. قسدەیەم ئەم چداوەڕوانی لەمێدژە! دەوێ ئەوەم ئافەرین: فەرمووی و لێدا قاقایەکی دوکتور کاک

 بەو قاسدملوو. د. بدکەی میللەتێدک مدافی لە دیفداع دەتوانی چۆن بکەی دەیخۆم من کە خۆت مافی لە دیفاع ناتوانی
 . نەکەم قبووڵ کەس لە ناحەقی کە کردم فێری سادەیە شتە
 

 
 
 
 
 

 ماپەرە قەرەگۆلی

 
 دەم هەمدوو لە ئەو هەوڵی هەموو. هەبوو دێموکرات حیزبی و کوردایەتیی و کورد بە زۆری باوەڕی و ئیمان قاسملوو

 بددۆ ڕێددزی هەمیشددە قاسددملوو. د. بناسددێنێ دنیددا بە زیدداتر کددورد ڕەوای پرسددی و کددورد کە بددوو ئەوە سدداتێکدا و
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 خدۆی دەوروبەری لە ڕێزی و بوو دیسپلین بە زانا، خۆشوەخالق، کەسێکی دادەنا، دەوروبەری خەڵکانی بیروبۆچوونی
 هاوسدەنگەرانی لەسدەر زۆری کداریگەریی ئەو خدۆڕاگریی و بەرز بیروبداوەڕی. بکدا پێ ڕاوێژیان بوو ئامادە و دەگرت
 .هەبوو

 
 بدددۆ هەوڵ و مەیددددان نەیەنە بۆخۆتدددان ئەگەر دەیگدددوت هەمیشدددە و هەبدددوو ژندددان خەبددداتی بە زۆری بددداوەڕێکی ئەو

 .بتانداتێ و بێنێ وەدەست ئێوە هەقی ناتوانێ کەس هیچ نەدەن مافەکانتان بەدەستهێنانی
 

 گەڕایدنەوە، فەرانسدە لە دەرمدانی دەورەیەکی دوای کاتێک 8633 ساڵی کە ئەوەیە ناچێتەوە لەیادم قەت کە شتێک
 کداتی لە دواتدر ڕۆژێدک. بدوو لەوێ حیدزبیش سیاسدیی دەفدتەری کە ئاالن ناوچەی چووینە دکتور کاک داوای لەسەر

 بدانگی دکتدور کداک یەکسدەر ئەوە دوای« .بدڕۆین بدا درەندگە وەرە ئافرەت«: گوتم پێی هاوسەرم قادری هاتنەوەدا
 زەعدیفە ژن و دێ زەعدیفە مانای بە ئافرەت ئافرەت، بڵێ پێت مەدە کەس بە هەق دیکە جارێکی: گوتی و کردمەوە
 .بێنن ناوی زەعیفە بە کە پیرۆزترە لەوەی زۆر ژن و نییە جیاوازییەکت هیچ پیاو لەگەڵ ئەتۆش نییە،
 

 
 
 
 
 
 

 ئەسمەر عەباسی

 
 لە پدوورم و دایکدم نەنکدم، جداران زۆر بێدرمە لە ئەمدن بدوو، خۆشەویسدت زۆر ئیمەدا بنەماڵەی لە قاسملوو دوکتور

 نداوی. بەتداڵە زۆر «بەبۆش» جیگای دەیانگوت و دەکیشا هەڵ ئاخیان و دەکرد یادیان بنەماڵەییدا مەڕاسیمەکانی
 .بوو «بەبۆش» منداڵییدا سەردەمیی لە قاسملوو دکتور
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 بچێدتە ندابێ کەس و دێ میوانمدان ئەمشدەو گدوتی و کدردین بدانگی پوورم کە بووین تاران لە 8631 ساڵی زستانی
 کەسدێکی دیتمدان کە دانیشدتبوون هەموومدان. نەڕووخدابوو شدا ڕێژیمدی هێشدتا. باسدە چ نەمانددەزانی ئێمە. شوێنێک
 یەکەم ئەمە …گریان بە کرد دەستی و کرد پێدا باوەشێ دەسبەجێ پووڕم. ژوورێ هاتە جوانکەڵە و مەشرەف خۆش
 دوای. خۆش مەجلیس و بەئەخالق و زانست لە دەریایەک. بوو نیزیکم خزمی کە بوو قاسملوو دوکتور و ئەمن دیداری
 .حیزبەوە کاری بە بوو ماندوو و پڕکار زۆر ئەو بەاڵم. دەدی خزمان ماڵی لە زۆرترم شۆڕشیش

 
 ڕووی لەپددڕ کە دانیشددتبووم خزمەتیدددا لە. بددوو ئددێمە مدداڵی میددوانی ڕۆژێددک. پێکردبددوو دەسددتی کوردسددتان لە شددەڕ
 بخەیدن وەڕێ ڕادیدۆ ئدازەریی بەشی دەمانەوێ ئێمە. حیز  نێو نایەیە بۆ دەکەی؟ چ ماڵێ لە ئەتۆ گوتی و تێکردم

 شدیوەجۆ لە سیاسی دەفتەری حیز  نێو هاتمە من کە. وەرە ناردی دوومدا بە ئەگەر. هەیە وێژەر بە پێویستیمان و
 هەر. کردبددوو جێگیددر لەوێ سدەیری ئینزبدداتێکی و نەزم قاسدملوو. د و بددوو نداوچەیە لەو زۆر پێشددمەرگەیەکی. بدوو
 جیاوازییەکی هیچ خۆی زانایی و بلیمەتی هەموو لەگەڵ قاسملوو دوکتور کە دەمدی ئەمن. دەکرد خۆی کاری و کەسە

 باسددی و دادەنیشددت لەگەڵمددان و دەخددوارد نددانی ئددێمە لەگەڵ. دیددکەدا پێشددمەرگەکانی و خددۆی نێددوان لە نەدەکددرد
 دەبدێ کە دەدا هدان ژندانی ئدێمەی بەتدایبەت. دەکدردین بدۆ کوردسدتانی و ئێران بارودۆخی و حیزبایەتی و سیاسەت
 و ڕەندددج بەبددێ مافانەمددان ئەو بددین چددداوەڕوان نددابێ و بددین خۆماندددا ئازادییەکدددانی و مدداف فیکددری لە بۆخۆمددان

 .بدەنێ خۆمان ماندووبوونی
 

 بدددۆی نددداردبووی پێشدددمەرگەکاندا بە جدددار زۆر هەبدددوو بددداڵتۆیەکی. هەیە دوکتدددور کددداک لە خۆشدددم بیرەوەرییەکدددی
 هەمددوو بددۆ ئەگەر»: بددوو ئەوە وەاڵمەکەم جددارێ هەمددوو ندداکڕی؟ تددازە بدداڵتۆیەکی بددۆ خدداڵە دەمگددوت. بدددوورمەوە

 «.بەردەکەوێ دانەیەکم ئەمنیش کڕی پێشمەرگەکانمان
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 سەکینە حوسێنی

 
 خدۆم و دەرێ هداتمە سەردەشدت شاری لە حیزبەوە بە پێوەندیم ئاشکرابوونی دوای کە بوو هەتاوی ی١٣٦١ ڕەزبەری

 ئداوایی لە مامۆسدتایی دەورەی یەکەم دیتندی پاش پەروەردەییم کاری بەپێی دواتر. ناساند حیز  بنکەی یەکەم بە
 دەفتەری بنکەی لە مامۆستایەتیم ئەرکی پەروەردە کۆڕی داوای سەر لە حیز ، شەشەمی کۆنگرەی دوای و، مووسااڵن
. دیدت قاسدملوم دوکتدور شدەهید ئداودەنگی بە و نیدزیکەوە لە جدار یەکەم بدۆ کدات ئەو. پێدا درێژە حیزبدا سیاسیی
 کەسدایەتی و پشتیوانی و ئەمنییەتی بواری و جێگاوڕێگا و پێویست کەرەسەی ئیختیارنانی لە و لێپرسین و سەردان
 قاسددملۆوە، دوکتددور کدداک شددەهید گرینگیپێدددانی سددایەی لە کددوردی قوتابخددانەی قوتابیددانی و مامۆسددتا پێدددانی

 .حاشاهەڵنەگرە
 
 و گفت بە بڵێی هەتا ئەو. دەکردین تێداگووتنەوەی دەرس خێوەتی سەردانی دەرەتان و دەرفەت بەپێی دوکتور کاک
 بە قوتابخدانە کەموکوڕییەکدانی نەهێشدتنی بدۆ بەجیددیی راسدپاردەی. دەگەڵمدان بوون مێهرەبان و قسەخۆش و لفت

 و ڕێندوێنی سدەری سدایەی لە کە بدووین ژن چەندد سیاسدی دەفدتەری بدنکەی مامۆسدتایانی. دەدا پێوەندیددار ئۆرگانی
 ژندان. دەکراین سەیر ڕێزەوە چاوی بە و بوو پارێزراو حقوقیمان و حەقیقی کەسایەتیی قاسملوووەوە. د کاریگەریی
 بە الون یەکیەتیددی و ژنددان یەکیەتیددی هەبددوو، کۆمیسددیونەکاندا هەمددوو لە چاالکییددان و نەقددش نواندددنی دەرەتددانی
 .بوون دەورگێڕان و گەشەسەندن لە ڕوو پتر دوکتورەوە کاک پشتگەرمیی و پشتیوانی

 
  و گەورەیی و پرستیژ و ئوتوریتە بوو، دێمۆکڕات زانای و لێهاتوو و بەوەج ڕێبەرێکی قاسملوو ر. شەهید بەکورتی



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

38 
 

 و پەروەردە بەشدی سدەرکەوتنی و پێشدکەوتن و بەزاندد سنوورەکانی ئەودا رێبەریی سایەی لە حیز  ڕەنگی و دەن 
 .دەزانم قاسملووی شەهید گەرموگوڕی پشتیوانی و پێدان گرینگی لە حیز ، بارهێنانی

 
 بە کە حیددزبەدا ئەو ڕۆڵەی چەندددین پەروەردەکردنددی نەتددیجەی لە کە دەزانددم بەختیددار بە خددۆم مامۆسددتایەک وەک

 دەوراندی لە و حیزبددا رێبەریدی لە ئدازیزانە لەو بەشێک خۆدیتنەوەی تەنانەت و بااڵ خوێندنی و دوکتورا پلەکانی
 . بووە نەخشم ڕێبەردا قاسملووی دوکتور وجودی شانازیی لە پڕ
 

 
 
 
 
 

 خەدیجە ڕۆستەمی

 
 حيزبددی لەنێددو شورشدددا سددەرەتای لە هەر بددۆیەش هەر هەبددوو ژنددان مددافی بە تەواوی بدداوەڕی قاسددملوو. د کدداک

 کاریگەریی زوو زۆر هەر قاسملوو دوکتور. هەبێت شۆڕشەدا لەو چاالکەنەیان بەشداریی توانییان ژنانيش دێموکراتدا
 پیداو لەوە ڕێگدری و «بچدووک بە گەورە» ،«ژنە بە ژن» قەدەیەکردندی و داندا کدۆمەڵگە دیاردەکانی لەسەر خۆی
 .دایڕشتبوون قاسملوو دوکتور دەگەڕێتەوە سیاسەتانە و بەرنامە ئەم بۆ بێنێ ژن دوو
 

 هیدوادارم و، کدراوە دەسدتەبەر تێددا ژندی مدافی کە بەخدتەوەرە کدۆمەڵگەیە ئەو دەیفەرمدوو هەمیشە قاسملوو دوکتور
 و ژنان یەکیەتیی بووژاندنەوەی و دەدا هەوڵی ئەوە بۆ بەحەق وە. بگرتەوە کوردەواریش کۆمەڵگەی ئەوە بێ ڕۆژێک

 ئەرکدی دەیفەرمدوو قاسدملوو. د. دەگەڕاوە ئەو هەوڵەکدانی بدۆ زۆری بەشدی ڕێکخراوەیی کاری لە ژنان بە مەیداندان
 گەلدی ڕزگداریی بدۆ هەم بدکەن، خەبدات سەنگەردا و بەرە دوو لە دەبێ خوشکان پیاوان، لە دژوارترە زوور خوشکان
 دەبێ خوشکان بۆیەش دژوارن، زور پێکەوە ئەرکە دوو ئەم دیارە کە کۆمەڵگەدا لە خۆیان مافەکانی بۆ هەم و کورد

  لە خۆیان مافەکانی دەستهێنانی بە بۆ بدەن هەوڵ نەترسانە و هەبێ خۆیان بە باوەڕیان بن، پشوودرێژ
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 .کۆمەڵگەدا
 
 کدۆمەڵگە هەلدومەرجی ئەگەرچی پێشمەرگایەتی، و خەبات مەیدانی بێنە زیاتر کچان دەدا هەوڵی قاسملوو. د کاک
 هەمدوو سدەرباری ژندانیش کە ئەوەی لەسدەر بدۆو سدوور قاسدملوو. د کاک بەاڵم. گونجاو زۆر ئەوە بۆ خەباتەکەش و

 .شۆڕشدا لە بەشداربن دەبێ دژوارییەکان
 

 لەو بەندرخم زۆر بیرەوەریدی و بدووم پێشمەرگە قاسملوودا. د کاک سەردەمی لە کە کچانەم لەو یەکیک بۆخۆم ئەمن
 ئەوەی بدێ ناوچە سەختی بارودۆخی بەهۆی ماوەیەک پاش و بووم پێشەوا هێزی لە من خۆی کاتی. هەیە سەردەمە
 بدۆیە بدوو، پێنداخۆش بڕیدارەم ئەو ئەمدن. کدرام سیاسی دەفتەری دەورووبەری شوێنەکانی بەڕێی بەزۆر بێ پێمخۆش
 دەمددی کە بدوو خدۆش یەکجدار ئانوسداتێکی. بێت با فەرمووبووی. ببینم قاسملوو. د کە کرد داوام گەیشتمێ کە هەر
 چدی بدۆ باشدە گدوتم و قسدە هداتمە دواجدار. پێبکەم دەست چۆن نەمدەزانی. دام دوکتور کاک خزمەت لە نیزیکە لە

 پێ قەولت فەرمووی بکەن؟ پێشمەرگایەتی ئینتشاراتدا و قوتابخانە و نەخۆشخانە لە دەبێ هەر کچان وایە پێتان
 .سپێردرا پێ زیاتریان مەیدانیی کاری و کرد زیادی کچان ڕێژەی دوایە. بوو واش. داهاتوودا لە نامێنێ وا دەدەم
 .دەزانم ئامانجەکانی و ڕێباز ڕێبواری بە و قاسملوو ئەمەگداری بە خۆم کاتێ هەموو ئەمن

 
 ٢١١٩ی جووالی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 کورەی خەبات پێویستیی نیڵدانی
 
 
 
 
 
 
 
 

 (قاسملوودا.ی ساڵەی تێرۆری د١٠لە یادی )

 
 شاهۆ مەتین

 
 ژیارمەندد، ژیدانی کردندی دڕووسدت و کێدوێتی ژیدانی چداخی لە پەریدنەوەی و مڕۆڤدایەتی بدوونی دڕووست دوابەدوای
...  و هدابز و دریدا اڵک، ڕۆسۆ، وەک بیرمەندانێکی کە ئاڕاوە، هاتە مڕۆڤەکان نێوان لە کۆمەاڵیەتی ڕێکەوتنێکی

 .پێداوە ئاماژەیان جوانی بە
 
: دەڵدێ کە دەبینێدتەوە باوەدا شوعارە ئەم چوارچێوەی لە خۆی رێکەوتنە دڕووستکردنی و گواستنەوە ئەم ڕاستیدا لە

 پێندداو لە دیددکە ئەوانددی بەپاڕاسددتنی گددۆمەڵگە و تدداک ئەساسددییەکانی پێداویسددتیە کردنددی گەرەنتددی و دابینکددردن
 .خۆت پاراستنی

 
 و ئیمپراتدوری پاشایەتی، خێل، بوونی دڕووست چاخی: وەک ژیان قۆنایەکانی لە یەک هەر لە دەبینیین وەک هەر

 سەرووتر دەسەاڵتی بە خۆیان تاکەکەسی هێزی پێدانی بە تاکەکان نەتەوە، - دەوڵەت قۆنایی تاکوو ڕۆشەنگەری
 تاکەکدان نێدوان لە دەسدەاڵتیان بدووبێ، یاسدادا چوارچێدوەی لە حداکمییەت یدا ئێمپراتدۆر پادشا، خێل، سەڕۆک کە

 ڕێککەوتددنە ئەم چوارچێددوەی لە« مداف» و« ئەرک» چەمکددی دوو و حکدوومەت و کددۆمەڵگە نێدوان بددۆ گواسدتووەتەوە
 .بکەن جێبەجێی دەبی کامیان هەر و کراوە پێناسە الیەن دوو هەر بۆ واڵتدا یاسای ناخی  لە کۆمەاڵیەتییە
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 شددەڕی چەندد پداش و، نەتەوە - دەوڵەت بدوونی درووسدت و دینییەکددان و سیاسدی ئێمپراتدۆڕە هەڵوەشدانەوەی پداش
 تاکەکدانی زیداتری پێگەیشدتوویی و جیهانددا لە... و ئدابووری سیاسدی، ڕێکخدراوەی دامەزرانددنی و جیهانی گەوڕەی
 ئدازاد دەسەاڵتێکی دەستەبەری و مافەکان لە تێگەیشتن ئیدی مۆدێرنیزاسیۆن، زانستو ڕێگای لە مڕۆڤایەتی جیهانی
 هەموو خۆیان؛ بەهاکانی موماڕەسەی لە بوون ئازاد و؛ خۆشبژێوی بە ئاوێتە و ئەمنییەت لە پر ژیانێکی لەپێناو
 قدۆریی بە دەیدهەوێ حکدومەت چدونکی. دەشدبێ و بدووە دروسدت خەڵکددا و حکدومەت نێوان لە یەککەوتن وەبەر کات
 ئەمندیەت، دەیدانەوێ خەڵدک دیدکەش الیەکدی لە و بمێنیدتەوە دەسدەاڵتدا لە زیداتر تاکەکدان بنەڕەتییەکدانی مافە

 سددێ ئەم کردنددی جێبەجددێ خەڵددکەکەی بە بەرامددبەر دەوڵەتێددک هەر ئەساسددی و هەبددێ دادپەروەرییددان و ئددازادی
 .بنەرەتەیە

 
 چڕتدر فێندەمێنتالیسدتەکان و تۆتالیتێر حکوومەتە و خەڵک نێوان لە وەبەریەککەوتنە ئەم دۆخێکدا وەها لە بۆیە
 .خۆبەدەستەوەدان و چۆکدادان یا سەربەستییە و ئازادی بە گەیشتن یان ئاکامەکەشی و دەبێ
 

 هێشدتنەوە نەخوێنددەوار: وەک جۆراوجۆری گەلی میکانیزم بە ئیسالمیش کۆماری وەک ملهورەکانی دەسەاڵتە هەڵبەت
 دەزگددای زراوچددووی هاوکددات و برسددی کددات هەمددوو واڵت خەڵکددی دەکەن وا... و بێکدداری و هەژاری بە پەرەپێدددان و

 ویسدتوویەتی کدات هەمدوو فێنددەمێنتاڵە بیدری بە تۆتالیتێرە حکوومەتە ئەم خاسمە چ. بن دەسەاڵتیان و سەرکوت
 گۆڕستانێکی ببێتە واڵت ئەوەی هۆی بووەتە ئەوەش و دەسەاڵتدا پێناو لە داپلۆسێنەرەکەی دەزگا ئاوێتەی مەزهە 
 .زیندوو

 
 و بوون پاشایەتی ڕێژیمی ئۆپۆزیسیونی ئێستای ڕێبەرانی کە سەردەمدا لەو ئیسالمی کۆماری مانیفێستی لە چاو کە

 دەبینددی دەخددوێنیەوە، واڵتەدا ئەم ڕۆژنامەکددانی لە فەڕانسددەدا بددۆ دوورخددرانەوەی کدداتی لە خددومەینی قسددەکانی
 دەسدتی هاوبیرانیشدی و مدارکس سوسیالیزمەکەی و سۆقرات و ئەرەستوو یۆتۆپیاکەی کە دەکا، وێنا بۆ بۆ دنیایەکت

 گۆشددەیەکی... و ئددابووری و سیاسدی سددەربەخۆیی ئدازادی، عەداڵەت، تاکەکددان، بدۆ شددکۆ گەڕانەوەی. ندادەن دوو لە
 و پاشایەتی ڕێژیمی ڕووخانی پاش بەاڵم. بوون ئااڵهەڵگری هاوبیرەکانی و خومەینی بەهەشتەی لەم بوون بچووک
 و زیدان: لە بدوون بریتدی بدڕا خەڵدک بە ڕێدژیمەوە ئەم سیاسدەتەکانی بەهۆی ئەوەی ئیسالمی کۆماری بوونی جێگیر

 بە خەڵدک دابەشدکردنی ئدازادیخوازی، دەنگێکدی هەرچەشدنە کپکردندی عێدراق، لەگەڵ سداڵە هەشدت شەڕی زەرەکانی
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 بایەخەکدانی و بەهدا هەمدوو بەتدااڵنبردنی مافێک، هەموو لە یەیرەخودییەکان بێبەشکردنی و یەیرەخودی و خودی
 لە جۆراوجۆرییەکدانی هەمدوو بە کدۆمەڵگە و تداک و خەڵدک بێبەشدکردنی دەرەکدی، دوژمنی خوڵقاندنی بە تاکەکان
 زیدددانی و خەسدددار جۆرەهددا و گراندددی بێکدداری، لەگەڵ کدددۆمەڵگە بەرەڕووبدددوونەوەی ئددازادییەک، و مددداف جددۆرە هەر

 ....و کۆمەاڵیەتی
 

 پاڕاسددتنی لەپێندداو و ئێسددتا هەتددا دروسددتبوونیەوە سددەرەتای لە ئیسددالمی کۆمدداری دیکتدداتۆری و ملهددوڕ حکددومەتی
  سەرکوت دەزگای بەهۆی خەڵک کۆمەاڵنی ترساندنی وەک،: بەر گرتووەتە ڕێگەی چەند بەردەوامی بە سیستمەکەی

 
 و ئازادییەکانیددان و مداف لە بیرکدردنەوە دەرەتددانی ئەوەی بدۆ خەڵدک کردنددی برسدی هەروەهدا،. داپڵۆسدێنەرەکەی و

 کوردسدددتانی. بدددووە جیددداوازتر کوردسدددتان بدددۆ ڕێدددژیم ڕواندددگەی نێدددوەدا لەو. نەدەن پدددێ بەرهەڵەسدددتبوونیان هەلدددی
 لە پتدر مرۆیدی سامانی بە و زەوینی ژێر سروشتیی سەرچاوەی و کانزا جۆرەها و بەپیت خاکی و ئاو بە دەوڵەمەند

 هەموو ڕابردوودا دەیەی چوار ماوەی لە. کراوە سەیر کۆلۆنی و داگیرکراو ناوچەیەکی وەک هەمیشە کەسی میلیون ١١
 لە خەڵدکەکەی ببدا، بەتدااڵن سدەرچاوەکانی دەکدرێ بدۆی ئەوەنددەی کە بدووە بنەمایدانە ئەم لەسدەر ڕێدژیم هەوڵی
 .بکا داهێزان و نەخۆشی تووشی کوردی کۆمەڵگەی و خەڵک و داببڕێ نەتەوەییان شوناسی

 
 بەدژی کە ئەوەیە کددورد بەتددایبەت و ئێرانددی ئددازادیخوازی تدداکێکی هەر ئامددانجی و ئەڕک کە دایە دۆخێددک لەوەهددا
. د تێدرۆری سداڵیادی. بددەن خۆیان مافخوازیی بە پەرە و بوەستنەوە ئیسالمی کۆماری داپڵۆسینی و تێرۆر سیاسەتی

 پێناو لە ئیسالمی کۆماری دژی خەبات بەگوڕترکردنی بۆ بیانوویەکە و هەلێک و دەرفەتێک قاسملوو عەبدولڕەحمان
 .بوو نەمر قاسملووی بەرزی هەرە ئامانجی کە یەکسانیدا و دادپەروەری و ئازادی

 
 ٢١١٩ ی جووالی٢٢: ڕێکەوتی  - ماڵپەڕی کوردستان و کورد : سەرچاوە
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 ڕێژیمی ئێران بە تیرۆرکردنی دوکتور قاسملوو
 

 
 

 ئازاد مستۆفی: دیمانە

 
 کوردستان، خەڵکی ئێران و ڕۆژهەاڵتی ناڤین ستاند سامانێکی مەعنەویی مەزنی لە حیزبی دێموکرات،

 
 و ئدازادیخوازی بدزووتنەوەی و دێمدوکرات حیزبدی ڕێدبەری تەنیدا هەر نەک قاسملوو دوکتور دەڵێن کە نییە هۆ بێ "

. بووە ئێران لە خوازانە دێموکراسی پێواژۆی ئاوانگاردی و کاریزماتیک ڕێبەرە لە بەڵکوو بوو، کوردستان مافویستی
 بە خەبدات ڕەوتدی جەسدتەی وە کە بدوو؛ بەهێدز زەربەیەکدی ئەو، نەبوونی و کەسایەتییە ئەم تیرۆری بۆیەش هەر
 .کەوت دێموکراسی و ئازادی بە گێشتن ڕێگای لە ئێران ئیسالمی کۆماری دژی
 

 دیپلۆمددات دەسددت بە ڤددیەن لە هاوڕێیددانی و قاسددملوو د تیددرۆری سدداڵیادی سددییەمین لە «کوردسددتان» ڕۆژنددامەی
 ڕەوتە بدداقی سیاسددی چاالکددانی و کەسددایەتییەکان لە کەس چەنددد بۆچددوونی ئیسددالمی، کۆمدداری تیرۆریسددتەکانی

 ".پرسیوە قاسملوومان.د دیارەکانی تایبەتمەندییە مەڕ لە سیاسیەکان
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 ئەهواز لە واشینگتۆن ، سیاسیی عەڕەب و بەرپرسی ماڤی مرۆڤی«کەسایەتیی»کەریم عەبدیان .د

 
 دەکدرد، کارم سیاسی چاالکێکی وەک و بووم خوێندکار نیویۆرک لە کە کاتێک جار یەکەم بۆ قاسملووم دوکتور ناوی
 و سددااڵنەدا لەو هەر. بیسددتبوو ئەمریکدا لە تێکۆشددەرەکانم کددوردە هداوڕێ لە زایینددی ی١٩٧١ سدداڵی سدەرەتاکانی لە

 بە ڕێدبەری ئاسدتی لە چاالکییەکدانم و ئێدران خوێنددکارانی کۆنفدراسدیۆنی نێدودەوڵەتیی بەرپرسی بوومە کە دواتر
 بددۆ ئەوەم باسددی لەوێدددا و نددارد بددۆ پەیددامم و خوێندددەوە و زانددی ئەو لەسددەر زیدداترم درا، پددێ توندددەی شددا دژی

 تێکۆشدانی و خەبدات دەگەڵ هاوتەرید  ئێران لە ئەهواز عەڕەبی گەلی وەک ئێمەش خەباتی کە، کردبوو جەنابیان
 بە زایینددی ی١٩٧٦ لەسدداڵی خوێندددن بددوونی تەواو دوای. هاوسددەنگەرین پددێکەوە ئددێمە و هەیە درێددژەی کددورد گەلددی
 کە بدوو لەوێدش هەر و کدرام زینددانی ئیڤدین بەنددیخانەی لە سدااڵن٢ مداوەی بدۆ و گیرام کە ئێران گەڕامەوە نهێنی
 قەسدر زینددانی لە هەمدیش ئیڤدین زینددانی لە هەم کدورد ڕاسدتەقینەکانی تێکۆشدەرە و خەباتکار لە زۆرێک دەگەڵ

 ئددازاد دوای و دەکددرد قسددەم قاسددملوو.د هاوڕێیددانی دەگەڵ شددارەبانی، و سدداواک هاوبەشددی کددۆمیتەی لە هەروەهددا
. پاراسددت کددورد ڕێبەرانددی دەگەڵ پێوەندددییەکانم بەردەوام ١٣٥٧ سدداڵی لە ئێددران گەالنددی شۆرشددی دوای و بوونیشددم

 هەتددا و توندددوتۆڵ گەلێددک کوردسددتان دێمددوکراتی حیزبددی ڕێددبەری و قاسددملوو دوکتددور دەگەڵ ئددێمە پێوەندددییەکانی
 سیاسددیمان ڕوانددگەی جیدداوازیی هیندددێک هەوەڵ سدداڵەکانی لە ئددێمە ئەگەرچددی. بددوو بەردەوام هەر بددوو شددەهیدیش
 بەڵکدوو کدورد ڕێبەرێکدی تەنیدا هەر نەک دوکتدور کداک بەاڵم هەبوو، دێموکرات حیزبی ڕێبەری و قاسملوو.د دەگەڵ

 و پێشدددەن  و ڕێدددبەران لە هەروەهدددا و عەڕە  خەباتکددداری نەتەوەی ڕێبەراندددی یەکێدددک وەک ئەومدددان بەراسدددتی
 و بەلدووچ تدورک، عەڕە ، کدورد، پەراوێزخدراوی و ژێردەسدتە شۆناسدخواز، گەالندی سدەرجەم خەبداتی ئااڵهەڵگری
 قاسملوو.د نەبوونی و بۆشایی بەڕاستی کرد باسم هۆکارانەی بەم هەربۆیە. دەزانم ئێستاش و دەزانی …و تورکمان
 ئیسددتعماری ژێردەسدتی گەالنددی کۆبدوونەوەی ناونددی فەڕانسددە، لە کە ئەو. پێددەکەم هەسددت کدورد، گەلدی وەک هەر
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 و ڕۆژهەاڵت گەالندی تێکۆشدانی و خەبدات دەگەڵ باش و ژیابوو لێی و خوێندبوو دەرسی سوربۆن لە سێهەم، جیهانی
 .هەموومان بۆ بوو باش ماموستایەکی ڕوانگەیەشەوە لەو بوو، ئاگادار باشوور ئەمریکای و ئەفریقا

 
 

 
 
 
 
 
 

 یەکگرتوویی تورکمان، ئەندامی ڕێبەریی ئەنجومەنی «محەمەد نەزەری»

 
 و ئێراندی نداوداری و دێمدوکرات سیاسدەتمەدارانی لە پراگماتیسدت و زاندا ڕێبەرێکی وەک قاسملوو، دوکتور ڕەوانشاد
 نەهدادینە و دامەزرانددن بە ئێدران خەڵکی مێژوویی بوونی پێویست بە قوڵی باوەڕێکی ئەو. بووە ناڤین ڕۆژهەاڵتی
 بددۆ خودمختدداری و ئێددران بددۆ دێموکراسددی درووشددمی و هەبددوو زۆری و زوڵددم لە بددوون دەربدداز بددۆ دێموکراسددی کردنددی

 .کوردستان دێموکراتی حیزبی ستراتژیکی درووشمی کردبوو کوردستانی
 
 ڕێکخدددراوی و تدددودە حیزبدددی لە تورکمدددان سیاسدددی چاالکدددانی واتە ئدددێمە، کە کاتێدددک هەتددداوی ی١٣٦٥ سددداڵی لە

 و گدوتەبێژ ڕاپدۆرتی بەپێدی دامەزراندد، سدەربەخۆمان سیاسدیی و کولتووری ناوەندێکی و بووینەوە جیا ئەکسەریەت
 ،١٣٥٧ سداڵی سەرەتاکانی وەک جارێکیتر تورکمان سیاسیی چاالکانی هەوڵەی ئەم ناوەندەکەمان، ئەوکاتی ڕێبەری
 یەکیەتددی ڕوانیددنە بەو و کددراین پشددتگیری و هاوکدداری قاسددملوو.د سددەرکردایەتیی بە دێمددوکرات حیزبددی لەالیەن

 .هەیە درێژەی کە سااڵنێکە نەتەوەیە دوو ئەم کۆمەاڵیەتی و سیاسی ڕەوتی خوازانەیە،
 

 بە بددۆ یەکجارەکیشددی جەرگبددڕی مەرگددی بە تەنددانەت خددۆی، سیاسددیەکانی چدداالکیە ڕەوتددی لە قاسددملوو دوکتددور
  و بەڕێز یادی. گێڕاوە نەکراوی لەبیر و مێژوویی ڕۆڵێکی گەلە ئەو داخوازییەکانی و کورد پرسی جیهانیبوونی
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 .بێ بەردەوام ڕێگای
 
 
 
 
 
 
 
 

 نووسەر و چاالکی سیاسی بەلووچ« عەزیز دادیار»

 
 هرگز نمیرد نام نکو مرد! سعدیا»
 «نبرند نکویی به نامش که است آن مرده
 

 ئەو نەهێندابوو، وەدەسدت سدانایی و بەسدووک هەروا خدۆی گەورەیدی جیهانی، سیاسیی کەسایەتیی قاسملوو،.د نەمر
 سوسیالیستەکانی هەموو هەربۆیە دەویست، خۆش دوونیای هەموو خەڵکی نیشتمانەکەی، خەڵکی خۆشەویستی وێڕای
 جیهددانی تێکۆشدەرانی و هاوڕێیدان لە یەکێدک بە ئەو و وەردەگددرت شدانازییەوە بە ناوبراویدان دۆسدتایەتیی جیهدان،
 یەکیەتیددی بندداخەدارێژەرانی، و لەماموسددتایان یەکێددک قاسددملوو. دەژمێددردرا نێونەتەوەییەکددان سوسیالیسددتە حیددزبە

 هەرمدداوترین کوردسددتان بددۆ خودمختدداری و ئێددران بددۆ دێموکراسددی درووشددمی بددوو، ئێددران خەڵکددی هەمددوو نەتەوەیددی
 .بووە ئێرانیەکان هەموو نەتەوەیی یەکیەتیی ڕێگای لە سیاسی دروشمی

 
 سددازانی» کە بددوو واڵت سیاسددەتمەدارنی ئدداوارتەترین لە یەکێددک ئێرانددی، ناسددراوی سیاسددەتمەدارانی لەنێددو ئەو

 حکومداتی کە کاتێدک. کرد شرۆڤە سیاسەتدا، مەیدانی لە خۆی، نەمانی و مەر  وێڕای خۆی، کرداری لە «سیاسی
 ئاشتی دژە کەسێکی وەک ئەو و داماڵن لێی درۆ و چەواشەکاری بە کوردستان خەڵکی ویستیان ئاسا ڕێوی ئاخوندی،
 خەبدات ئامدادەی لەسەردەسدت گیدان و ڕاسدتی زێڕیندی گدۆمی نێو خستە خۆی ڕۆحی و گیان ئەو بناسێنن، نەتەوەیی
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 جدار ئەگە. بکدا ئاشدکرا الیەک هەمدوو بدۆ حکومدات ڕێدوی کاربەدەستانی و مەال سیاسەتی هەتا بوو مردنێک دەگەڵ
 سیاسددیەکانی گددرووپە لە هیندددێ ئەمجددۆرەی لەوێ، و لێددرە ئێددران، کوردسددتانی ندداوخۆی سیاسددەتەکانی لە جددارە

 جیهدانیی شدوێندانەری کەسدایەتیی و سیاسدەتەکانی لە هیچ دەگرن، لێ کەموکووڕیەکی لۆمە، و ڕخنە بە کوردستان
 کەسددایەتییە هەمددوو و نەبددوو سیاسددەتدا جیهددانی لە ئدداوارتەیەک و ندداوازە ئەو چددوونکە نددابێتەوە، کەم زاتە ئەو

 .بووە جیهان ڕیالیستی و سیاسی مرۆڤێکی هەموو وەک ئەویش و بوونە خااڵنە ئەو تووشی جیهانی، مەزنەکانی
 
 یەکیەتیددی درووسددتی ڕێگددای بەردەوام لەئێددران، کددورد خەڵکددی سیاسددی خەبدداتی پێشددبردنی بەرەو لە قاسددملوو. د

 هەمدددوو گیانبددازی وەک ئەو ئێرانییەکدددان، هەمددوو ئەمدددڕۆ، هەربددۆیە دەویسدددت، خەڵکددی هەمدددوو دەگەڵ نەتەوەیددی
 و ڕووح بدۆ دەنێدرن سپاس و ساڵو گێران شین وێڕای نەمانیدا لە و دەناسن دێموکراسی و ئازادی ڕێگای تێکۆشەرانی

 .ڕادەگرن بەرز هەردەم یادی و بلیمەتە ئەو ڕەوانی
  
 
 
 
 

 
 
 

 ، ئەندامی ڕێبەریی یەکیەتیی فیداییانی خەڵقی ئێران«ڕئووف کەعبی»

 
 لە سیاسدددیی سدددامانێکی ئێدددران کدددۆمەڵگەی بدددۆ هەمدددیش و کوردسدددتان بدددۆ هەم قاسدددملوو عەبددددوڵڕەحمانی دوکتدددور

 ڕێژیمددی کە مەزنە سددامانە ئەم. دابنددێ خددۆی کددۆمەڵگەی سددەر لە زۆر کدداریگەریەکی تددوانیی کە بددوو بڕاننەهدداتوو
 و دێمدوکرات حیزبدی سدەر بۆ بوو گەورە زەربەیەکی ستاند، ئێمەی لە گوتوبێژ مێزی سەر لە ئێران ئیسالمی کۆماری
 مەزنەکەی میتینگە لە جار یەکەم بۆ بەڕێزیانم من،. ناڤینیش ڕۆژهەاڵتی تەنانەت و ئێران کۆمەڵگەی و کوردستان
 بوون کەسایەتییەک بەڕێزیان و هەبوون بەردەوام جڤینانە و دیدار ئەم دیت، بوو کورت چاوپێکەوتنێکی کە مهاباد
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 کداریگەری بیدروڕا جیداوازی هەبدوونی دەگەڵ قاسدملوو.د دەبدووم، فێدر لێ تازەی شتێکی دەمدیت، کە جارێ هەر کە
 .دادەنا خۆی بەردەنگەکەی لەسەر

 
 و دێمدددوکرات هێدددزە لە بەرەیەک کە دا ئەوە هەوڵدددی ئێدددران گەالندددی شۆرشدددی ڕۆژەکدددانی یەکەم لە هەر قاسدددملوو.د

 زەرورەتێدک وەک قاسدملوو دوکتدور کە تێکۆشدانەی و هەوڵ بەو هێزەکدان دواتدر و بێندی پێدک خوازەکدان پێشدکەوتن
 و پرس باشتر بتوانێ کە ئەوە هۆی بووە نێونەتەوەییەکانی پێوەندییە لە، بەرباڵوەکانی پێوەندیە. گەشتن دەیدی،

 کە بددوو کددورد کەسددایەتییەکانی یەکەم لە ندداوبراو. بکددا بدداس نێودەوڵەتییەکددان کددۆمەڵگە لە کددورد داخوازییەکددانی
 .بیناسێنیت و بەرباس بێنیتە جیهاندا لە کورد پرسی بەرباڵوە ئاستە بەو توانیبووی

 
 وەرگرتنددی و زانسدتگە لە خوێندددن و واڵت و نیشدتمان لە دووری و ژیددانی نێدو گددرفتەی و کێشدە هەمددووە ئەو وێدڕای

 کوشدنێر.د کە کاتێک. ئوروپاییەکان کۆمەڵگە بگەینێتە کورد خەڵکی دەردی و ژان توانی قاسملوو دوکتور بڕوانامە،
 قاسملوو.د»: گوتی کرد قسەی قاسملوو دوکتور ناشتنی مەراسیمی لە و بوو فەرانسە ساخلەمیی وەزیری کات ئەو کە

 ناسداندنی و بەرگدری لە قاسدملوو دوکتدور پێشووی چاالکییەکانی نیشاندەری ئەمە. «بوو من دێموکراسیی ماموستای
 .بووە تێکۆشانی و خەبات

 
 ٢١١٩ی جووالی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 *بۆشایی ڕێبەریی سیاسی بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان، لە هۆکارەوە تا چارەسەر

 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
 ٣١ لە ئدازەر قادری عەبددوڵال هداوڕێ و قاسملوو.د شەهید ڕێبەری بۆ ئەمەگناسی و وەفا ساڵوی ناردنی بە باسەکەم
 و پووشدپەڕ ی٢٢ شدەهیدانی بکدوژی ئیسالمی، کۆماری ڕێژیمی ڕووخانی ئاواتخواستنی بە و، دا تیرۆرکرانیان ساڵەی
 .پێدەکەم دەست ئێرانی، و کورد دیکەی شۆڕشگێری و تیکۆشەر هەزاران

 
 تێبینم لە سەر چەمک و دەستەواژەی بۆشایی ڕێبەریی سیاسی

 
 ڕۆژهەاڵتدی لە سیاسدی ڕێدبەری بۆشدایی لە بداس بدۆ کراوە تەرخان بەشدارم تێیدا من کە سمینارەکە، پانێلەی ئەم

 تیدددرۆری بە ئایدددا پێدددبکەم دەسدددت پرسدددیارەوە لەو دەمەوێ بدددۆیە هەر. دا قاسدددملوو.د تیدددرۆری دوای بە کوردسدددتان
 خدۆی واڵمدی باشدتر کاتێدک پرسیارە ئەم بوو؟ دروست کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە سیاسی ڕێبەریی بۆشایی قاسملوو،.د

 و خەبات سەر لە ئەویش دوای دەکرد، ڕێبەرایەتیی قاسملوو.د حیزبەی ئەو هەم بێت، بیرمان لە کە وەردەگرێتەوە
 بایەخدانەی و باوەڕ و بیر ئەو هەم ق - بەردەوامە حیزبدا دوو تویی لە ئیستا چی ئەگەر- بووە بەردەوام تێکۆشان

 .دەکرێن بەدی دێموکراتدا، بەشی دوو هەر نێو لە ڕێبەرە ئەو خۆشەویستیی وێڕای دەناسرێتەوە، پی قاسملوویان
 ئەم دەبدێ بێدتەوە، ڕوونتدر «کوردسدتان ڕۆژهەاڵتدی لە سیاسدیی ڕێبەریی بۆشایی» دەستەواژەی مەبەستی ئەوەی بۆ

 ڕێبەریدی بدێ کوردسدتان، ڕۆژهەاڵتدی لە ئدازادیخوازی و نەتەوەیدی بدزووتنەوەی بڵێین ناکرێ کە بکەین تێبینییەش
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 بەشددارن، تێیددا یدا هەیە، دا بزووتنەوە ئەو ڕێبەریی و ڕێکخستن لە درێژیان مێژوویەکی حیزبانەی ئەو. سیاسییە
 و نێوخۆ لە هەم دەبینین کردەوە بە و، سیاسییەن ڕێبەرییە لەو ئەسلی هەر بەشێکی دێموکرات، حیزبی بەتایبەتی

 حیزبەکان ڕێژەیی شێوەیەکی بە دەرەوەش، دنیای الیەن لە وەها هەر تارانەوە، الیەن لە هەم خەڵکەوە، الیەن لە
 سەری لە سیاسییان کاریگەریی و دەکەن ئیسالمی کۆماری بە دژ خەباتی و بزووتنەوە نوێنەرایەتیی کە هێزێک وەک
 .دەکرێن سەیر هەیە،

 
 ئددازادیخوازیی و نەتەوەیددی بددزووتنەوەی ئێسددتای لە کە دەکەم پێناسددە جددۆرە بەم چەمددکە ئەم خددۆم نددۆرەی بە مددن

 کدوردی سیاسیی ڕێبەری هێمای یا نماد بووبێتە «بەتەنیا» کە ناکەم بەدی کەسایەتییەک کوردستاندا، ڕۆژهەاڵتی
 سیاسدیی گۆڕەپدانی ڕێبەرایەتیی «تەنیا بە» بڵێم کە ناکەم بەدی هێزێک تاقە سیاسییش، هێزی وەک. ڕۆژهەاڵت
 ڕۆژهەاڵتددی لە کددورد بددزووتنەوەی دوایددی سدداڵەی ٢١ ئەم دۆخددی بەراوردکردنێکددی بە. دەکددا کوردسددتان ڕۆژهەاڵتددی
 .دەکەمەوە ڕوونتر خۆم مەبەستەکەی قاسملوو،.د ژیاندابوونی لە سەردەمی لەگەڵ کوردستان

 
 زۆرەوە، مەودایەکدی بە حیدزبەکەی هەم بوو، دێموکرات حیزبی گشتیی سکرتێری و بوو ژیاندا لە قاسملوو.د کاتێک

 و ئێران کوردستان، ئاستی لە حیزبە ئەو یەکەمی کەسی هەم بوو، خەبات گۆڕەپانی نێو سیاسیی هێزی گەورەترین
 ئەم دووی هەر. لێدەکرا چاوی کوردستان، سیاسیی سەرکردەی موعتەبەرترین و ناسراوترین وەک جیهاندا، و ناوچە

 یەکگرتدوو حیدزبە ئەو حیدزبەکەی، هەم واتە. هاتوە بەسەردا گۆڕانیان دا ڕابردوو دەیەی سێ درێژایی لە ڕاستییانە
 ،-دان ڕۆژهەاڵت یەکەمدی هێدزی ڕیدزی لە دێمدوکراتە دوو لەو یەک هەر ئەوەی لەگەڵ -نەمداوە جداران هیزەی بە و

 . نییە بزووتنەوەکەدا و حیز  رەئسی لە قاسملوو.د وەک توانای بە ڕێبەرێکی هەم
 

 هۆکارەکانی دروستنەبوونی تاکەکەسێک وەک هێمای ڕێبەری سیاسی

 
 دەیدانزانی دادەڕشدت، قاسدملوویان دوکتدور تێدرۆری نەخشەی ئیسالمی کۆماری ڕێبەرانی کاتێک کە دانیە لەوە گومان
 ئەوەشدیان. دایە کوردسدتان شۆڕشدگێڕانەی بدزووتنەوەی لە کەسایەتی و سەرکردە گرنگترین و کاریگەرترین قاسملوو
 زەبدرە گەورەتدرین ەمەئ و ندابێتەوە پدڕ بدۆ ڕێبەرەیدان ئەو جێگای کورد بزووتنەوەی و دیموکرات حیزبی کە دەزانی
 .بیوەشێنن دەتوانن کە
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 و تواندا بەو دیدکە مرۆڤدی کە نداکەمەوە بیر وا من نەبووەتەوە؟ دروست دیکە قاسملوویەکی ساڵەدا، ٣١ لەم چی بۆ
 لە بەرزتددر زانسددتیی بڕوانددامەی بە کەسددانێک دەکددرێ. نددابنەوە دایددک لە قاسددملوو،.د لێهاتووییددانەی و بەهددرە

 هەر کەسدایەتییە، لەو زمدانزانتر نێودەوڵەتییەکدان، پێوەنددییە و دیپلۆماسی لە شارەزاتر قاسملوو لە قاسملوو،.د
 و تایبەتمەنددییانە ئەو هەمدووی هاوکداتی کدۆکردنەوەی خدۆدا لە بەاڵم. بدبن پەیدا دا داهاتوو لە یا هەبن، ئێستا

 تێکۆشدان و خەبدات پڕۆسدەی لە تەنیا حیزبایەتی، و سیاسی دەوڵەمەندی ئەزموونی و ئیعتیبار و بەهرە کۆمەڵێک
 .دەبێ مسۆگەر کەسایەتییەک بۆ دا، ساڵە چەندین ڕێبەریکردنی و
 
 جیداوازییەکی پێشدوو سدەدەی و سدەردەم لەگەڵ ئیسدتا سدەدەی و ئیسدتا سدەردەمی بدێ، بیر لە ئەوەشمان دەبێ تازە

. پێشوو سەردەمی لە سەختترە زۆر ئیستادا سەردەمی لە کاریزما، ڕێبەرێکی شکڵگرتنی و سەرهەڵدان. هەیە گەورەی
 پێگەیاندددن، خددۆ و خوێندددن لە کەمتددری پشددکێکی( کددۆمەڵ نێددو لە چ و حیددز  نێددو لە چ) پێشددوو سددەردەمی تدداکی

 ئازادییەکدانی و مداف و بەهرەکدان لە وەرگدرتن سدوود دەرەوە، دنیدای بە پیوەنددیگرتن زانیداری، بە دەستڕاگەیشتن
 و خەبدات و شۆڕشدگێرانە کداری بنەڕەتیدی هەرە بدایەخێکی کدۆدا، پێنداوی لە تداک فیدداکردنی خدۆ. دەبڕا پێ خۆی

 بە. بدکەن ئیددارە حیدز  دەیدانتوانی ئێسدتا لە هاسدانتر ڕێدبەران ئاکامددا، لە. بوو پێشوودا سەردەمی لە تێکۆشان
 و حیدددز  و، متمدددانە و سدددەرنج جێگدددای دەبدددوونە زووتدددر هەبدددایە، زۆریدددان لێهددداتوویی و تواندددا ئەگەر تدددایبەتی

 دەتدوانن هاسدانتر کراوەتدرە، گوێیدان و چداو تاکەکدان دا ئێسدتا سدەردەمی لە. ڕادەوەستان پشتیان لە جەماوەرەکەی
 تەندانەت نرخانددن، و هەڵسدەنگاندن بدۆ هەیە زیاتریدان توانایەکی. بکەنەوە نەقد کەسایەتییەکان و ڕووداوەکان

 هەمدوو تداک. هداتوە سدەردا بە گدۆڕانی سیاسدی، کاری و حیزبایەتی کولتووری. حیزبەکانیان بۆ کێشەخوڵقاندن بۆ
 الیەن لە ڕێبەریکددردن ئەرکددی ڕاسددتیانەش ئەم. وەالنددانێ گشددتیدا و حیددز  بەرژەوەندددیی پێندداوی لە خددۆی شددتێکی

 بە حیدزبەکەی و، نەبدوو «سەرۆک» قاسملوو،.د کە دەکەمەوە تەئکید ئەوەی لەگەڵ. کردوە دژوار زۆر تاکەکەسیان
 .بوو کۆمەڵدا بە ڕێبەرییەکی رەئسی لە بەڵکوو نەدەبرد، بەڕێوە تاکەکەسی شێوەی

 
  وەک ڕێبەرێکی هەڵنەکەوتنەوەی یا دروستنەبوونەوە گەڵ لە پێوەندی هەرلە دیکەش خاڵی دوو پێویستە

 :بکەم پێ ئاماژە قاسملوو،.د
 

  بۆ بوون هۆیەک لێکدابڕانەکانیش، و لەتبوونەکان و نێوحیزبەکان نێوخۆییەکانی ناکۆکێیە و ملمالنێیەکان ؛یەکەم
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 ئەم بەهدۆی. کوردسدتان ڕۆژهەاڵتدی بۆ دیار زۆر سیاسیی ڕێبەرێکی هێمای ببێتە کە بەهێز ڕێبەرێکی دروستنەبوونی
 لە و، شددکێنراون و شددکاو زۆر بددووبن، دروسددت سددااڵنەدا لەو ڕێبەرانێکددیش نددیمچە ئەگەر کێشددانە، و ندداکۆکی جددۆرە

 .بۆتەوە کەم قورساییان و سەن  و بایەخ و ئیعتیبار
 

 یدا ڕێدبەر دروسدتکردنی هەوڵدی ڕۆژهەاڵتەوە حیزبەکدانی الیەن لە دواییددا، دەیەی ٣ - ٢ لەم کە وانیدیە ؛دووهەم
 و سەرکردە هێمای ڕادەی تا کەسانێک دراوە هەوڵ حیزبەکاندا زۆربەی نێو لە. نەدرابێ ڕۆژهەاڵت، بۆ سەرکردەیەک
 هەواڵنە جدۆرە ئەم ئەوەی گەڵ لە. بکدرێنەوە زەق ڕۆژهەاڵت، بۆ بەڵکوو حیزبە ئەو بۆ هەر نەک سیاسی ڕێبەرێکی
 و کولتدوور و، پێدداوە پەرە دا حیزبدانە ئەو نێو لە تاکپەرستییشیان دیاردەی و نەخۆشی و زیانبار ملبەملەی جۆرێک

 دروسدددتکردنی هدددۆی بە نەبدددوون هەواڵنە ئەو بەاڵم بەقوربدددانی، کدددراوە پێناویددددا لە حیزبایەتیشدددیان بنەماکدددانی
 بە خۆیانددا حیزبەکەی لە کە ڕێبەرانێک جێدا، لە هەر. ڕۆژهەاڵت هەموو بۆ نمادێک و سیاسی ڕێبەری و سەرکردە
 بدازنەیەکی لە وەرگیرانیدان ،«ڕێدبەر» بووبنە نێوخۆییدا ناسالمی ملمالنێیەکی پڕۆسەی لە و ناسروشتی شێوەیەکی
 .نییە هاسان «ڕێبەر» وەک گشتیدا و گەورەتر

 
 :، دوو هۆی هەبووە(هەوڵی ڕیبەرسازی)بەرهەم نەدان و ناسەرکەوتوویی ئەم هەواڵنەش 

 
 الیەن لە ڕێدبەری تواناکدانی سدەلماندنی و نوانددن و تێکۆشدان و خەبدات ڕەوتی لە ڕێبەر و سەرکردە ؛هۆی یەکەم

 بە نەک دەبدێ دروسدت سدەرکردەبوونی قابلییەتەکانی بە جەماوەر هەروەها و حیز  کۆی داننانی و، کەسەکە خودی
 و ئەنددام ژمدارەیەک دانراوی بۆ پالن سەیروسەمەرەی نمایشی و دروشمدان و پوستێرسازکردن بە و ئەنقەست دەستی

 .کۆمەاڵیەتییەکاندا تۆڕە لە بەتایبەتی حیزبەکە الیەنگری
 

 تەنکاواندا، و جۆگە لە نەک دەدۆزرێتەوە نەهەن  دا دەریا لە و گەورە و قووڵ چەمی لە کە وا هەر ؛هۆی دووهەم
 .بچووکدا حیزبی لە نەک دەبێ دروست گەورەدا حیزبی لە گەورەش ڕێبەری

 
 کەمایەسیی ڕێبەریی سیاسی لە ڕۆژهەاڵت چۆن چارەسەر دەکرێ؟

 
  لەحیزبە جگە ڕۆژهەاڵتیش، سیاسیی گۆڕەپانی. دەکەین ڕۆژهەاڵت بۆ «سیاسی ڕێبەریی» لە باس ئێمە
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 ڕێبەریدیە یدا ڕێدبەر ئەو سدەرەکییەکەی بەردەنگە. تیدایە دیکەشی بەردەنگی و ئەکتەر ئەندامانیان، و سیاسییەکان
 چارەسدددەری لە بددداس دەمەوێ مدددن کە فددداکتەرەیە بەو سدددەرنجدان بە. کوردسدددتانە ڕۆژهەاڵتدددی خەڵکدددی سیاسدددییە،
 .بکەم کوردستاندا ڕۆژهەاڵتی لە سیاسی ڕێبەریی کەمایەسیی

 
 کەوتدنەوە و یەکگدرتنەوە و بەخۆداچوونەوە بێ ئێستا، زیانبارەکانی حیزبییە ملمالنێ و ناکۆکی بە کۆتاییهێنان بێ

 لە سیاسددییەکان حیددزبە یەکگرتنددی بددێ دووهەنگاوەشدددا، ئەم دوای بە لێکدددابڕاوەکان، و لەتبددوو حیددزبە سددەریەکی
 تواناکدانی و زەرفیدیەت و ویسدت خوێندنەوەی بێ ئەمانەشدا، کۆی گەڵ لە سیاسیدا، هاوپەیمانەتییەکی چوارچیوەی
 ڕێبەرییەکدی پشدتیوانییان، ڕاکێشدانی بدێ و مافەکانیدان بدۆ خەبات و سیاسی کاری بۆ ڕۆژهەاڵت نێوخۆی لە خەڵک
 دەکدددرێ بکدددرێن، پێویسدددتە ئددداڵوگۆڕانەی ئەم دڵدددی لە. ندددابێ دروسدددت خەڵدددک، متمدددانەی جێگدددای و کدددارا سیاسدددی

 نداتوانێ سدەرەتادا، لە تدایبەتی بە ڕێبەریدیە ئەو. بندوێنێ خۆی مێژوویی ڕۆڵی و بگرێ شکڵ سیاسی، ڕێبەرێیەکی
 هەنداوی لە هەڵقدوواڵو یدا جیداواز، ڕێکخراوی و حیز  لە سیما کۆمەڵێک لە دەکرێ. بێ تاکەکەس یا تاکەکەسی،

 هەنگدداوانەدا، ئەو پێشددی چددوونە ڕەوتددی لە نیددیە دووریددش. بددێ پێددک خەبددات، مەیدددانی و بددوار و شددێواز چەنددد
 کە ندابێ ئەوە کەسدە، ئەو دڵنیام بەاڵم. سیاسی ڕێبەری هێمای بەرجەستەترین بە ببێ نێویاندا لە کەسایەتییەک

 بەو دەبێدت کەسدایەتییەک بەڵکدوو. مێژینەیەتدی لە ئدارەزووی ڕۆژهەاڵت، دیداری هەرە ڕێبەری و سەرکردە بە بوون
 سیاسییەکان حیزبە ئاستی لە هاوپەیمانی و یەکگرتوویی دروستکردنی لە هەبێ ڕۆڵی زۆرترین دەتوانێ کە هێمایە
 گرێدددانەوەی و بەسددتنەوە پێددک لە و، هاوپەیمددانییە ئەم الی بددۆ ڕۆژهەاڵت خەڵکددی پشددتیوانیی ڕاکێشددانی لە و،

 .کوردستاندا ڕۆژهەاڵتی لە ئازادیخوازی و نەتەوەیی بزووتنەوەی و خەڵک
 *** 
 کراوە ئامادە«تیرۆریزم قوربانیی کورد» مەجازیی سمیناری بۆ*  
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 زادە شاڕوخ حەسەن

 
 دوکتور قاسملوو؛ ڕێبازێک بۆ ڕووناکبیری کورد

 
 (کورتەمێژوویەکی ڕەوتی ڕووناکبیریی کورد)

 
٢ 

  
 یەک لە بدابەت دوو هەاڵواردندی و جیداکردنەوە ماندای بە( intellectualism) ڕوونداکبیری چەمکدی بنەڕەتدا لە

 شددرۆڤە و یەکتددری لە بدداس دوو شددەنکردنی بەجیددا واتددای ڕووندداکبیری نەریتددی بڵێددین دەبددێ کەواتە. دێ مددژاردا
 نەریدت، لە ڕەخدنە بەرژەوەندییەک و چاوەڕوانی هیچ بێ بوێرانە کەسێکە ڕووناکبیر تر واتایەکی بە یا! کردنیەتی

 ئاکدامی گشدتی بەشدێوەیەکی. بکدا بدابردەڵە مدافی لە بەرگدری جیدابیرییەی و زانسدت بەو و بگرێ دەستەاڵت و هێز
 لدێ( فایددەگرایی)بێرمەندی  و «ئاسایش و بەختەوەریی» ،«زانستی شێوازی» ڕەهەندیی و مۆدێڵ سێ ڕووناکبیری
 .دەردەقوڵێ

 
 باوەرەکدانی سدەرجەم لەبیرکردندی بە کە ئورووپدا ڕینسانسدی. ڕۆژئداوایە مڵکدی «نوێبدوونەوە» سدەربەندی بێگومدان
 :دامەزراند نوێی هزری ڕەوتی دوو پێکرد دەستی مرۆ  و بوون ئاسمانی،
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 . ڕاسیۆنالیزم یا ئاوەزمەندی یەکەم،
 .ئەمپریسیزم یا هەستمەندی دووهەم،

 
 سدەرچڵەپۆپەی گەیشدتە هێگدڵ و نیتز سپینۆزا، وەک کەسانی خوانی لەسەر و پێکرد دەستی دێکارت بە ئاوەزمەندی

 میددل و هیددوم برێکڵددی، الک، جددان و پێکددرد دەسددتی بددیکەن فرانسددیس وەک کەسددانی ڕای بە هەسددتمەندیش و، خددۆی
 .بوون زاڵ بەسەریدا

 
 وشدەی داهدات، «هەسدتی» الیەنەکدانی لە بەشدێک بەگدژ و کدرد ئداوەزی ئەوپەر مەعدریفەی دە پشدتی ڕاسیونالیزم

 «هەسدتی» ڕاسدتییەکانی کردندی ئاشدکرا و ڕوونبوونەوە بەپێی ڕاسیۆنالیستەکان کە گوورا ئالێرەدا «ڕووناکبیری»
 دژی کە دەگددوترا کەسددێک بە ڕووندداکبیر. هەڵبددژارد خۆیددان بددۆ ڕووناکبیریددان پێناسددەی خۆیددان، هددزری و بدداوەر بە

 حەشداری و سدوڕ و بدێ نهێندی و شداردراوە و ببەزێندێ ئداوەز ئەوپەر سنوورەکانی کە حەقیقەتێک و ڕاستی هەرجۆرە
 وردە زایینیددا هەژدەی و حەڤددە سدەدەی لە لووتکە، بە گەیشتن دوای ئاوەزمەندی سەردەمی بەاڵم. دەگوترا هەبێ،
 هەموو و کردەوە ڕەد مرۆڤیشی و جیهانی ئاوەزی الیەنی هەستمەندی. کرد لێژ هەستمەندی بۆ جێگای و داکشا وردە

 بە ڕۆژئداوایی ڕوونداکبیرانی. کدرد شدرۆڤە بێماندا بە مێتافیزیکیشدی و بدانخۆزاو ڕاسدتییەکانی لێکدانەوی و مەبەست
 لە ئەویدان بەهدای و بدایەخ و دا مدرۆ  بە گرینگییدان سدەربەخۆ شدێوەیەکی بە شداردراوەکان نهێنیدیە ڕەدکردنەوەی
 چدداخی تێفکرینددی ڕەسددەنی ڕەچەڵەکددی و ڕە  وەک «یزمئۆمددان» کە بددوو ئەوە. دا لەدوو سرووشددتدا؛ ڕاسددتیەکانی
 لە و ناسدین پێدوەری کدردە مرۆڤیدان مداکی یەید ، جیهدانی بە باوەر و متمانە نەبوونی لە و پشکووت ڕەوشەنگەری

 و سددنووردار نددابێ بددایەخەوە و گددرینگییە هەمددووە بەو وەهددا بددوونەوەرێکی. کددردەوە قددوت خددوڵقێنەر خددوای جێگددای
 وەک لیبرالیدزم و ئۆمدانیزم. بدوو ندوێ جیهدانی تێفکریندی دووهەمی بناخەی «لیبرالیزم» بۆیە هەر بێ، بەستراوە

 بە کددردەوە ڕەد کالسددیکەکانی نەریددتە و ئددۆلی مەعددریفەی ڕووندداکبیری، چەمکددی پێشددکەوتووی و نددوێ هددزری دوو
 شدەقڵ تێددا کۆمەڵگەی بایەخی و متمانە کە بەڵێنییەک و گرێبەست کۆمەاڵیەتی، گرێبەستی کردە یاسای یەکجاری
 جوگرافیدایی دیاریکراوەکدانی سدنوورە بە سدەر پەیمانی، یاسای کە حاڵیکدا لە ناسیۆنالیزم کە بوو ئەلێرەدا. گرت
 .بوو لەدایک پێچەوانەکەی بە ئەنتێرناسیۆنالیزم، و بێ
 
  بزووتنەوەی دەگەڵ هاوکات خوێندبوویان ئێراندا دەرەوەی لە کە کەسانەی ئەو لەالیەن مەفهوومانە و چەمک ئەم
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 .گرتەوە «نیشتمانپەرەوەری» و «نەتەوە» وشەی جێگای و کران ئێران هاوردەی مەشروتییەت
 

 زاران سدەر کەوتە فەرانسدە لە درێفدووس ئاڵفرێد بوونی بێتاوان دوای خۆی مۆدێرنەکەی مانا بە ڕووناکبیری بەاڵم
 واڵتە ئەم ژۆرنالیسددتەکانی و بیرمەندددان لە کەس ٣١١ واژۆکردنددی و زۆال ئێمیددل پشددتیوانی نددامەی نووسددینی بە و

 !بوو ئیسرائیل دەوڵەتی دامەزراندنی( دواتر ساڵ ٥١ نزیک)دواتر ئاکامەکەشی کە داگرت ڕۆژئاوایی جیهانی هەموو
 

 شددددەبەنگی ڕووسددددەکان، دەگەڵ لەشددددەڕ( قەجەر مەحرووسددددەی مەمددددالیکی) واڵتددددی لە قەجەرەکددددان شددددکانی دوای
 فەتحەلدی کدوری ،«میدرزا عەباس». کرد دۆڕانە و شکان ئەو خەسارناسی بە دەستیان مەملەکەتە ئەو هەڵکەوتەی

 دەسددت و خۆپێگەیاندددن و خوێندددن بە درێژەپێدددان بددۆ و هەڵبددژارد حکددومەتی بە سددەر الوانددی لە کەسددانێک شددا
 میرزا» و «تاڵبۆف» کەسەکان یەکەم لە کە دەرەوە ناردە نیزامی زانستی بە بەتایبەت ڕۆژ زانستی بە وێڕاگێشتن
 و چاکسددازیخوازان نێددوان مەدوای ئەمیرکەبیددر وەک کەسددێک هاتنەمەیدددانی بە دواتددر بەاڵم. بددوون «خددان مەلکددم

 دەتددوانین سددەردەم ئەو ڕووندداکبیرانی کدداریگەرترین لە. پێدددرا پەرەی پتددر زانسددت و بددوو زیدداتر موحافیزەکارەکددان
 مەحرووسددەی مەمدداملیکی لە نددوێی ڕینسانسددێکی کە بکەیددن تەورێددزی ی«ئاخوندددزادە فەتحەلددی میددرزا» بە ئامدداژە
 کەواتە. دەنووسی تشتی ڕۆژئاوا گەالنی کولتووری و قەجەر دەرباری نەشیاوی نەریتی بەدژی و پێکرد دەست قەجەر
 بە و بددووە ڕووندداکبیران و ڕەوشددەنگەری چدداخی پڕشددنگدارترین «مەشددروتییەت شۆڕشددی» سددەردەمی بڵێددین دەبددێ

 و الپەرەکدددان سدددەر کەوتە فەرانسدددی فەیلەسدددوفانی بەتدددایبەت ڕوانیندددی و هدددزر ڕۆژنامەکدددان یەکەم دامەزرانددددنی
 بدددۆ پەنجددداوە دەیەی نێوەراسدددتەکانی لە) دواتدددر هەڵدددبەت دا، ڕووی سدددەردەمدا ئەو ئێراندددی لە نوێبدددوونەوەیەک

 مەلەکیدان، مسدتەفا) هەڵددا سدەریان « Religious Intellectualism» ئدۆلیش ڕوونداکبیرانی لە چینێک(ژوور
 پاراو خۆیان نوێی هزری و بوون چاالک بەشەدا لەم و( …و شەریعەتی عەلی.د شەبستەری، موجتەهیدی سرووش،
 .پێدەکرد باڵوەیان و دەکرد

 
 چدداخی دوای دەگەڵ خددۆی زۆر کددوردیش ئێلیتددی و نەبددوو جیددا نوێبددوونەوە و پێشددڤەچوون ڕەوتەی لەم کوردسددتانیش
 ژێوۆپۆلۆتیدک، هدۆی بە کە کوردسدتان بداکووری بەشدی تر بەتایبەتی هیندێک دەکرد هاوتەری  ئورووپا ڕێنسانسی
 نەریتدی هینددێ بە دژ بیدری تدر هۆکداری کۆمەڵێدک و ڕۆژئاوا سنوورەکانی دەگەڵ نزیکایەتی تایبەت، هەڵکەوتەی
 لە زاییندددی هەژدەی و حەڤددددە سدددەدەکانی دوای نەتەوەیدددی جیهدددانبینیی لەمەڕ تدددایبەت بە نوێبدددوونەوە و کالسدددیک
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 خدانی ئەحدمەدی کەسدایەتی بە ڕەوتە ئەم بڵێدین دەتدوانین! هاویشدت نوێخدوازی ڕووناکبیری گۆمی دە خۆی ڕۆژئاوا،
 تەیددران، فەقددێ) کددورد هەڵددکەوتەی هەڤدددە، و شددازدە کۆتددایی سددەدەکانی جیلددی و پێکددرد دەسددتی( ز ١٦٥١-١٧١٦)

 بدداڵو زانسددتیان و نددوێ بیددری و نەتەوەیددی ڕەوشددەنگەری شددێعر و وێددژە زمددانی بە( …و جزیددری مەالی حەریددری،
 ئاوانگدداردی و ڕۆژئاواییەکددان دەگەڵ وێژەیددی زانسددتی بددوونی هاوتەریدد  بددۆ بەڵددگەیە خددانی زینددی و مەم. دەکددردەوە
 .جیهانییە شاکارێکی و کوردی ئەدەبی

 
 و فەیلەسدوف وەک خۆشدی و دەکدا شدێ پدۆی و تدان و هێنداویتەوە ئیسدالمی و یوندانی فەلسدەفی ڕواندگەی لە گەلێک

 نەریتددی و بیددر هیندددێ دژی بە ناوازەیەیدددا بەرهەمە لەم خددانی دەکددات، وێنددا دەوارن زانسددتی مەزنددی سددۆفییەکی
 بەرەوپێشدڤەچوون بیدری لە و دەکدا کەو و شەن ئەوین و خەبات و ژیان ڕەهەندەکانی هەموو و دەرووخێ کۆمەڵگەدا
 .شادەقە کورد نەتەوەیی خۆئاگایی بۆ زین و مەم دایە،

 
 و دەکدددردەوە جیهدددانی ناوبدددانگی پێشدددگۆییەکانی لەبەر «نوسدددترادامووس» فەرانسدددە لە ئەگە بڵێدددین ئەوەش بدددا

 سداڵ چەندد تەنانەت و ئەودا سەردەمی لە ڕێک هەر کردوە خۆی دوای ساڵ سەد چەند ڕووداوەکانی بۆ خوێندنەوەی
 و زانسدددت ئەو( یارسدددان)یددداری ی(ز ١٥٥٣ - ١٤٩٢) «جددداف بەگدددی ئێدددڵ» شدددارەزوور لە نوسدددترادامووس، لە بەر

 ئەمدڕۆی باسدی پدێش سداڵ سەد پێنج میناک بۆ تێڕامانن، و سەرنجن جێ زۆر و هەبووە پێشگۆییانەی و خوێندنەوە
 …دەفەرموێ و دەکا دوایی ڕووداوەکانی و ئێران

 
 دەبێ مەجبووری بە تاعات
 دەبێ بلووری بازاری دی

 دەبێ فەخفووری و چینی
 دەبێ جەمهووری گوڵبانگی
 دەبێ هەروا و بووە هەروا
 …دەڵێ درێژەدا لە یا

 دەبێ مەڕ و گور  دیوانی
 دەبێ شەڕ بە بەیدا دەشتی
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 دەبێ زەڕ و زێڕ بۆ گشتی
 دەبێ شەن  بە سەرباز شەڕی
 دەبێ هەروا و بووە هەوا

  
 مندااڵن وشدەی فەرهەنگی( نەوبەهار) زارۆکان ی«نۆبار» فەرهەنگی و شێعر چڕینی و هۆنینەوە بە خانی ئەحمەدی
 وەک مرۆڤایەتییەکدان زانسدتە تدوێژەرانی و ڕوونداکبیران لە زۆرێدک ڕای بە کە پێکرد دەست هزری مەزنی شۆڕشێکی
 .ناسکرن دێتە کورد ناسیونالیزمی باوکی

  
 بازار کەسادە قەوی کوو بکەم چ

 خەریدار ڕا قوماش ژ نینن
 دینار و درا  تەمەع ژ یەعنی
 دلدار بوونە وە مەرا ژ هەریەک
 پوولێک بە بدەی تەمام علم گەر

 سوولێک بە حکمەتی تو بفروشی
 جامی خوە مەیتەری ناکەتە کەس

 نزامی کەسەک ڕاناگرتن
  

 دانەوە پەند  بەاڵم زانست و عیلم بوونی بایەخ بێ لە هیوایە بێ نەختێک ئەگەرچی هۆنراوەیەدا لەو نەمر خانیی
 هەسدددت هدددزری نوێبددوونەوەیەکی خانیددددا تێفکرینددی نەسدددتی لە و دەزاندددێ پێویسددت بە ڕۆژ زانسدددتی بە بددڕەودان و

 و یەکگرتدوویی بە هاوسدێ گەالندی وەک گەلەکەی خدوازە ئداواتە بەردەوام و ناوەسدتێ بەوە هەر نداوبراو. پێدەکرێ
 سدەرقاڵی خۆمدان خۆمداڵییەی دەوڵەتە ئەم ئداالی و سێبەر ژێر لە و بدەن حکوماتێک دامەزراندنی هەوڵی تەبایی
 ئێستاشددی کە هەڤدددەیە سددەدەی کددوردی شدداعیرێکی نەسددتی و هەسددت سددەرچڵەپۆپەی ئەمە کە بددین خوێندددن و عددیلم
 …دەفەرموێ جەنابیان! نەبووە هەڵتاوێن کورد هەڵکەوتەی لە زۆرێک الی داخوازییە ئەم دابێ دەگەڵ
 ئیتفاقێک مە هەبوا دێ گەر
 ئینقیادەک مە بکرا ڤێکڕا
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 تەمامی عەجەم و عەرە  و ڕووم
 یواڵمێ دکر مەڕا ژ هەمیان
 دەوڵەت و دین مە دەکر تەکمیل
 حیکمەت و عیلم مە دەکرد تەحسیل

 
 کەسدددایەتیی( ز ١٧١١ - ١٧٥٩) قوبدددادی خاندددای مەزن کوردسدددتانی تدددری سدددووچێکی لە و دا سدددەرووبەندی لەو هە

 شێعری هۆنینەوەی بە هەورامی
  
 شەکەرەن فارسی مەواجان هەرچەن»

 تەرەن شیرین بەڵ شەکەر جە کوردی
 ئەندێش پر دوونیای جە یەقینەن
 «وێش زوان وە دڵشادەن هەرکەس

  
 دەوری ئدۆلیش چاکسازیخوازێکی وەک تەنانەت و نیشتمان پرسی دەڕوانێتە نوێ بیرکردنەوەیەکی و زمانی شۆرشێکی
 هدیچ ئێستا هەتا بەداخەوە) کوردی زمانی سەر وەرگێراوەت پیرۆزی قورئانی کە بووە کەس یەکەم دەڵێن و هەبووە

 ئەمە کە کدورد خەڵقدی باشدتری هەرچدی تێگەیشدتنی مەبەسدتی بە( نییە دا بەردەست لە وەرگێرانە لەو نوسخەیەک
 مەزنی شۆڕشێکی و ئەلمانی زمانی سەر هێنا ئینجیلی پیرۆزی کتێبی کە لۆتێرە مارتین کارەکەی ڕێک سەردەمدا لەو
 .بوو پرۆتستانیزم گوورانی ئاکامەکەشی کە پێکرد دەست

  
 هینددێ گژداهداتنی بە و ڕخنەگدرتن ئدازادیخوازی، بیدری کە شداعیرەیە ئەو( ز ١٨١٦ - ١٨٩٧)کدۆیی قدادری حاجی
 :دا پاڵر وەبەر کۆمەڵگەی سەقەتەکانی و باو نەریتی

  
 دوونیا کە تێدەگەن وا گەردش نەچووتنە هیچتان)

 (تاران لە عەجەم شاهی و ڕۆمە پادشاهی هەر
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 :دەفەرموێ یا
  
 کایەز و تەئریخ و دەفتەر و کتێ »
 زوبانی بنووسرایە گەر کوردی بە
 پادشامان و میر و شێخ و مەال
 «نیشانی و ناو دەما مەحشەر هەتا

  
 پێشدکەوتووەکان کۆمەڵگە هزری دەگەڵ هاوکات کە کوردە ئێلیتی و هەڵکەوتە ڕووناکبیری هزریی الیەنی ئەو ئەمە

 گۆڕانخددوازی هەسددتی نەتەوایەتددی، بیددری( ز ١٩٨٤-١٩١٣)جگەرخددوێن ی«ئەز کددیم» هددۆنراوەی بە و پددێش دەچددووە
 و دیرۆکییەکددان ڕووداوە گێددڕانەوەی بە و دەشددکێنێ ئاسددمان شددەقڵی کددورد شدداعیرانی خددوانی لەسددەر هددزر و ڕوانددگە

 .دادەگرێ ڕەوشەنگەری و زانست لەسەر پێ هەر کورد گەلی نشێوی و هەوراز و نوشست و سەرکەوتن
 
 لە جددگە جیهددان لە ژن مێژوونووسددی یەکەم( ١٨٤٨ - ١٨١٤) ئەردەاڵن مەسددتوورەی بە ناسددراو خددان شددەرەف مدداه یددا

 و دەشدکێنێ ڕەچە نڤیسدکار ڕوونداکبیرێکی وەک نەبدوو بایەخەکێ هیچ ژن کە سەردەمێکدا لە شێعرییەکانی بەرهەمە
 .مەیدان دێتە ژنامە

 
 چەمکدی بەدرخانییەکدان ماڵبداتی هەوڵی بە «کوردستان» ،(ه.ک ی١٢٧٧) ١٨٩٨ ساڵی لە کوردی ڕۆژنامەی یەکەم

 و ڕێکخسدتن خدۆ و جیهدانی بەرەوپێشدچوونی ئەنگوسدتەچاوی شدەوی لە بوو تیشکێک و پێدا برەو زیاتر ڕووناکبیری
 :پێکا ئامانجانەی ئەم باش ڕادەیەکی هەتا و نیشاندان

 
 سددێهەم،. کددورد پرسددی زەقکددردنەوەی بددۆ هەوڵدددان دووهەم،. دەرەوە کددوردانی نێددوان پێوەندددی ڕایەڵددکەی یەکەم،

 پێدک چدوارەم، و کدوردی ڕووناکبیریی بەستێنی لە بەتایبەت کوردی وێژەی و فەرهەن  لە وەرچەرخان و گۆڕانکاری
 .کوردستان دەگەڵ ڕۆژئاوایی زانستی دامەزراوەکانی و ناسان ڕۆژهەاڵت گرێدانی

 
  کە دەگوترا پێشتر بووە، ساڵێکدا چ لە ڕۆژهەاڵت کوردستانی ڕۆژنامەی یەکەم ئاخۆ نازانین ڕێکی بە بەداخەوە
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-١٨٨٧  شدکاک سدمکۆی)ئایدا سمایل دەستەاڵتداری سەردەمی لە ١٩٢١ سەرەتاکانی کە «کورد ڕۆژی» حەوتوونامەی
 و دەبدۆوە بداڵو و چداپ ورمدێ لە زادە تورجدانی محەمدمەدی مەال ماموستا لەالیەن ناوبراو شۆڕشی ڕەوتی لە( ز١٩٣١
 دوو کە دکەن لەوە بددداس دواییدددانە ئەم توێژینەوەکدددانی بەاڵم دادەندددرا؛ ڕۆژهەاڵت کدددوردی باڵوکدددراوەی یەکەم وەک

 نێدوان لە «تەمەدون» باڵڤدۆگی هەروەهدا ١٩١٧ و ١٩١٦ سداڵەکانی لە «بیستون» و «ساق  شەهابی» باڵوکراوەی
 .کراون وەشان کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە کوردی زمانی بە سنە و کرماشان لە ١٩١٥ هەتا ١٩١٣ ساڵەکانی

 
 و سدددێهەم جیهددانی واڵتدددانی جەرگەی نێددو بدددۆ ڕۆژئدداوایی واڵتدددانی هدداتنی و جیهدددانی یەکەمددی شددەڕی دوای بەاڵم

 ڕواندگەی بە بەتدایبەت کالسدیک سدەردەمی و مدۆدێرن جیهدانی نێوان دژوازیی لە ناڕوون و ڵێڵ ڕەوشێکی مانەوەیان،
( ١٣٢١) «ژێکداف» کدۆمەڵەی پداڵەوی سدەردەمی ئێراندی شدپرزەی دۆخدی لە و نێدوەدا لەم. بدوو درووسدت سیاسییەوە
 زۆری هەرە بەشددی و، دامەزرا کوردسددتان ڕۆژهەاڵتددی لە کددورد کددۆمەاڵیەتی و سیاسددی ڕووندداکبیرانی دەسددتی لەسددەر

 تددوێژێکی و چددین هەمددوو بەشددداری بە و کددردەوە کددۆ یەکتددر لەدەوری وێژەیددی چاالکددانی تددایبەت بە ڕووندداکبیران
 ڕۆژنددامەی دە ناسیونالیسدتی بیددری باڵوکدردنەوەی بە و( ١٣٢٤)دامەزرانددد کوردسدتانیان دێمددوکراتی حیزبدی کدۆمەڵگە

 کەسدایەتیی ژندان؛ یەکیەتیدی دامەزرانددنی و( گڕوگاڵ)منااڵن بە تایبەت باڵوکراوەی یەکەم چاپی و «کوردستان»
 .کرد وێنا مەزن شکێنێکی ڕەچە و ڕێبەر وەک محەمەدی قازی پێشەوا نەمر

 
 ئەگە هەبدووە، ڕووناکبیریشدی پدێگەی هاوکدات فەرهەنگدی و کدۆمەاڵیەتی سیاسدی، کەسدایەتییەکی لە جیدا پێشدەوا
 کە کەسدەکانە یەکەمەین لە محەمەد قازی بڵێین دەتوانین وەرگرین، کەڵک ئۆلی ڕووناکبیریی چەمکی لە بمانهەوێ

 ئدایینی باوەڕەکانی و ئایین کە کالسیکەی و نەریتی کۆمەڵگە لەو پێش دەیە ٧ لە زیاتر ئۆلی، ڕووناکبیرێکی وەک
 ئددااڵی بە و پیددرۆز قورئددانی بە هاوکددات خددواردن سددوێند ژنددان، یەکیەتیددی دامەزراندددنی بە بددووە؛ خۆیدددا لەوپەڕی
 چەقبەسددتووی کددۆمەڵگەی لە نددوێی ڕوانگەیەکدی و کددرانەوەیەک و پێکددردوە دەسدت دینددی ڕێفددۆرمێکی …و کوردسدتان
 .خوڵقاند کوردستان ئەوکاتی
----- 

١ 
 
  ڕۆژهەاڵتی لە باسەکەمان بوو، کورد ڕووناکبیریی ڕەوتی کورتەمێژوویەکی کە باسەکەماندا یەکەمی بەشی لە
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 و دێمدوکرات حیزبدی) کوردسدتان کۆمداری. محەممەد قازی پێشەوا کاراکتێری و کوردستان کۆماری گەیاندە کوردستان
 لە تەنددانەت کوردسددتان ڕۆژهەاڵتددی لە رووندداکبیری، ڕەگددی و بنددایە ببددنە توانیددان( نەمددر پێشددەوای کەسددایەتیی
 هێنانە بوونەوە، نوێ هزری، شۆڕشی گرتەوە؛ ئێرانی نوێخوازی بەرامەی و بۆن هەڵبەت. کوردستان تری بەشەکانی
 دیپلۆماسییەکان، پێوەندییە دەرەوە، جیهانی دەگەڵ ڕێکخستن خۆ سیاسی، و فەلسەفی جۆراوجۆری چەمکگەلی ئارای

 ڕۆژندامە،) هدونەر کولتدوور، ڕاگەیانددن، بدوون، فێدر و زانست بە دان بڕەو جۆراوجۆرەکان، یەکیەتییە دامەزراندنی
 .گێڕاوە مەزنی ڕۆڵێکی ڕووناکبیری سەرەکیی کەرەسەی وەک( …و زگماکی زمانی بە قوتابخانە وێژە، شانۆ،

 
 ناوەنددی کدورد، زانیداریی کۆڕی) کوردستان لە ڕووناکبیری و سیاسی ڕەوتی و حیز  هەندێک دامەزراندنی پەنا لە

 و بەردەوام خەبدداتی درێددژەی لە هەر ،(…و شددێعر ڕۆمددان، چیددرۆک، ڕۆژنددامە، ڕمێنددی کلووپەکددان، و ڕۆشددنبیری
( ١٣٦٨-١٣١٩) قاسدملوو عەبدولڕەحمان.د مەزنی کەسایەتیی کوردستاندا ڕۆژهەاڵتی لە دێموکرات حیزبی نەپساوەی

 ئیعترافددی بە ئێستاشدددا تەنددانەت و خددۆی سددەردەمی لە زاتە ئەم تێگەیشددتنی و زانسددت بارسددتایی و قورسددایی کە
 و سیاسدی بدواری لە بەتدایبەت ڕوونداکبیری کانسێپتی تەنیا، بە دوژمنیش، تەنانەت و جۆراوجۆرەکان کەسایەتییە
 دەستەاڵت و هێز لە ڕەخنەی بوێرانە ئەو،! ئاست یەک بردە مۆدێڕن و نوێ جیهانی دەگەڵ کوردەوە فکریی ڕەهەندی

 خەڵکددی دەگەڵ ڕووناکبیرێددک تەوفیددری سددەرەکیی الیەنددی کەوابددوو دەگددرت، خددۆی کددۆمەڵگەی کەونەکددانی نەریددتە و
 بەگدژدا و ڕەخدنە و کالسدیکەکان نەریدتە کردندی ئەیاخ و هەاڵواردن خۆ ئەو تر ڕووناکبیرانەی بەناو ئەو و ئاسایی
 .دەکەن پێشێل خەڵک مافی کە دەستەاڵتانەیە ئەو هاتنی

 
 ڕوانینێکدی بە ئەگەرچی بووە، خۆی سەردەمی خوێندەواری و پێشکەوتوو هەرە ڕووناکبیرانی میناکی وەک قاسملوو.د

 «بێددرلین ئایزایددا» وەک هەر بەاڵم فەلسددەفی، تێفکرینددی و سیاسددەت مەیدددانی هدداتە( کۆمۆنیسددتی) تددۆخ چەپددی
 و تداک ئازادییەکانی دوکتور کاک بۆ. بگرین پێکیان دەکرێ جۆرێک بە لیتوانی لیبڕاڵی بیرمەندی( ز ١٩٩٧-١٩١٩)

 دامەزراندددنی ئەندێشددەکانی لە بەشددێک و سیاسددی ئددابووریی هددزری بەڕێزیددان بددوون، پڕبددایەخ گەلێددک دێموکراسددی
. نووسدیوە ددوە١٩٨٣ سداڵی لە «دێموکراتیدک سۆسدیالیزمی لەسدەر باسدێک کورتە» لە خۆی کوردانەی سۆسیالیزمێکی

 لە ڕەخددنە تددریش، لەالیەکددی و بددی سۆسیالیسددت لەالیەک سددارد شددەڕی سددەردەمی لە کە بددوو پددڕزەحمەت بەڕاسددتی
 ندوێ فەلسدەفیی و هدزری مەفاهیمی کوردیدا، سیاسیی ڕەوتێکی لە کە بوو جار یەکەم بۆ! بگری سۆڤیەت یەکیەتیی

  ئەسڵی لەمەڕ،( ز٢١١٢-١٩٢١) «ڕاڵز جان» وەک هەر دوکتور نەمر. بکرێ لەسەر شرۆڤەیان و ئامانج ببنە



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

63 
 

 .دەدوا ئازادی و جیاوازی بەرابەری،
 

 .بێ کۆمەاڵیەتی ڕەوشی و داهات پێوانەی دەبێ کار سۆسیالیزمدا لە: بەرابەری ئەسڵی
 

: جیداوازی ئەسدڵی. هەیە دێموکراسدی و ئدازادی بە قەلبدی بداوەڕی و دیکتداتۆرییەکە جدۆرە هەر دژی: ئازادی ئەسڵی
 فرۆشدی ڕۆژندامە نیسبەت بە کە پزیشکی، وەک تایبەت کاری هەندێک دەبێ بگیرێ لەبەرچاو پێوەر وەک کار ئەگە
 .بکرێ زیاتری هاوکاریی و دەرفەت دەبێ بۆیە هەر گرینگترە، و قورستر ئەرکی

 
 وەرگدرتن ئیلهدام بە قاسدملوو دوکتدور. بکدات دابەش عاداڵنە شێوەیەکی بە نەتەوەییەکانی داهاتە دەبێ سۆسیالیزم

 «دێموکراسددی مدداگزیمۆمی ئاسددتی» سددەردێڕی لەژێددر کە بددوو دێموکراسددییەوە لە جۆرێددک بەدوای «لینکددۆڵن» لە
 کە جددۆرە بەم «خەڵددک بددۆ و بە لە، حکددوومەت» شددێوەیەیە بەم و دەکددرێ پێناسددە( دێموکراسددی ئاسددتی زۆرتددرین)

 .بێ دەستەبەر کۆمەاڵیەتی عیداڵەتی و بەشداری بەرزترین نوێنەرەکان، باشترین
 

 ندداوی «دێموکراتیددک سۆسددیالیزمی» بە کە دەگەڕا سۆسددیالیزمدا لە سددێهەم مددۆدێلێکی دوای بە قاسددملوو ڕەوانشدداد
 .بکرێ بۆ پێناسەی خۆی بە تایبەت سیاسەتی و ئابووری و کولتوور بە و بوەشێتەوە کوردان واڵتی لە کە هێناوە
( ئەوکات) چێکۆسلۆڤاکی پێتەختی پڕا  لە( ١٩٦٢) ١٣٤١ ساڵی قاسملوو عەبدولڕەحمان.د زیندوو هەردەم شەهیدی
 و سدەرمایەداری ئدابووریی» وانەی زانستگەیەدا لەو ١٣٤٩ ساڵی هەتا و وەرگرت ئابوورییەکان زانستە لە دوکتورای
 و کوردسددتان» کتێبددی کە بددوو سدداڵیدا لەو هەر. دەگددوتەوە «ئددابووری گەشددەی بیددرۆکەی و سۆسیالیسددتی ئددابووریی

 ئاکدادێمی وەشدانی لەالیەن ١٩٦٣ دواتدر سداڵی و کردبدوو لەسدەر کداری دەوە١٩٥٧ ساڵی لە کە کرد ئامادە ی«کورد
 ئینگلیسدی، زمانەکدانی بە بەرهەمەی ئەم زوو زۆر هەر و بدۆوە باڵو چێکی زمانی بە پڕا  لە چێکۆسلۆڤاکی زانستی
 بداڵو و وەرگێدڕدراوە( کورمدانجی کدوردیی) و سدۆرانی کدوردیی و فارسدی فەڕانسەیی، سلۆڤاکی، لەهستانی، عەڕەبی،
 مێدژوو، لەسدەر جددی تدوێژینەوەی یەکەم وەک نووسدراوە سیاسدی، و ئدابووری ڕوانگەیەکدی بە کە کتێبە ئەم. کراوە

 سدەرچاوەیەکی بە بدێ؛ دەگەڵ ئێستاشدی هەتدا و نووسدراوە خدۆی نەوعی لە …و کورد پرسی جویڕافیا، ئابووری،
 .دەژمێردرێ کوردستان و کورد جۆراوجۆری بوارگەلی لە باش
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 ڕخدنەیەک وەک ڕەنگبێ ئەمەیان کە نەبوو حیزبی سەرکردەیەکی و سیاسی ڕووناکبیرێکی تەنیا بە هەر دوکتور کاک
 تدووش، کەشدێکی لە بدوو کەسدێک بەڵکدوو ئەژمدار، بێدتە ڕووناکبیرەکدان سیاسییە کەسایەتییە سەربەخۆیی سەر بۆ

 ڕۆژهەاڵت کددوردی و گشدتی بە کدورد نەتەوەی ژیدنگەی بدوومەلێڵی و تاریددک هاویشدتووی زوخدم و بەسدتەڵەک سدارد،
 لە ئەگەرچدی قاسدملوو نەمدر. دەگەشاندەوە سەربەستی ژینی و ماف و زانست ڕەوشەنگەری و خۆر ببووە بەتایبەتی،
 بەرزدا کدۆمەاڵیەتیی پدێگەی لە و خوێنددبووی ئورووپدا لە و ببدوو گەورە ئایدا دەوڵەمەندی و پۆشتە بنەماڵەیەکی

 هاویشدت سیاسدەت مەندی و شین گۆمی دە خۆی واقعیی خوێندنەوەیەکی بە! دەڕژا لێ پارەی و پووڵ و سەواد و بوو
 پێشدکەوتووانە و بەڵێنددەر ڕوونداکبیرە تیدپە لەو ئەو. نیشدتمانەکەی و گەل سەربەستیی ڕێبازی درێژەدەری بووە و
 خداوەن نەتەوەکەی ئدازادیخوازانەی داخدوازیی و مداف ڕۆشنگەریی بۆ بوو؛ خۆیدا نیشتمانی و خەڵک خزمەت لە بوو
 .کرد باوەڕەکەی قوربانیی خۆی تاکیی بەرژەوەندیی و بوو خۆی ڕای و بڕیار

 
 دەقێکدی ڕوون و تاریدک ،(١٩٧٤! )دەنووسدێ هدێمن مامۆسدتا نەمدر ی«ڕوون و تاریدک» بۆ پێشەکی قاسملوو شەهید
 بەاڵم هۆنیددویەتەوە، «هددێمن» کە وێددژەیین و پدداراو و پوخددت شددێعری دەسددکە دەیددان لەخددۆگری و ئەدەبددی تەواو

 خددوڵقێنەری بۆخددۆی دەڵێددی هەر پێدددەکا کەوی بدداڵە و دەکددا کەو و شددەن وەهددای زان ئددابووری و سیاسددی قاسددملووی
 وێژەیدددی ڕەخنەگرێکددی وەک و دەکدداتەوە لێددک چدداک ئەدەبییەکددانیش ڕێبددازە و دەناسددێ بدداش شددێعر ئەو شددێعرە،

: دەنووسددێ ڕووندددا و تاریددک پێشددەکیی لە بەشددێک لە. وشددەیە دەقیقددی مانددای بە ڕووندداکبیر کەسددێک دەیسددەلمێنێ
. دەکدەوێ بدەرچاو بەتدەوای هدێمندا شدێعرەکانی ندێوەرۆکی لده ڕەخنەگرانه ڕیوالیزمی ڕیوالیسته، شاعیرێکی هێمن»

 بداس شداعیرانه و ڕەخنەگدرانە چداوێکی به ئادەمیزاد و ژیان و تەبیعەت ئەساسییەکانی و گرین  هەره بداره هدێمن
 نیزیددک ندداتورالیزم لدده خۆیدددا شددێعری هێندددێ لدده زۆرجددار هددێمن. دەدا هدددان چددوون بەرەوپددێش بددۆ کددۆمەڵ و دەکددا

 وابزاندده هددەر. ناکدا کدۆمەڵ یدان تەبدیعەت سددەیری ڕەخندده چدداوی بده و دەکدا باسدی دەیبینێ که ئەوەی دەبێتەوه،
 لێیده ئاگای خۆشی وادیداره کەمده، وای شدێعری بدەاڵم. بدەرچاوان بیخاتده و بکێشدێ تەبێعدەت تابڵۆیدەکی دەیدهەوێ

 بندددەرەتیی سدددەبکی کددده ڕیودددالیزم سدددەر دەگەڕێتدددەوه و بەردەدا ندداتورالیزم زوو کەوتددووه، دوور ڕیددالیزم لدده کدده
 چەندد و «مەکده بیدرم لده» و «کوردسدتان بەهداری» لده ەتیتدایب بده ناتورالیزمده ئەو. شێعرەکانیەتی ندێوەرۆکی
 «.دەنوێنێ خۆی تردا شێعری

 
–  مێژوویی وتاری کۆمەڵێک چاپی و کردن ئامادە سەرپەرستیی ١٩٧٧ ساڵی فەڕانسەیی ی«چاڵیاند ژیراڵد»
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 ئدارچی» وەک سیاسدیی زانایدانی کەتێددا «Les kurdes et le Kurdistan» نداوی بە دەکدات کدورد سیاسدیی
 ئدابووری، کۆمەڵگە،) کورد پرسی لەسەر خۆیان بۆچوونی و ڕا «قاسملوو دوکتور» و «نەزان کەنداڵ» ،«ڕۆزوێڵت
 کوردەکددانی لەسددەر دوکتددور کدداک وتارەکددانی لە یەکێددک. کددردوە بدداس وردی بە گەلە ئەو ی(دیددرۆک و سیاسددیەت
 لەسدەر ندوێی و زانسدتی ڕەهەنددی فدرە و شدیکاری وتدارێکی حەق بە کە «سدووریە کوردەکدانی» نداوی بە ڕۆژئاوایە
 ڕۆژندامەی لە هەتداوی ی٤١ دەیەی کۆتدایی لە کە وتدارەیە دەیدان لەو جیدا ئەمە. کدردوە ئامدادە سووریە کوردەکانی

 پێدک سیمیناریشدی و کدۆنفڕانس کۆبدوونەوە، سدەدان و کدردۆتەوە بداڵو کوردسدتان دێمدوکراتی حیزبی ی«کوردستان»
 .هێناوە

 
 و تەشکیالت بواری لە) کوردی حیزبی مەزنترین دەستەاڵتی کاریزما ڕووناکبیرێکی وەک سەردەمێکدا لە دوکتور کاک

 ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئدداوا جەمسددەری دوو بەسددەر جیهددان بددوو، خۆیدددا گەرمەی لە سددارد شددەڕی کە دەسددت گددرتە( هێددزەوە
 ملیدان بیسدتەم سدەدەی مەزندی ئیددۆلۆژیی سدێ بدوو، لەئارادا عێراق و ئێران نێوان لە گەورە شەڕێکی ببوو، دابەش
 ڕێبەرایەتیدی. دامەزرابدوو ندوێ بداوەڕێکی بە و ئیسالمی تۆخی ئیدۆلۆژیی بە حکوومەتێک و نابوو یەکتر ملی دەبەر

 تفدی کردبدوو تاڵ هێندەی نە شیعی، ئیسالمیی و کۆمۆنیستی تۆخی جیهانبینیی لەنێو ناسیۆنالیست چەپی حیزبێکی
 و پۆست پێناو لە ڕووناکبیران بەناو لە بەرچاو بەشێکی کە سەردەمدا لەو! دەن قووتی کە شیرین هێندەش نە کەن
 ماف و دەکرد باس دێموکراسییان و ئازادی پرسی لێوەلەرزە بە نەزۆکانە و دەدا دەستەاڵتیان بارەگای شاباشی پارە
 و دووهەم پداڵەویی دوای چداخی لە. دەکدرد ملمالنێی خەبات مەیدانی لە مێرانە دەکرد، گۆم بن خەڵکیان ویستی و

 کە بدوون بوورسددا لە ئدۆلی و نەتەوەیدی چەپ، ڕووناکبیریی ڕەوتی، سێ ئێران ئیسالمیی ڕێژیمی کاری سەر هاتنە
 تایبەتمەندددییەکانی بەرچدداوترین لە. دەکددرد گەرایددی ئیسددالم و ناسددیۆنالیزم سۆسددیالیزم، وێژەمددانی بددۆ کاریددان

 کە بدێ، پێشدڕەوانە ڕوونداکبیرە لەو یەکێدک بدا پێشدەن ، نەڵدێم ئەگە دوکتدور کاک کە سەردەم ئەو ڕووناکبیرانی
 قاسدملوو دوکتدور. ددەکان-ناسدیۆنالیزم و چەپ ڕوونداکبیرانی تیپدی لە تدایبەت بە بدوون شۆڕشگێڕ و ئارمانج خاوەن
 کدردەوە بە» و «دەسدتەاڵت ڕەخدنەی» بدۆ گدۆڕی بدوون «ڕێندوێن و بەڵێنددەر» لە بەتەنیا هەر ڕۆشنگەری دروشمی
 و کدۆمەڵگەیە وشدیاری ویژداندی ڕوونداکبیر»: دەڵدێ سدارتر پدۆل ژان. زاڵمان دژی بە «خەبات مەیدانی نێو هاتنە
 فەلسدەفەی لە بەشدێک ئیعتدرازیش کردنێکدی واژۆ تەندانەت دەسدتەاڵت دژی بە نداڕەزایەتییەک جدۆرە هەر وایە پێی

 هەروەهدددا، و ئدددایینییەوە و ئەتنیکدددی پلدددۆرالیزمە هەمدددووە بەو ئێدددران وەک کدددۆمەڵگەیەکی لە« .ڕوونددداکبیرییە
 و ڕەها چەمکی فرە یەکتر، دژی بە کۆمەڵگە ئێلیتی هاتنی یەکتردا بەگژ سیاسی، داگیرکاریی نەزانی، دەمارگرژی،
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 بدۆ مدۆری و هەڵددێر ڕێچدکەی قاسدملوو دوکتدور کە بدوو زانستی ڕەخنەگرانەی و کردەوە بە تێکۆشانی و خەبات …
 !کرد شەق کورد گەلی و ئازادیخوازان سەرجەم

 
 کەڵددکەڵەی ڕووناکیدددەرێک وەک زۆرتددر دوکتددور کدداک دەردەکەوێ ڕوونددی بە چاالکییددانەی، و ئەزمددوون هەمددووە بەو

 و دەگەڕێ کورداندا مافی بەدوای کە هەوێتییەیە ئەم بوونەوەی چاالک بە و دایە مێشک لە ڕووناکبیری هەڵخستنی
 ئەمدانە دەدا؛ وەرزشدیش تەندانەت و هدونەر و زانسدت و وێدژە و چاندد بە گرینگی حیزبایەتیش بازنەی دەرەوەی لە

 .کورد مەزنەی زاتە ئەو ڕەهەندی فرە ڕووناکبیریی بۆ بەڵگەن هەمووی
 

 لە کە ئەوەیە بگیدرێ کودرستان دێموکراتی حیزبی و کورد مەزنەی زاتە لەو دەکرێ کە ڕەخنە بەرچاوترین ڕەنگبێ
 و دووهەم و بددوو لەت پددێ حیزبددی بەداخەوە کە داهێنددا ی،«فددیکس لیسددتەی» هەشددت کددۆنگرەی بەسددتنی ڕەوتددی
 تازیەبدار جیهدانی چەپدی ئدازادیخوازانی و کدورد و مەر  باوەشدی چووە بێدەنگی و ئەهوەنی بە بوو ئەوە دوامینیش

 .کرد
 بەشددەکانی هەمددوو لە دەتددوانین کە پددڕالیەنە ئەوەندددە قاسددملوو دوکتددور شددەهید سیاسددیی و ڕووندداکبیر کەسددایەتیی

 قاسدملوو. خوێندکاران زانستیی تێزی هەوێنی ببێتە و بکرێ لەسەر موتااڵی شەڕیشەوە هونەری بە تەنانەت زانست
 .کوردایەتی و زانست ڕووناکبیری، لە ڕێبازێکە
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 ڕچەشکێنی ناساندنی پرسی کورد بە دنیای دەرەوەقاسملوو . د

 
 

 
 
 
 
 

 عوسمان بایدەمیر

 
 کوردکانداڵ، لەگەڵ وتووێژێکددا لە تدورکیە لە پارلمانتدار و باکوور کوردی سیاسیی کەسایەتیی بایدەمیر، عوسمان
 سداڵ 81 تەمەن الوێکدی ئەمدن کداتە ئەو گدوتی و بدرد نداو ژیدانی ناخۆشدی بیرەوەرییەکی بە قاسملووی. د تێرۆری
 دوژمنانمددان پیالنددی و دەهددۆ بە دی جددارێکی نەتەوەکەم ندداوداری سددەرکردەیەکی دەبددێ بددۆ کە بددووم بەداخ و بددووم
 .بچێ لەدەست

 
 و، بدوو دەرەوە دنیدای بە کدورد پرسی ناساندنی بۆ کورد دیپلۆماسیی ڕچەشکێنی گەورە قاسملووی. د گوتی بایدەمیر
 بددددۆی قاسددددملوو. د کە دەڕۆن ڕچەیەدا بەو هەر و دەروانددددن لەوە میراتێددددک وەک کددددورد دیددددکەی ڕێبەرانددددی ئێسددددتا

 دیدددکەی بەشدددەکانی لە کدددورد پرسددی بەرەوپێشدددبردنی بدددۆ دێ دەسددتمان لە ئەوەی کدددردین فێدددری ئەو. کردبددوونەوە
 .یەکتریدا نێوخۆیی کاروباری لە کردبێ دەستێوەردانمان ئەوەی بێ بیکەین، کوردستاندا

 
 تێدرۆری بەاڵم وتدووێژ، مێدزی سدەر چدووە ئێدران لە کدورد پرسی چارەسەری بۆ قاسملوو. د گوتی بایدەمیر عوسمان
 و شدام لە چ کوردسدتان داگیرکەرەکدانی ڕێدژیمە کە گدوتین پێی ئێرانەوە نێردراوانی لەالیەن کاریزمایە رێبەرە ئەم

 و دیددار کەسددایەتییە ئەو. نیددیە کددورد پرسددی ئاشددتییانەی چارەسددەری بە باوەڕیددان عێددڕاق و ئێددران یددان تددورکیە،
 ئەم نەکددرێ، چارەسددەر ندداوین ڕۆژهەاڵتددی لە کددورد پرسددی هەتددا گددوت ئەوەشددی کوردسددتان بدداکووری هەڵسددووڕەی
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 و نیدیە هەڕەشدە ئەمە. نابیندرێ تێدا سەقامگیرییان نە و هێمنی نە کراوە دابەش بەسەردا کوردستانیان واڵتانەی
 بایددەمیر. ناکا پاشەکشە و دەکا بەردەوام خەباتێکی مافەکانیدا لەپێناو و هەیە خۆی مافی کورد کە حەقیقەتێکە

 لەڕۆژهەاڵتدی کدورد چدونکی وەربگدرن، دەرس سدەدام چارەنووسدی لە دیمەشق و تاران ئانکارا، ڕێژیمەکانی با گوتی
 جدوواڵنەوەی ڕاوەسدتانی هدۆی نەبووەتە قاسملوو دوکتور وەک پێشەنگەکانی ڕێبەرە تێرۆری کە سەلماندی کوردستان
 .کوردستان دێموکراتی حیزبی و کورد

 
 ٢١١٩ی جووالی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 

  
 

 !بەرژەوەندیی پشتگیری لە جوواڵنەوەی کورد
 

 
 
 
 
 

 مەولوود سوارە

 
 ئەمسداڵ پووشدپەڕی ی٢٢. کوردسدتانە هەاڵتدی رۆژ لە بەتایبەت کورد بۆ تاڵ و لەبیرنەکراو رۆژێکی پووشپەڕ ی٢٢
 ڕۆژهەاڵت کوردەکدانی ڕێدبەری ناسدراوترین و دێمدۆکرات حیزبدی سدکرتێری قاسدملوو، دکتدۆر تێرۆری بەسەر ساڵ ٣١

 بدۆ چدوو، بەرێدوە سدوئێد لە کە سۆسیالیسدت ئەنترناسێوناڵی کۆنگرەی لە بەشداریی پاش قاسملوو دوکتۆر. تێپەڕی
  دەوڵەتی نێردراوانی دەگەڵ وتووێژەکان درێژەی و، ئێران کوردەکانی نەتەوایەتیی مەسەلەی چارەسەری و وتووێژ
 .وییەن بۆ چوو ئێران
 

  الیەکی لە و، نییە کوشتار و کوشت و شەڕ خوازیاری کورد ڕا بنەڕەت لە هەر کە فکرە ئەو ئەساسی لەسەر قاسملوو
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 و ئداگربەس تدازە ئێدراق دەگەڵ وێرانکدارانە شدەری سداڵ هەشت پاش ئێران ڕێژیمی کە کاتانەدا لەو ڕاست دیکەش
 وێرانی واڵتی ئاوەدانکردنەوەی و ئارامی بڕێک بە پێویستی کە واویدەچوو و، کردبوو قبوول شەڕی بە کۆتاییهێنان

 بگددرێتەوە، کوردسددتانیش ئددارامی و ئاشددتی ئەوەی بددۆ و کوردەکددان زیدداتری نیازپدداکیی نیشدداندانی بددۆ هەبددێ، خددۆی
 دەگەڵ دانیشددتنەکان ئەمنیددی بدداری لەبەرچدداوگرتنی بددێ مەبەسددتەش بەو هەر. دەدا ڕێککەوتنددی و سددازان هەوڵددی
 لە شدەڕ بە کۆتاییهێندان و بداش نییەتدی بە ئەو. گفتوگدۆ مێدزی سەر چووە ئێران ڕێژیمی دیپلۆماتەکانی بەڕواڵەت
 واتدا بەراندبەریش الیەندی. بەر گرتە وتووێژی ڕێگای ئێران لە کورد نەتەوایەتی مەسەلەی چارەسەری و کوردستان

 و کوشتن کە نەگۆریان، رەوشتی و ئیدە و سیاسەت وەک دەرفەتە، ئەو قۆستنەوەی جیاتی لە ئێران دەسەاڵتدارانی
 .داڕشتبوو هاورێیانی و قاسملوو کوشتنی بۆ پاڵنیان لەنێوبردنە، و تێرۆر
 

 بە کۆتاییان تێرۆرەش ئەم دوای لە نە و، بوو ئێران دەسەاڵتدارانی تێرۆریستیی پیالنی یەکەم نە وییەن، تێرۆری
 هەتدا ئێدران، لە ئاخوندەکان سەرکاری هاتنە ماوەی لە. هێناوە جیابیرانیان و نەیاران فیزیکیی حەزفی سیاسەتی
 لە کەس 733 لە زیددداتر. کدددوژراون کوردسدددتان ڕۆژهەاڵتدددی لە کوردەکدددان لە کەس هەزار شەسدددت لە زیددداتر ئیسدددتا

 لەالیەن لە جیددران واڵتددی سددەروەریی گرتنددی لەبەرچدداوی بددێ کوردسددتان، باشددوری لە کددورد سیاسددیی چاالکددانی
 و ئوروپدایی واڵتدی زۆر لە. کدراون بێسەروشوێن و ڕفێندراون کەس بەدەیان. کراون تێرۆر ئیرانەوە تیرۆریستەکانی

 دژی لە ڕێدژیمە بەو سدەر بەکرێگیراوانی بەهۆی تیرۆریستی کردەوەی جیهانیش دیکەی بەشەکانی واڵتانی تەنانەت
 .کراون ئێرانی و کورد ئۆپۆزیسیۆنی تێکۆشەرانی

 
 لێددی هەمددوان و نددیە شدداراوە شددتیکی ئێددران، ئیسددالمیی کۆمدداری هددۆی بە جیددابیران و نەیدداران لەنێددوبردنی و تێددرۆر

 دەچددێ سددەدەیەک لە زیدداتر بددۆ ئەوە و، کددراون دابەش واڵتدددا چددوار بەسددەر نیشددتمانەکەیان و کوردەکددان. ئاگددادارن
 دەنگدانەوەی تەنانەت دەدرا هەوڵ ڕابردوودا لە ئەگەر. هەیە پسانەوەیان بێ و بەردەوام ڕزگاریخوازانەی خەباتی

 کە دەزانن ناسیوە، قاسملوویان پێشتر ئەوانەی .ناشاردرێتەوە بۆ خەباتەیان ئەم ئیستا بکرێ، کپ خەباتەکەشیان
 نێوەڕاسدتدا ڕۆژهەاڵتدی قەیرانەکدانی لە زۆر چارەسدەرکردنی لە دەیتوانی پیاوە ئەو ئەندیشەی و بیر و کەسایەتی
 ئەو کاتێدک ئدوتریش، واڵتدی کداتی ئەو دەسدەاڵتدارانی کە بدوو چدۆن ئەی ئەوەیە پرسدیار لێدرەدا. بێ یارمەتیدەر
 و ئدابووری بەرژەوەنددە پێناوی لە تەنیا و جیهان هەموو بەرچاوی بە کرا، تیرۆر ڤییەن لە کوردە سیاسییە ڕێبەرە

 ژێرپددێ بدۆ مرۆڤایەتیەکانیدان بدایەخە هەمدوو کە نەبددوون زۆریدش ئەوەنددە بێگومدان کە واڵت، دوو بازرگانییەکدانی
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 دێمددۆکراتیکی دەسددەاڵتی ناوەندددی کە ئوروپددایی واڵتددانی نەدەبددوو ئایددا تدداران؟ ندداردەوە تێرۆریسددتەکانی بخددرێ،
 نارەزایەتیدان شدەرماوییەدا ساتوسدەودا ئەم ئاسدت لە جدوابن، بە مدرۆ  مدافی لەسدەر دەڵدێن خۆیدان بۆ و جیهانن،
 بەرنەوە؟ خۆیان لەبیر ئوتریش ئەوکاتی دەوڵەتی یەدرەی ئەم بتوانن کوردەکان بڵێی دەربڕیبا؟

 
 ئەم. کوشدتار و کوشدت و تێدرور مداکەی و بدنکە بدۆتە ئێدران ئیسدالمیی کۆمداری 31ی پووشدپەڕی 22 پاش ساڵ سێ

 رەشی دەسەاڵتێکی بنیادنانی بۆ بەڵکوو جەهەننەم، بە کردوە خەڵک لە ژیانی واڵتدا نیوخۆی لە هەر نەک ڕێژیمە
 کاروبداری لە دەسدت هێزەکدان گەورە هەمدوو بەبەرچداوی. نداوچە دیکەی واڵتانی بڕیوەتە تەماحی چاوی مەزهەبی،
 ژێدر و کوشدتن بدن، جێگدایەک لەهەر ئەوان. هەیە دەسدەاڵتی و بەش ئیدددیعای و وەردەدا نداوچە واڵتانی نیوخۆیی
 بددوونەتە گشددتی بە دراوسددێدا واڵتەی چددوار لەو ئیسددتا کددوردیش و دێددنن، بەدیدداری بایەخەئینسددانیەکان پێنددانی
 بددۆیە. قوربانیدددانن و خەبددات پێشددەنگی دواکەوتۆکاندددا دەسددەاڵتە و تێرۆریسددم و تێددرۆر دەبەرانددبەر و قەڵخددان
 و ئامدانج و بدایەخ ئەو پێنداوی لە ئدێمە قوربانیددانی و خەبدات و بدن واڵم بدێ فیدداکارییانە ئەم ئەگەر نداڕەوایە

 .بهێڵدرێتەوە تەنیا بە و نەبیندرێ ڕێزن، جێگای مرۆڤایەتی هەموو بۆ کە پرەنسیپانەی
 

 مدومکین شدیوەی تونددترین بە و جیهدانە واڵتدی بدێ میللەتی گەورەترین ئیستا کورد کە شارەزان باش الیەک هەموو
 بدایەخی کدورد کە الیەکددایە هەمدوو دەبەرژەوەندی و وایە حەق. دەگیرێ پێشی چوونە بە پێش و دەکرێ سەرکەوت
 .بگیرێ ڕەواکەی خەباتە پشتی و بدرێ پێ زیاتری

 
 گەورە، کەسدایەتییە ئەو خەبداتی لە ڕێزگدرتن وێدڕای دیدکە جارێکی هاوڕێیانیدا و قاسملوو تێرۆری ساڵەی ٣١ لە

 تددا و، بددین شددێلگیرتر گەلەکەمددان رەوای خەبدداتی لەسددەر زیدداتر لەجدداران کە دەکەیددنەوە نددوێ وەفدداداری پەیمددانی
 .بین ئامانجەکانی و ڕێگا پێشمەرگەی و دریژەدەر شەهیدەمان، ڕێبەرە ئەو ئارەزوەکانی و ئاوات وەدیهاتنی

 

 سەرکوت لە بەدوور داهاتوویەکی بەرەو کوشتار، بێ جیهانێکی بەرەو
 .کورد نەتەوەی بۆ بێمافی و سڕینەوە و

 
 ٢١١٩ی جووالی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 "قەاڵتی شا"گەڕانەوەیەک بۆ بیرەوەریی دانیشتنەکانی گۆڕاییەکەی 

 
 

 
 
 
 
 

 ئەحمەد شێربەگی

 
 بدۆ ،  چۆنده ڕوخسداری و ند  ڕه زانی مدده نه اڵم بده بیسدتبوو، قاسدملووم دوكتدور ناوبدانگی شدا  ڕێژیمی ڕووخانی پێش
 شداری پێدی تدۆپی پدانی گۆڕه سدی كه زار هده ت سده میتینگدی  لده تاوی هده ی١٣٥٧ سداڵی ی مه شه ڕه ی١١  له جار م كه یه
 كوردسدتان كدانی ڕووداوه  بده ندیدار پێوه ی بۆنه ندین چه  له دواییش. بوو نگی ده  له گوێم و دیتم دووراودوور هاباد مه
 دوای ڕۆژ دوو ١٣٥٩ سددداڵی ردانی جدددۆزه ی٢٩ ڕۆژی تا هددده. دیدددتم وردكددد تیی رایددده نوێنه تی یوددده هه بێژی وتددده ك وه
 و ندام سدتی ده لەنێدو سدتی ده  وه نیزیكده  لده  شاخ  هاتمه  كه جار م كه یه بۆ ئێران كوردستانی نگی ده كاربوونی ستبه ده
  لده چ دیدوه،  وه نیزیكده  لده قاسدملووم دوكتدور وام رده بده   مالوه بده  وتده ڕێكه م لده. شدۆڕش نێدو بدۆ كردم هاتنی خێر به

 دوكتور. كاندا ودانیشتنه شه و  بۆنه  له  چ و ر فته ده كانی گشتییه  وه كۆبوونه  له چ ئینتشارات، و ڕادیۆ كانی وه كۆبوونه
  لده كێك یده كوردسدتان ی وه بزووتنده ریی ڕێبده و دێمدوکرات حیزبدی سكرتێری قورسی تیی رپرسیاره به ڵ گه له قاسملوو
 كاری تاكانی ره سه  له. بوو كوردستان ی ڕۆژنامه و ئێران كوردستانی نگی ده ڕادیۆی وامی رده به هاوكارانی و ران نووسه

 زۆرم كجار یده گرفتدی كانیشددا قه ده ی وه نده خوێند  لده ت نانده ته بدووم، كڵدۆڵ زۆر زموونی ئده م كده هدۆی  بده مێدیاییدا
.  وه بووینده ده كدۆ ك یده وری ده  لده شدای اڵتی قده داوێندی  لده  چووكده كی گۆڕاییده  لده شێوخواردن كاتی ئێواران بوو، هه

 ستنیشدانی ده  وه بمده نه دڵسدارد مددا كه ركه ئه  له  كه ی وه ئه بۆ  مامۆستایانه زۆر و هێمنی  به جار زۆر قاسملوو دوكتور
  لده و شداخ  هاتمده  كده هابادی مده الوێكدی ك وه م وده ئده.  وه خوێندبوومنده  ڵده هه  به ڕادیۆ  له  كه كردبوو ی وشانه و ئه
  یان قسه هاباد مه ڵكی خه  كه ڕاگرتبوو م یه زاراوه و ئه دا ده حیزبی ركی ئه  به م درێژه ئێڕاندا كوردستانی نگی ده
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 :یگوت ده مووجارێ هه. كرد پێده
 
 زارت بدێ ده. خدوێڕی ڵێدین ده خێدڕی؛ نداڵێین خوێن، ڵێین ده خێن؛ ناڵێین حیزبدا بیاتی ده ئه  له  ئێمه د حمه ئه كاك
 ڵ گده له اڵم بده ، وه كده درێدژ ف لده ئه پیتی خووزستان، پاكستان، ك وه كوردستان، بڵێ ن؛ كوردوسته ڵێ مه ، وه یه كۆكه
.   وه بزووتنده ر سده له ره شدوێندانه و  شاخه نگی ده نگم ده باشه، زۆر نگم ده  كه كردم ده شویقی ته جارێ موو هه شدا وه ئه
 مدان زه تا هه. ڕۆیشتن ده و هاتن ده شاخ كانی ساته  مجۆره به. م بكه خۆم  به ڕاهێنان زۆر بێ ده ، م بده وڵ هه زۆر بێ ده

 كاتێدك شاخ كانی ودانیشتنه شه  له. یشتم گه ده قاسملوو دوكتور یی وره گه و زانست ریای ده  له زیاتر ڕی په تێده زیاتر
 تێكۆشدانی و بات خده تیی چونێده و كوردسدتان كدانی ڕووداوه باسی لێوان ر سه   ی بزه و ئارام نگێكی ده  به  قسه  هاته ده
 هێدز  و ئده بدوونی  به و  پشته  له پۆاڵیینت كی یه شووره كرد ده ستت هه. بوون خش هیوابه مووی هه كانی شرۆڤه. كرد ده
 موو هده  بده  كده كردی لێدده وای ی باوكانده وتی ڵسدوكه هه و نیژیدا  سداده و ڕایی خاكده. رێ بده پدێ رت فه زه نابەی شك

 بدۆ. یخدوارد ده  ئێمده ڵ گده له  وه تده ززه له  بده  بایده هه رچێكی هده و ژیدا ده  سداده قاسدملوو دوكتور. ی بكه كار  وه تواناته
 كانیشدی یاره نه ڵ گده له ت نانده ته. بوو هه خاوێنی و پاراو زمانێكی. بێ هه خواردن  له یی گله مدیت نه جارێكیش  تاقه
 هێدزی  بده زۆری كجار یده ڕێكی بداوه. بدوو كوردستان ڵكی خه و كوردستان وینداری ئه. كرد ده نه ی قسه زبر زمانێكی  به
. كدرد ده دێموكراتیدان حیزبدی  لده كوردسدتان ڵكی خده  كده ی پشدتیوانییه  و بده بدوو رم دڵگده. بوو هده ڵك خه ریی ماوه جه

 ی نوكتده  میشده هه. بدوو زار ر سده له نینی پێكده  دیتوومده تا هده. باری ده لێی هیوای  میشه هه بوو، ژیانی موو هه حیز 
 خۆی وای ت قه جلیساندا مه  له اڵم به بوو حیز  می كه یه سی كه و ئه ند رچه هه. دا ده لێ نگی فه جه.  وه گێڕایه ده خۆشی
 ر به له زۆر ی رگه پێشمه و كادر ڕێزی. ی بكه  قسه بتوانی  كه دەهێنا پێك كی زایه فه.  مه كه یه سی كه  كه دا ده نه نیشان
 تیی سدایه كه نددین چه ی كدۆكراوه و ئده و، بوو نده حیدز  می كده یه سی كه و سكرتێر نیا ته به ر هه قاسملوو دوکتور. بوو
 ئابووریزانێكی و  ناوازه دارێكی تمه سیاسه ی وه له  بێجگه قاسملوو.د. كرد ده  پێناسه قاسملوویان دوکتور  كه بوو  وره گه
 خالق، ئه به شێعرناس، مێژووناس، دۆست،   ده ئه و دی  ئه و ن  رهه فه  به سێكی كه بوو  وێنه م كه زمانزانێكی و  وره گه
 جدارێكش بدۆ بدوو كوردسدتان له تا هده بدوو، خداوێن و پداك و  ئاراسدته و، قیدق ده و ورد زان، نوكتده خدۆش، جلیس مه
 ك وه. بددوو  رگه پێشددمه ڕێكددوپێكترین. بێ ندده  رەوه سدده به ی جاماندده و  وه بێتدده جیددا تی رگایه پێشددمه رگی بدده  لدده مدددیت نه

 بدۆ ڕواندین  لده سدتان، ڕاوه و زین بده نه  لده خالق، ئده  لده بدوو پدڕ  كده ڕوانی ده لێم ند مه وڵه ده ڕۆكی گه كی یه كتێبخانه
 . ئاینده
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 زن مده كی مامۆستایه ك وه و م بكه ڵدا گه له كاری  وه نیزیكه  له بوو هه م وه ئه شانازیی  كه دا ساڵه ند چه و ئه ی ماوه  له
 م كده ده ك رییده وه بیره ی وه گێڕانده  بده  ئامداژه نیا ته  لێره.  یه هه ڵی گه له وشیرینم تاڵ ریی وه بیره لێك گه بڕوانم لێی
 .بوو ر شوێندانه قاسملوو دوكتور ستی هه ر سه له زۆر كه
 
. هدات ده  الوژه ڕه گده ی ندۆره شداخ، و شدار كانی خواسده و بداس بیستنی پاش  وه بووینه ده كۆ ك یه وری ده له  كه  وانه شه
  خوایده» سدروودی مدن مجار كده یه.  وه گێڕایده ده كی یده نوكته یدان گدوت ده گدۆرانییەكی یدان خۆیددا ی ندۆره  له سه ركه هه
 دا كدده دۆڵه ر سدده به بدداڵی نگی بێددده. بددوو سدداییدا ڕه و رزی بدده ڕی وپدده له نگددم ده  وكاتدده ئه. وت م«ی كدده ئدداوا ن تدده وه

 وێكدڕا موو هده  وه خوێندده  كه م كه سرووده.  بۆوه ده لێ گوێ خۆمم نگی ده ی ڵه زایه  وه كرده رز به لێ  كه نگم ده كێشابوو،
.  دانداوه قاسدملوو.د ر سده له قدووڵی كجار یده شدوێنێكی  سدرووده م ئده كدرد سدتم هه.  وه گوتمده ده ڵ گه له یان كه نده ربه سه

 زیداد  سدرووده و له یتێكیان به  تووده حیزبی  هراویی ژه ئسیراتی ته هۆی به  مه رده سه و ئه. بوو چزا چاوی  له فرمێسك
 : كه كردبوو

 
 وایە با  ك وه كوردان بۆ  وایه پێشه ستالین »
 «… گیراوه رلین به وا ئه  ئااڵیه ن ڵكه هه ستن هه
 
 مزانی ندده ئێسددتاش. د حمدده ئه كدداك ڵێی ندده ی كدده ئاخرییه یگددوت ده قاسددملوو. د  كه سددرووده كۆتددایی  یشددتمه گه ده  ركدده هه
 .ڕا گه ده چاوان  له فرمێسكی یبیست ده  كه مووجارێ هه  كه بوو هه  سرووده م له كی رییه وه بیره چ قاسملوو.د
 
 .بێ پیرۆز و رز به ناوی و یاد قاسملوو،.د كورد زنی مه ری ڕێبه مری نه گیانی  له ساڵو

 
 ٢١١٩ی جووالی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ئێستا ئیدی ناسنامەیە

 
 
 
 
 
 
 

 کەریم پەرویزی

 
 دەسدەاڵتی جدۆر دوو دژی بە دەیە چەندد کە بدوو دێموکراتیک - نەتەوەیی بزووتنەوەیەکی رێبەری قاسملوو، دوکتور

 دواتدر و کەوتن وەسەرپێ تاکوو سەرهەڵدانەوە لە بزووتنەوە ئەم. کردووە خەباتی فەقیهی ویالیەتی و پاشایەتی
 زۆری ئەزمددوونی پێشددڤەچوونەکاندا، و پاشەکشددێ و شکسددتەکان و نسددکۆ لە هەروەهددا و گەورەبددوون و بددااڵکردن تددا

 بەشددی بەاڵم بددوو، نەمددر پێشددەوای داهێددنەری و بەهێددز دەسددتی وبە سددەرەتاوە لە گرنگددی بەشددێکی و نددا وەسددەریەک
 گەشددەکردنەوەی و کددردنەوە دێموکراتیددک و بەڕۆژ و رێکخسددتنەوە و وەسەریەکخسددتنەوە و نددوێکردنەوە و درێددژەدان
  بۆ ئەستووری داربەڕوویەکی بە بوو ئەو، خوێنی و خەبات و هزری و بیر بە و بوو قاسملوو دوکتور وەئەستۆی

 .بگات رەگەکانی بە دەستی ناتوانێ تۆفانێک هیچ کە لەسەرپێ هەتاهەتایە
 

  نەک کە گەشاندییەوە، و کرد هەرسی و کرد ئاودێر وەها کوردستانی نیشتمانی شۆڕشی داربەڕووی قاسملوو دوکتور
 بەتایبەت و ئێراندا لە دیکەش نەتەوەکانی بۆ هاندەر و هێما بە بوو بەڵکوو دەحەسێتەوە، سێبەریدا ژێر لە کورد

 .دەیکەن و کردووە لێ چاویان هاندران و فێربوون سەرچاوەی وەکوو ئێرانی، راستەقینەی ئازادیخوازانی
 

 بدزووتنەوەی مێشدکی لە تەقەکدردن بە ویسدتی دا١٣٦٨ سداڵی وەیشدوومەی پووشپەڕی لە ئسیالمی کۆماری دەسەاڵتی
 بێسددەری لەشددی و بکددا مێشددک و هددزر فەلەجددی تووشددی بددزووتنەوەیە ئەم کوردسددتان، دێمددوکراتیکی - نەتەوەیددی

https://kurdistanmedia.com/so/news/ێستا-یدی-ناسنامەیە
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 داربەڕووی ئەم کە نەیزانددی بەاڵم دەسددکردی، مشددەخۆرانی و خددۆی ویسددتەکانی سددووتەمەنیی بە بکددا بددزووتنەوەکە
 دەوروبەری لە پێشدمەرگەیەک و کدادر چەندد تەنیدا نەک و دراوە گدرێ مێژووەوە رەگی لە ئیدی کوردستانە، شۆڕشی

 سیمای و هزر رووناکیی زایەڵەی و رەنگدانەوە ئاوێنەی بە دەبن کوردستان بەردی و دار بەڵکوو رێبەرن، قاسملووی
 .قاسملوو

 
 ڕاسدانەوە بە بدڕگە، بە بدڕگە و قۆنداخ بە قۆناخ نوێ، نیشتمانی بونیاتنەرانی کاروانی و نیشتمانپەروەری شۆڕشی
 سددەنگەری لە و کددار ژووری لە بەڵکددوو نیددیە، دوور لێیددان نەک قاسددملوو و دەدەنەوە قاسددملوو وانەکددانی لە سددەر

 .سینگیانە سەر میدالیای لە و زانکۆیان کتێبەکانی دووتوێی لە و موبایلەکانیان ئاهەنگی نێو لە و نیگابانییان
 
 کوردسدتان دیدواری و دار و بەرد و کداروان و کارگە و زانستگا و کۆاڵن و بازاڕ و شەقام و چیا و دۆڵ و باخ و شاخ
 و خدۆر واڵتدی کدوردانی الی رەقید  ئەی دوای مۆسدیقا خۆشدترین و نەخشدێنراون قاسدملوو یدادی و قاسملوو ناوی بە

 .ئاواکەیە وەتەن خوایە سروودی خۆرهەاڵت،
 

 نەگەیشدتوون، ئاواتیدان بە دوژمندان نەک کدورد، و کوردسدتان مێشکی لە تاوان و یەدر دەسڕێژی لە دەیە سێ دوای
 و هێمدا و نەتەوەیەک شۆڕشدی بدۆ ناسدنامەیە بەڵکدوو نیدیە، حیزبێک سکرتێری تەنیا قاسملوو دوکتور ئیدی ئێستا
 .نیشتمان بونیاتنەرانی بۆ دواڕۆژە ئامانجی

 

 2183 یپووشپەڕی ٣١
 

 ٢١١٩ی جووالی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ئەمڕۆ و داهاتووهزری قاسملوو ئاوێنەیەک بۆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 سۆران شەمسی

 
 تدر خەڵکانی تاکوو تێدەکۆشم من بەاڵم بیت، ئاسوودە تاکوو تێدەکۆشیت تۆ:"دەڵێ کە هەیە بەناوبان  دروشمێکی

 ".بن تر ئاسوودە من لە
 

 هەژاری، لەنێدددوبردنی بدددۆ دەمانهەوێدددت ئەگەر فیدددداکارییە، و لەخۆبدددوردوویی بە پێویسدددتی کوردسدددتان سدددەربەرزی
 قسە بە ئەوەش کە بکەین، تێکۆشان و خەبات ئارامی، و ئاسایش دابینبوونی و نەخوێندەواری چینایەتی، جیاوازی

 بە ئەوەش و ببددین فێددر کوردسددتان پێشددمەرگەکانی لە فیددداکاری و لەخۆبددوردوویی وانەی دەبێددت ناکرێددت، دروشددم و
 .بسەلمێنین کردەوە

 
 سدات بەڕاستی چونکە نییە، سانا و ئاسان قاسملوو، دوکتور شەهید وەکوو کەسایەتییەکی پێناسەکردنی و ناساندن

 بەردەوامدی ڕێگاکانی لە یەکێک شیرینەکان، و تاڵ ڕووداوە و شانازی لە لێوانلێوە مەزنمان ڕێبەری ژیانی ساتی بە
 لە کە قاسددددملوو دوکتددددور وەک کەسددددانێکی بەاڵم ئەوانە، ژیاننددددامەی نووسددددینی کەسددددایەتییەکان، پێناسددددەکردنی
  ناوچەیەکی لە و ژیان سەرەتاییەکانی پێداویستییە و کەلوپەل نەبوونی لە و دواکەوتوودا زۆر کۆمەڵگایەکی

https://kurdistanmedia.com/so/news/هزری-قاسملوو-اوێنەیەک-بۆ-ەمڕۆ-و-داهاتوو
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 .نایەت پێ کۆتایی کە ڕەنجە دەردو تەنیا ئەوان ژیاننامەی هەڵێناوە، جیهان بە چاوی پاشکەوتوودا
 

 سیاسدەتوان نداودار، ڕێبەرێکی قاسملوو، دوکتور شەهید کوردە، گەلی نەتەوەیی بلیمەتێکی و زانا قاسملوو، دوکتور
 ڕۆژهەاڵتددی لە کددورد نەتەوەی تێکۆشددانی و خەبددات مدداوەی لە کە دێددت، ئەژمددار بە کددورد نەتەوەی جیهددانبینێکی و

 بدااڵی و بەرز پێگەیەکدی و هەبدووە کارای ڕۆڵێکی ئێران، کوردستانی دێموکراتی حیزبی ڕێبەرایەتی بە کوردستاندا
 .بەردەوامە بێت لەگەڵدا ئێستاشی کە هەبووە کوردستاندا کۆمەڵگای و کورد نەتەوەی ینەکانیچ سەرجەم لەنێو

 
 پدایە و پدلە و تاک حیزبی، بەرژەوەندی سەرووی لە نەتەوەیی بەرژەوەندیی کوردستان، کاریزمای و ناودار ڕێبەری

 و تەنیدا ماندووبوونێکی و هەوڵ گشت و دادەنا دیاریکراو الیەنێکی و دەستە گرووپ، هەموو سەرووی لە هەروەها و
 .بوو کوردستاندا و کورد نەتەوەی دێموکراتیکی میللی خەباتی پێناو لە تەنیا

 
 .دوکتور قاسملوو بژاردە و بلیمەتێکی سیاسیی جیهانی بوو

 
 چەندددین بێوچددانی بەرەنگدداربوونەوەی و بەرگریددی و تێکۆشددان و خەبددات لەگەڵ هدداوڕەنگە قاسددملوو، دوکتددور ندداوی

 مێژووییەکددانی شددانازییە بە کە کددورد، نەتەوەی گەورەیددی و دێموکراسددی لە داکددۆکی و ئددازادی ڕێگددای لە سدداڵەی،
 .دراوە گرێ نەتەوەکەمانەوە

 
 و بیدر ڕابدروودا دەیەی چەنددین مداوەی لە کە کوردسدتانە، بەهێدزی  پدۆاڵیینی ئیرادەیەکدی ڕەمدزی قاسملوو دوکتور
 .گەلەکەمانەوە دوژمنانی دڵی خستووەتە ترسی و وەهەژاندو داگیرکەرانی بنایەی هزری،

 
 بە کوردسددتان، هدداوچەرخی مێددژووی ڕێبەرەکددانی کاریزمدداتیکترین و کددارا بەناوباندد ، لە یەکێددک قاسددملوو، دوکتدور
 .هەیە هەنووکەش بڵێین دەتوانین کە بووە، پراکتیکی و کردەوە واتای

 
 و حەماسە بکەن، تۆمار مێژوومان گەورەکانی کەسایەتییە ڕابردوودی و کارنامە مێژوونووسەکان، و نووسەران ئەگەر

 و چدۆم و پێدەشدت و نیشدتمان سدەربەرزەکانی شداخە مێژووییەکانی، کارنامە و قاسملوو دوکتور لەخۆبوردووییەکانی
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 یەکەکدانی دوای لە یەک نەوە و کدردووە تۆماریدان هەمیشدە بدۆ خۆیانددا دڵی لە کوردستان بەهەیبەتەکانی کۆسارە
 وەکوو نەتەوەکەمان ڕێبەرەی ئەو بیرۆکەکانی و هزر تاکوو بڕاوە پێ شانازییەیان ئەو کوردستان، دواڕۆژی و ئەمڕۆ

 .بپارێزن خۆیاندا نەتەوەیی وێژدانی و مێژوو الپەڕەکانی لە جیهانی بێوێنەی گەوهەرێکی
 

 دیپلۆماتکدداری و مامۆسددتا و پێشددمەرگە و ڕێددبەر و ئاشددتی پێغەمددبەری شددەهیدبوونی یددادی کاتێکدددا لە ئەمددڕۆ ئددێمە
 دەبێژرێدت کە بدوو، نەتەوەکەی خەبداتی گۆڕەپانی بەناوبانگی و قارەمان ڕێبەری کە ڕادەگرین، بەرز نەتەوەکەمان
 ئاشدتی، لده بەناوباند  و قارەمدان ڕێبەرێکدی بەڵکدوو نیدیە، شدەڕ گۆڕەپدانی و شدەڕ قارەمدانی واتای بە قارەمان،
 لەو تەنددانەت و بددووە پێندداوەدا لەو خددۆی تێکۆشددانی و خەبددات هەمددوو و بددوو دێموکراسددیدا و ئددازادی ئدداوەدانی،
 بەناوبدانگی کەسایەتی کۆشنێر، بێرنارد دوکتور ناسراوە، ئاشتی پێغەمبەری بە بۆیە کرد، بەخت گیانی پێناوەشدا
 ئدارامی و ئاشدتی لە ئەوان: "فەرمدوویەتی کدورد، نەتەوەی دۆسدتی و قاسدملوو دوکتور نزیکی هاوڕێی و فەرانسەویی
 ".کرد شەهید ئاشتییان پێغەمبەری بۆیە ترسان،

 
 داهداتوو ڕوونی بنایەی داڕشتنی بۆ خۆی ژیانی و بووە کوردستان مێژوویی و ئەفسانەیی ڕۆڵەیەکی قاسملوو دوکتور

 و زیدرەک سیاسدەتوانێکی ڕێدبەر، شدەهیدی کدرد، تەرخان واڵتەکەیدا لە خۆی پاش نەوەکانی بۆ دڵنیایی لە پڕ و
 کداتی تدا و بدرد بەسدەر کدورد نەتەوەی ژێرچەپدۆکیی لە ڕزگداری و کوردسدتان ئدازادی بۆ خۆی ژیانی کە بوو، وریا

 لەو و مددایەوە وەفددادار نیشددتمانییەوە پەیمددانێکی بە ئامانجەکددانی و ڕێبدداز و ڕێگددا و بەڵددێن بە شەهیدبوونیشددی
 .بوو شەهید و بەخشی کورد سەربەستی بە شیرینی گیانی ڕێگایەشدا

 
 دۆڕانەکددان، پیرۆزییەکددان، هدداوڕەنگی کە نەتەوەیە ئەو کردەوییەکددانی هەڵسددوکەتە لە جددگە نەتەوەیەک، مێددژووی

 مدانەوەی ڕێگاکدانی ڕێدڕەوی مێدژووی مێدژووییە، ڕێگدایەکی ڕێدڕەوی لە ،...و هیواکان و ئاوات پەرواێزخراوییەکان،
 لەو گۆشدەیەک و خۆشدییەکانە دەنگی و هاوڕەن  جار زۆر کە! ژیاندایە نشێوەکانی و هەوراز لە نەتەوەیەکیش هەر

 مێددژوودا، ڕووبدداری دڵددی لدده بەهێزەکددان و گددران خرۆشددانە بە کە دژوارییەکددانە، و نشددێو لە پددڕ ژیاندددا، ڕێگددایەی
 .دەبێتەوە ڕووبەڕوو

 
  ڕابردووی ئەزموونەکانی دڵی لە نەتەوەیەک، داهاتووەکانی دژواری و نشێو و هەوراز پڕ ڕێگای لە بەشێک بێگومان
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 داهاتووەکدانی کەرەسدتەیە ئەو بەشدەکانی کە کەرەسدتەیەکە، وەکدوو ژیدان، مێدژووی دەبێت، تێپەڕ نەتەوەیەوە ئەو
 .نەتەوەدایە ئەو ڕابردووی مێژووییەکانی کۆگا لە کەرەستەیە، ئەو تری بەشەکانی و دەخاتەوە ڕێک
 
 کۆمەڵگدایەک داهداتوو، بە بەرامدبەر بەرپرسدیار کۆمەڵگدایەکی مێژووییەکدانی ڕەوتە و مێدژوو لە تێگەیشتنەوە بەو

 دڵدی دەریدای شدەپۆلەکانی لە ڕێگاکانیشدی داهداتوو بندایەداڕێژەری، رێبدوارانی لە تایبەتمەنددییەکانی کە دەبێت،
 بەو تدداکوو کددردووە پێشددکەش داهاتوویددان بە گرانبەهددا و پڕبددایەخ گەوهەرێکددی وەکددوو خۆیددان سددەفەری مێژووشدددا
 و تواندا ئاسدتی لە و بهێڵدنەوە هەتاهەتدایە بدۆ مێدژوودا ڕەوتدی لە خۆیدان یدادی و ناو شانازییەوە، لە پڕ کردەوە
 .بکەن نەتەوەکەیان داهاتووی ڕێگای کردنەوەی بە چووکەش یارمەتییەکی خۆیاندا هێزی

 
 مرۆڤێکددی هەم قاسددملوو دوکتدور کە هۆکددارەوەیە بەو دەکەیددن، شدەهیدمانەوە ڕێددبەری بە شددانازی ئەمدڕۆدا لە ئەگەر

 دواڕۆژی و خدۆی تێگەیشدتنی ئاسدتی لە هەمدیش و کدرد تۆمار مێژوودا دڵی لە خۆی مانەوەی هەم بوو، لەخۆبوردوو
 و ڕێبداز بدۆ ئاشدکراگەرایانەی و ڕوون خوێنددەوەیەکی کە نەخوازراوەکانددا، و خوازراو ئاکامە و ئاکار و ڕووداوەکان
 .دەکرد خۆی سەردەمی پێش ڕێبەرانی ئامانجی

 
 گەورە بەرپرسدیارەتییەکی بە هەسدتی کدورددا نەتەوەی و کوردسدتان خەڵکدی بە بەرامدبەر لە خۆی شەهید، ڕێبەری
 بە و دەبەخشددی پددێ چاونەترسددانەی ئیددرادەی و بددوێری کە بددوو، بەرپرسددیارەتیکردنەی بە هەسددت ئەو هەر دەکددرد،
 تێنووسدددی سدددەر هێندددانە بە پێنووسدددی ئازایدددانەوە بددداوەڕبەخۆبوونێکی و هەیدددبەت بە بەرزەوە، و بەهێدددز ورەیەکدددی

 نەوەکدانی بدۆ و بهێڵێدت تێدپەڕدا مێدژووی دێڕەکدانی لده بیرەوەرییەکدانی تداکوو مێدژووەوە، و خەبدات گۆڕەپانەکانی
 سدددەردەمە هەمدددیش و مێدددژوو هەم پددداپۆڕی ڕێدددڕەوی و هیدددوابەخش ئاسدددۆیەکی و ڕوون ڕێگدددایەکی ببێدددتە داهددداتوو

 .ئێمە هەموو و تۆ و من بە بسپێرێت جۆاوجۆرەکان
 

 و ڕاسدتبێژ سیاسدەتوانێکی ڕاستیشددا، لە و داڕشدتەوە درووستی و ڕاستی ڕاستای لەسەر سیاسەتی بلیمەت، دوکتوری
 بەپرسدتیژ بەاڵم خداکی، و سادە قاسملوویەکی تاکوو کرد، تێکەڵ مرۆڤایەتی لەگەڵ سیاسەتی بوو، ساکار و سادق
 ژیدان بە ژیدانەوەی هەروەهدا کدردین، فێدری و خسدتەوە ڕێدک مرۆڤەکانددا ژیانی لە ژیانکردن چۆنییەتی هەروەها و

 .باوەڕ و ئازادی گەورەیی، واتە ژیانەوە نان، واتە ژیان چییە؟ ژیان بەڕاستی کە دا نیشان پێمانی و بەخشی
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 بەرژەوەندددی بددۆ سیاسددەتیان کە سیاسددەتوانەی ئەو وەکددوو خددوان، و نددان سددفرەیەکی بە سیاسددەتی زانددا، قاسددملووی
 .نەبوو دەکەن، سیاسەت پێناوەدا لەو و دەبرد بەڕێوە دەوروبەرەکانیان و خۆیان

 
 هداودەردی خۆشدی تەندانەت و هەبدووە خەڵک ژیانی لەسەر پڕنێوەڕۆکی و زۆر کاریگەرییەکی قاسملوو دوکتور ژیانی
 ئەو لەگەڵ و هەڵقددواڵ بندەسددتدا و چەوسدداوە خەڵکێکددی لەنێددو کە ڕێددبەرەیە ئەو قاسددملوو دوکتددور بددوو، خەڵددک

 .مایەوە هەرمان خەڵکیشدا دڵی لە و توایەوە خەڵکیشدا نێو لە ژیاوە، خەڵکەشدا
 

 لە نەتەنیددا داخوازییەکددانی و ویسددت کە، بددوو ئەوە هەر نەتەوەکەمددان، ڕێددبەرەی ئەو هەرمددانی و مددانەوە ڕەمددزی
 ئەو بۆ و پێناودا لەو هەر و بوو نەتەوەکەشی خەڵکی سەرجەم داخوازی و ویست بەڵکوو بوو، نەتەوەکەیدا پێناوی

 له جگە و بوو ئاشکرا و ڕوون کۆمەڵگاش سەرجەم و کوردستان خەڵکی بۆ خەباتەشی ئەو و تێدەکۆشی ئامانجانەش
 و پێشدکەش سدادقانە گیانیشدی و ژیدان تەندانەت نەبدوو، تدری بەهێدزی پشتیوانێکی و پاڵپشت کوردستان، خەڵکی
 .کرد ئامانجەکانیانی و ئاوات و نیشتمان و خەڵک فیدای

 
 .قاسملوو دوکتور بە بوو شێوەیە بەو قاسملوو، دوکتور
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 قاسملوو، ئیستاش چرای ڕووناکی خەبات و تێکۆشانمانن. ئەندێشەکانی د
 

 
 
 
 
 
 

 حەسەن قادرزادە
 

 ی322 دەورەی کۆتایی ڕێوڕەسمی لە حیز  سیاسیی دەفتەری ئەندامی قادرزادە، حەسەن کاک قسەکانی دەقی)
 (پێشمەرگەدا

 
 !بەڕێز هاوڕێیانی

 
 سددداڵی سدددییەمین دەورەی بە کە نیزامددی -سیاسدددی فێددرگەی سدددەرەتایی ی٢٣٣ دەورەی کۆتددایی بەڕێدددزی بەشدددارانی
 .بۆنەیە ئەم بۆ بێن بەخێر کراوە، ناودێر ڤییەن شەهیدانی

 
 هەروەهدددا دەڵدددێم دەورە بەشددددارانی بە پیرۆزبدددایی پدددڕبەدل فێدددرگە، سدددەرەتایی ی٢٣٣ دەورەی کۆتدددایی بەبدددۆنەی

  و کردن پەروەردە پێناوی لە کە, فێرگە پێرسۆنێلی و مامۆستایان و فێرگە بەرپرسی لە دەکەم ماندوونەبوونی
 دیدارە کوردسدتان، دێمدوکراتی حیزبدی ڕیزەکانی بە بوون پەیوەست کە تازەالوانەی ئەو فێرخوازانە، ئەو بارهێنانی
 ئەو کردندی شدارەزا هەرچدی بدۆ کوردستانە، دێموکراتی حیزبی سەرەکییەکانی ئەرکە لە یەکێک ڕاهێنان و پەروەردە

 تێکۆشداندا و خەبدات مەیدانی لە ئەوەی بۆ دەکەن تێکۆشان و خەبات ئێمەدا حیزبی ڕیزەکانی لە کە تێکۆشەرانەی
 .بهێنن کاری بە سپێردراوەکانیان پێ و ئەرک بردنی بەڕێوە باشتر هەرچی بۆ کردەوە بە
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 ! تێکۆشەر هاوڕێیانی

 
 کوردسدتان، دێمدوکراتی حیزبدی گشدتیی سکرتێری شەهیدکرانی ساڵی یەمین٣١ لەگەڵ هاوکاتە دەورەیە ئەم کۆتایی
 ی١٣ لە کە ڕەسددووڵ فددازڵ دوکتددور و ئددازەر قادری عەبدددوڵاڵ کدداک هاوڕێیددانی؛ و قاسددملوو عەبدددولڕەحمانی دوکتددور
 ئدۆتریش، واڵتدی پێتەختی ڤییەن لە هەتاویدا ی١٣٦٨ پووشپەڕی ی٢٢ بە بەرامبەر زایینی، ی١٩٨٩ ساڵی ژوئیەی
 کورد پرسی چارەسەری بۆ کە قاسملوو دوکتور کران، شەهید ئیسالمی کۆماری تێرۆریستەکانی - دیپلۆمات دەستی بە
 بەداخەوە زۆر بەاڵم بددۆزێتەوە، بدۆ ڕێگدایەکی دەیهەویسدت و بدوو تیکۆشداندا و هەوڵ لە ئاشتیخوازانەوە ڕێگای لە

 وەرگرت خراپیان کەلکی کوردستان دێموکراتی حیزبی و قاسملوو دوکتور ئاشتیخوازانەی نییەتی لە بەرامبەر الیەنی
 گەلدی ڕزگداریخوازانەی جدوواڵنەوەی هەروەها و قاسملوو دوکتور شەخسی نیسبەت بە خۆیان دوژمنکارانەی نییەتی و

 دیدکە جدارێکی بدۆ و تەواوی بە ڕێژیمەیدان ئەم ڕێبەراندی و کۆمارەکەیدان تێرۆریستیی سیمای و، هێنا کار بە کورد
 .سەلماندەوە

 
 لە ڕێژیم مەترسییەکانی و کوردستاندا خەڵکی ڕزگاریخوازانەی جوواڵنەوی لە قاسملوو دوکتور دەوری و نەخش

 قاسملوو دوکتور دیپلۆماسییانەی خەباتی و هەوڵ
 

 لەو حیددزبە ئەم کە دەسددت، گددرتە کوردسددتانی دێمددوکراتی حیزبددی ڕێبەریددی هەلومەرجێکدددا، لە قاسددملوو دوکتددور
 بە قاسدملوو دوکتدور ببدوو، زۆر باڵوییەکدی و پدڕش و ئدالۆزی تووشدی تەشدکیالتییەوە و فیکدری ڕووی لە سەردەمەدا
 دا هەوڵددی خەبدات، ئەوکدداتەی هەلدومەرجی لە تێگەیشدتن و سیاسددی کاروبداری لە شددارەزایی بە و خدۆی لێهداتوویی
 لە دا هەوڵدی پڕۆژەکدانی و بەرندامە و کدار بە خدۆی، ئەساسیی دۆخی سەر بگێڕێتەوە کوردستان دێموکراتی حیزبی
 کدۆنگرەدا و کدۆنفڕانس پێکهێنانی هەوڵی لە و کاتەوە کۆیان بوون باڵو و پڕش کە پێشمەرگەکان و کادر سەرەتادا
 لە دیددکە کەسددانی هاوکدداریی بە سددەردەمیانە و پێشددکەوتوو پڕۆگرامێکددی و بەرنددامە تێکۆشددا کددارەش ئەم بددۆ بددێ،
  کوردستان کومەڵگەی توێژەکانی و چین هەموو بە کورد گەلی داخوازەکانی و ویست بتوانێ کە دابڕێژێتەوە، حیزبدا

 .بکاتەوە جێ تێدا کوردی تێکۆشەرانی خواستەکانی و ئامانج تەنانەت و
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 پێشددەوای سددەرۆکایەتی بە کوردسددتانەوە کۆمدداری دامەزرانددی سددەردەمی لە کوردسددتان، دێمددوکراتی حیزبددی بەرنددامەی
 ندویێ، چەمکدی و پڕەنسدی  و ئوسدوول کۆمەڵێدک قاسملوو، دوکتور ڕێبەریی بە ئەو دوای لە و محەممەد قازی نەمر
 و ژن مافی بەرابەریی مرۆ ، مافی ئازادی، دێموکراسی، زەحمەتکێشان، مافی دابینکردنی نەتەوەیی، خەباتی وەک
 بە بددوو ئەوە. کددردەوە خۆیددان جێگددای دێموکراتدددا حیزبددی پرۆگرامددی و بەرنددامە لە دیددکە، پڕەنسددیپی زۆر و پیدداو

 حیدزبە لەگەڵ دۆسدتانە پەیوەنددیی دامەزراندی و نەتەوایەتدی خەبداتی پەرەپێددانی و بدوون پدتەو بدۆ بنایەیەک،
 مداوەی لە قاسدملوو دوکتدور زەحمەتەکدانی و پەندجە جێی بۆیە نێونەتەوەییەکان، کۆمەڵە و کۆڕ و کوردستانییەکان

 تێکۆشددانی و خەبددات ڕەوتددی لە هەیە کاریگەرییددان ئێسددتاش کوردسددتاندا، دێمددوکراتی حیزبددی سددکرتێریی سدداڵ ١٨
 ئاشددتییانە ژیددانی بددوونی بەیەکەوە بە، زۆری یەکجددار بڕوایەکددی قاسددملوو دوکتددور. کوردسددتاندا دێمددوکراتی حیزبددی
 لە دەبدێ و، نیدیە نیزامدی حەللدی ڕێگدا کورد مەسەلەی کە بوو بڕوایەدا لەو و، هەبوو ئێران دیکەی گەالنی لەگەڵ
 .بێ جێبەجێ ئاشتییانەوە ڕێگای

 
 بە تدازە بەداخەوە بەاڵم دایە، کورد گەلی قازانجی لە بکەوێ، دوا بە شەڕ ڕۆژیک هەر وابوو پێی قاسملوو دوکتور
 کوردستان دێموکراتی حیزبی و دەترسان خۆیان لەرزۆکی پایەکانی لە کە ئیسالمی، کۆماری گەیشتووەکانی دەسەاڵت

 دوژمندی کە ئەواندیش بوون، دێموکراسی و ئازادی بۆ تێکۆشان و خەبات مێژووی و ڕابردوو خاوەنی کە کورد گەلی و
 کوردیان گەلی خوازانەی ئاشتی پەیامی زوو زۆر بوون، خودموختاری و دێموکراسی و نەتەوایەتی مافی ڕاستەقینەی

 تدا جۆراوجدۆر شدێوەی بە شدەڕەش ئەو و پێکدرد دەستی کوردستان ناوچەی چەندین لە شەڕ بەداخەوە و کردەوە ڕەت
 .هەیە درێژەی ئێستاش

 
 و ئوسدوولی و دروسدت ڕێگدایەکی بە و خدۆی سیاسدتەکانی لە بدڕوایەک و پڕەنسیپێک وەکوو وتووێژی قاسملوو دکتور
 بدۆ شدەڕ، بەڵکدوو نداکەین شدەڕ بدۆ شەڕ ئێمە": دەیفەرموو قاسملوو دوکتور دەزانی، خەبات شێوەکانی لە یەکێک بە

 بەم هەر و دەوێ چددی گەلەکەمددان بددزانن و تێبگەیەنددین دوژمنانمددان کە دەکەیددن ئەوە بددۆ شددەڕ. دەکەیددن ئاشددتی
 ".وتووێژ مێزی سەر بیانکێشینە و بکەین ناچار دوژمن مەبەستەش

 
 لەو و زۆرن کە) هەبدددوون پێدددی بدددڕوای قاسدددملوو دوکتدددور کە پڕەنسدددیپانەی و ئوسدددوول ئەو لەگەڵ پەیوەنددددی لە

 خەباتی کردنی نێونەتەوەیی بە بۆ قاسملوو دوکتور هەوڵی بەاڵم ،(نییە هەموویان باسکردنی ئیمکانی دەرفەتەشدا
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 ڕەواکددانی داخددوازییە و مدداف لە کددردن پشددتیوانی بددۆ ئددازاد، دنیددای و، گشددتی بیددروڕای ڕاکێشددانی بددۆ گەلەکەمددان،
 ڕێکخددددراوە و حیددددز  دەرەوە، دنیددددای کە بددددوو ئەوە دیپلۆماسددددییەکانی لەهەوڵە تددددر یەکێکددددی. بددددوو گەلەکەمددددان

 پەیوەندیددا لە ، لە ئەنددام ڕێكخراوەکدانی و حیدز  خوازەکدان، پێشدکەوتن و دێموکرات ڕێکخراوە مرۆڤدۆستەکان،
 کدۆڕ لە کە تێکۆشا زۆر قاسملوو دوکتور بناسێنیێ، دەرەوە دنیای بە مافەکانی و کورد گەلی خەباتی ئەوەی بۆ بێ،
 گەلە ئەم داواکانی و دەن   تایبەتیی شوێنێکی و دیار جێگایەکی لە نێودەوڵەتییەکاندا کۆنفڕانسە و کۆبوونەوە و

 سۆسیالیستدا ئینتێرناسیۆنالی لە پێگەیەکی و جێگە کوردستان دێموکراتی حیزبی کە بوو ئەوە هەوڵی. بکرێ باس
 چدداودێریی ئەندددامی بە کوردسددتان دێمددوکراتی حیزبددی یەکەمجددار بددۆ کە بددوو تێکۆشددانە و هەوڵ ئەو هەر. هەبددێ

 تێکۆشەرانی و ڕێبواران الیەن لە بێوچان و دوور خەباتێکی، پاش سەرەنجام وەرگیراو سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنالی
 وەختدددی تەواو و ئەسدددڵی ئەنددددامی بە دێمدددوکرات حیزبدددی ئێسدددتا و بەرهەم بێدددتە کوردسدددتان، دێمدددوکراتی حیزبدددی

 و قاسدملوو دوکتدور تێکۆشدانی و زحدمەت بەرهەمدی دەسدتکەوتانە ئەم کدۆی. وەرگیدرێ سۆسیالیسدت ئینتێرناسیۆنالی
 مەسدەلەی لەسدەر. دی هێندایە قاسدملوویان دوکتدور ئاواتەکەی و دا درێژە ڕێگەیان ئەو کە بوو خۆی دوای ڕێبەرانی

 هێدددزە یەکڕیزیدددی و تەبدددایی بە قدددووڵی بڕوایەکدددی کوردسدددتان دێمدددوکراتی حیزبدددی کدددورد، پرسدددی و نەتەوایەتدددی
 و، هەیە نەتەوایەتدی مافی ئازادی، دێموکراسی، بە بڕوایان کە ئێران، دیکەی هێزەکانی و هەبوو کوردستانییەکان

. دەزاندین خۆمدان هاوپەیمدانی و دۆسدت بە هەیە؛ ئوسووالنە و ئەسڵ بەم بڕوایان کە ڕێکخراوانە و هێز ئەو هەموو
 خەباتی کوردستاندا ڕۆژهەاڵتی لە و بوو کوردستان دێموکراتی حیزبی سکرتێری قاسملوو دوکتور کە ئەوەیدا لەگەڵ
 دیدکەی شدەکانی بە هەمدوو لە کدورد پرسدەکانی کردنی، نێونەتەوەیی بە بۆ نێونەتەوەییدا ئاستی لە بەاڵم دەکرد،

 خۆیددان سددەرەتاییەکانی مددافە لە کە بکددا کددورد ملددوێن دەیددان ڕەوای مددافی لە داکددۆکی کە، دەدا هەوڵددی کوردسددتان
 و بەردەوامدن کوردسدتانەوە دێموکراتی حیزبی تێکۆشەرانی الیەن لە خەباتە ئەو ئامانجانەی ئەو ئێستاش. بێبەشن
 ڕێبدوارانی تێکۆشدانی و خەبدات ڕوونداکی چدرای ئیستاش قاسملوو، دوکتور ئەندێشەکانی و بیر و هزر. پێش دەچنە
. کدرا تێدرۆر ئیسدالمییەوە کۆمداری تێرۆریسدتەکانی لەالیەن پێش لەوە ساڵ ٣١ کە قاسملوو دوکتور. ئازادییە ڕێگای
 لە قاسددملوو دوکتددور بیروفکددری بەاڵم دەکددرێ، پددێ هەسددت کدورد جەسددتەی لەسددەر ئێسددتاش تێددرۆرە ئەم زامددی ژاندی

 سددەودای و سدات کدردە هاوڕێیدانی و قاسددملوو دوکتدور خدوێنی ئدۆتریش واڵتدی بەداخەوە  بەاڵم. زینددووە ڕێبازیددا
 کە ئاشددکرابوون ئەوەندددە کددارە، ئەم بددۆ ڕاسددپێردراو تێرۆریسددتانی کە بددوو حاڵێکدددا لە ئەوە بازرگددانی، و ئدابووری
 پەیوەنددی لە وتووێژکدار یدا ڕاسدپێردراو هەئیەتی ئەندامانی لە یەکێک چون نەدەکرا، بەڵگەیەک هیچ بە پێویست
 ئێددران ڕەوانەی بکددرێن، موحدداکەمە و بیددانگرن جیدداتی لە بەاڵم بددوو، بریندددار تێرۆریسددتییەدا کددردەوە ئەو لەگەڵ
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 ئەو و تێدرۆرە ئەم بەاڵم مداوەتەوە بەسدتراوی بە قاسدملوو دوکتدور تێدرۆری پەروەنددەی ئێسدتاش تا بۆیە. کرانەوە
 بەسددزای تێرۆریسددتییە کددردەوە ئەو بکەرانددی ڕۆژیددک و زیندددوویە وا هەر کوردسددتاندا خەڵکددی دڵددی لە پەروەندددەیە
 .دەگەن خۆیان کردەوەکانی

 
 پێندداوەدا لەو و دەکددرد بددۆ خەبدداتی قاسددملوو دوکتددور کە ڕێبددازەین ئەم ڕێبددوارانی ئددێمە ئێسددتاش بەڕێددز هاوڕێیددانی
 تێکۆشدەری هەزاران و قاسدملوو دوکتدور خدوێنی و کدارە لەسدەر سداڵە چدل کە تێرۆریسدتەی ڕێژیمە ئەو. بوو شەهید
 هەروا خەبدداتە ئەم شۆڕشددە، ئەم بەاڵم ڕشددتووە، بددوون تێکۆشدداندا و خەبددات مەیدددانی لە کددردەوە بە کە دیددکەی

 ئەقڵ سەر نەهاتوونەتە ئێران ئیسالمیی کۆماری سەردەمدارانی ئێستاش ستەمە و زوڵم هەموو ئەو پاش بەردەوامە،
 هەروەک بدکەن، چارەسدەر پرسە ئەم ئاشتییەوە ڕێگای لە و وەربگرن کوردستان خەڵکی مافەکانی و داوا و پەیام و

 و تێکۆشدددەر کەسدددێکی چەندددد الیەن لە خدددۆفرۆش و بەکرێگیدددراو جاشدددی چەندددد ڕابدددردوودا ڕۆژی یەک لە ئاگدددادارن
 چدل ماوەی لە خۆفرۆشانە ئەو گەیشتن، خۆیان کردەوەکانی و جەنایەت سزای بە پیرانشار شاری لە نیشتمانپەروەر

 و زوڵم ئەو بەرامبەر لە خەڵک تووڕەیی سەرەنجام کە دابوو، ئەنجام گەلی دژی کردەوەی ئەوەندە ڕابردوودا ساڵی
 ئەو دیدددارە وا بەاڵم. گەیانددددن خۆیانیدددان سدددزای بە تدددۆڵە دەسدددتی و نەبدددن بێددددەن  دەکدددرا دەرحەقیدددان زۆرانەی

 سپای قەرارگاکانی و سپا فەرماندەرانی و بەرپرسان کە کردوە ئیسالمی کۆماری بە خزمەتییان خۆش زۆر خۆفرۆشانە
 بە کوردسدتان ڕۆژهەاڵتدی سیاسدییەکانی هێدزە و کوردسدتان گەلدی ئازادیخوازانەی جوواڵنەوەی لە هەڕەشە پاسداران
 زۆر ”اصدانلو“ نداوی بە ورمدێ لە هەمدزە قەرارگدای فەرمانددەی لێدوانێکدا لە دەکەن، دێموکرات حیزبی لە تایبەت

 جدددۆڵێکی و جدددم هەر لە دەزاندددێ بەرپرسدددیار بە کوردسدددتان هەرێمدددی ،بەرپرسدددانی یەک. ڕایگەیانددددوە بێشدددەرمانە
 خددۆ جاشددە ئەو کددوژرانی و کددردەوەیە ئەو دیددکەش الیەکددی لە و کوردسددتان ڕۆژهەاڵتددی ئۆپۆزیسددیۆنی حیزبەکددانی
 حیزبددی کە ئاشددکرایە، و ڕوون زۆر کاتێکدددا لە دیددکە، الیەنەکددانی و دێمددوکرات تێکۆشددەرانی پدداڵ دەداتە فرۆشددانە
 لەم بدۆیە نیدیە، واڵت نێوخدۆی لە ئاشکرا، شێوەی بە هێزیکی هیچ ئێستادا مەرجی و هەل لە کوردستان دێموکراتی
 تدا تێکۆشان و خەبات بە درێژەدان لەسەر پێداگرە و سوور ئەوەی لەگەڵ کوردستان دێموکراتی حیزبی پێوەندییەدا
 بەاڵم ناوەسدتێ خەبدات لە گەلەکەمدان، داخوازییەکدانی و مداف بدوونی دابدین و کدورد گەلدی ئامانجەکدانی هاتنەدی
 .بکرێ چارەسەر کورد مەسەلەی ئاشتییانەوە ڕێگای لە داوە هەوڵی هەمیشە

 
  بە هەست بەهۆی فارس، خەلیجی نێوەڕاست، ڕۆژهەاڵتی ڕابردوودا، مانگی چەند لە ئاگادارن هەروەک
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 حداڵی لە ئەوەی هدۆی بدۆتە ئێدران لەگەڵ ئەمریکدا ملمالنێکدانی و ئێدران ئیسدالمیی کۆماری نەکردنی بەرپرسایەتی
 سیاسدی، بوارەکدانی لە و الوازدایە و ئاسدتەم زۆر قۆندایێکی لە ئێدران هەلومەرجەدا لەو بێ، تەنگەژەدا و ئاڵۆزی
 کۆمەاڵنی ژیانی قورسی باری هەموویان بێکاری، تەوەڕڕوم، گرانی، دایە، خراپی پەڕی لەو کۆمەاڵیەتی و ئابووری

 لەسدددددەر ئیسدددددالمی کۆمددددداری هەڕەشدددددەکانی وەزعییەتەشددددددا ئەم لەگەڵ. کدددددردوە قورسدددددتر و قدددددورس خەڵکیدددددان
 بە پەنجەی جدددێ و بکدددا بەهێدددز خدددۆی پدددێگەی نددداوچەدا لە دەدا هەوڵ بەئاشدددکرا و بەردەوامە بەرهەڵسدددتکارەکانی

 و لوبندان سدووریە، عێدراق، لە تێرۆریسدتیەکان و میلیشدیا گدرووپە و تداقم پشدتگیریی لە. بێ دیار ڕووداوەکانەوە
 ڕابددردوودا سدداڵی چددل مدداوەی لە تێدددایە ئیسددالمی کۆمدداری کە قۆنددایە ئەم. بەردەوامە و ئاشددکرا و ڕوون یەمەن

 ئددێمە بددۆیە سددەردەمەدا لەم دەسددەاڵتەکانە، لەرزۆکتددرین لە یەکێددک و، دەبددێ تێددپەڕ پێیدددا کە قۆنددایە خراپتددرین
 واڵت نێوخدۆی لە الوان و ژندان تێکۆشدانی و خەبات ژینگەپارێزی، و مەدەنی چاالکیی و سیاسی خەباتی هیوادارین
 ڤپدددێچن، تدددێکەوە ئیسددالمی کۆمددداری تۆمدداری یەکەوە بە دەرەوە، لە سیاسدددی تێکۆشددانی و خەبدددات لەگەڵ هاوکددات
 سدەرەنجام. بددا سەرەڕۆیی و زوڵم و دیکتاتۆری بە درێژە شێوەیە بەو ناتوانێ سەر تا دەسەاڵتە ئەم کە دڵنیاشین
 و ئاوات بە و دەکا دەسەاڵتە بەم پاشەکشە و سەردەکەوێ ئێران دیکەی گەالنی و توێژەکان و چین هەموو خەباتی
 .دەگەن خۆیان داخوازییەکانی و ویست

 
 یەمدین٣١ دەورەی پێشدمەرگە، سدەرەتایی ی٢٣٣ دەورەی کۆتایی بەبۆنەی دیکە جارێکی ناگرم، وەختتان زیاتر لەوە
 .تێکۆشاندا و خەبات لە دەخوازم بۆ سەرکەوتنتان هیوای و دەڵێم پێ پیرۆزباییتان ڤییەن، شەهیدانی ساڵی

 

 کوردستان دێموکراتی حیزبی بژی -
 ڤییەن شەهیدانی بەتایبەت کوردستان، شەهیدانی لە ساڵو -
 

 .سەرکەوتووبن
 

 ٢١١٩ی جووالی ١٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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فایلە دەنگیەكانی دوا گفتوگۆی قاسملو لەگەڵ بكوژەكانی پێش تیرۆركردنی 
 باڵودەكرێتەوە

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاوێنە: ئا

 
 بدد  كردنددی تیددرۆر پددێش بكوژەكددانی لەگەڵ قاسددملو گفتوگددۆی دوا تیرۆركردنیدددا، بەسددەر سدداڵ سددی تێپەڕینددی پدداش

 .باڵودەكرێتەوە یەکەمجار
  

 لەهیچ ئێستا تا كە دەستكەوتوە دەنگی كاسێتی  سێ نافەرمییەوە كەناڵێكی چەند لەڕێگەی سی بی بی فارسی بەشی
 كە كددراوە تۆمددار تیددادا قاسددملوی عەبدددولرەحمانی تەمەنددی كدداتژمێری دوا دەنگددی باڵونەكددراوەتەوەو میدددیایەكەوە

 .ئێران ئیسالمی كۆماری نوێنەرانی لەگەڵ بوە گفتوگۆ خەریكی
  
 و  كردبدێ تۆمدار گفتوگۆیدانەی ئەم بەنهێنی قاسملو عەبدولرەحمانی  دەكرێ گومان كە دەكات بەوە ئاماژە سی بی بی
 .كەوتبن پۆلیس دەست كاسێتەكان كردنی تیرۆر پاش
  
  بەرپرسی سەحرارودی، جەعفەری محەمەد لەگەڵ قاسملوە نهێنیەكانی گفتوگۆ خولی سێهەمین دەنگی كاسێتانە ئەم
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  ئەندامی ئاجودی، مستەفا دەنگی قاسملو، و سەحرارودی لەدەنگی جگە كە. لەڤێنا ئێران ئیسالمی كۆماری تیمی
 . دەبیسترێ تیا ئێرانیشی گفتوگۆی تیمی
  
 لێكۆڵینەوەكددانی كددوردە، كێشددەی نددادا لەقەرەی خددۆی ئەوەی دەكدداو قسددە بەگشددتی سددەحرارودی كاسددێتانەدا لەم

 سددەحرارودی جەعددفەری کددردوە قسددەی بەپەرۆشددییەوە قاسددملو کە گفتوگۆیددانە ئەم كدداتی دەریانخسددتوە پۆلیسددیش
 شدرۆڤە و شدیكاری خەریكدی قاسدملو مێدزەكەوە لەوبەری بەاڵم. بەردەمدی كدایەزەكەی لەسدەر بوە وێنەكێشان خەریكی
 و بەرۆشددنی" خودموختدداری" كددوردو خواسددتەكانی و حددزبەكەی فەلسددەفەی مێددژو، دەربددارەی بددوەەو كێشددەكان كردنددی

 .دواوە راشكاوانە
  

 ئاكسترمیسدت و  ماكسیمالیسدت خەڵكێكدی ئێمە" :دەڵێت ئێرانی بەالیەنی قاسملو دكتۆر گفتوگۆیانەدا، لەم لەبەشێك
 چدداوەڕوانی نددین، توندددڕەو زیددادەخوازو ئددێمە" دەڵێددت بددۆیە ، تێددنەگەن لەمە ئێرانیەكددان پاسدددارە  واپێدددەچێ ،"نددین

 ".بەدیبهێنرێن بەجارێك ئێمە خواستەكانی هەمو ناكەین ئەوەش
  

 ئددێمە ، هەرەسدددەهێنێ یددان  دەڕوخددێ ئیسددالمی كۆمدداری كە نەداوە ئەوەمددان بەڵێنددی كاتێددك هددیچ" :دەڵێددت پاشددان
 ".دەكەین شرۆڤە و شیكاری مەسەلەكان واقیعبینانە

 
 بەدیبهێندددرێن ئەگەر ئدددێمە داخوازیدددانەی ئەم ئێرانددددایەو سدددنوری لەچوارچێدددوەی داخوازییەكانمدددان هەمدددو" دەشدددڵێت
 هەزار 333 بددۆ ئاسددایش بەپددێچەوانەوە ناگەیەنێددت، ئێددران سددەربەخۆیی و خدداك بەیەكپددارچەیی زیددان بچددوكترین
 ".رادەكێشێن ئێران الی بەرەو توركیاش و عێراق كوردەكانی و  بەدیدەهێنێ ئێران سنوری كیلۆمەتر

  
 ئەوەیە خوازیاری و "نییە ئێرانیتر لەئێمە كەسێك هیچ" كە دەكات لەوە جەیت قسەكانیدا دیكەی لەبەشێكی قاسملو

 وەك پێشددمەرگە هێددزی و فەرمددی زمددانی ببێددتە فارسددی زمددانی لەدوای كددوردی كوردسددتاندا، خودموختدداری لەندداوچەی
 .دابمەزرێندرێن ئوستانە ئەم پۆلیسی

 
  خومەینی ئایەتواڵ دوایی بەكۆچی ئاماژە كە  دەبیسترێ سەحرارودی جەعفەری محەمەد دەنگی كاسێتانەدا، لەم
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 وەاڵمدی دەكداو بدایەخ  بێ شتێكی چەند دەكاو لەوەسیەتنامەكەی باس و رویداوە دانیشتنە لەو بەر هەفتە 3 دەكات،
 .ناداتەوە كورد خواستەكانی

 
 نیشتمانی یەكێتی ئەوكاتی سكرتێری تاڵەبانی جەالل بەپێشنیاری گفتوگۆیانە ئەم دەكات، بەوە ئاماژە سی بی بی

 نزیكدی هداوڕێی هەردوكیدان كە ئەنجامددراوە، جەزائیر پێشوی كۆماری سەرۆك بال بن ئەحمەد پشتیوانی و كوردستان
 .هەبوە ئێران ئیسالمی كۆماری لەگەڵ نزیكیان پەیوەندییەكی هەردوكیشیان بون، قاسملو

 
. بددوە ئامددادە مسددتەفاش نەوشددیروان دوەمدددا لەخددولی ، بددوە ئامددادە تاڵەبددانی گفتوگۆكاندددا دوەمددی و یەكەم لەخددولی
 سدوپای لەفەرمانددەكانی كە بدوە سدەحرارودی جەعدفەری مدحەمەدی خدولەكەدا،  سێ لەهەر ئێرانیش تیمی بەرپرسی
 لەگەڵ نزیكدی پەیوەنددییەكی و بدوە عێراق و ئێران لەكوردستانی چاالكییەكانیشی سەرەكی مەڵبەندی و بوە پاسداران
 .هەبوە بەتایبەتی تاڵەبانی جەالل و بەگشتی عێراق كوردەكانی

  
 سدەحرارودی كاسدێتانەدا، لەم و بەڕێوەبچێدت بەنهێندی گفتوگۆكان سێهەمی خولی بوە ئەوە خوازیاری ئیسالمی كۆماری
 دەكدات، باسدی شدوێنێك لەهەمدو ئەو چدونكە بێدت، ئامادە لەدانیشتنەكەدا تاڵەبانی نەمانویستوە لەبەرئەوە دەڵێت

 ".باشترە  نەبێ كردەوە بیرمان هەیەتی تاڵەبانی خەسڵەتەی ئەم لەبەر"
  

 پاگەندددەی باڵوكددردنەوەی" راگەیاندددوە سددی بددی بەبددی لەڤێنددا، دیمددوكرات حزبددی نددوێنەری بەهرامددی، خەسددرەوی
 ئامدادە تاڵەبدانی جەالل ئەوەی بدۆ بەبیانو بیكەن دەیانویست چونکە بوە، ئێرانیەكانەوە خودی لەالیەن گفتوگۆكان
 دانیشددتنەكانی وەك بددێ، دانیشددتنەكە ئامددادەی ئەو ئەگەر دەیددانزانی یددان بكددوژن، ئەو  نەیانویسددتبێ رەنددگە ، نەبددێ
 ". دەبێ قورس تیرۆركردنەكە پیالنی گەیاندنی بەئەنجام و دەیپارێزن یەكێتی پێشمەرگەی پێشو
 

 پێدوە پەیوەنددی لەتدارانەوە تاڵەبدانی جەالل تیرۆركردنەكە، دوای رۆژی بەیانی پێنجی كاتژمێر" دەڵێت بەهرامی
 زۆر بەاڵم. تیرۆركددردنەیە ئەم بەرپرسددی سددەحرارودی: وتیشددی. وابددو بددرام وەك قاسددملو: وتددی بەگریددانەوە و م كددرد

 بەعسدی حكدومەتی لەراگەیاندراوێكددا تاڵەبدانی جەالل حزبەكەی چوار كاتژمێر رۆژ هەمان هەر بو سەیر بەالمەوە
 ".كرد تاوانبار ڤێنا تیرۆركردنانەی ئەم بەرپرسی بە عێراقی
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 .بەبۆنەی تاڵیادی سی ساڵەی شەهیدانی وییەن

 
 

 
 
 
 
 
 

 عەلی فەتحی
 
 و کوردسدتان لە بەڕێوجێمدان چداالکی کۆمەڵێدک ویدیەن، شدەهیدانی سداڵەی سدی تاڵیدادی بەبدۆنەی ڕۆژە چەند ئەو

 دەخوڵقان، تابڵۆیانەی ئەو. پێبوو خۆیان تایبەتی پەیامی هەرکامەیان و بوون ڕەنگین یەکان چاالکی. بینی دەرەوە
 . دەوروژاند کورددا تاکێکی هەر ناخی لە هەستی پیرۆزترین

 
 تدر ئەوەی. هەڵبدڕین دەند  بدۆ دیاریکراو شوێنی دەگەیاندە خۆی بەدەست ئااڵ و دەبڕی دووری ڕێگای دەبینی، یەکت

 ڕوحدی بدۆوەی ببدا، بەڕێدوەی شدێوە بەجدوانترین دەبێ و ئەرکە کە دەکرد هەستی و دەبرد بەڕێوە میتینگی بەرنامەی
 گۆڕەپدانی بگەیێنێدتە ئدازادی هدۆگرانی بەوەخدت و بچێدژێ شدەونخوونی دەبدێ پێیوابدوو شدۆفێر. ڕازیبن لێی شەهیدان
 خدوێنی بۆ شێعر ناسکترین و بکا پێنووسەکەی خامەی بە تێکەڵ خۆی هەستی تەواوی دەبێ پێیوابوو شاعیر. هاوار

 جێبەجدێ پالنەکدان مەترسدیدارترین و دژوارترین دەبێ کە بوو باوەڕدا لەو نهێنی ئەندامی. بهۆنێتەوە بەناهەقڕژاو
 قەناعەتیدان ڕووداپۆشدراو، گەنجەکدان،. حیزبەکدان نێوەنددی بکداتە بەڕێ یەکدان چاالکی وێدنەی کۆتاییدا لە و بکا
 بەڕێ سدنوور ئەودیدوی ئاسدمانی بەرەو پەیدامنێر کدۆتری سی داگیرکراوڕا، نیشتمانی بەرزی چیایەکی لە بوو، ئەوە
 سدی ڕۆژە ئەو اسدتڕ دیدوەش، لەو. بنێدرن پێشدمەرگەکان بدۆ کۆمەڵگدا هەسدتبوونی لەسدەر و وشیاری مژدەی و بکەن
 پیدددرۆزی جلکدددی تاقیکارییەکدددان، یەکەم تەواوکردندددی بە و پاراسدددتن چەکدددی ڕۆبدددوونە پێگەیشدددتوو، تدددازە الوی

 . پۆشی پێيشمەرگایەتیان
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 پێشددمەرگە. دەبینددی هەسددتت لە پددڕ جددوانی تددابڵۆی گەلێددک گۆڕەپددانیش، و شددەقام سددەر دیدددارەکانی پەراوێددزی لە
 و دەکدرد بداوەش لە یەکتریدان و دەبدوون شاگەشدکە خەبدات سدەختی ڕۆژانی قەدیمی هاوڕێی بینینی بە دێرینەکان،
 ئددااڵ باوکەکددان و دایددک وێددڕای مناڵەکددان،. چدداالکبوون سددەردەمی دەگەڕانەوە تاوێددک بددۆ و دایدددەگرتن نۆسددتاڵژی
 لەسەر کوردی جلکی جوانترین بە دایکەکان. دەناوە یان نیشتمانی هەنگاوی گەورەترین بچووکیان قاچی بە بەدەست،

. دەچدددوون مەسدددڵەحەتخوازەکان پارلەمدددانە بەردەم مەیددددانی بەرەو بەورە و ئااڵبەدەسدددت ئورووپدددا، شدددەقامەکانی
 : بوو پەیام سێ بۆ هەرهەمووی

 
  زمان، کورد قەومی ماوە هەر ڕەقی  ئەی

  شەهیدان، خوێنی لە ڕیزگرتن بۆ بێدەنگی خولەکێک
 

 دوکتدور خدوێنی ڕژانی بەناهەق و تیرۆر لەمەر ئوروپا بڕیاربەدەستەکانی نێوەندە بێدەنگی ساڵ سی کردنی مەحکووم
 .هاوڕێیان و قاسملوو

 
 لەهەر پتدر ئەوەی بەاڵم،. نواندد خدۆی چداالکی شدێوەیەک بە هەرکەس. ندارد خدۆی پەیامی الیەو هەر نێوەدا، لەو

 دەکددردە مرۆڤدی چداوی کە سرووشدتی ئەوەندددە تدابڵۆیەکی. بدوو تدابڵۆیەک کددرد، مدن هەسدتی و ڕوح لە کداری شدتێک
 دوکتددور شددەهید گەورەی پددۆرترێتی لەبەردەم ئددازادی مندداڵی سددی جددوان، ڕەنگینددی کددۆتری سددی. فرمێسددک کانیدداوی
 بە. بدوو دەسدتدا لەنێو سپی کۆترێکی ڕەنگینانە، کۆترە لەو هەرکام. وێستابوون قەاڵ دیواری ڕووبەڕووی قاسملوو،
 لە ئاسدمان بەرەو کۆتر. ئازادکران سەرکردە شەهیدی ساڵەی سی تاڵیادی بۆخاتری سپی کۆتری سی فەرمان یەکەم
 لێددواری لەسددەر ئەویددش و دەرکەوت پۆرترێددت ڕاسددتی دەالقەی لە جددوان، سددپی کددۆترێکی بەاڵم دا، باڵیددان شددەقەی
 لە نیدیە ڕۆژ. سدەرکردەم شدەهیدی هداوڕێی و دەژیدم لێرە و لێرەم هەر من: " گەیاند پەیامێکی بچووکەکە پەنجەرە
 ڕۆژی و شددەو جموجددۆڵی تددا بگددرە ڕا هددۆگران و وەفددد دیددداری لە. نەبددم ڕووداوێددک شدداهیدی خددۆم بەردەم گۆڕەپددانی

 کدایەی لە کۆتاییددا، لە. کاناڵەکدان ئامدادەکردنی ڕێپۆرتداژ تدا بگرە ڕا موشەکباران و بۆمباران لە پێشمەرگەکان،
 گشتیان لە ئەوەی. دەبینم هەرهەمووی یەکان، نوێ پێشمەرگە نیزامی سانی و ڕێژە تا بگرە پێشمەرگەکانەوە مناڵی

 : یەکانە نوێ پێشمەرگە سوێندخواردنی سرنجڕاکێشترە، بەالمەوە
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 هاوڕێیانیددان و شددەڕەفکەندی و قاسددملوو ئەگەر دران، سددێدارە لە هاوڕێیددانی و مددوحەممەد قددازی پێشددەوا ئەگەر" 
 وەکددوو و دەبددن قاسددملوو حەودالددی دەبن، لەدایددک پێشددەوایی بە مندداڵ کۆمەڵێددک ڕۆژێ هەمددوو ئەوەتددا ترۆرکددران،
 ....".دەسپێرن نیشتمانە بەو دڵ شەڕەفکەندی

 
 .نەهێڵی جێ سەرکردەمان شەهیدی پۆرترێتی بزەی جارێک چ هیوادارم سپی، کۆترە سپاس: دەڵێم خۆم وەک
 

 ٢١١٩ی جووالی ١٦: ڕێکەوتی  -نووسەر   فەیسبووکیدیواری : سەرچاوە
 
  

 
 

 قاسملوو و ڕێڕەوانی
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 برایم جەهانگیری
 
 ."سیاسەت ناو هێناوەتە ئەخالقمان کە حیزبین یەکەم ئێمە"

 
  خەلوەتی لە ویژدانەن قاسملوو ڕێبازی پەیرەوی کاکی قاسملوویە، بەنرخەکانی وتە لە یەکێک سەرەوە ڕستەی ئەو

  لە نووسین، لە ئاخاوتن، لە لێفێربووی، چەبدی دەکا باسی قاسملوو ئەخالقەی لەو قازی، بکە خۆت کاڵوی خۆتدا
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 !کرداردا لە و هەڵسووکەوت
 

 بددوون، لێفێددڕ بددۆ هەیە شددتی زۆر ئەدەبیددات و سیاسددەت لە و هەڵسددووکەوت ولە کددردار لە و گوفتددار لە قاسددملوو
 لەسدەر قاسدملوو وێدنەداری ئداڕمێکی یدان لەمداڵەکەت، قاسدملوو وێنەیەکدی هەاڵوەسدینی بە! کدردەوە بە لێفێربوونی
 .قاسملوو ڕێرەوی و شاگرد بە نابی سینگدان

 
 مەکتەبدێکە کەیەوە کدۆ قاسدملوو هدزری و بیدر و هەڵسدووکەوت و ئەخدالق و بڕیدار و هات وبەسەر ژیان کۆی ئەگەر
 کۆمەڵناسددی، لە سیاسدەتدا، لە عەقاڵندیەتە داگیرکدراو، نیشدتمانی ڕزگدداری بدۆ خەبداتە فەلسدەفەی ژیدان، بۆچدۆن

 شدپڕێوەت، شرو ئەدەبیاتە بەو هەڵسووکەوتەت، بەو تۆ دەی گفتگۆ، ئادابی و ئەدە  و ئەخالق بۆ قوتابخانەیەکە
 بدکەی؟ ناشدیرین خەڵدک بەرچداوی لە قاسدملوو هەوێ دەت دەزانی؟ قاسملوو شاگردی بە خۆت هەق کام بە و بۆچی
 چیە؟ قاسملوو ناوبانگی ناو زو ڕێبا بۆ خێرت بڵێ پێم کردارەت و ڕەفتار بەو ئەگینا

 
 ئەو خددۆ کددامەیە؟ ڕیبدداز ڕێبدداز، بە بددوو و بەرخددۆدان و ژیددان بەفەلسددەفەی بددۆ مەکددتە ، بە بددوو ئێتددر قاسددملوو، 

 گوفتدار و قسدە ، دەوێ خۆشدمان لەدڵماندا هەمیشە و داناوێن لەسەر شوێنی ئەوەی نەماوە، ناوماندا لە بەجەستە
 بدوونی شدەهید پدێش و تداران ترۆریستەکانی دیپلۆمات دەگەڵ دا قسەکانی ئاخری لە بزانە تو. هەڵسووکەوتێتی و

 :چێ دەڵێ
 
 ئایددا نددین، بەرپرسددیار لێددی ئددێمە دەوێ چددی ئددێمە دوای نەسددلی بەاڵم دەکەیددن، خودموختدداری داوای ئێسددتا ئددێمە" 

 ..." یان سەربەخۆیی یان دەوێ فیدرالێان
 
 دوژمندانی دەگەڵ و دۆسدت گەل دەگەڵ بدوو قاسدملوو سەداقەتی و شەهامەت ئەوە و دووبینی ئەو و کەسایەتی ئەوە
 قاسدملووی ڕێدڕەوی بە خدۆت کە تدۆ پێگەیشدتوو، تدازە والوی گەنج ئەی هێژام،  خوشکی برا کاکی بکەوە بیر خۆی،
 نداتهەوێ نا، ئەگەر بووی؟ فێر قاسملوو لە چەندە بزانە دەکرێ، حیسا  ئەو لەسەر کەوتت هەڵسوو دەزانی نەمر
 بە بەس دواکەوتووانەیەتدان، هەڵسدووکەوتە بەو و شدڕ زمدانە بەو بددەن گۆڕەوشاری بەس تکایە دەی بی فیڕ لێی
  یەکێک بەرامبەر لە گرتن ڕێز هەڵزووڕێنن، یەکتری لەسەر و خەڵک لەسەر خۆ حدکا لە و حدک لە داکۆکی ناوی
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 .بوو قاسملوو خەسلەتەکانی لە
 
 نەمددر قاسددملووی لە کە حیزبەشدددا ئەو لەدەرەوی تەنددانەت و دێمددۆکڕات الی هەردووک لە کەسددانەی ئەو نددین کەم

 وەفدادارن وڕیبدازەکەی قاسدملوو بە کەسدانەی ئەو تێکدڕای و ئەوان قاسدملوون، ڕێبدازی قوتابی بەڕاستی و فێربوون
 الی لەم داکددۆکی نێددوی بە بەسددەرحیزبداکەوتوو، لێونبددووی ڕێ حیزبددی، هەڵە بە کەسددانێکی بدددەن ئیددزن نددابێ

 کەسدانەش تداکە ئەو ئەگەر هەرچۆن بکرێ، ئاوااڵ بۆ سووکایەتیان جنێو مەیدانی دیکەیان ئەوی لە یان دێمۆکڕات
 ندداحەزی و نەیددار وخەڵکددی دەکەن نددابەجێ کەوتددی هەڵسددوو قاسددملوو هددزری و وبیددر قاسددملوو لە داکددۆکی ندداوی بە

 هەر الیەنێددک هەر الیەنگددری و ئەندددام پێددێەش بەو هەر!!! قاسددملوو شدداگرەکانی ئەوە ئەوەتددا هددا دەلێددین قاسددملوو
 .ئەوالیەک ئەمالو هیج بێ ماڵە حیزبە ئەو لەسەر بکات هەڵسووکەوتێک چەشنە

 
 ٢١١٩ی جووالی ١٥: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە

 
  

 
 

 حەوت وانە لە قاسملوو بۆ رێبەرانی داهاتوو
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 مەجید حەقی
 
 : هاوبەشن تایبەتمەندیدا یەک لە سەرکەوتوو بنەماڵەیەکی و رێکخراوێک و حیز  هەر کۆمەڵگایەک، هەر
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 لە کە رێبەرێدددک. دەزاندددن بەرێدددوەبەری و رێدددبەری بنەماکدددانی کە بەرێدددوەبەرێکن یدددان رێدددبەر خددداوەنی هەموویدددان،
 و خۆرێکخسددتن بە دەدات هەوڵ و دەکددات هەوا کەشددو گۆرانکاریەکددانی بە هەسددت هەسددتیاردا و دژوار هەلددومەرجی
 ئێددوارە کددردنەوەی لە. بکددات رێددبەری خددۆی مەنزڵگددای بەرەو رێکخددراوەکەی بەلەمددی سددەرەرای نددوێیەوە سددازماندانی

 رگی مدده و خولیددا"  ری نووسدده پرۆنهددۆبێر کددارۆڵ خدداتوو دا 2382 ئۆکتددۆبری لە کوردسددتان زانسددتی کددۆنگرەی خددوانی
 لە وا کددۆنگرەی. هدداتووە وەدی نەتەوەی بددۆ خەونەکددانی ببینێددت تددا نددیە لێددرە قاسددملوو: "وتددی'' کددورد قاسددملووی

 دەخواسدت خدۆزگەی و دەبینی واڵتەکەی بە پێشڤەچوونی خەونی قاسملوو بوو، قاسملوو خەونی ئازاد، کوردستانێکی
 رێگددای لە کە مددرۆڤێکە ژیددانی چیرۆکددی قاسددملوو ژیددانی چیرۆکددی". پێشددکەوێت رۆشددنبیریدا و زانسددت لە گەلەکەی
 هدۆی بدوونەتە قاسدملوو تایبەتمەنددی هەنددێک بەاڵم. پێدواوە نشدێوی و هەوراز زۆر بەرەوپێشچووندا و سەرکەوتن
 و مرۆڤدددایەتی جیهدددانی مرۆڤدددانی گەورە ریدددزی لە خدددۆی نددداوی و سدددەرکەوێت کەندۆکۆسدددپەکاندا بەسدددەر کە ئەوەی

 بە کددرد ئەوی کە ونقاسددملو تایبەتمەندددی حەفددت لە کددورتەیەک خددوارەوە ئەوەی. بکددات تۆمددار کوردوکوردسددتاندا
 ئەستوونەکانی گەڵ لە دەتوانێت مرۆ  تایبەتمەندیانەدا لەو. کورددا نەتەوایەتی بزاڤی ناو لە بێهاوتا رێبەرێکی
  پێ هەست و ببینێ گرووپی پشتیوانی و راستگۆیی بەرپرسایەتی، هەڵگرتنی خۆپێگەیاندن، و گۆران بنەمایی
 :بکات

 
 بیری داهێنەرانە -٢

 
 بەرپرسددایەتی مددرۆ  کە ئەوەی واتددای بە دەستپێشددخەری. هەیە بەرینددی واتددایەکی دەسپێشددخەری یددان هۆکدداربوون
 و بنیددانتراوە بایەخەکددانەوە و پرەنسددی  بنەمددای سددەر لە رێددبەر بڕیدداری و دەگرێددت ئەسددتۆ بە خددۆی کردەوەکددانی
 ئدالبێرت. ندیە دەوروبەری گەڵ لە ئەو تاکەکەسدی پێوەندی یان رۆحی هەلومەرجی و لەنەکاوی هەستی پێوەرەکانی
 لە شددتێک هددیچ". ئددێمەیە ئەندێشددەی بیددرو جددۆری بەرهەمددی خوڵقاندددوومانە، کە جیهانێددک: "دەڵێددت ئەنیشددتاین
 بخدوڵقێنن ندوێ جیهدانێکی بیدانهەوێ گەر رێدبەران. ندایەت بەسدەردا گدۆرانی ندوێ بیروئەندێشەی بێ بە داهاتوودا
 بەشددێوەی خەڵددک ی%13. بێددنن بەسددەردا گۆرانکدداری خۆیددان یبیروئەندێشددە زەمینەکددانی بیرکددردنەوە جددۆری دەشددێ

 دیددکە %23. بدکەنەوە چارەسددەر کێشدەیەک یددان کەموکدۆریەک تددا دەکێشدن زەحددمەت ئەوان. دەکەنەوە بیدر دژکدردەوە
 شددتێک چ"  پرسددیاری لە داهێددنەر بیرمەندددانی. نددوێ شددتێکی خوڵقاندددنی بددۆ کدداردەکەن کە داهێددنەرن بیرمەندددانی
 لەوە بیدددر دەکەن هەڵسدددوکەوت ریاکسدددیۆن شدددێوەی بە و دژکردەوەیدددی کە بیرمەنددددانێک. دەکەون پدددێش" مدددومکینە؟
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 ژینگەی بە دژکردەوە هەڵسوکەوتیان ئەوان" بدرێت؟ سزا دەبێ کەسێک چ" خود یا" هەڵەیە؟ شتێک چ کە" دەکەنەوە
 داهێددنەر رێبەرانددی. دەکەنەوە بیددر خۆیددان ژیددنگەی لە بەرینتددر قاسددملوو چەشددنی لە بیرمەندددانی بەاڵم. خۆیددانە
 هەروەهدا و سدەربەخۆ ئیدرادەی و خەیداڵ هێدزی ویدژدان، خۆئاگداداری، واتە مدرۆ  تدایبەتی دیداری چدوار ئاگاداری

 رێبەرانددی. زاڵددن هەلسددوکەوتیان و کردەوەکانیددان هەمددوو سددەر بە کددردن دەرەوە تەماشددای ژوورەوە لە فەلسددەفەی
 کەسددێک هەر کە شددتێکە بنەمدداییترین ئەمەش. داهێددنەر هێددزی ببددنە اخۆیانددد ژیددانی لە دەیددانهەوێ دەستپێشددخەر
 .بدات لەسەر بڕیاری خۆیدا ژیانی لە دەتوانێت

 
 بینینی ئامانجی گەورە -١

 
 رێکخددراوی. کددردەوە مەیدددانی لە دووەم و ئەندێشددەدا بیددرو جیهددانی لە یەکەم. دەخوڵقێندددرێت دووجددا هەمووشددتێک
 داهداتووی رووداوەکدانی پدرۆژەیەک و پدالن هەر بۆ دوارۆژ ئامانجی و خەیاڵی وێنەیەکی خوڵقاندنی بۆ سەرکەوتوو

 رووی لە پدێچەوانەوە بە بەڵکدوو. ناژین هەبێت دیاریان ئامانجێکی کە ئەوەی بێ بە ئەوان. دەنووسن خۆیان ژیانی
 بەو پابەندن بەکردەوە و دەناسن ئامانجیان و پێوەندیەکان بایەخەکان، و بەها ئەسڵەکان، گرینگترین ئەندێشەوە

 لە مرۆ  بیری داهێنانی و خەاڵقیەت جۆری بەرزترین تایبەتی ئەرکی و رەساڵەت هەڵبژاردنی. ئەخاڵقیانە بنەما
 پدێکەوە هاوبەشدەکان وبەهدا ندرخ و بیروبۆچدوون ئامانجەکدان، کە چانددێک و فەرهەن  خوڵقاندنی. رێکخراوەدایە

 . قاسملوون چەشنی لە ەبەرزیپای رێبەری بنەمای و دووربینی بدات، گرێ
 

 ئامادەیی بۆ گۆران -١

 
 و گۆرانکداری قۆنایەکدانی ئاگداداری ئەوان. گۆرانکداری لە دەکدات پێشدوازی گدۆران، بۆ هەیە ئامادەیی کە رێبەرێک

. بدکەن بەشددار گۆرانکداریەدا لەو دیدکە کەسدانی چدۆن دەزاندن و هەیە رێبەریدان ژێدر کەسانی سەر لە کاردانەوەیان
 ناچددار ئەوانە گۆرناکدداری چددونکە دەبددن، گۆرانکدداری بەرهەڵسددتی کادرەکددان و ئەندددامان لە هەندددێک کە سروشددتیە
 بازنەی و بێدەنگی گۆشەی لە هاورێیانی چۆن دەزانێت کارامە رێبەرێکی. دەرکەون خۆیان بێدەنگی گۆشەی لە دەکات
 بدۆ دەدات هاورێیدانی یدارمەتی وا رێدبەری. پێببەخشدێت رێدزی و گەورەیدی خدۆی پێبەپێدی و دەربێنێدت خۆی ئارامی

 لە ئەرێندی وێنەیەکدی نیشداندانی بە ئەوجدار. بدزانن گۆرانکاری هۆی و رابردوو لە هاوبەش تێگەیشتنی پێکهێنانی
 . بوون باشتر و گۆڕان بەرەو دەکات بزاڤەکە رێبەری بن، بەشدار تیدا الیەک هەموو کە چاالکیانەی بەو و داهاتوو
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 پێکهێنانی ئاسۆی دوور -٤

 
 چاندددو. رێکخراوەیددی فەرهەنگددی دەوترێددت پێددی کە بێنێددت پێددک زیندددوو ژینگەیەکددی کە رێددبەرە سددەرەکی ئەرکددی

. رێکخدراوەیە کولتدووری بەتواندای دامەزرێنەرێکدی رێدبەر. بوون دەروەست و گرێدراوەیی واتە رێکخراوەیی فەرهەنگی
 چداکتر ئەوەی بدۆ دەدات هدان کادرەکدان و ئەنددامان. دەکدات سداز حیدز  رێکخراوەیدی و سیاسی ژینگەی شێمای ئەو

 و گەشەکردن بۆ چالش بە و بەلێگەر ژینگەیەکی دهێنانی توانایی کە دەزانێت داهێنەر رێبەری. ببن هەن کە لەوەی
 . دیکەیە تەکنیکی تواناییەکانی لە گرنگتر ئەندامان پێگەیاندنی

 
 پێشتر تێبگەین دوایە دوای تێگەیشتن لە خەڵک بکەین -٥

 
  لە تەنانەت بکات، باسێک لە بەشداری یا بداتەوە وەاڵم کە بەرلەوەی ئەو. بوو باش گوێگرێکی قاسملوو دکتۆر

. دەکدرد بداس خدۆی بیدرورای ئەوکدات رادەگدرت بیروراکدان و قسدە هەمدوو لە گدوێ پێشدتر دا حیدزبیش پلینۆمەکانی
 بەوان، وەاڵمددانەوە نیدازی بە نەک دەگرێدت گوێ دیکە خەڵکانی قسەکانی لە تێگەیشتن ئامانجی بە مرۆ  کاتێک
 هەمووشدت بەرلە دەمدانهەوێ کە بکدات هەسدت بەرامدبەر مرۆڤی کاتێک. دارشتووە تەندوروستی پیوەندیەکی بنایەی
 مرۆڤدی کەڕامەتدی لە رێدز بەواتدای ئەمەش. دەزانێدت بدڕوا جێدی و رێز خاوەن کەسێکی بە خۆی ئەو تێبگەین، لیی
 ئاشکرا خۆی بیروهزرەکانی قووڵترین و دەردەکەوێت خۆی لە کردن بەرگری رەوشی لە ئاکامدا لە. گرتنە کەسە ئەو

 یەکتدر لە تێگەیشدتن و یەکگەیشدتن لە بەرگدری کە بەربەستانەی ئەو تا دەخوڵقێت هەلومەرجێک کات ئەو. دەکات
 لەیەک نێدوان لە هاوسدەنگی بتوانێت و بگات وێک بدات هەوڵ مرۆ  تا دەوێ بوێری و دلۆڤانی. بچن لەناو دەکەن
 .بێنێت پێک وێکگەیشتن و گەیشتن

 
 پێکهێنانی هێزی کۆمەڵ -٦

 
 رێگدا لە سدێهەم چارەسەری رێگا. تۆ رێگای یان من رێگای نەک. سێهەمە رێگای بەرهەمی کۆمەڵ هێزی کۆکردنەوەی
 بەرهەمدی. دووالیەنەیە حدورمەتی و رێدز بەرهەمدی بەکدۆمەڵ هێدزی. چداکترە بەرامبەر الیەنی هەردووک چارەسەری
 هەلەکدددانی لە بدددوون بەهرەمەندددد و کێشدددەکان چارەسدددەری لە و یەکتدددر جیاوازیەکدددانی لە رێزلێندددان و تێگەیشدددتن



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

99 
 

 دەبدنە پیددەدەن، گەشدە ناوخۆیدانددا لە کدردن هاوکاری و بەشداری هێزی کە رێکخراوانەی و گرووپ ئەو. هاوبەش
 زیداتر دانەیدان دانە هێدزی کدۆی لە ئەوان هێدزی کدۆی کە شدێوەیەک بە تاکەکەسی تواناییەکانی گەشەپیدانی هۆی
 یدا ناسدازێن پێکەوە ناچاریەوە رووی لە تەنیا ئەوان. دەپارێزن یەکتر مافی ژێرپێنانی لە خۆیان وا کەسانی. بێت
 هەردوو جێگددای سددێهەم هێدزی لەودا کە دەکەن داهێددنەرانە وکداریها لە بیددر بەڵکدوو ندداکەن، یەکتدر هاوکدداری خدود

 .بگرێتەوە هێزەکە
 

 گەشەپێدانی بەردەوام -٧

 
 عدداتفی و کولتددووری مددانەوی، رۆحددی، فیزیکددی، هێددزی بەردەوامددی گەشددەپیدانی رێددبەری ئەرکەکددانی لە یەکێددک
 و گەشدددەکردن بدددۆ دا تاکەکەسدددی ئاسدددتی لە مدددرۆ  کە دەکرێدددت جێبەجدددێ کاتێدددک تایبەتمەنددددیە ئەو. رێکخدددراوە
 رێکخدراو ژیدانەوەی بەردەوام، پێشکەوتنی هۆی دەبێتە تایبەتمەندیە ئەم. بدات بێوەستان هەوڵی خۆی پەروەردەی

 و داڕزان بەرەو و بێدت راوەسدتاو مەند  ئداوی وەک رێکخدراو کە دەکدات لەوە بەرگدری و رێکخراو ناو تاکەکەسانی و
 بەشدێوەیەک رێکخدراو نداو کەشدی بددات هەوڵ دەشێ رێنوێن، وەک چ بێت مامۆستا وەک چ رێبەر. بروات لەناوچوون

 هدۆی دەبێدتە دەکات جێبەجێ خۆی ئەرکی کە رێبەرێک. بدرێت کەسان بە گەشەکردن هەستی مەجالی کە بێت کراوە
 یدارمەتی دەشدێ رێدبەران. بددەن ئەنجدام جدوانی بە خۆیدان ئەرکدی دەتدوانن بکەن بەوە بڕوا ئەندامانیش کە ئەوەی

 کە بخددوڵقێنن پرسددیارێک. ببیندددرێن دیکەشددەوە روانددگەی لە پرسددەکان کە ئەوەی بددۆ بدددەن کادرەکددان و ئەندددامان
 کدددۆکردنەوەی لە دووربدددین و سدددەرکەوتوو رێبەراندددی کە دیدددارە. فێربدددوون بدددۆ بددددرێن هدددان کادرەکدددان و ئەنددددامان

. دێنێددت پێددک ناوەنددد بددن، ئامانجدددار وزەکددان کە ئەوەی بددۆ ئاسددۆبین رێبەرێکددی. سددەرکەوتوون مددرۆ  پۆتانسددیەلی
 ناوەنددگەلی ویسدتوویەتی قاسدملوو ئێرانددا، کوردسدتانی دێموکراتی حیزبی ناو کمیسۆنەکانی بەپێکهێنانی هەروەک
 کوردسدددتاندا رۆژهەاڵتددی لە کدددورد نەتەوەی هەمەالیددانەی خەبددداتی بەرێددوەبردنی گەڵ لە پێوەنددددی لە جۆراوجددۆر
 لەو و بدددوون روون ئامدددانجی و ئەرک خددداوەنی کومیسدددیۆنانە لەو هەرکدددام. بکدددات کاندددالیزە وزەکدددان و پێکبێنێدددت

 نددوێی شددێوازی بە پێویسددت ئەمددرۆ. دەکددرد جێبەجێیددان و دەدا خۆیددان بڕیدداراتی بەشددەکان ئەندددامانی چوارچێددوەیەدا
 بددۆ حیددز  ێددبەریر و رێکخراوەکددان بەرێددوەبەری و رێددبەری شددێوازی بە بکرێددت پێددداچوونەوە دەشددێ. دەکددات رێددبەری

 .دابرێژرێتەوە خەبات نوێی بەهەلومەرجی وەاڵمدانەوە
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 بەرزکددردنەوەی سددەر لە بکرێددت سددەرمایەگوزاری دەشددێ بددۆیە. دەکددات تێددپەر" بددڕوا" قەیرانددی سددەردەمی کددورد بزاڤددی
 لە حیدز  ئەنددامانی کە بدڕوایەکە رادەی نیشدانەی بدڕوا ئاسدتی. گەیشدتن لەیەک هێدزی پێکهێندانی و بدڕوا ئاستی
 رادەی وەک سددادە زمددانێکی بە بددڕوا رادەی. دەجددۆڵێنەوە دەورەبەر گەڵ لە هەو پێددی بە و هەیددانە بەیەکتددر ندداوخۆ
 بانکیەکددان حیسدابە کاتێدک. کدردووە پاشدکەوتمان شدوێنێک یددان باندک لە کە دارایدیەکە رادەی یدان مداڵی حیسدابی
 خداڵی شدێوە هەمدان بە. ندیە دارایدی بدڕوای خداوەنی مدرۆ  ئیتدر دەبدردرێن، بەکدار پاشدکەوتەکان و دەکرێن خاڵی
 تدێ ئەوکدات تێدبگەین پێشدتر بدا وەک کردەوەگەلدی. بدڕوا چدوونی ناو لە هۆی دەبێتە هەستیش پاشەکەوتی کردنی

 جێبەجدێ و بڕیداردان کداتی لە بدوون دەروەست و راستگۆیی پەیمانەکان، و قەوڵ بە وەفاداری دلۆڤانی، بگەیەنین،
 نددداوچەگەرایی، هەاڵواردن، پدددێچەوانەوە بە. بڕوامدددان هێدددزی پاشدددەکەوتی بەرزبدددوونەوەی هدددۆی دەبدددنە کردنیدددان

 و بڕوا رادەی کەمبوونی هۆی دەبێتە کادرەکان و ئەندامان نێوان لە خستنەوە جیاوازی و خزمگەرایی و تایفەگەرایی
 .بڕوا قەیرانی خوڵقاندنی

 پێشددا" زێهنیەتدی" بنەمدای سدەر لە هەڵسدەنگاندنی و پێشدوەخت قەزاوەتی و بڕیار چاویلکەی پێویستە ئەمەش بۆ
 رێکخدراوە ئەنددامانی نێدوان گەیشتنی وێک ئاستی و تێگەیشتن بدرێت هەوڵ ئەو بەجیاتی و هەڵگیرێت کراو دیاری
 .دەکات پێ دەست رێبەریەوە لە ئەمەش. پێبدرێت گەشە
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 ڕەخنە لە دوکتۆر قاسملوو
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ش گودەرزیەسیاو
 
 باسدەکاندا لە ڕەخدنە جێدی کەس ژمدارەیەک قاسملوودا دوکتۆر زیندوویاد تیرۆری ساڵوەرسووڕانەوەی ساڵەی سی لە

 : سەرەنج بەر بخەمە بارەوە لەم تێبینییەک چەند حەوجێیە.دەبینن بەتاڵ
 
 ١٩٧٣ سداڵی لە بەتدایبەت دیمدۆکرات حیزبدی خەباتی مێژووی نەبووەو هەڵە بێ قاسلوو دوکتۆر حەتمەن دیارە ...
 بەاڵم. حیدز  یەکەمدی شەخسدی و سکرەتێر وەک قاسموو دوکتۆر ئەستۆی دەکەوێتە ئەرێنیدا الیەنی بە ١٩٨٩ هەتا
  بەکۆمەڵ ڕێبەرییەکی هی بەڵکوو نەبوون قاسملوو دوکتۆر هی تەنیا بە دیمۆکرات حیزبی بڕیارەکانی هەموو دیسان
 .بوون

 
 تەنیدا بەاڵم بدووم بەشددار قاسدملوودا دوکتدۆر قسدەکانی کدۆڕی لە جدار دەیدان خدۆم بدۆ مدن شەخسی؛ ئەزموونی... 

 نێدوان لە بدوو درێدژ کۆبدوونەوەیەکی ئەویدش هەبدوو، قاسدملوو دوکتدۆر لەگەڵ تدایبەتیم دانیشتنی دەرفەتی یەکجار
 سدەر لە قاسدملوو دوکتدۆر لە ڕەخدنەم من کۆبوونەوەکەدا لە. ئازادی نەخۆشخانەی کادرێکی چەند و قاسملوو دوکتۆر
 .وەرگرت ڕەخنەکەمی دڵواوااڵییەوە بە قاسملوو دوکتۆر کە گرت فەرانسەییەکان دوکتۆرە بە گرێدراو پرسێکی
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  ئایا بوون؟ کێ ڕەخنەگرەکان و بوون چی ڕەخنەکان بوون؟ڕاستینەی چی دوکتۆر لە دیکە خەڵکی ڕەخنەی ئەی... 
 تۆمەت؟ یان بوون ڕاست قاسملوو دوکتۆر پاڵی دەخرانە ڕەخنانەی لەو بەشێک

 
 و نداتۆ و یەر  پیداوی قاسدملوو دوکتۆر تودە الی. بوون قاسملوو دوکتۆر زارباڵوی هەرە ڕەخنەگری تودە حیزبی *

 کۆنەکادری وەک قاسملوو دوکتۆر. گرتووە ناتۆ لە دوالری میلیۆن ۹ ئەوەش بری لە و بوو یەربی سۆسیالدیمۆکراتی
 لە دیمددۆکرات حیزبددی یەکجددارەکی دابڕاندددنی بە دەناسددین، نددزیکەوە لە تودەشددی ڕێبەرانددی هەمددوو کە تددودە حیزبددی
 . کردبوو ساز بۆخۆی دوژمنایەتییەی ئەو تودە حیزبی

 
 وەک ئەویدان و بدوون قاسدملوو دوکتدۆر ڕەخنەگراندی لە دیمۆکراتددا حیزبدی نداوخۆی لە تدودە حیزبی الیەنگرانی *

 بەرژەوەندییەکانی بەر لە سۆڤییەت لەکاتێکدا دەزانی سۆڤییەت لەبلۆکی دیمۆکرات حیزبی کەوتنەوەی دوور هۆکاری
 دژبەراندی و ٦ کدۆنگرەی لە دواتدر و کەسدی ۷ گرووپی و ٤ کۆنگرەی لە ئەمانە. توڕهەڵداشتبوو دیمۆکراتی حیزبی

 .دەرکەوتن" سوسیالیزم سەر لە باسێک کورتە"
 
 داسدەپاوی شدەڕی فەرمدی شدێوەی بە قاسملوو دوکتۆر تیرۆری هەتا دەزانین. ڕۆژهەاڵتییەکانی الیەنگرە و پارتی *

 سددلێمانی هەروەک پددارتی لەوەش بددێجگە. نەهدداتبوو کۆتددایی دیمددۆکرات حیزبددی دژی لە( پددارتی) مەوەقەتە قیددادە
 . هەیە و هەبوو قاسملووش دوکتۆر لە قینی و ڕق موعینی

 
  کرابوو مسۆگەر ئەحمەدتەوفیقەوە هۆی بە کە پارتی پاشکۆیەتی لە دیمۆکراتی حیزبی قاسملوو دوکتۆر یەکەم
 . دەرهێنا

 
. دەکدرد پێناسە کۆنەپەرەست و نادیمۆکراتیک و دواکەوتوو و خێڵەکی پارتێکی وەک پارتی قاسملوو دوکتۆر دووەم،
 و نوێیەکدان و کۆن پارتییە الیەن لە لێدان بەعسی ناتۆرەی هەتا ناڕەوا تۆمەتی و درۆ زۆر ئەمەشدا بەرانبەر لە

 .ئیمڕۆ و دوێنێ ڕۆژهەاڵتییەکانیان الیەنگرە
 
  گەڵ لە وتووێژ بۆ قاسملوو دوکتۆر ئاشتیخوازانەکانی هەوڵە دوای لە سازشکار تۆمەتی پێشدا لە: کۆمەڵە* 
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 شددەڕیان خۆیددان بددۆ مددوهتەدی عەبدددواڵی وەک ڕێبەرانددی ئەوە دوای لە شددەڕخواز تددۆمەتی دواتددر ئێددران دەوڵەتددی
 . کرد تیۆریزە شەڕەکەشیان و هەڵگیرساند

 
 دواتدر. فدیکس لیسدتی و ٨ کدۆنگرەی نموونەش دیمۆکرات؛ حیزبی خودی ناوخۆی نەیارانی الیەن لە تاکڕەو وەک *

 دژبەرانددی باڵبدداڵێنی و مەحفەلددی شددارەوەی لیسددتی لە النددیکەم قاسددملوو دوکتددۆر ئاشددکرای فیکسددی لیسددتی دەرکەوت
 .بوو دیمۆکراتیکتر

 
 !بێ زیندوو دەم هەر قاسملوو دوکتۆر یادی
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 نۆڤل لو شاتووە تا تاران له.. و قاسملو  خومەینی
 

 
 
 
 
 
 

 رێژنە سەردار: ئا

 
 ، رگێددڕراوه وه  وه یدده" حسددێنی ناهیددد"ن الیدده له و قاسددملووه سددرین نه  نوسددینی له  كدده ،"كورداندددا  واڵتی لدده ك ئوروپاییدده"

 . كورده  ناوداری  كی یه ركرده سه و  چیكیی  كچێكی  ژیانی وه پێكه  چیرۆكی  ی وه گێڕانه
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 حمان بدولڕه لێناو عه

 
  منداڵ زۆر هێشتا دایكبو، له  چیكوسلۆڤاكی  ختی پایته  پراگی له دا8363  ی یه ده  ی كه وره گه  یرانه قه  ختی روه سه له لێنا
  سدتی راده بو، نده مددا ئه  می خده له زۆر  بداوكی كدوژرا،  دایكدی بدو  سداڵ 3  نی مه ته ، وه لێكجیابونه  دایكی و باوك  كه بو،
 ترو  شارێكی بۆ  وه شارێكه له رد،رب سه به  نگی دڵته و م خه له پڕ  كی مێردمنداڵییه و  منداڵی و ئه ئیتر كرد،  ی تیوخانه هه
 . بو  وێڵ خوێندندا كارو  دوای به تر  كی یه قوتابخانه بۆ  وه كه یه قوتابخانه له
 

 زانكۆ لدده و وه لێكرایدده  روی ده حددوكم، ر سدده  چیكۆسددلۆڤاكیاهاتنه  لدده كان كۆمۆنیسددته  كدده  جیهددانی  مددی دوه  نگی جدده  دوای
  رگیرا، وه
 
   وه ڕاسته ناوه  اڵتی رۆژهه له  كه ناسێنێت ده كوردێك  كوڕه به ، وروپییه ئه  كاڵه قژ و  پێستسپی  كچه م ئه رۆژگار  ری ده قه
 .پرا   ته رویكردوه زانكۆ  خوێندنی  واوكردنی ته بۆ
 
  كی یده ماڵه بنه له چو، ده نده لێنا  ژیانی له  ژیانی بێت، ده حمان بدولڕه عه  ناوی  كه  یه شخه كه رزو بااڵبه  كورده  كوڕه م ئه

  دایكیشددی  ی ناندده قاسددملو،  ئایددای د مدده محه  ناوی بدده بددو  ورمددێ  ی ناوچدده  كی ئایایدده  وره گدده  كددوڕی هدداتبو،  وه فیوداڵدده
 و  كدوردی  كانی زمانده  فێدری  نددی ناوه دوا  قۆندایی  كۆتایهداتنی پدێش  براكدانی و حمان بدولڕه عه بو،  ئاسوری  چه بنه به
  قدازی  دانی سدێداره له هابادو مده  كۆمداری  روخدانی  ختی وه سداته له بدون،  بی ره عده و  نسی ره فه و  فارسی و  ئاسوری و  ری ئازه
  ی وره گده  كدوڕه  حسدێنی بون، نده كوردسدتان له قاسدملو ئایدا د مده محه  كانی كوڕه لده هیچكام ،8371  مارسی له ددا مه محه
 ورێز تدده له  لی عدده خوێندددو ده  بیركدداریی پاریس لدده د حمدده ئه بددو،  بیناسددازی  ی ندددازه ئه  خوێندددنی  رقاڵی سدده توركیا لدده

 .پرا   چێته ده خوێندن بۆ  توده  حیزبی  تی یارمه به شدا وه ئه  دوای به ساڵێك و تاران له حمانیش بدولره عه و  پزیشكیی
  ویسدتی خۆشه و عاشدق  بنده ده  وه بینینده م كده یه له و ناسدن ده كتر یده لێندا  ڵ گده له نگێكدا ئاهه له پرا  له ،8332  پایزی
 ئێددران  ی باڵوێزخاندده ناو لدده نێت ناخایدده زۆر بێددت، ده  سدداڵ 81 لێنددا و  سدداڵ 23  نی مدده ته قاسددملو وكات ئدده ، كدددی یه
 رۆژگددار  شددیرینی و  تدداڵی  وه كدده یه به  سدداڵ 61 ئیتددر و بڕێددت ده  مدداره كتریان یدده له   زهدده مه  شددیعه  رێكپۆشددی  كی الیدده مه
 .ن كه ڕێده به
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  ڕای ره سده ئێدران، بدۆ  وه ڕێتده بگه دات ده بڕیدار  بۆیه بو، مێشكیدا له پ چه  بیری و ت سیاسه  ی ڵه ڵكه كه حمان بدولڕه عه
  تداڵ  خۆی لده ژیدان و وێت كده نه  ری هاوسده  ی اڵتییده رۆژهه  موسدڵمانه م ئده  دوای  كده كدات ده لێنا  ئامۆژگای  پوری  ی وه ئه
 .تاران بۆ ڕوات ده  ڵی گه له  اڵم به كات، نه
  

 یام خه  ری و عومه تاران

 
 و ئده دا، رییه سده رمه چه و نهێندی  ی شدارگه حه و  یی ئداواره  ژیدانی و لده كات، سدتپێده ده  ژنده م ئده  ندوێی  قۆندایێكی  وه لێره
 زیداتر  وێ لده و  ورمێ له حمان بدولڕه عه  باوانی ماڵه  چنه ده ك یه ماوه پاش بێت، ده یام خه  ری عومه  كانی شیعره  یدای شه
  ی قسدده به ئایددا د مدده محه  كدده ، ژنییدده فره  یره سدده  وه الیدده به  ی وه ئدده كددات، ده كددان كولتوره  وتنی ككدده ریه به  بدده سددت هه
 و ژن  رچاوی بده به دئایا مده محه  كده مێنێت سدوڕده ش وه لده  ری سده نات نده ته و  هێنداوه  ژندی 23 قاسدملو  دایكی  خانی نانه
 !" یهێنم ده بێت هه خوشكت" ڵێت ده میش به  وه كانییه منداڵه

 
  دوای زسدتان،  تای ره سده یدان  دایكبوه لده هاویندا  ی چله له قاسملو  نایه  بیری له  كه كات ده باس بۆ  شی وه ئه خانم نانه
 بدۆی دا وه به  ی كه ره هاوسه ورێز، ته  چنه ده  وه حمانه بدولڕه عه حیزبی  كاری  هۆی به دا، ماڵه م له  ساڵ 83  ربردنی سه به
  سكرتێری  بێته ده دواتر  كه"  نوری كیا  دینی نوره" وێكیان شه  كه  بوه گرن   رێكی كاراكته  وه سااڵنه و له  كه وێت كه رده ده

 وكاتی ئده  رۆكی سده ختیار، بده  یموری تده ش وه ئده پداش و ماڵیاندا به كات ده  خۆی  وه ربازییه سه  رگی به به ، توده  حیزبی
 .كات ده  ڵ گه له  ی وه لێكۆڵینه حمان بدولڕه عه به ت باره سه ساواك

  
  سپێ غداو ئه به

 
 ، وه گیرسددێنه ده  سددلێمانی له تا ره سدده و ڵدددێن هه عێددراق  كوردسددتانی و ره بدده قاچاغ بدده  ی كدده كچه دو لێندداو  وه ئدده  دوای
  ڵ گده له یددا به له دا ڤیدزه  رگرتندی وه  ڕوانیی چاوه لده ماند  شدت هه یددا، به بدۆ بدرێن ده قوشدڕ شه  جێبێكی به  وه وێشه له
 .بات رده سه به  ری وه كوێره و  سپێ ئه
 
  باس و ئه كرێن، ده یر سه پیاو له متر كه  كه دات ده  ئازاری  تانانه ره بێده و  كڵۆڵ ژن و ئه  بینینی یدا به له دیسان لێنا
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  كه  نییه  ژنانه و ئه  قای بارته بێت، ده كچیان  ی ژنانه و ئه  رێزی درو قه دا اڵتیانه رۆژهه  ڵگه كۆمه م له  كه كات ده  وه له
 بدو، كان وتده ڵكه هه و ن گمده ده  مرۆڤده له كێك یه  وه وباره له حمان بدولڕه عه  نده رچه هه لێنا،  بۆچونی به. بێت ده كوڕیان
  ژنێكددی  واتدده ڕا، خاكدده و  ڵ گوێڕایدده  ژنێكددی كددو وه  كدده كددرد ده لێنا لدده  داوای ، دیكدده  كانی پیاوه لدده رێزگددرتن بددۆ اڵم بدده

 .بكات وت ڵسوكه هه موسوڵمان
 

  و زۆربڵێ بان میهره..  بانی تاڵه

 
  ڵ گده له كرێدت ده ناچدار كدا یه شدارگه حه له چێدت، ده تدر  كی یه شدارگه حه بۆ  وه كه یه شارگه حه له یدا به له  ی رۆژگاره و ئه
 پددۆلیس سددت ده له حێهێشددتبو، به  زانكددۆی بددو، یاسددا  بددواری  خوێندددكاری كێكیان یدده  كدده  وه بمێنێتدده نج گدده  پیدداوی  سددێ

 .بو  بانی تاڵه الل جه  ی كه قینه راسته  ناوه اڵم به بو، هه  خوازراوی  ناوێكی بو،  زۆربڵێ و بان میهره  پیاوێكی رایكردبو،
  شددارگه حه به  یشددتنی گه  وی شدده م كدده یه ر هدده بگۆڕێددت،  شددی كه ناوه بددو ده ، گددۆڕی ده  ی كه شددارگه حه لێنددا كاتێددك ر هدده
  بڕیدداری الل جدده دواجدار،.  وه بدۆزندده لێندا بددۆ خدوازراو  ندداوێكی خۆیدان  وندده كه ده  نجده گه  پیدداوه  سدێ و ئدده ، ی كده نوێیه
 كان كورده ئێستاش تا ، ڕوێ ده كان شاخه له  كه  سپییه  گوڵێكی  ناوی سرین نه".  سرینه نه تۆ  ناوی"  ڵێ ده و دا ده  كۆتایی
 .یناسن ده  وه ناوه و به
  

 حمان بدولڕه و عه فا ال مسته مه

 
 بدۆ و دات الده پرا  له كورت  كی یه ماوه عێراق بۆ  وه ته سۆڤیه  كێتی یه له  ی وه ڕانه گه  ڕێی له فا مسته ال مه ،8331  ساڵی
 حمان بدولڕه عه كات ده  وه ئه  پێشنیاری فا مسته ال مه دا میواندارییه و له بێت، ده قاسملو  ی ماڵه بنه  میوانی  ئێواره  نانی
 ژیدان جدارێكیتر. كدات ده  قبدوڵی میش ئده بددات، شدا  رژێمدی  دژی لده تبا خده به  درێدژه و عێدراق  كوردسدتانی  وه ڕێته بگه
 یددا به له كدردن  جێ نیشدته  تی زاره وه لده لێندا ، وه كاته سدتپێده ده 8333و  8333  سدااڵنی له  رمی فده  ی شدێوه به یدا به له

 .پرا   وه نه كه روده جارێكیتر  وه یه كه ره هاوسه  حیزبی  كاری  هۆی به دواتریش و كا كارده
  

 غداو پاریس بۆ به  وه پراگه له

 
   دوری له پراگیش  هاری به بێت، ده دژوار و خت سه  ساڵێكی اڵت رۆژهه  كوردی  باتكارانی خه بۆ كاتێكدا له 8331  ساڵی
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  ره هدده  ڕه الپدده له شددێك به. شددكێنرێت تێكده وارشددۆ  یمانی پدده  سددوپای  پۆسددتاڵی ژێر لدده كوردسددتان له تر كیلۆمدده 2333
  ی وه گێڕانده ، چداپكراوه پاریس لده  نسی ره فه  زمانی به ر وبه مه له  ساڵ دو تدا ڕه بنه له  كه  كتێبه م ئه  كانی رنجڕاكێشه سه
 .   پراگه  هاری به  تێكشكانی  ساتی كاره

 
 یدددا، به  وه ڕێندده گه ده جددارێكیتر و  نرێ كدده ڵده هه پرا  لدده دڵیددان حمان بدددولڕه عه لێندداو ئیتددر ، سدداته كاره و ئدده  دوای
  گشددتی  سددكرتێری به هاوكدداتیش و كددات كارده عێددراق  پالندددانانی  تی زاره وه لدده 8317تددا   وه ه8313 لدده حمان بدددولڕه عه

  گوشدداری  هۆی بدده  وه ه8313  سدداڵی له و پددرا  بددۆ  وه ڕێندده گه ده دواتددر بژێردرێت، ڵددده هه كوردسددتان  دیمددوكراتی  حیزبددی
 .سوید  چنه ده شیان كه كچه دو بن، ده  جێ نیشته  وێ له و پاریس  نه كه روده  چیكوسلۆڤاكیاوه  نهێنی  پۆلیسی

  
  ینی و خومه حمان بدولڕه عه

 
   رای ڕه سه لێنا بێت، ده  جێ نیشته شاتو لو نۆڤل له و پاریس ر به  باته ناده په  وه عێراقه له  ینی خومه  كه 8311  ساڵی
 یدددا كه ئوتومبێله له لێنددا  وێ لدده شدداتو، لددو نۆڤددل  باتدده ده  ی كه ره هاوسدده ئوتومبێل بدده ، ینی خومدده ر سدده له زۆری  تێبینددی

 نێت خایده ده زۆر  ی كه ره هاوسده  ی وه ڕانه گه  پێیوایه  ی وه رئه به له كا، ده  ی كه ره هاوسه  ی وه ڕانه گه  ڕوانی چاوه  وه مێنێته ده
.  وه ڕێتدده گه ده  وه ره ده بدده ڕاده له  كی ییدده توڕه به حمان بدددولڕه عه با ندده  هێنددده اڵم بدده كتێدد ،  ی وه خوێندندده به كددا ده سددت ده

 هددیچ مددن ؟ وه ژوره  بێتدده  رێیپێددداوه  كددێ"  وتبددوی  وه رسددوڕمانه سه به بیسددتبو،  حمانی بدددولڕه عه  ندداوی  ینی خومدده كاتێددك
 و تددوڕه زۆر  وه رئدده به له. ركردبددو ده  وێ لدده حمانیان بدددولڕه عه نجام ره سدده!" م بیكدده  پیدداوه م ئدده  ڵ گدده له  نییدده كم یه قسدده
 .بو مگین یه
 
 تواڵ ئایده  دیدداری  ی بیرۆكده  نوێ رله سه رۆژ ند چه پاش ، بۆوه نه ز پاشگه  ی كه سته به مه له و ئه ش وه ئه  رای ڕه سه اڵم به

 .  نابێ پێشو  جاری له  رچاوتری به  وتێكی سكه ده شیان مجاره ئه ، ری سه  وه وێته كه ده  ینی خومه
 
 ناسددراو،  كی تییه سددایه كه  بێتدده ده و ئێددران بددۆ  وه ڕێتدده گه ده  كدده ئێراندددا  شۆڕشددی  ڵگیرسددانی هه  ڵ گدده له حمان بدددولڕه عه
  دوای  كدده كددا ده ئامۆژگارییددان ویش ئدده ، ینی خومدده  الی  چندده ده  سیاسددی  ری فتدده ده  فدددێكی وه  تی رۆكایه سدده به نجام ره سدده

  كۆمداری  سدتوری ده  داڕشدتنی بدۆ  كده گان خوبره  جلیسی مه  ندامی ئه  ببێته قاسملو نابێت  رازی  ینی خومه. ون بكه قورئان
 .دا  كوشتنی  بڕیاری شدا8313  هاری به  كۆتایی له بو، ڵبژێردرا هه ئێران  ئیسالمی
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 رگ و مه وه جیابونه

 
  اڵتی رۆژهده  ڵكی خده  ری وه كدوێره و تراژیددیا  ڵ گده له  وه نزیكده له و كوردسدتان  وه ڕێتده گه ده شدا  رژێمی  روخانی  دوای لێنا

  كدده كددات ده زیدداتر  كی مبارییدده خه به سددت هه دا كاتاندده و لدده ، ژی ده  ئامیندده و جددوان ك وه  كددانی داماوه  ژندده و كوردسددتان
  نهایی تده بدۆ لێندا و كدا ده رخان تده  حیزبی  كاری بۆ  خۆی  كاتی مو هه و گرێت ده لێدور  خۆی  ری هاوسه  حمانی بدولڕه عه
 .پاریس  وه ڕێته گه ده و  وه بنه جیاده لێكتر و دات ده  وه جیابونه  بڕیاری و  تینی  گاته ده لێنا نجام ره سه هێڵێت، جێده به
 

  پێی بده اڵم بده پداریس،  وه چێتده ده قاسدملوش ، وه ئێرانده  رژێمدی ن الیده له كدان ئازادكراوه  ناوچده  ی وه داگیركردنه  دوای
  كانی رێوشددوێنه تاییترین ره سدده و پاراسددت ده نه  خددۆی ك یه شددێوه هیچ بدده وروپا ئدده له حمان بدددولڕه عه" لێنددا،  ی وه گێڕاندده

  بو ده بزر كان كاته  ی زۆربه بو، پێنه  كیشی چه ت نانه ته  كه بو هه  ی حیمایه ك یه نیا ته كرد، ده نه چاو ره  خۆپاراستنی
 ".چو  وه رگه مه پیر به  خۆی  پێی به دا8313  موزی ته  ی88 له نجام ره سه تا ڕا، گه ده دواییدا به  شی كه حیمایه

 
 .كرد ده  ی لۆمه  توندی به دابو، كوشت به  خۆی  كه  ی وه له بو،  توڕه حمان بدولره عه هید شه له لێنا
 

 ٢١١٩ی جووالی ١٣: رێکەوتی  -  ئاوێنەماڵپەڕی : سەرچاوە
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 ت رامه ن كه كی خاوه یه وه ته قاسملوو؛ هێمای نه

 
 

 
 
 
 
 

 رێبوار کەریمی

 
 ین حسه دام سه كا، ده قسه و نیشێ داده زانكۆ مامۆستای ر رامبه به له چۆن   ده ئه به كی قوتابییه''  وه گێڕێته ده رێكی یاوه
 م ئده. ''.. وه تده حورمه  بده  ندده وه ئه  ، ده ئده به  ندده وه ئه. كدرد ده قاسدملوو دكتدۆر ڵ گده له  ی قسه  یه هجه له و  شێوه و به

 قاسدملوو،.د زاندایی بۆ  وه ڕێته گه ده شێكی به نیا ته حیزبێك، سكرتێری له ت یبه هه و هێز به دیكتاتۆرێكی ی ڕێزگرتنه
 ناو لدده  ندده گمه ده كی یدده دیارده  مدده ئه.  بووه هدده  وه ندداوبراوه تیی سددایه كه نگینیی سدده به ندددیی پێوه گرینگیشددی شددێكی به

  رپرسده به ڵ گده له دیددار كاتی لده تی تایبده به مێنی، ڕاده یان سته جه زمانی له كه زۆریان، وان ئه. كورددا كانی سیاسییه
 .  دیاره پێوه مبینییان كه خۆبه و ژاوی ڵه شه ڕوونی به كوردستاندا، ر سه به زاڵ تانی وڵه ده بااڵكانی

 
 و ڕاسدپێردراو و ئده كا نده بیری له كانیشدا كاته ستیارترین هه  له  كه  یه وه ئه  قینه ڕاسته رێكی ڕێبه كیی ره سه رجێكی مه

 نیا تددده. كدددا ده تییان رایددده نوێنه  كددده  یددده ڵكه خه و ئددده تی رامددده كه زیددداتر، ش وانددده له و كان ندییددده وه رژه به ری نوێنددده
 مێژووی كده بینین نده  زاریهێنانه رمه شده  سداته چركه و لده زۆر ی وه ئده بدۆ بدوو س بده  یه ساده ما بنه م ئه رچاوگرتنی به له

 ، وه باڵوبكرێته حسێن دام سه ڵ گه له دیدارێكی ی وێنه كرد نه بووڵی قه رگیز هه قاسملوو: لێیان  لێوانلێوه رخمان هاوچه
 . كورد یارانی نه ختترین رسه سه زاری مه ر سه  چۆته  وه گوڵه باقه   به  بووه هه وامان ی ركرده سه كاتێكدا  له  وه ئه
 

  وتاری له پێشتر من. تكاوڕجا و وه پاڕانه ك نه ، شه هاوبه ندیی وه رژه به خوڵقاندنی توانا به كی سیاسییه ری هونه
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 سیاسدییان ی درۆزه و دیپلۆماسدی كدان كورده  ركرده سده له شدێ به چۆن ، كردووه م وه ئه باسی دا'' وه كڕووزانه دێپلۆماسیی''
 رزیی فسدبه نه هێشدتا تیخواستنیشددا یارمه كداتی  لده  كده بدوو  ركردانه سده و ئه رای تاكوته  له قاسملوو.  كردووه ڵ تێكه
 ی باڵوێزخاندددده ری نوێندددده دیددددداری كاتی لدددده  كدددده ن ده ده نیشددددانی ویكیلددددیكس كانی نامدددده ڵگه به. پاراسددددت ده خددددۆی
 یران قه لێك گه ی گیرۆده قاسملوو ی كه حیزبه كه شتاكاندا هه سااڵنی كۆتایی له ویش ئه- یدا به له كان كگرتووه یه واڵته
  و ی كدده حیزبه كانی تدده رفیه زه لدده بدداس كددورد، وماویی لێقدده و یی وسدداوه چه  باسددی ورووژاندددنی بریددی  لدده و ئدده ،-بددوو

 تواندایی باسدی  لده  وه رچاوه بده كی ڕۆییده زێده به ویش ئده كدا، ده یان كه شده هاوبه  دوژمنده هاویشدتنی نگانه ته له توانایی
'' هاوكداری'' باسدی ش، مایده بنه و ئده ر سه له و خشێنێ نه ده ش هاوبه كی ندییه وه رژه به ، واته. یدا كه حیزبه لۆجستیكیی
 و خددۆی نگی سدده قاسددملوو. كورد له سیاسدییه پشددتیوانیی كددا، ده داوای ردا رامبدده به له كه شدتێكیش نیا تدده . گددۆڕێ  دێنێتده
 .پاراست ده كجێ یه به شی كه ته میلله نگی سه و ی كه حیزبه نگی سه
 

. بچێدت ئیسدالمی كۆماری ڵ گه له وتووێژ وپیری ره به قاسملوو.د كرد وای ن الیه فره یرانێكی قه كه  ماوه نه دا وه له گومان
 دا ده نیشدانی ئیسدالمی كۆمداری رانی نوێنده ڵ گه له كانی دانوستانه خولی م كه یه تۆماركراوی نگی ده شریتی ، وه شه وه به
 رانی نوێندده انیئیدددیعاك رچی رپدده به  حازرجواباندده نددد چه و، كددا ده قسددان به سددت ده  وه كدده خۆییه به متمانه چ  بدده و ئدده

 سدتپێكی ده ی تاكتیكده م ئده  كده گدا ده تدێ زوو  وه وردببێتده  گفتوگۆیانده و ئده وتدی ڕه  لده س كه ر هه. وه داته ده ت حكومه
  ئامداژه ڵكو بده  ،''دیدالۆ '' سدپێكردنی ده ی شدێوه له یه كاركوشته  دیپلۆماته و ئه زایی ناشاره ی نیشانه ك نه دانووستان،

 وێ یه ده قاسملوو   وه یه هێرشكارانه تا ره سه و به.  بووه ری رامبه به نی الیه سایكۆلۆژیی چاوكردنی ڕه بۆ و ئه توانایی  به
.  ڵبژاردووه هده دانوسدتانی  وه الوازییده ڕووی  لده و ئده وابدێ پێدی ی كده ره رامبه به  كده  وه وێنێته بڕه  وێنایه و ئه زوو ر هه
 نی الیده له  وه خۆییده به متمانه به ندد چه قاسملوو  كه  وه لمێنێته یسه ده كانیش وتووێژه كۆتایی وری ده ئاشكراكراوی شی به
 . دان وه سته ده خۆبه ك نه دانوستان بۆ  هاوتووه و ئه  كه نێت یه گه ده ری رامبه به
 

 قاسدملوو  لده جێ بده ی خنده ڕه. هێندا پدێ ریان فده زه  ناجوامێرانده و، خدۆی نیازپاكیی قوربانیی  بووه دواجار قاسملوو
 ی خنده ڕه رگیز هده  كده شدتێ نیا تده.  كدراوه خدۆی، گیدانی پاراسدتنی  بدۆ و ئده میی رخه مته كه  له زۆر ی گازنده و  گیراوه
 پێكا سنگیان ئاشتیدا، دانووستانی ی رگه جه  له  كه ش یه چركه و ئه تا قاسملوو  كه بوو  ڕاستییه و ئه ر، سه  وه هاته نه
 ركرده سده و ئده بكدا سدت هه كدورد مرۆڤێكدی  كده دوا نده ك یه شدێوه به رگیز هه نا،  وه ناوچاوانییه به كۆتاییان كی فیشه و

 خاڵێكی مده ئه. ندابێ پدێ ژێدر ك یده چركه بدۆ وی، ئده تی رامده كه تیكردنی رایه نوێنه تی حورمه ی، كه وه ته نه ی سیاسییه
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 كردنی ئیفداده سداتێكی چركه ر هده له كدورد، تداكێكی ر هده شدێ ده  كده هیددا شده قاسدملووی تیی سدایه كه  له  رییه وهه جه
 .هید شه دكتۆری گیانی بۆ بێ پاداشت باشترین ش مه ئه ر هه نگه ڕه. بگرێت رچاوی به له كوردبوونیدا،

 
 .كۆمار تێلێگرامیی كاناڵی : رچاوه سه

 
٢١١٩ - ٧ - ١٣ 

 
  

 
 

 بەهایەک بۆ ئاشتی و خۆشەویستی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مەجید حەقی
 

 جەسدتەی دڵی وەک بەتوانا رێبەری. ئامانجەکانی بە گەیشتن بۆ کۆمەڵگایە بەرەوپێشچوونی پشتی بڕبڕەی رێبەری
 بەرەو دواکەوتدووی شدەپۆڵی بەهێدز رێدبەری. نەتەوایەت ئامدانجی بە گەیشدتن و گەشەکردن بۆ شوێندانەرە نەتەوە

 گەشدددەکردنی و بنیاتندددان هدددۆی دەبێدددتە و دەگدددۆڕیتەوە کۆمەڵگدددا و نەتەوە بە هیدددوادان و پێشدددکەوتن ئاراسدددتەی
 کە خۆیددان پێشددکەوتووی ئولگددووی پێددی بە خۆیددان پێناسددەی کۆمەڵگددا ئەندددامانی و نەتەوە بددۆ نددوێ ناسددنامەیەکی
 نداو لە ندوی ئاسدۆیەکی پێکهێندانی هدۆی دەبێدتە خدۆی ئاسدۆبینی و هەڵسدوکەوت بە رێبەر. دادەرێژن بێت رێبەریان
 و حیدددزبەکەی بدددۆ قاسدددملوو کە رێدددبەریەک شدددێوازی. دەخوڵقێنێدددت کدددۆمەاڵیەتی گۆرانکددداری بنەماکدددانی کۆمەڵگدددادا
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 ئەندددامانی توانددای هێددزو هەمددوو کردنددی( ئۆپتیمددال بەکارهێنددانی) بەهینەیددی شددێوازی دەکددرد رەچدداو نەتەوەکەی
 کە شددێوازێک. بددوو کوردسددتان کددۆمەاڵیەتی و سیاسددی خێددرای گەشددەکردنێکی و کددارامەیی داهێنددان، بەرەو کۆمەڵگددا
 پێوەندددیە بنەماکددانی سددەر لە هەبددوو کدداردانەوەی چەکداریدددا خەبدداتی ئەسددتەمی و سددەخت سددەردەمی لە تەنددانەت

 . کۆمەاڵیەتیەکان
 

. گۆڕانکداریە رێندوێنیی و کۆمەڵگا ناو پێوەندیەکانی پەروەردەی پێکهێنانی هۆیەکانی گرینگترین لە یەکێک رێبەری
 یددان خددۆجێی بەرێددوەبەری لە هەبێددت بەرچدداوی و گرندد  رۆڵددی دەتوانێددت رێددبەر گەشەسددەندنەوەدا، روانددگەی لە

 نداوبردنی لە بە ئیسدالمی کۆمداری ئامانجەکدانی لە یەکێدک کدۆمەڵ بە رێدبەری بدوونی سەرەرای بۆیە. رێکخراوەییدا
 . بوو دا کوردستان لە سیاسی پێشکەوتنی و کۆمەاڵیەتی گەشەسەندنی رەوتی هەڵوەشاندنەوەی قاسملوو، دکتۆر

 
 و ئیدددارە شددێوەی گددۆرانی بە کددرد دەسددتی دیمددوکراتەوە حیزبددی ندداو لە سددەرەتا سیاسددی رێبەرێکددی وەک قاسددملوو# 

. گدۆڕی خدۆی ژیدانی سدەردەمی پێدی بە مدۆدێرن و ئەمرۆیدی حیزبێکدی بەرەو نەریتی حیزبێکی و حیزبی بەرێوەبردنی
 و سیاسی دەسەاڵتی دابەشکردنی شێوەی و ئێران بەسەر حاکم کۆنباوی سیستەمی گۆڕانی بۆ بوو هەڕەشەیەک ئەمەش
 . واڵتە ئەو نەتەوایەتیەکانی ناوچە و ئێران ناوخۆی ئیداری

 
 چارەسدەری مدرۆ ، مدافی دێموکراسدی، کە بدوو کەسدێک هاوبەشدەکان، خەونە پێکهێندانی بدۆ بدوو رێبەرێک قاسملوو
 الیەن لە زەوی خاوەنددددارێتی پرسدددی چارەسدددەری و پیددداو و ژن نێدددوان یەکسدددانی پرسدددی کۆمەاڵیەتیەکدددان، پرسدددە

 و جووتیدداران خەونددی سدداڵ بەسددەدان کە بددوون بایەخگەلێددک بایەخددانە، ئەم. زەویەکاندددا خدداوەن و جووتیدداران
 ئامدانجی بە بدکەن و بدکەن فۆرمدوولە قاسدملوو وەک نەیدانتوانیوە پێشوو رێبەرانی و بووە کوردستان زەحمەتکێشانی

 و بێددت پێدک نەیتوانیددوە و نەهداتووە پێددک بزاڤێدک هدیچ رێددبەری بدێ مێددژوو دریژایدی بە. خەڵددک هەمدوو هاوبەشدی
 پێنداو لە کۆمەاڵیەتیەکدانن شۆرشدە هانددەری و مێدژوو چەرخدی هەڵسدوونەرانی راسدتی رێبەرانی. بڕوات بەرەوپێش
 رەوتدی ببەخشدنە خێرایدی دەدەن هەوڵ خۆیان مشووری و ژیری بە قاسملوو وەک رێبەرانی. مرۆڤانیەکانیاندا خەونە
 . دەردەکەوێت جوانتر کۆمەڵگادا گۆرانکاریەکانی لە رێبەران رۆڵی کە لێرەدایە. مێژوو

 
  گفتگۆ و دیالۆ  مرۆڤی و دیالێکتیسیەن بوون، کاریزماتیک لە دیکە، رێبەرانی گەڵ لە قاسملوو دکتۆر جیاوازی
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 قووڵی بیروباوەڕی ئیسالمی، کۆماری بۆ ئەو مەترسی و خۆی سەردەمی رێبەرانی لەگەڵ دکتۆر جیاوازی. نەبوو بوون
. بدوو باشدتر پی دیکتاتۆری باشترین لە دێموکراسی خراپترین بوو لەوەدا قاسملوو هونەری. دیموکراسی بە بوو ئەو

 خوازی تەوایەتی ئایدیۆلۆجیەکی و سیستەم لەبەرامبەر جیددی لێگەرێکی خوڵقاندنی و پێکهێنان واتای بە ئەمەش
 . دامەزراوە ئایین یەک و یەکزمان و یەکنەتەوە هزری و فەقیە والیەتی بنەمای سەر لە کۆماری

 
 بە بددەن هەوڵ و بترسدن قاسدملوو وەک رێبەراندی کەسدایەتی لە ستەمکار و دیکتاتۆر دەسەاڵتدارانی کە، سروشتیە

 رەوتدددی رێدددبەرانە ئەو لەنددداوبردنی بە دیدددکەوە لەالیەکدددی و بەرن نددداو لە ئەوان الیەک لە شدددێوە دڕنددددانەترین
 لە – بددرونە جیۆردانددو سددووتاندنی سددپارتاکۆس، کوشددتنی کۆندددا مێددژووی لە. بوەسددتێنن کددۆمەڵگە گۆڕانکاریەکددانی

 گانددی تیدرۆری ناوەراسدت، سدەدەی ئورووپای لە بیروراکان سەرکوتی و لێکۆلینەوە دەزگای یان ئەنگیزاسیۆن الیەن
 چددۆن کە بەرچدداون و دیددار نمددوونەی پاشددایەتیدا رژێمددی الیەن لە مددحەمەد قددازی لەسددێدارەدانی و هێندوسددتان لە

 .بکەن خاشەبەر گەالن ئازادی خەونی ئازادیخواز رێبەرانی لەناوبردنی و کوشتن بە دەیانهەوێ ئازادی نەیارانی
 

 ٢١١٣ی جووالی ١٣: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 جەالل چۆن ویستی عەبدولرەحمان قاسملۆ لەكوشتن بپارێزێت؟مام 

 
 

 
 
 
 
  
 

 حلمی رەسوڵ رەزا: ئامادەكردن

 
 و كدددورد گەلدددی بەراندددبەر ئێدددران تاوانەكدددانی ئەوەی بدددۆ هەلدددێكە ئێدددران، ئەتدددۆمی رێككەوتنندددامەی واژووكردندددی
 تیرۆركردندی پرۆسدەی و قۆندایە ئەو سدەر خسدتنە تیشدك بدۆ بهێندرێتەوە، خەڵكدی وەبیر واڵتە لەو سەركردەكانی
 ".قاسملۆ رەحمان عەبدول دكتۆر" ئێرانی كوردی سەركردەی دیارترین

 
  گشتی ئەمینداری زادە حەسەن عەبدوڵاڵ" كورد خەباتكارانی شێخی" لە قسەی قەبەس رۆژنامەی بارەوە لەو

 و حیدز  لە هاوڕێكدانی لەالیەن پێبەخشدراوە مامۆستای نازناوی كە ئێران، - كوردستان دیموكراتی پارتی پێشووی
 .كردووە ئێران كوردستانی جەماوەری

 
 8332 و 8373 سدااڵنی لە شكسدتهاتووەكان گەورە شۆرشدە لە دوو و ئێران لە پەهلەوی دەسەاڵتی قسەكان، بەپێی

 هێزیدانەوە هەمدوو بە كوردییەكدان سیاسدییە رێكخدراوە ئەوە پدێش ئێدران، كوردەكدانی بدۆ بەخشدە ئازار ئەزموونێكی
 .8313 فیبرایەری لە خومەینی بەسەرۆكایەتی ئێران، شای رژێمی دژی بوون شۆرش پاڵپشتی

 
  و سەربەخۆیی بە سەبارەت نادات كورد بەداواكاریەكانی گرنگی پیشاندابوو وای ئێران شای قسەكان بەپێی هەر
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 خددددومەینی شۆرشددددی پشددددتگیرییەی ئەم كەچددددی.. كاروبارەكانیاندددددا بەسددددەر تدددداران دەسددددەاڵتی هێددددوركردنەوەی
 .نەكرد باش نوێی دەسەاڵتی كوردو نێوان پەیوەندییەكانی

 
 زۆری ئدالۆزی كوردییەكدان رێكخدراوە و ناوەنددی حكدومەتی نێدوان پەیوەنددی شۆرشدا، یەكەمەكانی رۆژە لەسەرەتای

 لە هاوپەیمانییەتییەكانیددان و خوونەریددت و زمددان لە هەبددوو جیدداوازی ئەوەی لەگەڵ دەسددەاڵتە ئەو.. هەبددوو تێدددا
 بە سددونەكان كددوردە.. سددەفەوی و فارسددی پددرۆژەی سددەر بددۆ دەڕوانددین لێددی راسددتەقینە مەترسددییەكی وەك سددنوور،

 نیسدانی لە ئیسدالمی كۆمداری كردندی دروسدت كردندی پاڵپشتی بە نەدا دەنگیان هاوواڵتییانەوە زۆرینەی پێچەوانەی
 بەڕێدوەبەری خۆ دەسەاڵتێكی دامەزراندنی بە نەدا هەلی رەخساندو گەرایی شیعە بۆ هەلی گشتپرسییە ئەم.. 8313

 .هەرێمایەتی
 

 ئەنجددوومەنی كۆبددوونەوەی كورسددییەكانی لە كددران بەش بددێ كوردەكددان ئەوەی پدداش بددووەوە قددووڵ زیدداتر كێشددەكە
 رەحمدان عەبددول نەدا رێگەی خومەینی و نوێ دەستوری لەنووسینەوەی بوو بەرپرس كە ،8313 ساڵی لە شارەزایان
 شدارەزاییان، ئەنجدوومەنی یەكەمدی كۆبدوونەوەی لە بێدت بەشددار نداوچەكە هەڵبژێرداوی پەرلەمانی ئەندام قاسملۆ
 زۆربەی چددونكە ئێددران، نددوێی دەسددتوری چوارچێددوەی لە كددران بەش بددێ سیاسددییەكانیان مددافە لە كوردەكددان بەمەش
 .بوون سونە مەزهەبی بە سەر زۆریان

 
  و پەهلەوی دەوڵەتی هێنانی هەرەس لەپاش گرتەوە كوردستانی رۆژهەاڵتی نیشتمانی شەپۆلێكی ئەوەدا لەبەرانبەر
 بەشدێكی چەندد و بلوجسدتان خۆزسدتان،) روویانددا واڵتەدا ئەو لەسدەرجەم شدۆرش بۆ پێچەوانە شۆرشی زنجیرەیەك

 هەشدت پالنێكدی ئێدران - كوردسدتان دیموكراتی پارتی روویدا، دا 8313 ئازاری لە فراوان هەڵگەڕانەوەیەكی ،(تر
 . كورد سەربەخۆیی بۆ داڕشتەوە خاڵی

 
 و پدددۆلیس بدددنكەی بەسدددەر دەسدددتیان كوردەكدددان كاتێدددك روویددددا، هەڵدددگەرانەوەكە دا 8313 ئدددازاری لەناوەڕاسدددتی
 پدێ باڵوەیدان نەتدوانرا ئەوەی پداش( شدنۆ) لەشداری گدرت تدردا شدوێنێكی چەندد و سدوپا سەركردایەتی بارەگاكانی
 .سوپاوە لەالیەن بكرێت
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 سدەركەوتن سەربازەكاندا بەسەر هۆزەكان پیاوی كە پێكرد، دەستی كاتێ شۆرشەكە( سی بی بی) كەناڵی بەگوێرەی
 دیوانددەرەو بەسدەر دەستیان ڕاپەریوەكان ئەوەی دوای تر، ناوچەكانی بۆ كرد باڵوەی شۆرش پاشان پاوە، شاری لە

 نهێندی شۆرشدی كداری گدوێرەی بە كرد وون خۆیان شۆرش سەركردەكانی زۆربەی كاتەدا لەو گرت، مەهاباتدا سەقزو
 لە پێكرد دەستی چەكداری ملمالنێی 8313 نیسانی لە.. دەركردن بۆ گرتنی فەرمانی خومەینی ئەوەی دوای دەجواڵن
 بەنمدرە كدورد هێزەكدانی و ئێراندی شۆرشدی حكدومەتی بە سدەر ئەمنیەكدانی هێزە و كورد چەكدارەكانی گروپە نێوان
 .كۆمەڵە هێزەكانی و ئیران -كوردستان دیموكراتی پارتی لە دەهات پێك یەك

 
 بەبدێ بدوون راپەڕیوەكانددا دەسدتی ژێدر لە كە رۆشتن پاوە روەو پاسداران سوپای ،8313 ئابی مانگی لەناوەڕاستی

 شكسدت توشدی گەورەوەو بۆسدەیەكی كەوتدنە و كردبێدت ئامدادە خدۆی سدوپا و كردبدێ وەهایدان ئامادەكاریەكی ئەوەی
 ئەو سەركردەكانی ببێتەوە، نزیك حكومەت و سوپا سەركردەكانی لە كرد خومەینی لە وای شكتهێنانە ئەم. هاتنەوە
 تێكشددكاندنی بددۆ بەر گددرتە سددەربازییان رێددگەی بددۆیە كددورد داواكاریەكددانی لەسددەر نەبددوە ئارامیددان ئێددران كدداتی

 كوردسدتانی كوردەكانی دژی پیرۆزی جیهادی ئێران نوێی رابەری خومەینی ئەمەشدا، ئەنجامی لە.. خۆپیشاندەرەكان
 ئددابی ی81 بەیاننددامەی لە ناسدداند دەوڵەت دوژمنددی وەك كوردییەكددانی لەكەسددایەتییە هەندددێك و راگەیانددد ئێددران
 لە كوردەكدان تێكشكاندنی بۆ دەستپێكرد هەفتەییان چەند هێرشێكی ئێران حكومەتی سەربازییەكانی هێزە و 8313
 .مەهەباد سەقزو

 
 چۆن دكتۆر قاسملۆ سەركردایەتی حیزبی بەدەستەوە گرت؟

 
 گەنجدانی یەكێتدی لقی سەركردایەتی كاتێك بوو سااڵن 83 تەمەنی ئەو پێكرد، دەست منداڵییەوە لە سیاسی ژیانی
 پدارتی لە ئەنددامێتی شدەرەفی زیداتر یدان بەساڵێك، ئەو دوای ئورمیە، شاری لە شانی سەر كەوتە حیز  بە سەر

 . بینرا رەوا پێ ئێرانی - كوردستان دیموكراتی
 

 لە شددارەدا لەو كوردسددتان كۆمدداری شكسددتهێنانی لەپدداش دەوروبەری و مەهابدداد لە گێددڕا مەزنددی رۆڵێكددی ندداوبراو
 .پێشكەوت كارەكانی زیاتر 8371 ساڵی دوای لە و حیز  رێكخراوەكانی زیندوكردنەوەی
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 عێراقی حكومەتی نێوان لە ئازار ی88 رێككەوتننامەی دوای تا وەرنەگرت حیزبی سەركردایەتی وشە بەمانای بەاڵم
 والتە ئەو حكدومەتی تیایددا و بدارزانی مسدتەفا بەسدەرۆكایەتی 8313 سداڵی لە كدورد بدزوتنەوەی سەركردایەتی و

 و عێراقدی حكدومەتی لە بدن بەشددار ئەوەی گرەنتدی كردندی پێشكەش لەگەڵ كورد نەتەوەییەكانی مافە بە نا دانی
 چارەسددددەرێكی هەڵوێسددددتێكی نەگەیشددددتنە بەالم. پەروەردەییەكاندددددا دامەزراوە لە كددددوردی زمددددانی بەكارهێنددددانی
 چدددداوەڕوانی لە مددددایەوە بەهەلواسددددراوی و نەوت بە دەوڵەمەنددددد كەركددددوكی كێشددددەی بە سددددەبارەت یەكددددالكەرەوە
 بدوو تێددا كدوردی ئدازادیخوازانەیەی ژیدنگە لەو.. شدارەدا لەو جیاوازەكدان نەتەوە رێدژەی زانیندی بدۆ سەرژمێریەكان

 -كوردسدتان دیموكراتی پارتی لە كەوت هاورێكانی بە چاوی و عێراق بۆ گەرایەوە چیكسلۆفاكیاوە لە قاسملۆ دكتۆر
 بدوون، قاسدملۆ دكتدۆر سدیفەتی دوو دیموكراتیەت و عەقاڵنیەت هەالتبوون، ئێران رژێمی دەست لە ئەوانەی ئێران؛
 كددوردو نیشددتمانی بددزوتنەوەی و ئێددران چەپددی دۆخددی و ئێددران ئددابوری و سیاسددی دۆخددی دیراسددەی هاورێكددانی خددۆی

 و ئێددران بددۆ دیمددوكراتی سددتراتیجیەتی لە پاشددان سددۆڤیەت یەكێتددی لەگەڵ گشددتی ئەمینددداری وەك پەیوەندددیەكانی
 قاسدملۆ پێشدنیارەكانی لەسدەر سدێیەمیدا كدۆنگرەی لە حیزبیشدە هەرچدی پێكدرد، دەسدتی كوردستان بۆ زاتی حوكمی

 لیژنەی ئەندامی بە هەلبژێردرا حیزبدا سێیەمی كۆنفرانسی لە و حیز  فەرمی ستراتیجیەتی بوە داو رەزامەندییان
 گرنگەكددان سیاسددیە كەسددایەتیە لە یەكێددك بددوە و ناوەندددی لیددژنەی لەالیەن حیددز  گشددتی ئەمینددداری و ناوەندددی
 .كوردستاندا لەسەرجەم

 
 سدۆربۆن زانكدۆی لە و فەرەنسدا بدۆ بچێدت ئەوەی پدێش بوە، چیكسلۆفاكیا براگی زانكۆی لە وانەبێژ وەك ئەوە پێش
 ئەوەی بۆ.. كوردستان رۆژهەالتی بۆ گەڕایەوە 8311 ساڵی كۆتاییەكانی لە.. كورد مێژووی و زمان مامۆستای ببێتە

 ئەنجدامی لە كە گرتبدوو كوردیدانەدا نداوچە ئەو بەسدەر دەستی پێشمەرگە كاتەدا لەو.. دابمەزرێنێ حیز  لقەكانی
 و نیە، بەرژەوەندیاندا لە دۆخەكە كرد هەستی كورد ئیسالمیدا شۆرشی كاتی لە بوبو، دروست واڵتەوە ئالۆزیەكانی

 .رەتكردەوە مافەكانیانی رژێم
 

 رۆڵی قاسملۆ پێش ئەوەی سەركردیەتی حیزب وەربگرێ چی بوو؟

 
 و بوارەكدان لەسدەرجەم حیزبددا لقەكدانی چداالككردنەوەی لە هەبدو گرنگی رۆڵی قاسملۆ دكتۆر الوێتیدا هەرەتی لە

 بە رێكخسدتن پەیوەنددی پچڕانددنی لە بدوون بریتدی حیدز  بدۆ خزمەتی مەزنترین.. رێكخستن بواری لە بەتایبەتی
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 چیدایەكی لدوتكەی 8333 هداوینی لە حیدز  یەكەمدی كۆنفرانسدی كارەكانی میانی لە( تودە) ئێرانی شیوعی حیزبی
 .بكات كورددا ناوەندەكانی نێو لە جەماوەری كاری تاكو حیز  گەڕانەوەی بۆ مەهاباد، شاری كەنارەكانی

 
 سدەركردەكان و هداورێ لەگەڵ پەیوەنددی بدوو؟ ئامدادە تێددا قاسدملۆی دكتۆر كە بوون كامانە حیزبیانە كۆنگرە ئەو
 بەشدداری بڕیارەكاندا لە ئایە دەكرد، چارەسەر ناكۆكیەكانی چۆن دەكردن، لەگەڵ كەوتی و هەلس چۆن بوو، چۆن
 دەكرد؟ بەوان

 
 ندۆیەم كدۆنگرەی پدێش و هەشدتەم كدۆنگرەی تداكو كدردوە كۆنفرانسدەكانی كۆنگرەو سەرجەم بەشداری قاسملۆ دكتۆر 

 دەكددرایە پاشددان هەڵدددەبژێردراو ناوەندددی لیددژنەی ئەندددامی وەك كۆنگرەكاندددا لەسددەرجەم.. كددرد دوایددی كددۆچی
 لەگەڵ پەیوەنددی.  كدوردی و ئێراندی نیشدتمانی جدوالنەوەی لە هەیبدو رۆڵەی ئەو بۆ رێزێك وەك گشتی ئەمینداری
 كردنیدان پەروەردە و فێركدردن لەسدەر بدوو مكوڕ بوو، باوكانە كات هەندێ بوو، برایانە و تۆڵ توندو هاوڕیكانیدا
 لە جیدداوازی ئەگەر دەیددوت. بكددات تەماشددایان خددۆی لە نزمتددر چدداوێكی بە ئەوەی بەبددێ شددێوە، باشددترین لەسددەر

 بددوو، ئددارامگر زۆر كەسددێكی پێكددردن، قەندداعەت بددۆ رێددگەیە باشددترین بنیددادنەر گفتوگددۆی ئەوا روویدددا دیدگاكاندددا
 .هاوڕێكانی دڵی و عەقڵ بگاتە دەیتوانی

 
 دكتۆر قاسملۆ لە بەرەكانی جەنگدا چۆن بوو، بەشداری لە هیچ شەڕێكدا كردوە؟

 
 سددەردانی نددیە وا مانددای ئەمە بەالم بددوو، سیاسددی كەسددێكی ئەو نەكددردوە، شددەڕێكدا هددیچ لە بەشدددرای كردەیددی بە

 دۆخدی.. دەكدردەوە بەرز ورەیدانی و دەكدرد هاوڕێكدانی بە كۆبدونەوەی دەكردو سەردانی نەكردبێت، جەنگی بەرەكانی
 ی شۆرشكردن و سەربازی و سیاسی گشتی رۆشنبیركردنی لەسەر كاری و دەكردنەوە روون بۆ سیاسی رووبەرووبونەوەی
.. پێداویسدتیەكانیان داواو بۆچونەكانیدان لە گدرتن گدوێ و ورەیدان بەرزكدردنەوەی بەمەبەستی دەكرد، شەڕكەرەكان

 پێشدددمەرگەو ورەی لەسددەر هەبدددوو زۆری كدداریگەری ئامادەبونەشددی ئەم لەسدددەریان، بددوو مكدددوڕ خددۆی منددداڵی وەك
 .سەركردەكانیان

 
 كێ پەیوەندی لەگەڵ عێراقی سەدام حسێن دامەزراند و مەبەست لەو پەیوەندیە چی بوو؟
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 بردووە عێراق بۆ پەنایان هاتبێتن چەوسانەوە رووبەرووی هەركاتێ و زەمانەوە دێر لە ئێرانی كوردی خەباتگێڕانی
 ئەمە واڵت هەردوو هاوسدنوری كوردەكدانی لە هەبدوە پدتەو پەیوەنددی بیروباوەڕیدان، و ژیدان پاراستنی بەمەبەستی
 ئەم بەالم هێنددابوو، بەدەسددت خۆیددان مددافی هەندددێ عێددراق كددوردانی ئەوەی بەهددۆی تددرەوە لەالیەكددی لەالیەك،

 بدكەن، سیاسدی پەندابەرێتی مدافی داوای ئەوەی بەبدێ براكانیدان نێدو لە دەژیان كوردیەكاندا شارە لە خەباتگێڕانە
 .دەهێنا بەدەست پەنابەرییان مافی كەس تاكە وەك جاریش هەندێ

 
 رێككەوتنندامەی كردندی واژۆ تداكو نەبدوە عێراقددا دەسدەالتدارانی و دیمدوكرات حیزبدی نێدوان لە فەرمدی پەیوەندی
 تەمدوز، یان حوزەیران مانگی لە.. 8313 ساڵی لە عێراق حكومەتی كوردو جوالنەوەی سەركردایەتی نێوان لە ئازار
 نێوەنددگیری رێدگەی لە ئەنجامددرا بەیددا لە شدۆرش سدەركردایەتی ئەنجدومەنی ئەنددامێكی قاسدملۆو دیداری یەكەم
. عێدراق لە كدورد جدوالنەوەی ندوێنەری باكورو كاروباری وەزیری( سامی) بە ناسراو عبدالرحمن محمود محمد شەهید
 بددوون، رەزامەنددد لەسددەری هەردووالش روو، خسددتە گشددتیەكان بنەمددا وەك وەسددیقەیەكی قاسددملۆ كۆبددونەوەیەدا لەو

 پتەوكردندددی لە بدددوو بریتدددی بنەمایدددانە لەو.. هەردووال نێدددوان پەیوەنددددی بدددۆ رەخسددداند هاوبەشدددی زەمینەیەكدددی
 چارەسدەری بەوەی بدوون بدڕوا و ئیمپریدالی هەژموونی بۆ سنوردانان و سۆسیالیزمیەكان والتە لەگەڵ پەیوەندیەكان

 هەردووال و هەبێددت حۆبەڕێوەبەردنیددان مددافی ئێددران و عێددراق لە كددورد گەلددی ئەوەیە؛ كددورد كێشددەی بددۆ نمددونەیی
 بنەمایدانە بەم عێراقدی الیەندی دیدارەی هەبێدت، عێدراق كوردستانی دیموكراتی پارتی لەگەڵ هاوڕێتیان پەیوەندی

 .ئێران - كوردستان دیموكراتی پارتی لەگەڵ پەیوەندی كردنی دروست بۆ سەرەتایەك وەك بوون رازی
 

 و مەال مستەفای بارزانی چۆن بووە، ناكۆكییە كرۆكییەكانی نێوانیان چی بوو؟ پەیوەندی قاسملۆ

 
 لە كددورد جددوالنەوەی سددەركردەیەكی هددیچ كە بددارزانی، مسددتەفای مەال الی هەبددوو بەهێددزی زۆر پێگەیەكددی قاسددملۆ

 لەگەڵ كدرد پێشدنیار بدۆ حیزبدی گشدتی ئەمیندداری پۆسدتی بدارزانی شدێوەیەك بە نەیانبووە، كوردستان پارچەكانی
 حیدزبەكەی ئەنددامی وەك و رەتكدردەوە پێشدنیارەكەی قاسدملۆ دیارە ترە، حیزبێكی ئەندامی قاسملۆ دەیزانی ئەوەی
 . مایەوە خۆی

 
  هیچ بەبێ بەكارهێنابێت مستەفای مەال برام گوزارشتی نامەكانیدا لە بوبێت كورد سەركردەی تەنیا قاسملۆ رەنگە
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 .تر ناونیشانێكی
 

 هەبوبێدت نێوانیدان لە جدۆرە لەو نداكۆكیەكی هدیچ ندیە وا بدڕوام مدن كرۆكدی، نداكۆكی دەڵدێن پێدی ئەوەی دەربارەی
 حیددزبەكەی و خددۆی بەسددەربەخۆیی بددڕوای ئەوەیە؛ هەبددو بددابەتەدا لەو ئەوەی.. چارەنوسسددازەكان كێشددە دەربددارەی
 .دەگرت واقیعەی ئەو رێزی بارزانیش بوو خوالێخۆش سەربەخۆییەو ئەو پاراستنی لەسەر بوو مكوڕ هەبوو،

 
پەیوەندی نێوان خەڵك و قسملۆ چون بوو، چۆن پێشوازی لێدەكردن، چیرۆكێكی دیاریكراو هەیە حەز بكەیت 

 بۆمانی باس بكەی؟

 
 بە زۆر كددوردن، كێشددەی خدداوەنی ئەوان دادەنددا وای و دەگددرت بۆچونەكانیددانی رێددزی و خۆشدەویسددت زۆر جەمدداوەری 

 نەبددو، سدادەدە خەڵكدی لەگەڵ بدوونی تدێكەڵ هدونەری قاسدملۆ بێدت راسدتی ئەوەی بەالم دەكدردن، پێشدوازی رێدزەوە
 گەورەو لەشددارە گەنجێتددی و مندداڵی بددوو، دەرەبە  خێزانێكددی لە ئەو راهدداتبوو، لەسددەری پەروەردەیەی ئەو بەهددۆی

 .جووتیار و كرێكار ژیانی ژینگەی لە دوور بردبوو، بەسەر پایتەختەكان
 

موسیقا و خوێندنەوەو ..)قاسملۆ لەگەل خێزان و خەڵكی سادەو هاوڕێ و گرینپێدانەكانی پێمان بڵێ پەیوەندی 
 ؟(هونراوە

 
 پەیوەندددیان ئەوانەی یددان هددۆزەكەی و خێددزان و هدداوڕێ لەگەل پەیوەندددییەكانی لە بددوو دیددار نمددونەیەكی قاسددملۆ
 نەكدردوە، كەسدی سدەیری بەندزم بدوو، بداش زۆر لەگەلیدان كەوتی و هەلس. هەبوو عەشیرەتەكەی و خێزان لەگەڵ
 دەكدرد شدیعر و ئەدەبیدات لە حەزی دەكدرد، هەمەڕەنگەكدان بدابەتە خوێنددنەوەی بە حەزی نەبدوو، بەرز لدووت ئەو

 دەتددوانی و دەزانددی فەرەنسددی و تددوركی و فارسددی دایددك، زامنددی لە جددگە ئاشددكرایە ئەوەی.. تددایبەتی بەشددێوەیەكی
 بە ئیتددالی و ئەلمددانی و عەرەبددی و روسددی و ئینگلیددزی زمانەكددانی لەوانەش جددگە بنوسددێت، و بكددات پددێ قسددەیان
 جیاوازەكددان نەتەوە لە هونەرمەندددەكانی گەورە بددوو، موسددیقا شددعرو لە حەزی زۆر ئەو. دەزانددی بدداش شددێوەیەكی
 .گشتی شێوەیەكی بە كالسیكی موسیقای و بتهۆڤن و موزرات سەمفۆنیای لەسەر هەبوو تەواوی زانیاری دەناسی،
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 دیدی دكتۆر قاسملۆ بۆ كوردستانی ئێران و كوردستانی گەورە چی بوو؟

 
 یەك پارچەكانی سەرجەم برەخسێت هەل هەركاتێ كراوە، بەش بەش كوردستان دەیوت لەوانەی بوو یەكێك قاسملۆ

 جیدابونەوە یدان تدر واڵتێكدی بەشكردنی نەك دەكرد، كراو بەش واڵتێكی یەكخستنی لە گوزارشتی بەمە دەگرێتەوە،
 هەر ئەوەیە، ئێسددتا دۆخەی لەم كددورد كێشددەی بددۆ چارەسددەر باشددترین دەبینددی وای كاتدددا لەهەمددان بەالم لێددی،

 ئیدددرادەی گدددوێرەی بە خۆیددددا والتەكەی چوارچێدددوەی لە هەبێدددت خۆبەرێدددوەبەری مدددافی كوردسدددتان لە  پدددارچەیەك
 .گەلەكەی

 
 پەیوەندی قاسملۆ لەگەل شای ئێران چۆن بوو؟

 
 لە دەكرد شای رژێمەكەی رووخانی داوای و دەكرد خەباتی شا رژێمی دژی ئەو بوو، بەرهەلستكار ئێران شای لەگەڵ

 سەردانی دەربارەی نارەزایەتی وەك رێكخست پاریس لە گەورەی خۆپیشاندانێكی 8371 ساڵی لە.. كاتدا نزیكترین
 دەولەتدی لەسدەر شاوه رژێمی فشارەكانی بەهۆی بخرێتەوە دوور والتە لەو ئەوەی هۆی بوە ئەمەش فەرەنسا، بۆ شا

 .نەبینیوە شای هەرگیز بزانم من ئەوەی فەرەنسا،
 

 پەیوەندی قاسملۆ لەگەڵ ئیمام خومەینی چۆن بوە، یەكتریان بینیوە، دەربارەی ئەو چی دەوت؟

 
 پێددی تدداران، بددۆ بگەرێددتەوە فددرۆكە بە ئەوەی پددێش پدداریس لە جارێكیددان بینیددوە، خددومەینی جددار دوو قاسددملۆ

 رەتدی كەچدی بیبینێ بەتەنها كردبوو خومەینی لە داوای كاتێ پێكەوتوە، چاوی گشتیدا دانیشتنێكی لە راگەیاندین
 دووەم. قورسددە پیدداوەدا ئەو لەگەڵ لێكتێگەیشددتن و كددردن كەوت و هەڵددس دەبینددی وای قاسددملۆ دكتددۆر. كردبددوەوە
 بدخەنە كدورد گەلدی داواكاریەكدانی ئەوەی بدۆ كورددا كەسی دە وەفدێكی لەگەڵ كە بینیویەتی قوم شاری لە جاریش
 لە روو بدخەنە داواكاریەكدان نەدراوە كدورد وەفددی بە رێدگە و نەبدوە، پدۆزەتیڤی ئەنجدامێكی هیچ دیدارەكە و روو،
 .پاریس كۆبونەوەكەی شێوەی بەهەمان دەرەوە هاتۆتە كۆبونەوەیە لەو قاسملۆ بۆیە قوم، و تاران
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 چۆن رژێمی مەالیی هەڵسەنگاندوە؟دكتۆر قاسملۆ 

 
 لەگەڵیددا نداتوانرێ بەربەریدیە جیاوازەو رژێمێكی داناوە وای هەلسەنگاندوە، خۆی راستەقینەی شێوەی وەك رژێمی
 و كدۆمەلگە چینەكدانی داواكاریەكدانی بە خزمەت بەوەی چارەنوسسازەكانەوە كێشە بارەی لە ئەنجامێك هیچ بگەیتە

 بە و كدات تێپەربدوونی بە داخەوە بە. تد.. و كۆمەالیەتی و ئابوری رووی لە بكات والت پێشكەوتنی و گەشەكردن
 ئەم بددووە، خۆیدددا جددێگەی لە بددوەو راسددت زۆر قاسددملۆ بۆچددونەكەی دەركەوت رژێددمەدا ئەم لەگەل زۆر ئەزمددونكردنی

 .وێرانكردن تیرۆرو و كوشتن لە جگە نەكردوە پێشكەش دەوروبەری والتانی و ئێران گەلی بە شتێكی هیچ رژێمە
 

دەربارەی دانوستانەكانی ڤیەننا قسەمان بۆ بكە، كە تیایدا قاسملۆ كوژرا، كێ لەوێ بوو، ئامانجەكەی چی بوو، 
 لەوە نەدەترسا بیكوژن؟

 
 ،8313 رۆژەكدانی یەكەم و ،8311 رۆژەكدانی كۆتدا لە یەكەمیدان ئەنجامددرا، قۆناغ دوو بە ڤیەننا دانوستانەكانی

 لەم كددورد كێشددەی چارەسددەركردنی بددۆ نمددونەییش رێددگەی روو، خددرانە ئێددران لە كددورد گەلددی داواكاریەكددانی تیایدددا
 ئێددران دانوسددتانكاری وەفدددی.. تێدددابوو قاسددملۆی زمددانی لەسددەر دیمددوكرات حیزبددی بۆچددونی لە كوردسددتان بەشددەی

 گەڕی پاشددان و تدداران بەرپرسددەكانی دەیگەیەنددنە ئەمددانەتەوە بە بەالم نددیە بڕیاردانیددان توانددای رایگەیاندددبوو،
 دانوسدتانەكان دووەمی قۆنایی بارەیەوە، لەم ئێرانیەكان بەرپرسە دیدگای وردەكاری بە دێت دانوستانەكان دووەمی
 وردەكداری بۆ هاتن خۆیانەوە پەیمانەكانی بە ئێران وەفدەكەی ئەنجامدرا، 8313ی تەموزی 86و  82 رۆژەكانی لە

 جددوالنەوەی نددوێنەرانی و بەرپددرس كردنددی تیددرۆر بددۆ بددڕینەر چەكددی لە بددوو بریتددی ئەویددش رژێددم، بۆچونەكددانی
 هەبدوو هەڵوێسدتەوە زانیندی بە پێویسدتیان ئەوان بەوەی. دانوسدتاندا لەكداتی ئێران كوردستانی لە كورد نەتەوەیی

 كۆچی چلەی یادی لەگەڵ بێت هاوكات ئەوەی بۆ دوایی رۆژی كردیانە جێبەجێنەكردو پیالنەكەیان یەكەمدا رۆژی لە
 فەتدواكەی لەگەل نەبدوو جیداوازی هدیچ كە گەیاند كورد بەگەلی خۆین و فیشەك بە پەیامەكەیان خومەینی، دوایی

 مددنە سددەرەنجی جێگددای ئەوەی. نددین ئێددران هدداواڵتی و دوژمددنن بەوەی كددورد دژی كددردن جیهدداد و شددەر بە خددومەینی
 تێددا قاسدملۆی كە رۆژ هەمدان و( ڤیەنندا) شدار هەمان لە 8+3و  ئێران نێوان لە كۆتایی ئەتۆمی رێككەوتننامەی

 كەمەوە بەالیەندی بدوو رێكخدراو و مەبەستدار یان بوو رێككەوت تەنها ئەمە ئایە( تەموز ی86) كرا واژۆ شەهیدبوو
 بەلكدو ئەوروپیددا، گۆرەپانی لە نەوەستا قاسملۆ تیرۆركردنی بە تەنها ئێران رژێمی دیارە ئیسالمی؟ كۆماری لەالی
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 لە میكونددوس چێشددتخانەی رووداوی بەرلددین، لە كەندددی شددەرەف صددادق دكتددۆر تیرۆركردنددی بە هەسددتا ئەوەی دوای
 ئێددران لە كوردسددتان گەلددی كدداتەوە لەو هەر وەرگرتبددوو، دیمددوكراتی حیددزی ئەمیندددارێتی قاسددملۆ پدداش كە ،8332

 دەرهەق سدێدارەدان لە و گرتن و نەتەوەییەكانیانەوە، داوا بەهۆی دەبنەوە دەسەاڵتداران سەركوتكردنی رووبەرووی
 سدەر كدورد خەڵكدی بەوەی دەكەن كار دووالیەنە مەزهەبی و نەتەوەیی جیاكاری بە ئەوان بەردەوامە، چالكوانان بە

 .سونەن بەمەزهەبی
 

 رۆڵی سەرۆكی پێشووی عێراق جەالل تاڵەبانی لەو دانوستانەدا چی بوو؟

 
 یەكێتدی، سیاسدی مەكتەبدی تدری ئەنددامێكی و خدۆی ڤیەننا، دانوستانەكانی لە دەبینی نێوەنگیری رۆلی تاڵەبانی 

 تاڵەبددانی. دانوسددتانەكەدا یەكەمددی لەبەشددی جەزائیددر، پێشددوتری سددەرۆكی بددال بددن ئەحمددد خوالێخۆشددبوو لەگەل
 23 ندزیكەی لە كردبدوو دروسدت ئەمندی تدۆڕێكی و خۆی شانی سەر خستبوە قاسملۆی گیانی پاراستنی بەرپرسیارێتی

 زانیبویددان ئێرانیەكددان ئەوەی دوای دانوسددتانكاران، گیددانی پاراسددتنی بددۆ هەڵگرتبددوو دەمانچەیددان حەوتیددان كەس،
 ئەنجام دووەم گەڕی ئەوەی لەسەر بوون مكوڕ بكەن، جێبەجێ تیرۆرەكەیان پالنی تاڵەبانی ئامادەبونی بە ناتوانن
 لە كەس هددیچ نددابێ و ئێددرانین ئەوان ئەوەی پاسدداوی بە ئامادەبێددت، سددێیەم لەالیەنددی كەس ئەوەی بددێ بە بدددەن
 فراواندی زانیداری و ئەزمون ئەوەی لەگەل نەكردوە پالنە بەم هەستی قاسملۆ دیارە بكات، بەشداری ئێراندا كێشەی
 دەرهەق بەتایبەتی و بەرهەلستكاران هەمبەر لە یەدرو نیەتی و ئێران دەسەاڵتدارانی پیالنەكانی بارەی لە هەبوو
 .كورد رزگاریخوازی جوالنەوەی مێژوویەكانی سەركردە بە
 

 پێش ئەوەی بچێت بۆ دانوستان چی بە سەركردەكانی حیزب راگەیاند؟

 
 نمایندددە قاسددملۆو نێددوان دیددداری یەكەم بیسددتومە، ئەوەی بەالم نەبددووم، سددەركردایەتی ئەندددامی كددات ئەو مددن

 زانیاریددان جێگددرەكەی و سیاسددی مەكتەبددی ئەندددامانی تەنهددا رەنددگە بددوە سددەركردایەتی ئاگدداداری بەبددێ ئێرانیەكددان
 دەربددارەی ئاگدداداركردبوەوە حیددز  سددەركردایەتی لە هاوڕێكددانی كوردسددتان گەرایەوە ئەوەی پدداش بەالم. هەبوبێددت
 ئێرانیەكددان یەكەمدددا، دیددداری بەسددەر مانگێددك چەنددد تێپەڕینددی دزای. ئێددران وەفدددەكەی و خددۆی نێددوان وردەكدداری
 پێددی ئێددران بددۆ كردبددونی دكتددۆر پێشددنیارانەی ئەو ئەوەی بددۆ كردبددوو قاسددملۆ بددۆ دووەمیددان دیددداری پێشددنیاری
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 وەالمەكەی و شدەرەفكەندی صدادق بكەوێدت جێگدرەكەی بە چاویدان لەوەی بدوو بریتدی قاسملۆ وەالمی رابگەیەننەوە،
 لەگەل ندین ئامدادە ئەوان و بێدت ئامدادە خۆی قاسملۆ دەبێ ئەوەی لەسەر بوون مكوڕ ئەوان بەالم بڵێن، پێ ئێرانی
 .رانەكێشابوو پیالن بۆ قاسملۆی سەرەنجی دیسان ئەوان مكوڕیەی ئەم بەداخەوە دابنیشن، تر كەسێكی هیچ
 

 چۆن هەواڵی شەهێد بونەكەیتان بیست؟

 
 بدۆ بەلكدو هاوڕێكدانی، بدۆ نەك بدوو سەرسدورهێنەر بدوو، بدر جەر  رووداوێكدی قاسدملۆ بدوونی شدەهید گومان بەبێ

 بەهەسدتكردنێكی هەواڵەكەمدان.. تدریش پارچەكدانی و ئێدران لە كورد رزگاریخوازی جوالنەوەی هاوڕێكانی سەرجەم
 شدانی سدەر دەكەوێدتە رێگداكە كردندی تەواو و هەستاوە خۆی بەرپرسیارێتی تەواوی بە بەوەی وەرگرت شۆرشگێرانە

 سدەردەمی: دەیدوت كە یداد هداتەوە شۆرشدگێرەكانیمان یدادكردنەوە اكداویلەن بوونی شەهید.. قوتابیەكانی و هاوڕێ
 زینددویی بە پێویسدتە خەبدات رێگدای لەسدەر هاورێكانمدان بدوونی شدەهید بدۆ نداگرین خۆمدانە شدانی لەسەر خۆمان

 ئامانجەكانیدان كداتەی ئەو تدا خەبداتكردن لە بدین بەردەوام و بكەیدن ئاسدودە شدەهیدەكانمان رۆحدی و رایانبگرین
 خەبداتگێرانی لەسدەر. نەمدران الی بگەیدن پێیدان یدان خۆیانددا رۆحی بە قوربانیان پێناویدا لە كە دەهێنین بەدی
 السددلكیەوە رێددگەی لە تەنهددا دەبددو و بدددەن ئەنجددام خۆیددان كارەكددانی خددۆی ندداوچەی لە كەسددە هەر و كدداتە ئەو

 بە قاسدددملۆیان دكتدددۆر رابەرەكەیدددان بدددوونی شدددەهید هەواڵدددی حیدددز  سدددەركردایەتی بكەیدددن، پێدددوە پەیوەنددددییان
 ئەم. بەردەوامە خەباتمددان مدداوەو حیددزبەكەی بەالم بددوو، شددەهید قاسددملۆ دكتددۆر: شددێوەیە بەم گەیددان شددەڕكەرەكان
 و پێشدمەرگەكان ورەی بەرزكدردنەوەی لەسدەر هەبوو زۆری كاریگەری سەركردایەتی پاشتری هەلوێستەكانی پەیامەو
 گەندج 713 مانگێكددا چەندد مداوەی لە تیرۆركدردنەكە رووداندی دوای شدێوەیەك بە گەنجان، حەماسەتی بوونی زیاد

 .كرد پێشمەگەوە رێزەكانی بە پەیوەندییان
 

 كێ بەشدار بوو لە تیرۆركردنی دكتۆر قاسملۆ؟

 
 تیرور پرۆسەی لە كردوە بەشدارییان ناڕاستەوخۆ یان راستەوخۆ بە ئەوانەی بەناوی الیە لیستێكمان ئەوەی لەگەڵ

 گرنگتدر لەمدانە ماڵبە نەژاد، ئەحدمەدی و هاشدمی بەندی بزورگیدان و سەحراودری و مستەفوی نمونەی لە كردنەكەدا
  لەبەرئەوە خامنەییەوە، خودی لە دەرچووە، ئێرانیەوە رژێمی دەسەاڵتی بەرزترین لەالیەن تیرۆركردنەكە بریاری
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 .نەدراوە ئاسایی كۆمەڵێكی بە جێبەجێكردنەكەی و پرۆسەكەدا لە بوونە بەشدار دەستەبژێر لە ژمارەیەك
 

 لە ئەمرۆدا ئێران بەرەو كوێ؟

 
 رژێمێكدی هدیچ شدێوەی لە رژێمە ئەم چونكە دەروات، كوێ بەرەو ئایندەدا لە ئێران دۆخی بزانن شرۆڤەكاران قورسە
 بەلدێن خداوەنی كە دیكتداتۆری رژێمێكدی ئاینددەی بە یداخود وەالمدانەوەكانی بە بكرێت بۆ پێشبینی تا نیە دونیادا
 ئەم لەسددەر بێددت بەردەوام ندداتوانێ ئێددران لە دەسدەالتدار رژێمددی ئەوەیە؛ بددارەیەوە لەم بلددێم دەتددوانم ئەوەی. ندیە

 گونجداو ندوێی رژێمێكی بۆ بكات چۆل گۆرەپان دەبێ یان ،(دەزانم بەدوور ئەمەش) بگۆرێ میتۆدەكەی دەبێ میتۆدە،
 .هەیە قوربانی كردنی پێشكەش و قورس خەیاتێكی بە پێویستی شئەمە دیسان سەردەمەكە، لەگەل

 
 ئێران هاوبەش یان دوژمنی ئەمریكایە؟

 
 میتۆدەكانیدان بە بەردەوامیددانە دەسدەالتدارەكانیانەوە زاری لەسدەر ئێران و ئەمریكا سەكردەكانی دووپاتكردنەوەی

 ڤیەنندا گفتوگۆكدانی لە گەیشدتون پێدی ئەوەی رونكردنەوەی و هاوپەیمانەكانیان لەگەڵ كردنیان كەوت و هەلس لە
 لەسددەر رێككەوتددنە كددراوە ئەوەی كێشددەكانیان، چارەسددەری نەگەیشددتونەتە هەردووالیددان ئەوەی لەسددەر بەڵددگەیە
 ئەم نداكەم ئەوە پێشبینی خۆم وەك ئەوە لەبەر.. كورت ماوەیەكی بۆ بكات هەردووالیان خزمەتی دەكرێ بنەمایەك
 بەردەم دێدتە زۆر قورسدی و رێككەوتدنەكە دەقدی لەسدەر لێددراو بریار ماوەی لەسەر هەتا بێت بەردەوام رێككەوتنە

 چ نەكددراوە پەسددەند ئێسددتا تددا یاسدداییەوە دەسددەالتی لەالیەن رێككەوتددنەكە ئەوەش سددەرەرا. جێبەجیكددردنەكەی
 بنەمددایە، ئەم لەسددەر.. بەردەم بێددتە زۆری بەربەسددتی كددردنەكەی پەسددەند نددازانرێ بەدوریددش ئێددران، چ ئەمریكددا
 دەسەاڵتی بەوەی دەسەاڵتە، لەسەر رژێمە ئەم چونكە دۆست، ببنە ئایندەدا لە ئەمریكا و ئێران قورسە وایە بروام

 .گەورە شەیتانی بە كردنی پێناسە ئەمریكاو بۆ مەر  دروشمی لە هێنان واز بە هەڵدەوەشێنێتەوە خۆی ئیسالمی
 

 چارەنوسی كوردەكانی ئێران چیە؟

 
 خەبداتە بوونی بەردەوام بدەم دڵنیایی دەتوانم ئەوەی بكەم، ئێران كوردی ئایندەی چارەنوسی بۆ پێشبینی ناتوانم

 دەهێنێددت بەدەسددت ئەمە چددۆن بەالم. بەربەسددتەكاندا هەمددوو بددوونی لەگەڵ داواكاریەكددان بەدەسددتهێنانی پێندداو لە
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 سدەلماندویانە رابدردوودا لە هەروەك ئێدران كدوردی دەبیدنم وای مدن بەتدایبەتی دابنێم، تایبەت رێگەیەكی ناتوانم
 یدان بێدت دوور سدەربكەوێ هەر گەلە ئەم دەبدێ.. بدن بەردەوام و پێبددەن پەرە خەبدات رێگاكان هەموو بۆ ئامادەن
 بدددونی پدددارچە دیددداردەی بەالم.. دەربچێدددت رێسدددایە لەم نددداتوانێ ئێدددران و ژیدددانە یاسدددای ئەمە چدددونكە نزیدددك

 ، كەسدێك هەمدوو پدێش دەناڵیدت پێدوە كدوردی پێشددا لە راسدتیدا، لە تداڵە زۆر ئێران لە كورد ی بەرهەلستكاران
 جدددوالنەوە نەخۆشدددیەكە ئەمە دەزاندددن، وەك تەنهدددا بە كدددورد بەبەرهەلسدددتكارانی ندددیە تدددایبەت دۆخە ئەم بەاڵم

 بێت پێ كۆتایی دۆخە ئەم پێویستیشە پێشكەوتوەكان، واڵتە سیاسیەكانی حیزبە هەتا گرتۆتەوە رزگاریخوازەكانی
 .دەكاتەوە كۆ الیەنەكان هەموو كە هاوبەشەكانی ئامانجە پێناو لە
 

 بەڵكددو نددیە، دابددڕاو دۆخێكددی خوسددرەوانی فریندداز بەندداوی كددوردێكەوە كددچە كوشددتنی بەهددۆی مەهابدداد راپەرینددی
 كۆتایی مەهاباد راپەرینی بەلی. ئامانجەكاندا پێناو لە ئێران لە كورد درێژەكانی و قورس زنجیرە لە زنجیرەیەكە

 سیاسدی دەسدكەوتی بدوەو بەردەوام زنجیرەیەكدی مەهابداد راپەریندی كە گەلە ئەم قارەمانانەی خەباتی الم بە هات
 لێدی هیدواوە و رێز بە ئێران خەباتگێڕانی سەرجەم هەروەها كورستانە، سەربەرزی گرنگترینیان لە و بەدەستهێناوە

 .دەڕوانن
 

 كورد هیچ گفتوگۆیەك لە نێوان ئێوەو ئەمریكا و رۆژئاوا هەیە؟وەك بەرهلستكارانی 

 
 زۆربەی دەیددزانم ئەوەندددە بەالم ئێسددتادا، لە نددیم كددوردی حیزبێكددی هددیچ سددەركردایەتی ئەندددامی مددن ئەوەی لەگەڵ
 لەوەش جدگە هەیە، رۆژئداوادا والتدی هەنددێ و ئەمریكدادا ئیددارەی لەگەڵ پەیوەنددییان ئێدران كوردیەكانی پارتە
 .بم هەلە هیوادارم هەبێت، گفتوگۆ نەمبیستوە خۆم وەك
 

 گەلی كورد لە ئێران چاوەڕوانی چی لە ئێوە دەكات؟

 
 بەخەبدداتی بدددرێ بەردەوامددی كددورد جددوالنەوەی گروپەكددانی لەسددەرجەم ئەوەیە چدداوەڕوانی ئێددران لە كددورد گەلددی

 بە كۆتدددایی شۆرشدددگێرەكان پدددارتە دەیەوێ گەل گومدددان بەبدددێ ئامانجەكدددان، هێندددانی بەدەسدددت تدددا رزگددداریخوازیی
 و بێدت پدێ بڕوایان هەموان كە هاوبەش ئامانجی بنەماو لەسەر رێكبكەون یەكتریدا نێو لە و بهێنن ناكۆكیەكانیان
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 كدورد گەلدی داوای هەمدوان هیدوادارم. تێكددەدات كدورد گەلدی هیواكانی كە الیەنێك هەر دژی بوەستنەوە رێز بەیەك
 .بۆیان دەوێ باشەیەكیان هەموو هەڵچنیوەو لەسەر هیوایان و دەوێن خۆشی كە ببیستن،

 
 ٢١١٩ی جووالی ١٣: ڕێکەوتی  -شارپرێس  ماڵپەڕی : سەرچاوە

 
  

 
 

 ی بەکوشت دا؟"قاسملو"کێ 
 

 
 
 
 
 
  

 سات محەمەد

  
 ساردەوەبووی و خامۆش لەشی كە بكات، لەكارەساتەكە گوزارشت وێنەیە ئەم بەئەندازەی نەتوانێت شتێك هیچ رەنگە

 شددێواوو لەژوورێكددی هاوڕێكددانی و"قاسددملو عەبدددولرەحمانی" ئێددران كوردسددتانی دیمددوكراتی حیزبددی گشددتی سددكرتێری
 8313ی تەمددوزی 86 ئێددوارەی فیشددەكانەی ئەو. كددردوون سددور سددپییەكەی كراسددە خددوێن و بەجێهێڵددراون هەڵپددرژاودا
 بەژیددانی كۆتایهێنددان تەقێنددران، نەمسددادا پددایتەختی ڤێنددای بچددوكی لەئەپارتمددانێكی خومەینیدددا، مەرگددی لەچددلەی
 . راگەیاند كوردییان بیستەمی سەدەی دووەمی نیوەی هوشیارەكانی و چاالك هەرە لەسەركردە یەكێك

 
 ،"دەكوژرێدت شدا رەزا پیاوەكدانی بەدەسدتی شوكاك، خانی سمایل كە ساڵەی ئەو واتە" 8363 ساڵی ساردی شەوێكی
 بەخددتەوەرە ورمێددیە، شدداری نزیددك قاسددملوی گوندددی دەستڕۆشددتووی و بەدەسددەاڵت ئایددایەكی كە وسددوق ئایددای مەمەد
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 رۆشددنتر كوڕێددك هەڵهێنددانی بەچدداو بنەمدداڵەكەی وەجددایی" ئاسددورییە بەڕەچەڵەك" كە لەژنەكددانی یەكێددك بەوەی
 ". عەبدولرەحمان" ناودەنێت كوڕەی ئەم ئایا مەمەد دەكاتەوە،

 
 كەمتددرین رۆژو كەمتددرین قاسددملووە، عەبدددولرەحمانی زەمەنددی كۆتددایی سددەرەتاو خدداڵی كە ،8313 تددا سدداڵەوە لەو

 زەمەندی سداڵی 33. پێیناسدراوە خدۆی راسدتەقینەكەی لەناوە زیاتر كە دەبات بەسەر گوندەدا لەو ژیانی ساڵەكانی
 و پاریس بەیداو و پرا  و تاران" گرنگترینیان كە دنیایەدا ئەم شوێنێكی شارو چەند بەسەر دەبێت دابەش پیاوە ئەم
 . یە"ڤێنا
  
 دەبێدت چەپ هەڵكشدانی رۆژگداری و سدارد جەنگدی دەسدپێكی تداران، روودەكداتە خوێندن بۆ گەنجێتیدا لەهەڕەتی كە

 مێشدكی لەتداران بدو، كێشا ئێراندا روناكبیرانی و فكری فەزای بەسەر باڵی تودە حیزبی ئەوكات جیهاندا، لەئاستی
 ". تودە"بە دەبێت و چەپ لەبیری دەكرێت پڕ قاسملو

  
 لەدنیدا روبەرە ئەو پۆاڵینی مشت پیاوی تاقە كە مابو، لەژیاندا ستالین هێشتا پرا ، دەچێتە قاسملو كاتەی ئەو
 و زمدان فێربدوونی پدرا . سدیبریا دورەكدانی سداردو نداوچە تدا دەبدۆوە بەریدن رۆژهەاڵتەوە ئەوروپای لەواڵتانی بوو

 . پێدەبەخشێت ژیانی هاوسەری ی"هێلین" و ناوەڕاست رۆژهەاڵتی چەپەكانی سەركردە ناسینی دكتۆراو بڕوانامەی
  

: یەكەمیددان جیدداوازدا، مێژویددی بددڕگەی لەدوو بەتددایبەتی بەیدددایە قاسددملو، ژیددانی دیددكەی گرنگددی ویسددتگەیەكی
 بەرەو لەئێددرانەوە كە شدداوە، و زاهیدددی كودەتددای و مسددەدق مددحەمەد لەكارخسددتنی دوای دا8333 دەیەی لەناوەڕاسددتی

 و سیاسدددی سدددیما دیدددارترین لەگەڵ دۆسدددتانە پەیوەنددددییەكی و دەگیرسدددێتەوە لەبەیددددا سدددەرەنجام و  هەڵددددێ عێدددراق
 دەگدات تدا بگرە تاڵەبانییەوە ئەحمەدو لەئیبراهیم هەر دروستدەكات، عێراقدا كوردی رۆژگارەی ئەو ئەدەبییەكانی
 .گۆران بەعەبدواڵ

  
 پەیوەنددییەكی دەكداو كدار پالنددانان لەوەزارەتدی و عێدراق بۆ دەگەڕێتەوە كە دا8313 دەیەی لەسەرەتای دووەمیان،
 حیزبدی پەیوەنددییەكانی بندایەی و  بنیداددەنێ عێدراق بەعسدی حكدومەتی كاربەدەسدتانی لەگەڵ شەخسی توندوتۆڵی
 .دادەمەزرێنێت عێراق سەردەمەی ئەو حكومەتی و بەعس حیزبی لەگەڵ ئێرانیش كوردستانی دیموكراتی
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 و جیهددان رۆژنامەنووسددەكانی دیددارترین و ئەوروپددا چەپەكددانی سددەركردە ناسددینی لەنددزیكەوە دەروازەی یسددیش،پار
 حیزبددی پەیوەندددی بددۆ رێددگە ئەمەش كە دەكدداتەوە، قاسددملودا عەبدددولرەحمان بەڕووی لەڕۆژئدداوا كددورد دڵسددۆزەكانی
 .دەكات خۆش ئینتەرناسیۆنالەوە سۆسیال بەڕێكخراوی دیكە كوردییەكانی هێزە و دیموكرات

  
 شددارەدا، ئەم هیلتددۆنی ئوتێددل نزیددك لەئەپارتمددانێكی كە یە،"ڤێنددا" پیدداوەش ئەم ژیددانی شددوێنی دوا و ویسددتگە دوا

 .دەخرێت لەلێدان دڵی ئاشتیانەی ترپەی هەمیشە بۆ ئێوارەیەك
  

 و رۆژهەاڵتدی زمدانی لەندۆ زیداتر و خوێندبێتی لەئەوروپا كوردە سەركردەی تاقە كە قاسملو، عەبدولرەحمانی دكتۆر
 ئەم گەالنددی چارەنوسددی كددرد بەوە دركددی دەژیددا تیددا ئەوی كە جیهددانەدا و رۆژگددار لەو زو هەر زانیبێددت، ئەوروپددایی
 ناوەڕاسدددتەوە رۆژهەاڵتدددی دەرەوەی سیاسدددی ناوەنددددێكی لەچەندددد و پایتەخدددت لەچەندددد بەڵكدددو ندددا، لێدددرە نددداوچەیە

 میللەتێكددی وەك كددورد لەچیاكددان، جددگە كە گەڕ خسددتە ئەوە بددۆ خددۆی كدداتی كددارو زۆربەی هەربددۆیە ، دیاریدددەكرێ
 . هەبێت نێودەوڵەتی كۆمەڵگەی پشتیوانی دیكەو دۆستی بەدبەخت، لێقەوماوو

  
 سددااڵنێك ئەركددانەی لەو یەكێددك هەربددۆیە نەكددرد، فەرامددۆش كددوردی زاتددی فدداكتەری ئەو لەبەرامبەریشدددا بەاڵم

 كە ئەوەی دوای بەتدایبەتی بدوو، ئێدران كوردسدتانی دیمدوكراتی حیزبدی رێكخسدتنەوەی سدەرلەنوی گدرت، لەئەستۆی
 دواتدددریش و سیاسدددی بەرێكخسدددتنەوەی سدددرەوتن  بددێ ئەو ئیتدددر دوركەوتەوە، چەپ لەبیدددری و دابدددڕا تدددودە لەحیزبددی
 .دەبێت خەریك حیزبەوە ئەم پێشمەرگەی هێزی رێكخستنی

  
 رۆڵێكدی جیداوازدا قۆندایی لەدو و دژوار لەهەلدومەرجێكی تدوانی كە پێددەبڕێت ئەوەی شدانازی قاسملو بوارەشدا لەم

 بدارزانی مسدتەفا و كوردسدتان دیمدوكراتی پدارتی تدودەو حیزبدی بداڵی لەبن دیموكراتی حیزبی لەوەی هەبێت گرنگی
 .سەربەخۆ ئیرادەی خاوەن بەحیزبێكی بیكات و  دەربهێنێ

  
 حیزبددی دا هەوڵددی بەپەرۆشددەوە ئێددران، گەڕایەوە شددادا رژێمددی رۆژەكددانی لەدوا كە دیكەشدددا، مێژویددی لەبڕگەیەكددی
 رۆژگدارەدا لەو دیمدوكرات حیزبی سەرسەختی ركەبەرێكی وەك كە بكاتەوە  نوێ و گەنج بەهێزێك بەرامبەر دیموكرات
 .بو" كۆمەڵە" ئەویش كە بون، گەنج هەڵسوراوەكانیشی زۆری هەرە زۆربەی خەباتەوەو گۆڕەپانی پێینابووە



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

130 
 

 دیمددوكراتی حیزبددی گشددتی سددكرتێری كردنددی، تیددرۆر كدداتی تددا ەوە8318 لەسدداڵی قاسددملو، عەبدددولرەحمانی دكتددۆر
 و درا لەقەڵەم بەنددادیموكرات حیزبییەكددانییەوە لەهاوكددارە بەشددێك لەالیەن رۆژانێددك بددۆیە بددو، ئێددران كوردسددتانی
 ئەمددانە تەنددانەت بكددات، بەش حیزبەكەیدددا سددەركردەكانی لەگەڵ دەسددەاڵتی  نددایەوێ كە بەوەی كددرد تۆمەتباریددان
 دەڵێدت بەتدوڕەییەوە ئەو لێددەكرێت، پرسدیاری حیدز  بەدارایدی سدەبارەت كە لەكۆنفرانسێكدا جارێكیان دەگێڕنەوە

 ".نییە چیمان هەیەو چیمان  بزانێ  نابێ كەس لەخۆم جگە بم، حیز  سكرتێری من هەتا"
  

 ئەو هەمیشددە نەبددووەو رازی لەرەمددزو پددڕ ژبددانێكی هەرگیددز قاسددملو دیددكەیەوە، هاوڕێكددانی زۆربەی لەدیدددی بەاڵم
 ".بوە باشتر  پێ دیكتاتۆری لەباشترین دیموكراسی خراپترین"
  

 ئەمەش بەشددێكی رەنددگە ناسددڕێتەوە، ئددێمەدا سیاسددی لەیددادەوەریی درێژخددایەن سددااڵنێكی تددا دیدداردەیەكە قاسددملو
 پرسدیارێكی دنیادیددەیەدا، و بەئەزمدون سەركردە ئەم كردنی تیرۆر لەیادی ساڵێك هەموو كە بێت بەوەوە پەیوەندی

 کوشدتارگە؟ بەرەو رۆی خدۆی بەپێدی ئایدا دا؟ بەکوشت قاسملوی کێ: دەئاڵۆزكێنێت زۆربەمان بیركردنەوەی وەاڵم  بێ
 لێدرەو ئێدران ئیتیالعداتی دەمدێكە دەیزاندی باش لەكاتێكدا ڤێنا، بەرەو هەڵگرت ئەوی كە بوو چارەنوسێك چ ئەوە
 دەشدیزانی بداش زۆر كە لەناوبردنی؟ بۆ  دەگەڕێ دەرفەتێك بۆ هەمیشە و  هەڵدەگرێ پێی شوێن دنیایەدا ئەم لەوێی

 لەسدەر كاریدان بەردەوام كدورد سیاسدی جدواڵنەوەی جەسدتەی پەكخسدتنی پدۆ ئێدران دەسەاڵتدارانی مێژوو بەدرێژایی
  كردووە؟ كاراكانی مێشكە مەیزو سەركردەو تێكشكاندنی و وەشاندن زەبر
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 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

131 
 

 
 لە سییەمین ساڵی تێرورکرانی دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو و هاوڕێیانیدا

 
 

 
 
 
 

 

 میرۆ عەلیار

 
 سددکرتێری قاسددملوو عەبدددولڕەحمان دوکتددور( زایینددی ی١٩٨٩ جددووالی ی١٣) هەتدداوی ی١٣٦٨ پووشددپەڕی ی٢٢ ڕۆژی
 و واڵت دەرەوەی لە حیز  نوێنەری ئازەر قادری عەبدواڵ کاک ئێران، کوردستانی دێموکراتی حیزبی ئەوکاتی گشتیی
 مێدزی سدەر لە ئێدرانەوە ئیسالمی کۆماری تێروری تیمێکی لەالیەن زانکۆ، مامۆستای و نووسەر ڕەسووڵ فازڵ دوکتور
 .رانک شەهید وییەن لە وتووێژ

 
 ڕێبەرێکدی وەک قاسدملوو دوکتدور. تێددەپەڕێ کدورد بە دژ ئێدران ڕێژیمدی سدامناکەی جیندایەتە ئەو بەسەر ساڵ سی

 .زیندووە نەتەوەکەیدا بیروباوەڕی لە و کوردەوە ڕزگاریخوازی خەباتی مێژووی نێو چۆتە نەتەوەیی
 

: هەڵدەسددەنگێندرێ پێددوەر دوو بە سیاسددی ڕێبەرێکددی هەر شددوێندانەربوونی و لێهدداتوویی و سددەرکەوتوویی ئاسددتی
 و سیاسددی میددراتە بەو دووهەم، و ژیانیدددا کدداتی لە سیاسددییەکانی دەسددکەوتە و بەرهەم و کدداریگەریی بە یەکەم،
 .دەهێڵێ بەجێیان خۆی دوای لە ڕێبەرەکە کە هزریانەی

 
  سیاسییەکانی میراتە و خزمەت و دەسکەوت لە بەشێک خستنەڕووی بۆ بنەما بە بکەین پێوەرەش دوو ئەو هەر با

 .قاسملوو عەبدولڕەحمان
 

https://kurdistanmedia.com/so/news/لە-سییەمین-ساڵی-تێرورکرانی-دوکتور-عەبدولڕەحمان-قاسملوو-و-هاوڕێیانیدا
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 بەرهەم و دەسکەوتە سیاسییەکانی دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو

 
 حیدز  ڕێبەریدی کداتەی ئەو: ئێرانددا کوردستانی دێموکراتی حیزبی لە سیاسی و فیکری یەکێتی دابینکردنی :یەکەم
 بدۆ هەرکەسدەی و ببدوو زاڵ حیزبددا ڕێبەرایەتدی بەسدەر بەرچاو فیکری ئاڵۆزییەکی قاسملوو، دوکتور دەستی کەوتە
 هاوکددداریی بە تدددوانی و نەکدددرد شدددل قاسدددملوو دوکتدددور بە هەنگاویدددان کەندوکۆسدددپەکان بەاڵم! ڕادەکێشدددا الیەکدددی

 سدددەردەمیانەدا پێڕەوێکدددی و بەرندددامە دەوری لە حیدددز  ڕێبەرایەتدددی جیابیرەکدددان، حەزفدددی بەبدددێ و هاوبیرەکدددانی
 .بکا مودیرییەت ئامانج یەک بۆ بیروبۆچوونەکان جیاوازیی ژیرانە بەشێوەیەک و کۆبکاتەوە

 
 لێکدردن نکدۆڵی بە بەتدایبەتی، بیروباوەڕ جیاوازیی و بەگشتی جیاوازیی کە هەبوو سەلماوە ئەسڵە بەو بڕوای ئەو
 لەشوێنێکی ماوەیەک، دوای و لەنێوناچێ و نابێ سەرکوت بەاڵم بکرێ، بێدەن  ماوەیەک بۆ ڕەنگە هەڕەشە و زۆر و

 .سەرهەڵدەداتەوە ڕووخێنەر بەشێوەی و ڕادیکاڵتر ئەوجارە و دیکە بەشێوەیەکی و دیکە
 

 مدودیرییەتی و دەرفەت بە بدکەی جیاوازییەکدان بتدوانی ئەوەی بدۆ و یەکهەڵوێسدتی و یەکڕیزی دابینکردنی لەپێناو
 بیروبۆچدددوونە. لێبگیدددرێ ڕێدددزی و بسدددەلمێندرێ دێموکراتیدددک و ئاسدددایی ئەسدددڵێکی وەک جیددداوازیی دەبدددێ بدددکەی،

 .لێدەکەوێتەوە بزووتنەوەی الوازبوونی و دووبەرەکی و کێشە کران، سەرکوت ئەگەر جیاوازەکان
 

 حیزبەکەی توانی قاسملوو دوکتور. ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی بۆ سیاسی سەربەخۆیی دابینکردنی :دووهەم
 هدوییەتێکی تێودۆریکەوە و تەشدکیالتی و سیاسدی لەبداری و بکدا ڕزگار بەوال و بەمال بەستراوەییەک چەشنە هەر لە

 .ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی بە بدا سەربەخۆ
 

 دەبدێ شدتێک هەمدوو لە بەر حیدز ، سیاسدەتەکانی داڕشدتنی لە پێوانە و پێوەر کە مانایە بەو سیاسی سەربەخۆیی
  دیاری سیاسەتە ئەو حیز  ڕێبەرایەتی تەنیا و بێ ئێران کوردستانی لە کورد جوواڵنەوەی و خەڵک بەرژەوەندیی

 .دەکا
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 بدێ پێناسدەی بە کدرد ئێراندی کوردسدتانی لە نەتەوەیدی خەبداتی و خودموختداری چەمکدی ڕێدبەر قاسدملووی :سێهەم
 لە نەتەوەیدی خەبداتی و خودموختداری باسدی شوێنێک هەر لە. ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی ئەوالی و ئەمال

 نەتەوەیدددی خەبددداتی ئدددااڵهەڵگری وەک ئێدددران کوردسدددتانی دێمدددوکراتی حیزبدددی کرابدددایە، کوردسدددتاندا ڕۆژهەاڵتددی
 .بیسەر بیری دەکەوتەوە

 
 لەو بددێجگە بەڕاسددتی کوردسددتان، بددۆ گەڕایەوە قاسددملوو دوکتددور کاتێددک شددا، ڕێژیمددی ڕووخددانی لە بەر :چییوارەم
 ژێددر لە دێمددوکرات حیزبددی و دەناسددی قاسددملوویان کەس کەم هەبددوو، خەباتیددان و سیاسددی ڕابددردووی کە کەسددانەی
 .بوو الیەنەدا زۆر تەبلیغاتیی هێرشی و تۆمەت و تانە بارانی

 
 حیزبدی بە کدردی و لدووتکە گەیانددە دێمدوکراتی حیزبدی سداڵێکدا چەندد تەنیدا مداوەی لە لێهاتوو قاسملووی بەاڵم
 .بەگشتی کورد سەرەکییەکانی و شوێندانەر حیزبە لە یەکێک و ئێران کوردستانی یەکەمی و بەنفووز

 
 چەپ ئیدددئۆلۆژی و بیروبداوەڕ ٥٧ شۆڕشدی دوای لە. نەتەوەیددی هەسدتی و بیدر بە گەشددەپێدان و بدووژانەوە :پێینجەم
 لە هەر نەک چەپەکانددا حیدزبە بەرندامەی لە نەتەوەیدی پرسدی و بدوو زاڵ کوردسدتاندا سیاسدیی گۆڕەپدانی بەسەر

 !دادەنرا دواکەوتووانەش بیرێکی بە بەڵکوو نەبوو، ئەولەوییەتدا
 
 و هەوڵ بە و ئەو بەتواندددای دەسدددتی بە و کدددردەوە بەرز نەتەوەیدددی خەبددداتی ئدددااڵی قاسدددملوو کەشدددوهەوایەدا لەو

 خەڵکدی سدەرەکیی و ئەسدڵی خەبداتی بە بدوو زۆرەوە، مەودایەکدی بە نەتەوەیی خەباتی ئەو، حیزبەکەی تێکۆشانی
 .کوردستان

 
 زەروورەتدی بە هەسدتی تەواوی، بە قاسدملوو دوکتدور. حیز  خەباتی و ژیان مودێڕنیزەکردنی و دێموکراسی :شەشەم
 بە پەرەدان بددۆ هەوڵددی لێبددڕاوانە و کردبددوو نەتەوەیددی جددوواڵنەوەی و حیددز  گەشەسددەندنی بددۆ دێموکراسددی بددوونی

 حیزبدا لە دێموکراتیک موناسباتی و ئوسوول پاراستنی لەسەر دەرفەتێکدا و کۆبوونەوە هەموو لە. دەدا دێموکراسی
 .نەدەبوو ماندوو دێموکراتیک سیاسیی کولتوورێکی جێگیرکردنی بۆ تێکۆشان لە و دەکرد پێداگریی
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 خۆی پوتانسیەلەکانی لە کەڵک بتوانێ و نەبێت دووبەرەکی تووشی ئەوەی بۆ ڕزگاریخواز خەباتی کە وابوو باوەڕی
 بە بدڕوای و بدێ دێموکراتیدک مداهییەتەن خۆیددا لە دەبدێ بکدا، دابین کۆمەڵگا بۆ دێموکراسی و ئازادی و وەربگرێ

 .هەبێت دێموکڕاسی پڕینسیپەکانی
 

 بدێ بە نەتەوەیدی، جدوواڵنەوەی بەرەوەپێشدچوونی و گەشەسەندن بۆ یەکالکەرەوە پرسێکی وەک ژن پرسی هەروەها،
 .ناکرێ چارەسەر کۆمەڵگادا، و حیز  و بنەماڵە لە دێموکراسی بنەماکانی و ئوسوول بە دەروەستبوون

 
 و کدورد پرسدی ناسداندنی لە قاسدملوو دوکتدور گومانێدک چەشنە هیچ بەبێ. کورد پرسی نێونەتەوەییکردنی :حەوتەم

 وابدوو پێی. گێڕا یەکالکەرەوەی ڕۆڵی دنیا، بە دێموکراتیک نەتەوەیی ڕەوای بزووتنەوەیەکی وەک کورد جوواڵنەوەی
 چدداوی لە بەدوور نەتددوانێ ئاسددانیی بە ڕێددژیم و دەربچددێ ئێددران سددنوورەکانی چوارچێددوەی لە دەبددێ کددورد پرسددی کە

 .بکا پێشێل مافەکانی و بکا قەاڵچۆ کورد جیهانی گشتی بیروڕای
 

 و دنیدادا گرینگی زمانی چەند بەسەر شارەزایی و الیەک لە ئەو کاریزماتیکی کەسایەتی و بەئەزموونبوون و زانایی
 قاسملوو دوکتور لە بەتوانای دیپلۆماتێکی دیکەوە، لەالیەکی خۆی بەردەنگی بە پەیام گەیاندنی لە ئەو لێهاتوویی
 .کورددا پرسی نێونەتەوەییکردنی ئەرکی لە ئەو سەرکەوتنی بە دابوو یارمەتی و کردبوو دروست

 
 مسدۆگەر بۆخدۆی شدیاوی جێگدایەکی ئورووپدادا ڕووناکبیرانی و سیاسی کۆمەڵگای نێو لە قاسملوو کەسایەتیش، وەک

 .کوردن پرسی و کورد بەئەمەگی الیەنگرانی ئێستاش قاسملوو دۆستانی. کردبوو
 

 لە ندددوێ خوێنددددنەوەیەکی: نمدددوونە دوو. قەناعەتددددا و بیروبددداوەڕ دەربڕیندددی لە ئدددازایەتی و ڕاشدددکاوی :هەشیییتەم
 چەپددی تێگەیشددتنی و تێددڕوانین کە کاتێکدددا لە حیددز  نێددو بددۆ دێموکراتیددک سوسددیالیزمی هێنددانی و سوسددیالیزم
 شۆڕشدی سدەرکەوتنی دوای هەروەهدا،! بوو خۆیدا لەوپەڕی دێموکراتیشدا حیزبی خودی لە و کوردستان لە سوننەتی

 دەنگدی بدوو ئەو. هاوبیرانی و تودە حیزبی تەبلیغاتی و هەڵاڵوهوریا و کاریگەریی ژێر نەچووە قاسملوو دوکتور ٥٧
 پێشدێل مافەکانیدان و دەکدا سدەرکوت ئازادیخوازی تاوانی بە ئێران ژێرستەمی گەالنی کە ڕێژیمێک گوتی و هەڵبڕی
 .بێ ئیمپریالیست دژی و عادڵ ڕێژیمێکی ناتوانێ نییە، دێموکراسی و ئازادی بە بڕوای و دەکا
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 ی١٢ ڕێفڕانددددۆمی لە و وەسدددتایەوە دژی بە بیسدددت، ندددوێی دیکتدداتوریی پێدددی دەنگدددی زوو زۆر قاسدددملوو حیددزبەکەی
 . نەکرد بەشداریی داهاتوو، نیزامی نەوعی دیاریکردنی بەمەبەستی دا١٣٥٨ خاکەلێوەی

 
 میراتە سیاسی و هزرییەکانی دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو

 
 وتددووێژەوە و سیاسددی ڕێگددای لە کددورد پرسددی چارەسددەریی بە قددووڵی بددڕوای ئەوەی لەگەڵ خەبدداتگێڕ قاسددملووی* 

 لە خدافڵبوون و ئاشدبەتاڵ و خۆبەدەسدتەوەدان کە کدردین فێدری بەاڵم داندا، بەرزی سدەری ڕێگایەشددا لەو و هەبوو
 ".تابۆ" و سوور هێڵی بە بکەین حیزبەکەمان و خۆمان بۆ ئازادی، بۆ خەبات

 
 بدوونی لە حاشدا حداکم ڕێژیمی کە مانایەی بەو نە بەاڵم نییە، نیزامی ڕێگاچارەی کورد پرسی قاسملوو، بڕوای بە
 کورد گەنجی و پیر و منداڵ و ژن قەاڵچۆی و لەنێوبردن و کوردستان سەر بکاتە هێرش ئاسن و ئاور بە بکا، کورد

 و نەبێددتەوە دوژمددن بەرەنگدداری و نەیە وەدەسددت دانیشددێ، دەسددتەوئەژنۆ و دامدداو کددورد بەاڵم بزانددێ، بەڕەوا بۆخددۆی
 !دادێ بەبیر کوردی پرسی سیاسیی ڕێگاچارەی کەنگێ داخوا بێ دیکتاتور ڕەحمی چاوەڕوانی

 
 جوواڵنەوەی نیزامییەوە بەڕێگای و چەک بە ڕێژیم کە بوو ئەوە قسەیە لەو قاسملوو دوکتور مەبەستی بەپێچەوانە،

 چەکداریی، خەباتی لەوان یەک جۆراوجۆر، بەشێوەی خۆی بێوچانی بەخەباتی دەبێ کورد و ناچێ لەنێو پێ کوردی
 .بەر بگرێتە سیاسی و وتووێژ ڕێگای کورد پرسی چارەسەرکردنی بۆ کە بکا ناچار حکوومەت

 
 یەکگرتدددوویی و یەکێتدددی دابینکردندددی یەکتدددرو کەرامەتدددی پاراسدددتنی لەپێنددداو دەیگدددوت، دێمدددوکرات قاسدددملووی* 

 هەمدددوو لە دەبدددێ ڕزگددداریخوازدا، خەبددداتی و حیزبدددایەتی بە پەرەپێددددان و گەشدددە و جدددوواڵنەوە نێدددو الیەنەکدددانی
 .دێموکڕاسی پڕینسیپەکانی و پێوەر بە بین پابەند و دەروەست حاڵەتێکدا

 
 پرسدی دەیزانی بەدروستی ئەو. نەتەوەیی خەباتی سێبەری ژێر بچێتە نابێ دێموکراسی بۆ خەبات کە دادەگرت پێی

 . ناکرێنەوە جیا لەیەک شێوەیەک هیچ بە نەتەوەیی مافی و ئازادیی بۆ خەبات پرسی و دێموکراسی
 



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

136 
 

 فدداکتەرێکی بە ببێددت کددورد ڕزگدداریخوازی خەبدداتی کە بدددەین هەوڵ دەبددێ دەیگددوت، سددتراتێژی خدداوەن قاسددملووی* 
 هاوپێوەندددیی و هاوهەڵوێسددتیی و یەکێتددی بە پێویسددتمان مەبەسددتە، ئەو بددۆ و ندداوچەدا لە سددەربەخۆ سیاسددیی
 . هەیە نەتەوەیی

 
 خۆمددان هێددزی و خەڵددک بە پشددت خەباتدددا لە و بددین بڕوابەخددۆ دەبددێ کددردین، فێددری نیشددتمانپەروەر ڕێددبەری* 

 و خدۆڕاگریی لە سدەرکەوتن و سدەربەرزی ڕەمدزی دەیگدوت،. هەبدێ سدەرکەوتن بە و داهداتوو بە بڕوامدان ببەستین،
 ". بدا نرخەکەشی بێ ئامادە دەبێ بوێ، ئازادی گەلێک: " ئازادییدایە پێناو لە خەبات لە بەردەوامبوون

 
 تێددا خەبداتی کە جویرافیدایە ئەو مێژوویی و سیاسی دۆخی باشناسینی بەرهەمی سیاسی واقیعبینی: واقیعبینی* 

 و بەردەسدتە بدارودۆخی لە دروسدت لێکددانەوەی و بیرکردنەوە هێزی شوێندانەرەکانە، فاکتەرە خوێندنەوەی دەکەی،
 و پێکددرا ئاماژەیددان خددااڵنەی ئەو بنەمددای سددەر لە خەبددات سددتراتێژیی و ئامددانج و سیاسددەت داڕشددتنی سددەرەنجام،
 ئەو قاسدملوودا دوکتور سیاسیی خەباتی و ژیان لە. ئامانجە بە گەیشتن بۆ هەنگاوبەهەنگاو سیاسەتی ڕەچاوکردنی

 .دەبینرێن بەڕوونی تایبەتمەندییانە
 

 .ئەو سیاسەتە واقیعبینانەیە، سەقامگیریی سیاسی لە حیزبی دێموکراتدا مسۆگەر کرد

 
 بەشدی چوار هەر لە کورد ڕزگاریخوازی خەباتی ڕەوتی لە ئاوڕێک دەمارگرژیی لە دوور بە ئەگەر وەندییەدا،پێ لەو

 ! نییە؟ دیار پێوە قاسملوویان سیاسەتەکانی و بیروباوەڕ بۆ گەڕانەوە ئەوڕۆ ئاڵوگۆڕەکانی بدەینەوە، کوردستان
 
 و فێربدددوون خەباتمانددددا، و حیزبدددی و خوسووسدددی لەژیدددانی کە دەگدددوتین پێدددی بیرمەندددد و زاندددا قاسدددملووی* 

 . ڕۆژانە ئەرکی بە بکەین زانست، چەکی بە خۆپۆشتەکردن و خۆپێگەیاندن
 خەبداتگێڕ ڕێدبەری. پێناساندین جیاوازەوە کەیفییەتێکی بە ڕێبەریکردنی و ڕێبەربوون بیروباوەڕ، بە قاسملووی* 
 لە ئەویددش، و دەمێنددێ بەجددێ پدداش لە کتێبخددانەیەکی تەنیددا دنیددا مدداڵی لە" وەسددیەتنامەکەی بەپێددی بەئەخددالق و

 "!حیز  دارایی سەر دەگەڕێتەوە جێنشینەکەیەوە ڕێگای
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 خداوەن و کاریزماتیدک ڕێبەرێکدی و کەسدایەتی بە کردبدوو قاسملوویان بەرزانە، تایبەتمەندییە و توانا ئەو هەموو
 بەاڵم بدوو، ئێدران کوردستانی دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری ئەگەرچی قاسملوو. مەعنەوی ئۆتۆریتەی و نفووز
 و هدزری ڕێدبەری وەک قاسدملوویان دوکتور حیزبەکەشی، لەدەرەوەی خەڵک و لێدەکرا چاو نەتەوەیی ڕێبەرێکی وەک
 .لێدەگرت ڕێزیان و کردبوو قەبووڵ خۆیان سیاسی

 
 .اکرێقاسملوو وەک ڕێبەرێکی مێژووسازی دێموکرات و نیشتمانپەروەر، هەتاهەتایە لەبیر ن

 
 کە دەبێدتەوە سداڕێژ ئەوکداتە بدرینە ئەو. دەچۆڕێ لێ خوێنی و تازەیە هەر ئێستاش ساڵ ٣١ پاش قاسملوو برینی
 خەبداتی بە هەموومدان بە بدا کەوایە، بگا؛ بوون، قاسملوو ئامانجی کە نەتەوایەتییەکانی مافە و ئازادی بە کورد

 .تێبکۆشین تاقانەکەمان ڕێبەرە برینی ساڕێژکردنەوەی بۆ لێبڕاوانە و بەردەوام
 
 کداک و ئدازەر قدادری عەبددواڵ کداک هاوڕێکدانی و مەزن قاسدملووی عەبددولڕەحمانی دوکتور یادی بێ پیرۆز و بەرز
 .ڕەسووڵ فازل دوکتور

 
     2183 یپووشپەڕی ١٧
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 عاشق  ی"حمان بدولڕه عه"

 
 

 
 
 
 
 

 ١٩٥٢ - هاوسەری ی هێلین قاسملوو
 

 سات محەمەد

  
  تی ڕه هده له دواتر ، دابڕی ردا سه به  ی بچكۆالنه  واته" بابوچكا"  ناوی  منداڵی به بوو  ئاسوری  دایكی  كه حمان بدولڕه عه
 خوێنددن بدۆ  ی وه ئه  دوای ،"خان بابۆش  خاڵه" وت پێیانده  زاكانی خوشكه ،"خان بابۆش" به بوو  ی كه ناوه كاریدا رزه هه
  حمانی بددولڕه عه دكتدۆر" بده رگرت، وه  شی دكتۆراكه كاتێك حمان، ره كاك وت پێیانده  وه ڕایه گه پاشان وروپاو ئه  چووه
 .ركرد ده  ناوبانگی" قاسملو

  
 قاسدملو،  بدابی كدات ده  وه لده بداس و ئه كات، ده  خاڵی  قاسملوی حمان بدولڕه عه له باس  مجۆره به  وی ته شه  نی سه حه.د

  شداری له و خشدراوه پێبه  ی" ولده ده وسدوق"  بی قده له  وه قاجداره  شدای  لی عده د مده محه ن الیه له  كه" قاسملو د مه محه"  واته
 پدێش و بدووه  ئاسدوری" خانم فاتمده"  كانی ژنده له كێك یده ، ناسدراوه وسدوق  ناوی بده كوردستان  كانی ناوچه موو هه و  ورمێ
 ، لێندراوه  خدانمی  فاتمده  نداوی  بدوه موسدڵمان  ی وه ئده  دوای ، بوه" جان نه نه"  ناوی بكات قاسملو د مه محه به شوو  ی وه ئه
 .قاسملو  دایكی  یكاته هد رۆژگار  ری ده قه ، ژیاوه ورمێ  شاری له كان كاسۆلیكه  مسیۆنی له و بووه س بێكه  كه  ژنه م ئه
  

 مداڕال خدانم، ر خداوه خدانم،  ری زه ، هێنداوه  ژندی 28 قاسملو  باوكی"  كه كات ده  وه به  ئاماژه  وی ته شه  نی سه حه دكتۆر
 ...و خانم ییا سوره خانم، زارا ، زینه ید سه خانم،
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  كدده یا سددوره  ناوی بدده  ی سدداڵه 81  كچێكددی  نهێنی بدده سدداڵیدا 13  نی مدده ته له قاسددملو  بدداوكی" و ئدده  ی وه گێڕاندده  پێی بدده
  ری كاریگه ژێر له و ریشسپییان  ئامۆژگاریی به مانگان ش شه پاش اڵم به ، هێناوه  بووه  ژنی  كۆنه خانم  ری زه  زای خوشكه
 بددوو ده بابایددا: پێمددوت مددن  كدده  وه گێڕێتدده ده  بددوه قاسددملو  دئایای مدده مه  ی وه ندده  كدده و ئدده ، اڵقیددداوه ته خانمدددا  فاتمدده
 ".یهێشت نه فاتم  بشێلێ بۆ القانم  ساڵه  شازده  كچێكی مویست ده  رۆڵه:  گوتی  چی كه ، بێنی من بۆ ژن خۆت  جیاتی له
  
 :وت ده  ی گۆرانییه م ئه  وه رخۆیه به له زۆرجار ، قاسملوه  بابی  كه م باپیره" ڵێت ده  وی ته شه  نی سه حه
 
  نابێ پیر  دڵ م كه ده ند رچه هه
  نابێ گیر  مكی مه له ستم ده
 
 ". هێناوه  ژنی 28 یوت ده دایكم اڵم به ، هێناوه  ژنی 23  نووسیویانه كتێ   هێندێ بوو، ژنان  ئۆگری یر سه زۆر و ئه
 
  ی وه گێڕانه  پێی به  بڵێی تا  پیاوێكی و ئه بڕوانین، حمان بدولڕه عه  تی تایبه  ژیانی له ، سیاسی  ژیانی له دوور به ر گه ئه
 و چدوه چیكیددا  كچێكی بده  دڵدی پرا  لده نجێتیددا گه  تی ڕه هده له  كه و ئه ، بووه عاشق و رست جوانپه  ناسیویانه  ی وانه ئه
  ی وه گێڕاندده  پێی بدده ، بددوه  لیقه سدده به و خۆش قسدده وق، زه خددۆش  میشدده هه ،"سددرین نه" هێلینددا  ناوی بدده  ری هاوسدده به  بددوه
 . وه وته ده  بابی  ی كه گۆرانییه  وه رخۆیه به له زۆرجار قاسملو دكتۆر ، وی ته شه
 

  ئاوی بدده نووسددین" كانیدا یاداشددته له  كدده  ی سددانه كه و لدده  یدده دیكه  كێكی یدده" س بێكدده شددێركۆ" كددورد  ی وره گدده  شدداعیری
  ختددی وه بددو،  یاتی حدده قاسددملو" :ڵێددت ده  شدداعیره م ئدده كددات، ده وەسدد  رسددت جوانپه بەپیدداوێکی قاسددملو ،"مێش خۆڵدده
  تی حیزبایده و ت سیاسده له دوور  ی سداتانه و ئده ، تی تایبده بۆ  تی تایبه  ژیانی ، گاڵته بۆ  گاڵته و ت سیاسه بۆ ت سیاسه
 : یوت ئه و من  كرده ئه  روی پڕێكدا له  بینیوه تیا وم ئه
 
 رد بێگه  روتی  ردنی گه و مل و شان
 رد به ك وه توند  قوتی  مكی مه و رم نه  سنگی
 !؟ چی  ڵێی ئه شێركۆ كاك ها گۆران،  ی كه شیعره
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 : وه خوێنده ئه بۆ خۆم  ی شیعره و ئه منیش
 
 ت بچكۆالنه  مانێكی كه  دالیای مه

 كرد ئه مندا  می رده به  به وچۆت هات  كه سن  له دابوو
 بوو لێوه گوێم
 و لێدان  وته كه ئه مان كه
  شمبینی ئه
 كرد ئه بۆ مایان سه ورد ورد كانت مكه مه
 ".هد به هد به هد به: یوت ئه ك یه ر سه له ك یه ویش ئه ئیتر
 

 ٢١١٩ی جووالی ١٣:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ئاوێنە  : سەرچاوە
 
  

 
 

 زەمان نایگاتێ
 

 
 
 
 
 

 

 کەریم پەرویزی
 

 تێپەڕیندی بە و دەکدا مداوەدار هەمووشدتێک لەوەیکە بریتییە کات، دەرهەستەکانی و دیار تایبەتمەندییە لە یەکێک
  و بەستراوەتەوە کاتەوە بە رووداوەکان و دیاردە نوێبوونی دیکە، واتایەکی بە یان. دەچێ بەسەر کاتیان زەمان،

https://kurdistanmedia.com/so/news/زەمان-نایگاتێ
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 .دەکا کۆنیان و دەخا نوێبوونیان لە کات، تێپەڕینی
 

 و بخدا لەپەراوێزیدان نداتوانێ کدات تێپەڕینی کە هەن مرۆڤایەتیدا ژیانی و مێژوو لە تایبەت شتی هەندێک بەاڵم
 !نین کاتدار و نییە کاریگەری تێدا کاتیان فاکتۆری تایبەتانە شتە ئەو. بنیشێنێ لێ کۆنبوونیان تۆزی

 
 قەتدیس تێدا کاتی کە رووداوانەیە لەو زایینی، ی١٩٨٩ ژووئیەی ی١٣ هەتاوی، ی١٣٦٨ پووشپەڕی ی٢٢ کارەساتی
 .تێیناپەڕێ و راوەستاوە کاتژمێر چرکەساتەدا لەو رێک. ماوەتەوە

 
 کە دەنگێدک چداوەڕێی بخاتەوەو وەگەڕی کە پەنجەیەک چاوەڕێی. چاوەڕێیە و گرتووە مانی چرکەساتەدا لەو زەمان
 کە نیددیە کارەسدداتانە لەو کارەسدداتە ئەو بەاڵم تێددپەڕی؛ دەتددوانی ئیدددی و گددرت خددۆی جێددی دادپەروەری بڵددێ پێددی

 چدوونکە تێپەڕێندێ، وەهدا کارەسداتی کە نیدیە جیهانددا لە دادێدک هدیچ. تێیپەڕێندێ بتوانێ دادپەروەریش تەنانەت
 شدێوە نامرۆڤدانەترین بە قابیدل بەهەشدتەوە بداخی لە چدۆن وەکدوو هەر. کراوەتەوە بڕوا و هزر بەرەوڕووی فیشەک
 هدیچ چوونکە تێناپەڕێ، پووشپەڕیش ی٢٢ لە کات تێناپەڕێ، تاوانە لەو کات دونیایە، دونیا تا و کوشت هابیلی
 !دەکرێتەوە؟ قەرەبوو چۆن بڕوا و هزر لە تەقە. کارەساتەدا لەو بکا بەرقەرار داد بتوانێ دونیادا لە نییە شتێک

 
 ی٢٢ لە کە بددڕوایەی و هددزر ئەو. ببددێ زاڵ بددڕوایەدا و هددزر ئەو بەسددەر ندداتوانێ کددات کە ئەوەیە گرنگتددریش لەوە

 .کات بازنەی دەرەوەی لە بڕوایەکە و هزر کرا، لێ تەقەی هەتاویدا ی١٣٦٨ پووشپەڕی
 
 تدۆزو بتدوانێ زەمدان کە دەکدردەوە بیری لەوە قووڵتر ئەو. نەبوون زەماندار و کاتی قاسملوو، دوکتور هزری و بڕوا
 دادەڕشدت بدۆ پێکهداتەی و چوارچێوە و دەکرد باسی قاسملوو دوکتور کە بڕوایەی و بیرکردنەوە ئەو. لەسەرکا خۆڵی
 بکا پێڕەو تایبەت گرووپیی و تاک بەرژەوەندییەکی و هەبێ کاریگەریی ماوەیەک بۆ کە نەبوو بڕوایانە و هزر لەو
 .بچێ بەسەر کاتی هزرەکەش و بیرکردنەوە ئیدی بەرژەوەندییەکە دابینبوونی بە دوایە و
 
 بەوپەڕی گرووپیشددی تدداکو بەرژەوەندددیی بگددرە و دەکددردەوە بیددری گرووپددی و تدداک بەرژەوەندددیی دەرەوەی لە ئەو

 خەبات و بکاتەوە مانا نەتەوەکەی بۆ ژیان تاکوو دەکرد مرۆڤانەی بەرزی بیری فیدای لەخۆبردووییەوە و فیداکاری
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 سدەر لە کدورد مرۆڤدی شدایانی ژیانێدک لە بدوو بریتدی کە دواڕۆژدا ئامانجی بە گەیشتن پێناوی لە بکا پڕشنگدارتر
 .کوردستان رزگارکراوی نیشتمانی

 
 و بەرزتدرین کە دەیگدوت مدرۆ ، بە دەدا کەرامەت ئدازادی کە دەیگدوت و دەکدردەوە ژیدان بنەمایانەی لەو بیری ئەو

 کدات بدۆیە هەر ئینسدانە، بۆمان ئەساس و مرۆڤانەدا بەرزی ئارمانێکی پێناوی لە ژیانە ژیان، پلەی پڕبایەخترین
 و نددوێیە هەر داهدداتووش و ئێسددتە بددۆ قاسددملوو ڕێگددای و بگددا ئەو بددڕوای و هددزر بە دەسددتی ندداتوانێ و نەیتوانیددوە
 .  هەیە درێژەی

 
   ٢١١٩ی جووالی ٦: ڕێکەوتی  -  کوردستان میدیاماڵپەڕی : سەرچاوە

 
  

 
 

 !تێرۆری دوکتور قاسملو و مامەڵەی پشتی پەردەی دونیای سۆسیال دێمۆکراتی دۆست
 

 
 
 
 
 
 

 حەسەن ئەهوەن

 
 جدوواڵنەوەی نەکدراوەی بیدر لە رێبەرانی گەورە لە قاسملو دوکتور شەهیدکردنی تێرۆرو سەر بە ساڵ، بەسی نیزیک

 بەڕواڵەت دەگەڵ وتووێژ رۆژی سێیەمین لە هاوڕێی هەیوەتی و رۆژهەاڵت لە بەتایبەت کورد نەتەوەی مافخوازانەی
 ئاشدتی چدارەیەکی رێگدا بە گەیشدتن بۆ ئوتریش واڵتی پێتەختی ی"وین" لە ئێران، ئیسالمی کۆماری دیپلۆماتکارانی
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 کاتی ئەو دەوڵەتی بەڕێوەبەری دێمۆکڕات، سوسیال حیزبی. تێدەپەڕێ کوردستان رۆژهەاڵتی لە کورد پرسی یانەی
 .بوو ئوتریش

 
 و عێدددراق و ئێدددران سددداڵەی هەشدددت شدددەڕی کۆتدددایی دەگەڵ بدددوو هاوکدددات دڵتەزێدددنەکەی ئاکدددامە و دانیشدددتنە ئەو

 لە بەڕواڵەت کە دێمۆکڕاتدددانەی سوسدددیال ئەو. ئوروپاییددددا واڵتدددی 81 لە دێمۆکڕاتەکدددان سوسدددیال دەوڵەتدددداریی
 بوون کورد ناوداری سیاسی کەسایەتیی گەورە وەک قاسملوو دوکتور شەخسی و کورد جوواڵنەوەی دۆستانی نیزیکترین

 سوسدیال کۆمەڵێکی دامەزرانی بەرەو را شەشەم کۆنگرەی لە حیزبیش  فیکری ئامانجی شێوە تەنانەت کە جۆرێک بە
 .کێشرا دێمۆکڕات

 
 دەورووژێن؟ گۆڕێ هاتۆتە دەگمەن بە ئێستا تا کە پرسیارێک کۆمەڵە دا لێرە
 و بنج کە ئێران، ئیسالمیی کۆماری ماهییەتی و نێوەرۆک سیاسەت، لە وردبین و رێبەر و زانا قاسملوی دوکتور ئایا

 ئایدا نەدەناسدی؟ دارێدژراوە، پێدیە بەو واڵتەش ئەو یاسدای و دامەزراوە "تقیە" و فەقیهد ویالیەتی سەر لە بناوانی
 بەپێددی ئایددا نەبددوون؟ ئیسددالمیدا کۆمدداری بەرانددبەر لە قددایم الیەنێکددی پشددتیوانی بەبددێ وتددووێژ عددورفی شددارەزای
 جینداحی بدوونی ئایا بوون؟ دڵ دوو هەر دیسان ئیسالمی، کۆماری نوێنەرانی دەگەڵ دانیشتن ئەزموونی جار چەندین
 دەکەوتەوە؟ لدێ سدازانی چەشدنێک شوێندانەری ا، دەوڵەت لە دواتر ئیسالحتەڵەبی و ئەوکات نەرمکێشی بەڕواڵەت

 بدۆ ی”الجزایر“ ی٧٥ ساڵی پەیمانی وەک دیکەی پێهێنانێکی هەرەس گریمانەی عێراق، و ئێران شەڕی کۆتایی ئایا
 هەشدت کۆنگرەی پاش دێموکرات حیزبی لەتبوونی ئایا دەکرا؟ لێ دێموکراتی حیزبی تایبەت بە و رۆژهەاڵت کوردی
 دواتددر و بددوو هێددزی بە کددۆڵەکەیەکی وەک حیددز  سددەرەتادا لە کە "مقاومددت ملددی شددورای" وەک سیاسددی رەقیبێکددی و

 ……و سازانێک؟ قۆستنەوەی ئەگەری بۆ بوو هۆکارێک نەما، تێدا مانەوەی ئیمکانی
 

 کێبەرکێدی سدەرگەرمی دێمدۆکڕات، سوسدیال ئوروپدای تدایبەتی بە و یەر  دونیدای کە ئەوەی خوێنددنەوەی بە یان،
 هاشددمی مەال ئەوسددەردەمە ئیسددالمی دەوڵەتددی رەیددیس دەگەڵ ئددابووری ئەژمدداری بددێ ساتوسددەودای پەیتددای پەیتددا

 کە دێمۆکراتدددا، سوسددیال ئورووپددای جەرگەی لە دانووسددانێک و دانیشددتن دانیشددتن؟ بددۆ بددوو دەرفەتێددک رەفسددنجانی
 بدوون حقوقی و مەدەنی و حکوومی ناسراوەکانی یە کەسایەتی لە دۆست زۆر خاوەنی دا دونیایە لەو لوقاسم دوکتور

 .دەزانی پارێزراو بە تێدا خۆیانی و
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 ندوێنەرانی و قاسدملوو دوکتدور وەک نێدونەتەوەیی ناسدراوی رێبەرێکدی گەورە نێدوان وتووێژێکی پێوانەیەک، هەر بە
 لدێ واڵتەی ئەو ئەمنییەتدی و دەوڵەتدی بەرپرسدانی گەورە نداکرێ ئدوتریش واڵتدی لەپێتەختدی ئیسدالمی حکومەتی
 .نەکراوە پێشنیار دانیشتنەش ئەو نێوبژیوانی الیەنی بێهۆش بە و نەبووبێ ئاگادار

 
 و تێددرۆر بە گەورەی زەربەیەکدی تدایبەتی، بە دێمددۆکڕات حیزبدی و گشدتی بە رۆژهەاڵت رەسددەنەکانی هێدزە و کدورد

 متەقیان دێمۆکڕات سوسیال حیزبێکی هیچ و ئوروپایی واڵتی یەک کەوت، جەستەی وە قاسملو دوکتور شەهیدکردنی
 رەدە لە ئامرازەکدانی پاشکەوتووترین و مایەترین بێ ئوتریش دێمۆکڕاتی سوسیال واڵتی دا بەرامبەر لە لێنەهات،

 بە و کدامە هەر بازنەیەش ئەو واڵتانی باقی و کردەوە نەید ئێران ئیسالمی کۆماری بە خاریجکراوی ئیستاندارد و
 مددافی مەدەنێکددانی دامەزراوە رێگددای لە تەنددانەت دێمددۆکڕات سوسددیال ئوروپددای. پچددڕی خۆیددان بەشددی شددێوەیەک
 ئەگەری لە دامەزراوەش ئەو کەوابددوو. …دەبددوو پەزی بددۆ زەرەری چددۆن نەبددوو، کاردانەوەیەکیددان هددیچ مرۆڤیشددەوە
 .دەبێ دمکوت بەرژەوەندیدا

 
 بێ دەگەڵ ئێستاشی کرا، ئورووپادا ماڵی نێو لە ئاشکرا بە کە  جینایەتە، و کارەسات ئەو سەر بە ساڵ سی پاش
  ئەوەی بددێ دەکددرێتەوە زۆر و کەم تدداڵە، رۆژە ئەو بیددرەوەری جارێددک و سدداڵە هەر …نەدراوە لددێ جیدددی ئدداوڕی
 داندانی بە پێویستی شک بێ کە یاسایی و ئەساسی بیرێکی حدک و حدکا بەتایبەت و گشتی بە یەکان کورد حیزبە
 بدددۆ نێدددونەتەوەیی مافناسددەکانی و وەکیدددل ییرەتتددرین بە و زیرەکتدددرین تیژبینتدددرین، دەبددێ و زۆرە مدددادی مددایەی

 تەرخدان ئێدرانەوە ئیسدالمی کۆمداری الیەن لە جیندایەتە و تێرۆر ئەو سەلماندنی و چۆکداهێنان بە و مەحکومکردن
 .…کێشابا تەنگەژە بە یان ئوتریش دێمۆکڕاتی سوسیال دەوڵەتی هەڵوێستی بێ هەروەها و کرابان

 
 لە چداوەدێرن یدان هەمیشدەیی ئەنددامی کە کوردسدتانییەکان حیدزبە بداقی و حددک و حدکا نوێنەرانی و ساڵە هەر

 ئەوەی بێ دەدەن بۆ زۆری تێچوویەکی دامەزرێنەرین، دێمۆکڕاتەکان سۆسیال کە سۆسیالیست ئینترناسیونال کۆنگرەی
 بدۆ و بەربداس بدخەنە تێدا کوردی رێبەرانی کردنی شەهید و تێرۆر و کورد پرسی بە سەبارەت گرین  باسێکی هیچ

 .بکێشن تەنگەژە بە دێمۆکڕاتەکان سوسیال کۆنگرەی بەکۆدەنگی، بێ، جارێکیش
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 بە شدەرەفکەندی سدادقی دوکتدور و قاسدملو دوکتدور شدەهیدان کدورد کدراوی تێدرۆر رێبەراندی یادی بێ بەڕێز و بەرز
 .ئێران ئیسالمیی تێرۆریستی و جینایەتکار کۆماری ناپاکی دەستی

 
 ٢١١٩ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
  

 
 

 ساڵەی شەهیدکرانی دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوودا ١٠لە یادی 
 

 
 
 
 
 
 

 لوقمان مێهفەر

 
 و کورد نەتەوەی ڕزگاریخوازی بزاڤی لە کردنی ڕێبەری ڕۆڵی قاسملوو، دوکتور سیاسیی کەسایەتی لەسەر قسەکردن
 و هەیە بەراوردکدارییەوە ڕوانگەیەکدی لە زانسدتی خوێنددنەوەیەکی بە پێویسدتی دێمدوکرات، حیزبی لەسەر باندۆڕی
 وەک و دەبدددوێرم باسددە لەو خددۆم مددن کددورتەدا نووسددینە لەو بددۆیە بکرێددت؛ کددارە ئەو دادپەروەرانە کە گرنگیشددە

 سدەر دەخەمە سەرنج قاسملوو دوکتور شەهید پیرۆزی ڕێبازی ڕێبوارێکی هاوکات و دێموکرات ڕێبازی پێشمەرگەیەکی
 چەنددین ئێسدتا تدا چەنددە هەر لەڕاسدتیدا. نەتەوەکەمدان کاریزمدایەی ڕێدبەرە ئەو بەرزی تایبەتمەندییەکی چەند
 گوتدووە، و نوسدیوە کەمیدان هێشدتا بەاڵم خدۆیەتی مافی من بڕوای بە کە نوسراوە لەسەر دوکتورای و ماستەر تێزی

 زانکۆکددانی و قوتابخددانە لە پەروەردە بەرنددامەی لە بەشددێک وەک قاسددملوو شددەهید هددزری و بیددر دەبددێ بەڵکددوو
 .بگونجێندرێ کوردستاندا

https://kurdistanmedia.com/so/news/لە-یادی-ساڵەی-شەهیدکرانی-دوکتور-عەبدولڕەحمان-قاسملوودا
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 بددۆ بێددەنگی سداتێک یدان یدادکردنەوە فەلسدەفەی دەکەیدنەوە؟ شدەهیدانمان لە یداد بدۆ کە بڵدێم دەمدهەوێ پێشدەکی
 خەسدڵەتە و ئامدانج لە بیر دەوەستین بەپێوە کە ساتەدا لەو نییە ئەوە مەگەر چییە؟ شەهیدان گیانی لە ڕێزگرتن
 ئەوەی بیرمەندددا قاسدملووی دوکتدور نەمرمدان ڕێدبەری شەهیدکرانی ساڵەی سی لە دەکەینەوە؟ شەهیدان بەرزەکانی

 و ژیدان سەرمەشقی بیانکەینە ئەگەر کە بەرزانەن تایبەتمەندییە ئەو هەمان بین فێر لێی و بدەینێ سەرنجی دەبێ
  شاد شەهیدان ڕۆحی هەمیش و دەبینەوە نزیکتر خەبات سەرکەوتنی بە گەیشتن ئاسۆی لە هەم ئەوا تێکۆشانمان
 .ڕادەگرین زیندوو یادیشیان و ناو و دەکەین

 
 ئەخالقی سیاسی

 
 خەڵکدی پشدتیوانی بە قدووڵی بداوەڕێکی چدوونکە بدین ئەخدالق پابەندی سیاسەتدا لە کردین فێری قاسملوو شەهید

 دەیدان خداوەن چەکدداری و جەمداوەری کاریگەری هێزێکی حیزبەکەی سیاسەتی کە ئەوەشدا لەگەڵ. هەبوو کوردستان
 سیاسدەت بەشدێوەیەک دێمدوکرات حیزبدی نابێدت هەرگیدز کە بدوو بداوەڕەدا لەو بەاڵم بوو لەپشت پێشمەرگەی هەزار
 قەرەبدووی نەتدوانێ دواتدر بێدت هەڵەیەک تووشدی کە بگەیەندێ خۆی هاوخەباتەکانی و هاوبەش بە زیان کە بکات

 حیزبددی ڕێکخراوەکددانی سددەرجەم بەسددەر بدداڵی کە قاسددملوودا هددزری لە بددوو سددەرەکی بنەمددایەکی ئەوە. بکدداتەوە
 ئەسدڵەوە بەو حیز  پابەندبوونی ڕەنگە. دەکرێت ئەسڵە ئەو ڕەچاوی بێت لەگەڵدا ئێستاشی تا و کێشا دێموکراتدا
. کدردووە زیدادی حیدز  متمدانەی و پڕەسدتیژ دەرەنجدام، بەاڵم کدردبێتەوە کداتی ئاستەنگی و کێشە دووچاری حیزبی
 بەرژەونددی نەکەیدن، تاکتیک فیدای ئیستراتیژی دەکردین فێری و دەکردەوە بیری ئیستراتیژیک ڕاستایەدا لەو هەر
 .دابنێین حیزبی و کەسی بەرژەوەندی سەرەوەی لە نەتەوەیی و گشتی

 
 یاساتەوەری

 
 بکرێ لێ چاوی دەکرێ واڵتێک هەر بنەڕەتی یاسای یان دەستوور وەک دێموکرات حیزبی نێوخۆی پێڕەوی و بەرنامە

 و کددراوە کۆمەڵگددایەکی مەبەسددتییەتی کە دێمددوکرات حیزبددی بەرنددامەی بەتددایبەتیش. بکددرێ بددۆ هەڵسددەنگاندنی و
 چەشدنە لەو کۆمەڵگدایەکی دەبدێ کە پێدوەرانەی و مەرج ئەو تێکدڕای بە نزیدک دابمەزرێنێ، دادپەروەر و دێموکرات
 دونیددابینی و بیرتیددژی کدداریگەری هەموارکردنەوەشددی و بەرنددامەکە کڕۆکددی بێگومددان. هەیە بەرنددامەیەدا لەو هەیبددێ
 لەوە جدگە. دەردەکەوێدت زیداتر بەرندامەیە ئەو گرنگدی و بدایەخ کات تێپەڕینی بە و بووە لەسەر قاسملووی شەهید
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 و بڕیددار چوارچێددوەی لە خەبدداتەکەی شددێوەی و حیددز  بە پەیوەسددت دیددکەی ڕێسددای و یاسددا زۆر قاسددملوو شددەهید
 ئەو یاسددامەندی و یاسداتەوەری ڕواندگەی دەرخەری لەوان یەکێدک هەر کە حیددز  تەشدکیالتی دەگەیانددە ڕاسدپاردەدا

 داهدداتوودا لە تددا بهێنددێ بددار یاسددا لە ڕێزگددرتن بە خددۆی حیددزبەکەی ئەندددامانی دەیهەویسددت پێشددوەختە کە بددوون
 .بکات جێبەجێی بتوانێ ئاسانتر

 
 ئیسددالمی کۆمدداری ڕێژیمددی کاولکارییەکددانی و تووندددوتیژی بەرامددبەر لە و چەکددداری خەبدداتی کدداتی لە تەنددانەت
 کەسدی کە پێیوابدوو چدوونکە بکدرێن، پێشدێل پێشدمەرگەوە هێدزی لەالیەن شدەڕ یاسداکانی نەدەدا ڕێدگەی ئێرانیشدا
. بکدات ڕەفتدار ئەو وەک یدان بکداتەوە دووبدارە دووژمدنەکەی هەڵەی ندابێ کاتێک هیچ پێشمەرگە هێزی و شۆڕشگێڕ
 کددردەوە بە شەڕیشدددا کدداتی لە دەبددێ ئددێمە مرۆڤدۆسددتی و ئاشددتیخوازانە بدداوەڕی کە بددوو گرندد  بەالیەوە بەڵکددوو
 بە دێموکرات حیزبی پابەندبوونی بریندارەکان دیلە تیمارکردنی و شەڕ دیلەکانی ئازادکردنی نموونە وەک بچەسپێ؛
 بەرگدددری خەبددداتێکی وەک دێمدددوکرات حیزبدددی چەکدددداری خەبددداتی هەربدددۆیەش. دەدات نیشدددان جەندددگەوە یاسددداکانی
 .تیرۆریستە و داگیرکەر کێ کە دیتی خۆی چاوی بە دونیاش و کرا پێناسە ڕەوا نەتەوەیی

 
 مرۆڤتەوەری و مافی ژن

 
 دەبیننەوە تێدا خۆیان کۆمەڵگا جیاوازەکانی توێژە و چین تێکڕای مەزن جەماوەری حیزبێکی وەک دێموکرات حیزبی

 مەبەسدتێکی بدۆ خۆیددا لە جیاوازییدانە هەموو ئەو سیاسی حیزبێکی دەکرێ چۆن کە ئەوەش. دەهێنن پێکی ئەوان و
 و نەتەوەخدوازی بیدری لەوان یەک: بگەڕێدتەوە هۆکدار چەندد بدۆ لەوانەیە بکداتەوە جێگدا تەشدکیالتێکدا لە سیاسی
 دیددکەش هۆکددارێکی مێددژووەکەی، درێژایددی بە خەبدداتەیە ئەو ئددااڵهەڵگری دێمددوکرات حیزبددی کە نیشددتمان ڕزگدداری
 تایبەتمەندددییەکانی لە یەکێددک. بۆچددوونەکەیەتی و مددرۆ  کەرامەتددی لە ڕێزگددرتن و تدداک کەسددایەتی بە نرخدددان
 و بیدددر دەربڕیندددی لە بدددێ ئدددازاد دەبدددێ حیدددز  ئەنددددامی ئەوەیدددکە لەسدددەر بدددوو کدددردن پێدددداگری قاسدددملوو شددەهید

 بداش خدۆی کۆمەڵگدای ئەو. بکرێدت بێدەن  نابێ و بیرکردنەوەدا لە بێ ئازاد دەبێ گشتی بە تاک بۆچوونەکانیدا،
 ال متمانەبەخۆبوونیان و خەباتدا لە بکات بەشدار تاکەکان دەدا هەوڵی. دەگرت جیاوازییەکانی لە ڕێزی و دەناسی
 پیاوانیش لە زیاتر بکەن، پەروەردە خۆ و پێبگەیەنن خۆیان حیز  ئەندامانی تا ڕەخساند دەرفەتی. بکات بەهێز
 بتوانن چبوو لەدەست شتیان زۆر کە ئەوکات بارودۆخەی و هەلومەرج لەو تا بوو کچان و ژنان هاندەری و پشتیوان
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 وەک ئەواندی بەتداڵی جێدی و هەبدوو شۆڕشددا لە ژندان چداالکی و بەشدداری بە قدووڵی بداوەڕی. بکەنەوە قەرەبووی
 بەتددایبەتی دەربدڕین مدافی و گشدتی بە ئەنددام مدافی بە سددەبارەت قاسدملوو شدەهید ڕواندگەی. دەبیندی الواز خداڵی

 جیاوازەکان ئاراستە بە هەست ئاسانی بە دێموکراتدا حیزبی لە هەربۆیەش بوو دێموکراتییانە و کراوە ڕوانگەیەکی
 کاتەی ئەو تا بیروباوەڕیان و دەربڕین لە ئازادن ئەندامان دیکە واتایەکی بە دەکەین، هەمەچەشنەکان بۆچوونە و

  کەسانی مافی و ئازادی یان بگەیەنێت هەمووان بە زیان کە ئامانج نەکەنە نەتەوە و حیز  بەرژەوەندییەکانی
 .نەکات پێشێل دیکە

 
 سەربەخۆییخوازی و پێکەوەژیاندا واقعبینی لەنێوان

 
 و توانەوە دووچاری و تێپەڕیوە جیاوازدا قۆناخی بە دیکتاتۆرەوە دوژمنانی و داگیرکاری بەهۆی کوردستان بەداخەوە

 ویسددتی و خواسددت بە بەاڵم هەبددووە هەر داگیددرکەران دژایەتددی بددۆ خەبددات کە ئەوەش لەگەڵ. بددۆتەوە قەاڵچددۆکردن
 شددەهید ڕوانددگەی بە سددەبارەت. خۆیددانن سددەربەخۆی کیددانی و واڵت بددێ بەگشددتی کوردەکددان و نەگەیشددتووە دڵخددواز
 کە دەکەن تۆمەتبداری بەوە هەلپەرسدت کەسانی یان الیەن جار زۆر ڕۆژهەاڵت، کوردستانی خەباتی لەسەر قاسملوو
 پدارچەکردنی هەوڵدی کە جوداخدواز بە دوژمنانمدان لەبەرامبەریشدا و کردووە ئێراندا چوارچێوەی لە مانەوەی داوای
 سدەربەخۆییخوازی قاسدملوو شەهید بەرزەکانی هەرە تایبەتمەندییە لە یەکێک لەڕاستیدا. دەبەن ناوی دەدات ئێران
 ژێدر نەدەکەوتە و بدوو خدۆی تێڕوانیندی و هدزر خداوەن کەسدایەتی وەک. دابۆوە ڕەنگی خۆیدا کەسایەتی لە کە بوو

 بدۆ سیاسدیش سدەربەخۆیی تدوانی قاسدملوو شدەهید کەسدییەی تایبەتمەنددییە ئەو. فکری تەوژمێکی هیچ کارتێکەری
 ئداواتی لدوتکەی وەک کوردسدتان کۆمداری لە جدگە دیدکەوە الیەکی لە الیەک، لە ئەوە. بگێڕێتەوە دێموکرات حیزبی
 مدددافی و خودموختددداری کە بدددوو دێمدددوکرات حیزبدددی هەر دیسدددان ئەوا دێمدددوکرات، حیزبدددی ڕێدددبەری بە کدددورد گەلدددی

 پێنداوی لە گەورەشدی قوربدانی و کرد بۆ خەباتی و کرد داوا کوردستان بۆ شەرت بێ بە کوردستانی خۆئیدارەکردنی
 بدۆ هەڵسدەنگاندن بە کە سیاسدییەی واقعبینیدیە ئەو بدۆ دەگەڕێدتەوە قاسملوودا ڕوانگەی لە خودموختاری بەاڵم دا؛

 دێموکراسی هاتنەدی بە قووڵی باوەڕی دیکەشەوە لەالیەکی و لەالیەک کردوویەتی ناوچەکە و کوردستان بارودۆخی
 بەڕووی سددنوورەکان و دەرفەت کددرانەوەی و کددورد گەلددی لەگەڵ ئێددران دیددکەی گەالنددی ئاشددتییانەی پێکەوەژیددانی و

 .لێوەربگرێت کەڵکی واڵتەکەیدا کاروباری لەبەرەوپێشبردنی بتوانێ جۆراوجۆرەکاندا بوارە لە تا کوردستاندا
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 حیزبددی دوژمنددانی و نەیدداران بە ڕوو قاسددملوو، شددەهید هددزری و بیددر بددۆ کڕنددۆش و ڕێددز سددەری وێددڕای ییددداکۆتا لە
 دێددت تددا نەتەوەکەمددان مەزنەی ڕێددبەرە ئەو تیرۆرکرانددی لە سدداڵ ٣١ دوای کە دەڵددێم قاسددملوو شددەهید و دێمددوکرات
 و ڕێگا و دەبێ مەودادرێژتر و بەتینتر قاسملوو هزری و ڕێنوێنی تیشکی و دادەکوتێ ڕە  زیاتر نەتەوەیی شوناسی
 .دەبێ ئاوەدانتر و بەربەرینتر پیرۆزەکەشی تێکۆشانە و خەبات لەسەروەری پڕ ڕێبازی

 
 

 ٢١١٩ی جووالی ١١: ڕێکەوتی  -  کوردستان میدیاماڵپەڕی : سەرچاوە
 
  

 
 

 لە یادی رێبەری کارێزمای گەلی کورد دوکتور عبدولرەحمان قاسملودا
 

 
  
 
 

      
 وەستا ڕەحمان

 
 شداری چراخدانیی و سدازگار هداوینێکی ئیوارە لە لەمەوبەر ساڵ 63 هەتاوی  ی١٣٦٨ جوالی سێزدەی هەینی، رۆژی
 سدەر لە کدپ و بێددەن  مداڵێکی لە دیتودا جیهانی دووهەمی و یەکەم شەڕی گەرەکێکی لە ئوتریش پێتەختی وییەن
 مەزنە ئاواتی و هیوا لە پڕ سینگی ئیسالمی جمهوری نێردراوی دڵڕەشی تیرۆریستانی گوڵلەی قرمژنی وتووێژ مێزی
 کوردسدتان رۆژهەاڵتدی لە کدورد گەلی خۆشەویستی رێبەری کورد، نەتەوەی بەتوانای سیاسەتمەداری و ناودار پیاوی
 ئەویندددارە ئەو دڵددی و پێکددا قاسددملویان عبدددولرەحمانی دوکتددور کوردسددتان دێمددوکراتی حیزبددی گشددتیی سددکرتێری و

 کە کدرا تیدرۆر شدارێکدا لە نەمدر قاسدملوی دوکتدور. خسدت لێددان لە دێموکراسدییان و ئازادی و ئاشتی راستەقینەی
 تدایبەتی دەوری سدەرکردەدا دوکتدوری سیاسدیی ژیدانی لە کە پراگەی ئەو هەبوو، کەمیان مەودایەکی پراگدا لەگەڵ
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 خەڵکدددی راپەریندددی ١٩٦٨ سددداڵی لە سدددۆڤییەت دژی لە مەجارسدددتان ی١٩٥٦ مەزنەکەی راپەریدددنە پددداش. هەبدددوو
 دەسدتی دێموکراسدی و ئدازادی دەسدتهێنانی بە بدۆ و سدۆڤییەت دژی لە دوبجدی ئەلکسیندر رێبەریی بە  چێکوسالواکی

 تداوانی بە قاسدملووش دوکتدور و کرا سەرکوت سۆڤییەتەوە الیەن لە زوو هەر راپەرینەکە داخەوە بە بەاڵم پێکرد،
 و ئدازادی ئاشدقی و وردبیندی و دووربیندی ئەو هەر. بێڵدێ بەجدێ واڵتە ئەم کە کرا مەجبور ەراپەرین لەو پشتیوانی

 و هەتاویددا ی١٣٥٧ سداڵی لە ئێدران گەالندی راپەریندی پداش کە ئەوە هدۆی بە بدوو قاسدملو دوکتدور دێموکراسییەی
 ویسددتیان پاشددکەوتوو و کۆمۆنیسددت بەڕواڵەت الیەنددی و حیددز  هێندددێک ئیسددالمی کۆمدداری رژێمددی سددەرکاری هدداتنە
 گەورە رێدبەری بەاڵم بناسدێنن؛ ئەودا سیاسدیی مێژوی لە رەش خاڵێکی وەک قاسملو دوکتور ڕۆڵی و پرا  جەریانی
 چ ئەو کە خسدت دەری خەڵکددا ئداپۆرای لەنێو مەهاباد شاری کەسیی هەزار سەد میتینگی لە نەمر قاسملوی دوکتور

 .جیاوازە کاریزمایەکی
 
 تدودە حیزبدی بدۆ مەر  دروشدمی لە هەڵپەرسدتانەیە جەریدانە لەو کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی تورەیی کاتێک بۆیە
 و دەکداتەوە هێور جەماوەر جوانەکانی راوێژە و کەاڵم بە و ئارامی بە زۆر شەهید قاسملوی دوکتور دەداتەوە، رەن 
 و دێموکراسدی بە قاسدملوو دوکتدور بدڕوای نێدوەرۆکی رسدتەیە ئەو. نیدیە ئدێمە حیزبدی دروشدمی تودە بۆ مەر  دەڵێ
 لە کدورد گەلدی مدافخوازانەی جدوواڵنەوەی حەققدانیەتی ناکێشدێ زۆر. دەردەخا الیەن و کەس زۆر بۆ بەیان ئازادیی

 سیاسددەتی و دەبددێ ئاشددکرا الیەنەکددان و کەس هەمددوو بددۆ جەریانددانە ئەو هەڵپەرەسددتیی و کوردسددتان رۆژهەاڵتددی
 .دەبێتەوە روون کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی بۆ قاسملو لێهاتوویی و قاسملوو دوربینیی قاسملوو،

 
 دادپەروەریددا و دێموکراسدی و ئدازادی پێنداو لە تاونبارکردنانە و پرۆپاگەندە لەو ترس بێ نەمر قاسملوی دوکتور

 بێدت، بەردەوام نداتوانێ راسدتەقینە دێموکراسدی دابینکردندی بێ سوسیالیزم کە بوو دڵنیا و کرد خەباتی شێلگیرانە
 باشددترین لە پددێ دێموکراسددیی خراپتددرین کە رادەگەینددێ "سددی بددی بددی لەگەڵ" رادیوییدددا وتددوێژێکی لە بددۆیە هەر

 و پێشدچوون بەرەو ئەساسدی شدەرتی پێیوابدوو و بدوو سور دێموکراسی سەر لە سەرکردە شەهیدی. باشترە دیکتاتۆری
 سوسدددیالیزمی مەسدددوەلەی بدددوێرانە و ئازایدددانە بدددۆیە هەر دێموکراسدددیە دابینکردندددی سدددەرتا زۆر و زوڵدددم نەمدددانی

  کە دەکددا دیدداری دێمددوکرات حیزبددی دواڕۆژی ئامددانجی وەک و گددۆرێ دێنێددتە ناوەراسددت رۆژهەاڵتددی لە دێموکراتیددک
 .کرا پەسەند حیزبدا شەشەمی کۆنگرەی لە سەرەئەنجام
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 بەرگریددی خەبدداتێکی ندداوچەدا شوینیسددتەکانی مەکددتەبە و سددارد شددەری بەرداشددی نێددو لە رێددبەر قاسددملوی دوکتددور
 بۆ هەوڵی خەباتدا بوارەکانی هەموو لە لێزانانە و وەرێخست ئێران ئیسالمی کۆماری حکومەتی دژی بە چەکدارانەی

 کدوردی بە ندامۆ ئێراندی بە کدردەوە بە و کدردەوە زەق ئێرانددا گەالندی نێدو لە کوردی مەسوەلەی. کرد ڕێبەریی و دا
 رەوای مافی داوای و دەژی ناوە کوردستانی کە نێوەڕاستدا رۆژهەاڵتی بەشێکی لە و جیایە گەلێکی کورد کە سەلماند
 دەرگدای کاتددا هەمدان لە کوردسدتان لە لێبدراوانەیە خەبداتە ئەو شدانی بە شان وەها هەر دەکات، خۆی نەتەوەیی
 باشددتر کددورد مەسددوەلەی لە ئورووپددایی حکومەتەکددانی و کددۆمەڵ و کددۆر و کددردەوە دەرەوە دونیددای لە دیپڵۆماسددی
 بێرناردکۆشددنێر، دوکتددور میددتەران، فرانسددۆ وەک ئورووپددایی کەسددایەتیی دەیددان بە مەیدددانەدا لەو ئەو. تێگەیانددد
 جدوواڵنەوەی لە پشدتیوانی ویرای کە بوون قاسملو دوکتور نیزیکی دۆستانی لە فیشێل هانس تیسۆ، فردریک دوکتور
 .دا کوردستان بەشەکانی هەموو لە کورد مەسوەلەی چارەسەری بۆ هەوڵ زۆریان کردەوە بە کورد گەلی

 
 درێدژەدەری بە خۆمدان کە نیدیە بەس ئەوەنددە تەنیدا نەمدر قاسدملوی دوکتدور رێبدازی و بیروبداوەڕ لە تێگەیشتن بۆ

 هەبدێ، بریارەکدانی و هەڵوێسدتەکان سدەر لە دروسدتمان خوینددنەوەی و لێکدانەوە ئەوەی بێ بە بزانین ئەو رێگای
 گەورە و رێددبەر ئەو زانیدداریی و سیاسددی بیددری کە هەیە زانسددتی تەفسددیری و هەڵسددەنگاندن بە پێویسددتیی ئەویددش
 .دەردەخا بۆ کوردمان نەتەوەی پیاوەی

 
 ، دەکدا جێگیدر تێددا کدۆمەڵی بە بریداری و بیدر و مدودێرن ریگەیەکی سەر دەخاتە دێموکرات حیزبی قاسملو دوکتور
 ئیسددپات بەرامدبەرەکەی بدۆ حدورمەت وێدرای وتدووێژ دەکەوێددتە جیاوازەکدان ڕا بیدرو گەڵ لە کاتێدک قاسدملو دوکتدور
 بێدتە داخوازییەکدان و ویسدت لە تۆسدقالێک گەلدا ئامانجەکانی پێناو لە نییە ئامادە و شارەزایە چەندە کە دەکات
 .بوو گرینگتر الوە بە شتێک هەموو لە دێموکراتی حیزبی سەربەخۆیی و خوار

 
 داهداتویەکی بە بدروا و رەخنەگدرانە روانگەیەکدی لە وردبینانە هەڵسەنگاندنی بە زیندوو هەمیشە قاسملوی دوکتور
 بەرەی شددانی سددەر ئەرکددی مێددژوییەوە تێگەیشددتنێکی قددوواڵیی لە و ڕابددردو نەسددلەکانی باسددی سددەر دێددتە بەختیددار
 پرۆپاگەندددەی لە دێموکراسددی و ئددازادی بددۆ کددردن خەبددات شددەففاف شددێوەیەکی بە دەکدداو نیشددان دەسددت هدداوچەرخ
 هەڵسەنگاندنەشدی ئەو. دەکداتەوە جیدا مەر  تەرویجدی پەروەری، شدەهید کدراو، ئیددۆلۆژیک بە تێکەڵ شۆینیستی
 .بوو شارەزا تێیاندا زانایانە شەهیدمان سەرکردەی کە فەلسەفییە وردبوونەوەیەکی هەڵقواڵوی
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 لەو تددا مەعریفددی تێگەیشددتنی بە داوە تددایبەتی گرنگیەکددی کددارامە سیاسددەتمەدارێکی وەک ڕێددبەر قاسددملوی دوکتددور
 روداوە و پرۆسدە لەهەڵسدانگاندنی ئەساسدییە و بنەڕەتدی پدایەی و ژێرخدان شدتێک چ بکدات نیشان دەست رێگایەوە

 هەڵوێستە تەعبیری لە و سیاسیەکاندا بریارە خویندنەوەی و دواڕۆژ کردنی دەستنیشان لە بۆیە هەر سیاسیەکاندا،
 و سددەرکەوتو خەباتدددا مەیدددانەکانی هەمددوو لە ئەودا رێددبەری ژێددر لە حیزبەکەمددان دەوروبەرماندددا سیاسددیەکانی
 هەمانکاتدددا لە کددردووە، تۆمددار سددەروەریی پددر و پرشددەنگدار مێژویەکددی ئەوەی گەڵ لە و دەر هدداتۆتە سددەربەرز
 و خەبددات جەریددانی لە سیاسددی سددەربەخۆیی کە دەبددن فێددر لێددی و دەکەن پێددوە شددانازیی داهاتوومددان نەوەکددانی
 .شۆرشەکاندا مێژووی لە نەرخە بە و گرین  شانازیەکی چەندە تێکۆشاندا

 
 پر ژیانێکی شێوەی پیاوە گەورە ئەو بۆ ئازادی بە ژیان تەنیا کرد، خەباتی سەربەستی و ئازادی بۆ نەمر دوکتوری
 شدەیدای ئەو ڕوحدی بدوو، ژیدان ئەویندداری و دێمدوکرات مرۆڤێکدی بیری قاسملو دوکتور بیری بوو، ئینسانی بایەخی
 خەبداتی رەوتدی و ئدازادیخوازی نەسدلی بە ندوێی رێبازێکی و خەت نەمر قاسملوی دوکتور بوو، مرۆ  مافی و ئاشتی

 لە دێمدوکراتی بیدری ئازایدانە زۆر و پێشدکەوتووانە قۆنایێکی بردە رزگاریخوازی خەباتی رەوتی و دا رزگاریخوازی
 بەر لە نەک ئدازادن ئینسدانەکان هەمدوو کە هەبدوو بەوە تەواوی بدروای نەمدر دوکتوری کرد، بەهێز کۆمەڵگەدا نێو
 سدەر دێدنە ئدازاد ئیدرادەی و ئدازاد ژیدانی و بریداردان ئەرکدی بدۆ ئەوە بەر لە بەڵکوو دەبن دایک لە ئازاد کە ئەوە
 .زەوی

 
 حیزبددی کدداتی قددازانجی و هەبددوو کددورد نەتەوەی هاوبەشددی چارەنوسددی بە تەواوی بدداوەڕی رێددبەر قاسددملوی دوکتددور

 بدۆ نەتەوایەتدی مدافی داواکردندی تەنیدا کە کداتە ئەو دەکدرد، کدورد گەلدی ستراتیژیکی قازانجی فیدای دێموکراتی
 هداواری بەرز دەنگێکدی بە کدوردا و کوردسدتان خدۆی ناوبانگی بە کتێبی لە قاسملو دوکتور دەژمێردرا گوناح بە کورد
 بەختەوەری و ئازاد گەالنی هەموو وەک ڕۆژێک ئەگەر و دیکەیە نەتەوەکانی هەموو لە جیا نەتەوەیەکی کورد دەکرد
 لە بونەوە جیا نەک کوردە نەتەوەی یەکگرتنەوەی ئەوە بگرێ دەستەوە بە تەواوی بە خۆی چارەنووسی جیهانە ئەم

 .سەردەست حکومەتەکانی
 

 بە هەرە سددەرمایەیەکی بددوو دێمددوکرات حیزبددی ڕێددبەری وەی لە جددگە زیندددوو هەمیشددە قاسددملوی دوکتددور سددەرەنجام
 هەڵسدەنگاندنی و شدیکردنەوە بدۆیە هەر بدوو، تدایبەتی بە کدورد نەتەوەی و بەگشدتی نێوەراست رۆژهەاڵتی نەرخی
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 پیاوان گەورە ئەرکی ئەوە و سەنگینە و ئەستەم زۆر کارێکی نەمر قاسملوی دوکتور هەڵوێستەکانی و بۆچوون و بیر
 .بەدەرەوەیە نێو و توانا بە سیاسەتمەدارانی و زانست و عیلم مەیدانی پسپۆرانی و
 
 لە خدۆی سدەری کدورد هەڵکەوتووی رێبەرە ئەو کە پیرۆزانەی ئامانجە و ئاوات ئەو هەموو بەدیهێنانی کۆتاییدا لە

 وەفدادار بە تەنیدا "رێگایدانە پێددانی درێدژە شدەهیدان بۆ پاداش باشترین" دەفەرمێ خۆی بۆ وەک هەر دانا پێناودا
 زینددوو هەمیشدە قاسدملوی دوکتور سەروەریەکەی لە پر رێبازە بە درێژەدان و پیرۆزەکانی ئامانجە و بەئاوات بوون
 .دێت دی بە
 

 !گەورەمان قاسملوی دوکتور گەردی بێ و پاک ڕوحی لە ساڵو هەزاران
 

 !نەمر قاسملوی دوکتور بوکوژانی بۆ و کوردستان داگیرکەرانی بۆ نەمان و مردن
 

 ٢١١٩ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 کردن بە کورد پووشپەڕ، مانگی ڕێزگرتن یان بێڕێزی

 
 

 
 
 
 
 
 

 پشکۆ ئەحمەدی

 
  تێرۆری وەبیرهێنەرەوەی پووشپەڕ. نگریسە و شووم مانگێکی ئێران، کوردستانی لە کورد خەڵکی بۆ پووشپەڕ مانگی
 خۆشەویسدترین کاتددا هەمدان لە و لێهداتووترین لە یەکێدک قاسدملوو، عبددولڕحمان دوکتۆر بلیمەت و ئازا سەرۆکی
 جەرگبڕەوە و دڵتەزێن کارەساتە ئەم هۆی بە دواییدا سااڵنەی لەم بۆیە هەر دێت، ئەژمار بە کورد گەلی ڕۆڵەکانی
 دەگداتە تدا بگدرە کوردییەکدانەوە شدارە زۆربەی بدازاڕی و دوکدان داخسدتنی لە مەدەندی بەربداڵوی چاالکیی کۆمەڵێک
 زینددانیانی بنەماڵەی لەگەڵ چاوپێکەوتن و دیدار هەروەها بەختکردوان، گیان و شەهیدان بنەماڵەی لەگەڵ دیدار
 .بەڕێوەچووە... و سیاسی

 
 ڕەشددەکوژی و تۆقاندددن تێددرۆر، هەمددبەر لە مەدەنددی بەرەنگدداریی هێمددای بە بددووە کددورد ئددێمەی بددۆ پووشددپەڕ مددانگی
 -میللدددی بدددزووتنەوەی دەتوانێدددت ترسدددنۆکانە کدددردەوە بەم وابدددوو پێدددی ڕێدددژیم ئەگەرچدددی. سدددێدارە و پەت کۆمددداری

 قێزەوندانە، خولیدا و حەز ئەم خۆشدییەوە بە بەاڵم بکدات، الواز و پەکەر ئێدران کوردسدتانی لە کدورد دێمۆکراتیکی
 ڕێژیمددی الوازی خدداڵی و ئاشددیل پدداژنە بە بددووە پووشددپەڕ مددانگی بەپددێچەوانەوە بەڵکددوو نەگددرت، سددەری نەتەنیددا
 پەیددا زۆری بدایەخی و گرینگدی ڕێدژیم بدۆ مدانگەش ئەم وابدوو کە ئیسدالمی، بەناو کۆماری گەلی دژی و دواکەوتوو
 دڵتەزێنە، کارەساتە ئەم پەردەپۆشکردنی کاتدا هەمان لە و نیشاندان بایەخ کەم و ڕووبەڕووبوونەوە بۆ و کردووە

https://kurdistanmedia.com/so/news/پووشپەڕ-مانگی-ڕێزگرتن-یان-بێڕێزیکردن-بە-کورد
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 چاالکدانی زینددانیکردنی و گدرتن دەگاتە تا بگرە تۆقاندن و هەڕەشە لە جۆراوجۆر کردەوەی و هەڵوێست کۆمەڵێک
 کۆمەڵێدک داوەتە دەسدتی نەرم، و ژێدر بە ژێدر شدێوەی بە دواییددا ساڵەی چەند لەم بەتایبەت کلتووری، و مەدەنی
 کدورد، ناودارانی لە ڕێزلێنان کۆنگرەی. کۆنگرە و سێمینار کۆنسێرت، بەڕێوەبردنی وەکوو فەرهەنگی بەناو کردەوەی
 .پیالنانەیە ئەم تازەی هەرە نموونەی پووشپەڕ، ی١٢ و ١١ ڕێکەوتی سنە، شاری لە ،"کورد مشاهیری" ناوی لەژێر

 
 ندداوچە هەلددومەرجی  گشددتیی بددارودۆخی خراپیددی سددەرەڕای خۆیدددایە ئاسددتی بەرزتددرین لە بەرەنگدداری و ندداڕزایەتی

 کە ئەوەی بەهدۆی کوردنشدینەکان ناوچە هەلومەرجی نێوانەدا لەم نالەبارترە و خراپ قات چەندین ئیتنیکییەکان،
 گەلێدک ئێدران دیدکە ناوچەکانی لەگەڵ بەراورد بە کۆمەاڵیەتین بەهێزی پێگەی خاوەن و ڕێکخراوە و حیز  خاوەن
 سددەرقافڵەی و ڕەچەشددکێن ڕەنددگە ئێددران لە ئاڵوگۆڕێکدددا جددۆرە هەر ئەگەری لە شددوێنانەی لەو یەکێددک و جیدداوازە
 وەزاڵە ڕێژیمددی دواییدددا سددااڵنەی لەم کە دیددکە فدداکتەرێکی یەکەم هۆکدداری سددەرباری. کوردسددتانە بێددت، گۆڕانکدداری
 . ڕاسانە گوتاری سەرهەڵدانی هێناوە،

 
 بەهۆی ڕابردوودا ساڵی چەند لە بابەتێک ئێران، کوردستانی لە کورد خەڵکی بۆ وزە و هێز گەڕانەوەی واتە ڕاسان

 هەنددێک هاتنەئدارای و باشدوور کوردسدتانی هەلدومەرجی چداوگرتنی لەبەر نداوچە لە کوردییەکان هێزە پاشەکشەی
 لە ڕاسدان گوتداری بەاڵم پەراوێدزەوە کەوتبدووە ڕۆژهەاڵت کوردسدتانی لە وزە دوورخسدتنەوەی و بەالڕێددابەر ڕەوتی
 بڕاننەهداتووی لە وزەیەکدی و هێدز و پڕکدردووەتەوە بۆشداییەی ئەم شدار، لەگەڵ شداخ خەباتی لێکگرێدانی ئاکامی

 .خولقاندووە
 

 ئایددۆلۆژی جۆرێدک وەکدوو چاالکییدانە و کدار جدۆرە لەم ڕێدژیم بگوترێدت دەبدێ دووەم پرسیاری وەاڵمی بە سەبارەت
 هەندددێک و بکددات پەردەپددۆش ڕاسددتی و واقعیددیەت هەندددێک ڕێددگەوە لەم دەیهەوێددت ڕێددژیم واتە وەربگرێددت، کەڵددک

 لە دەیانەوێددت وێددنە بددۆ ببددات، بەالڕێدددا کوردسددتان خەڵکددی گشددتیی ڕای ڕێددگەوە لەم... .......درۆیددنە واقعییەتددی
 دیدددکەی بەشدددەکانی لە ناکددداریگەر سیاسدددیی و کولتدددوری و هدددونەری کەسدددایەتیی هەنددددێک بانگهێشدددتکردنی ڕێدددگەی
 پڕوپاگەنددەوە  و میددیا ڕێدگەی لە کاتددا هەمان لە بکرێتەوە کەمڕەن  قاسملوو کەسایەتیی کاریگەریی کوردستان
 خەڵدک مەدەنیدی خەبداتی بە بەر هەسدتیارەدا هەلدومەرجە لەم شدێوە بەم بکرێدت، لەبیدر پووشدپەڕ ی٢٢ کارەساتی
  و میدیا ڕێگای لە( تاراوگە ڕاسانی) بروکسێل  شاری خۆپیشاندانی هەمبەر لە دژکردەوە وەکوو یان بگیردرێت
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 .ڕابگەیەنن دونیا واڵتانی بە پڕوپاگەندەوە
 
 و دەکدرێن کۆبدوونەوانە و کدۆڕ جدۆرە لەم بداس وێدنە بدۆ و نیدیە بدوونی کدورد کێشدەی نداوی بە کێشەیەک ئێران لە

 لە کە دەگدددرین بیانیدددانە کەسدددایەتییە ئەو تەندددانەت و کوردەکدددان کەسدددایەتییە لە ڕێدددز ئدددێمە نیدددیە ئەوە دەڵدددێن
 بخداتە کەلێن و دووبەرەکەیی ئەوەیە ڕێژیم دیکەی مەبەستێکی. دەکەن چاالکی و کار کورد پرسی لەگەڵ پەیوەندی
 دەشکێنێت، ڕابردوویان ڕێزی و لشکر ڕێزلێنان جێگەی لە کارە بەم و کوردستانەوە خەڵکی و کەسایەتییەکان نێوان
 بەشدی چەندد لە دەبدێ کدراون کدۆنگرەیە ئەم بانگهێشدتی کە کەسدایەتییانەی ئەو کە بگوترێدت پێویستە چی ئەگەر

 کەسددانێکی کەسددایەتییانە بەندداو لەو هەندددێک واتددا. نەکدرێن تماشددا چدداو یەک بە و بکددرێن پۆلێنبەندددی جیداوازدا
 خدزمەت ژیانیدان هەموو کە دەگرن لەخۆ... و" فەزڵی ڕەحمان" و" زەنگەنە بیژەن" وەکوو ڕێژیم مۆرەی و بەکرێگیراو

 کە هەڵکەوتدددوون، نەزان کەسدددانێکی دابەشدددکردنەدا ئەم دیدددکەی بەشدددێکی لە. بدددووە داگیدددرکەر بدددۆ ندددۆکەرایەتی و
 ئێدران کوردسدتانی هەندووکەیی هەلدومەرجی و کدورد ناسدنامەی لە ئوسووڵییان خوێندنەوەیەکی جۆرە هیچ بەداخەوە
 .دەکەن ڕاڤە گیرفان بەرژەوەندیی بەپێی جیهان و نییە

 
 کەسانی هەندێک ڕێگەی لە بەداخەوە کە نیشتمانپەروەرن و دڵسۆز کەسانێکی بەشداربووان دیکەی کەمی ژمارەیەکی
 .پەڕێندراون تەڵەدا بەسەر و فریودراون ڕۆژنامەوانەوە و دانیشگایی

 
 خۆیدددا ڕەشددی دەسددەاڵتی سدداڵ چددل مدداوەی لە کە ئیسددالمی کۆمدداری ڕێژیمددی بگوترێددت دەبددێ کۆتددایی ئاکددامی وەکددوو
 تێددرۆر، کەسددایەتییەکانی زۆربەی کوردبددوون بیددانووی بە و کددردووە کددورد ناسددنامەی و کددورد لە نکددۆڵی بەردەوام
 کدۆمەاڵیەتی و کلتدووری سیاسدی، بەرپرسدیاریەتیی نزمتدرین داندی لە شدێوە هەمان بە خستووە، پەراوێز و زیندانی
 کەسدایەتییەکان لە و پدرد بکداتە کەسدێک هەمدوو ئامادەیە خۆی ئامانجەکانی بە گەیشتن بۆ ڕێژیم. بواردووە خۆی
 بەڵکدوو ناگرێدت، کەسدایەتییەکان لە ڕێز نەتەنیا کارە بەم ڕێژیم واتە وەربگرێت، کەڵک کەرەستە و ئامێر وەکوو
 .دەکات کەسایەتیشیان تێرۆری تەنانەت و سووک

 
 ٢١١٩ی جووالی ١٣: ڕێکەوتی  -  کوردستان میدیاماڵپەڕی : سەرچاوە
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 نە زمان دەتوانێ و نە قەلەم بۆی دەکرێ دەریان ببڕێ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
 سدەر لە قسدەیان سدەعات چەنددین بە و بنووسدی سدەریان لە الپەڕ دەیان بە دەتوانی هەن دیمەن و وێنە هێندێک
 هەڵیددان دا خۆیددان لە بایەخددانەی و کولتددوور و ڕووداو و پەیددام و واتددا ئەو هەمددوو ندداتوانی هێشددتا بەاڵم بددکەی،
 . بدرکێنی گرتوە،

 
 پدێش ساڵ دوو تەنیا قاسملوو.د گڵکۆی سەر بۆ حەداد نەسرین و حەسەنپوور محەممەد شەهیدان چوونی وێنەی وەک

 بوونیان، شەهید پێکەوە
 
 هداوڕێ" ی"وەنەوشدە" و" وەنەوشدە شدەوبۆ" وێدنە بدۆ پدار خەرمانانی ی١٧ شەهیدانی یادگارەکانی بوونی ئامادە وەک

 ،"پێرالشێز" لە" کارساز
 
  مەزاری سەر بۆ قادری سوهەیالی شەهید هاوسەری خوسرەوەیی مەنسوور چوونی جار یەکەم بۆ وێنەی وەک
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 ،(شەرەفکەندی.د و قاسملوو.د)هاوکارەکانی و بەرپرسان نزیکترین
 
 پەیدامەی بەو ڤیدیەن و بروکسدێل ئورووپدا پێتەختدی دوو هەژانددنی شدانازییەکانی جێی دیمەنە و وێنە دیتنی وەک

 نابین، خۆش تاوانە ئەو ئاست لە بێهەلوێستیتان و بێدەنگی لە کە قاسملوو ڕێگای ودرێژەدەرانی هۆگران
 
 لە نەتەوەکەی و حیدزبەکەی و قاسدملوو.د وەفداداری یداری تیسۆی فرێدریک.د بێخەوشی و گەرموگوڕ بەشداریی وەک

 دا، کوردستان و کورد و فەرانسەییەکان نێوان پێوەندیی پردی پتەوترین ئەو تیرۆرکرانی سالەی ٣١ مراسمی
 
 بەردەرکدی بدۆ قاسدملوو.د پاریزەری پێشمەرگەی چووی بەساڵدا و بوو سپی سەر عەلیپووری کەریم(مام) دیتنی وەک

 کرد، تێرۆر تێدا قاسملوویان.د ئاپارتمانەی ئەو و ئوتریش پارڵمانی
 
 بدددوونی شدددەهید سددداڵەی ٣١ لە ئەنددددامانەی کەم قارەمدددانە پێشدددمەرگە ئەو بددداوەڕخوڵقێنی و ورەدەر وێدددنەی وەک

 وەک هەر جەسدتەیانەوە، ژێدر چەرخدی و هەنگدڵ بدن شدەقەی بە خاکسدپاردنەکەی، بە کداتی وەک دا ڕێبەرەکەشیان
 بوون، پێشەوە ڕیزی لە چیا نێوسەنگەری سەردەمی

 
 پووشپەڕی بیرەوەریی لە هەلوەراندن، فرمێسک بێ دا، ساڵە ٣١ ئەو هەمووی لە خاتوونانەی ئەو وێنەی دیتنی وەک

 بوون، بەردەوامیمان هاندەری و خۆڕاگری سەرچاوەی کاتیش هەموو بەاڵم نەبوون، تێپەڕ خوێناوی
 
 و" هەیە درێدژەی ڕێگدات قاسدملوو! قاسدملوو" دروشدمی بە کوردستان دیواری و دار و کۆاڵن نەخشێندرانی وێنەی وەک

 ئێرانەوە، ئیسالمیی کۆماری هۆی بە داگیرکراو کوردستانی گوندەکانی و شار لە قاسملوو.د پوستێری هەڵواسرانی
 
 هەواڵی ئێستا هەر و ئەمڕۆ دەڵێی تازانەی و الو پێشمەرگە لەو ئازایەتی و باوەڕ و ورە درەوشانەوەی دیتنی وەک

 دا دوژمددن مووشددەکی و تددۆپ ئامددانجی هەڵگددوردی دووکەڵددی و گددڕ نیددو لە و هدداتوە بددۆ ڕێبەرەکەیددان بددوونی شددەهید
 گرتوە، سەنگەریان
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 لەوانەیە کەسدانەی ئەو ئێسدتای پێگەیشدتووانەی و پێزاندانە و جدوان نووسینی و هاوبەشی و هاوخەمی وێنەی وەک
 بە ئەمدددڕۆ بەاڵم بدددووبن، نددداڕازی و ئدددێش دڵ لێدددی دا، قاسدددملوو.د شدددەهیدبوونی پدددێش و شدددەهیدبوون کددداتی لە

  دەکەن، سەیری خۆیان نەتەوەکەی ڕەوای پرسی گشتیی هێمای چاوی بە شانازییەوە
 
 و کدردەوە باڵو تێدا قاسملوومان.د شەهیدکرانی بەیاننامەی کە" کوردستان" ڕۆژنامەی الپەڕانەی ئەو دیتنەوەی وەک
 ،"نەڕۆین دا ڕێگاکەت بە سەر هەتا و بەرینەوە بیرت لە ئەگەر نامەردین" تێداچاندین بەڵێنەی ئەو تۆوی

 
 ئامدانجەی ئەو بدۆ خەبدات ڕاسدتەڕێی بۆسدەر دیموکرات مندااڵنی و مێرمنداالن لە دیکە نەسلێکی هاتنی وێنەی وەک
 بەخشی، دا پێناو لە گیانیان هاوخەباتانی و یاران و قاسملوو.د
 
 دا، شەهیدبوونی سالەی ٣١ لە قاسملوو.د لە ...و قەزاقستان قامیشلوو، کوردانی ڕێزگرتنی وێنەی وەک 

 بدوون بەردەوام و خەبدات درێژەداندی کە قاسدملوو،.د وانەیەی ئەو بەرهەمدانی بۆ دەدەن شایەدی وێنانەی ئەو وەک
 ئامانجیدانە و ناویان هێشتنەوەی زیندوویی و بەنەمری هۆکاری و، پاداش باشترین شەهیدان، ڕێبازی ڕێگاو لەسەر

 ...و
 

*** 
 

 کڕندۆش لە بدێجگە هەبدێ دژکدردەوەیەکم چ دەتدوانم پیدرۆزە، بەردەوامدیە و نەشدکان و ئیدرادە و وەفا ئەم ئاست لە
 .ڕێزەوە پەڕی بەو بردنێک
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 دوکتور قاسملوو، تێکۆشەرێکی نەسرەوتوو، ڕێبەرێکی هەڵکەوتوو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاشق ئیسماعیلی

 
 . وه مره نه قاسملووی دوکتور هیدبوونی شه ساڵەی سی ی بۆنه  به
 
 ڕاستیش  به دێ، کار  به مێژوو کانی نه گمه ده  مرۆڤه بۆ نیا ته و  یه هه رینی به و زن مه کی مانایه" وتوو ڵکه هه" ی وشه

 .بوو وتوو ڵکه هه دا بوار و بار زۆر  له ڵکوو به ، وه بارێکه  له ر هه ک نه قاسملوو دوکتور
 

 قۆنداخێکی  لده  کده بدوو، زموون ئه  به تزانێکی سیاسه و زانا ندێکی بیرمه وار، خوێنده کی تییه سایه که قاسملوو دوکتور
 دا کدورد ی وسداوه چه ی وه تده نه باتی خه مێژووی ئاسمانی  له ک یه ستێره ئه ک وه دا، مێژوویی گرینگی و ناسک لێک گه
  تیشدکه و ئده. کرد ئاژن تیشک خۆی شۆقی  به ی مێژووه و ئه ی ڕه الپه لێک گه ئاوابوو، زووش ند رچه هه و  وه وشایه دره
 شددی ڕه وری هدده  کدده دا  ڕۆژه و ئدده ر سدده  بدده سدداڵ سددی ڕینی تێپدده دوای ئێسددتا و بددوو تۆمددار  ڕاندده الپه و  ئدده ر سدده  لدده

 دڵدی  لده وا ر هه کرد، ون ی که وه ته نه و هاوڕێیان رچاوی به له و پێچا  وه خۆیه ده ئێران ئیسالمیی کۆماری تێرۆریزمی
 ش تایده هه تدا  که  نیه تێدا گومانی و خشێ به ده ڕووناکایی دا کانی ئامۆژگارییه و وار ئاسه توێی  له ، ماوه دا کوردان
 .مێنێ ده ر هه
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 ی ره نجده په  لده و ن الیه زۆر  له  زنه مه  مرۆڤه و ئه ڕی باوه بیرو و قاسملوو دوکتور کاک رمی رهه به پڕ باتی وخه ژیان
 م ئه.  وه کرێنه ده شی و کرێن ده باس ودواش مه له گومان بێ و  وه رلێکدانه به  ته خراونه  وه بیروبۆچوونه و  ڕوانگه لێک گه

 .بێ کورت کی یه وه یادکردنه نیا ته توانێ ده  وتاره
 
 و م بکدده و ئدده ندددیی تمه تایبه نددد چه باسددی دا  زندده مه  ره ڕێبدده و ئدده هیدبوونی شدده سدداڵڕۆژی سددییەمین  لدده  خۆشدده پێم
 . وه بگێڕمه دا  یه ندی پێوه و له کیش یه ری وه بیره

 
 .وتنخواز و مۆدێڕن بوو رێکی پێشکه دوکتور قاسملوو ڕێبه

 
 موویان هده شدداربوون، به دا قاسدملوو دوکتور کانی دانیشتنه و  وه کۆبوونه  له ی وانه ئه دێمۆکڕات، حیزبی رانی تێکۆشه

 کدانی ئاڵوگۆڕه ڵ گده  لده بتدوانێ تا مۆدێڕن، حیزبێکی  ببێته بێ ده  ئێمه حیزبی گوت ی ده و ئه جار زۆر  که  بیریانه  له
 .بناسرێ دا وتوو پێشکه دنیای  له و خا ڕێک خۆی م رده سه
 
 و  کاتده و ئده باتی خده اڵوی تێکه ڵکی خه بۆ  قاسملوو، دوکتور نوێخوازیی و مۆدێرنی  ئاستی یشتنی تیگه بڵێین کرێ ده
 ر یسده مه واوی تده  بده دا  مه رده سده و ئه کوردیی کالسیکی و ریتی نه زۆر کی یه تاڕاده سیاسیی بیری دنیای  له گشتی  به
 و فکدری نده الیه موو هده ر سده  خسته واری شوێنه خسا، ڕه بۆ تی رفه ده  که  وه کاته و له رحاڵ، هه  به و ئه اڵم به بوو، نه

 کیی ره سده وری ده دا  حیزبده و ئده ی رنامده به و  واره قده ی وه نوێکردنده  لده و دێمدۆکڕات حیزبی باتی خه کانی پراتیکییه
 .گێڕا

 
 .وتوو بوو و جێکه  تزان و دیپلۆماتێکی کارامه دوکتور قاسملوو سیاسه

 
 و زانسدت کردنی موتوربده  لده  یده ڕاده و ئده تا قاسملوو دوکتور پێش کورد، سیاسیی مرۆڤێکی هیچ بزانم من ی نده وه ئه

 ری هوندده ت سیاسدده:"یگددوت ده  کدده و ئدده. بوو ندده زا شدداره دا بات خدده رجی لومدده هه و بددارودۆخ ڵ گدده  لدده سیاسددی تێوددۆریی
 ر سه  له و ئه ی وه لێکدانه. بێنێ کار به دا بات خه کانی مه خه و پێچ  له چۆن  ره هونه و ئه زانی ی ده ڕوونی  به"  مومکینه
 و ئده  وه داخده  بده  کده بدوون،  وه وردبوونده لێ و رنج سه جێگای دا جیهانی ئاستی  له ت نانه ته کان، یه سیاسی  بارودۆخه
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 بدداس، تی مۆڵدده مبوونی کدده و پاو داسدده کددداریی چه ڕی شدده وی جدده زاڵبددوونی وان لدده ک یدده و جۆراوجددۆر هددۆی  بدده کددات
 باسدێک  کورتده. "زاندرا ده  پێیدان متر کده ، نیه باسکردنیان تانی ره ده ئێستا  که  دیکه هۆی هێندێک و سیاسی لێدوانی

 زعدی وه ر سده  لده کانی یه پێشدبینی و  بدۆوه بداڵو دا حیدز  شدی شه ی کۆنگره ری به ره به  له  که ی که ه"سۆسیالیزم ر سه  له
 دا  مه رده سه و له و بوون ڕاستبینانه ردێکی راوه به  که دا  کاته و له ر هه ، مه رده سه و ئه سۆسیالیستیی بلۆکی و ت سۆڤیه
 .بوون و ئه سیاسیی وردبینیی و زایی شاره ی نموونه کران، نه رک ده
 

 .رستی بوو ردپه دوکتور قاسملوو دژی فه

 
 دێمدۆکراتی حیزبی سکرتێری  که ش کاته و ئه و ناسرا  کارامه سیاسیی مرۆڤێکی ک وه قاسملوو دوکتور ی مه رده سه و ئه

 ی وه کردندده وره گه دا ش ناوچدده و ر وروبدده ده واڵتددانی موو هدده  لدده ڵکوو بدده کوردسددتان،  لدده ر هدده ک ندده بددوو، کوردسددتان
 بدوو  یده دیارده و ئه دژی قاسملوو دوکتور. بوو باو شتێکی ران ڕێبه ڵگوتنی پێهه و سن په و کان یه سیاسی  یه تی سایه که
  کده بدوو وا بدڕوای و ئده. بان ناتده دێمدۆکڕاتی سیسدتیمی ڵ گه  له و نین سند په  شتانه  جۆره و ئه  که بوو وا ڕی باوه و

 نیزیکبوون لێک تۆڵ، و توند کی یه باتی هاوخه ر سه  له بێ ده تی، رایه ڕێبه و حیز  ی نه ده به و تی حیزبایه ندیی پێوه
  پێوه درۆشمی و  وه بکرێته باڵو ی وێنه  که بوو ش وه ئه دژی دا خۆی ژیانی ی ماوه  له و ئه. بێ  هاوڕێیانه کی یه  بناخه و

 .بدرێ
 

  :وه بگێڕمه ی وتاره م ئه رانی خوێنه بۆ دا  لێره  خۆشه پێم  که ، یه هه  وه باره و له کم رییه وه بیره بۆخۆم
 

 بددۆ رینی بدده کۆنفڕانسددێکی" سددوێناس" گوندددی  لدده هاباد مدده شارسددتانی ی کۆمیتدده تاوی، هدده ی١٣٦١ سدداڵی پدداییزی
 شدداربووانی به  ئێمده. بدووم شددار به دا  کۆنفڕانسده و لده مندیش. هێندا پێک شارسدتان ی کۆمیته ندامانی ئه ڵبژاردنی هه

 پاراسدتنی ر به  له  که گرت ڵده هه وای  که بارودۆخه.  کۆنفڕانسه و ئه  دێته دوکتوریش کاک  که زانی ده مان نه کۆنفڕانس
 هێنی نده  بده ، وه کۆبوونده سدتپێکردنی ده پدێش عات سده ندد چه تدا ش که کۆنفڕانسه شوێنی ت نانه ته تی، هێمنایه باری

 .ڕابگیرێ هێنی نه  به ش شوێنه و ئه بۆ حیز  گشتیی سکرتێری هاوڕی هاتنی ی له سه مه بوو شتی سرو و ڕاگیرابوو
 
   که نێ، یه ڕابگه کۆنفڕانس کاری ی رنامه به ڕیزی مابوو ته  به و میکڕۆفۆن پشت  چووبووه  رنامه به ری به ڕێوه به  تازه
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 بدۆ ڕوویدان موو هده و رپێ سده  سدتانه هه بیسدت، یان مده ئه کاتێک  که ڵکه خه.  یه لێره دوکتور کاک یاند گه ڕایان پڕ  له
 ڕێگایان  که ڵکه خه وت، که ژوور وه دوکتور کاک. رگێڕا وه بوو  وره گه وتێکی مزگه  که  که، وه کۆبوونه شوێنی رگای ده الی
  وه پێشده ڕیدزی تا کردن، ده لێ ساڵوی و ڵدێنا هه  که ڵکه خه بۆ ستی ده لێکدا لێکدا دا کاتێک  له ویش ئه و  وه کرده بۆ
 هداتنی خۆشدیی  لده بدوو دیدار  کده  رنامده به ری بده ڕێوه به دا  حاڵده و لده. هدات بدوو، کردن قسده شدوێنی نێزیدک  له  که

 دووپاتیدان رمی گه به ش که ڵکه خه و دا ی"قاسملوو دوکتور بژی" دروشمی رز به نگێکی ده به تی، گرتوویه وق زه دوکتوری
 . وه کرده

 
 و ئده  کده کدرد سدتم هه ڕووندی  بده ڕامدابووم،  وه ڕوخسدارییه  ده و بووم نده دوور لدێ زۆری  که من و دانیشت دوکتور کاک

 .بوو نه خۆش پێ ی دروشمدانه
 ی له سدده مه کددرد، باسددی  کدده شددتیش م کدده یه و بددوو خددۆی دوکتددور کددرد، ی قسدده دا  کۆنفڕانسدده و لدده  کدده س کدده م کدده یه

 زۆر کی یه له سده مه کدرد، ده تیم حیزبایده  وه کدرده  بده بوو نده مێژ لده و بدووم الو  که من بۆ کات و ئه. بوو  که  درۆشمدانه
 :گوتی و ربڕی ده  درۆشمدانه  شنه چه و له خۆی ناڕازیبوونی توندی  به و ئه  که بوو رنجڕاکیش سه
 
. دێمدۆکڕاتین حیزبدی ی رگه پێشدمه و ندام ئه موومان هه  ئێمه. بوو نه خۆش پێ م ئێوه ی درۆشمدانه و ئه من! هاوڕێیان" 
  یه تی سدایه که یدان س، کده و ئده بدا ین، بدده  وه ه"رد فده"س کده نداوی  بده درۆشم نابێ ین، ده ده درۆشم کاتێک بوو وا  که

 جێگدای  کده ین، بدده درۆشم  وه حیزبه ناوی  به و" دێمۆکڕات حیزبی بژی" بڵێین بێ ده ڵکوو به بێ، حیزبیش سکرتێری
 قدی ده و ماون بیرم  له باشی  به من  که بوو، دوکتور کاک کانی قسه ی پوخته  وه ئه  دیاره..." ) مووانه هه ی وه ره سه  له

 (.نین نووسراو
 

 !بێ ڕێبوار پڕ تێکۆشانی ڕێگای و بەرز یادی
 
 سدەر لە ئداڵوگۆڕەوە هێندێک بە ئێستاش و کراوەتەوە باڵو دا ٢١١٧ ساڵی ،"ئاشق هەوارگەی" لە پێشتر وتارە ئەم
 .دانراوەتەوە دیوارە ئەم
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 (هید قاسملۆ مەعریفی،یادێک لە شهکۆمەڵناسیی )
 
 

 
 
 
 
 
 

 غ.ا: لە ڕۆژهەاڵتەوە

 
 !بچین بەهانایەوە دەبێ کە هەیە مردن هەندێک

 .هەیە دیالکتیکیی مانایەکی نەبوون و بوون ژیاندا لەفەلسەفەی
 ".هەست هەستی"کە بدەرکێنین ئەمە دەبێ واتە

 
 دەتدوانین چڵدۆن نەبدێ هەسدتی ئەگەر مەنتدق بەپێدی چۆنکە"هەست هەستی" کە بێ لەوی گۆمانێ ناتوانێ کەس هیچ

 .بکەین گۆمانێک
 

 لێکددۆڵینەوەیە،کە خدداڵی یەکەمددین کە بیددانوەیەو بەو یەکەمددین.دەنێددت ندداو"یەکمددین گۆتدداری" هەسددتیە ئەم هددیگەل
 النددیکەم و دەنێدت نداو"تێدز"هەسدتیە ئەم ئەو.نەیببدوو گفتگددۆیش گۆمدان بدێ نەبوایدا ئەگەر ،چدۆنکە"هەسدت هەسدتی"

 :بێت پێکهاتێ تایبەتمەندی سێ لە تێزە ئەم کە دەچێت، پێ شیکاری، ڕەگەزەکانی ناسیی ڕەوش بەواتای
 
 .مەنتقیە هەستیی ترین هەستیە،یەکمی ئەم یەکەمینە،چۆنکە هەمیشە تێز -١
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 .سیفەتێکە،ناسازگارە جۆرە هەر خاڵی کە"هەست هەستیی" گەڵ لە گۆڕان ۆ جۆاڵن سابیتە،چۆنکە هەمیشە تێز -٢
 گدۆڕان، و جدۆاڵن چدۆنکە بەسدابیتبوونە، مەیلدی هەمیشدە ئەو مڕۆڤییددا بەچداوی و بدوونە، بەسدابیت ناچار تێز -٣

 .نامومکینە ئەمە نیستییە،کە بە بوون تەبدیل مانای بە گۆڕان و هەستی، گۆڕانی هۆی دەبێتە
 
 بدۆیە .سەلماندنێکین ئاوا بە ناچار مەنتق بەپێی چۆنکە ،"هەست هەستی" کە بسلمێنین دەبێ باسە ئەم ناسینی بۆ
 لە پێدداچوونەوەیک لە پێمدانوایە بدۆیە .نادەرکددرێت سدیفەتێک هدیچ بدێ هسدتی کە دەبینەوە ئاگادار ناسینە، لەم

 هەسدتییەکی پێشداندەری خدۆ، لە هەسدتی کە بددەرکێنین دیدکەدا خداڵێکی هەسدتی، کێشداندنی وێنە بە بۆ هەستیدا
 .نیستییە ئەوەش دیەکەیە؛

 
 گۆتداری ئەم.هەیە زرورەتدی ،نیسدتییش"هەسدت هەسدتی" کە کداتەی لەو ،و"هەسدت هەسدتی" کە ئەندازەی بەئەو جا

 .دەناسرێت تیز ئانتی بە دووهەمییە
 

 :تێزە لەگەڵ بەرەڕوو تایبەتمەندی سێ لە تیزیش ئانتی
 
 لەنداو هەمیشدە و ناسدینیی، مەعریفەتدی واتدی بە زەمدانی،بەڵکۆ ماندای بە نە بەاڵم دووهەمیدیە، هەمیشە تێز -١

 .دەرەوە دێتە تێز یەکەمین،واتە گۆتاری
 جدۆاڵن لە بەزەروری و هەسدتی، گدۆڕدرای بە وابەسدتەیە نیستی گەوهەری جۆاڵنە،چۆنکە و گۆڕان لە تێز ئانتی -٢

 .دەبێتەوە سەقامگیر
 .جۆاڵنە و گۆڕدراوی لە ناچار تێز ئانتی -٣
 
 مەنتدق،نەفیی پێدی بە هەسدتی، هەستیی نیستی هەستیی .هەیە نیستیش بگۆترێ دەبێ" هەست هەستی" ناسینی لە

 پێدداگری خدۆی هەسدتیی سدەر لە هەیە،بەناچداری کە ئەوەی پێدی بە یدش"هەسدت هەستی. "نیستییە دەکاتەوە،چۆن
 سددەنتێز ڕەگەزە، دوو ئەم نێددوانی تەندداقوزی دەبێددتە هیگەلددی دیددالکتیکی مانددای لە کە بەرەڕوویددیە، ئەم .دەکددات

 .دەخولقێنێت
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 بدۆ کە دەکداتەوە کێشدەیە ئەم بەرەڕووی خەڵدک جدار هەنددێک و دەدات ڕووی بوونددا نەبوونی لە هەمیشە مردنیش
 .بەرچاو دێتە ئاسایی مردن هەندێک و دڵتەزینە ئێمە بۆ مردن هەندێک چی
 
 خددۆی بددوون یەیبەتددی لە کە نەبوونێددک .نەبیددت ئیتددر کە دەبینرێددت ڕێگددایەک وەکددو مددردن بددوون فەلسددەفەی لە

 ژیدانێکی و شدایی .دەکدات خەمبدار و شداد خەڵکدان دڵدی و نەبدوون و بدوون دێتده کەس ملیون بە ڕۆژانە .دەردەخات
 نداو دێدتە کدردنە نیسدت و هەسدت ئەم ئێستە .دەکات نیست خۆی یان و دەکات هەست خۆی یان بوونەوەر کە مرۆڤی
 دوایددی لە و دەبێددت مرۆیددی دەسددتکردانەی میندداکی و بەهددا تێکەڵددی و بەشددەری شددیکردنەوەی و لێکدددانەوە دەزگددای

 مردنیدی واتە .بدووە ئاسایی مردنێکی یان بووە شکۆیەک خاونی مردنە ئەم ئایا کە دەگرێ وە خۆیە بە بەرچەسبێک
 کی یه پێشددمەرگه مردنددی یددان .هەیە هۆنەرمەندددێک مردنددی گەڵ لە جیدداوازییەکی چ خاوێددک"کددارتۆن" ێددک"معتدداد"

 وا جدار هەندێک کە لەسەردانانە بەها ئەم .بازەرگانێک مردنی لەگەڵ جیاوازە چەندە قاسملۆ، کوو وه ئاکامیدیسین
 لە ڕادەیەک چ تدا کرامەتەکدان بدزانین و کدۆمەڵگەو ناو مشتومڕی شوێنی بکەینە نیستی و هەستی تا دەکات لێمان
 ...نزمیدایە و بەرزی
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 !قاسملوی شۆڕشگێرمان لێ مەشارنەوە

 
 
 
 
 
 
 

 
 شەمزین ئەحمەدنەژاد

 
 و سیاسدی زێنهیەتدی سدەپێندراوەکانی پاڕادیمە" لە خۆی نەیتوانیوە ڕەهایی بە کە کوردێک بڵێم باشتر یان ، کورد
 ڕزگددار" عەڕە  و تددورک و فددارس دەسددەاڵتی لەگەڵ عەرە  و تددورک و فددارس ئۆپۆزۆیددۆنی بینددی مدداڵ یەک بە خددۆ

 دیددکەی سەردەسددتەکانی نەتەوە و فددارس ئۆپۆزۆسددیۆنی دڵددی ڕاگرتنددی بددۆ دەدات ئەوە هەوڵددی کددات هەمددوو بکددات،
 ڕزگداری پاڕادایمەکدانی و کدۆمەاڵیەتی و سیاسدی وجدودی کردندی سانسدۆر قیمەتی بە ئەویش کوردستان، داگیرکەری
 .ئۆستورەکانی و بەها و نیشان و هێما هەموو و نەتەوەیی

 
 ئدێمە ڕەوای دۆزی بەرامدبەر لە کداردانەوە بە ئەدەبیداتی سدەرەکییەکانی لیتەراتدۆرە و کلیددواژە دووژمن کاتێکدا لە
 بدۆ هەوڵددان" ئینکدارە و سدەرکوت و خداک بدوونی تەجدزیە و نەتەوەیدی ئەمنیەتدی و ئاسایش کەوتنی مەترسی لە"

 نەرێندی لدێکەوتەی هێنددە دوو قازانجە، بە هێندەی شۆڕشگێر ڕێبەرێکی لە ئاسا پێغمەبەر سیمایەکی درووستکردنی
 .دەبێت دواوە بە
 

 لە ئیسددتیعمار دەسددتی ژێددر و کددراو لەت لەت واڵتێکددی پێشددمەرگەی و داگیرکددراو واڵت گەلددی نیددیە پێویسددت قەت
 گەیشدتنی مداف بە کە فدارس نمدونە بدۆ" مافەکانی سەر بۆ هێرشبەر الیەنی سیاسی لیتەراتۆری و کلیدواژە بەرامبەر
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 ڕوو النیکەم" دەخوینێتەوە نەتەوەیی ئەمنیەتی تێکچوونی و شکۆ ناوچوونی لە و خاک بوونی تەجزیە بە کورد منی
 الشدەڕی، بەخشەندەیی، کە کلیدواژە کۆمەڵێک بەکارهێنانی بەر بباتە پەنا" شۆڕشگێرانی و کورد گەلی"  بەخوودی
 .دەرهاویشتەیەتی و دەرئەنجام" لێبوردەیی و هێمنی

 
 نەتەوەی فاشیزمی نوێنگەی کە سەردەست نەتەوەی کاریزمای بەرامبەر لە ستراتژیکە هەڵەیەکی ببڕمەوە کورتی لە

 ڕادیکداڵ و بوون نائارام ،سەرکەشی بوێری، ، شۆڕشگێرانە الیەنی قوڵکردنەوەی و زەقکردنەوە بری لە سەردەستە،
 .بدەی سەرکردەت و کاریزما بە فریشتەئاسا سیمایەکی"  بوون تووندوتیژ تەنانەت و بوون

 
 دوونیدا، ڕزگاریخوازەکدانی بدزووتنە ڕێدبەری سەدان و دەیان و حەبەش جۆرج و چێگواراکان ویتکۆنگەکان، ناپلوۆن،

 پدێغمەر و ئاشدتی بە واڵتیدان ئەوان بەاڵم ئوستورە و قارەمان بە کران سەنگەریانەوە هاوڕێیانی و گەالن الیەن لە
 .نەکرد ڕزگار بوون

 
 و چداالکی داوای گەلەکەی پرسدی لەسدەر کە دەیناسدمەوە بەوەڕا و شۆڕشدگێرە ڕێبەرێکدی مدن الی لە قاسدملو دوکتور
 نەپدارێزن دووژمدن لە دەسدت دەدا هان حیزبی هێزەکانی و پێشمەرگە و دووژمنەکەی سەر دەکردە هێرشی و هەڵمەت

 .بکەن مافەکانیان داوای و واڵتان بچنە هێزەوە پێگەی لە بتوانن حیزبەکەی و ئەو ئەوەی بۆ
 
 چدونکە بێندین نداوی ئاشدتی پێغەمدبەری بە نیدیە پێمخدۆش قەت و بدوو دێموکرات شۆڕشگێرێکی قاسملو کۆتاییدا لە

 مداڵ بە دەکەن ئەوە خەبدات لە بوو ماندوو تیپێک و بەجێدێڵێ خۆی دوای ڕێبوارنی لەسەر مەنفی ڕوانی لێکەوتەی
 .دوکتور کاک سیاسی بوێرایەتی و شۆڕشگێر کەسایەتی سەر لە
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 .ئەو ڕۆژەی دوکتور قاسملوو تێرور کرا من لە پاریس بووم

 
 
 
 
 
 
 

 ئەحمەد ئەسکەندەری

 
Den 13 juli 1989 Dr Abdullrahman Ghassemlou och hans medarbetare Abdulla Ghaderi-Azar 

mördades i Wien medan de höll på att förhandla med representanter från den iranska regimen. 

De mördades mitt under förhandlingen. De misstänkta gärningsmännen greps kort efter 

morden av österrikisk polis för att därefter överlämnas till den iranska ambassaden i Wien. 

 
 سداڵە ئەو ژووئیدیەی ی١٤ ڕۆژی ڕێوڕەسدمی هەربدۆیە. بدوو فەرانسدە مەزنی شۆڕشی ساڵی دووسەدهەمین ١٩٨٩ ساڵی
 . بوون پاریس لە زۆر ئێجگار تووریستێکی و بوو تایبەتی زۆر
 

 سدی بی بی ڕادیۆ بەیانی هەشتی سەعات دەنگوباسی لە گوێم من و بووین میوان دۆستێکم ماڵی لە ژووئییە ی١٤ ڕۆژی
 نوێنەری ئازەر قادری عبدالە و قاسملوو دوکتور کردنی تێرۆر خەبەر یەکەمین. گرتبوو ئینگلیسی زمانی بە جیهانی
 ئورووپدا لە کدورد ڕێبەراندی تێدرۆری هەم چونکدوو هەواڵە ئەو باوەڕکردنی بوو زەحمەت زۆر. بوو پاریس لە حیز 
 ڕادیددۆ. بووبێددت ڤییەننددا لە قاسددملوو دوکتددور کە لەوەی نەبددوو زانیددارییەک هددیچ هەم و بددوو چدداوەڕواننەکراو زۆر
 بەشددی بەرپرسددی ئەودەم کە) معددین بدداقر لەگەڵ هەواڵەکەدا لێکدددانەوەی لە دەنگوبدداس دوای جیهددانی، سددی بی بی

 کدێ کە پرسدیارەدا ئەو وەاڵمدی لە. بدوو سدەیر پدێ زۆر ئەوم لێکددانەوەی. کرد قسەیان( بوو سی بی بی ڕادیۆ فارسی
 . جیابوونەتەوە دیموکرات حیزبی ڕێبەرایەتی لە بەشێک دواییانە بەم" گوتی بێت، تێڕۆرەوە ئەو پشت لە دەتوانێ
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 !!"بن ئەوان لەوانەیە ...
 

 ناوەنددی کدۆمیتەی بە خەبەرەکە ئەوەی بدۆ دەرکەوتدم پەلە بە من یەوە، سی بی بی ڕادیۆ لە هەواڵەکە بیستنی دوای
 . نەبیستبوو هەواڵەکەیان هێشتا کە بگەیەنم کۆمەڵە

 
 The Passion and death of Rahman the] خۆیدا کتێبەکەی لە پرونهووبێر کارۆل خاتوو ڕۆژنامەوان و نووسەر

kurd" ]١٩٨٩ ژووئیددیە ی١٤ هەینددی ڕۆژی سددەرلەبەیانی هەشددتی سددەعات: دەڵددێ" کددورد ڕەحمددانی مەرگددی و خولیددا 
 سددێ ئەو و هدداتوون ئێرانددی سددێ و سیاسددین تێددرۆرانە ئەو کە کددرایەوە ئاگددادار (نەمسددا) ئددوتریش ندداوخۆی وەزیددری
 کاربەدەسدتانی ئەوەی بدێ بە بدووە پدێ دیپلۆماتیکیدان پاسدپۆرتی تێرۆریسدتەکان دەشدڵێ ...کردووە تێرۆر کوردەیان
 سدێ الندیکەم بە سدەبارەت کدارۆڵ. کدرابێتنەوە ئاگدادار واڵتەکەیدان خداکی سدەر لە کەسدانە ئەم بوونی لە ئوتریش
 و بیندراوەتەوە قاسدملوودا دوکتدور دەسدتییەکەی کدیفە لە کە دەدوێدت وردی بە کۆبدوونەوەکە قسەوباسەکانی کاسێتی
 دەزگددای یددان بێددت ئێرانییەکددان کدداری یددان لەوانەیە کە دەکددات کاسددێتانە ئەو کردنددی دەسددتکاری لە بدداس هەروەهددا
 ...ئوتریش ئاسایشی پۆلیسی

  
 و کاسددێتانە بەو سددەبارەت دیمددوکرات حیزبددی کە خددۆیەتی جێگددای قاسددملوودا دوکتددور تێددرۆری سدداڵی سددیهەمین لە

 .بکاتەوە ئاگادار جیهان و کوردستان گشتی ڕای ناوەرۆکەکەی
 

 شددتێکی هەمددوو فەرانسددە شۆڕشددی سدداڵەی دووسددەد ڕێوڕەسددمی و دەرنەدەچددوو ڕۆژنددامە پدداریس لە ژوئیددیە ی١٤ ڕۆژی
 جیهاندددددا لە ڕاگەیاندددددنەوە دەزگاکددددانی و ڕادیددددۆ لە هەواڵەکە وردە وردە دا سددددی بی بی بەدوای بەاڵم. داپۆشددددیبوو
 .باڵوکرایەوە

 
 رژیدم ندوێنەرانی ئەوە و پێکردبوو دەستی ڤییەننا لە گفتوگۆ تازەی خولێکی کە نەبوو ئاگادار هیچکەس کاتەدا لەو
 و قاسدملوو دوکتدور کەسدایەتی بە سدەبارەت ڕۆژنامەکدان هەمدوو دواتدر ڕۆژی. دابدوو ئەنجدام تێرۆرەکانیان کە بوون
 دەرەوەی لە ئێرانددی ئۆپۆزیسددیۆنی و کوردەکددان. نووسددیی ڕاپۆرتیددان دوورودرێددژی بە کوردسددتان و دیمددوکرات حیزبددی
 . دەدا نیشان ئێران ئیسالمی کۆماری بە بەرامبەر زۆریان تووڕەیی و ڕق تایبەتی بە فەرانسە لە و گشتی بە واڵت
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 بەتدددایبەت کە - فەرانسدددە دەرەوەی وەزیدددری مددداوەیەکیش و پزشدددک - کووشدددنێر بێرندددارد دوکتدددور وەکدددوو کەسدددانی
 سدەبارەت و دەردەکەوتدن ڕۆژنامەکانددا و کاناڵەکدان زۆربەی لە هەبدوو، قاسدملوو دوکتور لەگەڵ نزیکی دۆستایەتی

 .دەدا لێکدانەوەیان تێرۆرە بەو
 

 الیەک هەموو لە کە ڕۆژانەدا لەو تر الیەنێکی هیچ نە و دیموکرات حیزبی نە کە بوو ئەوە بوو، داخ جێگای ئەوەی
 دەنگددانەوەی بێگومدان کە ئێدران دژی لە خۆپیشداندان بدۆ نەکدردووە بداڵو بانگەوازێکیدان بدوو، تێدرۆرانە ئەو باسی
 .دەبوو زۆری ئێجگار

 
 :دا ئەم دێڕانە سەبارەت بە دوکتور قاسملوو دەبینرێت٢١٣١لە ساڵی   لە بیرەوەرییەکانی هاشمی رفسنجانی

 

  :جوالی ١٥ تیر ٢٤ شنبە
 
 مسدائل و چدین قاسدملو، (عبددالرحمن تدرور) مسدلله درباره. بود اردبیلی موسوی آقای دفتر در قوا سران جلسه ش 
 . کردیم مذاکره... داخلی
 

 : تیر ٢٥ یکشنبە
 

 قدول از را قتل عامل معموال دارد؛ وسیعی انعکاس (کردستان دمکرات حز  رهبر) قاسملو (عبدالرحمن) قتل مسلله
 . بودم علنی جلسه در ده ساعت تا زنند می حدس ایران مخالفان یا عراق
 

 تیر ٢٨ چهارشنبە
 
 در ایدران نقدش اتهدام بده را ایدران ملموران از نفر دو توقی  دستور اتریش پلیس. نیست مهمی مطل  ها گزارش در

 .است داده قاسملو کشتن
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 تیر ٣١ جمعە
 

 در ایدران است، گفته اتریش خارجه وزیر که خبرداد تهران از تلفنی ،(خارجه وزیر معاون) واعظی (محمود) آقای
. اندد کرده برخدورد خدو  ها اتریشدی گفدت. کنید مشورت جوا  برای گفتم. شود می دیده زیاد احتمال به قاسملو قتل
 . اند داشته اعزام ایران به و کرده تبرئه را ایرانی ملمور

 
 جوالی ٢٥ - مرداد ٣ سەشنبە

 
 هدا اتهام آنکده از بعد گفت، (کردستان دموکرات حز  رهبر) قاسملو (عبدالرحمن) قتل درباره. آمد نژاد مهدی آقای

 به تشریفات با و کرده تبرئه را (صحرارودی) جعفری (محمد) آنها. اند کرده برخورد خو  ها اتریشی شد، برطرف
 داشدت پیشدنهاد. بدود رفتده (ایدران دیپلمات) جعفری مالقات به. آمد آقامحمدی (علی) آقای. اند داشته اعزام ایران
 .ایران علیه ها توطوه از جلوگیری خاطر به نماید؛ تشکر ها اتریشی برخورد از و کند مصاحبه که
 

 جوالی ٢٩ - مرداد ٧ شنبە
 

 بدا مدذاکره جلسده در اتدریش در. اسدت خدو  نسدبتا حالش. آمد (مجروح دیپلمات) صحرارودی جعفری (محمد) آقای
 کشدت قصدد بده و جلسه در را او مهاجمان. است گذشته خیر به ولی خورده، کاری تیر چند قاسملو، (عبدالرحمن)

 در. اسددت نشددده مشددخ  هنددوز مهاجمددان ماهیددت. انددد کرده خددودداری خددال  تیددر زدن از امددا انددد، داده قددرار هدددف
 اند کرده برخورد خو  ها اتریشی بازجویی،

 
 بەشددداریی ئێددران نددوێنەرانی لەگەڵ و سددێهەم الیەنددی وەکددوو کە ڕەسددووڵ فددازل دوکتددور هەروەهددا کارەسدداتەدا لەم

 . کرا تێرۆر کردبوو، کۆبوونەوەکانی
 

 ٢١١٩ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  -بووکی نووسەر   دیواری فەیس: سەرچاوە
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  وه و شاخانه قاسملوو، ریفۆرمیستێک به

   
 

 
 
 
 
 

 رێبوار کەریمی

 
 ئەو تیی سدایه که  لده پڕۆفایلێدک زۆری  به کرێن، ده قاسملوو دكتۆر سیاسیی ی كارنامه بۆ ی رمییانه فه  وه خوێندنه و ئه
 لده  ، وه هیده شه  ركرده سه و ئه رهاتی سه به و ژیان  به ندییان پێوه خراپ، یان چاک  به دواجار  که ن ده ده  وه سته ده  به
 وێندا  شۆڕشدگێڕانه كی یده وه بزووتنه رۆكی سده ك وه قاسدملوو سیمای دا پڕۆفایله م له.  یه هه ژیانیدا کۆتایی ی ساڵه   ده
 بده و ئده  كه  كاتێكدایه له قاسملوو.د ی شۆڕشگێڕانه ری كته كاره ر سه له ناوبراو حیزبیی میراتگرانی پێداگریی. كرێ ده
  لده ی وانده ئه: كدرا ده نداوزد "ناشۆڕشدگێڕ" سدێكی كه  بده  وه كانیه سیاسدییه  یاره نده  لده زۆر شدێكی به ن الیده له وامی رده به 

 تیی ڕایددده ڕێبه" پاشدددگری ،و ئددده ڕێبدددازی بدددوونی  ناشۆڕشدددگێڕانه بدددۆ ك هێمایددده ك وه  وه جیابوونددده و ئددده ی كددده حیزبه
 ك هێمایه ك وه) "سازشكار" پێیاندەگوت اڵتیش، ڕۆژهه كانی ڕه تیژپه  په چه. نووساند  وه خۆیانه ناوی به یان"شۆڕشگێڕ

 ڕێكی ڕێبده: بدوو  مانده له ك كامیده قاسدملوو ئایدا(.  ندی ناوه تی حكومه ڵ گه له وتن ڕێكکه بۆ و ئه وڵی هه و ڕی الشه بۆ
 كانی یاره نده ك وه) ناشۆڕشدگێڕ و سازشدكار مرۆڤێكدی یدان( گدوترێ ده رمیددا فه - حیزبدی وێژمانی  له ك وه) شۆڕشگێڕ

 ؟(یانگوت ده
 

 !كام قاسملوو؟" قاسملوو"

 
  بۆ  وه ڕانه گه بێ  اڵت، ڕۆژهه ڕابردووی ی ده سه شتاكانی هه سااڵنی کداریی چه - سیاسی ی وه بزووتنه نگاندنی ڵسه هه

https://www.rudaw.net/sorani/opinion/11072019
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  یده وه بزووتنه و ئده تیی سایه كه دیارترین و ئه. بێ ده سی مایه پڕکه نگاندنێکی ڵسه هه قاسملوو،.د ورانسازی ده خشی نه
 ی سددداڵه  ده و ئددده کدددانی رووداوه رایی بددده له نیا تددده قاسدددملووش.د سیاسدددیی تی سدددایه که نگاندنی ڵسددده هه اڵم بددده. بدددوو

 . سی مایه که پڕ بێ ده نگاندنێک ڵسه هه کداریدا چه - سیاسی ی وه بزووتنه
 

 ، وه کردووەتدده قدداڵ خۆیاندددا ی بۆتدده  لدده قاسددملوویان سیاسددیی تیی سددایه که ی زمووناندده ئه و ئدده و ڕۆشددنبیری ژیددانی
 ودا مده و ئده چدواری   لده ک یده نیا تده شدتاكان هه کدداریی چه شۆڕشدی ی رمده گه  کده خۆ گرێتده ده درێژ و دوور مێکی رده سه

 ر هه ک نه ئیدی قاسملوو ستیپێکرد، ده اڵت ڕۆژهه سیاسیی -کداری چه شۆڕشی ی مه ده و ئه. هێنێت پێکده  دوورودرێژه
 
 زاکانی شدداره و زموون ئدده به  نگه پێشدده  لدده کێک یدده ک وه ڵکو بدده بددوو، سیاسددی کددامڵی و یشددتوو پێگه کی تییه سددایه که
 و ئده تێكدڕای  بده خێدرا چداوێكی ر گده ئه ت نانه ته.  کرا لێده چاوی ئێراندا، موو هه ئاستی ر سه له ت، سیاسه پانی گۆڕه
  بددده بدددوو  وه رمددده خوێنگه پی چدده نجێكی گددده  لددده ئەوروپددا،  لددده قاسدددملوو تێیددددا  كدده بخشدددێنین شددددا یه ده سه  كدده چاره

  كدده چاره و لدده جیاجیددا فكریددی ی وێسددتگه ندددین چه كددرێ ده هێشددتا زانددا، دارێكی تمه سیاسدده و توانا بدده ئددابووریزانێكی
 داكێشدانێكی موو هده. "كان قاسدملووه"  لده  باسدكردنه  میشده هه قاسدملوو  لده باسدكردن  بۆیده. ین لێكهاوێربكده دا یه ده سه
  وه سیاسیشده باری له و  ڵه هه  وه مێتۆدیكه باری له ، دیاریكراو ی ڕاڤه ك یه ی چوارچێوه بۆ یش ركرده سه و ئه تیی سایه كه
 .  یه كارانه واشه چه
 

 بوو؟ قاسملوو چی نه

 
 بدڕوای  بده اڵم به ، كراوه وێنا تێك زیله فه ك وه  میشه هه "شۆڕشگێڕبوون" پدا چه وێژمانی ریی كاریگه ژێر  له رچی گه ئه
  كده واژە سدته ده دوو  پێموایده.  بدووه شۆڕشدگێڕ كی تییه سایه كه قاسملووش  نه  ته، زیله فه  میشه هه شۆڕشگێڕبوون  نه من
 و خۆڕسدك كی شدییه ركه سه و ربزێوی سده كیان یده ن، بكده وێنا قاسملوو ی باتكارانه خه تیی سایه كه باشتر زۆر توانن ده
  لدده  كدده ، كاندددا مرۆڤه  لدده زۆر  لدده  زاتییدده تێكی سددڵه خه ربزێوی سدده .   یدده" ڕۆشددنبیرانه گرێکی خندده ڕه" یان دیكدده وی ئدده

 "شۆڕشددگێڕ پی چدده" بیرێكددی و  ڕێكخددراوه  وه دڵنیاییدده به. دروسددتكردبوو راری بێقدده ی وته سددره نه مرۆڤێكددی قاسددملووش
 اڵم بده. ڵیگرتبوو هده دنیدا گدۆڕینی ی تاسده  كده ربزێو سده و زیدت مرۆڤێكی راری بێقه ڕۆحی بۆ  بووه فر ده گونجاوترین

  ئێمده و  وه بێتده ده هێدورتر ی كه شدییه ركه سه گیدانی كشێ، ڵده هه مان شۆڕشگێڕه  نجه گه و ئه نی مه ته تا  دیاره ڕوونی به
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 كی تییه سدددایه كه ك وه بوونی رده روه پددده ردا، رامبددده به له. دووربینتدددر قاڵنیتر، ئددده بوورتر، سددده بیندددین ده ك قاسدددملوویه
 و سیاسدددی  تییه سدددایه كه زیددداتری شدددەقڵگرتنی و؛ اڵت ڕۆژهددده ئەوروپدددای  لددده ندندا سددده ره په بواری لددده ئاكادێمیدددك

 ست روه ده ڕووناكبیرێكی ی گرانه خنه ڕه ندیی تمه تایبه ڕۆژاوادا، ئەوروپای  له مۆدێرن مرۆڤێكی ك وه ی كه تییه اڵیه كۆمه
 . خشیبوو به ، ڕاوه گه و "میانساڵ" قاسملووی  به ترسیان چاونه و
 
  كده ، - ی كده كانتییه مانا بده - مۆدێرن ی وه ره بیركه مرۆڤێكی چیرۆکی  بێته ده قاسملوو، ژیانی چیرۆکی ، یه شێوه م به
 ریی روه دادپددده و تی وایددده ته نه ئدددازادیخوازیی خولیدددای سدددتێنی به  لددده ، ڕیسدددككارانه ی  ڕۆشدددنبیرانه کی گرییددده خنه ڕه

  لده ڕاسدتیدا، له. خشن به ده پێ مانایان و پێكدێنن ی باتكارانه خه رهاتی سه به كانی وه بێپسانه  ڵقه ئه تیدا، اڵیه كۆمه
 کانیدددا یاخیبوونه  لدده  کدده كددرێ ده دی بدده ترس چاوندده گرێكی خندده ڕه قاسددملوودا،.د ی ڕۆشددنبیرانه و پ چدده تیی سددایه كه
 ی"قام شدده ر سدده بیریددارانی" لێپرسددراوێتی گیددانی کانیدددا فکرییه  مشددتومڕه  لدده و، شددکاک سددمکۆی کانی ییدده زه ربه جه

 کانی پدده چه  چریکدده ی شۆڕشددگێڕانه یی وته سددره نه یدددا ئازادیخوازانه رمیی خوێنگدده  لدده و، زایینددی 13و  33 کانی سدداڵه
 کانی ختدده پایته پدداریس، و پددڕا  یشددتووی پێگه ی" جیهاندیددده زانددای" کددوردێکی ک وه دواجددار  و، التددین مریکای ئدده

 نێو لده ، وه یه  كه ڕۆشدنه ند  ره  میشده هه  پشدتێنه و  کوردانده رگی جلوبده و  روجامانه سده  بده ت، شارستانیه و دێموکراسی
 كانی وه نده و كوردسدتان می بیسدته ی ده سده میزادی ئداده بدۆ  وه باشدتره كی دنیایه به ونی خه کوردستاندا، كانی شاخوداخه

 . بینی ده  وه خۆیه دوای
   

 شۆڕشی ڕێفۆرمیستێكی شێلگیر

 
  من ی ئیدیعایه م ئه ر گه ئه ت نانه ته بوو، نه شۆڕشگێڕ پێكی چه قاسملوو من، دیتنی  به پێدا، م ئاماژه  وه ره سه له ك وه

 كانی مكدده چه  ئاشددكرایه. هێنددا ده كاری بدده بۆخددۆی قاسددملوو.د  كدده بددێ ش وانبێژییدده ڕه و ڕێتۆریددك و ئدده ی واندده پێچه
 وێژمددانی  لدده "ناشۆڕشددگێڕبوون" زانددین ده  ئێمدده. تن تایبدده هایی بدده بددارێكی ڵگری هدده "ریفۆرمخددوازی" و "شۆڕشددگێڕی"
 قاسدملوو. ڵگرتبوو هده خۆیددا له تیڤی نێگده ماندایی بدارێكی چ مدا، بیسدته ی ده سده می دووه ی نیوه  له ویش ئه پدا، چه
  كده و ئده تیی سایه كه ی ندییه تمه تایبه دوو و ئه ردا رامبه به له اڵم به بڕا، دانه پ چه ی وێژمانییه  ستێنه به و له رگیز هه
 و ئه نرخی دانی ی ئاماده  ئازایانه و  رپرسانه به  كه شێلگیر، رێفۆرمخوازێكی  به كردبوو ویان ئه باسمكردن،  وه ره سه له

 خدوێنینی هاری بده دوای چێكۆسدلۆڤاكیای  لده ركراندی ده هدۆی  بوونده  كده ی بیروبۆچوونانده و ئه. بوو شی ڕێفۆرمخوازییه
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 پێكهدداتنێكی بددۆ كانی وڵدده هه سۆسیالیسددم،  لدده كانی یشددتنه تێگه ی وه رۆژكردندده به بددۆ كانی وامدده رده به  وڵدده هه پددرا ،
 كورد لی گه كانی مافخوازییه  به  ئاشتیانه وامیدانی رده به هیوای به ئێران شۆڕشی دوای ستانی ده كاربه ڵ گه له می النیكه
 پراگماتیسدتێكی  وه سیاسدییه بداری  لده قاسدملوو لمێنن یسه ده  كه ن ستانه رجه به  نموونه و له شۆڕشدا، دوای ئێرانی  له
  وه رزشیشدده ئه بدداری  لدده و( كان كییدده الوه  شددته  ر سدده له ر گدده ڵه مامه و ماكان بندده ر سدده له ر ڕكه شدده ، واتدده) را ماگدده بنه

 !بوو؟ چی بوو نه شۆڕشگێڕی ڕ گه ئه  وه شاخانه و به بات خه ساڵ  ده ی ئه بپرسرێ  نگه ڕه. شێلگیربوو ڕێفۆرمیستێكی
 
 قاسددملوو اڵم بدده. ندداكرێ دی بدده قاسددملوودا كددرداری و بڕیددار و ڕ بدداوه  لدده شۆڕشددگێڕی ختێكی وه سدداته هددیچ ندداڵێم مددن

 رێفۆرمیستیانەی هەڵبژاردنێکی - پاڕادۆکسیکاڵ شێوەیەکی بە - شۆڕشگێڕبوونەکەشی تەنانەت کە بوو رێفۆرمیستێک
 ت حكومده  كده ین كده ده  وه ئده بدۆ كدداری چه باتی خده  ئێمده" ڵدێ ده قاسدملوو كاتێك.  وه تانییه ره بێده ڕووی له بوو کاتی
 ی توندوتیژانده باتێكی خده ی كده رۆكه ناوه گریمدان جدا "شۆڕشدگێڕی كدارتی" خا ریدده ده  مه ئه ،"ین بكه وتووێژ  به وادار

 باتی خده. گۆڕانكداری و گدۆڕان بدۆ اڵتدارێتی سده ده پێملكردندی بدۆ بێ نه ئامرازێك  نییه هیچ دواجار بێت، خوێناویش
 شدێك به مدن یشدتنی تێگه به.  بووه نده سدتراتیژیك پرسدێكی هیچكدات قاسملوودا ی ڕزگاریخوازانه وێژمانی  له كداری چه
  كه ندن، سه ره په ی وانه كی مامۆستایه ك وه قاسملوو عریفیی مه ی مینه پێشزه بۆ  وه ڕێته گه ده  تێڕوانینه م ئه هۆكاری له
 ندندا سه ره په  له  نگییه هاوسه ندنیش سه ره په داریی پایه رجی مه و،  وه ندنه سه ره په  به  نده به ئازادی تی انیویهز باش
 .مێژووییدا نی درێژخایه كی یه پرۆسه  له ویش ئه سیاسیدا، دواجار و نگی رهه فه ئابووری، جیاجیاكانی  بواره  له
 
 دا كداراندده چه باتی خدده قۆنددایی  لدده کە پددرۆژەیەوە ئەو و خددۆی لەڕێددی قاسددملوو،  كدده  كه ڕاسددتییه  وه ئدده ، وه شدده وه به

 ، وه شددیه كه سروشته بوونی شۆڕشددگێڕانه موو هدده  بدده  كدده کددرد پددڕۆژەیەک ئدداوێتەی کەسددی لێك گدده کددرد، ڕێبەرایەتیددی
 شدقڵی شدنێك چه به كداتی تداكتیكێكی ، كده  یده چیرۆكه م ئه تاڵی نزی ته ئیتر  وه ئه. بێت "كاتی تاكتیكێكی"  بووایه ده
 تاهەتایی بوونێکی شۆڕشگێڕ بە مەحکووم خۆیان زۆریان ئیدی  كه دا،  یه پرۆژه و ئه بووانی ئاوێته تی زهنیه  له خۆی
 شدتێکی نەک پڕۆژەکەیدان سدەرەکیی مێعمداری بدوونی شۆڕشدگێڕ کە ن بدده  ڕاسدتییه و لده رنج سده ئەوەی بەبێ.  كردووه

. بدوو شدێلگیر رێفۆرمیسدتێکی داسدەپاوی و ندابەداڵنە بگدرە و کداتی هەڵبژاردنێکدی بەڵکو تاهەتایی، و ستراتیژیک
 ی وه بیركردنده ی شدێوه  كده بدوو  وه هۆیده و به شتێ موو هه پێش قاسملوو دكتۆر ژیانی چیرۆكی یی وشاوه دره ڕاستیدا، له
  ره كتده كاره هۆی بده ڕێدك ش مده ئه - خشدی به ده پدێ كانی ڵوێسدته هه وامی رده به و  ئازایانه عدیلی ته یی شاوه لێوه و، ئه

 و  رچووه ده خۆی مێژوویی ی گرێژنه  له "شۆڕشگێڕی" پرسی اڵم به قاسملووییدا بێ له.  وه یه  كه شێلگیرانه  ڕێفۆرمیستیانه
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 واری كۆنده و داوێسدتاوی: یبینین ده اڵتدا ڕۆژهه ی" شۆڕشگێڕانه - سیاسی" ی وه بزووتنه  له ی دۆخه و ئه  بووەته نجام ئه
 وتدی ڕه ڵ گده له سداختاری خۆگونجانددنێكی كانی پێویسدتییه ئاسدت  لده وسدتانی سته ده و، شۆڕشگێڕیدا مامكی ده ژێر  له

 لده ی كه سیاسدییه  وه بزووتنده و ئێسدتا كوردسدتانی اڵتی ڕۆژهده. اڵت ڕۆژهه ستێنی ئه ره په ی ڵگه كۆمه بوونی  مۆدێرنیزه
 .قاسملوو ڕێفۆرمیستیی ی ندێشه ئه تاكانی ره سه بۆ  یه هه  وه ڕانه گه  به پێویستییان زیاتر كات موو هه 
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 .ساڵو لە ڕێبازی پڕ لە شانازی دکتۆر قاسملووی ڕێبەر

 
 

 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی

 
 بەدرێژایددی و نابێددت و نەبددووە شددتێکیر سیاسددی یەکیەتددی و نەتەوەیددی هەسددتی هێزکردنددی بە لە جددگە کە ڕێبازێددك
 تددرین سەرسددەخت بەدژی خەبدداتی و مەیداندددابووە لە کدداریگەر هێزێکددی  وەك دێمددۆکڕات حیزبددی سیاسددی مێددژووی

 .کردوە ناوچەکە ڕێژیمەکانی
 

  لەسەر دژبەرانی نهێنیدا و سیاسی تیرۆری ڕێگای بە هەوڵیداوە خۆیدا، تەمەنی ماوەی لە ئاخوندی حکوومەتی
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  و سیاسی سەقامگیری ناتوانێت تاران، ڕێژیمی وەك نادێمۆکراتیکی و داخراو دەسەاڵتێکی کەوابوو. البدات ڕێگایان
 .بپارێزێت واڵت گەالنی ئارامی و ئاسایش

 
 سیاسدی بڕیاردنی بەرزی ئاستی سەر لە کورد گەلی کە دەبینی ڕۆژەوە بەو خەونی بوو دەمێك زۆر گەورەمان ڕێبەری

 .نەتەوەیی و سیاسی بڕیاردانی مەبەستی بۆ و بدۆزێتەوە ئەوتۆدا سیاسی ناوەندێکی نێو لە خۆی نەتەەیدا، و
 

 ، بڕۆکسددێل لە ئێددران کوردسددتانی دێمددۆکڕاتی حیزبددی گسددتی سددکرتێری قاسددملوو، دکتددۆر یددادکردنەوەی شددەپۆلی
 کدددوردانی لە هەزاران بە و هێنددداو بەدوایخۆیددددا نێوخۆیددددا و دەرەوە ئاسدددتی لەسدددەر گەورەی زۆر دەنگددددانەوەیەکی

 .بەشداربوون مێژوویەدا ڕۆژە لەو تاراوگەی
 

 ڕێگدایتردا بە ڕەنەخسداوە، بدۆ بەشداربوونیان دەرفەتی نیشینیەوە، تاراوگە ژیانی باری کارو هۆی بە بە ئەوانیشی
 . کردۆتەوە نوێ حیزبەکەیدا و قاسملوو دکتۆر گەڵ لە خۆیان پەیمانی

 
 و کوردسددتان خەڵکددی کددۆمەاڵنی ،حیزبددی دێمددۆکڕات حیزبددی: فەرمددوو دەی قاسددملوو دکتددۆر کە نەووە خددۆوە لە هەر

 حێدز  سیاسدی پدێگەی. سدەلماندووە خدۆی کرداریددا مەیددانی لە و بەکدردەوە قسدەیە ئەو. کوردستانە ئازادیخوازنی
 . بکرێ بەراورد بەیەکەوە کوردستاندا، تری هێزەکانی لە هیچکام گەڵ لە ناکرێت

 
 خۆیدان ئیمکدانی و دەرفەت گدوێرەی بە و جۆبەجۆر شێوەیی بە کوردستان خەڵکی لە میلیۆنان بە سااڵنە هەربۆیەش

 . دەگرن گەلەکەمان هاوچەخی مێژووی پیاوی گەورە بەرزی شکۆی لە ڕێز
 

 ئێسددتای ڕێدبەری و دەگدوونجێ تێکۆشدان قۆنایەکدانی لە یەك هەر بددۆ قاسدملوو دکتدۆر نەتەوەیدی و سیاسدی ڕێبدازی
 .پێدەدەن درێژە دێمۆکراتیکە و فراوان ڕێبازە ئەو سەردەمیانە و ژیری بە زۆر حیز 

 
  ناکۆکیەکانی قاسملوو دکتۆر خۆشەویستی. درا نەتەوەی و سیاسی چارەنووسی سەر لە سیاسی بڕیاری تاراوگەوە لە
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 و کرد بەیەکدا باوەشیان کورد رێبەرانی گەورە سیاسیدا، بەرزی زۆر ئاستی سەر لە و بنەبڕکرد الیەنەکانی زۆربەی
 .نوێکردوە حیزبەکەی و قاسملوو دلتۆر ئامانجەکانی گەڵ لە پەیمانیان

 
 ئاکدام بە دەرفەتدی کدورد سایەیدا لە کە نەتەوەیە کۆدەنگی و ڕزگاری ڕێگای تەنیا سیاسی یەکیەتی و هاوخەباتی
 .دەڕەخسێت بۆ گەیشتنی

 
 بەشدی چدوار هەر ئازایخوازەکدانی و تێکۆشەر هێزە زۆربەی توانی نەتەوەیی، گەورەو ڕێبەرێکی وەك قاسملوو دکتۆر

 .بگەیەنێتەوە بەیەك برۆکسێل لە کوردستان
 

 بدۆ زانسدتی و ئاکدادیمی بندایەیەکی بەردی کە جەمداوەرییەیە و سیاسدی بدزووتنەوە ئەو درێدژەی قاسملوو، خەباتی
 .دەمێنێتەوە ڕۆژهەاڵت کوردستانی شۆڕشی فەلسەفەی جەوهەری بە بەوجۆرەش، هەر و داناوە

 
 کە ئەوتدۆیە دڵسدۆزی و الیەنگدر و ئەنددام خداوەنی کە دەکات خۆی بە شانازی ئێران کوردستانی دێمۆکراتی حیزبی
 ئەو بدۆ خۆیدان پشدتووانی نەتەوەیددا، و سیاسدی خەبداتی مەیدانی لە بەجۆرێك و یەکە هەر وەختێكدا هەموو هەر
 .بەخشیووە پێناودا لە بەنرخی گیانی مەزن قاسملووی دکتۆر کە ڕاگەینادۆتەوە رێبازە

 
 . بێت زیندوو رێبازدا لە هەمیشە قاسملووی دکتۆر لە ساڵو

 
 بەڵدێن و پەیمدان قاسدملوویدا، نەمری بارەگای لەبەردەم وەفام و ڕێز سەری دانەواندنی وێڕایی بۆنەشەوە، هەربەو
 .بم خەباتەکەی شکۆی ڕاستەقینەی وەفارێکی دەم هەر کە دەکەمەوە تازە ڕێبازەکەی گەڵ لە
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 قاسملۆ سیمبوولی گەلى کورد یان حزبى دیموکرات؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (بازگر)ئەنوەر حسێن 

 
 قسدەخۆش، كاریزمدا، نووسدەر، تێكۆشدەر، پێشدمەرگە، دیبلۆمدات، سیاسدەتمەدار، كە دەكەیدن كەسدێك لەسدەر قسە

 گلۆبداڵ، سیاسدیی كەسدایەتییەكی دیموكرات، نەتەوەیی، كەسێكی سۆسیالیست، و ماركسیست چەپ، دیموكراسیخواز،
 .ئەنترناسیۆناڵ كەسایەتییەكی

 
 ئددازارە، و بەسددوێ هێندددە داوە، ڕووی دوێنددێ دەڵێددی هەر كە دەكەیددن، ڕووداوێددك لە بدداس واتددا تیرۆرکردنددى بەاڵم
 و كوردسدتان خەڵكی حەقخوازانەی بزووتنەوەی ڕابەرانی لە یەكێك بێت، دژوار و سەخت قبووڵكردنی هێشتا ڕەنگە
 ڕێبدازەكەی و ئارمدان و ئایددیا بەاڵم نییە، ناوماندا لە فیزیكی بە دیموكرات حزبی كاریزمایی ڕابەرانی لە یەكێك
 شدددەهیدان بدددۆ خەاڵت باشدددترین״: دەڵێدددت خۆیشدددی وەكدددو خدددۆڕاگرییە، و قوربانیددددان و شدددۆڕش سدددیمبوولی هێشدددتا

 ڕێدك هەر كدردەوەەە، ئەو پڕۆتسدتۆكردنی و قاسدملۆ. د لە ڕێزگدرتن و كۆبدوونەوە واتدا. ״ڕێگەكەیانە درێژەپێدانی
 گەورەی نیشدتیمانیی و سیاسدی مێژوویی، سەروەریی سەدان دیموكرات، حزبی گەر چونكە. ڕێگەكەیەتی درێژەپێدانی
 لەبەر تەنهددا نەك ئەوەش. قاسددملۆیە سددەروەرییەكانی و شددانازی لە یەكێددك ناویاندددا، لە هەبێددت یددان هەبووبێددت،

  گلۆباڵ كەسایەتییەكی بۆخۆی قاسملۆ. د ئەوەی لەبەر بەڵكوو نەخێر، بووە، دیموكرات حزبی سكرتێری كە ئەوەی
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 .لۆكاڵ تا بوو
 
 سدكرتێری وەكدو ئەوەی پدێش دەكدرا، سدەیری و دەناسدرا كدورد ڕابەراندی لە یەكێدك وەكدو دونیا، ئاستی لەسەر ئەو

 هیچكدام بەاڵم نەبوایە، دیموكراتیش حزبی لەگەڵ یان. بوایە لەناوماندا هێشتا قاسملۆ دەكرا بناسرێت، حزبەكەی
 بەوەهدددا نەدەگدددوترا هەرگیدددز. نەدەكدددردەوە كەم ئەوی سدددیمبوولیزمی و كەسدددایەتی و كددداریگەری و ڕۆڵ لە لەوانە

 لە یەكێددك ڕەنددگە. نەكرێددت قبددوڵ نیشددتیمانی و كددوردایەتی بددزووتنەوەی ڕابەرانددی لە یەكێددك وەك حاڵێكیشددەوە
 . دەكرێت قاسملۆش لە باس دوو و سێ بێ دەكرێت، قازی باسی كاتێك بێت، قاسملۆ. د ڕۆڵەی ئەم فاكتەرەكانی

 
 قاسملۆ ناوی تردا، سەركردەی و شەهید دەیان پاڵ لە دەكرێت، كوردستان ڕۆژهەاڵتی خەباتی لە باس كاتێك یان
 ئاسددتی لەسددەر دەكرێددت كددورد خۆرئاواییەكددانی دۆسددتە نزیكتددرین لە یەكێددك لە بدداس كە تەنددانەت. گددۆڕێ دێددتە

 بڵێن دوو و سێ بێ دەكرێت، دیموكرات حزبی لە باس كە یان نەبێت، باس و بەحس قاسملۆ نییە مومكن جیهانیدا،
 .قاسملۆ حزبەكەی

 
 كە دەبێدت نەتەوەیدی و سیاسی مێژوویی، هەڵەیەكی تووشی كوردی حزبی جارێك، لە زۆرتر یان هەندێكجار بۆیە،

 یدان كوردسدتانی، سدەركردەیەكی تدا دەبیدنن، بچكدۆلە حزبێكدی مدوڵكی بە تەنها و تەنها كاریزماكانیان و سەركردە
 و ئایدۆلۆژیا فكر، قاسملۆ، بدات، ڕێگە نابێت هەرگیز و هەرگیزا دیموكرات، حزبی بۆیە. گلۆباڵ یان هیومانیست،
 دیمددوكرات بددۆ سددەروەری بە تەنیددا بە مەرگیشددی و شددەهیدبوون تەنددانەت وجددوود، و خەت و ڕێبدداز و كاریزمددابوونی

 .بەس و بزانێت
 

 بدددۆ هەوڵدددێكە بێگومدددان قاسدددملۆ،. د لەهەمدددبەر بكددداتەوە بیدددر وەهدددا دیمدددوكرات حزبدددی گەر بڵدددێم، مەبەسدددتمە
 خددودی زەرەمەنددد یەكەم كە حزبددی، لۆكدداڵی و بچددووك چوارچێددوەیەكی لە گەورە، كەسددایەتییەكی بچددووكکردنەوەی

 قاسدملۆ كە ڕانەگەیانددبێ، ئەوەی عەلەندی بە گەر. دیمدوكرات حزبدی مدن، بۆچدوونی كە -. دەبێت دیموكرات حزبی
 وەكددو زۆرتددر كە نەشدداردووەتەوە ئەوەشددی بەاڵم كوردسددتانە، خەڵكددی ئەكسددەریەتی هددی النددیكەم یددان هەمددوانە هددى

 شدەهیدبوون كە ڕابەرانەی ئەو بدۆ تدایبەت بە بێدنمەوە زۆر نمدوونەی دەتدوانم ناسداندووەەتى، حزبەكەی سكرتێری
 بكددرێنە و بدددرێت نیشددان گەورەتددر حزبەكانیددانەوە خددودی ڕێددگەی لە هەر دەكددرا كە داوە، دەسددت لە گیانیددان یددان
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 هەزاران دڵددی بەوە چددونكە كددرد زەرەریددان حزبەكانیددان نەیددانكرد، كە بەاڵم هەمددوان، مددوڵكی هەمددوان، سددیمبوولی
 .ناسێنرا حزبێك موڵكی وەكو كاریزمایەك كە ڕەنجاند، كەسیان

 
 ئەم تددا و گددرت خۆیشددی شددوێنی و كددرد مددامەڵەی باشدتر مددحەمەد قددازی بەرامددبەر لە دیمددوكرات حزبددی لەمبدارەیەوە
 لە وایە پدێم و کدوردە هەمدوو مدوڵکى کە دەكرێدت سدەیری وەها كوردستان پارچەی چوار هەر ئاستی لەسەر ساتەش
 ماندای تێدڕوانینە ئەم. نەزانێدت خدۆى مدوڵکى بە و بدێ مدحەمەد قدازى دژى نادۆزیتەوە کورد چوار کەس، ملیۆن چل
 ئەوەی بدۆ بكدات خدۆش ڕێدگە بددات، ڕێدگە دەبدێ بەاڵم نەكدات، قاسدملۆ بە شدانازی دیموكرات حزبی كە نییە ئەوە

 كە دیددارە،( ك.ن.ی) بە جەالل مددام ییددابی گەر واقددیعە، ئەوە چددونكە. بددزانن خۆیددانى هددی بە تددریش خەڵكددانی
 دیدارە، وە(pkk)بە ئدۆجەالن ییدابی گەر. دیدارە کە. دیدارە پارتییەوە بە مستەفا مەال ییابى گەر. دیارە بێگومان

 بە قاسدملۆش. د ییدابی كە بێگومانیشم دیارە، كۆمەڵەوە بە سوڵتانى مستەفا فوئاد ییابی گەر دیارە، بێگومان كە
 كێشدە و كدورد بە هەمووەدان ییدابی بكەیدنەوە، كدۆ بۆچدوونە ئەم ئەنجامگیری گەر بەاڵم. دیارە دیموكراتەوە حزبی

 هێنددە چەندد هەیە، حزبەكانیدان ڕەوتدی لەسدەر نێگەتیڤی كاریگەریی چەندە هەمووەان، ییابی. دیارە ڕەواكەیەوە
 .هەیە بزووتنەوەكەوە ناسینەوەی و تێكۆشان و خەبات و كورد گەلی لەسەر كاریگەریی

 
 چدونكە بێدت، تێددا ڕاستیشدی ئەوانە گلەیدی ڕەندگە بزانن، عاتیفەی و سۆز بە خەڵكانێك ڕەنگە من بۆچوونەی ئەم
 دیمدوكراتە، حزبدی كداری ئەمە بەاڵم. هەیە یەقیدنم سەددەرسدەد ئەگەرچدی نیدیە، پدێ كۆنكرێتیم فاكتێكی و ئامار

 لێكدۆڵینەوەی سدەنتەرێكی درووسدتكردنی و لێكدۆڵینەوە دراسدە، ڕێدگەی لە و فاكت بكاتە ئەمە قاسملۆ بە سەبارەت
 مێژووییەكدی لە یدان دژەكدان، لە هەنددێك هێشدتا. بندێم بەوەشددا دان دەبێدت ئەگەرچدی. بەردەست بیخاتە تایبەت
 قاسملۆش بێت وا پێیان یان نەكەن، لێكۆڵینەوانە و فاكت ئەم تەئیدی و نەناسین و تێنەگەیشن ڕابردوو خوێناویی

 ئەوەش دەكرێدت كە نایناسدن، نەتەوەیدی كاریزمداتێكی و سدەرەكی كارەكتەری وەكو هەرگیز و نەبووە كەموكوڕیی بێ
 .بزانین بۆچوونێك بە
 

 بەردەوام بۆچدوونەن ئەو لەپێشدەوەی كدورد گەلدی دوژمندانی كە بكەیدن، قبدووڵ ئاسانی و ئاسایی بە ئەوەش دەبێت
 ئەمددانە درۆزنددانە زۆر كە بددكەنەوە، كەم ڕێبددازەكەی و خەت و قاسددملۆ. د كەسددایەتی دەیانەوێددت و دەڵێددنەوە ئەوە

 واتددا. كردیددان كە داخەوە بە سددەرئەنجام بددكەن تیددرۆری كە بددوون، وێددڵ دوایدددا بە سدداڵ دەیددان چددونكە دەڵددێن،
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 تیرۆركردندی بە بدوو، وا پێیدان چدونكە بدوو، بەهێدزییەوە و گەورەیی و كاریزماتیك لەو هەر كە تیرۆركردنەكەشی
 .چوون هەڵەدا بە بەاڵم. دێت كۆتایی خەباتەكە و حزبەكە بزووتنەوەكە، قاسملۆ

 
 خۆرئداواییە كولتوورە ئەو كاریگەریی ژێر كەوتە بوو، تێكەڵ خۆرئاوادا كۆمەڵگەی لەگەڵ زوو پێیەی بەو قاسملۆ.د

 بەاڵم بدوو، تدازە كدورد گەلدی بدۆ ئەوكدات بدۆ بۆچووندانە و فەلسەفە چەمك، لەو هەندێك ڕەنگبێت كە مۆدێرنەوە،
 و ندداوچەكە كددورد، گەلددی سیاسددیی خەبدداتی ئێسددتای لە كە بگددوازێتەوە، مەفهومددانە و چەمددك ئەو تددوانی قاسددملۆ

 .داناوە و هەیە گەورەیان كاریگەریی جیهانیشدا
 

 لە الندیكەم یدان: كوردسدتان بدۆ نەبێدت خۆرئداوایی دیموكراسدیی گواسدتنەوەی تێدزی خاوەنی گەر قاسملۆ. د :یەكەم
_  لیبرالیدزم چەمكەكدانی -دیموكراسدی گواسدتنەوەی - ڕێبدازە - میتدۆد ئەم پێشڕەوانی لە یەكێكە بەاڵم ڕۆژهەاڵت،
 .كۆمەاڵیەتییەكان بزووتنەوە - فەردییەكان - شەخسییەكان ئازادییە

 
 ڕێبداز گرنگیدی بە دركی زوو و: دیموكراسی سۆسیال ئایدیای و فكر گواستنەوەی لە هەبوو ڕۆڵی قاسملۆ. د :دووەم

 خزمەتدی دەتوانێدت هەیە كدۆمەڵگەدا لە ڕۆڵدی چەنددە ناوەڕاسدت، چیندی كە كردبدوو، دیموكراسدی سۆسیال ڕەوتی و
 قسدەوباس - مداوئیزم - ماركسدیزم ڕێبدازی و ڕەوت گەرمەی كە دەورانێكددا لە قاسملۆ واتە .بكات شۆڕش بە گەورە
 کاریگەریشدی دەكدردەوە، كوردستان بۆ دیموكراسی سۆسیال ڕەوتی گواستنەوەی لە فكری كرێكاری، كۆمۆنیزمی لە بوو
 حزبدی سدەردەمی گەنجیدی دەوراندی لە چ بدوو، ماركسیسدت و چەپ كەسدێكی خۆیشدی قاسدملۆ خدودی ئەگەرچدی داندا،
 لە یەكددێكە قاسددملۆ،. د دیسددان بڵێددین دەكرێددت بەاڵم مددایەوە سۆسیالیسددت كددوردی كەسددایەتی وەكددو دواتددر چ تددودە،
 .كوردستان كۆمەڵگەی بۆ دیموكراسی سۆسیال ڕەوتی گواستنەوەی ڕابەرانی

 
 و لۆماسددیپد خەبدداتی لەگەڵ نیددیە، تێدددا پارادۆكسددێكی هددیچ چەكددداری خەبدداتی بە قاسددملۆ. د بیددروڕای :سییێیەم

 ئاشددتی، لەپێندداو بەاڵم نەبددوو، شددەهید چەكددداری خەبدداتی لە سدداڵ دەیددان قاسددملۆ دەلددیلەی بەو ئاشددتیخوازانەی،
 .كرد بەخت ڕێگای لۆماسیپد خەباتی

 
 ٢١١٩ی جووالی ١١: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 دا كوردستان  ی شۆرشگێڕانه  و تێكۆشانی بات خه  ماری ده  له  تازه  خوێنێكی

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (کراوەتەوە باڵو ئێران کوردستانی دەنگی رادیۆی لە و نووسراوە قاسملوو،.د تیرۆری دوای مانگێک)
 

 قادر وریا

 
  تیدددرۆری  زێنی دڵتددده  واڵی هدده ئێدددران  كوردسدددتانی  نگددی ده  رادیدددۆی  كدده بدددوو دا سددداتانه و م وده لدده ر وبددده مه له مانگێددك
  ی كۆمیتده  نددامی ئه  قدادری بدوڵاڵ عه كاك ج وه به  هاوڕێی و حیز   گشتیی  سكرتێری قاسملوو دوكتور  ی تكارانه جینایه
  بده  دڵنیایی ، ناخۆشه  ره به خه و ئه  ی وه باڵوبوونه  ڵ گه له.  وه باڵوكرده  ئێرانی  كوردستانی  دیمۆكراتی  حیزبی  ندیی ناوه
  رگی مدده  كدده درا كوردسددتان  ی وه بزووتنده  ی قینه ڕاسددته  دڵسددۆزانی و دۆسددتان موو هده و كوردسددتان  ئددازادیخوازی  اڵنی كۆمده
  ڵكی خه  ی شۆڕشگێرانه  باتی خه  ئاگری  دامركانی  هۆی  نابێته ر هه ك نه مان كه له گه و حیز   تی بلیمه  مامۆستای و ر رێبه

  دوژمندانی  دژی  لده  بێدزاری و رق  ژمیو تده  به  الفاوێكی و،  وه شێنێته گه ده زیاتر  باته خه و ئه  ئاگری ڵكوو به كوردستان،
 .خا ده  ڕێ وه كورد  تینووی خوێن به
 
 تدوانن ده قاسدملوو دوكتدور  تیدرۆری  بده وابوو پێیان  ی رستانه په كۆنه  اڵتداره سه ده و ئه  نگه ره ئاوادا  ساتێكی و م ده  له
  بڕیداره و بده ڕیدان باوه زۆر ن، بكده رزگدار ئێدران  كوردسدتانی  لده كورد  لی گه  ستێنی ئه ق هه  ستی ده  له خۆیان  رۆكی به
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  كده ئێسدتا اڵم بده.  بووبێ نده هید شده  مامۆسدتای  قوتابیدانی دیمۆكرات،  حیزبی  كانی باتگێڕه خه  رۆڵه  ی یه شۆرشگێرانه
  كده  وه بووبێتده روون لێیدان  ورده  ورده  بێ ده كان رسته په كۆنه  ئاخونده ، رابردوه دا ساته كاره و ئه ر سه به مانگێك  تازه
  پێدددی ژێر لددده كوردسدددتانیان ، تكاری جینایددده و  زانی نددده ر بددده له چدددۆن و  وه گرتۆتددده خۆیدددان  ری سددده بدددۆ قوڕێكیدددان چ
 ر گدده ئه  كدده  وتبێ ركده ده بۆیددان  بدێ ده  ره بدده  ره بده وان ئدده. ئدداگر  كردۆتده ش دیكدده  ی ندده وه ئه دا خۆیددان  كرێگیراوانی بده
  ریی رانسده سه  باتی خده و كوردسدتان  ی وه بزووتنده  لده  یده وره گه  سدارێكی خه قاسدملوو دوكتدور  سدتچوونی ده له  وه كه الیه له
  كدانی ریزه و، زیداتر  كی یده بێزاری و رق  وێنی هده  بێتده ده  تیدرۆره م ئده  وه شده دیكه  كی الیده له ، ئدازادی بدۆ ئێدران  النی گه

 .كا ده كگرتووتر یه و وتر پته كوردستان  شورشگێرانی
 
  ری رێبده  رگی مده  ی ژاره پده  لده س كده میلیدۆن  بده كوردسدتان نێدو  لده چدۆن  كده دیتمدان رابدردوودا  مدانگی ك یه  ی ماوه له
 ردییدان هاوده مدر نده  قاسدملووی  حیزبدی خۆیدان،  ویسدتی خۆشه  حیزبدی  ڵ گده له رشت، فرمێسكیان دا خۆیان  رزی به پایه
 و بدن ده فدادار وه  ی كده رێبازه و ئامدانج  بده  كده  وه كدرده  ندوێ یمانیان پده یان واكه پێشه  پاكی  گیانی  به ر رانبه به نواند،
 .ستن ڕاناوه دا ئامانجانه و ئه  پێناوی  له بات خه  له ساتێك

 
  كه  بێ نه رێكخراوێك ند چه دیتمان دا ئێرانیش  كانی وتنخوازه پێشكه  ته خسیه شه و كان یه سیاسی  رێكخراوه و هێز نێو له
 و بات خدده بددۆ رێددز چلددۆن  دیكدده  وانی ئدده ویسددتن، خوشه دا ئێددران  النی گدده نێددو  لدده  ئیسددالمی  كۆمدداری ت قدده  بدده ر هدده

  لی گده و دیمدۆكرات  حیزبدی  كانی داخوازه و بات خه  له  پشتیوانی و نێن داده  ی كه ره تێكۆشه  حیزبه و قاسملوو  كانی ئامانجه
 .زانن ده ئازادیخواز و ف ڕه شه ن خاوه  كی یه ئێرانی ر هه و خۆیان  نیشتمانیی  ركی ئه  به كورد

 
  وێنده م كده  كی یه شدێوه  بده یدان جاره م ئده و  دیكده  جدارێكی وتوومان ڵكده هه  ری رێبه  رگی مه دا ییش وه ته نێونه  ئاستی  له
  لدده  پشددتیوانی  پێویسددتیی و كددورد  لی گدده  كددانی داخوازه و مدداف  الی بددۆ  حیهددانی  ی وتنخوازانه پێشددكه  بیددروڕای  رنجی سدده
 .راكێشا  ئازادی بۆ  له گه م ئه  قی رهه به و  عاداڵنه  باتی خه
 
  كه  وه ئه  نیشاندانی بۆ بوو حیز   كانی زه به نه  رگه پێشمه  ی مانانه قاره و  لێبڕاوانه  بڕیاری گرنگتر مووان هه  له اڵم به

 م ئده  ی مداوه  لده دیمۆكرات  حیزبی  ندامانی ئه و  رگه پێشمه و كادر.  تی یه رێگاكه  دانی درێژه قاسملوو بۆ پاداش باشترین
  لده بات خده و زنیان مده  وای پێشده  ڕێبدازی  داندی درێژه ر سده له كاتێدك موو هده  لده زیاتر  كه خست ریان ده دا مانگه ك یه
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 و  یه ویسدددتی خۆشه و رێددز م ئدده  كدده وان ئدده. لێبددڕاون و سدددوور دا یان كدده له گه  واكددانی ره  ئامانجدده  دیهێنددانی وه  پێندداوی
  وه كددرده  بده  كدده وان ئده بیدنن، ده كددورد  پیداوی  وره گده  قاسددملووی دوكتدور  ی یده جیهانی  ته خسددییه شه م ئده  ی وه نگدانده ده
  گیانی دا  ی كه نیشتمانه و ل گه  ریی وه خته به  پێناوی  له چلۆن وا پێشه  دی ممه محه  قازی ك وه قاسملووش دوكتور اندیتی
 یدان تازه  گدوڕێكی و تدین ، وه ربنێته سده  یی ئاسووده  به و  وێ بسره قاسملوو دوكتور  رزی به  گیانی  ی وه ئه بۆ كا، ده خت به
 یان واكه پێشده  قداتاڵنی و كورد  لی گه  خوێنخۆری  دوژمنانی گژ به جۆرێك  به رابردوودا  مانگی ك یه  له و رخۆیان به  نایه
 . كردوه پێ  ستی ده دا كورد  لی گه  باتی خه  له  نوێ  قۆنایێكی  ڵێی ده ر هه  كه  وه چوونه دا
 
  لده ئێدران  كوردسدتانی  خداكی  بسدتی  بده بسدت قاسملوو،  رانی نگه هاوسه  تی هیممه و  وڵ هه و  فیداكاری  به مڕۆ ئه ر گه ئه
 ئداگر،  كپارچه یه  بۆته دا خودموختاری و  دیموكراسی  دوژمنانی  پێی ژێر  له جنوو  و ند ناوه شیمال،  كانی ناوچه موو هه
 كوردسدتانیان دا راسدتی  لده و  ڵچنراوه هده  پدێ نگیان تده دا كوردسدتان  له  ئیسالمی  كۆماری  كرێگیراوانی به مڕۆ ئه ر گه ئه
 دیل بده و كدوژران  شداهیدی كراو میلیتداریزه  كوردسدتانی رابردوودا  مانگی ك یه  له ر گه ئه سامناك،  گۆڕستانێكی  بۆته لدێ

  هدی ، بدووه دیمدۆكرات  حیزبدی  كانی برده و ست ده  به  رگه پێشمه  ستی ده  به  رستی په كۆنه  هێزی  له س كه دان سه  گیرانی
  تێكۆشددانی و بات خدده  مدداری ده  لدده  تددازه  خددوێنێكی  وتنی ڕكدده گه وه  هددۆی  بۆتدده قاسددملوو دوكتددور  رگی مدده  كدده  یدده وه ئه

 .دا دیموكرات  حیزبی  شۆرشگێڕانی
 
 و ئدده ن، كدده ده یان كدده له گه  هاتووی ندده بڕان لدده  هێددزی  پشددتیوانیی  بدده سددت هه زیندددوو ئدداوا  كدده  ی شۆرشددگێڕانه و ئدده
 ك وه جیهدان  كانی وتنخوازه پێشدكه و ردۆسدت شه به  رێكخدراوه موو هده و ئێدران  ئدازادیخوازانی  كده  ی شێلگیرانه  باتگێڕه خه

 دوكتدور  هیدكردنی شده  بده یان كده دوژمنه بیندنن ده  كده  ی مانانه قاره و ئه نجام ره سه و، بینن ده خۆیان پشت  له پشتیوان
  پكێكی چه ك وه  یه فیداكاری مان  ك یه م ئه ، دایه  مێشكی  له  كوردی  لی گه  ی وه بزووتنه  ی وه تواندنه  یاڵی خه قاسملوو
  مری نده  مامۆسدتای و  دیموكراسدی  رداری سده  گدای باره  شدی پێشكه  پێویسدته  كه ن كه ده لدێ چاو  گوڵه  رمانه خه و له  چكۆله
  ناتوانێ رێژیم  ری ركوتكه سه  هێزی  له  دیكه  سی كه زاران هه  كوشتنی  كه زانن ده باش  دیاره وان ئه. ن بكه  یانی كه له گه

  رێگدای  لده  ی كده حیزبه  وه وێنه م كه  كی یه لێهاتوویی و  یی شاوه لێوه  به  كه  بێ  ره رێبه و ئه  خوێنی  له تنۆكێك  قای بارته
 و دیمددۆكرات  حیزبدی  كانی شۆرشدگێره  رگه پێشدمه و كدادر  بۆیدده ر هده. بدرد ده  وه وپێشده ره به دا  خودموختداری و  دیموكراسدی

  كده  كدردوه شداد  تایده هه تا هده بدۆ یان كده ره رێبه  گیدانی  وایده پێیان  كاته و ئه قاسملوو  حیزبی  دڵسۆزانی و ندامان ئه
 یشدتن گه تدا.  هێندابێ  دی وه دا ئێدران  له كوردیان  لی گه  كانی یه تی وایه ته نه  ومافه  دیموكراسی  یانی و ئه  كانی ئامانجه
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 رابدردوودا  ی مانگده ك یده م لده  تی تایبده  بده و ئێسدتا تدا  كده نوێنن ده  یه فیداكاری و  تی ئازایه و ئه ر هه ش ئامانجه و به
 . داوه نیشان خۆیانیان له
 

 ( وه بۆته باڵو ئێران  كوردستانی  نگی ده  رادیۆی  له 8631 - 3 - 27  ممه شه سێ  رۆژی  وتاره م ئه)
 

 ٢١١٩ی جووالی ٩: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 
  
 
 

  بیرەوەری
 

 
 
 
 
 
 

 مستەفا شەمامی

 
 ناسدیووە،و قاسدملوو دوكتدور شدەهید سیاسدییەکانی ئیددەئالە و ئاشدتەوایی و سیاسدی رەوەندگەی و كەساییەتی چۆنم
 بوو؟ شەهید تێدا بەداخەوە كە بوو نێهێنی ووتوێژی ئامادەی دوکتور بوو چۆن

 
 و گۆرەشدێر سدەردانی حیدز  بە پەیوەسدتبوون بدۆ كاتێدك مدانگەدا، سدی شدەری دەسدتپێکی لەسدەرەتای جار بۆیەكەم
 بدۆ گەرانەوە و لەشاخ مانەوەم بەدرێژایی دواتریش دیارە ئاشنابووم، قاسملوو دوكتور دەگەل كرد، پشتكاوێم ئاشی
 كۆمیسدیۆنی لە بەشدداربوون و ،٥كدۆنگرەی لە ناوەنددی كدۆمیتەی بدۆ كاندیدبوونم و ٤ كۆنگرەی لە بەشداریم و شار
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 كە حیددز ، ی٤ كددۆنگرەی شددوێنی مەهابدداد ئۆمێدددی سددینەما ئاپدداراتی وەتددایی لە كە فددیكس لیسددتی سددایكردنەوەی
 و سدددەفوارایی و دەسدددەالتخوازی ملمەالندددی سدددەرەتای دانیشدددتنەدا لەم)) بلووریدددان یەندددی كددداك نەمدددر و بەرێزیدددان

 بدوون، بەشددار تێددا شدار هەر لە ندوێنەر یەك و ،((دەسدتیپێکرد حیدز ، ئینشعابی سەرئەنجام لێکهەلبەزینەوە،وە
 لە جارێددك چەنددد ئەوەش دەگەل بددووم، ئاشددنا دوكتددوور پراگماتیسددتی كەسدداییەتی وە هددزر و بیددر دەگەل زیدداتر
 رەبەت لە گووزەریدان كە جدارەش هەر بەالم گەیشدتووم، بەخزمەتیدان ئاالن ناۆچەی و شیوەجۆ لە سیاسی دەفتەری
 .دەبووم فێر لێی و دەبووم خزمەتیدا لە بووم، بەرپرس لێی كە رەبەت رێكخراوەی لە دەكەوت،

 
 زۆریدددنەی کە ئەوەش دەگەل بدددم، یوگووسدددالویی بدددۆ وەالت دەرەوەی دەربدددازی خۆێنددددن بدددۆ دا بریدددارم ١٩٨٢ سدددالی

 بددۆ راسددپاردنی و مددوافقەت دەگەل قاسددملوو دوكتددور بەالم بددوون، رۆیشددتنم مخددالیفی سیاسددی دەفددتەری ئەندددامانی
 بەمەبەسددتی بۆخۆشددی كە پێدددام بەلێنیشددی و بددرۆم ئیسددپانیا بەرەو كە پێكددردم تەوسددییەی پێویسددت، هاوكدداری
 .دەكات سەردانمان و دێنێت تەشری  التین، ئەمریكای بەرەو دەروازەیەك كردنەوەی

 
 قووتابخدانەیم دەرفەتدی گەورەتدرین قاسملوو، دوكتور شەهید سەردانەکانی دەستپێکی و ئیسپانیا لە بەجێگیربوونم

 بە ئەگەر بددۆیە بددوو، فەراهەم بددۆ دەولەتددمەردە ئەو سیاسددی لەرەوەنددگەی زیدداتر ئاشددنایی و لێفێربددوون زیدداتر بددۆ
 و لێفێربددوون دەرفەتددی حیددز ، رێددبەری ئەندددامانی لە زیدداتر زۆر كە بددكەم ئیدددعا دەتددوانم نەقەبلێددنن ئیغراقددی
 قاسملووم دووكتور نەمر بەرپرسانەی و قاتعانە زۆر بەالم ئاشتەوایی و لەئاشتی پر سیاسی رێبازی دەگەل ئاشنایی

 دوواتددر هەربۆیەشددە دانددابوو، كددارگەری بەندددە عەقیدددەتی سیسددتەمی لەسددەر لەئەنجامدددا كە ببددوو، فەراهەم بددۆ
 پێكهداتەی سدایكردنەوەی بنەمدای قاسدملوو، دوكتدور و قدازی پێشدەوا نەمدران ئاشتەوایی لەرێبازی بەسوودوەرگرتن
 كددوردی بددۆ سیاسددی سددەروەری سددایكردنەوەی لەپێندداو ئاشددتەوایی نەقشددەرێگای خدداوەن كۆمدداریخوازانی بددزووتنەوەی
 .راگەیاند و دارشت م، كوردستان رۆژهەالتی

 
 براكدووژی شدەری كە لەوكاتددا ئێدران، دەگەل ووتدوێژ پدێش مداویەك بەتدایبەتی ئیسپانیا بۆ سەردانەكانی لەئاخر

 چەنددد رۆژهەالتە، كددوردی رزگدداریخوازانەی بددزووتنەوەی چارەنووسددی نیگەرانددی زۆر كە دەركەوت، بددۆم لەئددارادابوو،
 تەواوبدوون بەرەو خەریدكە ئێدراق و ئێدران شدەری دەیفەرموو بكات، ووتوێژ لە باس بەئاشكرا ئەوەی بێ بە جارێك
 و كادرەكدددددان دانیشدددددتنی: وەك سدددددەلبییەكانی لدددددێكەوتە بگدددددرە و براكدددددووژی و نددددداۆخۆیی شدددددەری بەالم دەروا،
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 هەرەشدەی تووشدی كدوردی بدزووتنەوەی گشدت بەئێدران، تەحویلددانەوەیان خدۆ یدان وە ئۆروپدا، بۆ خۆدەربازكردنیان
 لەم تەندددانەت مدددووحتەمەلە، چدددوونی لەنددداۆ و زەعددد  ئەگەری بدددروات ئددداوا ئەگەر و هێنددداوە، هێندددان هەرەس

 بدۆ دەربدازبوون بدۆ کە لێکدردم داوایدان ئاستێكدا لەهەر كادرەكان ئەگەر كە لێكردم داوای پێشتر زۆر پەیوەندییەدا
 . نەدەمەوە جوابیان بکەم، هاوکاریان وەالت دەرەوەی

 
 كە كددورد، رزگدداریخوازی بددزووتنەوەی چارەنووسددی دەربددازكردنی لەپێندداو قاسددملوو دوكتددور مددن، بەقەندداعەتی بددۆیە

 لەالیەكیتددرەوە،و وكددۆمەلە حدددكا نێددوان شددەری و لەالیەك دیمددۆكرات بددالی دوو نێددوان براكددووژی شددەری لەئەنجددامی
 و الوازی هەرەشدەی و ئیستراتێژیك لەئامانجی دوركەوتنەوە تووشی شەرە ئەم سەلبییەكانی لێكەوتە كۆی هەروەها
 .شەهیدبوو داناو،و سەری تاران دەگەل بەدانیشتن قازی، پێشەوا نەیوێ كرابوو، نەمان

 
 كەسداییەتیەكی خدۆی، سدەردەمی دەولەتدمەدی و سیاسدەتوان وەك قاسدملوو، دوكتوور نەمر بلێم دەتوانم لەكۆتاییدا
 و پراگماتیست قازی پێشەوا نەمر وێنەی و دەكرد سیاسەتوانی پۆلیتیكدا رێوال لەچوارچێوەی واتە بوو، واقعیگەرا

 قاسدملوو دوكتدور لەرەوندگەی بدوو، ماندا بدێ ،”هدیچ یدان هەمدوو یدان سیاسەتی” قاسملوو دوكتور بۆ. عەمەلگەرابوو
 دەگەل هەبدوو، مدافخوازی و مدافەوانی دەرفەتی و سیاسی گووزینەی سەد واتە رەقەم سەد دا، سەد و سیفر لەنێوان
 واقعییەتدی بەپدێ بدوو ئامدادە پراگماتیسدتانە بەالم بدوو، سدەربەخۆیی واتە سەد رەقەمی دوكتور ئیدەئالی ئەوەش
 دەرفەت بچددووكترین قۆسددتنەوەی كددورد، سیاسددی خەبدداتی دۆخددی و سیاسددی ژیددنگەی سروشددتی وە مكددانی، و زەمەنددی
 ماندوونەناسدانە دەستخسدتنی لەپێنداو و وەربگرێدت بەهێندد سدەربەخۆییدا، وە سیاسی ئیدەئالی چێبوونی لەراستای
 شددا بێگوومددان مابددا، حەیاتدددا قەیدددی لە ئەگەر پێمددوایە بەرئدداورددا و تەحلیددل لەئدداخرین بددۆیە ببێددت، عەودالددی
 .دەبوو كوردستان رۆژهەالتی بۆ سەرۆكان ناو سەرۆكی

 
 پێبكەن رێزی بێ ناحەزان و نەیاران مەدەن رێگا

 

 بێت رێبوار پر رێبازیان، و رێگە و شاد روحیان
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 فریقا ڵ ئامریكای التین و ئه گه ردی له نستیتۆی هاوده ئه  وتاری دوكتور قاسملوو له

 
 "كورد تیی وایه ته نه ی وه جوواڵنه ر سه له  ڕه شه م ئه واری شوێنه و عێراق و ئێران ڕی شه"

 
 :وەبیرهێنانەوەیەک

 
 

 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
 قاسدملوو.د کدات ئەو". کوردسدتان" ڕۆژندامەی بدۆ کوردی سەر وەرگێڕایە فارسییەوە لە لەمەوبەر ساڵ ٣١ وتارەم ئەم
 هەم بسدەنگێنم، هەڵ خدۆم کداتی ئەو وەرگێڕاندی هەم تدا خوێندمەوە دیکە جارێکی ئەمڕۆ.. دابوو ژیان لە خۆی بۆ

 بەو مدن وەرگێدڕانەکەی. بخشدێنمەوە دا گرند  پرسدێکی سەر لە قاسملوو.د بۆچوونی و ڕوانگە بە چاو دیکە جارێکی
 تدام پدڕ مدن بۆ کات ئەو وەک هەر قاسملوو،.د وتارەکەی بەاڵم دەگرێ، هەڵ قسە بووم، تازەکار کات ئەو هۆیەوە

 .فیربوونە لێ جێگای و چیژ و
 

------ 
 م لدده. خایانددد  مددانگی ٣  ی نزیكدده  كدده كددرد ئوڕووپددا بددۆ  رێكی فه سدده قاسددملوو دوكتددور دا ١٣٦٧  هدداوینی كۆتددایی  لدده
 فریقا ئده و التدین  مریكای ئده  النی گده  ڵ گده  لده  ردی هداوده  نسدتیتۆی ئه  بانگهێشدتنی ر سه  له ئیسپانیا  له دا  ی ره فه سه

  ی وه جوواڵنده ر سده  لده  سدتانه وه قه ته و ئده  واری شدوێنه و عێڕاق و ئێران نێوان  له ستان وه قه ته ر سه  له  كۆنفرانسێكی
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  وه خددواره  ی مدده ئه.  وه دایدده  كانی پرسددیاره  اڵمددی وه نیوێددك و عات سدده  بدده نیزیددك پاشددان. كددرد پێشددكێش كددورد  لی گدده
 : دایه  كۆنفڕانسه و له هیدمان شه  ری رێبه  كانی قسه  قی ده  رگێڕاوی وه
 
  دواوه  بده زێنی دڵتده زۆر ئاكدامی تاڵو دوو ر هده بدۆ كێشدا، ی درێدژه سداڵ شدت هه ی نیزیكده  كه عێراق و ئێران ڕی شه
 و  خۆشدخانه نه و  قوتابخانده زاران هده وێدران، دێدی و شدار دان سده برینددار، و كدوژراو میلیدۆن ك یده  لده زیاتر  .بووه

 م ئده كانی ئاكامده  لده ك یده كورته حداڵ، و ماڵ بێ و  ئاواره ئینسانی میلیۆن  به وتوو، كه ڵك كه  له ئابووریی بنیاتی
  له ی كه یه وانی ره  واره شوێنه كرێ، ده راورد به دۆالر میلیارد ٥١١ تا هه ٣١١  به ڕ شه ماددیی كانی زیانه ر گه ئه. ن ڕه شه
 . بمێنێ ر هه ش دیكه ساڵی یان ده تا  نگه ره و  نایه كردن راورد به
 
 و ئدده ت ناندده ته كێك، چدده  جددۆره ر هدده  لدده دیفدداع بددێ ڵكی خدده كوشددتاری بددۆ دا،  یدده خوێندداوی  ڕه شدده سدداڵ شددت هه م لدده
  مده ئه ر هده.  رگیدراوه وه لك كه ، كراوه نع مه كان یه یی وه ته نێونه  بڕیارنامه پێی  به رگرتنیان لێوه لك كه  كه ی كانه چه
 دا دوور كی داهاتوویده  لده ر گده مه چدوونی نێدو  لده  كده وا كی یده تی دوژمنایده هدۆی  بۆته دا دراوسێ لی گه دوو نێو  له

 م ئده ی دیكده ئاكدامێكی كان ماڵده بنه شدانی ڵوه هه لێدك و، واندی ره كانی یه خۆشی نه رووحی، كانی بره زه.  نیه ئیمكانی
 و مداددی زیدانی كانی ئاكامده پداش. بوو نده دا پدێ  لده ی تدهاڵو دوو م ئده النی گده قدازانجی هدیچ  كده ڕێك شده. ن ڕه شه

 ١٩٨١ سدێپتامبری  له ڕیان شه  كه ی جێگایه و له راست خۆیان تاڵو دوو ر هه ئێستا ، ره ماڵوێرانكه  ڕه شه و ئه ئینسانی
 نی الیده له بداس كدرێ ده راسدتی  بده داخدوا دا  زێنده دڵته  بیالنده م ئه ر رامبه به  له جا.  وه بیننه ده كردبوو پێ ست ده دا
  بده ڕدا شده  لده توانایدان و هێدز ی ره بده ره به سدتچوونی ده  لده هدۆی  بده تاڵو دوو ر هده بكرێ؟ دا ڕه شه م له وتوو ركه سه

 رووی  له ئێرانیش بوو، س ئاگربه داواكاری  وه ره وبه مه  له ساڵ ند چه  له عێراق. كرد قبووڵ ستانیان وه  قه ته ناچار
 دڵدی یلی مده ی وانه پێچه  به زانی، ده" ئیالهی تی نیعمه"  به ڕی شه  كه ینی خومه. كرد قبووڵی نجام ره سه  وه یه ناچاری
 قبددووڵكردنی بۆخددۆی  كدده ینی خومدده دا راسددتی  لدده. راكێشددا ئاسددایش نی نجومدده ئه ی٥٩٨ ی بڕیارنامدده بددۆ ملددی خددۆی

 تی حاكمییدده  كدده كددرد قبددووڵ سددتانی وه  قدده ته  وه ئدده ر بدده له نیا تدده دانددا، ژار ی وه خواردندده مانددای  بدده ی بڕیارنامدده
 م ئده. وتبوو كده ترسدی مه  لده ڕ، شه ڵ گه له ڵك خه زیاتری ڕۆژ  به ڕۆژ كانیی ره ربه به و تی دژایه هۆی  به كان ئاخونده

 و، دا ده نیشدان دا ڕ شده كانی ره بده بدۆ چدوون  لده الوان بدواردنی خدۆ و، گشتی تیی زایه ناڕه  له خۆی  یه كانی ره ربه به
 ندد چه كانی یده نیزامدی  شكسدته. سدتاندنی ئه  ره پده هدۆی  بوونده ده كان یه تیاڵ كۆمه  یه بایی ناته و ئابووری یرانی قه

   یه وره م ئه ر هه دا حاڵێك  له خوارێ،  هاتۆته زۆر رێژیم كانی كداره چه  هێزه ی وره  كه دا نیشانی دوایی مانگی
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 .كرا ده ر سه  له حیسابی ئیسالم شكریانی له بوونی هێز  به كیی ره سه هۆی ك وه مێك رده سه
 
 كدداری بددۆ رێددژیم بردنددی نا پدده ئاكددامی  كدده دا یی وه تدده نه نێددو یدددانی مه  لدده ئیسددالمی كۆمدداری ی وه وتندده كه ریك تدده

 و گیدر و، ك الیده  لده بدوو دیپلۆماسدی ئوسدوولێكی موو هده پێندانی ژێدر  لده و، مدرۆ  مدافی پێشێلكردنی ،تێرۆریستی
 هدۆی  ببوونده  دیكده كی الیده له نێوخدۆیی ی له سده مه هێنددێك و نی مه قه ته و ك چه كردنی دابین  له رێژیم كانی گرفته
 .دا تی رایه رێبه نێو  له لێشێوان ر سه و ترس ها روه هه و، رێژیم رووی سه كانی ئۆرگانه نێو  له ت نانه ته بایی ناته
 كانی ئاخونده رزۆكی له تی حاكمییه ، مریكاوه ئه ن الیه  له تی تایبه  به فارس نداوی كه  له كان تهاڵ سه ده  وره گه فشاری
  له  شه ڕه هه جیددی  به ڕ شه ی درێژه  كه وت ركه ده بۆی ینی خومه تی حكوومه.  وه یه ترسی مه  خستبووه پێشوو  له زیاتر
 .كرد قبووڵ ستانی وه  قه ته ناچار  به پاراستنی بۆ  بۆیه. كا ده تی  وجوودییه مه و مان
 

 وتدی ره.  نیده ڕ شده  به كجاری یه هاتنی كۆتایی مانای  به دا تاڵو دوو نێوان  له ستان وه قه ته بوونی قامگیر سه  دیاره
 یشدتن گه.  دایده پێش  له درێژ و دوور كی رێگایه وام رده به كی یه ئاشتی  به یشتن گه بۆ  كه دا ده نیشان وا كان وتووێژه

 سدت ده  لده بدوون دڵنیا یانی ت،اڵو دوو نێو  له كان یه ناكۆكی چوونی نێو  له  به پێویستی وام رده به كی یه ئاشتی  به
 رایدان ن خداوه و پسدپۆران. تاڵو دوو نێدوان هاوكداریی  گاتده ده تا هده ، كتردایده یه نێوخۆیی كاروباری  له دان رنه تێوه
 و ماند  نددین چه  یده وانه  لده ئاشدتی وتووێژی دا،  تهاڵو دوو و له تی ڕه بنه كی گۆڕانكارییه بێ  كه نگن كده یه دا  وه له
 .بێ هه ی درێژه ساڵ ند چه ت نانه ته
 
  كدده سدداڵێك)١٩٧٥ سدداڵی ڵ گدده  لدده ١٩٨٨ سدداڵی كددانی رووداوه كی یدده ك وه چدداولێكردنی دا ئێسددتا رجی لومدده هه  لدده

 كورد لی گه ی وه نهاڵجوو تێكشكانی هۆی  به بوو و، كرا ئیمزا دا عێراق و ئێران نێوان  له  زیره لجه ئه ی وتننامه رێككه
 ر رامبده به  لده ی"العدر  شد "  لده شێك به عێراق  كه كات و ئه.  نیه دروست شتێكی( بارزانی فا مسته تیی رۆكایه سه  به

 نددیی تمه تایبه هدۆی  بده كورد ڕینی راپه تیی رایه رێبه ئێران،  به دا عێراقی كانی كورده ڕینی راپه  به دان نه تی یارمه
 .دا  وه سته ده  به خۆی سانا و سووك و، رابگرێ خۆی نوێ رجی لومه هه  به ر رامبه به یتوانی نه یی، شیره عه هێزی  به
 
  خۆیان جێگای  له ر هه ڵگیرساند هه خوێناوییان و درێژ ئاوا ڕێكی شه ی هۆیانه م ئه ، جیاوازه ئێستا رجی لومه هه
  ش "  له ت تایبه  به كان سنووره دیاریكردنی:  له بریتین  كه ین كه ده گرینگترینیان  به  ئیشاڕه نیا ته  ئێمه. ماون
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 نجام ره سه و،  زنیخوازانه مه یلی مه و ویست ، وه یه كانی نه مووالیه هه چاوگرتنی ر به  له  به كورد ی له سه مه دا،" العر 
 . یه هه مێژوویی و  مێژینه  له كی یه ریشه  كه فارس ناسیۆنالیزمی و   ره عه ناسیۆنالیزمی نێوان ی كێشه

 
  كده ئێدران ژیمدیێر. بگدرین چداو ر بده  لده بدێ ده ش رێژیمده دوو و ئده جیاوازی لێك واوی ته  به ی فه لسه فه و رۆك نێوه

  كده دا  تاندهاڵو و لده تی تایبده  بده كان موسدوڵمانه  تدهاڵو باری كارو  له ردان ستتێوه ده  رایه بونیادگه ی شیعه رێژیمێكی
 .زانێ ده خۆی پیرۆزی ركێكی ئه  به بن، زهه مه  شیعه دانیشتوانیان  له زۆر كی یه راده
 

 بۆ ش دیكه جارێكی بۆ  كراوه ش دابه دا ر سه  به كوردستانیان ی تانه وڵه ده و ئه و  وه بێته دووپات مێژوو ر گه ئه ئێستا
(  مده كه وتۆ ئده شتێكی ئیمكانی  كه ند رچه هه) ون كه رێك  وه پێكه كورد، لی گه نیشتمانیی ی وه نهاڵجوو شكاندنی تێك
  یده بریتدی ویش ئده:  وه مێنێته ده رێگا ك یه نیا ته كان كورده بۆ دا وتۆ ئه رجێكی مه لو هه  له ن؟ بكه چ بێ ده كان كورده
 باسدی مجار ئده  كده بڵێدین بدێ ده ئاشدكرا  بده. ن بكده خۆیدان  لده دیفداع  وه هێزیانده موو هده  بده و بگدرن ك یه:  كه  وه له

 ی درێدژه ر هه دا الدێ شارو  له كورد لی گه خۆڕاگریی و كانی ره ربه به.  دانیه گۆڕێ  له دان وه سته ده به خۆ و تاڵ ئاشبه
  بده دراو سدازمان واوی تده  بده كی یده وه نهَ  جدووال ۆمڕ ئه. گیرێ رده وه ڵك كه باتیش خه كانی شێوه واوی ته  له و، بێ ده
 ئێدران نێدوان  له ڕ شه ستانی وه  قه ته رجی لومه هه  له.  دایه گۆڕێ  له دا كوردستان  له  وه شۆڕشگێره كی یه تی رایه رێبه
 : شانه ر سه  له گرینگیان ركی ئه دوو كان كورده دا عێراق و
 
 پدانی گۆڕه  لده خو ربه سده كی هۆیده ك وه خۆیدان ، كدارانده چه باتی خده  به دان درێژه وێڕای بێ ده كان كورده دا پێش  له

 رچاویان بده  لده ئێستا تا  كه ك یه راستی  له جیهان ڵكی خه  پێویسته. ن بده نیشان دا ڕاست نێوه تیاڵ رۆژهه سیاسیی
 ر هه ڕ شه یانی ، نیه دا گۆڕێ  له ڕ شه ك یه نیا ته دا  یه ناوچه م له  كه  یه مه ئه ویش ئه بن، ئاگادار باش  ته شاردراوه

 دا خدۆی  لده عێدراق، و ئێدران نێدوان سدتاندنی وه  قده ته.  یده هه ڕ شده سدێ ڵكو بده.  نیده دا ئێدران و عێدراق نێدوان  له
 كی الیده  لده عێدراق تی حكومده و عێدراق كانی كورده و، ك الیه  له ئێران تی حكوومه و ئێران كانی كورده نێوان ئاشتیی
 ر سده چاره كدورد ی له سده مه كاتێدك تا هه و بێ ده ی درێژه ر هه كان كورده باتی خه دا ئاكام  له.  نیه  دواوه  به ی وه دیكه
  بده  كده ، یده وه كردنه بیدر  شدێوه م ئده  بگدوترێ  پێویسته. نابینێ  وه خۆیه  به وام رده به كی یه ئاشتی  كه ناوچه كرێ، نه
 كانی سدنووره  لده جێگیدر كان كگرتوه یه  وه ته نه رێكخراوی دێرانی چاوه عێراق و ئێران نێوان ئاشتیی بوونی قامگیر سه
 و لده كیلدۆمیتر ٥١١  لده زیداتر دا راسدتی  لده.  نیده زیداتر یاڵێك خده نابن، ڕ شه ی وه ڵگیرسانه هه شاهیدی ئیدی تاڵو
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  لده شدێكی  بده مڕۆ ئده  كده ك یده ناوچه.  كێشراوه دا كوردستان نێو بە  وه كاته ده جیا لێك عێراق و ئێران  كه ی سنووره
 . دایه كورد نیشتمانیی ی وه نهاڵجوو دێریی چاوه ژێر
 

 جێی زۆر راستی  به. ن بده وڵ هه كورد ی له سه مه كردنی یی وه ته نێونه بۆ كان كورده  كه  یه وه ئه گرین  ركی ئه م دووهه
  وتده كه كان كورده دژی  به شیمیایی كی چه هاتنی كار  به ی له سه مه گۆڕی  هاتنه دوای نیا ته كورد ی له سه مه  كه  داخه
 كارهێنانی بده  بده كدورد ی له سده مه ی وه سدتنه به  لده بێ ده شتێك موو هه  له ر به. یی وه ته نه نێو رای و بیر سرنجی ر به
 ٢١ ی له سده مه. چاو ر به  بخرێته  وه كانییه نه الیه موو هه  له كورد ی له سه مه  پێویسته. ڵگرین هه ست ده شیمیایی كی چه
 خۆیدان نووسدی چاره گرتندی  وه سدته ده  بده مدافی و دێدنن پێدك ك یده وه ته نه  كه گۆڕێ  بێته پیاو و ژن میلیۆن٢٥ تا هه
. جیداوازن لێدك اسدییسی رێژیمدی نی خداوه  كدراوه ش بده دا ر سده به كوردسدتانیان ی واڵتانده و ئده  كده  ئاشدكرایه.  یه هه

 وێ ئێسدتای، رانی رێبده بدواردنی خدۆ و نگی بێدده ڕای ره سده و، دا ده سدین   لده دێموكراسدی و ئۆرووپدا ردی به  توركیه
 دا ئداوا زعێكدی وه  لده. بدێ كدان كورده یی وه تده نه مدافی و تی سدایه كه ناسدینی  بده ناچدار رۆژێدك نجام ره سده  كه چێ ده

 . ربگرن وه ڵك كه خۆیان كانی داخوازه لماندنی سه ستی به مه  به قانوونی ئیمكاناتی  له توانن ده كان كورده
 
 تی سدایه كه پاراسدتنی بۆ كان كورده ، زاڵه ڕاست نێوه كانی ده سه ی شێوه ئیستبدادێكی  كه دا ئیسالمی كۆماری  له چی كه
  بده جۆر شنی چه  به توانێ ده نووس چاره دیاریكردنی مافی. بگرن  وه سته ده  به ك چه بوون ناچار خۆیان، كانی مافه و

 و فیدددرالیزم خودموختدداری،:  لدده بددریتین  كدده بگددرێ  وه خۆیدده  بدده جددۆر  بدده جددۆر ی شددێوه و شددكڵ و گددۆڕێ  بێتدده جددۆر
 .خۆیی ربه سه
 
 خودموختداری و ئێدران بدۆ دێموكراسی  ئێمه حیزبی دروشمی و،  بژاردوه ڵ هه خودموختاریمان شكڵی  ئێمه دا ئێران  له
 رجی لومده هه ها روه هده و مێژوویدی كانی زموونده ئه  به سرنجدان  به . دایه ئێران تیاڵو ی چێوه چوار  له كوردستان، بۆ

 . یه بینانه واقیع دروشمێكی  ئێمه دروشمی  كه ین بڕوایه م ئه ر سه له  ئێمه ، كه ناوچه ژێوۆپۆلیتیكیی
 

 زمدانی وێ مانده ده و خۆمدانین نگی رهده فه پاراستنی خوازیاری  ئێمه.  یه ساده واو ره داخوازێكی خودموختاری، داخوازی
 كوردی زمانی  به هێنان بار و فێركردن بێ ده كوردستان  له. بناسرێ سمی ره زمانی  به دا ئێران كوردستانی  له كوردی
 سدت ده  بدرێتده كوردسدتان نێوخدۆی بداری و كدار و، ر ده  بێتده ندد ناوه ك یده پداوانی  لده بدێ ده سیاسدی تیەاڵس ده بێ،
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  كده  یده وه ئه  داخوازانده م لده تی ڕه بنده سدتی به مه. بژێدردرێن ده ڵ هده دێموكڕاتیك ی شێوه  به  كه كورد لی گه رانی نوێنه
 ت نانده ته و دوو  جده ره ده تیاڵهداوو  بده و كرێ نده لدێ چاویدان  بێگانده ك وه دا خۆیدان تیاڵو  له  دیكه چی كان كورده
 . ژمێردرێن نه سێ  جه ره ده
 
 سدتهێنانی ده وه و خودموختداری بدۆ ئێدران كدانی كورده  سداڵه یدان ده.   تاوانێكده  جدۆره دا ئێدران  لده بدوون كورد مڕۆ ئه
 ر سده  بده خوازراو نده رێكی شده  كده  وامده رده به سداڵی  ده ئێسدتا ر هه. ن كه ده بات خه خۆیان كانی مافه ترین تایی ره سه
  لده  رگه پێشدمه ٤٥١١ بدوونی هید شده و دیفداع بێ ڵكی خه  له س كه زار هه نجا په چۆیاڵ قه ڕای ره سه  .پاوه سه دا  ئێمه
 یشدتوون گه سدتمان ده  بده ی تازانده  واڵه هه و ئه پێی  به.  یه هه ی درێژه روا هه  ئێمه كانیی ره ربه به دا بات خه یدانی مه

 بدۆ نداتوانێ  هێرشده و ئده. دان نددی ناوه كوردسدتانی ر سده بدۆ  وره گده هێرشدێكی كردندی  ئامداده حاڵی  له كان ئاخونده
 رانی نیگده زۆر كجار یده  ئێمده ماڵ بده. پدێش  بێنێتده وتۆ ئده گرفتێكی و گیر ن كه ده پارتیزانی ڕی شه  كه كان رگه پێشمه
  لده شدێك به خودموختداری  كده گدرین داده  یه له سده مه م ئه ر سه له پێ  ئێمه  بۆیه ر هه. دیفاعین بێ ڵكی خه نووسی چاره
 و تدوانێ ده یی وه تده نێونه ڵی كۆمده. بكدرێ لدێ چداوی تداناڵو خۆی نێو كی یه له سه مه ك وه نیا ته نابێ و  مرۆڤه مافی
 زۆر  سدته به مه و بده ر هده. بكدا دیفاع خودموختاری مافی  له ها وه ر هه و، گشتی  به كورد لی گه كانی ئامانجه  له بێ ده

 دێریی چدداوه ژێددر  لدده عێددراق و ئێددران نێددوان كددانی وتووێژه سددتووری ده  لدده كددوردیش ی له سدده مه بكددرێ داوا  پێویسددته
 .بگونجێ دا كان كگرتوه یه وه ته نه ی رێكخراوه گشتیی سكرتێری

 
 هداو م ئده.  دانداوه باشدی وارێكی شوێنه تاناڵو  له زۆر شێكی به باری كارو ر سه  له ئێستا تا یی وه ته نێونه نگیی هاوده
 تواندای  دیكه جارێكی دان دژوار زعێكی وه  له ئێستا  كه كان كورده وای ره داخوازی  له نگری الیه  به توانێ ده  یه نگی ده
 .بنوێنێ خۆی

 
 حیزبدی ماندای واو تده  به ئۆگری ری نیشانده" كوردستان بۆ خودموختاری و ئێران بۆ دێموكراسی" دروشمی ڵبژاردنی هه
 ها روه هده و حیدز  نێوخدۆی دێمدوكراتیكی واوی تده  بده یاسدای و ئوسدوول  لده  یه راستی م ئه.  یه دێموكڕاسی  به  ئێمه
 .گرێ ده  رچاوه سه دا تاڵو خۆی نێو  له پلۆرالیزم بۆ  ئێمه حیزبی رێزی

 
  ی پێشینه بێ وتووی دواكه ندێكی ڵبه مه  له پاراستنی، و دێموكراسی بردنی  ڕێوه به  كه ن بكه قبووڵ لێ شم وه ئه
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 بدۆ ئێسدتا تا ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی تیی رایه رێبه.  دژواره زۆر كارێكی دا ڕ شه حاڵی  له و دێموكراتیك
 و وڵ هده دا، كوردسدتان كانی ناوچده  لده هدا وه ر هده و حیدز  نێدو  له دێمۆكراتیك ئوسوولی بردنی  ڕێوه به و پاراستن

 . دێنێ كار به دا  بواره م له خۆی توانای موو هه دواش و مه  له و،  داوه نیشان خۆی  له رینی به تێكۆشانێكی
 
 گرتوو بنه و جێگیر كی یه دێموكراسی بێ.  یه هه دێموكراسی تیی ڕه بنه و كی ره سه خشی نه  به ومان پته كی بڕوایه  ئێمه
 نیا تده. بدێ ده دا چدوون نێدو  له ی شه ڕه هه و ترسی مه ر رامبه به  له كات موو هه كوردستان خودموختاریی دا، ئێران  له
 دێمددوكراتی حیزبددی.  دایدده ئێددران  لدده قامگیر سدده كی یدده دێموكڕاسددی بددوونی كوردسددتان، خودموختدداریی ری به سددته ده

  فڕۆكده  لده تێرۆریزمدی مووكات هده ، خدۆی رێبدازی و ئوسدوول پێدی  بده دێمدوكرات رێكخراوێكی ك وه ئێران كوردستانی
 ك یده وه كرده ر هده  ئێمده حیزبدی گشتی  به.  وه كردۆته د ره گرتن،  بارمته و  وه دانانه بۆم   گاته ده تا  بگره  وه رفاندنه

 هدیچ  بده  ئێمده.  وه كاتده ده د ڕه  وه یده ترسدی مه  بخاتده دیفداع بدێ و نیزامدی  یره یده فڕادی ئده تیی هێمنایده و ژیان  كه
 سیمای و بترازێین كانمان ئوسووله  له ن، كورتخایه و بلیغاتی ته وتی سكه ده هێندێك  به ت باره سه نین  ئاماده جۆرێك
 . ین بكه وشدار خه  ناسراوه ئینساندۆست و دێموكڕات رپرس، به سیاسیی حیزبێكی ك وه  كه مان كه حیزبه

 
 ! ڕێز  به دۆستانی

 
: ڵدێ ده كدوردی ندێكی په.  یه هه یی وه ته نێونه ڵی كۆمه سیاسیی و وی عنه مه پشتیوانیی  به زۆرمان كی پێویستییه  ئێمه
. ڕێین گه ده دا دۆست دوای به  ئێمه  بۆیه ر هه ، زۆره دوژمنیان كان كورده  وه داخه به". م كه دۆست زار هه و  زۆره دوژمنێك"

 . وه دیتبێته خۆمان بۆ دۆستمان هێندێك دا  تاالره م له مڕۆ ئه دارم هیوا
 

 . وه بۆته باڵو دا(١٩٨٨ دیسامبری) ١٣٦٧  زی رماوه سه(( كوردستان))  ی رۆژنامه  ی١٤٤  ژماره  له
  

 (وریا قادر)گرتوومە خۆم کامێرای بە وێنەکەش
 

 ٢١١٩ی جووالی ٧: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 قاسملوو،پڕاگماتیزمی بەپڕەنسیپپڕاگماتیزمی دوکتور 

 
 

 
 
 
 
 
 

 دوکتور ئیدریس ئەحمەدی

  
 کەسددانی و ڕۆژنامەوانددان لەگەڵ چدداوپێکەتن لە هەروەهددا سیاسددییەکانیدا، لێدددوانە لە بەردەوام قاسددملوو دوکتددور

 و لێددددوان لە دیدددکەوە، الیەکدددی لە ".واقعبیدددنە" حیزبێکدددی دێمدددوکرات حیزبدددی کە دەکدددردەوە جەختدددی ئاکدددادێمی،
 بداو تێگەیشتنی بەپێی ".بەرپرسیارە حیزبێکی" دێموکرات، حیزبی کە دەکردەوە دووپاتی بەردەوام نووسراوەکانیدا،

 ئایدیالیزمددا یدان مەرامدتەوەر سیاسدەتی لەبەرانبەر سیاسەتکردن لە جۆرە ئەو ،"واقعبینانە سیاسەتی" چەمکی لە
 باو تێگەیشتنی. دەدرێ بیسمارک و ماکیاڤێلی وەک کەسانێک سیاسی فکری بە ئاماژە پەیوەندییەدا، لەو و دادەنرێ

 یدان سیاسدەتڤان دەسدەاڵت، ڕاگرتندی یدان دەسدەاڵت بە گەیشدتن بدۆ کە وابوو ڕای ناوبراو کە ئەوەیە ماکیاڤێلی لە
 هێز یەکالکەرەوەی دەوری سەر لە پێداگری بیسمارکیش. بکا ڕەچاو ئەخالقی پڕەنسیپێکی هیچ نابێ سیاسی رێبەری
 و خەڵدک کدۆمەاڵنی متمدانەی وەدەسدتهێنانی بە دەدا گرنگدی بەناوبانگی وتەیەکی نموونە، بۆ دەکرد؛ سیاسەتدا لە

 .دەکرد دێموکراتدا حیزبی سیاسەتی لە شەفافییەت لە پێداگری بۆیە سیاسەتدا، لە بەرانبەر الیەنی تەنانەت
 و دادەڕشدت هێدز پارسدەنگی تیشدکی بەر لە سیاسدەتی واتە بدوو،" پڕاگماتیسدت" هەروەها قاسملوو دوکتور هەڵبەت
 هاوبەشددی ئامددانجی بە گەیشددتن بددۆ دەکددرد دیددکە سیاسددی الیەنددی لەگەڵ هاوپەیمددانی بایددا، پێویسددت شددوێنەی لەو

 .بوون جیاواز دێموکرات حیزبی لە مەرامیسیاسییەوە ڕووی لە کە الیەنانەی ئەو واتە سیاسی،
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 لە قاسدملوو دوکتدور پڕاگمداتیزمی ئەمەیە .بوو بەپڕەنسیپ پڕاگماتیزمێکی قاسملوو، دوکتور پڕاگماتیزمی هەڵبەت
 هدیچ بەاڵم دەندوێنێ، لەخدۆ پڕاگمداتیزم ئیسدالمیش کۆمداری نمدوونە بدۆ. دەکداتەوە جیدا دیدکە الیەنی پڕاگماتیزمی
 .نێودەوڵەتیدا ئاست لە نە دژبەرانی، لەگەڵ نێوخۆ لە نە ناکا، ڕەچاو سیاسی ئەخالقی پڕەنسیپێکی

 
 دوو نێددوان لە جیداوازی بەرجەسدتە، سیاسدی بیرمەندددانی هاوشدێوەی دەبدێ دەکەیدن، قاسددملوو دوکتدور باسدی کاتێدک
  دوکتوراکەیدا تێزی لە .بوو ئایدیالیست زۆرتر قاسملوو دوکتور گەنجیەتیدا، قۆنایی لە. بکەین ژیاندا لە قۆناغ
 مەوجدوودی مدۆدێلی بەپێدی سۆسدیالیزمی هەمدیش بدوو، سەربەخۆییخواز هەم دەردەکەوێ؛ ڕوونی بە ئایدیالیزمە ئەم

 لەبەرچدداوگرتنی بە دێمددوکرات، حیزبددی ڕێددبەری بە دەبددێ قاسددملوو دوکتددور کە کاتێددک بەاڵم .دەویسددت ئەوکددات
 و نداوچەیی سیاسەتی واقعیاتی وێڕای کوردستاندا سەر بە حاکم دەوڵەتانی و کورد گەلی نێوان لە هێز پارسەنگی

 سۆسددیالیزمی لە بەرە بەرە هەروەهددا. دەکددا دیدداری دێمددوکرات حیزبددی ئامددانجی وەک خودموختدداری نێددودەوڵەتی،
 دوکتددور. دەکددا پەسددەند یەربددی دێموکراسددی سۆسددیال دواجددار و دەکەوێددتەوە دوور شددەرقی ئەورووپددای لە مەوجددوود
 ئامدادە بۆیە دێموکراسی، و ئازادی لەگەڵ ناتەبایە مەوجوود سۆسیالیزمی کە دەرکەوتبوو بۆی ئەزموون بە قاسملوو
 .بکا خۆیدا سیاسی فکری بە پێداچوونەوە کە بوو
 
 و ژیدرانە سیاسدەتی بەڵکدوو نییە، سیاسی مەرامی یان ئەخاق پێچەوانەی قاسملوو دوکتور پڕاگماتیزمی پێیە، بەو

  .سیاسیدا ئامانجی بە گەیشتن پێناو لە بەرپرسیارانەیە
 

 واتە ئایددیالیزم، لەگەڵ هەیە جیداوازی بەاڵم سیاسدی، مەرامدی یان ئایدیال لە نییە بەتاڵ پراگماتیزم کەوابوو،
 لە کرابدێ دروسدت لێکددانەوەی ئەوەی بدێ بە یان مەوجوود واقعی لەگەڵ بن ناکۆک زۆر کە مەرامگەلێک هەڵگرتنی

 الیەنێکددی ئەگەر دیددکە، واتددایەکی بە. مەرامددانەوە بەو پەیوەندیدددار سیاسددی ئامددانجەی بە گەیشددتن زەمیددنەی سددەر
 دەکدا، پەرێشدان خەڵدک تەنیدا نەک بگدا، بەرزەفدڕ سیاسدی ئامدانجێکی بە نەبدێ ئەوەی هێدزی یان توانایی سیاسی
 .دەبێ شکست تووشی دواجاریش و دەکا دروست خۆی بۆ زۆریش دوژمنی بەڵکوو

 
 یدان فکدر بە بەپێدداچوونەوە ئامدادەنەبوون واتە سیاسدی، دۆگمداتیزمی لەگەڵ هەیە جیداوازی هەروەها پڕاگماتیزم
  الیەنی لەگەڵ هاوکاری بۆ نەبوون ئامادە یان نییە، واقعبینانە کە دەرکەوتووە ئەزموون بە کە سیاسی مەرامێکی
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 .هاوبەش ئامانجی بە گەیشتن یان هاوبەش دوژمنی الوازکردنی پێناو لە جیاواز سیاسی
 

 ماندایەک؟ چ بە. بەرپرسانە ئەخالقێکی بە بوو پشتوەستوور بڵێین دەکرێ پڕاگماتیزم قاسملوو، دوکتور الی بەاڵم
 پێکهێنددانی یددان دەکددا دیدداری دێمددوکرات حیزبددی ئامددانجی وەک خودموختدداری قاسددملوو دوکتددور کاتێددک نمددوونە، بددۆ

 بدێ، خودموختدار هەرێمێکدی بتوانێ ئێران کوردستانی لەوێدا کە دەزانێ، مومکین بە ئێراندا لە فێدراڵی سیستمێکی
 بەوە ئاماژەی. کردبوو دیاری نێودەوڵەتی و ناوچەیی واقعیاتی وێڕای هێز پارسەنگی تیشکی بەر لە ئامانجەی ئەو
 پیرۆزیش و دروست هەرچەند سەربەخۆیی داواکردنی بۆیە کراوە، دابەش دەوڵەتدا چوار سەر بە کوردستان کە دەدا
 و عەرەبددی واڵتددانی لەوانە دیددکەش، واڵتددانی هەروەهددا دێنددێ، خۆیدددا لەگەڵ دەوڵەت چددوار هەر دژایەتددی بددێ،

 کوردسددتان دیددکەوە، لەالیەکددی. ندداکەن لددێ پشتیوانیشددی نەکەن، کوردسددتان سددەربەخۆیی دژایەتددی ئەگەر زلهێددزان،
 پێدیە، بەو .دوژمدن و نەیدار لە پێکهداتووە دەورەکەی چدوار ژێوۆپدۆلیتیکەوە، ڕووی لە بدۆیە ناگدا، دەریا بە دەستی

 کە دەکدرد پێدداگری قاسدملوو دوکتدور بڵێین، وردتر. سیاسەتدا لە ئەخالقییە ئەرکێكی بابەتییانە، لێکدانەوەیەکی
 کە بکدا دیداری سیاسدی ئامدانجێکی یدان بددا کوردسدتان خەڵکدی بە بەڵێنیدیەک یدان سدۆز نداتوانێ دێموکرات حیزبی
 الیەنە ئەو گەڵ لە هەیە جیداوازی هەروەهدا قاسدملوو دوکتدور پڕاگماتیزمی کەوابوو، .نەبێ وەدەستهێنانی زەمینەی

 ئیحساسددداتییەوە ڕووی لە جەمددداوەر لە بەشدددێک ڕەنگبدددێ کە دەکەن قسدددەیەک واتە پۆپۆلیسدددتن، کە سیاسدددیانەی
 پشدتیوانی کە ئەوەی پێنداو لە تەنیدا خۆویسدتانە ئەویدش دەکەن، لەگەڵ درۆیان ڕاستیدا لە بەاڵم بن، گوێڕایەڵی
 دوکتدور وتەی بە کە گرووپدانەن ئەو دیدکە نمدوونەیەکی. بدگەن دەسدەاڵت بە یدان بدکەن مسدۆگەر خۆیدان بدۆ خەڵک

 .دەکەن چۆڵ مەیدان دەبێ، بەرپا شەڕ کە کاتێکش شەڕن، خوازیاری دانوستاندندا، کاتی لە قاسملوو،
 
 بەرپرسدیاربوون وێدڕای پڕاگمداتیزم هەروەها واقعبینانە، سیاسەتی قاسملوودا، دوکتور سیاسی فکری لە پێیە، بەو
 رێبدوارانی ئەوەی بدۆ دێدنن پێدک سیاسدی چوارچێوەیەکی تێکڕا و هەیە پەیوەندییان پێکەوە سیاسی، ئەخالقی وەک

 .دابڕێژن سیاسەت سیاسیدا، هەلومەرجی و هێز پارسەنگی لە گۆڕان تیشكی بەر لە بتوانن قاسملوو ڕێبازی
 

 ٢١١٩ جوالی ی٦ هەتاوی، ی١٣٩٨ پووشپەڕی ی١٥ شەممە ،136 :ژمارەرۆژنامەی کوردستان 
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 چرای مااڵنە قاسملوو

 
 

 
 
 
 

 عەلی بداغی

 
 سدی. ئەو نداوی لە پدڕن وا هەر شدار شدەقامەکانی و کۆاڵن بەاڵم هێشتووین، بەجێی ڕێبەرمان قاسملووی ساڵە سی

 پیالنددی زراوچددووی ئێسددتاش ئەوان بەاڵم سددتاندووین، لددێ تدداوان و یەدر دەسددتی بە ڕێبەریددان قاسددملووی سدداڵە
 چدرای نەبێدتەوە ئێدواران و نەبێدتەوە لەدایدک خدۆر هەڵهداتنی لەگەڵ قاسدملوو نییە ڕۆژ ئێمەش الی و؛ نگریسیانن

 .نەکاتەوە ژوانگەیەندا هەموو بە سەر و مااڵن
 
 الی و، بەسوێیە هەروا زامە ئەم بەاڵم قەندیل، بەخوێنەکەی چن  بەورە گەیوەتە تەورە ئەم دەمی ساڵە سی ڕێک

 .پیرۆز ڕقی بۆتە ڕێبوارانی
 
 پێیان …بەڕێوەن هەر بەپێوەن؛ هەر ئەو خۆری ڕووەو ڕیزبەستووی کاروانی بەاڵم گالوە، شەنگەسوارمان ساڵە سی
 کوردستان هەموو و قاسملووە، پەیڤی نیشتمانە ئەم هەموو نەیانزانی بەاڵم دەدەن، گاڵە لێ فێرگەمان دەرکی وابوو

  خسدتی؛ خۆشەویسدتی، خوای گەیشتە دەهۆ و پیالن بە ئەهریمەن دەستی پووشپەڕدا ئێوارەیەکی لە. ئەون وانەکانی
 …دەسپێرێ ڕزگاریمان سبەینێی بە ئێوارانیش و دەژێتەوە ناخماندا لە بەیانییەک هەموو ئەو بەاڵم

 
 نادا هەدا ئەوەی بەاڵم گرتوە، ئارامی دنیایەدا ئەم ناوداری سووچێکی پێرالشێز، لە ڕێبەرمان قاسملووی ساڵە 63

  و دەکا داڵندا ماڵی بە سەر ساتێ و ئان هەموو کە لەبڕاننەهاتوویەتی هزری و نەسرەوتووی ڕووحی
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 …دەمانالوێنێتەوە
 

*** 
 

 شددتێک چ کە دەکددرێنەوە و دێددنەوە پرسددیارانە ئەم قاسددملوودا. د تێددرۆری سدداڵیادی لە سدداڵێ هەمددوو و سدداڵە سددی
 ئداوا مەرگدی، لە سداڵ 63 تێپەڕیندی دوای کە دەکاتەوە جیا کورد بزووتنەوەی دیکەی ڕێبەرانی لە قاسملوو دوکتور
 و بداوڕ و هزر: شت دوو بێگومان لەسەرە؟ هەروا چاوەکانی سیلەی و گرتوە لەنگەری خەڵکەکەیدا یادی ئاسمانی لە

 .ئەستاندنەکەی لێ گیان و مەر  شێوەی لەگەڵ قاسملوو، سیاسەتەکانی
 

 بەشدەکانی لە بگدرە کوردسدتان ڕۆژهەاڵتدی لە هەر نەک کورد دۆزی بردنەپێشێی لەسەر قاسملوو دوکتور کاریگەریی
 بە تددایبەتتری ماندداتەکی و قاسددملوو ندداوی بە تددایبەتیی ڕوخسددارێکی - باشددوور بەتددایبەت - کوردسددتانیش دیددکەی

 خددۆی نیشددتمانەکەی نێددو کێشددراوەکانی سددنوورە و لەتددوپەتکراو کوردسددتانی قاسددملوو. داوە ئەو سیاسددیی کدداراکتەری
 لە کدددام هەر لە کوردسدددتان بەسدددەر زاڵ ڕێژیمەکدددانی کە دەیددددی ناسدددیبوو؛ بددداش نەتەوەکەشدددی دوژمندددانی دەدی،

 بە گەیشددتن بددۆ دیددکەیە بەشددەکانی کددوردی لە چاویددان و ندداوێ خۆیددان کوردەکددانی چدداری نیشددتمانەکەی بەشددەکانی
 سددەروەریی و دۆز بەرژەوەندددیی لە نەتەوەکەت دوژمنددانی ندداکۆکیی دەکددرێ کە کددردین فێددری بددۆیەش مەرامەکانیددان؛

 کوردسدتان بەشدێکی لە کدورد بەرژەوەنددیی و پرس حسێبی لەسەر نابێ و ناکرێ بەاڵم بقۆزیتەوە، سیاسیتدا پرسی
 !خۆت بۆ بێ دەسکەوتێک لە چاوت

 
 کەندد» پڕ پرسەکەشی چارەسەری و خەبات ڕێگای پەرتەوازەن، و پەرەم پەرەم خۆی کورد دەیزانی مەزن قاسملووی

 بەرژەوەنددیی بنەمدای لەسەر بوو پارتنەرەوە و دۆست بەدووی دژوارەدا و ئەستەم ڕێگە لەم بۆیە ،«گەوە و لەند و
 .مرۆیی مەعنەوییاتی لە بوو پڕ هەگبەکەی ئەوەش بۆ. هاوبەش

 
 بە کداتە ئەو ڕەواکەی خەبداتە. دەگدرت سدیلەی و دەیڕواندی ڕوون بەڵکدوو نەیددەڕوانی، دوور هەر گەورە قاسدملووی
 و نەتەوەکەی مافەکانی بە هەم قووڵی باوەڕی ئەو. ئارامی و ئاشتی کەنارەکانی گەیشتبێتە کە دەزانی سەرکەوتوو

 بدۆ هەم و خۆی بۆ هەم باوەڕەش ئەم باجی هەبوو؛ یەکتر تەنیشت لە دی ژیارەکان و خەڵک پێکەوەژیانی بە هەم
 .دانا لەسەر گیانی و بوو، قورس گەلێ نەتەوەکەی و حیز 
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 بنەمدای لەسدەر نەک سیاسدەتی ئەو نەبوو، جێیان قاسملوودا باوەڕەکانی و بیرکردنەوە لە چەقبەستن و دوگماتیزم
 تددوێی لە ئەو. بگددۆڕن هەموویددان کە دەکددرد لێکدددانەوە و داتددا و زانسددت بنەمددای لەسددەر بەڵکددوو نەگددۆڕ، تیددوریی

 کدردەوەدا مەیددانی لە و هەڵددەکرد لێ قۆڵی بەڵكوو نەدەچوو، نەتەوەکەی پرسی چارەسەری بەدوای تیۆرییەکاندا
 خاوەن هەروەها و، کوردی هێزی گەورەترین ببووە ئەودا بەڕێوەبەریی سەردەمی لە حیزبەکەی بۆیەش دەنا؛ بنیاتی

 دۆزی ڕابدردووی لە ئەو ڕەخدنەی سدۆنگەیەوە لەم. نەتەوەییەکدان دەسدکەوتە و پڕەنسدیپ بنچینەییترین داهێنەری و
 .بوو گەش داهاتوویەکی بنیاتنانی لەپێناو هەر نەتەوەکەشی

 
 و شدددانازی جێدددی ئێسدددتاش و حیدددزبەکەی نێدددو هێندددایە کە ندددین بایەخدددانە و بەهدددا ئەم هەر قاسدددملوو. د میراتدددی

 ئەو. سدەرکەوتن دواتروپکدی هەتدا مدانەوە سەنگەردا لە و خەبات بۆ وانەکانیەتی قاسملوو میراتی فەخرپێکردنن،
 بدۆ بڕیاردانمدان و سیاسدی سدەربەخۆیی گدرینگە، مافەکانمدان دابینبدوونی بدۆ چەند دێموکراسی کە کردین فێری بوو

 شێلگیر داداین ئەوەی دەرسی. پێویست چەندە سیاسەتدا لە واقعبینیمان و، زەروورە چەندە سەربەرزی بە مانەوەمان
 پدتەو سدەرکەوتن بە ئیمانمدان و بەرنەدەیدن هیدوا دەسدتی ئامانجددا بەرەو هەڵەمووتەکانی بڕینی لە و بین بوێر و
 چاولەدەسددتی و نەبەسددتین خۆمددان دەسددتی. نەدەیددن خۆمددان لەکددیس ڕەخسدداوەکان هەلە و بخددوڵقێنین دەرفەت. بددێ

 .نەبین خەڵکیش
 
 ئداوەاڵیە، برینێکدی تداوان و یەدر دەستی بە ئەویش لەکیسچوونی، و بەژانە ڕێبەرمان قاسملووی لەدەستدانی زامی

 بە دەرحەق کە دەدا بێددددادییە و نددداعەداڵەتی ئەم جددداڕی سددداڵێکدا هەمدددوو پووشدددپەڕی لە و نابەسدددتێ قەتمدددایە
 دادی دەسدەاڵتی لە ئدێمەوە ڕواندگەی لە و مرۆڤدایەتی ویژداندی لە پەروەنددەیە ئەم بۆیە. کراوە ڤییەن تێرۆرەکەی
 .ئاوەاڵیە و کراوە هەروا ئوتریشیشیدا

 
 و ڕێبداز و، چاومانە لەبەر کاتێ هەموو سەرمەشقێکە دەبینەوە، فێری وانەیەکە دەیخوێنینەوە، مێژوویەکە قاسملوو
 .دەگەین پێی ڕامانەکانیدا فەلسەفەی قوواڵیی لە و ڕوانین ئاسۆی لە کە ئامانجێکە

 
 ٢١١٩ی جووالی ٦ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 و وەستانێک لەسەر بنەماکان قاسملوو شۆڕشێک لە بەهاکاندا

 
 

 
 
 
 
 
 

 ئارەش ساڵح

 
 جیدا خدۆی پداش و پدێش کدوردی تدری رێبەراندی هەمدوو لە ئەو کە قاسدملوو دوکتدور تایبەتمەندییەکانی لە یەکێک
 و ئاوەز لە تێکەاڵو قاڵبێکی لە داهاتوو دەتوانێت کە تایبەتمەندیێکە خاوەن قاسملوو دوکتور کە ئەوەیە دەکاتەوە
 دەڵدێن بێدت وا تایبەتمەنددی خداوەن کە مرۆڤێدک بە ئینگلیزیددا زمدانی لە. دابڕێژێدت بدۆ پالنی و ببینێت خەیاڵدا
 توانیویددانە کە رێددبەرانەی ئەو مێددژوودا لەندداو دەڵێددت، کە هەیە بەناوباندد  راسددتییەکی. (visionary) ڤیژێنێددری
 تایبەتمەنددییەک وەهدا خداوەنی کە بدوون ئەوانە بێدنن، پێک خۆیاندا دەورووبەری راستییەکانی دنیای لە گۆڕانێک
. هەبدوو داهداتووی بدۆ پالنددانان و بیندین توانایی بڵێین دەتوانین کە کەسانەیە لەو یەکێک قاسملوو دوکتور .بوون

 و ئدداوەز بەشدی هەردوو گرینگدی. فانتازیددا و خەیداڵ بە تدێکەڵ هەم بدوو ژیددری و ئداوەز ئداوێتەی هەم کە بینینێدک
 و تێناپەڕێددت هەنددووکەیی دۆخددی سددنوورەکانی لە نەبێددت تێدددا خەیدداڵکردنی ئەگەر داهدداتوو کە لەوەدایە خەیدداڵ
 .دەبێت ئێستا لە تاریکتر ئەوا نەبێت لەگەڵیدا رێکوپێک و بەهێز ئاوەزێکی ئەگەریش

 
 لە پدێش بە بتدوانین کە بگۆڕێدت جۆرێدک بە خدۆی دنیدای کە توانیویەتی ڤیژێنەری رێبەرێکی وەک قاسملوو دوکتور
  .بنەماکانە و بەهاکان دنیای دەکەین، باسی ئێمە کە دنیایەی ئەو. بکەین دابەشی قاسملوو پاش و قاسملوو

 



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

204 
 

 شدۆڕش،. بێنێدنەوە خۆمدان وەبیدر خداڵ یەک شدۆڕش لەسەربابەتی پێویستە باسەکەوە، قوواڵیی بچینە ئەوەی پێش
 لە ژێردەسدددت نەتەویەکدددی واتە بەسدددەردابێت قدددووڵی گدددۆڕانێکی هەندددووکەیی دۆخدددی کە دەدات روو ئامدددانجە بەو

 حاڵەتددانەدا ئەم هەمددوو لە. دەربکرێددت واڵت لە داگیرکەرێددک یددان ببێددت رزگدداری زۆر و زوڵددم ژێددر لە و ژێردەسددتی
 سیسدتمی و گرتدووە سدەقامیان داگیرکراوبوون یان بوون دیکتاتۆری ژێر لە بوون، ژێردەست واتە، هەنووکەیی دۆخی
 دابڕێژرێدت پدان بۆیدان یدان بکدرێتەوە بیدر لەسدەریان کە نیدیە بەوە پێویسدتیان و هەیە خۆیدان بنەماکانی و بەها
 ببیندرێت دەبێت بۆیە نییە؛ بوونی کە دۆخێکە بیخوڵقێنێت، دەیەوێت شۆڕشگێڕ کە دۆخەی ئەو پێچەوانە، بە بەاڵم
 بە پالنددانانی و هەیە خەیداڵ بە پێویسدتی نیدیە هەبدوونی کە دۆخێدک یدان شدتێک بینینی. دابڕێژرێت بۆ پالنی و

 بکرێدت کدۆنترۆڵ خەیاڵیدان پێویسدتە تەنیدا ژێردەسدتەکاندا ناو لە ئازادیخوازی رۆحی کوشتنی بۆ بۆیە هەر. ئاوەز
 لە بوون ژێردەست دۆخی لە بێجگە دۆخێک نەتوانن ئەوان ئەوەی بۆ بکرێتەوە سنووردار کردنیان خەیاڵ توانای یان

 .ببینن خەیاڵیاندا
 
 ئەوەی. کۆمەڵگدایە ناو بنەماکانی و بەهاکان سیستمی گۆڕینی هەبوو دۆخی فیزیکی گۆڕینی لە گرینگتر نێوەدا لەم

 پڕەنسیپەکان و بەها سیستمی بەڵکوو نییە جەستەیی و فیزیکی فاکتەری تەنیا دەهێنێتەوە بەرهەم ژێردەستەیی
 لە زیاتر رێبەرێک تایبەتمەندی وەک شۆڕشگێڕبوون بۆیە،. دەگێڕن پێوەندییەدا لەو گرینگتر رۆڵێکی بنەماکان و

 کۆمەاڵیەتییەکددان بەهددا لەوێدددا، کە دەردەکەوێددت داهدداتوویەک بینینددی بددۆ رێددبەرە ئەو توانددایی لە هەرشددوێنێک
 .بێت مرۆڤەکان ئازادی بەرهەمهاتنەوەی خزمەتی لە وپڕەنسیپەکان

 
 ئەو جیاوازی ئاشکرا بە و قاسملووە دوکتور تایبەتمەندییەی ئەو دەرخەری روونی بە زۆر کە شوێنانەی لەو یەکێک
 و شدۆر پدڕ تدوودەی الفداوی و تەوژم بەرامبەری لە رێبەرێک وەک کە شوێنەیە ئەو دەردەخات دەورووبەری دنیای لە

 خەڵدکەکە هەموو کە دەکات قسە درووشمێک پێچەوانەی بە و رادەوەستێت مەهاباد میتینگی لە ئامادەبوو شۆڕشگێڕی
 بە شددوێنە، لەو ئامددادەبوو هەسددتی لە پددڕ و شددۆر لە پددڕ خەڵکددی هەمددوو کە سدداتەدا لەو و رۆژەدا لەو. دەیڵێددنەوە
 و دەردەخددددات رێبەربددددوونی پددددێگەی قاسددددملوو دوکتددددور چددددرکەیەدا، لەو بەاڵم دەکەن، هدددداوار شددددت یەک جارێددددک

 دوای بە هەمدووی خەڵکەکەش و دەکەوێت ڕێ بە و دەکات جووڵە رادەوەستێتەوە، ئامادەبووان الفاوی بەپێچەوانەی
 هەمددوو و ئەوان رێچددکەی و مەسددیر هەنگدداوەی، بەو و رێبەریدددا قددامەتی لە قاسددملوو دوکتددور .رادەکێشددێت خۆیدددا

 .دەگۆڕێت خۆی دوای جیلەکانی بۆ بەڵکوو رۆژە، ئەو بۆ نەتەنیا رۆژهەاڵتی
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 بە و هەڵدەسدددتێتەوە رێبەرێدددک وەک ئەو قاسدددملوو، دوکتدددور بدددژی دەکەن هددداوار خەڵدددکەکە کە کاتێدددک رۆژەدا لەو
 لە کە چەشدنە هەربەو. بچدین پێیددا بمدانهەوێ ئدێمە کە نیدیە رێبازێدک رێگدایە ئەو"! ندا" دەڵدێ جەمداوەر ئاپۆرای
 دوایددا بە رۆژهەاڵت هەمدوو ئەو دوای ئیتدر و هەڵددێنێت هەنگاو یەکەم خۆی دەکرێت، رەچاو راستەقینە رێبەرێکی
 کە نیدیە ئەوە رێدبەر دەڵدێن .قاسدملوو بژی نەک دێموکرات، حیزبی بژی دەڵێت و هەڵدێنێت هەنگاو یەکەم .دەڕۆن
 جدڵەودار هەڵددێنێت، هەنگداو یەکەم خدۆی راسدتەقینە رێدبەڕی بەڵکدوو کەون، بەڕێ کە دەکدات ئەمدر خەڵکەکە بە

 رۆڵددی گێڕانددی بە کە قاسددملووە دوکتددور ژیددانی لە لەحزەیێددک یددان دەمێددک رووداوە، ئەم. دەکەوێددت بەڕێ و دەبێددت
 لە ئدێمە سیاسی کەلتووری پڕەنسیپەکانی و بێنێت وەلەرزە ئێمە کۆمەاڵیەتییەکانی بەها توانیویەتی خۆی، رێبەری

 .بدات فۆرم رۆژهەاڵتدا
 

 خدۆی دوای جیلدی چەنددین بدۆ خەیداڵەوە، و ئداوەز دەالقەی لە داهداتوو بدۆ پالنددانان و بینین بە قاسملوو دوکتور
 کۆمەڵگددای و سیاسددییەکان رێکخددراوە ندداو لە رێبەرەکددان پیرۆزکردنددی و تاکەکددان پەرستشددی ندداوی بە کێشددەیەک
 خەیاڵ قاڵبی لە داهاتوو بینینی هۆی بە قاسملوو، دوکتور کە شۆڕشەی ئەو رووەوە، لەم .دەبات ناو لە کوردستان

 نداو بەهاکدانی لە بدوو شۆڕشدێک گەیانددووە، ئەنجدامی بە و کدردووە پدێ دەسدتی مەهابدادەوە میتینگی لە ئاوەزدا و
 .نراوە بنیات لەسەر ئێمەیان ئەمڕۆی خەباتی کە پڕەنسیپانەی ئەو لەسەر بوو وراوەستانێک رۆژهەاڵت کۆمەڵگای

 
 ٢١١٩ جوالی ی٦ هەتاوی، ی١٣٩٨ پووشپەڕی ی١٥ شەممە ،136 :ژمارەرۆژنامەی کوردستان 

 
 ماڵپەڕی کوردستان میدیا: سەرچاوە
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 قاسملوو وتووێژی کوردستان لەگەڵ نەسرین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نەتەنیدا هەموویدان نادەوڵەتییەكدان ڕێكخدراوه ندوێنەرانی سیاسدەتمەدارەكان، نووسدان، ڕۆژنامه :نەسرین قاسملوو
 وەهددا گەڵ لدده بتددوانن كدده بددوون ڕازی هەموویددان، بەڵکددوو بددكەن قسدده" ڕەحمددان" گەڵ لدده كدده دەبددوون خۆشددحاڵ
 .بكەن قسه دیپلۆماتێك

 
 لەو یەکێک قاسملوو عەبدولڕەحمان دوکتور گەلەکەمان مەزنی ڕێبەری هاوژینی قاسملوو نەسرین یان کرۆلیچ هێلێن

 یارمەتیدەری و هاوکار ئاشکرا بە چ و بەنهێنی چ خەباتدا سەختی سااڵنی لە کە بەرچاوانەیە و دیار کەسایەتییە
 تێدرۆری سداڵوەگەڕی سیهەمین بەرەبەری لە و کوردستاندا ژمارەی لەم .بووە کوردستان بزووتنەوەی بلیمەتی ڕێبەری

 کە داوە ئەنجام وتووێژێکمان "کورداندا واڵتی لە ئوروپاییەک"کتێبی نووسەری لەگەڵ قاسملوو شەهید ناجوامێرانەی
 :ئازیز ئێوەی دیدی بەر دەخرێتە

 
 ئومید ساعێدی.د :هەڤپەیڤین

 
 هیوا میرزایی

 
 دژواری  و كە سەختی دەبینین ژنێك بەسەرهاتی ئەخوێنینەوه،" كوردان واڵتی له ئۆرووپاییەك" كتێبی كاتێك *
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 بوو؟ چیدا پێناوی له سەخته ژیانه و كوێرەوەری ئەم دیتوه، زۆری
 
 وه،ەبداتەخ جۆرێدك نێدو چیتدهەد كده كات وەئ وه،ەیتەبك بیر سیاسی تیدا الویه تەمەنی لە كه كاتێك زانن،ەد* 

 ئه نییه، ئاسان بۆچی كه زاننەدە ئێو نییه، ئاسان كه كاتێك نابێ، ئاسان ڕێگە ئەم كه لمێندراوهەس بۆتانشتێكی
 بڕۆیت پێش و رهەب بێەد یان كه لمێندراوهەس بۆتان ئیدی فیكره، مەئ دژی له باتەخ نێو چیتهەد كاتێك كه یهەم
 جۆرێدك ینمدداەز له اڵمەب بووەن ئاسان كه دروستە كه یهەمەئ بم، ن ەبێد ویستەمدەن من و بی ن ەبێد بێەد یان
 تەنداراح كده ەیوەئ بدێ بم، خۆشەن كه یەوەئ بێ مەبد پێ یەدرێژ متوانیەد من و من ڕۆحی به دراەد هەبوو هێز
 بدۆ دژواره زۆر كده وهەنەكەبیدرد و نەناك باتەخ ڵكەخ كه یەشت وەئ واقێعدا له یكهەوەئ بێ ڕۆحی، بواری له بم
 .بووەن دژوار زۆر من
 
 جیهان؟ دەیڕوانییه چۆن بكەی، بۆ قاسملوومان دوكتور جیهانبینی باسی دەكرێ *
 
 له بیری وه،ەكردەد كورد له بیری مەكەی وه،ەژیانیی تایەرەس له رەه "حمانەڕ" كه بڵێم وهەئ نیاەت توانمەد من* 

 ژیدانی لده شدێكەەب كوردسدتان ژیدانی و بكدا ژیان ناتوانێ جیهان بەبێ كه یزانیەد اڵمەب وهەكردەد خۆی كوردستانی
 دونیددا كددوێی رەه بددۆ و لماندەیسددەد خۆیشددی بددۆ. بددوو واڵبدد رەب زۆر یەكەجیهددانبینی شەهۆكددار مەب رەه و جیهددان
 بناسێنیێ ڵكەخ به خۆی كه بووەه زۆری كیەزاییەشار و لێهاتوویی و تێبگات ڵكەخ له كه داەد وڵیەه بڕۆیشتبا

 .بوو یشتووەتێگ سێكیەك" حمانەڕ" ڕاستیەب دا بواره مەل تێبگات، ڵكیشەخ له و
 
 ڕۆژ به حیزبەكەی و هەمیش خۆی هەم كه دەدا هەوڵی چەنده و بوو نوێگەری به باوەڕی چەنده قاسملوو دوكتور *
 ڕابگرێ؟ مودێڕن و
 
 دواكده واڵتده وەئ بدۆ چییده؛ ماندای دێموكراسدی كده یشدتەتێگ كده كێدكەی زۆره، واریەخوێنددەن كه واڵتێكدا له* 

 شدیەب ئێدران كوردسدتانی دێموكراتی حیزبی كه كاتێك بیرمه له جوان .نوێیه شتێكی و مودێڕنه دێموكراسی وتووه،
 نگداوەه بدێەد حیدز  دێموكراسدی و رهەب كده نووسدرابوو حیدز  یەرندامەب لده و كردبدوو ڕزگدار كوردسدتانی ندیەناو
 بدده خێرایددی، بدده دا وڵیددانەه شددوێنه وەئ جێددی نیشددته كوردسددتانی ڵكددیەخ پێویسددته، لێكەشددتگ چ و ڵبگددرێەه
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 دێموكراسدی بدێەد كده بدوو" حمدانەڕ" ئیمدانی مدهەئ ن،ەبدد نجدامەئ گۆڕانانده مەئ مدووەه رەرسووڕهێنەس كیەخێرایی
 كوردسدتان لده بدوون مدودێڕن واقێعددا لده كده بدوو شدتێك كات وەئ كوردستان كردنی مودێڕنیزه. كوردستان بۆ بێنێت
 دێموكراسددی كدده بڵێددت و وهەبكددات وانددهەپێچەب مانایدده وەئ تددوانی" حمددانەڕ" اڵمەب بددووەه رێنددیەن مانددای جۆرێددك

" حمدانەڕ" واقێعددا لده كده بڵێدین توانینەد. ڵكەخ به داەد ئازادی كه كهەیەئید مودێڕنه، شتێكی یكهەوەئ ڕایەرەس
 منددا یندیەز فیكدرو لده كوردستاندا، یەئازاد شهەب سێ وەل كردم من كه یەزموونەئ مەئ. بوو مودێڕن زۆر رێكیەڕێب
 وا شدتی شەدیدك شوێنێكی له نەتمەح وهەدڵنیایی به. بیبینم دیكه شوێنێكی له پێشتر بووەن ئیمكانی كه وهەتەماو

 مدن بدۆ زمووندهەئ ئەم و بدووم بدووەن دایدك لده هێشتا كات وەئ من اڵمەب ئۆرووپایی، واڵتانی مێژووی له ڕوویداوه
 .بوو نجڕاكێش رهەس زۆر شتێكی

 
 دەكرد؟ هەڵسوكەوتی و دەیڕوانی چۆن قاسملوو دوكتور دەرەوه دونیای له ڕوو و دیپلۆماسییەکاندا پێوەندییه له *
 
 بددووه،ەن یشددتوویەتێگ هدداەو دیپلۆماتكددارێكی هیچكددات حیددز  كدده بڵددێم تددوانمەد نیدداەت پرسددیاره مەئ واڵمددی بددۆ* 
 رانیەنددوێن كان،ەدارەتمەسیاسدد نووسددان، ڕۆژنامدده. یەكهەشددێو چ بدده ئێسددتا نددازانم یبددووه،ەن كددات وەئ تددا مەالنددیك
 موویان،ەه ڵکووەب نەبك قسه "حمان ڕه" ڵەگ له كه دەبوون خۆشحاڵ نیاەتەن موویانەه كانەتییەوڵەناد ەڕێكخراو
 قاسدملوویان دوكتدور كده یەوانەئ زۆر سدااڵنێكی دوای و نەبدك قسده دیپلۆماتێك هاەو ڵەگ له بتوانن كه بوون ڕازی
 بده ندیەپێو مهەئ من ڕای به. وهەنەكەد وەئ كردنەکانی قسه ساکار و ئازادی وەئ یادی هێشتایش بیر، وتەوەەكەد

 زۆر خالقێكددیەئ پاشددانیش زانددی،ەد زمددانی ندددینەچ كدده بددووەه وهەب ندددیەپێو بددوو،" حمددانەڕ" كددامڵی واریەخوێنددد
 .بوو نایا  كه دروستكردبوو لێ دیپلۆماتێكی مانهەئ مووەه و بووەه ساكاری

 
 بوون؟ چ هێشت بە جێی خۆی پاش نەوەكانی بۆ قاسملوو دوكتور كه چارانەی ڕێگه و ڕێنوێنی ئەو *
 
 سداڵ 73 له بووم تیەشای خۆم كه وهەومەكەد وهەن وەئ یادی م،ەكەد مڕۆەئ یەوەن كانیەوێن له چاو كه كاتێك* 
 هدات،ەد لدێ خۆشیان وانەئ كه پێموایە كه بووەه لێكیەگ ندیەپێو حیز ، كانیەالو ڵەگ له" حمانەڕ. "پێش وهەل

 كه وهەزێهنیان یخستهەد كه بوو وهەئ بوو موویانەه له گرینگتر من ڕای به كه یەشت وەئ اڵمەب داەد نیشانیان واته
 كه ددا نیشانیانی كه بوو وهەئ گرینگتر مهەل و پێویسته ڵكووەب ڵكهەك به نیاەتەن ڵكه،ەك به میشهەه باتەخ



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

209 
 

 فێدری كورتی به بسازن، جیهان ڵەگ له ببینن، جیهانیش دەبێ ڵكووەب ببینن خۆیان نیاەت نابێ و رباڵوهەب جیهان
 نێو له وهەبیركردن شێوازی مەب یەرەپ و نەبد نجامیەئ و بێ بووڵەق ییانەوەتەنێون فیكرێكی كه كردەد وانیشیەئ

 .گرینگه زۆر من ڕای به مهەئ و داەد دیكه سانیەك و الوان
 
 خەبداتی گەڵ لده كێشدەیان ئێمه دەوری چوار بۆچی دیكه واتایەكی به یان كێشەن، هەمووان بۆ كوردەكان بۆچی* 
 دەكا؟ چ داوای كورد مەگەر هەیه، كورد

 
 مدووەه ش،ەب چدوار كدرده كوردستانیان جیهانی، میەكەی ڕیەش دوایەم له خراپتر و مێژوو بۆ وهەڕێتەگەد مهەئ* 
 گرفتی نییه، حەمووڵكردنەت جێگەی مهەئ مرۆ  ژیانی له و زاننەد كورد له بااڵتر خۆیان واقێعدا له واڵتانه مەئ

 لده و قوتابخانه له و زاننەد ستكردەد به كورد واقێعدا له واڵت چوار كه یهەمەئ كورد گرفتی دواتر یه؛ەمەئ كورد
 جدێگەی سەك هیچ بۆ یشەمەئ. وهەتەهێشتوو وتووەدواك رمیەف یەشێو به كوردیان و وهەتەخستوو دووریان فێربوون

 وەئ اڵتیەسدەد ژێدر لده وێەیدانهەد زاندمەد مدن كده شتێ وهەئ وێ،ەد چی زانێەد خۆی بۆ كورد نییه، کردن بووڵەق
 بتدوانن و بناسدێ رەرابەب و ئدازاد یەوەتەن كەو وانەئ جیهان كه رێەدەبێن بووه، شەداب ریانداەسەب كه یەواڵتان
 چدوون ن،ەلێدبك چی نازانن مەكەی چوونكه بوێت، خۆییانەربەس خێرا بێەد كه ناڵێم من. بن خۆیان ریەڕێب خۆیان
 مدن كده بڵێدت رزەب نگدیەد بده كدورد كده یەكدات وەئ ەه ریانه،ەسد پشدت له دوژمن نەدووهم نییه، لێی زاییانەشار
 ندوێ لده رەسد كده بكدات كارێدك مدووەه كده یدهەئاماد دوژمدن كات وەئ وازبێنێ، خودموختاری له وێەد خۆییمەربەس

 بەڵکدوو كدورد بدۆ نیداەتەن دەبیندی ڕوونی بە زۆر بارودۆخەکەی قاسملوو دوكتور. خۆی اڵتیەسەد ژێر وهەبخات كورد
 مدهەئ رەه سدتیەب مده كوردسدتان بۆ خودموختاری و ئێران بۆ دێموكراسی كه یگوتەد كاتێكیش. ناڤینیش هاڵتیەڕۆژ
 یدانی كده یشدتەتێگ مەالندیك یدان فێربدوو كده كداتێ ببات؛ رێوهەب و ریەڕێب خۆی چۆن فێربێ تاەرەس كورد كه بوو
 زۆر وێەد خۆییانەبەرەسد كانەكورد مووەه كه زانمەد من تەڵبەه بكات، خۆییەربەس داوای توانێەد كات وەئ چی،

 ڕاسدت خدۆی یەكەڵەه وێەندایه جیهدان ئێسدتایش كدردووه، تداوانی كدانەكورد رەمدبەه لده مێدژوو نیاەت سروشتییه؛
 تدۆ. ربگدرێەو خۆییەربەسد كدات وەئ و فێربدێ بەڕاسدتی كده بكدا كارێدك كده بدات وڵەه خۆی بێەد كورد وه،ەبكات
 رەه لده بدێەد واڵتده چدوار مەل واڵتده، چدوار مەئ كدا،ەد بدووڵیەق كدێ بدێ،ەد خۆەربەسد كوردسدتان كده بكه وێنای
 نداڤین اڵتدیەهەڕۆژ ئیسدتراتیژی مدووەه كدانەزلهێز بۆ كوردستانه؛ یكهەوەئ رەب له وهەببێت جیا كەیەپارچ كامیان
 لێدی كدورد بدێەد یدشەوەئ ره،ەێدنهرگەم كێكدیەچ وتەن .دابڕێدژن ندوێ ئیسدتراتیژییەكی بدێەد ماندهەئ چێ،ەد تێك
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 ئدازادی بده و خودموختداری به بێەد كۆتاییدا له اڵمەب دژواره زۆر ڵكووەب نییه ئاسان یەكەكار كه یهەمەئ تێبگات
 .بگات خۆی

 
 دەكەن؟ وێنای دوژمنانی و نەیاران كه ڕووخسارەیه سیماو كورد ئەو ئایا ناسیوه؟ چۆن كوردت خۆت بۆ تۆ *
 
 مەكەد زووەئار نیاەت من وهەنووسیی چاره هۆیەب م؛ەبك كەیەقس ڕاستبێژانە من رەگەئ بنەن تەناراح كانەكورد* 
 كده یدهەه وهەب نددیەپێو نگدهەڕ یده،ەه گرفتێكی من بۆ بوونی عاقڵ یەلەسەم اڵمەب بكات باتەخ و بێ هێزەب كه

 هێزتدرهەب سەك مدووەه له كه بدات نیشان خۆی كه زوویەتیەئار كورد نازانێ، رەرانبەب خۆی ڵەگ له كورد جیهان
 كاەد شەداب حیزبه و رێكخراو مەئ هێواش هێواش و زرێنێەمەداد حیز  و زرێنێەمەداد ڕێكخراو كه كاتەواد مهەئ و
 كدورد زانێ؛ەد باشتر بە دیكه سیەك له خۆی كه وهەكاتەد بیر وا یانەنیی بووڵیەق یكهەوەئ رەب له دانه ندەچ به
 واقێعددا لده مدن. بیكردبدا بدواەدەن كده كداەد لێدكەگ ڵدهەه بددات نیشدان خۆی یكهەوەئ بۆ چێ،ەد منداڵ له مێكەك
 من ناخی و بوون واویەت اڵمەب كردبێەن ژیانم ڵیانەگ له میشهەه نگهەڕ بووه، كانداەكورد ڵەگ له ژیانم مووەه
 كدورد كدانیەڵەه مدن كده بدێ شەمەئ هەر ڕەنگە و وێەد خۆش كوردستانم و كورد من كه یهەمەئ بووه كورد ڵەگ له
 .ببێ عاقڵ كه لێیه زمەح و بینمەد
 
 و كددۆڕ لدده هێشدتا دەرەوه دونیددای كدده چییده هۆكدداری هدداتووه، كدورددا بەسددەر كدده گەورانده تراژیدددیا هەمدوو ئەم *

 ناكات؟ كورد خەباتی له پشتیوانی و ناداتەوه كورد له ئاوڕ دیپلۆماسییەكاندا سیاسی كۆبوونەوه
 
 و وهەبكات بیر و بێ فێر بێەد ی،ەكەوەتەن له جیران، له ڕۆژنامه، له كتێ ، له قوتابخانه، له بین فێر بێەد* 
 كدار وهەئ پێدیەب كه بێەه یەوەئ بوێری كات وەئ فێربوو، یشت،ەتێگ رەگەئ رگرتووه؟ەو لێ رسێكیەد چ كه ببینێ
 مدرۆ  بدێەد اڵمەب بددات نجدامیەئ و بدێ فێدر وهەدیك ڕۆژێكی له ناكرێ مانهەئ بكات، قسه و بكات باتەخ بكات،

 بڵێدت اڵمەب نەەدرێژخدای ڕەوتێکدی كده بزاندێ و ببدات شتانه مەئ و رهەب ژیانی بەڕاستی كه بێ تێدا بوێرییەی وەئ
 مدن بدۆ كدورد ژنانی یەلەسەم .كورد ژنانی به یەنێتەگەد منەمەئ م،ەبك كاره مەئ من بێەد ژنم، من كوردم، من كه
 لده ڕاسدتیدا لده دژواره؛ زۆر نووسیان چاره موویانەه وتووەدواك واڵتانی ژنانی زانیەد دژوار، كیەیەلەسەم تهەبوو
 سددتییهەژێرد مەئ بددێەد موویددانەه و تدددانەوڵەد و دارەشددار كوێخددا، یددان،ەبراك یددان،ەكەمێرد باوكیددان، سددتیەد ژێددر



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

211 
 

 مەئ مدووەه ڕاسدتیدا لده كدوردن؛ كده یدهەه زیاتریدان ژانێكدی كدورد ژندانی ن،ەبدد ژیان به درێژه و نەبك مولەحەت
  ەرەع و فدارس ژندانی كده بینیومده مدن. بێەد زیاد پێوه بوونیشی كورد ن،ەكەد زموونیەئ ژنان كه دیكه یەزوڵمان
 كدورد پیداوی كدهە یەمەئ !تناكهەحشدەو ڕاسدتیەب تناكه،ەحشدەوە مەئ نەكەد كورد ژنانی یریەس وهەستییەد بااڵ له

 خۆیددا ڵەگ لده ژن و هەبێدت یەدیك فتارێكیەڕ ژنكی ڵەگ له كه بێ ئاسانتر بۆی بێەد یشتەتێگ مه له كه كاتێك
 كیانەیشدتوویەتێگ چ و یدهەه بوێرییەكیان چ و زاننەد لێكەشتگ چ كورد ژنانی كه بینێەد كات وەئ بزانێ رەرابەب
 .یهەه
 
 رەه لهەسەم كوردستان بۆ وهەڕێمەبگ مانهەئ ڕایەرەس. كردووه زیادی كورد واریەخوێند ژنانی یەڕێژ ئێستا بینیەد
 مدن بدۆ اڵمەب یدش،ەدیك ژنانی بۆ تەڵبەه)كوردیش ژنانی كه یەشوێن وەب بگات ڕۆژێك كه مەكەد نزا من و یهەمەئ

 .بن ئازاد( تورك ژنی تا نیزیكتره كورد ژنی
 
 دیكەیشده بوارەكدانی و هونەر بۆ ئۆگری بوو، سیاسی كەسایەتێكی كه وەی له جیا قاسملوو دوكتور دەزانین ئێمه* 

 بوو؟ چی له حەزی شتانه لەم قاسملوو دوكتور كاك كه بڵێت پێمان دەتوانی هەبوو،
 
 كده بدووەن شدتێك خدوارد،ەد شدتێكی مدووەه خدواردن بدواری له بوو، ئاسان سێكیەك قاسملوو دوكتور دا بواره مەل* 
 یەبددار لدده یددشەمەئ كددرێەد اڵمەب بددوو، پێخۆشددتر ئێرانددی خددواردنی تەڵددبەه بددێ،ەن بددووڵیەق و بددێەن لددێ زیەح

 ساده سێكیەك خواردن بواری لە كه بوو ئمه خۆشتره، پێ خواردنێك مووەه له ئێرانیم خواردنی من بڵێم وهەخۆیشم
 .بووەن دژوار زۆر یەكەكار بكردبا، دروست خواردنی قاسملوو دوكتور بۆ كه زێكەئاشپ واته بوو
 
 لده بدێ لدێ حەزتدان كده هەیده تایبەت خواردنێكی چ خۆیشتان بۆ بێ؟ لێ حەز زۆری كه بوو تایبەت خواردنێك* 

 ئێرانییەكان؟ و كوردی خواردنه
 
 .بوو قەفست و گوێز خواردەد زۆری ڕاستیەب كه یەشت وەئ اڵمەب نازانم تەتایب خواردنی* 
 
  شتێكی مووەه قاسملوو دوكتور گورم، باوه بیر ومهەكەد میشهەه من یهەه وهەكتێب به ندیەپێو كه یەشت وەئ
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 كتێبدده تەڵددبەه وه،ەخوێندددەد شددتێكی مددووەه كتێبێددك ك،ەیەڕۆژنددام تیكدده كددرد،ەد یددداەپ شددتێكی رەه وهەخوێندددەد
 وهەمداڵ لده كداتێ گدرتەد كالسدیك موسدیقی له گوێی مووسیقی بۆ. وهەخوێندەد مریكایشیەئ و ئۆرووپا كانیەكالسیك
 رەب لده بدوو، كدانەكوردیی گۆرانییده و مووسدیقی بوو لێی زیەح زیاتر شت مووەه له كه یەشت وەئ اڵمەب ناەداماند

 .بوو ساده زۆر قاسملوو دوكتور تیەتایب ژیانی. خۆی نیشتمانی بۆ بردەوەەد ویەئ یكهەوەئ
 

 ٢١١٩ جوالی ی٦ هەتاوی، ی١٣٩٨ پووشپەڕی ی١٥ شەممە ،136 :ژمارەرۆژنامەی کوردستان 
 

 ماڵپەڕی کوردستان میدیا: سەرچاوە
 
  
 

 
 لە یادی قاسملووی رێبەردا

 

 
  

 کاوە بهرامی

 
 کوردسددتانی دێمددوکراتی حیزبددی بددۆ تددایبەت بە گشددتی، بە کددورد گەلددی بددۆ تدداڵ مێژوویەکددی ١٣٦٨ پووشددپەڕی ی٢٢

 گشددتیی سددکرتێری قاسددملوو عەبدددولڕەحمان دوکتددور ئیسددالمی کۆمدداری تیروریسددتیدا،  کردەوەیەکددی لە کە ئێددرانە
 ئددازەر قددادری عەبدددواڵ کدداک ماندددوونەناس و تێکۆشددەر هدداوڕێی و ئێددران کوردسددتانی دێمددوکراتی حیزبددی ئەوکدداتی
 ناسدراوی کەسدایەتی رەسدووڵ فدازڵ دوکتدوور کداک واڵت، دەرەوەی لە حیز  بەرپرسی و ناوەندی کۆمیتەی ئەندامی

https://kurdistanmedia.com/so/news/لە-یادی-قاسملووی-رێبەردا
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 هەندوکە بدوون؛ شەهید و کرد تیرۆر ئۆتریش واڵتی پێتەختی ویەن لە وتووێژ ناو بە مێزی سەر لە باشوور کوردی
 رێبەر دوکتووری و کورد گەلی بەاڵم تێدەپەڕێ رێژیم پاسدارانی سپای تیرۆریستییەی کردەوە ئەو سەر بە ساڵ سی
 ئاسدمانی لە هەتاهەتدایە بۆ و نەکرد بیر لە هاوڕێیانی و ئابووریناس و زانکۆ مامۆستای و دیپلۆمات و سەرکردە و

 . دەمێنێتەوە مروڤایەتییەکاندا بایەخە
 

 جێگدای و زینددوون هەردەم رێنوێنییەکدانی و نووسدین و ئەندێشدە و هدزر سداڵ ٣١ پداش رێدبەرێکە قاسلملوو دوکتور
 .هەیە کوردستان و ئێران کۆمەڵەکانی و کۆڕ لە تایبەتییان

 
 لەگەڵ پێوەندددی لە ئێددران ئیسددالمی کۆمدداری گەلددی دژی و تیرۆریسددتی و ندداجوانمێرانە سەرکارەسدداتی بە سدداڵ سددی

 حیزبددی گشددتیی سددکرتێری کددات ئەو کە قاسددملوو  عەبددولڕەحمان دوکتددور گەلەکەمددان مەزنددی رێددبەری شدەهیدکرانی
 لەگەڵ ناسدراویمان و پێوەنددی نیدزیکەوە لە کە ئدێمە لە هەرکدامە.  تێددەپەڕێ بدوو ئێدران کوردستانی دێموکراتی
 پدێش لە و دەزرینگێدتەوە گوێمدان لە بەنرخەکدانی رێندوێنییە و هەڵسدوکەوت هەبدووە، گەلەکەمانددا نەمری رێبەری
 قاسملوو دوکتور شەهید بە ئۆگریم بەاڵم نیم نووسەر من کردۆتەوە، خۆی جێگای دڵمان بیرو لە و نابێ ون چاومان
 هاوڕێیان لە کۆمەڵێک هاوکاری بە ڕێنوێنییەکانی و وتە و نووسین لە کەم گۆشەیەکی شەهیدبوونی پاش دام هانی
 بە و کددۆبکەمەوە(١٣٧٥) بەر  چددوار لە" حەقددیقەت ڤگەی تددا" ندداوی بە پەرتوکێددک لە قاسددملوو دوکتددور ئددۆگرانی و

 تدا بنووسدم؛ نداوبراو ژیدانی لە سەرەتایەک وەک دێموکرات شۆڕشگێڕێکی و مودیر رێبەری ناوی بە کتێبێک کورتیش
 بەاڵم نەکردبدددوویەوە بددداڵو قاسدددملوویان.د کددداک بەرهەمەکدددانی پیوەنددددیەدا لەو الیەنێدددک و کەس هدددیچ کدددات ئەو

 کۆمەڵێدک یدان بەدواداچوونەکدان و زانیداری بەپێدی کدورد دڵسدۆزانی و قاسدملوو دوکتور ئۆگرانی ئێستا بەخۆشییەوە
 کداک زینددوو هەمیشدە شدەهیدی دیپلۆماسدی و سیاسدەت و لێزاندی و گەورەیی بە سەبارەت پێوەندییە لەو یان کتێ 
 . لێدەکەم دەسخۆشیان و شانازییە جێگای من بۆ کە کردۆتەوە کۆ و نووسیوە قاسملوو دوکتور

 
 لە یادێدک کدورتی بە قاسدملوو دوکتدور مەزن رێدبەری شەهیدکردنی ساڵی سیهەمین بیرەوەرییەکانمدا و یادەوەری لە

 سدمینارەکاندا و کدۆڕ لە قاسدملوو.د کداک. دەکەم نووسدینەدا لەم بەنرخەکدانی بدابەتە و بداس و لێددوان چۆنییەتی
 لە ئیددران گەالنددی رزگدداری بددۆ یەکتددر تەواوکەری چەمکددی دوو دێموکراسددی و ئددازادی کە دەکددرد لەوە باسددی بەردەوام
 مددافی دەسددتەبەرکردنی و پاراسددتن بددێ بە ئێددران لە دێموکراسددی وابددوو پێددی  و پدداوانخوازین و دیکتدداتۆری چندد 
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. بکداتەوە ئێدران گەالندی چارەسدەری لە بیدر فدرەنەتەوە واڵتێکدی وەک ئێران پێویستە نابێ، سەقامگیر نەتەوەکان
 مددافی بددۆ خەبددات سددێبەری ژێددر بچێددتە نددابێ دێموکراسددی بددۆ خەبددات)) هەرگیددز دەفەرمددێ پێوەندددییەدا لەو هەر

 دوکتور شەهید. ((ئامانجیەتی و مەبەست دێموکراسی ماوە دێموکرات حیزبی تا چینایەتی، خەباتی یا نەتەوایەتی
 کوردسدتانی دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی و سیاسی و فکری بنەمای رێکخستنی و داڕشتن لە سەرەکی رۆڵی قاسملوو
 بددۆ پێشددکەوتوو؛ ئەحزابددی لددوتکەی گەیاندددە سیاسددی بۆچددوونی بددواری لە دێمددوکراتی حیزبددی ئەو،. هەبددوو ئێددران

 پددێکەوە سوسددیالیزم سددەر لە کورتەباسددێک ندداوی بە گوفتمانێکدددا لە سوسددیالیزم لەگەڵ دێموکراسددی جددار یەکەمددین
 و گەالن پێکەوەبددوونی بددۆ رێکارێددک و پێکەوەکددارکردن بددۆ مەبنددایەک  کددردە حیزبددی نێوخددۆیی دیموکراسددی گرێدددا،
 .پاوانخوازی و دیکتاتۆری چن  لە رزگاری

 
 بۆمدان بکەیدن دێمدوکرات حیزبدی سدەردەمەی ئەو دیپلۆماسدی - کدۆمەاڵیەتی - سیاسی کاری رەوتی لە چاوێک ئەگەر

 بێددت کددورتیش گۆشددەنیگایەکی لە بخددات، رێددک سددەردەم هەلددومەرجی لەگەڵ حیددزبە ئەم تددوانی چددۆن کە دەردەکەوێ
 کدداتەی ئەو راگەیاندددنەکانی و حیددز  بەرێددوەبەرانی و خددۆی ئەوکددات ئاخاوتنەکددانی شددێوەی و ئەدەبیددات بددڕوانینە
 تێگەیشدتنی بدۆ سدادە گوفتمدانێکی بە دیدکە ئەدەبیاتەکدانی هەموو لە جیاواز ئەدەبیاتێکی دەردەکەوێ بۆمان حیز 

 کدورد گەلدی ئازارەکدانی و ئدێش دەستنیشانکردنی و فەرهەنگی و سیاسی گەشەکردنی بۆ کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی
 خەڵکدی کدۆمەاڵنی و کدورد دەسدت بەر لە ئێمە حیزبی بۆچوونەکانی و پەیام پاراو و سادە و رەوان ئەدەبیاتێکی بە

 .دەگەیشت توێژەکانی و چین هەموو بە رۆژهەاڵت لە کوردستان
 
 سدەردەمی لە ئیسدالمی کۆمداری لەگەڵ دێمدوکرات حیزبدی وتووێژی دەڵێن و دەگیرێ ئێمە حیزبی لە رەخنە جار زۆر
 رێددددبەری شدددەهیدکرانی وتددددووێژەش ئەو سدددەرئەنجامی ئەوە، بەر لە نەبددددووە خۆیددددا جێددددی لە قاسدددملوو.د کددداک

 بەاڵم بدێ راسدت بدارودۆخە ئەو ئەمنییەتی شوێنی و رێگا و چۆنییەتی بواری لە رەنگە بوو؛ دواوە بە سەرکردەمانی
 و دیدالۆ  رێگدای لە کورد گەلی کێشەکانی بوو ئەوەدا هەوڵی لە بەردەوام بوو ئاشتیخواز ڤێکی مرۆ قاسملوو دوکتور

 چارەسددەری بددۆ کددورد گەلددی دوژمنددانی گەڵ لە وتددووێژی رێگددای بددۆیە بکددات، چارەسددەر خوێنرشددتن بددێ و ئاشددتییەوە
 دەکدرد رێدبەری لێدەکرد، چاو کورددا گەلی سەر بە سەپێندراو خەباتێکی وەک چەکداری خەباتی دەزانی، کێشەکان

 .بوو رەوا بەرگری خوازیاری هەردەم و
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 بدوون، دروسدت و واقعبیندانە هەردەم لێکددانەوەکانی راگەیاندنەکان و کتێ  و رۆژنامە گۆڤارو خوێندنەوەی هۆی بە
 .بوو ورد و دەقیق زۆر جهانبینییەوە بواری لە بۆیە هەر
 

 بواری لە شەڕمان یاسای بووین حیز  یەکەم هەبوو، ئینسانی کەرامەتی و مرۆ  مافی پاراستنی بە تەواوی باوەڕی
 شدددەڕدا کددداتی لە و تونددددوتیژ چەکداریددددا خەبددداتی کددداتی لە و کدددردەوە بددداڵو کوردسدددتان لە شدددەڕەوە دیلەکدددانی

 .دەدان رینوێنی و ناپارێزن شەڕ یاساکانی کە دەکرد الیەنانە و کەس لەو لێکۆڵینەوەی
 
 مدافی بەرەوپێشدچوونی پێگری و ئەدا ژنان مافی بە تەواوی بایەخی چەکداریدا خەباتی هەلومەرجی سەختترین لە

 لە بددگەن، خۆیددان مددافی بە بدددەن هەوڵ دەبددێ کە ئەدان هددانی دەکددردن، سدداز بددۆ کۆبددونەوەی کددۆرو دەکددرد، ژنددانی
 مددودیرێکی هەم و لێوەشدداوە رێبەرێکددی هەم ئێددران کوردسددتانی دێمددوکراتی حیزبددی بەرێددوەبردنی لەگەڵ پەیوەندددی
 بەپێدی دەرەکدی سیاسدەتی و دەخسدت رێدک باشی بە حیزبی بەڕێوەبەری و ناوخۆیی سیاسەتی بوو، کاردان مودەبیرو

 دێموکراتی حیزبی فەرهەنگی ناو هێنایە سیاسی سەربەخۆیی چەمکی ئەو دادەڕشت، کات ئەو بارودۆخی لێکدانەوەی
 رەخنەگرتندی و لەخدۆگرتن رەخدنە فەرهەنگدی.  خسدت رێدک کدورد گەلدی بۆ سەربەخۆی حیزبێکی و ئێران کورستانی
 هەڵەکددان کددردنەوەی سدداق و کووڕییەکددان و کەم بە پێددداچوونەوە و گەشددەکردن بددۆ دێمددوکرات حیزبددی ندداو هێنددایە
 .بوو کاریگەری دەورێکی

 
 و سیاسددی بددواری لە شددار، و شدداخ لە خەبددات مەیدددانی لە شۆڕشددگێڕانەکانی و بەقددوەت خدداڵە هەمددوو سددەرەرای
 زانددای و لێهدداتوو مامۆسددتایەکی وەک قاسددملوو دوکتددور شددەهید کوردسددتان، چوارپددارچەی هەر ئاسددتی لە دیپلوماسددی
 لە و بگێدڕێ کدورد گەلدی ئازارەکدانی و ئدێش و کورد دۆزی ناساندنی بۆ کاریگەر دەورێکی توانی ئورووپا زانکۆکانی
 پێندداوی لە ، بددوو دایددک لە کددورد گەلددی بددۆ بڵێددین دەبددێ کۆتددایی لە. بناسددێنێ دونیددا بە کددورد جیهاندددا ئاسددتی

 روونداکی چدرای ئدێمەدا مێشکی لە بەنرخەکانی وتە هەردەم. کرد بەخت شیرینی گیانی کوردیش گەلی ئامانجەکانی
 .سەرکەوتن بە گەیشتن تا دەبن خەباتمان رێگای

 
 .رێگایانە پێدانی درێژە شەهیدان بۆ پاداش باشترین:  دەڵێ زانامان و گەورە رێبەری وەک هەر
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 2183 پووشپەڕ ی١٤
 

 ٢١١٩ی جووالی ٥ :ڕێکەوتی  -  میدیاماڵپەڕی کوردستان : سەرچاوە
 
  

 
 

 الوانی کوردستان هەر سەرمەشقی خەباتەهێشتاش بۆ  قاسملوو
 

 
 
 
 
 
 
 

 ئیبراهیم الجانی

 
 کوردسددتانی دێمددوکراتی حیزبددی تێکۆشددانی مەیدددانی هەتدداوی، ی٤٧ - ٤٦ سدداڵەکانی بددزووتنەوەی تێکشددکانی پدداش
 لە یددا بددوو، زینداندددا لە یددا مددابوو، حیددز  تەشددکیالتی لە کە ئەوەندددەش. بددۆوە تەنددگەبەر ڕادەبەدەر لە ئێددران

 لە ڕاست.کرابوو زەوت لێ وحیزبی سیاسی کاری مەجالی و مابۆوە سەختدا زۆر هەلومەرجێکی لە گەرمێن کوردستانی
 .دێموکرات حیزبی مەسیحی بە وبوو مەیدان هاتە ئەپۆستێڵ وەک قاسملوو ئاوادا، هەلومەرجێکی

 
 تدازەی پڕۆگرامدی بەرندامەو گێڕایەوە، حیز  بۆ وتەشکیالتی سیاسی سەربەخۆیی .سازماندایەوە حیزبی تەشکیالتی

 حیزبددی نێوخددۆیی نددامیلکەی تێکۆشددەر، و ناوەندددی کددۆمیتەی ئۆرگددانی کوردسددتان، رۆژنددامەی داڕشددتەوە، حیددز  بددۆ
  وکوردستانییەکان ئێرانی ورێکخراوە وحیز  جۆراوجۆر واڵتانی دەگەڵ حیزبی پێوەندییەکانی. دەرکردەوە
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 .رێکخستنەوە
 

 لەوێ و لێددرە حیزبددی بدداڵوی پەرش تێکۆشددەرانی. گێددڕایەوە حیددز  بددۆ وهەیبەتددی وهەیددکەل کەسددایەتی و قەوارە
 لە دەسدت کەس نەدا ئیجدازەی و وەسدتا کوردسدتانییەکان الیەنە و تدوودە حیزبدی هەیدمەنەی بەراندبەر .کۆکرنەوەوە
 .وەردا حیزبەوە نێوخۆیی کاروباری

 
 قۆناخەدا، لەو هەر ئێران کوردستانی لە کورد بزووتنەوەی و دێموکرات حیزبی بە قاسملوو دوکتور خزمەتەکانی *

 .بدەین قەڵەم لە مێژوویی ڕۆڵێکی بە حیزبدا مێژووی لە قاسملوو ڕۆڵی ئەوەی بۆ بەسن
 

 پاشدان و ئێدران گەالندی شۆڕشدی قۆنداخی لە کدورد بدزووتنەوەی و حیدز  تەیدارکردنی لە قاسدملوو دوکتدور نەخشی
 کوردستانیشددا، سدەر بدۆ ڕێدژیم پەالمداری و هێدرش دژی بە کوردسدتان خەڵکدی وبەربەرەکدانێی خەبدات سازماندانی
  .حاشاهەڵنەگرە نەخشێکی

 
 دێمدوکرات حیزبدی ئەوەیکە هۆی بە بوو هەلومەرجەدا، لەو حیز  رێبەری باقی و دوکتور کاک بەوەختی گەڕانەوەی
 جدارێکی هەبدوو، تەشدکیالتەکەی لەسدەر سداڵ دەیدان بدۆ کە وزەندگەش زەبدر و سدەرکوت هەمدوو ئەو پاش تەنانەت
 .بگێڕێ ڕووداوەکاندا لە خۆی پێشڕەوانەی ڕۆڵی و پێ سەر هەستێتەوە تریش

 
 لە کدددورد بدددزووتنەوەی و حیدددز  بە زۆری خزمەتێکدددی وبەرهەمدددی، پڕکدددار تەمەندددی درێژایدددی بە قاسدددملوو دوکتدددور

 .بوو خۆی رۆژگاری بلیمەتەکانی و مەزن و وشیار هەرە ئینسانە لە کورداندا لەنێو ئەو. کرد ئێراندا کوردستانی
 

 و کولتدددور ئەو بەرهەمدددی زۆری بەشدددێکی نەوەسدددتاوە، ئیددددامەکاری لە حیدددز  کە ئەوە وایە پێیدددان نوسدددان مێدددژوو
 لۆکۆمۆتیدڤ. پێناسەبکەین لۆکۆمۆتیڤ وەک قاسملوو ڕۆڵی دەتوانین. داڕشتووە حیزبی بۆ قاسملوو کە سترەکتۆرەیە

 .هەیە وبزووتنەوەدا حیز  لە نەخشەی ئەو قاسملووش دوکتور .رادەکێشێ خۆیدا دوای بە قەتار کە ماتۆڕەیە ئەو
 حیزبی کە ناهەموارەشدا وەزعە لەو .پێش دەمانباتە هەروا زۆرەوە قودرەتی بە شەهیدبوونیشی پاش تەنانەت ئەو

  تەزریق وبزووتنەوە حیز  بە موسبەت ئینێرژی هەر بوونیشی، شەهید لە ساڵ سی پاش قاسملوویە ئەوە تێدایە،
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 .دەکا
 

 ندداوچەیی، جیهددانی، کەسددایەتییەکی ئەو. بددوو نیشددتیمانپەروەر کە بددوو ئەوە قاسددملوو گەورەی هەرە تایبەتمەندددی
 وجدودەوە هەمدوو بە کوردسدتانی. بوو قاسملوو کەسایەتی ئەسڵی جەوهەری بوونەکەی کوردستانی بەاڵم بوو، ئێرانی
 .دەویست خۆش
 

 ڕۆڵەی کە دەکەم شدددانازی بدددۆیە .دەگدددرن وەرم بەحدددورمەتەوە کە دەکەم هەسدددت واڵتێدددک، هەر دەچدددمە دەیگدددووت
 لە فێربێددت، قاسددملووی لە دەبێددت نددوێ نەوەی دەرسددانەی لەو یەکێددک .قسددەدەکەم کددوردەوە ندداوی بە و کوردسددتانم
 .بوونەیە کوردپەروەر و بوون نیشتیمانپەروەر ئەو راستیدا

 
 و .هەبدوو کدوردی کێشدەی ڕوونکدردنەوەی و کورد داخوازەکانی فۆڕمۆلەکردنی توانای باشتر کەس هەموو لە قاسملوو
 کردنی نێونەتەوەیی لە کە دەڵێن مێژوونوسان بۆیە هەر دونیادا ئاستی لە بوو کورد نەتەوەی لێوەشاوەی تەبێژێکی
 .هەبووە بنەڕەتی نەخشی کورددا کێشەی

 
 بەربەرەکانێ و خەبات لە. دلێربوو .بوو ونەترس جەر  بە. بوو قارەمانیش ئازاو پێشمەرگەیەکی قاسملوو دوکتور

 پەیامەکدانی. هەبدوو پۆاڵیینی بەرزو ڕۆحیەیەکی. بوو لەشکاننەهاتوو و بەرز ورەی نموونەی مقاوەمەتدا، و شەڕ و
 ئەژندۆی وەبەر هێزیدان ورەو دەبدوونە یەکپدارچە دەبدوونەوە، بداڵو لەڕادیدۆ خەڵدک و پێشدمەرگە هێزی بۆ ڕۆژانە کە

 .دەنا پێشمەرگە و خەڵک
 

 مقداوەمەت و لەشدکاننەهاتوویی پەیدکەرەی کوردسدتانیش دیکەی بەشەکانی پێشمەرگەکانی و تێکۆشەران بۆ قاسملوو
  .بوو
 

 میللیەکدانی وئامانجە بزووتنەوە دەوری لە کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی هەموو دەیەویست. ئۆتۆریتەبوو بە ڕێبەرێکی
 بدۆ هداوبەش گەروویەکی تێدەکۆشا. بوو ئێرانییەکاندا و کوردستانی هێزە رێکخستنی هەوڵی لە هەمیشە. کۆکاتەوە
  چوارچێوەی لە تایبەتی بە وفۆڕمۆڵ زمان بەیەک دەبێ دەیگووت .بکات درووست دەرەوە دونیای بە روو کورد هاواری
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 .گشتی بیروڕای نێو بەرینە کورد مەسەلەی نێونەتەوەییەکاندا پەسندکراوە و مرۆ  مافی
 

 و شەخسددی بەرژەوەندددی نەدەدایە گددوێی سیاسددییەکانیدا، هەڵوێسددتە ودەربڕینددی بەیددانکردن لە قاسددملوو دوکتددور
 پێددوانە حەقددیقەت، و دێموکراتیکەکددان و ئینسددانی ئامددانجە ئەو، بددۆ هەڵوێسددتگرتندا لە. ڕواڵەتییەکددان تێبینیدیە
 ئدااڵی ئەو ئەگەر .نەدەترسا خنکانیش لە و دەکرد سیاسەتی مەلەی ڕووبار ئاڕاستەی بەپێچەوانەی جار زۆر. بوون

 بدوو قبووڵیەتیشددا تەندانەتمە و وتواندا هێدز ئەوپەڕی لە رێدژیم هەڵگدرت، ئیسامی کۆماری گەڵ لە بەربەرەکانی
 زۆر کارێکی دەم ئەو ئەوە. لەقاودانی کەوتە و دا تەشخیس رێژیمەی ئەو ی کۆنەپەرستانە ماهیەتی زوو ئەو بەاڵم
 .بوو سەخت

 
 بۆ سۆڤیەت پەالماری مەحکومکردنی خۆیدا، کاتی لە ئەمریکا سەفارەتی پێرسونێلی گرتنی بەبارمتە مەحکومکردنی

 لە رەخنەگددرتن رێژیمدددا، لەگەڵ پێوەندددی لە تددوودە حیزبددی سیاسددەتەکانی مەحکددومکردنی پددرا ، بەهدداری سددەر
 هێژمۆنیخدوازی بەراندبەر لە ڕاوەسدتان. بدوو دونیدا سیاسدەتی گەورەی قوتبێکی کە کاتێکدا لە مەوجود سۆسیالیزمی
 ئەو دروسدتی و ڕاسدتی نیشدانەی هەموویدان کوردسدتانیدا، دیکەی هێزوالیەنی هەندێک و توودە حیزبی موجاهیدین،
 .قسەیەن

 
 نیشدانەی ژێدر خستویەتە و کردووە چاڵێنچ مەینستریمی کە هاتووە لەوەڕا هەمیشە سیاسەتدا لە قاسملوو گەورەیی
 ئامانجی دیاریکردنی و گشتی وخێری نەتەوەییەکان و میللی بەرژەوەندییە تێگەیشتنی لەسیاسەتدا، ئەگەر .پرسیار
 گشدتی خێدری و سدەرەکی ئامدانجی بە گەیشدتن میتدۆدی رێگداو دۆزیدنەوەی ئەگەر. گرنگتدرە شدت هەمدوو لە سەرەکی،

 سدەر کۆسدپەکانی تەختکردندی و میتدۆدانە رێگداو ئەو دەکارکردنی بۆ هەوڵدان ئەگەر. بایەخە پڕ زۆر مەسەلەیەکی
 کەسایەتییە پێشەوەی ڕیزی لە کارەدا لەو قاسملوو دوکتور بڵێین دەتوانین شک بێ ئەوە مەسەلەکەیە، کلیلی رێگا،

 تددداکتیکی و کوردسدددتان بدددزووتنەوەی سیاسدددییەکانی ئامدددانجە ئەو .بدددووە کوردسدددتانییەکاندا و ئێراندددی سیاسدددییە
 خسدتبوونە وخەبداتی سیاسدەت کە دابدوون، لێکگرێ شێوەیەک بە ڕۆژانەی سیاسیی وکردەوەی چاالکی خەباتگێڕانەو

 ئەم شددیاوی وژیددانێکی ڕزگدداربێ کوردسددتان میللەتددی دەیەویسددت ئەو .کددورد ژێرچەپددۆکەی میللەتددی ڕزگدداری خددزمەت
 بۆ وئازادی ڕفاه لە پڕ ژیانێکی نەبێتە نێوەڕۆکەکەی ئەگەر خودموختاری دەیگوت نییە لەخۆڕا. هەبێت سەردەمەی
  کوردستان ڕزگاری بۆ دەکرد شت دوو بۆ سیاسەتی ئەو واتە نییە، خەباتەی هەموو ئەو بایەخی کوردستان، خەڵکی
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 رۆژانە کاروخەباتی لە جگە نەبوو قاسملووشتێک الی سیاسەت. کوردستان خەڵکی بۆ سەعادەت لە پڕ ژیانێکی بۆ و
 .دونیا میللەتانی ئاستی بە کورد میللەتی گەیاندنی بۆ
 
 پێشمەرگەکاندا زەماوەندی و شایی لە .دەدەدا ژیان جوانەکانی جلوە و ژیان بە زۆری بایەخی شۆڕشدا ڕیزەکانی لە

 تەشددویق بنەمدداڵەیی ژیددانی و ئەدە  و مۆسددیقا و هددونەر و کدداروزەحمەتی و رێکددوپێکی و جددوانی. دەکددرد بەشددداری
 .دەکرد
 

 کدددۆمیتە لە پێشدددمەرگەدا، بنکەکدددانی نێدددو لە بدددزووتنەوەدا، ریزەکدددانی لە. هەبدددوو ودیددداری بەردەوام حزوورێکدددی
 و وئەدیدد  ئێرانددی کددوردو نوسددەرانی نێددو لە ڕووناکبیراندددا، نێددو لە نهێنیدددا، تەشددکیالتی نێددو لە شارسددتانەکاندا،
 و سیاسدی بەرچداوی حدزووری ناوچەییەکانددا، و کوردسدتانی و ئێرانی سیاسییە کۆڕوکۆمەڵە نێو لە هونەرمەنداندا،

 خەبدداتی مەیدددانەکانی قددواڵیی لە و ندداوچە لە چ بددان، دفددتەر لە چ پێشددمەرگەکان. هەبددوو پڕرەنگددی مەعددنەوی
 سددەنگینەی و سددەمیمی و گەرم حددزوورە ئەو جێددیەک هەمددوو لە. دەدیددت خۆیددان پەنددا لە ئەویددان پێشددمەرگایەتیدا،

 خەباتی بە دابوو ومەعنەوی ئەخالقی هێزی کە بوو ڕێبەری حزوورەی ئەو .هەبوو وخەباتدا شۆڕش ڕیزەکانی لەنێو
 زەبدری بدوو پێشدمەرگە هەر ئەوە بەاڵم بدوو، پەرداختدر وپۆشدتەو بەهێزتدر بدارێکەوە هەمدوو لە دوژمن. پێشمەرگە
 مەعنەویدیە، قدودرەتە ئەو زۆری بەشدی. دەگدرت سدەرچاوەی پێشمەرگەوە ئەخالقی هێزی لە ئەوە ڕەمزی دەوەشاند،
 .بوو ئیلهامدەری قاسملوو دوکتور

 
 دیددکەی پارچەکددانی لە کوردسددتاندا، و ئێددران سیاسددەتی و خەبددات مەیدددانی لە بددزووتنەوەدا، نێددو لە بددوو سددونامی

 و الدەی لێ خۆی نەتدەتوانی دەهات، الیەکڕا هەموو لە بوو، سونامی وەک .بوو جیددی پارامیترێکی کوردستانیشدا
 لە حاشددا نەیدددەتوانی کەس بەاڵم بددی، دوژمنددی تەنددانەت بددی، دژی بددی، موخددالیفی دەکددرا. ڕاکەی بەردەسددتی لە

 لە قاسملوو بوونی جیدی ئینکاری نەیاندەتوانی الیەنێک هێزو هیچ. بکا ئینکاری یا ئەوبکا فاکتۆربوونی و گرینگی
 .  کوردستان سیاسەتی مەیدانی لە بەتایبەتی. بکەن وخەباتدا سیاسەت

 
 لە چ و شایی رۆژانی لە چ نێوماندا، لە زەماوەندەکاندا، و جەژن و میوانی و مەجلیس لە کۆڕوکۆبوونەوەکاندا، لە
  .دادەنا هەمووان سەر لە شوێنەواری پڕماناکانی و جوان وتە قسەو بە .دەدرەوشایەوە دژوارەکاندا، و سەخت ڕۆژە
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 هەمدوان لە رێزوحدورمەتم مدن سدێهەمدا، دونیدای ڕێبەراندی نێدو لە وتدی شدەهیدبوونی دوای کۆشدنێر نەبوو خۆڕا لە
 .هەبوو قاسملوو بۆ زیاتر

 
 هەمددوو لە دونیددای سیاسددی وەزعددی دەیخوێندددەوە، دەکددرد، فکددری کدداری .بددوو خەبدداتگێر ڕووندداکبیرێکی قاسددملوو

 چداک دەخوێنددوە، زۆری. نەبدوو یافدڵ خدۆی لە قەت. دەکەوت رووداوەکان وەدوای و دەکرد تەماشا گۆشەنیگاکانەوە
 بەکداری خدۆی لەجێدی دەبدوو، فێری هەرچی کەئەو بوو ئەوە دی کەسانی دەگەڵ ئەو گەورەی فەرقی بەاڵم فێردەبوو
 .پێش بڕواتە خەباتدا و ژیان لە تا فێردەبوو ئەو. دەهێنا

 
 رووداوەکددانی ئدداخرین لە ئاگددای .دەخوێندددەوە عەرەبددی و فەڕانسددەوی و فارسددی و کددوردی ئەدەبیدداتی عیشددقەوە بە

 .بوو فەلسەفە مۆسیقاو وسینەماو هونەر و ئەدە  دونیای
 

 باشدترین و دەدۆزیدیەوە ئەواندی نێوان پێوەندی و دەکردن تاقی  ئێرانی و ناوچە و دونیا هەواڵەکانی ڕۆژێ هەموو
 .لێوەردەگرتن کەڵکی خەبات ڕێی روونکردنەوەی بۆ و دەکردن لێ تەفسیری

 
 ڕووناکبیرییەکانی و ئەدەبی و سیاسی کەسایەتییە لەگەڵ. هەبوو دۆستایەتی و کۆمەاڵیەتی بەرینی پێوەندییەکی

 .تەئسیری ژێر دەچووە دیتبای یەکجار هەرکەس. هەبوو پێوەندی بیانی و عەرە  و ئێرانی کوردو
 
 و بەهێزکدردن بدۆ شدەووڕۆژ دواییددا، سدااڵنەی لەو بەتایبەتی بوو، حیز  سکرتێری کە ماوەدا ئەو سەرتاسەری لە

 وتدنەوە دەرس و قسدەکردن و نووسین بۆ خۆی تەمەنی سەعاتەکانی و کات باشترین .دەکرد کاری حیز  رێکخستنی
 .دەکرد تەرخان دیپلۆماسی و حیزبی و سیاسی جۆراوجۆری دیداری و کۆڕوکۆبوونەوە پێکهێنانی و
 

١ 
 
 کۆمەاڵنیخەڵکی خەباتی و ژیان هەوێنی بۆتە .لەکوردستاندا سیاسی دیسکۆرسی بۆتە ئەمڕۆ قاسملوو سیاسی یدەیئ

 توێژەکددانی و چددین بدداقی و زانکۆییەکددان مامۆسددتایان، ژنددان، قوتابیددان، الوان، خوێندددکاران،. ئێددران کوردسددتانی
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 کوردسدتان ئێسدتای نەسدڵی هاونەسدڵی، قاسدملوو دوکتدور هەرچەند. وەردەرگرن قاسملوو لە ئیلهام کوردستان خەڵکی
 کەس هەمدوو هدی لە کوردسدتاندا ندوێی نەوەی نێو لە ئێستاش بۆچوونەکانی و ڕوانگە و پەیام و ئیدە بەاڵم نییە،
 .مەقبوڵترە و نزیکتر کوردستان نوێی نەوەی لە کورستان، ئەمڕۆی ڕێبەرانی هەموو لە قاسملوو. وەردەگیرێن باشتر
 

 ئەو. کددراوە دابەش کوردسددتان و سددتەمدایە ژێددر لە کددورد. دەر بێددتە وەزعە لەو دەبددێ کوردسددتان دەیگددوت قاسددملوو
 هەست پێستەوە و بەئێسک کوردستان نوێی نەوەی. بوو قاسملوو پەیامی نیوەڕۆکی ئەوە. بکرێ قبووڵ نابێت وەزعە
 کوردسدتان، ندوێی نەوەی گلۆباڵیزاسدیۆندا، دەوراندی لە هەربدۆیە .کدوردە لەسەر کە دەکا بێعەداڵەتییە و ستەم بەو

 قاسدملوو بەاڵم. تێددەگا قاسدملوو پەیدامی جەوهەری لە و دەبیندێ دونیدادا گەالنی نێو لە خۆی میللەتی مەوقعیەتی
 ئەو .لەسددەریەتی کە مەیدددان بێددتە سددتەمە ئەو و کددورد ئێسددتای وەزعددی بەدژی کە نەبددوو ڕازی بەوە هەر تەنیددا

 دەیزانددی مووسددا حەزرەتددی. کددوێ بددڕواتە دەبددێ کددورد دەیزانددی. دەکددرد دەستنیشددان کوردستانیشددی و کددورد داهدداتووی
 .دەکا هیدایەت کوێ بۆ خۆی ئوممەتی

 
 و ئددازاد میللەتددانی ڕیددزی بچێددتە دەبددێ کوردسددتان دەیگددوت ئەو. بددڕوا بەرەوکددوێ دەبددێ کددورد دەیزانددی قاسددملووش

 کۆمەڵگدددای پەرەسدددەندنی و گەشەسدددەندن چڵەپدددۆپەی كە ئورووپدددایە ئدددێمە مدددۆدێلی دەیگدددوت. دونیدددا پێشددکەوتووی
 ئورووپددا لە کە ئەوەیە ئینسددان تێکنۆلددۆژی و فەرهەنگددی و سیاسددی و ئددابووری پێشددکەوتنی لددووتکەی. ئینسددانییە

 دەیگدووت. ئورووپداوە نێدو بێدتە تدورکیە کە بدوو خدۆش بەوە دڵدی زۆر. بدڕۆین مدۆدێلە ئەو بەرەو دەبدێ بۆیە. هەیە
 قاسددملوو. دەبددێ کوردسددتانیش تددری پارچەکددانی لەسددەر تەئسددیری و ئورووپددا دەبێددتە کوردسددتان لە بەشددێک ئەودەم
 بنیدات نەتەوەکەی بۆ بەختەوەرانە ژیانێکی ئەوەبوو هەوڵی هەموو. نەدەکرد تەقدیس هەژاری. خۆشدەویست ژیانی
 .بنێ
 
 بددازاڕ گرنگددی بەشددێکی ببێددتە هەیە ئەوەی شانسددی کوردسددتان دەیگددوت هەمیشددە. بێزاربددوو مەزڵوومنمددایی لە ئەو

 لەسدەر نەتەوەیدی سدەرکوتی و بددرێتێ شانسی ئەگەر بۆیە. وئاوە گاز و نەوت مەکۆی کوردستان. ناوچە وئابووریی
 فەرهەنگدی ئداڵوگۆڕی دەبدێ کدورد ئامدانجە، بەو گەیشدتن بدۆ دەیگوت بەاڵم گەورە ئێکۆنۆمییەکی دەبێتە زوو الچێ،
 .کۆمەاڵیەتییە و ئابووری و سیاسی پێشکەوتنی خەمیرمایەی فەرهەنگی پێشکەوتنی دەیگوت ئەو. بێ بەسەردا
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 نێوەڕۆکددددا لە کە کدددوردایەتییەک یدددانی کدددرد، فۆرمدددوولە کدددوردی هددداوچەرخی ناسدددیۆنالیزمی نێدددوەرۆکیی قاسدددملوو
 خددداکی ناسدددیۆنالیزمەدا لەو. مەزهەبدددیگەری و دەمدددارگرژی و بەرچددداوتەنگی لە دوورە ئدددازادیخوازە، و دێموکراتیدددک
 بەرژەوەندددییە ناسددیۆنالیزمەدا، لەو. دەدا نیشددان خدداک بە زۆر حەساسددیەتی کددورد و کێشددەکەیە کدداکڵی کوردسددتان

 بە گەیشددتنە ئامددانج کوردایەتیدددا، لە مددۆدیلە لەو. دیددکەوە ئیعتیبددارێکی هەمددوو سددەرووی دەکەونە نەتەوەییەکددان
 پێوەندددییە یددانی. جیددایە حکددوومەت دەوڵەتددو لە دیددن ناسددێۆنالیزمەدا، لەو .مددۆدێڕنیتە دژایەتددی نەک مددۆدێڕنیتە،
 ئددێمە یددانی. الئددیکە ئددێمە حیزبددی دەیگددوت جددار زۆر. کۆمەڵگددا نەک دەکددرێن سددێکۆالریزە حقوقییەکددان و سیاسددی

 نەخشەی ئەو کۆمەاڵیەتی نیهادێکی وەک دین دەمانهەوێ بەڵکوو وەدەرنێین کوردستان کۆمەڵگای لە دین نامانهەوێ
 مافەکدانی و مدرۆ  مافەکانی کوردایەتیدا لە مۆدیلە لەو .دەکرێت لێ چاوەڕوانی سرووشتی شێوەیەکی بە کە هەبێت
 شۆڕش و نەتەوەیی ڕزگاری بەرنامەی جەوهەری لە بەشێک دەبنە کەموەندامان، و کەمایەتییەکان و مندااڵن و ژنان
 .خەبات و
 

 کددردە کددوردی ناسددیۆنالیزمی ئەو .درووسددت و ڕاسددت جددادەیەکی خستەسددەر کددوردی ناسددیۆنالیزمی قاسددملوو بەمجددۆرە
 ئیسددڕائیل، کردنددی دژایەتددی داوی کەوتدنە لە کددوردی خەبدداتی ئەو .نداوچەکە ئددازادیخوازی بددزووتنەوەی لە بەشدێک

 کدردە کدوردی ناسدیۆنالیزمی جدۆرە بەو. پاراسدت دیدکە مەزهەبێکدی و دیدن چەشدنە هەر و مەسیحییەت و یەهودییەت
  .ناوچەکەدا و ئێران لە دێموکراسی و ئازادی قازانجی بە جیددی پاڕامێترێکی

 
 و تیرۆریدزم داوی نەکەونە کوردسدتان بدزووتنەوەی و کوردسدتان ڕزگداری بدۆ خەبدات تێکۆشدا توانداوە هەموو بە ئەو

 ناسددیۆنالیزمی یددانی کۆنەپەرسددتانە بیروبدداوەڕی و ئیدددۆئۆلۆژیک و سیاسددی و مەزهەبددی بونیدداتگەرایی و ڕادیکددالیزم
 نێدددودەوڵەتی عدددورفی و نێونەتەوەییەکدددان ئوسدددوولە و لیبڕالیدددزم و دێموکراسدددی لەگەڵ کدددوردی خەبددداتی و کدددورد

 .کرد هاوئاهەن 
 

 بە بدڕوای. بدوو واقعبدین. سیاسدی هەڵوێسدتی و سیاسەتگوزاری بناخەی نەدەکردە کینەی و رق و سۆز قەت قاسملوو
. بفدڕێ هەیە کە لەوە بەرزتدر و تدوونتر دەدا هانی و بکا بەرزەفڕی فێری کورد تێدەکۆشا .هەبوو کوردستان الوانی

 نێدو لە بۆیەشدە تێپەڕیدوە خدۆی سدەردەمی مەکانی و زەمان چوارچێوەی لە کورد خەباتی لەسەر قاسملوو شوێنەواری
  وەک چ و تاک وەک چ دەیگوت .وەردەگرت مەسوولیەتی ئەو. هاوتایە بێ و بەرز هەروا کورداندا
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 بۆ. بوو ئیمامزادەسازی دژی. بێینەدەر تێیداین کە دۆخەی لەو ئەوەی بۆ بکەین قبووڵ بەرپرسایەتی دەبێ نەتەوە
 سیاسدەتکردندا و لەحیزبدایەتی. بدوو داهاتوو بەبارمتەگرتنی یانی مێژوودا، لە ڕاوەستان یانی ئیمامزادەسازی ئەو
 لە بەهددرەبەرداری دژی. بددوو هەڵسددەنگێنراو سیاسددی وکددردەوەی عەقددڵ الیەنگددری. بددوو کەربەالیددی ڕۆحددیەی دژی

 لدووتی سدەری تدا و کدۆمەاڵیەتی دژی ڕۆحدیەی و خۆپەرسدتی و کدورتبینی و عونسدۆری سسدت ئەو بدۆ .بوو شەهیدان
 و حیزبدددی و سیاسدددی پلدددۆرالیزمی سەرسدددەختی الیەنگددری. بدددوون دواکەوتدددوویی نیشدددانەکانی گەورەتدددرین خددۆدیتن،
 .بوو فەرهەنگی

 
 ئینێرژییەکدان و خەالقیەت و پێشکەوتن و ئابووری سەرهەڵدانی مایەی دەبنە دیسانتڕالیزم و پلۆڕالیزم وابوو پێی
 قاسملوو بۆ بنتام جرمی سیاسەتدا لە. بکرێ پلۆڕالیزە و دیسانتڕالیزە دەبێ ئێران دەیگووت بۆیە هەر دەکەن ئازاد

 کورتخدایەنی قدازانجی مدرۆ  کە لەوەدایە گشدتی خێدری .گشدتی خێدری دابینکردندی بۆ کارکردن واتە بوو سەرمەشق
 و وتدار و نووسدین لە .بدوو ستراتیژیک و دووربین لەسیاسەتدا .بکا واڵت و گەل درێژخایەنی قازانجی فیدای خۆی

 واڵتێکددا لە ئەوە. تێددایە سیاسدیان واقعبینی و سیاسی بەرزی شعووری. زاڵە ئینسانی و زانستی دیدی باسەکانیدا
 مەبەسدتە کردندی بەیدان لە ئەو. دەگدمەنە کدارێکی کاردەکەن، عاتیفە و سۆز ئەساسی لەسەر و هەوا بە خەڵک کە

 ئاینددەبین سیاسدەتدا لە. دەبدڕین دەر سدادە زۆر بەزمانێکی مەسەلەکانی ئاڵۆزترین بوو؛ ڕەوان زۆر سیاسییەکانیدا
 .نەبوو خۆبەزلزان. بوو
 

 شانۆی سەر ئەکتەرەکانی هەموو الیەن لە بۆیە بوو، خۆی هەڵسەنگاندنی و نەزەر خاوەن. هەبوو ئاوااڵی دیدێکی
 بەاڵم سدەری کدردە هێدرش زۆریدان .وەردەگیدرا جیدددی بە موخالیفەکانیشی تەنانەت و کوردستان و ئێران سیاسەتی
 دەبددێ دەیگددوت هەمیشدە. نەکددرد شددەڕەجنێوی قەتدیش. نەکددردەوە سددارد خەبداتی لە و لێنەکددرد کداری زەڕەیەک ئەوە

 حەقدیقەت قەت ئەو .بگدرین دوور خدۆ چالەمەیددانی ئەدەبیداتی لە و هەڵسدەنگێنراوبێ و وەزیدن حیز  ئەدەبیاتی
 تێدەکۆشدا بەاڵم تاقدانەبێ دێمدوکرات حیزبدی نەیدەویست نەدەدی، خۆیدا پاوانی لە کوردستانی سیاسی وگۆڕەپانی
 ڕواندگە گدۆڕی ئاکامیهداتنە لە دەبێ تەوافوق وابوو ئەوپێی. مەیدانەکەدا لە بێ کاریگەر و بەهێز دێموکرات حیزبی

 تەنیدا و دەردەبدڕی خدۆی نەزەری هەمدووان دوای ناوەندیدا کۆمیتەی کۆبوونەوەکانی لە. وەدەستبێ جۆراوجۆرەکانەوە
 نمدوونەی. بدوو گەرمیش و سەمیمی کەسێکی بوو دەریایزانیاری ئەوەیکە وێڕای قاسملوو. دەکرد درووست هاوئاهەنگی

 . بوو پێیان بڕوای کە دەکرد کاری ئامانجانە ئەو بۆ بڕواوە هەموو بە. بوو ئینسانی بەرزی ڕۆحیاتی بەرزی
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 پەیدامیخۆی بە بدڕوای ئەو. کۆکداتەوە دەورە لە خەڵکیدان ناتوانێ نەبێت، خۆی پەیامی بە بڕوای ئەگەر پێغەمبەر
 ئامدانجی سدەر بکەیدنە تەکدیە خەباتددا لە دەبدێ دەیگدوت ئەو. بکدات مدۆبیلیزە بدۆ خەڵکیدان دەیتدوانی بدۆیەش بوو

 و سیاسدی پشتیوانی داوای پووڵ و چەک جیاتی لە دەبێ دەیگووت. درووست پڕۆسەی و درووست وەسیلەی و درووست
 و حەقخوازانە ریتۆریکی و پەروەردە و خەباتگێڕانە بیری سەر بکەینە تەکیە دەبێ دەیگووت ئەو. بکەین مەعنەوی
 .عاداڵنە

 
 دوای نەک قاسدملوو. مێژوویدی کەسدایەتی دەبنە کە هەڵدەکەون وا کەسانی بەدەگمەن نەتەوەیەکدا هەر مێژووی لە

  .مێژوویی کەسایەتییەکی بە بوو پربەرەکەتیشیدا، ژیانی سەردەمی لە تەنانەت مەرگی
 

 لە هەبدددوون، لەقاسدددملوودا کە سیاسدددی شدددەهامەتی و سیاسدددی قدددووڵی بینشدددی گرتنددددا، هەڵوێسدددت لە ئدددازایەتی
 ئەوەی وتدی دەزاندی، دیدکە مەککەیەکدی بە جەمارانیدان خەڵدک کە زەمانێک .بوون زەقتر دیکەی هەمووسیفەتەکانی

 تووشدی ئێدران گیرابدا، هێندد بە ئەو نەزەراتدی ئەگەر .لێددێ مەزهەبی فاشیزمی بۆنی دەگوزەرێ ئێراندا لە ئەمڕۆ
 خداوەن و ویدژدان بە هەم بدوو، لێهداتوو و شدارەزا هەم قاسدملوو دوکتدور. تێیددایە ئێستا کە نەدەبوو سیاچاڵە ئەو

 خەڵدک و بدین کردەوەکانمدان و کدار وریدای دەبدێ .بەرپرسدین ئدێمە دەیگدوت هەمیشە .بوو خەباتگێڕانەش ئەخالقی
 لە دیفددداع لە قاسدددملوو دەنگدددی کوردسدددتاندا، و ئێدددران سیاسدددیی ڕێبەراندددی تەواوی نێدددو لە. دەپرسدددێتەوە لێمدددان

 لە دیفدداع سددەنگەری دەگددووت کوردسددتانیان بە نەبددوو لەخددۆڕا. بددوو دەندد  بەرزتددرین و جەسددوورترین دێموکراسددیدا،
 و تەعەهود ئیلتیزام، ئەگەر سیاسەت دەیگوت ئەو. بوو قاسملوو ئەخالقی جەوهەری ئازادەگی. دێموکراسی و ئازادی

 فدددرۆکەی ماتۆڕەکدددانی لە یەکێدددک تەعەهدددود مەسدددووولیەت. خەتەر بدددۆمبێکی دەبێدددتە نەبدددێ لەگەڵ مەسدددووولیەتی
 چداک ئەو. بدوو حیز  تێکۆشەرانی وکردەوەکانی کار درووستی و ڕاستی نیگەرانی هەمیشە بوون؛ قاسملوو سیاسەتی
 بە دەبدێ ئینسانی و بەرز ئامانجی دەیگوت. دەزانی ئاکامی و پرۆسە و وەسیلە و ئامانج نێوان دیالێکتیکی پێوەندی

 کورد بزووتنەوەی تێدەکۆشا بۆیە دەبێ شکست تووشی دەنا. بکرێ بۆ کاری ئینسانی میتۆدی و ئینسانی وەسیلەیەکی
 .ڕاگرێ دوور سیاسی کوێرزەینییەکی و پەڵەیەک و هەڵە هەموو لە
 

 و نەدەکددرد ڕوونداکبیری ئیدددیعای قەت. هەبدوو جیداوازی ڕووندداکبیران هەمدوو لەگەڵ بەاڵم بددوو دیدار ڕوونداکبیرێکی
 حەماسدی کەسدێکی نیدازبوو، بدێ .نەدەکدرد دەروێشیشدی ئیددیعای کاتدا هەمان لە. دەرنەدەهێنا ڕووناکبیرانی ئەدای
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 بداوکی ڕۆحدی و مدیللەت بدوو پێخدۆش زۆری. شۆڕش خزمەت هێنابوونە خۆی تواناکانی و زانایی و ژیان هەموو بوو،
 چدوونکە بدووە، سدەخت عیسا حەزرەتی دەگەڵ کار دەڵێن. دەکێشا هاوڕێیانی و خۆی لە حیسابی ئەو. بن ڕازی لێی

 هاوڕێیدانی و حیز  و سەرخۆی لە سەختی ئینزباتێکی. بوو ڕاست قاسملووش لەسەر ئەوە بەڕاستی بووە، سەختگیر
 .دەکرد پیادە
 
. بدکەن سیاسدەت دەکدرد تەشدویق کوردسدتانی خەڵکدی بدۆیە بوو، کۆمەڵ بۆگۆڕینی کار مەیدانی سیاسەت قاسملوو بۆ

 هەمیشدە بدۆیە تێددەپەڕن مێژووییددا وەزعدی بەکدام کوردستان و ئێران دەیزانی هەبوو، مێژوو لە درووستی دەرکێکی
 چونکە. بێنێ بەکار خۆی پێشی چوونە وەسیلەی وەک دین سیاسەت، بوو ئەوە دژی. بوو داهاتوو لە ڕوو و گەشبین
 نموونە بە ئووروپای ئەزموونی لەوبارەوە ئەو. دین داردەستی دەبێتە سەرەنجام سیاسەت ئاوادا حاڵێکی لە دەیگوت

 شدوێنەواری ژێدر دەخستە کەسی هەموو کە بوو دەوڵەمەند هێندە قاسملوو ئینسانی و سیاسی فەرهەنگی. دەهێنایەوە
 .خۆی
 

 وەک کەسێکە قاسملوو دەڵێ پاکدامەن ناسری. بوو رۆح ئارامبەخشی قاسملوو دەگەڵ قسەکردن دەڵێ میتران دانیال
 چەند ئەو سەرمەشقەکانی هەموو لە کە درووستکرد، خۆی لە سەرمەشقێکی .بنازێ پێیەوە دەبێ ئێران کە موسەدیق
 بیخدداتە نەیتوانیددوە زەمددان شەهیدبوونیشددی دوای دەیە سددێ ئەوەتددا. تێددپەڕی کددورد بددزووتنەوەی نێددو دوایددی دەیەی

 بددزووتنەوەی ریزەکددانی ڕێکخسددتنی دێمددوکرات حیزبددی گەورەی هەرە ئەرکددی دەیگددووت ئەو. فەرامۆشددییەوە هەمبددانەی
 سەرچاوی هەر ئێستاش بۆیە بوو، دیکەوە شتێکی هەموو سەرووی لە ئەو ۆب کوردستان گشتی قازانجی. کوردستانە
 لە ڕزگداری بدۆ خەبدات کاتددا یەک لە دەتدوانێ دێمدوکرات حیزبدی وابدوو پێدی. مۆتییڤاشدونە و لێفێربدوون و ئیلهام
 سیاسددەتی مەزهەبددی ڕۆحددیەی بە. بەڕێددوەبەرێ کددۆمەاڵیەتیش عەداڵەتددی بددێ لە رزگدداری و نەتەوایەتددی سددتەمی
 بددۆ. سیاسددیدا کددردەوەی لە تووندددوتیژی و سیاسددی ئەندێشددەی لە وشددکبیری یددانی مەزهەبددی ڕۆحددیەی. نەدەکددرد

 چدداویلکەی بە. بسددپێرین قاسددملوو تەنددویری واتە ئینالیتنمێنددت بە خۆمددان دەبددێ قاسددملوو رێبددازی درێژەپێدددانی
 .نەکەین دونیا تەماشای ئیدئۆلۆژی

 
 پێدی و دەسدت لە دەمدارگرژی و بەرچداوتەنگی زەنجیدری. کەینەوە بەرین بزووتنەوە و حیز  پێرسپێکتیڤی و ڕوانگە
 و کەسدایەتی هدیچ کە جۆرێدک بە کەیدنەوە بەریدن و گەورە بدزووتنەوە دەبدێ .بکەینەوە سیاسیمان بیری و سیاسەت
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 و کەیدنەوە پداک پداتۆلۆژی لە حیزبدایەتی و کدوردی سیاسدەتی دەبدێ. وەالنەندرێ کوردستانی دێموکراتیکی هێزێکی
 ئەو و ئەم و یەکتر بە کردن سووکایەتی و تەوهین و جوێن لە ڕۆژانەمان ئەدەبیاتی و دیپلۆماسی و سیاسەت زمانی
 لە مەسووولیەتەی ئەو ئاستی هەڵکێشینە خۆمان و بەرینەسەر حیزبی کاری و سیاسەت ئاستی دەبێ. ڕاگرین دوور
 .هەڵگرین هەنگاو گشتیدا خێری جەهەتی بە دەبێ. حیزبی تێکۆشەرێکی ئاستی بەرینە خۆمان دەبێ. شانمانە سەر
 

 ڕۆڵە و حیز  تێکۆشەرانی هەموو بۆ ئیلهامە سەچاوەی و خەبات سەرمشقی هەروا ئێستاش قاسملوو دوکتور بەڵێ
 .کوردستان ئازادی ڕێگای دیکەی خەباتگێڕەکانی
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 «بۆ دوکتوری مەزن »

 
 
 
 
 
 
 
 
 شنە

 
 لە بددرنجییەوە و مدداش قژێکددی و خۆڵەمێشددی پاڵتدداوێکی بە پیاوێددک بەرچدداوم؛ دێددتە وێددنەیەک بەردەوام مدداوەیەکە
 دەوری ڕوونداکی و مدژ لە خەرمدانەیەک بەاڵم ئەبارێدت بداران. ڕاوەسدتاوە خۆی گۆڕەکەی لەسەر نامۆدا، گۆڕستانێکی

. پدێش بڕۆمە و بجووڵم خۆم شوێنی لە ناتوانم کە جۆرێک بە هەیە دڵەڕاوکێم. ئەگرێت تەڕبوونی بە پێش و داوە
 نیدیە تێددا خەمی ئەیبینم ئەوەیکە بەاڵم نییە، دیار لێ تەواوەتی بە ئەوم دەموچاوی وەستاوم من کە شوێنەی لەو
 !کوردستان لە... ترە شوێنێکی لە خەیاڵی شایەدیش بەردە، لەو خۆی، لە. ئەڕوانێت تەنیا
 
 و ئدازار ئەهەژێنێدت نداخم کە ئدازارە ئەم ندامۆیە، زۆر ئێدرە ژیابێدت کوردسدتان لە سداڵگارێک کە کورد کەسێکی بۆ

 لە کاتێدددک ئەڵدددێن !ئەو بدددۆ تدددایبەت بە... نیشدددتمان لە وەتەن، لە خددداک، لە دووربدددوون سدددەختە خددداکە، ئێشدددی
 بە ئەودا، قوتابخددانەی پۆلەکددانی لە واڵتددم پێشددمەرگەکانی ئەدا، خەڵددک بە مرۆڤددایەتی وانەی بددوو، کوردسددتان
 مرۆڤدانە فرۆشدرا، پدێ شدەڕی نەدەویسدت، شدەڕی کدات هدیچ ئەڵێن. ئەڕۆیشتن داگیرکەر دوژمنی شەڕی بۆ زانستەوە
 فریدودان و خوێنڕشتن بۆ وتووێژیان کە بوو کەسانێکدا لەگەڵ وتووێژ خوازیاری. دەکرد هەڵسوکەوتی دوژمن لەگەڵ
 زاندین بدۆ و بدوو دڵگیدر گرتبدوو، پایگدایەک گرتنی لە فیلمی کە لەپێشمەرگەیەک کە خوێندوومەسۆ. ئەهێنا بەکار

 شدوێنە ئەو خداکە، ئەو گەورە و بەرز وەهدا ئینسانێکی. کرا بێبەش تەشوێقی لە مرۆ  گیانی بایەخی بە سەبارەت
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 ئەنجدام بە خواسدتەکەی تدا سدەرگەردان ڕۆحێکی ئەڵێن چییە؟ خوازیاری و چییەوەیە دوای بە ئەیگرێت؟ چۆن دنجە
 بددۆ هەندددەرانم ئاسددمانی گەورەیە خەمە ئەم بددۆ و خووسدداوم ناکدداوەدا بددارانە ئەم ژێددر لە مددن. ندداحەوێتەوە نەگددات
 نیشدتمانی دوژمندی ئەیزاندی هەرکەس لە باشدتر... بوو مانوو دڵنیام نایبینم، خەمبار. ئەکاتەوە بیر ئەو و ئەگری

 .ناناسێت حەق بە خواستمان هەرگیز داگیرکراومان،
 
 ناسدینی بدۆ بددرێت مەجالێدک پێسدپێردراوی ئەرکدی کردندی جێبەجدێ پدێش بکوژێدک هەر بە ئەگەر ئەپرسم خۆم لە

 ئەو عاشدقی هەزار هەزاران خۆیدا کاتی لە کە بەرز وەها ئینسانێکی .نیم دڵنیا ئەیکوژێت؟ دیسانیش ئایا کوژراو،
 ڕێزە، جێگەی و ئەژی میللەتەکەیدا دڵی لە هەتاهەتایە بۆ خۆیشی دوای تەنانەت و بوون پڕشنگدارەکەی ڕێبازە و
 کەسانێک دەسەاڵتی ژێر کەوتووەتە من کراوەکەی لەت لەت واڵتە داخەوە بە بەاڵم. نەبوو نەناسراو دوژمنەکەی بۆ
 .نییە دنیایە ئەم دیکەی جێگایەکی هیچ وەکوو. ناگرن شتێک هیچ و کەس هیچ لە ڕێزێک هیچ کە
 
 ئەمددان !ئینسددان بددۆ مددونجییەک وەکددوو هاتنیددان بەرلە تەنددانەت. ئەزانددی لەهەرکەس باشددتر ئەوەی پیدداوەش، ئەم

 ئەخدالق پاراسدتنی ئایینێدک هەر و دین هەر فەلسەفەی مەگەر. مرۆڤایەتی بە باوەڕی ئەم و بوو خودا بە باوەڕیان
 بە ئەوەنددە ئدایینە بەو بەبدڕوا داگیرکەرەکدان دینددارە کە چۆنە ئەی نییە؟ ئینسان حەقی ناسینی ڕەسمییەت بە و

 کرد؟ شەهید تۆیان ئاسانی
 

 بدۆ وا بداڵەی ئەو هەر! مداوە سدپی ڕاسدتت بداڵی هاوڕێکاندت و تدۆ خدوێنی لە خووساو دیوێکی لە کە دیتمان هەموو
 لە ...کرابددوو درێدژ دنیددا دەوڵەتدی ندداحەقترین ندوێنەرانی بەرەو کددورد ئاواتەکدانی بەدیهێنددانی و ئدازادی و ئاشدتی

 خدوێنە... هەڵدگەڕاوە سدوور نێوداران گۆڕستانی نایبینی؟ بۆ... پێت؟ ناگا دەنگم بۆ... ئەڕێژێت خوێن پاڵتاوەکەت
 هەر تددۆ و دائەپۆشددێ وێددنەکە کە خددوێنە دائەپۆشددێ، عەرزەکە خددوێنە هەندددەران، خەمبدداری ئاسددمانی لە ئەبارێددت
 !وەستاوی بێت، دیار لێ کوردستانی لەوێوە دەتەویست کە گۆڕێک لەسەر و ئەڕوانی
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 سیهەمین ساڵیادی شەهید بوونی دوکتۆر قاسملوو
 

 خاباتگێڕی رێگای ئازادی و دێموکراسی

 
 
 
 
 
 
 

 ئیبراهیم الجانی

 
 دێمددوکڕاتیکی میللددی بدزووتنەوەی رێددبەری قاسدملوو، عەبدددولڕەحمان دوکتددۆر زایندی، ی١٩٨٩ سدداڵی یدولی ی١٣ رۆژی
 لە ئێدران کوردسدتانی دێمدوکراتی حیزبی نوێنەری ئازەر، قادری عەبدوواڵ لەگەڵ ئێران، کوردستانی لە کورد گەلی

 .کران شەهید و تیرۆریستی بەرپەالمارێکی کەوتنە ئوتریش، پێتەختی ڤییەن، لە ئورووپا،
 
 دەوڵەتدی نێردراوەکدانی ە" دیپلۆمدات" لەگەڵ کوردسدتان بدزووتنەوەی ندوێنەرانی کە روویددا کاتێکددا لە تیڕۆڕە ئەو

 واڵتددی پێتەختددی لەڤیددیەن ئێددران، لە کددورد کێشددەی بددۆ چددارەیەک رێگددا دۆزیددنەوەی پێندداو لە ئیسددالمی، کۆمدداری
 . دابوون وتۆوێژ حاڵی لە ئوتریش،

 
 فازیل دوکتۆر واتە خانەخوێش کەسی کوشتنی لە دەستیان تەنانەت پیالنەکەیان، ونکەی شوێنە بۆ تیرۆریستەکان،

 .نەپاراست بوو، وتووێژەکە الی هەردوو نێوان کۆبوونەوەکانی رێکخەری و عیڕاقی کوردێکی کە رەسوڵ،
 

  هیچ بێ دابوون، دیپلۆماتیک مەسونیەتی و حیفازەت چەتری ژێر لە کاتێکدا لە گەورە، ئەوتاوانە پاش قاتڵەکان
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 و ئیسددکۆرتکران ئوتریشددەوە، دەوڵەتددی قەزایددی دەزگددای و پددۆلیس لەالیەن کردنێددک، دادگددای و لێپرسددینەوە جددۆرە
 .کرانەوە تاران ڕەوانەی

 
 واتە تیددرۆر، و سددەرکوت گەورەتددری ڕایەڵکەیەکددی بە کەسددەر تیرۆریسددتەوە گروپێکددی الیەن لە ڤەیددیەن تیددڕۆری
 و لەنێدوبردن بدۆ بنەڕەتدڕا لە هەر کە دەزگدایەک. کرا جێ بە جی بوون، ئێران ئیسالمی کۆماری پاسدارانی سوپای
 سدازمان دونیدادا نداوچەو ئاسدتی لە ئیسالمی کۆماری سیاسیەکانی ئامانجە بردنەپێشی و رێژیم موخالیفانی کوشتنی
 سدەدان خدوێنی بە دەسدتی دونیدادا، دیدکەی شوێنەجۆراوجۆرەکانی ئورووپاو و واڵت نێوخۆی لە ئەودەم تا و، درابوو
 تددداران، رێژیمدددی ئۆپۆزسدددیۆنی نێوڕیزەکدددانی خەبددداتگێرانی و سیاسدددی و مەدەندددی چاالکدددانی ڕەخنەگدددران، لە کەس

 .سوورببوو
 

 تداران حکدومەتی تیرۆریسدتیەی ڕایەڵدکە ئەو سدەرەکیەکانی ئامدانجە لە یەکێدک قاسدملوو دوکتدۆر تیرۆرێ و کوشتن
 بدوو، ئیدران کوردستانی لە کورد گەلی جەماوەریی و ئازادیخوازانە بزووتنەوەی رێبەری الیەک لە ئەو چوونکە. بوو
 ەهێدز ئەو هەرەپێشدەوەی رێدزی لە ئێدران، کوردسدتانی دێمدوکراتی حیزبی حیزبەکەی، و خۆی دیکەشەوە الیەکی لە

 گەالندی ژیدانی بۆسدەر ئیسالمیان کۆماری رێژیمی مەترسیەکانی دواکەوتوانەو ماهیەتی زوو هەر کە سیاسیانەدابوون
 .ئاشکراکردبوو گشتی، بیروڕای بۆ ناوچەکەدا، لە سیاسی سەقامگیری و ئاشتی و ئێران

 
 کوردسددتانی لە کددورد گەلددی بددزووتنەوەی زایینددیەوە، ی١٩٨١ سددەڵەکانی هەرلەسددەرەتای کە دەزانددن الیەک هەمددوو
 هەر دامەزرانددنی گەڵ لە خۆی دژایەتی ڕوونی بە زۆر ئێران، کوردستانی دێموکراتی حیزبی رێبەرایەتی بە ئێران،
 ئیسالمی کۆماری واتە دین، لە دەمارگرژانە لێکدانەوەیەکی بناخەی سەر لە ئێراندا، لە سیاسی سیستەمێکی چەشنە
 .ڕاگەیاند

 
 جۆرێدک هەمدوو بە تدا تداران گەیشدتوەکانی بەدەسدتەاڵت ئاخونددە پەالمداری و هێدرش بدۆ سەرەتایەک بە بوو ئەوە

 ئداگرو بە و بدکەن واڵتەکەمدان پێشدکەوتنخوازەکانی هێدزە و کوردسدتان ئازادیخوازانەی بزووتنەوەی دەگەڵ دژایەتی
 کوردسددتان و ئێددران خەڵکددی ڕەواکددانی داخددوازە وەاڵمددی ڕاونددان، و ئەشددکنجە و زیندددان و کوشددتن و گددرتن و ئاسددن
 .بدەنەوە



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

232 
 

 شددەڕی واتە جیهدداد زاینددی، ی ١٩٨١ سدداڵی ئۆگەسددتی ی١٨ ،رۆژی کەئاخوندددەکان بددوو، سیاسددەتەدا ئەو درێددژەی لە
. قەدەیەکدرد ئێرانیدان کوردسدتانی دیمدۆکراتی حیزبدی تیکۆشدانی و ڕاگەیاندد کوردستان خەڵکی بەدژی موقەدەسیان
 قاسددملوو دوکتددۆر لەوان یەک و کددورد گەلددی ڕۆڵەکددانی کوشددتنی بددۆ پاسددداریان و سددەرباز هەزار بەدەیددان بەوجددۆرە
 .کرد کوردستان شەڕی بەرەکانی ڕەوانەی

 
 دێمددوکراتی حیزبددی سددکرتێری وەک قاسددملوو، شددەهیدبوونی پدداش کە شددەڕەفکەندیش، سددادق دوکتددۆر باسددە شددایانی

 کدددۆنگرەی لە بەشدددداری کددداتی لە زایندددی، ی١٩٩٣ لەسددداڵی بێدددرلین، لە دواتدددر هەڵبژێدددردرا، ئیدددران کوردسدددتانی
 . کوژرا ئیسالمی کۆماری دەستەاڵتدارانی پیالنی و بەفەرمان هەر سۆسیالیستدا، ئەنتڕناسیۆناڵی

 
 بەزمدانی خوێنددن مافی وەک خۆی فەرهەنگیەکانی و سیاسی مافە سەرەتایترین لە ئێران کوردستانی لە کورد گەلی
. بەشدە بدێ ئاشدتیدا و ئدازادی لە ژیدان و کوردنشینەکان ناوچە و واڵت کاروباری لە سیاسی بەشداری مافی کوردی،
 دەسدتەاڵتی دیسدانتڕالیزەکردنی و دێموکراسدی و ئدازادی وەدستهێنانی بۆ ئێران دیکەی گەالنی شانبەشانی بۆیە هەر

 ئیتنیکدددا، فددرە و فرەکولتددور ئێرانددی لە خددۆی سیاسددیەکانی مددافە دەسددتەبەرکردنی و دابددین و ناوەندددی حکددومەتی
 نۆڕمە بناخەی لەسەر فیدڕال ئێرانێکی دامەزراندنی لە بریتیە خەباتە ئەو ئامانجی. دەکات خەبات زۆرە سااڵنێکی

 و تداکەکەس کدانی وئدازادیە مداف لەوێدا کە مرۆ ، مافی نێونەتەوەییەکانی پرنسیپە و سکۆالرەکان و دێموکراتیک
 و سیاسدی جیاوازیددانانێکی چەشدنە هدیچ بدێ جنسدیەکان و مەزهەبدی و زمدانی فەرهەنگدی، ، نەتەوەیدی کەمایەتیە
 شێوەیەکی بە و بگرێ نێونەتەوەیەکان قانوونە و یاسا لە رێز لەهەمانکاتدا کە سیستەمیک. کرابن دابین مەزهەبی
 هەیە درێددژەی هەروا ئێسددتاش کە خەبدداتەدا لەو.  بکددات هەڵسددوکەوت خددۆی دەوروبەری دونیددای گەڵ لە هارمۆنیددک
 .هەیە نێونەتەوەیی هاوپێوەندیی و مەعنەوی و سیاسی پشتیوانی و یارمەتی بە پێویستیان کوردەکان

 
 کوردەکدان. نێوەڕاسدت رۆژهەاڵتی ئەکتووێلەکانی هەرە مەسەلە لە یەکێک بۆتە کورد کێشەی ئەمڕۆ کە دەزانین وەک
 دانەر، شوێن و جدی سیاسی پاڕامیترێکی بوونەتە کراوە، دابەش بەسەردا کوردستانیان کە واڵتانەدا ئەو هەموو لە

 رۆژهەاڵتددی لە و واڵتددانە و لە سیاسددەت ئەوان وەبەرچدداوگرتنی بەشددداری بددێ و ندداوچەکە سیاسددی وەزعددی لەسددەر
 .ڕاستە هەر ئێرانیشدا لە ئەوە. دەبێت بنبەست تووشی نێوەراستدا،
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 وەفداداری نەمدرو قاسدملووی دوکتدۆر یدادی راگرتندی بەرز وێدڕای قاسملوودا، دوکتۆر شەهیدبوونی ساڵی سیهەمین لە
 :کە بکەین داوا پێکەوە یە بەجێ بەختکرد، لەپیناویاندا خۆی گیانی ئەو کە ئامانجانەی بەو نیشاندانەوە

 
 قەتدددڵە ئەو فەرمدددانی ئەوانەی و قاتڵەکدددان و بکدددرێ جێبەجدددێ عەدالەت کە بددددات رێگدددا ئدددوتریش دەوڵەتدددی •

 .بکرێن موحاکەمە ئیسالمی، کۆماری کاربەدەستانی واتە سادرکردوە، سیاسیەیان
 
 دیموکراسدی و ئدازادی بدۆ کوردەکدان خەبداتی لە گشدتیی بیدڕوڕای و ئوورروپا یەکیەتی نەتەوەیی، نێو کۆمەڵگای •
 .بکەن پشتیوانی کراوە، دابەش بەسەردا کوردستانیان کە واڵتانەدا لەو
 
 بە ئێرانددا کوردسدتانی لە و گشتی بە کوردنشینەکاندا ناوچە لە مرۆ  ئازادیەکانی و ماف پێشێلکردنی لە پێش •

 .بگیردرێ تایبەتی،
 
 کوردسدتانی لە و بەگشدتی دا ئێدران لە مدرۆ  مافەکدانی پێشدێلکرانی مەسەلەی ریگانەدا نێونەتەوەیی کۆمەڵگای •

 .تاران ریژیمی گەڵ لە بازرگانی و ئابووری و سیاسی ساتوسەودای قوربانی بکرێتە تایبەتی، بە ئێراندا
 بددۆ خۆیددان ئیعتبدداری تواندداو هەمددوو لە دیپلۆماسددیەکانی، و سیاسددی دەزگددا و دام و بەگشددتی ئورروپددا یەکیتددی •

 .کەڵکوەرگرن ئێراندا، کوردستانی لە تایبەتی بە و ناوچەکە لە کورد ئازادیخوازانەی بزووتنەوەی لە پشتیوانی
 دێموکراسدی بردنەپێشی گرنگی عامیلێکی وەک کورد فاکتۆری گۆڕێ، هاتۆتە ناوچەکەدا لە کە تازەدا وەزعە لەو •
 .بکرێ گەڵ لە هەڵسوکەوتی و ببینرێ ئاشتی و
 

 ٢١١٩ی جووالی ٥ :ڕێکەوتی  -  پێشمەرگەکانماڵپەڕی : سەرچاوە
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 نووسراوەیەکی بەپیز لەالیەن دادە شەهالی دەباغیەوە

 
 

 
 
 
 
 
 
 یەک تەنیدا ئێسدتا تدا ئێدران بدۆ ئیسالم هێرشی دوای لە کە دەکا لەوە باس" زبان فارس فیلسوف دوستدار، آرامش"

 وەک خوداوەندد کە بدووە" ڕازی زەکەریدای" ئەویدش ڕەخنە ژێر هێناوەتە ئێرانی تێفکرینی بناخەی کە بووە بیرمەند
 .نەکردۆتەوە بیری قەت ئێرانی ئینسانی کە دەڵێ و دەبێ بەردەوام دوستدار. پرسیار ژێر دێنێتە خالق

 
 دوکتدور ئەویدش کدوردە، کە بکرێ زیاد دەبێ دیکەش بیرمەندی ئێستا تا دا ئێران جویڕافیای مێژووی لە من بەڕای

 بدۆ لۆکداڵی خوێنددنەوەیەکی تدوانی ئورووپدایی بەهێدزی فکرێکدی و مەعرێفدی پشدتیوانەی بە قاسدملو. د. قاسملویە
 فکددری سیسددتیمی تددوانی زوو بەڵکددوو دەناسددی کددوردی کێشددەی تەنیددا نە کە بیرمەندددێک. هەبددێ نەتەوەیددی کێشددەی
 خددومێنی" امپریالیسددتی" دژی شۆڕشددگێرانەی دروشددمی فریددوی و بناسددێ پاسددداران سددپای مافیددای و ئیسددالمی جمهددوری
 . نەخوا

 
 ئیسدالمی بەعسدی، شدۆڕەوی، ی-کداگێبێ مائۆیستی، فاشیستی، میلیتاریستی، ئیدەئۆلۆژی کە بیرمەندێک قاسملوو. د

 بیرمەنددێک. دەدیت دا خەبات و بەرخۆدان هاوکات و دیالۆ  ئاشتی، لە گەلەکەی و ناوچە پێشکەوتنی و ناسیبوو
 لە بدوو گوڵێدک پێشدەوا" کوتی ڕۆژاندا لە ڕۆژێک چۆن هەر قاسملوو بەاڵم. دادەنا خوێندن و زانست بۆ ئەرزشی کە

 کە شددەڕەفکەندی. د هدداوفکری و دوسددت لە جددگە. )کەوت تەنیددا و تدداک کە بددوو بیرمەندددێک خۆشددی" ڕوا سددەحرادا
 .(کرا شەهید دکتور دوای زوو بەداخەوە ئەویش
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 لەم باسدەکەم کدۆی بدۆیە. بردووم تاقەتی شەڕەدندووکە و دووبەرەکی بەاڵم بێ، وتارێک ئەمە دەمویست لەڕاستیدا
 .کردەوە کۆ پاڕاگرافەدا دوو
 

 .بێ بەڕێز و بەرز هات نووسینەدا لەم ناویان کە شەڕەفکەندی. د قاسملوو،. د پێشەوا، یادی
 

 ٢١١٩ی جووالی ١٢
 
  
 
 

 .ئێستە ئیتر سی ساڵە قاسملوو ناتوانێ هەرگیز بمرێ
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 موسلیم ئەحمەدی

 
 بدۆ ئێرانیەکدان و گفتوگدۆ بدۆ قاسدملوو دووبدارە ئەمدڕۆ حدوکمی بە ئیتدر. جدووالی ی١٣ پووشپەڕە، ی٢٢ ئیتر ئێستە
 حددوکمی بە ئیتددر. نەفددرەتیە زەویددنە ئەم نەفرەتددی واڵتێکددی نەفرەتددی شددارێکی نەفرەتددی ژوورێکددی دەچددنەوە تێددرۆر

 سدەر بچێدتەوە دیسدانەوە کە ئەبێدتەوە زیندوو سمکۆش قاسملووەوە لە دووبارە کردووە داگیر مێشکمانی کە مێژوویەک
 سدی ئیتدر ئێسدتە بەاڵم. سدێدارە سدەر بچێدتەوە دیسدانەوە کە ئەبێدتەوە زیندوو قازیش قاسملووەوە لە مردن، خوانی
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 ئداوی دەدا، ئداوی خدوێن بە بمێندێ، تیندوو کدوردێ هدیچ مێشکی زەوینی ناهێڵێ قاسملوو خوێناویەکەی کراسە ساڵە
 ی٢٢ بڕیددوەتە چاویددان سدداڵ سددی قەدەر بە ئەوانەی هەمددوو مێشددکی لە سدداڵە سددی ئیتددر ئێسددتە و دەدا ئدداوی دەدا،

 بەم دەتوانین ئیتر ئێستە. دەرکردووە پۆی و لق و کردووە بااڵی و ڕواوە کوردایەتی داری ڤیەننا ی١٩٨٩ پووشپەڕی
 بدن، بدااڵکورتتر سداڵ سدی ترسدەکانمان ببیندین، دوورتدر سداڵ سدی بدین، بدااڵبەرزتر سداڵ سی و سەرکەوین دارەدا

 خەوێ لە ئدارەق شدەاڵڵی سدەرتاپا سداڵە سدی تداران. دواکەوتدووتر سداڵ سدی بدن، کدوێرتر ساڵ سی دوژمنەکانمان
 هێشدتا قاسدملوو هێنداوە پدێ بدڕوای کە خەوێ. نایەنێ لێ وازی و دەگرێ ئێخەی شەوێ هەموو کە دێتەوە بەخەبەر
 لە قاسددملوو کوشددتنی بە کە. خسددتووە دوا وە قاسددملوویان مردنددی هەمیشددە بددۆ قاسددملوو کوشددتنی بە کە. نەمددردووە
 سدەر گێدژی سدەرێکی تداران تێیددا کە خەوێ. کدردووە زینددوو هەموومانددا جەسدتەی لە قاسدملوویان خۆیا جەستەی
 دوو قاسددملوو، یەک دەبینددێ، قاسدملوو تەنیددا قینەکددانی و ڕق لە پدڕ تەنددگە چدداوە و دەسدووڕێنێتەوە باریددک ملێکدی

 یەکەو هەر فارسددی زمددانی وشددەکانی هەمددوو تێیدددا کە خەوێ. قاسددملوو هەزار هەزاران قاسددملوو، هەزار قاسددملوو،
 خەو لە تداران کە بەیدانی. بسدڕنەوە خۆیدان شدەرمی ئەیدانەوێ تداران ڕووەو و گرتووە دەستەوە بە دەمانچەیەکیان

 دنیددا زیندددووەکانی گیدانە هەمددوو ئەگەر دەزانددێ وا تداران. دەنددێ خدۆیەوە داهدداتووی بە فیشددەک سداڵە سددی هەسدتێ
 خدۆی ئەوانیکە کوشتنی بە دەتوانێ کە دەبێ، مردوو کەمتر وەختیەوە سەر دێتە مەر  کە سبەینێ گوللە بەر بداتە
 و دەکدا دەوروبەری سدەیری تاران. بگرێ خۆی مردنی لە ڕێگە ناتوانێ کوشتن بە نازانێ تاران. بکا ڕزگار مردن لە
 ناکدا حوکم چاوی ئەگەرچی تاران. دەبێ شێت هەڵدەستنەوە دووبارە داوە گوللەیانی بەر ئەوانەی هەموو دەبینێ کە
 لە مدردن بدۆنی بە هەسدت دەتدوانێ وایە کدوێر سدەگێکی وەکدوو بەاڵم ببیندێ خدۆی داهداتووی دوورەدەستی ناتوانێ و

 داوی کەوتۆتە دەڵێی کەچی و بێ ڕزگاری مردنە گەندەبۆی لەو دەدا بەردا دار بە خۆی تاران. بکا خۆیدا داهاتووی
. کەڕە زۆرتدر مدردن بەاڵم دەوەڕێ، زۆر تداران. دەبێدتەوە نزیکتدر هەر دەکدا هەرچدی زەریداوە، بەهێزەکانی شەپۆلە
 وەک مردندی بدۆنی دەندگەکەی و کەوت وەڕیدن لە ئیتدر کە تداران. زۆرتدرە تاران وەڕینەکانی دەنگی لە مردن کەڕیی
 و پێددەکەنێ هێشدتا قاسدملوو ببیندی و ڕابگدری گدوێ. ببیسدی باشدتر ژیدان دەنگی دەکرێ ئیتر کێشرا سەردا بە کفن
 قاسدملووی پێکەنیندی دەوری مامۆسدتاکەیانەوە، دەور بە خوێنددکار پۆلێ وەک دەدا، چرایەک دەوری چلۆن وەک شەو
 قاسملوو ساڵە سی ئیتر ئێستە. دەکا پێویست ڕۆشنایی شەو چلۆن وەک دەکا جوان شەو قاسملوویە پێکەنینی و داوە

 .بمرێ هەرگیز ناتوانێ
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سالەی تڕۆری شەهید د قاسملوومان بەیەکەوە بەرێوە  ١٠چەند باش دەبوو ئەگەر یادی 

 .بردبا
 
 

 
 
 
 

 رەشید قازی
 

 سدەربەرزی رێبدازی درێژەدەراندی سداڵ، ٣١ پداش رێدک. تێدەپەرێت قاسملوودا د تڕۆری بەسەر سال ٣١ رێک ئێستا،
 مەیلدی بە هەرکدام هداوبەش ئامدانجی یەک و دووژمدن یەک بدوونی وێرای جیاوازادا جەستەی دوو لە کورد، رەحمانی
 یەکیش و چەکداری خەباتی بەرزکردنەوەی بە یەک. دەدەن لین  کورد خەباتی گورەپانی لە خۆیان ئەسپی خۆیان،

 و رێبداز جیداوازدا رەهەنددی دوو لە یەکتدرن، تەواکەری هەردووک کە جەمداوەری خەبداتی بە زیاتر گرینگیدانی بە
 دێمدۆکرات اڵیەندی هەردووک سدەرکردەی هەرچەندد. دەبەن بەرەوپێشی و کردۆە شەق قاسملوویان خولیاکانی و خەت
 هاوکددداری ناوەنددددی ئەنددددامی الیەن هەردووک و دەبدددن یەکتدددر کۆبونەکدددانی بەشدددداری ناخۆشدددیەکاندا و خۆشدددی لە

 بەشدداری اڵیەنگرانیدان و ئەنددام نەگەیشدتوون قەنداعەتە بەو ئێسدتاش تدا بەاڵم کوردستانن ڕۆژهەالتی هێزەکانی
 . بکەن جیزبەکانیان هاوبەشی هیماکانی و بۆنە
 

 اڵندددیکەم دیمدددۆکرات الیەندددی دوو دەبدددو بددداش چەندددد دا مەزنە سدددەرکردە ئەو یدددادی سدددالەی ٣١ لە رێدددک ئیسدددا
 یدداد یەکەوە بە کارەسدداتەیان ئەم سددالیادی ڕەندد  یەک و دەندد  یەک و دەنددا وەال ئوروپددا لە دەمارگرژیەکانیددان

 و بدن ئوروپدایی کلتدوری هەلگری تا هاندابا ئوروپا لە ئەندامەکانیان دووالیەنە ئەم دەبوو باش چەند.  دەکردەوە
 هەلبدرن دەن  و ئوتوریش پارڵمانی بەردەم بچنە کاتدا یەک لە و ڕۆژ یەک لە هەمویان کات، لەدەستدانی بی بە
 بازرگدانی زیداتر لەوەی و بدکەنەوە سیاسدە قەتلە ئەم پەروەندەی کارەساتەدا ئەم یادی سالەی ٣١ لە بکەن داوا و
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 سدەر لە دیمۆکراتەکدان هەمدوو ساڵیادەیدا لەم رێک دەبوو باش چەند. نەکەن کوردەکان و کورد رەحمانی خوینی بە
 خددوێنی و کددورد کپکددراوی دەنگددی و کددورد ئدداالی شددەکانەوەی بە و دەبددوونەوە کددۆ پیراڵشددێز، لە شددەهیدان مەزاری
 و گشدتێەکان ڕاگەیدنە گدوێ بە شدیرانە فەرانسدە، گەورەپیداوانی مەزارگەی لە کوردیدان سەرکردەی ڕژاووی بەناحەق
 رەفتدداری و کددردار والمددی دا، ئددازاد جیهددانی لە دەبددوو بدداش چەنددد ئددایی. دەگەیانددد نیشددتماندا و والت خەلکددی

 و دووکدان گدالەدانی بە دوژمنددا، داگیدرکەری پۆسدتالی ژێدر لە کە ڕابردوودا سالی خەرمانانی ی٢١ خوڵقینەرەکانی
 ی٢١ دووبددارەکردنەوەی و یەکیتددی و تەبددایی هەوینددی دەکددردە رەفتارەیددان ئەم و دەدایەوە تەزانددد دووژمنیددان بددازار

 پێشدەوا وەسدیەتەکەی بتدوانین کدورددا رەحمانی شەهیدبوونی سالەی ٣١ لە با. تاڕاوگەدا و ئوروپا لە خەرمانانێک
 لە ندوی اڵپەریەکدی و بکەیدن گدۆر خواردومدان پەندد قیندی و ڕق و بکەیدن شداد قاسملوو رەوانی و بگەیەنن جێی بە

 و حیدز  بدۆ شداخ خەبداتی سدەردەمی دیمدۆکراتی گەورەی و هیمدا تەبداییەوە و یەکەتی بە هەڵبدەێنەوە خەباتمان
 و دیمۆکراسددی نەیددارانی و دووژمددن سددەودای و سددات و تدداوان گالەدراوەکددانی دەرگددا دیپلۆماسددی بە و بگیددرینەوە گەل

 ڕووڕەشدێکی و نیشدتمان و گەڵ بدۆ دیکەش سەرکەوتنێکی و بکەینەوە ئوروپا لە خوێن و نەوت بەرژەوەندیخوازەکانی
 و تەبایی هەوینی بکەینە کارەساتە ئەم سالەی ٣١ با یاران ورەن دە. بکەێن تۆمار سێدراە و پەت کۆماری بۆ دیکە
 بەرەو نداوین ڕۆژهەالتدی توفانیاوەکدانی دەریا لە کورد چارەنوسی و خەبات بەاڵلێدراوی کەشتی کورد مالی یەکیتی

 کارەسدداتە ئەم یددادی خۆیددان بەشددداری کە کەسددانەی ئەو لەهەمددوو سددالو. بکەێددن رێددبەری سددەرکەوتن کەنارەکددانی
 .دەکەن شەرمەزار
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 :هونراوە و پەخشان
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 

 عەبدوڵاڵ حیجاب
 

Sî sal bi ser wê roja tarî re derbas bûn dema ku şandên ehrîmen, li xaniyek bê parêz 

li bajarê Wienê kena li ser lêvên rêberê bêhempaye kurd Dr. Qasimlo yê mezin bi kîna 

veşartî di mejiyê bi gemare tije fen u xape dêvên dijberî mirovatiyê de bersiv dan. 

Qasimlo, bi dilek paqij ber bi mesaja aştiyê ve çû, lê haya wî jê nebû ku li pişt 

maskeya aştiyê, jahriya şer u kuştinê veşartiye. Komara Îslamî, bi teror kirina 

Qasimlo xwest ken û hêviyê ji gelê kurd bistîne, lê niha, 30 sal piştî vê roja reş li her 

deverek axa paqije Kurdistanê bi wêne u hêviyên Dr. Qasimlo re tê himberanî hev. 

Qasimlo bû sembola berxwedana gelê xwe, u Komara tarîtiyê di nava gemara 

îdeolojiya sedasalên navîn de jahriyê hildimije 

 

 
Sal çi qas derbas bibin 

…Tu hin qas zindîtirî 

Di kenê zarokan de 

Di dilê evîndaran de 
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Di rondikên çavên dayîkan de 

 

Di roniya çavên li rê, 

tîrêjên tava jiyanê, 

u hêviya sawayên di nava pêçolkan de 
 

Her ku demsal tên 

Tu jî bi wan re têy 

Weke tu bi xwe sal u demsal bî 

Nûbûn u vejînê bi xwe re bînî 
 

Tu u xweza niha yek in 

Bi baranê re dibî dilop 

Bi tavê re dibî tîrêj 

Bi bayê re dibî hilim 

Bi befrê re dibî kuliyên aram 

Ji avê re dibî cobar 

Ji deştê re dibî balge 
Ji çiyan re dibî xemil 

Zozan bi te rûgeş dibin 

Hêvî li Kurdistanê şîn dibe 

Pêşmerge pê dilxweş dibin 
 

Jîna te ketiye jiyanê 

Bûye hêz bo berxwedanê 

Tu namirî, her tim dijî 

Weke kurd u Kurdistanê 
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 گەواهینامەی مێژوومان

 
  
 
 
 

      
 

 مەهاباد قەرەداغی
 

 (بۆ قاسملوو، سەرکردە و پێشمەرگەی کوردستان) 
 
 پرسی مێژووم لە
 دەناسی وا کێی ساڵەدا سی لەم

 ڕاستی؟ عاشقی و بووبێ سەرکردە بووبێ، پێشمەرگە
 

 دەناسی؟ وا کێی
 شکۆی پڕ یادی نەهێاڵبێ جێی زەوی هەسارەی
 تابڵۆی گەشترین بووبێتە خوێنی
 خەبات وەرزەی چوار
 چووبێ هەرکوێ بۆ
 واڵت چوارپارچەی هەڵیگرتبێ هزریدا نێو لە
 

 ساڵەدا سی لەم
 دەناسی؟ وا کێی
 عەشق و ئازادی ژیان، بۆ دابێ لێی هەمیشە دڵی
 مەشق مەیدانی لە بووبێ مەشخەڵێ هەمیشە گیانی
 دەناسی وا کێی
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 من کوردستانی پیری دیرۆکی
 من داستانی پڕ پەڕاوەکەی ئەی

 

 دەناسی؟ وا کێی
 ساڵەدا سی لەم

 بووبێ خۆرهەاڵت ئاوێتەی خەندەی
 بیروبۆچوونی کردبێ ماچی گزن  بەردەوام
 دەروونی ناخی بووبێ فراوان ئاسمان وەک هەردەم

 

 دەناسی؟ وا کێی
 میللەتی دڵی ئاواتی مەلی
 کردبێ وەستان بێ فڕینی فێری
 و نەناسێت مەر  دەناسی وا کێی
 کردبێ پیرۆزی گیانی مەرگی لە بیری کەسیش هەر

 !مردبێ دەستبەجێ
 

 دێرینم مێژووی ئەی دەناسی وا کێی
 خۆشەویستی بۆ بێ شەیداترین ساڵەدا سی لەم

 هزری هەوێنی
 !سەربەستی؟ بەرەو نابێ هەنگاوی هەدادان بەبێ

 

*** 
 

 بێژم؟ پێ ڕاستیت: گوتم پێی مێژوو
 زیاتر ڕۆژ بە رۆژ ساڵەدا سی لەم

 شکۆ و شانازی
 خاک لە خاکیتر سەرکردەیەکی بەشی دەبێتە
 پاک لە پاکژتر
 !قاسملۆ بەناوی
 بێژم؟ پێ ڕاستیت: گووتم پێی مێژوو
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 سوور ڕەنگێکی کە ڕۆژەی بەو سەرسامم
 و ڕژا ڕۆحی لە
 هەتاو خامەی بۆ مەرەکە  بە بوو
 دەبارێ پڕشن  ڕۆژەوە لەو هەر

 

 زار سەر بێتە ئەو ناوی کاتێ هەر
 ڕووبار وەک شۆڕش خرۆشی و جۆش
 !شادەمار دەرژێتە
 :گوتم پێی دیرۆک
 خۆ ئاشکرایە نییە، ڕاز ئەمە

 !خۆ بە نەدیوە ئەوم، دیرۆکی لەپەڕەی گەشتر الپەڕەیەکی
 ڕێبازی و بڕوا دەبێ بەرزتر بااڵی ساڵە سی

 بازی وەک چاوی دەڕوانێ تیژتر
 پەیامەکەی جێ دەگاتە زووتر

 بەرگری سەنگەری نێو لە پێشمەرگە
 !بڕوانامەکەی وشەی بە وشە دەیخوێنێتەوە

 

 دەدەمێ موژدەت: گوتم پێی مێژوو
 خۆرئاسای خوێنی دڵۆپەکانی

 و قاسملۆ و قازی
 مێ و نێر ئازای پێشمەرگەی هەزاران
 زێ دەیان بوونەتە
 زەریا دەبنە دەگرن یەک زێکانیش
 ئۆقیانووس ببنە نەماوە هێندەی
 تێکۆشان مەزنی مەزدای بە بێ سوێند
 چارەنووس بە سوێند
 کوردستان بە سوێند
 تاریکپەرستی و مەر  ڕێژێمی بخنکێ تیایدا نەماوە هێندەی
 پەستی شەوگاری بێ پێ کۆتایی نەماوە هێندەی
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 شکۆوە بە چەند دەیبینن ئەوسا
 کێوان سەر دەبەنە ڕزگاری مەشخەڵی

 کورد بەئاکاری پێشمەرگەی پۆل پۆل
 نوێ نەورۆزێکی
 سەرکەوتن مێژووی شادێڕی دەکەنە
 !کورد بەهاری بۆ
 

 تر جارێکی چۆن دەیبینن ئەوسا
 کوردستاندا لە و ناچێ لەبار قەت
 !تر کۆمارێکی دەبێ دایک لە
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 باری وەفا
 
 
 
 
 
 
 
 

 بێبەش پیرۆتی
 
 لێددرە وا .یددارانم چدداوی بەر بکەوێددتە خۆیدددا کدداتی لە نەبددوو یددار بەخددت و نووسددیبووم پووشددپەر ی٢٢ بددۆنەی بە

 .دایدەنێم
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 ناسرەوی قەت تۆ، رووناكی بیری چەمی

 ناكەوی قەت پێوەی بە هەر كوردی چیای

 

 خدۆردا، تیشدكی شدانی لە شان دا بااڵ بەرزیی لە هەتا بخوڵقێنێ بۆ شێعرێكم هەستێكم داوێنی دەستەو دەیەیە سێ
 . دێنێ كورتی ویستم و هەست بەرامبەر لە و دەكا بااڵ هەروا شێعر

 

 وەفاباری 
 

  ڕۆژێ هەموو و ساڵە سی

  دەردەکا ژار رقم ماری

  ساتێ هەموو و ساڵە سی

 پێشمەرگە وەک کێوییم شێعری

  دەکا دەبەر تۆڵە بەرگی

  بەیانیان گشت ساڵە سی

 دەرووخێنێ شیرنم خەوی ناڵە تیشەی

  سەدەیە سێ وەک دەیە سێ

  ژەقنەمووت وەک تااڵوێکی

 و شادییم زەردی قژ كچی

 دەخنكێنێ بەختەوەرییم و بزە كانی

  سەدەیە سێ وەک دەیە سێ

  کۆڵ کردۆتە وەفام باری میلیۆن پەنجا

  دەشت لەو شاخ لەم

  دۆڵ لەم چەم لەو

  دامنەناوە و گێڕاومە

  خەزاڵ چاوی کانیاوی بە خواردوە سوێندم

  دارەبەنێ دەمی سووری یاقووتی بە

 ێ«ڤییەن» شاری لە هەستا ئازارەی بەو

  ماوە کورد تا گەشەی رووە بەو

 پێدەکەنێ خاو خەیاڵی و رەش بیری و مەر  رووی بە
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  تا داینەنێم

  ژینم پژاوی ژار زەوی

  برینم پڕ خاکی دڵی

  ئەوینم مەزاری مەزرای

 .دێنێ حەز سەوزیی سەرانسەر

 و ئاگرە سەر دەفری ناخم

  سەدەیە سێ... نا دەیە سێ تێیدا خوێنم

 ناچێ کوڵ لە

 گڕ بۆتە پێی کوردستانم بەردی و دار

 بسووتێنێ رووحم ویستی ئەوەی رووحی دەسووتێنێ

 بشکێنێ لێ ئااڵم بەژنی ویستی ئەوەی

 بوەستێنێ قاسملووەکەم بیری تیری

 حەجمینە بێ و هەڵدەچێ هەر ئاگرە سەر دەفری ناخم

 شین ئاسمانی بەرزی هیوای

  و شین دەریای

  شینە رەنگی

 مەر  گورگی چنگی نێو لە

 . ژینە بووکی بوونی رەها
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 بۆ ڕوحی پیرۆزی قاسملوو

 

 

 

 

      

 

  

  

 کەریم فەرخەپوور
 

 پێشکەوتندا سەدەی لە

 قانووندا و یاسا مەملەکەتی لە

 عەداڵەتدا و پێشکەوتن النکی لە دێموکڕاسی، پێتەختی لە

 ئورووپادا هەناوی لە بیست، سەدەی لە

 پاپادا بەردەمی لە کلیسا، لەسەرمینبەری

 درا، خاچ لە سەرکردەیەک و پێشمەرگە مافخوراوێک، ئاشتیخوازێک،

 تیرۆرکرا کورد قاسملووی

 کرا ڕەشپۆش نیشتمانێک

 گریاند گەردوونی خڕۆشا ئاسمان

 هەژاند زەوی و لەرزی گۆڕ

 خەودان لە هەر بێدەن  و کپ ئێستا تا یاسا و کتێ  ئەهلی بەاڵم

 نێوەڕاستەوە خۆرهەاڵتی لە

 جەمارانەوە پەرستانی تاریک تەکیەی لە

 ئەنفالەوە و جینایەت و جیهاد کۆشکی لە

 دڵ لە قین و دڵڕەش ڕەوەی

 شمشێرەوە و بەدەمامک

 فریشتەیەک مەرگی زەماوەندی بۆ
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 خۆرئاوا ناوەندی هاتنە

 شەنگدا و شۆخ ڤییەنی لە

 ئورووپادا ڕازاوەی بووکی باوەشی لە

 بڕی قاسملوو بااڵی بە مەرگیان

 یوربەتدا بیابانی لە

 بێدادیدا و سیاسەت شەوەزەنگی لە

 وگوللەدا باڕوت گڕی لەناو

 سووتاند ڕوحیان

 و خوێن شەاڵڵی هاوڕێکانی و قاسملوو

 خوێناوییەوە پەنجەمۆری بە خوێنڕێژانیش

 مەرگەوە زوڕنای و دەهۆڵ بە

 شکۆدا خاوەن کۆشکی بەردرگای بە

 سیاسەتواناندا و بازرگانان ئاپۆرای لەنێو

 هیتلێردا و مەیول چارشێوی لەژێر درۆ، و بەرژەوەندی سیاسەتی ڕازاوەی کەژاوەی بە

 عیسادا خاچەکەی و ئینجیل سێبەری لەژێر

 جەهالەت و جەهل بارەگای بەرەو

 بەدرەقەکران هۆالکۆ ئەهریمەنیی کۆشکی بەرەو

 نەهات لێوە متتەقیان دێموکڕاسیش و داد

 داگیرکراودا کوردستانی لە ساڵە لەمێژ

 کورد نەوتی و کورد مافی و کورد خاکی

 لەمێژوودا جارە یەکەم بۆ بەاڵم ودەوڵەتانن، زۆرداران نێوان داخراوەکانی دەروازە کلیلی

 دەگەن بەیەک کلیسا و مزگەوت کورد، تەرمی و تابووت لەسەر کلیسا، لەسەرمینبەری

 دەگەن لەیەک خاچ و شمشێر ئاخوند و قەشە

 دەبرێن لەنێو یاسا و حەق دەدرێن، گاڵە دادگا دەرگای

 دەکرێن تاوانبارخەاڵت و تاوانبار بێتاوان

 کلیسا و کۆشک سیاسەتوانانی ئەی

 دەبرێین لەناو بێتاوان بە ساڵە سەدان

 دەکوژرێین و دەڕژێ خوێنمان ساڵەهایە

 دەکەین وهاوار دەخورێ هەقمان زەمەنێکە
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 دەنگن؟ وبێ کپ کەی هەتا

 وگەنجن؟ ونەوت زێڕ ئاشقی هەتاکەی

 گەنجن؟ و پیر و  وپیاو ژن مەرگی تەماشاچی تاکەی

 بن بێدەن  وا ئێوە تاکوو

 من شەهیدی گۆڕی سەر بۆ نەبەن کڕنۆش تا

 من ڕێبەری مەزاری لەسەر مۆمێ نەکەن ڕۆشن کریسمەس لە تا

 من خوێنڕێژی دژمنی نەکەن شەرمەزار تا ون، سەربازی لەسەرگۆڕی دانەنێن تاجەگوڵینە تا

 من یەریبی دوورواڵتی میوانی حەسرەتی ئاهو لە نەگرێ ئارام پێرالشێز تا

 من، شەهیدی مافخوراوی جاڕی نەدرێ لێ ئیڤێل لەسەر تا

 لەبەر ساڵێ، هەموو ڕۆژێ، هەموو ، ئورووپا تا قاسملوووە ماڵەکەی لە قەندیلەوە، بناری لە مینبەرەوە لەم لێرە
 ماڵێ، هەموو پەنجەرەی لەبەر وکلیساتان، پارلمان دەرگای

 تا دەکەم، هاوار جیهانەوە مێدیاکانی هەموو لە شارێ، هەموو ناوەندی لە گوندێ، هەموو لەنێو شەقامێ، لەگشت
 زۆردار، دۆستی و هاودەست بێ ڕیسوا تا تەالر، و کۆشک دەهەژێن

 گدوێچکە تدا دەکەم هداوار ڕابدن، خەو لە نووسدتوەکان ویدژدانە تا دەکەم هاوار کلیساتان زەنگی لەگەڵ هەمووجارێ
 داخراوەکان دەرگا ئاخنراوەکان،

 دەکرێنەوە

 دەیگرێ، شەرم ودادوەرتان داد و یاسا ڕۆژەی ئەو تا دەکەم هاوار

 هاواردەکەم

 دەەگرێ ئارام کورد قاسملووی پیرۆزی رۆحی ڕۆژەی ئەو تا
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 گرشەی مێژوو بۆ قاسملوو
 

 
 
 
 
 
 
 

 بێبەش پیرۆتی
 
 جەماران لە

 ماران پاشای

 دەخشێنێ بەردەمیدا مێشەکەرەی و مۆز سەر بە درێشەکەی

 دەکا، حۆلیان و وێژ و گێژ

 دەیاننێرێ و پێدادەکا فیتوایان فووی

 دەیاننێرێ

 و ژین هەتا

 و جوانی هەتا

 .ببڕن خۆشەویستی هەتا

 بەهشت بەرەو لێدەن البڕ دەیاننێرێ

 .بگرن ئەوێش ئێران چەشنی

 و کافرە کورد فیتوا پێی بە

 ان"کافر"  نامووسی و ماڵ و خاک و خوێن

 جیهاتکەران قشوونی بۆ

 گڕاس: وەکوو

 زینا: وەکوو
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 درۆ: وەکوو

 بوختان: وەکوو

 تاوان پێکی هەڵدانی وەک

 دایکیانە مەمکی گۆی شیری

 .بەهەشتیانە دەرگای قفڵی شاکلیلی

 هەتا هاتن

 بخۆنەوە تاوان مەمکی شیری پێک پێک

 بادەیە لەو سەرخۆشیی بە

 .بدۆزنەوە خوا بەهەشتی پێدراوی بەڵێن تاقی

 کوردستان کە نەیانزانی

 سوارانەیە ئەو مەیدانی

 ئەسپەکانیشیان سمی ژێر

 گڕە مەکۆی شانیان چەکی لوولەی چەشنی

 کوردستان لە نەیانزانی

 بیر دەریایەک

 هیممەت کێوێک

 ئارەزوو خۆرێک

 مێژوو گرشەی کاکێشانێک

 "قاسملوو" وەک

 .رێبەرە سوارانە ئەو بۆ

 بەاڵم هاتن

 گوللە بە بوون کوردستانم ئاسمانی کانی ئەستێرە

 بەاڵم هاتن

 زللە بە بوون واڵتەکەم مندااڵنی نیگاکانی

 گڕ بە بوون چەم

 مشت بە بوون رق

 پشت بە بوون کێو

 مین بە بوون دەشت

 و گرت یەکیان درەخت و دۆڵ



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

252 
 

 .کەمین و بۆسە جێگەی بە بوون

 بکەن داگیر بەهشت هاتن

 هەڵیلووشین دوزەخ ئاوری

 .شین بە لێبوو کوردنەمانیان تراویلکەی

 تاران و قۆم بەهەشی سەر و رەش مێزەر

 خوێنێ بۆنی بەر لە بوون هێڕ

 شکان تامی بەر لە بوون هێڕ

 .پیالن کەوتنە

 بۆگەنیوبیر شۆڕی شاقەل کۆسەیەکی

 کانی کردنەوەی کوێر تەمای

 خۆر تیرێژی بەری گرتنی

 ئارەزوو باڵی شکاندنی

 "قاسملوو"ئەستاندنی کورد لە

 .سەری هاتە

 پەستەکانی مستە لە گوێ بەری کردە مەڕی کەوڵی

 کردن سپی قیری وەکوو رەش رووی رەن  بە

 هەستەکان سڕ ماڵپەرەستە کانگای بەرەو

 "ڤییەن" بەرەو

 .کردن بەڕێی

 بەرشەرمەکان سنەوبەرە ژێر لە لەوێ

 و نایەوە تێرۆریان داوی

 پژاند، سەر لە ئاشتیان دانەی

 کوردان کۆتری

 و سەری هاتە مان"قاسملوو"

 زۆڵە کۆسە بێچووەکانی

 .شکاند باڵیان

 تاوان خێوی

 کۆشی کەوتە دی بارێکی

 وەستا رووبار دەمێکی بۆ
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 بوو نەوی کێو

 لەرێوە دەشت

 داما کانی

 .دایپۆشی تەم کوردستان گشت

 گریا ئاسمان

 کردو کەم رۆژی رووی تەمی فرمێسک بە

 دەرخست تیشکی

 کوردان کۆتری تیشک گەڵ لە

 هەستایەوە مان"قاسملوو"

 فڕی، و دا باڵی شەققەی لە

 بڕی ئاسمانی تاقی

 بوو بەرز هەر نەبوو ماندوو

 بوو بەرز هەر

 کوردستان ئاسمانی لە تا

 .دوو بە بوون خۆر
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 .مر قاسملووی نه.هید د ی شه بۆ یادی سی ساڵه
 

 
 
 م؟ بکه کوێ باسی و  کوێوه  له

 م؟ بکه چی باسی و  وه چیه  له

 ، نییه  خاک کانی کوێستانه ی لۆکه فره به ی هاژه  وه ئه

 !گری ده  کێوه

 ، نییه بزۆز کێویی ڵه که دوو ری سه کدانی یه له ی گرمه  وه ئه

 ! وه بێته ده ک یه  له  رده به

 وزە نه وه م ئه ، نییه کان ونه فیرعه می رده سه ساڵیی ویشکه

  بژوێنه و مێر  و  پسته ره

 !رسکان  له  گرتوه مانیان  که

 رۆیشتی تۆ  که ی وه ساته و له

 کرد، نه گوڵی هارێک به هیچ

 گرت، نه ری به نارێک هه هیچ

  مردن، ی ڵه داوه  ته بوونه  نیشتمانه م ئه ڕووی داربه

 و  وه لوێنه ده خۆیان وتی ره ی وانه پێچه کان رووباره

 .بارێ ده خۆڵ باران جێی به
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 رۆیشتی تۆ  که

 کرد  ئێمه  له پشتی خوداش

 و ناردەوە رێکی مبه پێغه  نه

 . وه بچنینه لێ پشتێندی تێک ئایه  نه

 م؟ بکه چی باسی و  کوێوه  له

  وابوو رار قه

 .بگرێ گوڵ  تۆوه ی نجه په  له وامان، پێشه ندانی رێبه ی که ڵه شغه مه

 وابوو رار قه

 .ی که چێ تیا کوردی هەواری و بدڕی کان کوێستانه گەرووی

 وین، ئه ندەکەی خوداوه ی ئه

 کورد، خودای بێ رخۆدانی به ماندووی دڵی ی ژاوه که ی ئه

 کورد؟ دوارۆژی هاری به کوا

 رزگاری؟ رۆژی خۆری کوا

 ندیل؟ قه کوانێ

 رۆز؟ که نه کوا

 یان؟ به و دااڵهۆ و مانێشت و ڕ دااڵنپه و  وشه نه وه کوا

 رۆیشتی  که

 و  وه ربوونه به رزی ربه سه  له کانیش شاخه

 .بڕیوین لێ ریی به سۆمای ت گبه نه می ته

 رۆیشتی، تۆ  که ی وه ساته و له

  .ناوه ش هه  له ریان سه مووی هه  نیشتمانه م ئه دایکانی

 !وینێک ئه ی بزه  له رێغ ده

 !باران چرۆی بۆ خابن مه

 .. ریبم یه تۆ بێ  نده چه  که خۆم، بۆ گریم ده

 .خۆت  له ریبی یه  نده چه  که تۆ، بۆ گریم ده

 م؟ بکه کوێ باسی و  وه چیه  له

 رێت بیانووی کانی باڵنده هێشتاش

 .گرن ده جێژوانت سۆرایی

 بارێ ده باران  که هێشتاش
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 .گرێ ده گوڵ  تۆوه یادی  به

 نگاوت هه ودمی ی ناسه هه ی تراویلکه

 .رتن سێبه چۆڕێ ندی ربه ده

 م؟ بکه چی باسی و  کوێوه  له

 م؟ بکه کوێ باسی و  وه چیه  له

  نیشتمانه م ئه شی باوه  سارده  نده چه

  الوازه، و رزۆک له ند چه ، متمانه بێ چ ، رده زه  نده چه

 .مامان ته تۆی دوای هاری به

 خوێن قوڵپی کانیاوێکی

 کوێن به مل سوێی رووبارێکی

 ودا شه مانگه ی ئاوێنه  له رووت ماوی چه کی چیایه

 بژوێن، و ل مه و  ناسه هه بێ

 مێژوویە جێماوی به لێکی گه شینی  وه ئه

 .گری ده قاسملوو بۆ ، کورده

 

 ،(کوردستان اڵتی رۆژهه) واڵت نێوخۆی  له رێک براده شێعری *

 .مر نه قاسملووی.د هید شه ی ساڵه سی یادی بۆ 
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 !رێبازدا زیندووه  قاسملوو له
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هاشم رۆستەمی
 
 ! دێموکرات ڤااڵنی هه ی ئه!  یاران هه

 ! بات خه ختی سه ی رێگه ڕێبوارانی ی ئه

 ! شپۆشن؟ ره چما  ئێوه مرۆ ئه

 ! خامۆشن؟ چما نگن ده بێ چما

 ! من؟ خه به دڵ و فرمێسک  به چاو چدما

 ! من؟ ته به لێو و رێشان په روخسار چما

 سدوور ڕۆژی ؟ ره ڕێبده و رکرده سده هیدی شده سداڵیادی هەمدین سدی مرۆ ئده ندازانی تدۆ چمدا بپرسن، من له ش ئێوه  نگه ره
 !  ره نگه سه نێو ی رگه پێشمه ری یاوه یارو و، کارامه دیپڵۆماتکاری خوێنی  به وتووێژ مێزی بوونی

 ! دێموکرات ڤااڵنی هه ی ئه!  یاران هه

 ! بات خه ختی سه ی رێگه ڕێبوارانی ی ئه

  ڵده هه  بده  چونکده. ن البده لێدوان ر سده  له م خه می ته. ن الده روخسارتان  له رێشانی په. بسڕن کانتان چاوه فرمێسکی
 .  مردووه نه و، نامرێ رگیز هه قاسملوو  که بزانن و چن مه

 دا ندێشه ئه و بیر  له و ئه

 ڕێبازدا  له

 رزگاریدا ی رێگه  له
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 .  زیندووه ر هه و یه جاویدانه ر هه یدا که رێگه رێبواری ی ئێمه کی ته ک ته دڵی نێو  له

 ! وتووێژ مێزی ر سه ی که اڵڵه شه خوێندا  له  هیده شه هۆ

 ! پیرالشێز گۆرستانی ی که اڵته سوورخه  میوانه هۆ

 اڵت، رۆژهده تدا  رؤژئاواوه  له اڵت، وه نێوخۆی  له چ ران نده هه  له چ دێموکرات دڵسۆزی کوڕانی کیژو  که  یه لێ ئاگات
 . ن ده ده دونیادا کپی  نووکه هه تا گوێی  به بکوژانت زادانی سه داوای و گوڕێنن ده  شێرانه

 ! نوێ زمی نه رانی پێده  ره په هۆ! مرۆ  مافی رانی جاڕده هۆ! وتوو پێشکه دونیای هۆ

 !دێموکراسی و ری روه دادپه ی بێشکه ئوروپای هۆ

 چداوی شددا، ئێمه ی کدوژراوه ق ناحده به  هیده شده م ئده ئاسدت  لده شدا، ئێمه ی یه مدیده سته  له گه م ئه ئاست  له تۆزێ  ده
 ، سدداڵه  ڤددده حه  وه ئدده ئوروپددادا، ی رگدده جه ناو لدده ئاشددکرا، به و چلددۆن  کدده ببیددنن و بددزانن تددا  وه ندده بکه قووچاوتددان
 کی یدده وه ته نه ی رکرده سدده خددوێنی و نگددن ده بددێ دا سددامناکه  تدده جینایه م ئدده ئاسددت  لدده ێن، خددو و فرمێسددک بازرگانددانی
 ر هده دا رێبداز  لده قاسدملو  کده بدزانن ش ئێدوه  ده.  کردوه بازرگانی و ئابوری ودای سه و سات فیدای چۆن ئازادیخوازیان

 .  زیندوه

  واڵتم و ل گه یارانی نه ئەی

  خاکم  و نیشتمان ئەیدوژمنانی

  تاران و قوم حاکمی شانی دڵره ئەی

 ! ماران جه خوێناویەکانی ڵپ که  گورگه ئەی

  ستێنن؟ ده لێ توانامان هێزو رانمان، روه سه کردنی هید شه  به رانمان، رێبه کردنی تیرۆر  به وابوو التان

 بێنن؟ رمان ده  وه ریشه  له توانن ده وابوو التان

 !زانن نه  نده چه هوون، سه  نده چه ئای

 بدێ و کپ شکاك، ئایای سمایل زاو ره ید سه حمودو مه شێخ عیدو سه شێخ دوای ویستی ماف و شۆرشگێری ستی هه ر گه مه
  بوو؟ ن  ده

 وا پێشه داردانی له  دوای ر گه مه

  چوارچرا  ازی،له ئازادیخو کۆی مه  له

  برا؟ لێ  ستی بڕ ل گه هاتۆوی نه بن له هێزی ر گه مه

 .تامن بێ ێنرێژو خو  که ئای فامن، نه و زان نه مێژوو  که ئایی

 . وه نه که ده  تازه یشتوو گه نه ئاکام  به تی جینایه ، وه نه که ده  دووباره  جاره یان ده تاوانی

 ! کان کوێره مه مشه شه ئەی

  رێژ، خوێن کام ، کار م سته کام

 نوێژ رماڵی به ر سه یا را سه م ره حه نێو دیکتاتۆری کام
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  لقورێنێ؟ هه اڵتداری سته ده رابی شه راندا سه  لله که  له ر تاسه تی توانیویه

  ڕێنێ؟ بنه ئاوها بێ خۆش پێی چۆنی یا

 داندی فدرێ ، فڕکدی  فڕکده اڵتتان ڕۆژهده دراوسدێی  لده بدوو دوێندێ ر هه خۆ نابینن؟ بۆ! تاران اڵتدارانی سه ده ئەهای
 بوو، زێر کۆشکی نی خاوه  که رۆژئاواشتان، سێی دراو  له بوو دوێنێ ر هه خۆ بوو، ر مێزه  و ڕیش

 . بوو ر یسه قه  به لێ مشکی کونه دیکتاتۆر،

  زوو، یا ن  دره ی، سبه یا مڕۆ ئه  که بزانن ش ئێوه  ده

  گرتوو، گڕ ی شۆڕشگێرانه ستی هه

 .مێژوو زبڵدانی نێو  داته ده فڕێتان

 ! پیرالشێز ی که اڵته خه سوور  هیده شه هۆ

 ! هێز  بیرو ی رکرده سه مامۆستاو هۆ

  بکوژن، تۆ  گولله  به توانن ده زانی وایان ی وانه ئه بوون فام نه ند چه

 . نێژن ده  وه پێکه ڕێبازت تۆو زانی وایان بوون، فام نه ند چه

 ! گێژن  نده چه فامن، نه ند چه

  ری، رێبه و رکرده سه ر هه رگیش مه پاش تۆ یانزانی نه و نازانن بوون، فام نه وان ئه

 . ری سه تاجی و چاو ی بیلبیله ر هه تۆ

 . بووی زمان شێعرو و مووسیقی  به ئاشنا بووی، لێزان دیپڵۆماتکارێکی و توان سیاسه تۆ ئاخر

 . بووی دێموکرات رێکخراوی ی وه ره بووژێنه بووی، بات خه ختی سه ی رێگه گوڕی به ری هانده تۆ

 ! دێموکرات ی که هیده شه  ره رێبه هۆ!  رکرده سه هۆ

 .بات خه  له  که یه شێوه وتووێژیش توت ئه بووی رتۆ هه

 داندی درێژه هیدان شده بدۆ پداداش باشدترین یوت ده ی وه ئه بووی، تۆ  " یه ئێمه گرنگی  ره هه کی چه ڕێکخراو" ری داهێنه
 . بووی تۆ بدات، ش یه ئازادی و ئه نڕخی بێ ده بوێ ئازادی لێک گه یگووت ده ی وه ئه. بووی تۆ  یانه که رێگه

 ! کرماشان و ئیالم هۆ!  سنه و ورمێ هۆ ڵێم، ده و م که ده هاوار م ده به پر منیش  بۆیه

 ! کوردستان تری کانی شاره م رجه هۆسه

  دێموکرات دۆڵی هۆ

  بات خه کۆی مه ندیلی قه هۆ

  گڕ  له پر دڵ ی اڵڵه گه هۆ

 ! ڕاگر خۆ ی کۆیه هۆ

  واڵت کوڕی کیژو درشت، وردو هۆ

  دێموکرات بیری رانی نگه هاوسه



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

260 
 

  خوێنتاڵ  ئێمه بۆ  نووکه هه تا ننی ڤییه هۆ

 ! ساڵ  کۆنه ی که ناوبانگه به  گۆڕستانه پیرالشێز، هۆ

  ون ونیی هۆ دیار، دییاری هۆ

 ! بن بێ حری به هۆ رز، به ی لوتکه هۆ

 ، ڕێبازدا  له قاسملوو  که بزانن موتان هه

 دا دێموکرات بیری و ت سیاسه  له

   یه جاویدانه و مێنێ ده ر هه

 .  یه رزانه فه و، مێنێ ده ر هه دا گۆرانی و وسروود شێعر  له

 بوونی هید شه ساڵیادی سیهەمین بێ ڕێز به و رز به

 . هاورێیانی و قاسملوو دوکتور

 

 مەبەسددتی بە کە خۆپێشدداندانێک لە و  نووسددیوه(ئێسددتا لە بەر سدداڵ حەڤدددە) 2333 سدداڵی م شددێعره  خشددانه په م ئدده
 ئدوتریش تی فاره سده رامبەر بده   لده ئۆسدلۆ  لده هداتبوو، پیك قاسملوو دوکتور پەروەندەی وەگەڕخستنەوەی داواکاریی
 .دامنایەوە دەستکاریەوە برێک بە. خوێندەوە

 
 ٢١١٩ی جووالی ١٥: ڕێکەوتی  -  دیواری فەیس بووکی نووسەر: سەرچاوە
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 "واڵتی شەهید بە کاتە خۆڵەمێشییەکانەوە"
 

 
 
 
 
 
 

 داروەن: نووسەر

 
 رۆژیدش، تەندانەت تیشدکی دەکدوژێنەوە، روونداکییە هەرچدی لێدرە تەنیوە، تانوپۆی خەفەت و پەژارە واڵتێکە ئێرە

 سددەردەرانەی لە رەنگدانەوە، بە گشدت مەر  تدابلۆی. دزراوە ندووری هێڵددی شۆڕەسدورانی، سدووری خداکی. هەڵددەوەرن
. کدردووە رەگداژۆی مەتەرێدزدا و فیشدەک جانتدای خدوێنە، لە گوسدەلی سدەر ئداخی ئەمە هەڵواسدراوە، مدااڵن هەموو
 .رامدەچڵەکێنێ مەر  بوومەلەرزەی رۆژێ هەموو

 ئاسدمانی دڵۆپەبدارانی خدوێنی قەتیسدی تێکدڕا بە بداران، و بەفر لووتکە، و تیش دەوەن، و پچک بن دار، و بەرد
 دارەبەنددێ، سدەوزی هەسدتی بدن خەفەتبدارم، لە چەنددە ئداخ. جویڕافیدایەن ئەم سدەوزی کدوڕانی و کچدان جەسدتەی
 بدس لە کارەسداتان سدریاڵی تەڕاتێندی. هەڵدەکەمەوە فیلمی مێژوو خەیاڵ کامێرای بە دەکەم، شەنوکەو کوردستانم
 .دەتریقێنەوە خاکەدا ئەم تبەبستی

 خوێندداوی خددوێن، خەونددی شددەپۆلی ئددامێزی لە منددیش بددن، خددۆر گزینگددی دەسددتەمالنی دنیددا خەڵکددی ڕەوایە کەی
 قاڵددرمەی بە رائەنگداتووە، بارتەقدای کوردسدتان رایەڵێکدی بیدرم هەودای! تاسەبارە کەشێکی چ ئاخ! رامتڵەکێنێ؟
 هەزاران بە کاروانێک! دەچن سوور دەمەخۆڵەمێشییەکاندا کارەساتن لە هەر رادەنێم، لەبەریەک ساتەکان. سااڵنەوە
 تەرمی بە لووتکە بەرەو کۆتەڵەوە
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 .دەکات ئەنجن ئەنجن زەمان مەودای شەهیدانەوە،

 کدام. کداتە خۆڵەمێشدییەکانەوە بە شدەهیدە واڵتی ئێرە. دەپێکم کارەساتان چاوم، هەردووک ئەنگێوەی درێژایی بە
 لەم خدوێن، چدۆڕاوگەی و شدەهید لە بدژاردەی کدولن ژمارەکدان شدەهیدانەوە؟ سدووری شەفەقی بە کاروانێک شەهید،
 دایدک لە شدەهید و شەهیدە خوێنی ئاوسی خاکێ بستە دراوە، هەر گۆش شەهید زامی بە خاک خەریتەی نیشتمانە،
 شدەاڵڵی تەرمی کورد وەک نەمدی هەرگیز دەپشکنم، گەالن مێژووی. ناهێڵێ زەمان جێ بستووی هەروا کەچی دەبێ،
 خۆی، خوێنی

 

 .بژمێرێ هەنگاو کارەساتان زنجیرەی بەرەو و دادا کۆڵ بە

 
 سدەر لە! لێدرە دەسدتەمۆیە مەر  مدۆتەی مێژوو درێژایی بە ناپرینگێتەوە، مەر  لە کەس جۆرێکە من واڵتی کەشی
 لە. پەسدددیوم بدددێ هەنددددەرانیش ئددداخۆ لە بەاڵم دەکەن سدددەما خەڵدددکە ئەم مەر ، فریشدددتەی لەگەڵ ژیدددن، شددانۆی
 سدەرکردەی یەورگرتدوو، مرۆڤدی مدافی دەنگدی پداڵ ئوروپدا، لە سدەوزی ئدامێزی لە خوداپێداو، خەڵکانی بەهەشتی
 چەندددە پالنددت! گەردوون ئدداخ. دەکددات واژۆ خددوێن شددەاڵڵی قەڵەمددی ئەنگوسددتی بە مەر  دۆسددیەی خددوێن، واڵتددی
 گوللە بە چۆن هەڵوەرێ، تێکەوتووت خەزان سۆزی داری دەک! من؟ واڵتی پەیامهێنی کوێستانی هەمبەر لە بەژانن،

 داڵدەی لێقەوماوان و دێموکراسی واڵتی ئێرە! ئێژن چۆن ئەی دەکەن؟ کوردستان هەڵوەدای ماندووی پێشوازی میوانی
 سدەوزی بەرچداوی بە ئداژن دەکدرێ ئداژن جەسدتەی مدن، خەزانبدڕی خداکی سدۆزی سدەفیری بدۆ ئەدی بەشخوراوانە؟ و

 لە مانددایی بددێ دەرووی هەڵچددۆڕا، وشددەکانیمانددای  بەیەک یەک کدداتەوە لەم مددرۆڤەوە؟ مددافی جاڕنددامە قەوانەی
 و سددوار مددن قەاڵفەتددی بددۆ دنیددا هەمددوو. سددڕبوون بیابددانی مەدلوولدددا لە دالەکددان. کددرد گەرۆمەی مندددا خەونەکددانی
 .دەبریسکێتەوە چاویان گورگن،

 نداو بە ئەو شدنەبایەی ئدارەقم شدەاڵڵی ناسۆرە، لە پڕ دڵم. خۆڵەمێشییەکانەوە کاتە بە شەهیدە واڵتی ئێرە ئاخ
 و لدووتکە هەڵکشدانی هەتدا دەستی دەگدرتم،. پێدەدام باڵگرتنی هەستی. رادەژاندم ئازاری دارەبەنێ سەوزی بسکی
 .دەتڵێمەوە سامدا بە بێدەنگی لە ئێستا کەچی! ئاسمان

 کوێستان بە خەفەتێکدا، کوێستان گێژەنی لە خەبات، دەرووی راسانی شۆڕەسوارانی و جامانەیەک بوخچەی لە بیرم
 ئداخە لەم ئاخۆ. بووە تەرە واڵتێ لە گەردەنەی مەسیحایی پەنجەی کە دەگەڕێ، ئاوابوودا مانگی تریفەی دوای بە
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 دەدا، داڵددەم سدانەوە بدۆ دارێک، پچکی بن نە گابەردێک، سێبەری بکڕوزێمەوە؟ نە زامێکەوە چ دەم بە تاسەبارەدا
 لە مەر  دێوی دەکەم لەهەرالیەک روو. لێبڕیوم دەرەتانی گەردەلوولە ئەم پڕژێندراوە، بەژاراوی مەر  من جیهانی

 
 .دەبێتەوە شین بەرپێمدا

 
 داپۆشددی شددەقامی ویەنددی خددوێنەی ئەم. کددوردن هەڵددکەوتەی جەسددتەی شددەرمەزاری دنیددا واڵتددانی پێتەختددی ئەوەتددا
 شڵەژانی هۆڕی و شڵپ ئازاری سێ کوچکەی پیرالشێز، و ویەن و کوردستان. داپڵۆسیوە مرۆی مافی دوڕگەی گڕکانێکە
 تدامی بە شدەهیدێکن، جەسدتەی زامدی واژۆی. دێموکراسدی دەڵێدنەوە رەشی یەدری مێژووی وانەی مەندن، دەریایەکی
  .باران بزەی و خۆرەتاو تیشکی و خوێن
 پێشمەرگەی ئەی هەندەران خاکی بخە سەر ئاسوودەیی بە جامانە واڵتی سەرکردەی.. هۆ

 
 !کورد دوکتوری ئەی شەهید،

 
 ٢١١٩ی جووالی ٢٢: ڕێکەوتی  -  میدیا ماڵپەڕی کوردستان: سەرچاوە
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  "فازیل ڕەسوڵ"یادی شەهیدی نەمر 
 

 
 
 
 
 
 

 جیهاد محەمەد

 
 بکەمەوە، بەختکردوو گیان تۆی یادی و بم زیندوو من سەختە زۆر خۆشەویستم، کەسی و خزم و هاوڕێ فازیل کاکە
 گیدانی قەدرێدکە، چ. نداکوژێتەوە هەرگیدز کدردووە چێ دڵمدا ناو لە گەرمت هێندە کوانوویەکی گیانبەختکردوو تۆی
 بدوون کدێ! بپدروێنن؟ چاوەکاندت گوڵی هات دڵیان ئەوانەی بوون کێ. خەم سوچەڕی منیش دڵی دایبێژێت، گوللە تۆ

 کێبددوون! بتددۆرێنن؟ لێددوت سددەر خەندددەی توانیددان ئەوانەی کێبددوون! داتەکێددنن؟ دڵددت هەندداری هددات دڵیددان ئەوانەی
 و ئددایری لە شددەرمی دڕندددەش خددۆ ئدداخر! کددرد؟ وشددک ڕۆحتیددان کددانی و الرکددردەوە بااڵتیددان سددەرووی ئەوانەی

 بکوژەکدانی. بوون دڕندەتر دڕندەش لە ئەوانە دیارە بەاڵم دەکرد، تۆ سروشتدۆستیی و ژینگەدۆستیی و مرۆڤدۆستیی
 دەیددان بکددوژی بددوون، مەعروفکوژەکددان عەبدددولخالق و فەرەجکوژەکددان فەرهدداد و ئارامکوژەکددان و حەالجکوژەکددان تددۆ

 سدددیکتاریزمە( قددادری عەبدددوڵالی قاسدددملۆو و تددۆ)ئێددوە بکوژەکددانی. بدددوون فددۆدە فەرج و تددۆ وەک ئینساندۆسددتی
 لە ئەزانددم. نایانەوێددت و نەویسددتوە پێکەوەهەڵکردنیددان و پێکەوەژیددان و ئاشددتی هەرگیددز کە بددوون، بیرتەسددکەکان

 لە. خوێنخدۆرەوە گەلەگدورگێکی داوی بکەویدتە بوویدت وردتدر لەوە زۆر تدۆ دەندا کردیت، لێ فێڵیان الیەکەوە هەموو
 ئداخر بنووسدم، کدورت شدتێکی بەرخدۆم دەدەمە هێدز زۆر بە و ناگرێدت قەڵەم دەسدتم کدرا تدۆ لە زوڵدمەی ئەو یادی
 و جوانەمەرگددا تدۆی یدادی لە بخدولقێنێ نێرگسدجارێکیش و گوڵسدتانێک و سدەوزەاڵنێک با بنووسێت هەرچی قەڵەم

  تۆدا، فراوانی بیری و خۆشەویستی و ڕێز بەرامبەر لە دانەوێنێت سەر ملکەچانە ناچارە، هەر کەچی پێشکەشتیکا،
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  ئەو دەزانم وا ئێستاش. لەالم زیندوویت هەمیشە تۆ دەڵێم پێت و دەنووسم دێڕە چەند ئەم الرەملیەوە بە بۆیە
 .نابێتەوە سارد و الم گەرمە هەر دڵتەزێنە هەواڵە ئەم و پێگەیشت مەرگتم هەواڵی ساتەیە

 
 فازیل ڕەسوڵ کێ بوو؟

 
 لەگەڵ نەمسدا پدایتەختی ڤێنندای لە دا١٩٨٩ حەوتدی ی١٣ لە کە دێلێدژە، ڕەسوڵی مەال حاجی مەحموود مەال فازیل
 .کران تیرۆر دانوستاندن مێزی سەر لە قادریدا عەبدوڵاڵی و لۆ قاسم گیانبەختکردوو هەردوو

 
 و بینیبێدت جارێدک بدۆ فدازیلی کەسدێک هەرچ گرتبدوو، کدۆڵ لە میللەتێکی خەمی کە بوو، کەسە ئەو ڕەسوڵ، فازیل

 بچکدۆلەیەی دڵە ئەو چۆن لەوەی سوڕماوە سەری بلیمەتە، و زیرەک و وردبین چەند گەنجە ئەم زانیوێتی ناسیبێت،
 بەشدەوە، دوو بە بکدات دڵدی توانیدوێتی چدۆن ئەی دەبێدتەوە، تیدا میللەتێکدی پەژارەیەی و خەم هەموو ئەو جێگەی
 و ئدداوات و هیددوا هەمددوو ئەو بددۆ بەشێکیشددی و مددیللەتەکەی پەژارەیەی و خەم هەمددوو ئەو هەڵگرتنددی بددۆ بەشددێکی

 چارەسدەری تدایبەتی بە و مرۆڤایەتی سەرجەم بۆ بەڵکو خۆی میللەتەکەی بۆ هەر نەک گەشبینییەی و خۆشەویستی
 .ناوین ڕۆژهەاڵتی مرۆڤی کێشەکانی

 
 کەسایەتی فازیل ڕەسوڵ لە ڕووی کۆمەاڵیەتیەوە

 
 و خددزم هەمددوو دڵددی توانیددوێتی بددووە، کەسددێک بددووە، وردبددین کەسددێکی الوێتددیەوە، لەسددەرتای هەر ڕەسددوڵ، فازیددل
. بێدت زویدر لێدی سداتێکیش بدۆ نەهاتووە دڵی کەس کە خۆیدا، الی بە ڕابکێشێت جۆرێک بە هاوڕێکانی و کەسوکار

 هەبدوون گەورە بڕوانامەی خاوەن و خوێنەوارتر و ئەزموونتر بە و تەمەنتر بە کەسانێکی خۆیدا خێزانەکەی ناو لە
 بلدیمەتە خدوێنگەرمە گەندجە ئەم ڕۆژان لە ڕۆژێدک کە کدراوە، وا فازیدل حسدابی کەچی ئامۆزاکانی، و براکانی وەک
 هەتددا کددراوە، بددۆ تددایبەتی حسددابی بددۆیە خۆیدددا، کۆمەڵگدداکەی و مددیللەت ندداو لە دەکدداتەوە خددۆی جددێگەی بدداش

 و کددردووە پشددتیوانییان و کددردووە تەماشددایان خۆیددان بلیمەتددی قوتددابیەکی وەک و گرتددوە دەسددتیان توانیبێتیددان
 فێرخدوازی بە خدۆی و قبدووڵکردووە خدۆی گەورەکدانی فدراوانەوە دڵدی بە ئەمدیش بدوون، مالندی لە دەسدت دڵسۆزانە

 . زانیەوە هەمیشەییان
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  بۆ حسابی هەمان ڕاست چ و چەپ چ کردووە، کاری کە سیاسیانەشی ئۆرگانە و کۆمەڵ و کۆڕ ئەو هەموو ناو لە
 . لێکراوە چاوەڕوانی هەمان و کراوە

 
 بڵێدی هەتدا بدوو کەسدێک نەدەبووەوە، تیا کینەی و ڕق و تۆڵەسەندەوە جێگەی جۆرێک هیچ بە فازیل دڵی و مێشک
 هەرچ بددۆ دەشددنایەوە هەمیشددە ڕووخۆشددە بەلێددوە خەندددە جددوانە گەنددجە ئەم بددوو، خوێنڕشددتن و تووندددووتیژی دژی

 و میهرەبدانی. جیداوازی بدێ کەس هەموو بۆ بوو خۆشەویستی وەشتی بای و شەماڵ شنەی فازیل. بەرامبەری کەسێکی
 .ڕۆڵەکەی بۆ دەچوو دایک نەرمونیانی و میهر لە نەرمونیانیەکەی

 
 لە بدوو، وا پەپدولە وەک زیدرەکە، گەندجە کدوڕە ئەم کە نەندێم، ڕاسدتیەدا بەو دان ئەگەر نابێت، ئاسوودە ویژدانم
 خوێنڕشدتنێک و بدڕین و کوشتن هەموو دژی بوو، تووندووتیژیەک هەموو دژی نەدابوو، کەسێکی هیچ ئازاری ژیانیدا
 خاکی و ساکار و سادە کەسێکی بوو، ناسک و خزمدۆست و هاوڕێدۆست و ئەمەک بە و دڵپاک بڵێی تا کەسێکی بوو،
 هەتدا بدکەن، خەرجدی پدێکەوە و بکدات بەشدی بەرامبەرەکەیددا لەگەڵ دەکرد حەزی بوایە گیرفانیدا لە ئەوەی بوو،
 . خۆپەرستیەوە لە بوو دوور بڵێی

 
 سدادەتر و سدادە هەمیشدە بوو، گەشەکردندا لە ئینسانیەکەی ئەندێشە و بیر هەمیشە خوێنگەرمە، گەنجە کوڕە ئەم
 لە فازیددل ئەگەر دڵنیددام مددن هەبێددت، شددەهیدە لەم گلەییەکددی ئێسددتا هەبێددت کەسددێک ئەگەر.  دەبددووەوە خدداکیتر و

 . بوو کەسانە ئەو خزمی و دۆست و هاوڕێ و کەس نزیکترین ئێستا بوایە، ژیاندا
 

 فازیل ڕەسوڵ وەک ڕۆشنبیر و سیاسی

 
 سدددەنگەرە هەمدددوو دەتوانرێدددت، و دەتوانێدددت دەکدددردەوە، بیدددری وا کە بیرمەنددددانەی لەو بدددوو بیرمەنددددێک فازیدددل

 ئایددۆلۆژیە پەڕی ئەو تدا لیبدراڵەوە پەڕی لەم ڕاسدت، پەڕی ئەو تدا چەپەوە پەڕی لەم بیرکدردنەوە جیاوازەکانی
 . نزیکبخاتەوە یەکتریان لە و کۆبکاتەوە سیکتاریزمەکان و بیرتەسک

 
  بەکارهێنانی و چەکداری شۆڕشی بە خوێنڕشتنە، و بڕین و کوشتن لە پڕ دنیای ئەم کە تێگەیشتبوو، لەوە فازیل،
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 هەمددان درێژەپێدددەری ئەوە بەڵکددو ناکرێددت، چارەسددەر هەر نەک دنیددا زلهێزەکددانی دەوڵەتە دەسددتی چەکددی هەمددان
 . مێژوودا لە زوڵملێکراو ستەمدیدەی کوردی گەلی و ڕۆژهەاڵت گەالنی بۆ بەشمەینەتیە

. ڕانەدەوستا ساتێکیش بۆ خۆفێرکردن لە دەبوو، فێر هەمیشە فازیل. بکات قسە کە لەوەی گوێگربوو زیاتر هەمیشە
 ئەدەبەوە بە زۆر خددۆی تێبینددی و ڕەخددنە و دەگددرت گددوێی وردی بە زۆر بددوو، زیددرەک فێرخددوازێکی هەمیشددە فازیددل

 بدڕوای تەواوەتدی بە دەزاندرا وا کە جیاوازەکدان، بیرکدردنەوە و بیدر بدۆ دەکدرد شدل گوێی وا فازیل. دەکر پێشکەش
 .دەگرت جیاوازەکان بیرکردنەوە و بیر هەموو لە ڕێزی شێوە هەمان بە ڕەفتاریشیدا لە تەنانەت گۆڕدراوە،

 
 هەمدان لە بەاڵم بدوو، دیموکراتخوازەکدان و دادپەروەرخدواز و یەکسدانخواز و مرۆڤدۆسدت هەمدوو خۆشەویسدتی فازیل
 ناوین رۆژهەاڵتی مرۆڤی دواتر و کورد مرۆڤی کە چارەسەرێک بە گەیشتن بۆ بوو، هەڵپە بە ئەوەندە چونکە کاتدا
 گاڵوەکدانی پدیالنە لە دەکدردەوە بیری ورد زۆر چونکە ژیاندا، لە بکەن ئۆخەیەک و بنووسێت لەشیانەوە بە سەریان

 و تۆتالیتدددار حکدددومەتە الی سیاسدددییە کدددارەکتەرە ئەم دڵنیددداییەوە بە بدددۆیە سدددەرمایەداری، دنیدددای زلهێزەکدددانی
 بڵدێم دەتدوانم. نەبدوو خۆشەویسدت دادەنرێدت دیمدوکرات دەوڵتێکی بە کە ئیسرائیلیشەوە بە ناوچەکە دیکتاتۆرەکانی

 . بوو هۆکارە ئەم هەر خوێنڕشتنیشی ناحەق بە و تیرۆکردنی لە بەشێک
 

 شۆرشددی)کددورد گەلددی بددزووتنەوەی نسددکۆی دوای پێشددمەرگەی سددەرەتاییەکانی مەفددرەزە سددەرەتای لە ڕەسددوڵ، فازیددل
 و خوشددک لە کەس هددیچ نەیهێشددت مانگێددک چەنددد مدداوەی تددا کوردسددتان، گەڕایەوە نهێنددی بە ئەوەندددە ،(ئەیلددول

 گەیشدتەوە و قەرەداخ چدوونە چەکدار پێشمەرگەی دەستەیەک و خۆی کاتێکیش. کوردستانە لە کە بزانن براکانیشی
 ئدارامەوە دەسدت بە وتبدووی زانیبوو، ئەمەی کە سلێمانی ئەمنی مدیری خەڵەفی عەقید هاوڕێی، ئارامی شەهید بە

 . فازیلە نۆرەی داماوین
 

 واقدیعە ئەو دەبێدت فەلەسدتینەکان کە بوو، وا ڕای هەمیشەش بوو، دۆست زۆر فەلەستینەکان لەگەڵ ڕەسوڵ، فازیل
 و ئاشدتی دەرفەتدی بچدوکترین کە بدوو وا ڕای لەگەڵیددا، نەرمدکەن پەندجە و دەست سەپێنراوە، بەسەریاندا تاڵەی

 زیددداتر فەلەسدددتینیەکان و ئیسدددرائیل شدددەڕی درێدددژەی کە بدددوو وا ڕای. نەکەنەوە ڕەت ئیسدددرائیلدا لەگەڵ ڕێکەوتدددن
 بەر دێدتە تدا کدۆرپەییەوە لە ڕووەکێک گەشەی چۆن کە بوو وا ڕای. ناوچەکە هەموو بۆ ئاراوە دێنێتە بەشمەینەتی

 بە ناتوانرێددت دەکرێددت چینێکددیش و نەتەوە و گەل لە ناحەقیددانەی ئەو هەمددوو تێدددەپەڕێت، قۆنایێکدددا چەنددد بە
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 و یەکسددان و بەخددتەوەر ژیددانێکی پێندداوی لە تێکۆشددان و خەبددات بددۆی بکرێددت، بنەبددڕ جددار یەک بە و گددوژم یەک
 یەک تەنهدا تداقیکراونەتەوە، ڕێگەکدان هەمدوو کە بدوو وا الی فازیدل. تێددەپەڕێت قۆنایێکددا چەند بە دادەروەردا

 بە تیدا مافەکدانیش هەمدوو ئەگەر دۆسدتایەتیە قبدووڵکردنی و ژیدان پدێکەوە و هەڵکردن پێکەوە ئەویش ماوە ڕێگە
 .نەیەت دەی
 
 و شددەڕ ئدداگری دوورخسددتنەوەی لە خۆشددگوزەرانیدا، لە ئارامدددا، ژیددانێکی لە کە دەکددردەوە، بیددری وا پیدداوە ئەم

 ئدارام سیاسدیی هداوای و کەش بە پێویسدتی شارسدتانیەت و عەقاڵنیەت بیردەکەنەوە، باشتر مرۆڤەکان تۆقاندندا،
 . هەیە

 
 گەڕانەوەی فازیل بە قاچاخ بۆ کوردستان

 
 الوانە ئەدەبدیەوە، و سیاسدی کەسدایەتیەکی چەندک بە کردبدوو پەیوەنددی نهێندی بە کوردستان گەڕابووە کە فازیل،
 لەم وایە نیدازم وتبدووی گەڕاومەتەوە، نەیوتبدوو نووسدیبوو، ندامەی هەرکەسدێک بدۆ خدۆی، هاوڕێکدانی لە هەندێک
 هەنددێک بدم ئاگدادار مدن ئەوەی. بکداتەوە تداقی دەمودوویان ئەوەی بۆ کوردستان، بگەڕێمەوە قاچاخ بە نزیکانەدا

 خزمددی ئەشددرەف شددێخ کداک و مەریددوانی دڵشدداد شددەهید کردبدوون، پێددوە پەیەوەندددی دواجدداردا لە کە کەسدانەی لەو
 کەسێک چەند و میدیا عەبدوڵاڵ مامۆستا و ئاباڵخی ئەحمەد کاک و ڕەشید حەمە ئەنوەری کاک و جەالل مام نزیکی
 وەک بددوون بدداهیر زاهیدر کدداک و( گدۆران)سدددیق حداجی عەبدددولڕحمانی کداک هەروەهددا بدوون، خددۆی خێدزانەکەی لە

 بدوون، شدۆرش سدامی و پەشدێو عەبدوڵال مامۆستا بەڕێزان هەوڵێریش لە سەردەمە، ئەو سیاسیی گروپێکی نوێنەری
 . بوو بەیدا لە ماڵیان سەردەمە ئەو کە بوو، تر کەسێکی دوو یەک بەیداد لە
 
 چەکددداری شۆڕشدی دەسدتپێکردنەوەی بدۆ قەنداعەتەوە بە زۆر ئەوەی لەگەڵ فازیدل ڕاسدتیەکان، خسدتنەڕووی بدۆ هەر

 دژی خەبات ڕێگەی تەنها نییە مەرج کە بوو، وا الی چونکە بوو، پەشیمان دواجاردا لە بەاڵم کوردستان، گەڕایەوە
 ئەم ڕێدگەیە، باشدترین مەدەندی و سیاسدی خەباتی کە دەکردەوە بیری وا بێت، چەکداری شۆڕشی فاشیەکان بەعسیە
( الحدوار منبر) گۆڤاری عەرەبیدا ڕۆشنبیرێکی و بیرمەند چەند لەگەڵ کە بوو سەرکەی هۆکارێکی فکریدا لە گۆرانە

 و عەرەبددی ڕۆشددنبیرانی ندداو لە فازیلیددان زیدداتر نووسددینەکانی و گۆڤددارە ئەم. بلددال بددن ئەحددمەد لەوانە دامەزرێددنن،
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 دنیدا زلهێزەکدانی گاڵوەکدانی پدیالنە چدۆن کە دەرکەوتن، وردەکانی بیرکردنەوە زیاتریش ناساند، فەلەستینیەکاندا
  دەوڵەتانی و حکومەت دڵی لە گەورەی ڕقی کە بوو ئەمەش هەر دەنووسێت، لەسەریان چۆن و هەڵدەتەکێنێت
 . بەرامبەری دروستکرد ناوچەکەدا

 
 و چدوون هەڵەدا بە ئیسدالمیی، بیرمەنددێکی بۆ گۆڕاوە چەپەوە کەسێکی و بیرمەند لە فازیل دەڵێن، کە ئەوانەشی

 فراوانی بە هێندە گەنجە کوڕە ئەم من بڕوای بە. تێنەگەیشتوون فراوانەکەی بیرکردنەوە و فازیل فراوانی بیری لە
 ڕاسدت و چەپ بەرەی هەموو پێویستە بکێشێت، درێژە قۆنایە ئەم ڕەنگە کە قۆناییک بۆ کە لەوەی دەکردەوە بیری
 خۆشدیەکیان و خێدر هدیچ کە دنیدا، زلهێزەکدانی گاڵوەکانی پیالنە دژی بوەستن سەنگەرێکدا لە ئیسالمیی و لیبراڵ و
 لە هەبێت ئاژاوە و پێکدادان و شەڕ کە دادەڕێژن ئەوە پیالنی هەمیشە بەڵکو ناوێت، ناوین هەاڵتی رۆژ واڵتانی بۆ

 دەبێدت درێدژ دوورو مداوەیەکی بدۆ ئادیۆلۆجیەکدان و الیەن نێدوان پێکددادانی و شدەڕ دەکردەوە، بیری وا ناوچەکەدا،
 گەالندددی دواکەوتدددووی سدددەرەکی هۆکددداری کە لەوەی تێدددبگەن و بیدددربکەنەوە عەقاڵنیدددانە ئەوەی بدددۆ بوەسدددتێنرێت،
 . ئازادی و سەربەخۆیی بە ناگات بۆ کورد گەلی و سەریهەڵداوە کوێوە لە ناوین ڕۆژهەاڵتی

 
 ئایددۆلۆجیە گدرنگە کە بوو، ڕوون ال ئەوەی تێگەیشتبوو، فاکتەرانە و هۆکار لەم تر کەسی هەزاران و سەدان وەک

 بیددری واش. ناکرێددت شددتێک هددیچ ڕۆشددنبیر و بیرمەنددد نددوخبەیەک بە دەنددا تێددبگەن، مەسددەلەیە لەم دژەکددانیش
 بددۆ دنیددایە، چاوچنۆکەکددانی زلهێددزە دەوڵەتە پیالنددی واڵتدددا، چددوار بەسددەر کوردسددتان دابەشددکردنی کە دەکددردەوە،
 هەمدان هەروەهدا بهێدنن، بەکداری و دەسدتیانەوە بە بێدت ئامڕازێدک کدورد گەلی نەتەوەیی مەسەلەی هەمیشە ئەوەی

 تەنهددا پێکدددادانانە و شددەڕ ئەو وابددوو الی ئیسددرائیل، و فەلسددتینیەکان شددەڕی دەربددارەی هەبددوو بیرکردنەوەشددی
 عەرەبددیش دەوڵەتددانی خددودی و ئیسددرائیل لە کددام هددیچ و تیددایە دنیددایی سددەرمایەدارەکانی کۆمپانیددا بەرژەوەندددی
 . بکرێت چارەسەر کێشەیە ئەو نایانەوێت

 
 بدووە، بداهیر زاهیدر کداک قەرەداخ، و سدلێمانی لە بیندیەوە ڕەسدوڵی فازیدل جارێدک چەند بۆ کەسانەی لەو یەکێک
 لە بدوو، وا ڕاسدتیدا لە". بێدت بوو گوێگر فازیل هێندەی بینوە کەسم کەم سیاسیدا وەسەتی لە" دەڵێت، زاهیر کاک

 کەسددە خەسددڵەتی ئەمەش هەڵددبەت دەگددرت، بەرامددبەرەکەی لە گددوێی وردی بە و دەکددرد قسددەی کەم گفتوگۆکردندددا
 بەرامدددبەر، لە ڕێزگرتنیشدددە کاتددددا هەمدددان لە و فێدددربن زیددداتر دەیانەوێدددت کە ئەوانەی خەسدددڵەتی زیرەکەکدددانە،
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 بەردەوام کە ڕۆشنبیرانەیە ئەو خەسڵەتی کەسدا، بەسەر بسەپێنن خۆیان نایانەوێت کە سیاسیانەیە ئەو خەسڵەتی
 و خۆیددان حیزبددی و خۆیددان کە بیرفراوانددانەیە ئەو خەسددڵەتی فێددربن، دەیانەوێددت و دەزانددن فێرخددواز بە خۆیددان

 بیرکردنەوەیەکددی بە نەبێددت بیرکردنەوەیددان تددا الیە، ڕاسددتیەکانیان هەمددوو کە نددابینن وا خۆیددان ئایدددۆلۆجیەتی
 .  فاشیانە

 
 سددەرەتاییەکانی مەفددرەزە دروسددتبوونی سددەرەتای لە پێشددمەرگایەتیەکەیدا، کددورتەی سددەردەمە لەو ڕەسددوڵ، فازیددل

 و دۆسدت و هداوڕێ گەلێدک ئدارامەوە، شدەهید لە بدوو نزیک زۆر لەوەی جگە کوردا، گەلی ڕزگاریخوازی بزووتنەوەی
 لەو هەنددێک گێدڕامەوە، بدۆی خدۆی وەک. دۆسدتی و هداوڕێ بە بووبدوون کەس گەلێدک کردبدووەوە، بەسدەر خزمیشی
 عەقڵم من ئەگەر وتبوو پێی بەاڵم بمێنێتەوە، نهێنی بە ویستویەتی ئەم چەند گوڕباز، ساڵحی کوێخا وەک کەسانە
 چداو بەکدر)ئاشتی شەهید هاوڕێی بە بوو بوو. ڕەفیقیت شێخ خزمی و دێلێژەیت مەالڕەسوڵی حاجی خێڵی لە تۆ بێت
 بە. مدوردا حەمەی تداهیری شدەهید نزیکدی دۆستی و هاوڕێ بە بووبوو هەروەها مەر ، جوانە یوسفی کاکە و( شین

 . جارێک چەند بۆ کردبوو دێلێژەی خزمانی سەردانی نهێنیش
 

 .سەربەرزەکە شەهیدە پاکت مەزاری و گیان لە ساڵو تر جارێکی
 

 
 
 
 
 
 
 

 و فازیل مەال رەسوڵ  شەهید ئارام

 
 ٢١١٩ی جووالی ١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ئاوێنە  : سەرچاوە
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 :بەیننامە و ڕاگەیاندروەکان
 

 

 
 

ڕاگەیاندراوی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی سی 
 شەهید دوکتور قاسملووساڵەی تێرۆری 

 
 

  
 
 
 
 

 !کوردستان مافخوازی خەڵکی
 !قاسملوو دوکتور شەهید رێبازی و رێگا ئەویندارانی

 
 دوکتدور شدەهید کوردسدتان، دێمدوکراتی حیزبدی گشدتیی سدکرتێری تێرۆری بەسەر ساڵ ٣١ ئەمساڵ، پووشپەڕی ی٢٢

 دەسدتی بە واڵت دەرەوەی لە حیدز  ندوێنەری و ناوەنددی کدۆمیتەی ئەنددامی ئازەر، قادری عەبدوڵاڵ کاک و قاسملوو
 سدێ تێپەڕیندی دوای هەرچەندد. تێددەپەرێ ئوتریشددا واڵتدی لە ئێدران ئیسدالمی کۆمداری تێرۆریسدتەکانی دیپلۆمات
 ئەم بەاڵم مددداوەتەوە، داخدددراوی بە هەروا جیندددایەتە ئەم پەروەنددددەی تێرۆریسدددتییەدا کدددردەوە ئەم بەسدددەر دەیە

 ئیسدالمی کۆمداری و دەمێنێدتەوە کراوەیدی بە هەمیشدە بدۆ کدورددا هوشدیاری تداکێکی هەمدوو ویژداندی لە پەروەندەیە
 .مەحکوومە و ڕیسوا تێروریست، ڕێژیمێکی وەک ئێران
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 قاسدملوو دوکتدور کەسدایەتیی بەاڵم بوو، دێموکرات حیزبی سکرتێری و فکری ڕێبەری قاسملوو دوکتور شەهید ڕاستە
 ئاسدتی سدەر لە ئەویدان ئەندێشدەکانی، و بیدر پانتدایی و کوردسدتان خەڵکدی فخوازانەیمدا بزووتنەوەی لە ڕۆڵی و

 بە پێشدکەتنخواز و دێموکرات الیەنێکی و کەس هەموو کە کوردستانی بەرزی کەسایەتییەکی کردۆتە نیشتمانەکەیدا
 کوردسدتاندا، و کدورد هەڵکەوتدووەی رێدبەرە ئەم تێدرۆری سداڵەی سدی لە خدۆیەتی جێدی بدۆیە. دەزانێ خۆی موڵکی

  تێرۆریزمی و بکەینەوە یادی دەگونجێ، بۆمان و دەکرێ پێمان کە شیوەیەک و شکڵ هەر بە پێکەوە، هەموومان
 .بکەین مەحکووم ئێران ئیسالمی کۆماری دەوڵەتیی

 
 !کوردستان دێموکراتی حیزبی الیەنگرانی و ئەندامان

 
 خۆتدان، فیدداکارییەکی و هەوڵ هەمدوو بە قاسدملوو دوکتدور شدەهید گەورەمدان، رێبەری شەهیدبوونی دوای کە ئێوە

 ڕابددردوودا سددااڵنی مدداوەی لە ، هەن و بددوون شددەهیدان هەمددوو و قاسددملوو شددەهید ئەندێشددەکانی و بیددر درێددژەدەری
 چداالکیی بەڕێدوەبردنی بە کوردسدتان ناوچەکدانی شارو لە ئیسالمی، کوماری گوڕەشەکانی و هەڕەشە بە گوێدان بەبێ

 دەکەوێدتە زیاترتدان ئەرکدی یدادەدا ئەم سداڵەی سدی لە ڕاگرتدووە، بەرز قاسدملووتان دوکتور ناوی و یاد جۆراوجۆر
 .شان سەر
 
 بە مانددووبوونتان، و تێکۆشدان بدۆ پێدزانین ڕیدزو وێدڕای کوردسدتان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی بۆیە

 بەتددایبەت کوردسددتان، خەڵکدی کددۆمەاڵنی سدەرجەم لە داوا تددایبەت، ڕێکدداری و بەرندامە کۆمەڵێددک دەسنیشدانکردنی
 سددااڵنی لە بەرزتددر شددکۆیەکی بە و یەکگرتددووانە و پددێکەوە کە دەکددات دێمددوکرات حیزبددی الیەنگرانددی و ئەندددامان
 .ڕابگرن بەرز قاسملوو دوکتور شەهید یادی ڕابردوو

 
 داوا قاسملووەوە دوکتور شەهید تێرۆری ساڵەی سی بۆنەی بە کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی

 :دەکات
 

 دوکتدور شدەهید یدادی شدین، ڕەنگی بەکارهێنانی بە پووشپەڕدا ی٢٢ و ٢١ ڕۆژانی لە دەگونجێ شێوەیەک هەر بە -١
 لە مەبەسدتە؛ ئەم بدۆ. بکدرێ مەحکدووم ئێدران، ئیسدالمی کۆمداری دەوڵەتیی تێرۆریزمی و ڕابگیردرێ بەرز قاسملوو



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

273 
 

 کەڵدک شدین ڕەنگی لە بدرێ هەوڵ بەگدا و جل پۆشینی لە هەڵبواسرێ، شین نەوارێکی و ئااڵ گشتییەکاندا شوێنە
 .وەربگیردرێ

. د کە بدددەین نیشددان تددایبەت، وێنەیەکددی باڵوکددردنەوەی و مۆمێددک هەڵکردنددی بە پووشددپەڕ ی٢٢ و ٢١ شددەوانی -٢
 .زیندووە رێبازیدا لە قاسملوو

 .بنووسرێنەوە شین ڕەنگی بە قاسملوو، دوکتور شەهید تێرۆری یادی بە تایبەت درووشمەکانی -٣
 تێرۆریزمدی ،"ئیسدالمی کۆمداری تێرۆریزمدی بۆ نا" درووشمی نووسینی و( x) زەربدەر عەالمەتی بەکارهێنانی بە -٤

 .بکرێ مەحکووم ئیسالمی کۆماری دەوڵەتیی
 
 ئازەر قادری عەبدوڵاڵ هاوڕێ و قاسملوو دوکتور شەهید ناوی و یاد لە ساڵو

 ئێران ئیسالمی کۆماری دەوڵەتیی تێرۆریزمی بۆ ریسوایی
 

 کوردستان دێموکراتی حیزبی
 

 تەشکیالت کۆمیسیۆنی
 

 هەتاوی ی١٣٩٨ پووشپەڕی ی٩
 

 ٢١١٩ی ی جوون٣١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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تێرۆری شەهید دوکتور راگەیاندنی ناوەندی هاوکاریی بەبۆنەی سی ساڵەی 

 قاسملووەوە
 

 
  
 
 

      
 
 حیزبدی گشدتیی سدکرتێری قاسدملوو، عەبددولڕەحمان دوکتدور( ١٩٨٩ ی ژوئیده ی١٣) ڕێکەوتدی ئێسدتا، پدێش سداڵ سی 

  ری سددده چاره  رێگدددای  ی وه دۆزینددده بدددۆ دا كاتێدددك  لددده کدددورد بدددزووتنەوەی رێبەراندددی دیدددارترین لە یەکیدددك دێمدددوکرات
 ر سده  لده ن وییده  لده  ئیسدالمی  كۆمداری  تی حكوومده  ری نوێنده ندد چه  ڵ گده له دا ئێران  له كورد  ی له سه مه  ی ئاشتیخوازانه

  بده ئورووپدا  لده حیدز   ری نوێنده و  ندی ناوه  ی كۆمیته  ندامی ئه ر ئازه  قادری  عبدالله  ڵ گه له دانیشتبوو، وتووێژ  مێزی
 .كران تێرۆر ، ئاشتی  وتووێژی بۆ ت وڵه ده  رانی نوێنه ناو  به  ستی ده
 

 دەوڵەتدی گەڵ لە وتدوێژی کدورد، پرسدی ئاشتیانەی چارەسەری بە باوەڕمەندبوون ئەساسی سەر لە قاسملوو دوکتور
 . دەکرد سەیر دیموکراتیک پڕنسیپێکی وەک و کورد خەباتی ڕەواکانی شێوازە لە شێوازێک بە ناوەندی

 
 رێبەرێکددی وەک هەمیشددە مدیللەتەکەی، چارەنووسددی بە بەراندبەر بەرپرسددیار کەسدێکی وەک قاسددملوو عەبددولڕەحمان
 واڵمدی وتدوێژ مێدزی سدەر لە بەداخەوە بەاڵم دەندا، هەنگداوی دیدالۆ  و سازان پێکەوە چوارچێوەی لە پڕاگماتیک،

 ..درانەوە گوللە بە ئینسانیەکانی پەیڤە
 

 دیدددکەی ڕێبەراندددێ و رێدددبەرە ئەم توانییدددان کوردسدددتان خەڵکدددی مدددافخوازانەی بدددزووتنەوەی نەیدددارانی کە ڕاسدددتە
 ڤیدیەن تێدرۆری سدەر بە سداڵ سدی پاش ئێستاش بەاڵم بکەن، حەزفیان و بەرن لەنێو جەستە بە کورد بزووتنەوەی
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. پێددیە لەسددەر و بەردەوام هەروا خددۆی ڕەواکددانی مددافە مەبەسددتی بە تێکۆشددان سددەر لە کوردسددتان بددزووتنەوەی دا،
 ئەمنیەتییەوە ڕوانگەی لە کورد پرسی داوە هەوڵی هەمیشە تاران لە سیاسیی دەسەاڵتی ئەوەیکە سەرەڕای ئێستاش

 و حیددز  بەاڵم بەر، دەگددرێتە ئەمنیەتددی و توندددوتێژ رێگددای بەردەوام سددڕینەوەی و حاشددالێکردن بددۆ و بخددوێنێتەوە
 پێیدان دیسدانیش فرەچەشدن، ڕەوای بەرەنگدارییەکی وێدڕای کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی و کورد سیاسییەکانی الیەنە
 .دەکرێن چارەسەر وتوێژ مێزی سەر لە کێشەکان هەموو دا کۆتایی لە وایە

 
 دوکتددور شددەهید تێددرۆری سددەر بە تێددپەڕین سدداڵ سددی پدداش ئێددران کوردسددتانی خەڵکددی مددافخوازانەی بددزووتنەوەی
 سیسددتەمی هەوڵددی پددێچەوانەی بە کە ئەوەیە گرینگتددرە هەمددوو لە ئەوەی. بڕیددوە جۆراوجددۆری قۆنددایی قاسددملوودا،
 و الواز کوردسدتان خەڵکدی بزووتنەوەی داپڵۆسینەوە و سەرکوت رێگای لە دەدا هەوڵی هەمیشە کە تاران لە سیاسی
 کە خەبدداتە ئەم. ئدارادایە لە مەدەندی شدکڵی لە جەمداوەی بەربەرینددی خەبداتێکی ئێسدتا بکدات، جدووڵە و دەند  بێ

 رۆژ و دادەکدوتێ ڕیشدە تەواوەتی بە خەریکە هێمنانە شێوازێکی بە هەیە، نەتەوەیی و عەداڵەتخوازی ماهییەتێکی
 نەتەوەیدی شوناسدخوازی هەمان کە جەماوەرییە خەباتە ئەم ئامانجی و ماهییەت. دەبێتەوە بەربەرینتر رۆژ گەڵ لە
 و تێڕوانین و سیاسەت کە ڕاستیەیە ئەو سەلمێنەری خوازانەیە، كسانی یه دێموکراتیک رێگاچارەی بەدوای گەڕان و

 .داناوە کۆمەڵگەیە ئەم سەر لە قوڵیان شوێنەواری و کاریگەری حیزبەکان، تێکۆشانی
 

 خەڵکدی بدزووتنەوەی دیدکەی رێبەراندی قاسدملووو دوکتدور تێدرۆری پیالنی کە دەسەاڵتەی ئەو ئێستاش تا بەداخەوە
 خەڵکدی نەتەوایەتیدی بدزووتنەوەی سدەیری ئەمنیەتییەوە تێڕوانینی بە هەر برد، بەڕێوەیان و داڕشت کوردستانیان
 بە قددووڵی بدداوەڕێکی کە کوردسددتان خەڵکددی مددافخوازانەی بددزووتنەوەی. دەکددات حیزبەکددان داواکدداریی و کوردسددتان
 چدل مداوەی لە بەداخەوە هەیە، ئاشدتیخوازانەوە رێگدای لە کێشدەکان چارەسەری و ئێران لە دێموکراسی چەسپاندنی

 و مداف سدەرکوتی کورد، رێبەرانی تێرۆری کوردستان، خەڵکی سەر بۆ جیهاد فەرمانی دەرکردنی بە ڕابردوودا ساڵی
 و بددنکە بوردمددانی و مووشددەکی هێرشددی کوردسددتان، ڕاگرتنددی پاشددکەوتوویدا لە کوردسددتان، خەڵکددی ئازادییەکددانی

 لە کدورد نەتەوەیدی پرسدی لە اشداکردنح و نکۆڵی سیاسەتی رۆڵەكانی لەسێدارەدانی و وئیعدام حیزبەکان بارەگای
 .دراوەتەوە واڵم ئێران
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 و رووبەرووبدددوونەوە لە ”بەرجدددام“ رێکەتندددی و نددداوکی پرسدددی سدددەر لە نێدددونەتەوەی کدددۆمەڵگەی کە ئێسدددتادا لە
 ڕامانگەیاندوە ڕاشکاوانە ئەوەی وێرای کوردستان الیەنەکانی و حیز  وەک ئێمە دایە، رێژیمە ئەم گوشارخستنەسەر

 سیاسیی دەسەاڵتی گەڵ لە ئێمە کێشەی کە وتوومانە هاوکاتیش دەزانین، باش بە رێژیم سەر بۆ گوشارانە ئەم کە
 ئامریکدا و ئێدران نێدوان ئاڵۆزیدانەی و گدرژی ئەو پدێش سداڵ دەیدان بدۆ داخوازییەکانمدان و مداف سدەر لە تاران لە

 لە کە خۆمدانە ئینسدانییەکانی و نەتەوەیدی داخدوازییە تداران گەڵ لە ئدێمە کێشدەی سدەرەکیی تەوەری. دەگەڕێتەوە
 .نراوە پێدا دانی ”مرۆ  مافەکانی سەرەتاییترین“ وەک دا مڕۆ  مافەکانی نێونەتەوەیی جاڕنامەی

 
 نەتەوەییەکانمان و ئینسانی ویستە کوردو بزووتنەوەی لەداواکارییەکانی چاوپۆشیکردن ئێراندا واڵتی داهاتووی لە
 بەڵکددوو دەگەیەنددێ، واڵتە ئەم دێموکراسیزاسددیۆنی پرۆسددەی بە زیددان تەنیددا نە - سددەلمێندراوە ئێسددتا تددا وەک -

 تەواویەتخددوازیی ئەقڵییەتددی دڕێژەکێشددانی. نددیە ئێراندددا بەرەپێشددچوونی و سددەقامگیری قددازانجی لە بەتەواوەتددی
 بدۆیە. دەبات ناڕوون سناریۆی کۆمەڵێک بەرەو واڵتە ئەم داهاتووی ناڕاستەوخۆ و ڕاستەوخۆ تاران، دەسەاڵتدارانی

 کوردستانی لە کورد گەلی داخوازەکانی لەگەڵ هەڵسوکەوت چۆنیەتی بۆ لۆژیکی واڵمێکی لەتاران دەسەاڵت پێویستە
 .کراون فورموولە دیکەدا سیاسییەکانی الیەنە سیاسەتی و بەرنامە لە کە، بداتەوە ئێران

 
 رێبازیان ورێگاو بێ بەرێز بەرزو کورد گەڵی خوازانەی حەق خەباتی شەهیدانی سەرجەم و قاسملوو.د شەهید یادی

 .بێت بەردەوام
 

 ئێران کوردستانی حیزبەکانی هاوکاریی ناوەندی
 

 2383ی جوالی 88 - 8631ی پوشپەڕی 23

 
 ٢١١٩ی جوونی ٣١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 قاسملووی ڕێبەرەوە.دسالەی تیرۆری  ١٠بەیاننامە بە بۆنەی 
 

 
 
 
 
 
 
 

 !بەڕێزەکان هاونیشتمانە
 !کوردستان بەشەکانی هەموو لە کورد گەلی ڕۆڵەکانی
 !قاسملوو.د ئامانجەکانی و باوەڕ دڵسۆزانی و هۆگران

 
 قاسددملوو، عەبدددوڵڕەحمان.د دا تێددی کە ڤیددیەن ژوئددیەی ی١٣ تیددرۆری سددەر بە سدداڵ ٣١ ئەمسدداڵ پووشددپەڕی ی٢٢

 فدازڵ.د و حیدز  ناوەنددیی کدۆمیتەی ئەنددامی ئدازەر، قادری عەبدوڵال هاوڕێ دیموکرات، حیزبی گشتیی سکرتێری
 هداوڕێ و قاسدملوو.د. ڕادەبرێ ئەستێندرا، لێ گیانیان ئێران ئیسالمیی کۆماری تێرۆریستەکانی دەستی بە ڕەسووڵ،
 داخوازەکدانی سدەر لە ئێران ئیسالمیی کۆماری نێردراوانی گەڵ لە وتووێژ و چاوپێکەوتن بۆ ئازەر قادری عەبدوڵال
 .کران شەهید و دەستڕێژ بەر درانە ئەوان دەستی بە هەر بەاڵم ڤییەن، چووبوونە کورد، گەلی

 
 سدەر لە کاریگەرییەی هەمووە بەو قاسملوو.د وەک لیهاتووی و توانا بە ڕێبەرێکی لەدەستدانی کە نیە تێدا گومانی
 و ناوبانددد  بەو هەیبدددوو، کوردسدددتان ڕۆژهەاڵتدددی شۆڕشدددگێڕانەی و نەتەوەیدددی بدددزووتنەوەی و دیمدددوکرات حیزبدددی

 دەسدتی بە دا ئێراندی ئوپۆزیسدیۆنی نێدو ولە کوردسدتان بەشەکانی هەموو لە کورد بزووتنەوەی ئاستی لە ئیعتیبارەی
 بدۆ دا، جیهدان دیپلۆماتیکەکانی و سیاسی کۆمەڵە و کۆڕ لە نفووزی و ناسراوی بە سەرنجدان بە وەها هەر هێنابوو،
. بددوو قەرەبددوونەکراو خەسددارێکی و بەژان زەبرێکددی کددورد، بددزووتنەوەی و ئێددران ئۆپۆزیسددیۆنی و دیمددوکرات حیزبددی
 بۆسددەی نێددو بددۆ ڕاکێشددانی و گەورەیە ڕێددبەرە ئەو لەداوخسددتنی بە ئیسددالمی کۆمدداری تیرۆریسددتی ڕێژیمددی ڕێبەرانددی
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 ئەوان. گەیشدتن خۆیدان مێدژینەی لە و گەورە ئامانجێکی بە ئەو، ئاشتیخوازیی پەیامی لە پێشوازی ناوی بە مەر 
 گرنگتدرین لە یەکێدک توانیدان داڕشدتبوو، قاسملوو.د تیرۆری بۆ پالنیان دا دەسەاڵتەکەیان ئاستی بەرزترین لە کە

 بەرامدبەر ئیسدالمی، کۆمداری سدەرکاری هداتنە سدەرەتای لە هەر کە ئێراندی و کدورد ئۆپۆزیسیۆنی سیاسیی ڕێبەرانی
 لە سەرسدددەختانەی و بەریدددن بەربەرەکدددانییەکی و خەبدددات و وەسدددتایەوە کۆنەپەرسدددتی و دیکتددداتۆری زاڵبدددوونەوەی
 شۆڕشددگێڕانەی بددزووتنەوەی و دیمددوکرات حیزبددی قاسددملوو،.د تیددرۆری بە. بەرن نێددو لە کددرد، ڕێددبەری کوردسددتان
 دەسدددەاڵتدارانی ناکدددامیی دەبدددوایە ئەوان بڕیددداری. بدددوونەوە مێژوویدددی تددداقیکردنەوەیەکی بەرەوڕووی کوردسدددتان،
 دوای بە کوردسدتان لە خۆڕاگری و خەبات پووکانەوەی و دامرکانەوە ئارەزووی کە بکەوێتەوە لێ تارانی تیرۆریستی
 و دڵسدۆزان و، قاسدملوو بیروبداوەڕی ئەوینددارانی و هدۆگران چاوەڕوانیی و ئاوات و، دەکرد دا قاسملوویان.د تێرۆری

. بددوو ڕێبەرەکەیددان بکددوژانی ئاواتەکددانی و خەون پددووچەڵکردنەوەی کە دی بێنێددتە وکراتدیمدد حیزبددی پشددتیوانانی
 و دیمدوکرات حیزبدی دڵسدۆزانی و دۆسدتان و، تایبەتی بە ڕێبەرە ئەو ڕێبازی و ڕێگا درێژەدەرانی کە شایەدە مێژوو
 خسدتبوویە هەسدتیارەدا بدڕگە لەم مێدژوو کە بدوون دا ئەرکێدک و چداوەڕوانی ئاسدتی لە گشتی، بە کوردستان خەڵکی

 ئیسدالمیی کۆمداری گەڵ لە بەربەرەکدانی بە تینددان و گدوڕ و خەبات سەر لە شێلگیربوونیان بە چونکە. سەرشانیان
 قاسددملوو.د کە خەباتێددک و حیزبێددک و ڕێددبەرە ئەو ڕێبددازی و ڕێگددا باوەڕەکددان، ئامانجەکددان،: سددەلماندیان ئێددران

 .دەمێنێتەوە بەردەوام و نایە پێ کۆتایی ئەو بوونی شەهید بە دەکرد، ڕێبەرایەتیی و نوێنەرایەتی
 
 کدوردی سیاسدیی کەسدایەتیی و سدەرکردە و دیمدوکرات حیزبدی گشدتیی سدکرتێری قاسملوو.د تێرۆری سەر بە ساڵ ٣١

 دا، ئێددران ڕێژیمددی شددەرماوییەی تدداوانە ئەو سدداڵەی٣١ بیرەوەریددی لە. ڕابددردووە دنیددادا و ندداوچە ئاسددتی لە ناسددراو
 دا یدادە لەم دەخدوازن لێمدان و، کدردنن لەسدەر هەڵوێسدتە و ئاوڕلێددانەوە شایانی گرن  بابەتی و پرس کۆمەڵێک

 :بکەین ئەرکدار بەرامبەردا لە خۆمانیان و بێنینەوە دیکەیان بەردەنگەکانی و وەبیرخۆمان
 

 :یەکەم
 
 ئەرکدی هەر نەک ئدوتریش دەوڵەتدی سداڵ، ٣١ بە بدوو .مانەوەی بە داخراویی کەیسیی تیرۆرێکیی سیاسیی و دەوڵەتیی

 لە کدورد گەورەی سیاسدیی کەسدایەتییەکی و ڕێبەر تیرۆری ئاست لە خۆی ئەخالقیی و حقووقی و قەزایی و سیاسی
 داخدراوی بە پەروەنددەیە ئەو داوە هەوڵدی شدێوەیەک هەموو بە بەڵکوو نەکردوە، جێبەجێ دا خۆی پێتەختەکەی نێو
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 بددوون، دا بەردەسددت لە بکوژەکددانی تیددرۆرەکە، ڕوودانددی کدداتی لە ئددوتریش دەوڵەتددی. گەڕ نەکەوێددتەوە و بمێنێددتەوە
 لەو. کدردنەوە تدارانی حەواڵەی ڕێدزەوە بە دادگدا، و زینددان و لێکدۆڵینەوە دەزگدای بە سپاردنیان جیاتی لە بەالم
 نەبدووە هاوکدار بدارەیەوە، لە عەداڵەت حدوکمی جێبەجێبدوونی و کەیسدە ئەم وەگەڕکەوتنەوەی بۆ کات هیچ کاتەوە
 هەوڵددی نەبددێ، ئاشددکرا لددێ تدداران ڕێژیمددی گەڵ لە کەیسددەیان ئەم پشددت نهێنییەکددانی ساتوسددەودا ئەوەی بددۆ و،

 ئەو تیرۆریستبوونی جار چەندین دا ڕابردوو دەیەی ٣ ماوەی لە کە دایە کاتێک لە ئەوەش.  داوە پووشبەسەرکردنی
 دادگدا الیەن لە دا تیرۆریستییەکان کردەوە و پالن لە پلەبەرزی هەرە بەرپرسانی و ڕێبەران بەشداربوونی و ڕێژیمە

 سدەلمێندراوە، ئاشکراوە و ڕوون بەڵگەی بە دا، ئەمریکا ئورووپاو ئاستی لە لێکۆڵینەوە دەزگاکانی و موعتەبەرەکان
 ئددێمە. لەوانە یەک هاوڕێیددانی و شددەرەفکەندی سددادق.د تیددرۆری بددارەی لە میکۆنددووس دادگددای مێژوویددی بڕیدداری کە

 و دیپڵۆماتیدددک سیاسدددی، گوشدددارێکی وەڕێخسدددتنی و، ئدددوتریش دەولەتدددی ڕەفتدددارەی ئەم لەقددداودانی وایە پێمدددان
 ڕاسدتییەکان درکانددنی و کەیسە ئەم کردنەوەی مەبەستی بە واڵتە ئەو پێوەنیدارەکانی دەزگا سەر بۆ مرۆڤدۆستانە

 خەبداتی ڕێگدای و ئامانجەکدان درێژەدەراندی و هدۆگران هاوبەشدی کاری ئامانجەکانی لە یەکێک پێویستە بارەی، لە
 .بێ دا شەهیدبوونی ساڵەی ٣١ لە قاسملوو.د
 

 :دووهەم
 

 پددێگەیەی و جددێگە ئەو .قاسییملوو، بییووە بە هێمییایەکی پڕشیینگداری نەتەوەیییی وخەبییاتگێڕیی ڕۆژهەاڵتییی کوردسییتان
 ڕۆژهەاڵتددی لە نەتەوەکەی نێددو لە بوونیدددا، شددەهید سددەر بە سدداڵ٣١ تێپەڕبددوونی دوای باوەڕەکددانی و قاسددملوو.د

 قاسدملوو نداوی هداتوە تدا دا سالە ٣١ لەم. لێوردبوونەوەن و تێڕامان شایانی بارەوە چەند لە هەیانە، دا کوردستان
 ئەندێشددەکانی و بدداوەڕ. کوردسددتان ڕۆژهەالتددی خەڵکددی ئددازادیخوازیی و نەتەوەیددی خەبدداتی هێمددای بە بددووە پتددر

 بیرەوەریددی لە هەر ڕێددبەرە ئەو یددادی و، خۆیشددی دوای نەسددلەکانی ڕوانینددی و ەبیرکددردنەو نێددو چددوونەتە قاسددملوو
 دژی خەبددات و تێکۆشددان کددۆڕی بددۆ ئێددران لە کددورد نەتەوەی ڕۆڵەکددانی دایکبددوونی، لە بددۆنەی تددا بددوونی شددەهید

 الیەکەوە لە کە هێمدددایە بەو بدددووە قاسدددملوو سدددالە مێدددژ لە. دەکدددا بدددانگەواز بێمدددافی و بندەسدددتی دیکتددداتۆری،
 ئاشددتیخوازانەی نیددازی بەکارهێنددانی و تدداران ڕێژیمددی بڕیدداردەرانی و بەڕێددوەبەران وبێپڕەنسددیپیی تێرۆریسددتبوون
 و هزرەکددان جددوانترین هێمددای بە بددووە دیددکەش الیەکددی لە دینێددتەوە، وەبیددر کوشددتن و تیددرۆر بددۆ بەرامبەرەکەیددان
 بەڕێدوەبردنی سیاسدی، تێکۆشدانی و خەبدات ەب پێوەندیددار چەمکەکدانی وشدیکردنەوەی ڕاڤە بۆ ڕوون سەرچاوەیەکی
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 بۆ کاتەی ئەو تا خەباتگێڕ، و سیاسی کەسایەتییەکی و ڕێبەر شانازییە مایەی ئەوە. گەالن پێکەوەژیانی و کۆمەڵ
 بە نەمانی، دوای لە بەاڵم بوو، تاکپەرستی دژی بوو، بڕیار چەقی و دابوو ناوبان  چڵەپۆپەی لە و ژیان لە خۆی
 و گشتی هێمایەکی بە بووە دا، پێناویان لە گیانی بەخشینی و، ڕوانینەکانی و بیرکردنەوە پانتایی و گەورەیی هۆی

: کە دەسدەلمێنێ قاسدملوو حیزبەکەی لەمەوبەری ساڵ ٣١ پەیامەکەی دروستیی ڕاستییە، ئەم. خۆشەویست نەتەوەیی
 ."…بەرنادا ڕێگاکەی و ناناسێ ناهومیدی پێگەیاندبێ، قاسملووی وەک ڕێبەرێکی نەتەوەیەک"

 
 :سێهەم

 
 لە زەبدر گەورەتدرین وەشداندنی بەئامدانجی کە ڕێژیمێدک .بەردەوامیی عەقڵیەتی تیرۆر و سیەرکوت و ئینکیار لە تیاران

 ئیسدتاش هەتا کرد، تێرۆر قاسملووی.د کوردستان، خەڵکی مافخوازیی و نەتەوەیی بزووتنەوەی و دیموکرات حیزبی
 و ئیعددام و کوشدتن سدەر لە و بدواردوە خدۆی کدورد سیاسدییەکانی و نەتەوەیی مافە بە داننان و ناسین بەڕەسمی لە

 دژی سدنوورەکان دەرەوەی لە دەستدرێژکارانە و تیرۆریستی کردەوەی و، نێوخۆ لە کوردستان ئازادیخوازانی سەرکوتی
 و شددەرەفکەندی.د قاسددملوو،.د تیددرۆری نە ئەوەی گەڵ لە. بەردەوامە ڕۆژهەاڵت سیاسددییەکانی ڕێکخددراوە و حیددز 
 و بنکەکان سەر بۆ هێرش و ڕۆژهەالت سیاسییەکانی ڕێکخراوە و دیموکرات حیزبی دیکەی تیکۆشەری سەدان و دەیان

 هددۆی بە نەبددوون رابددردوودا، دەیەی ٤ لەمدداوەی کددورد الوی هەزاران و سددەدان کوشددتنی و نەئیعدددام تیکۆشددەرانیان،
 پێشدوو وەک هەر کدورددا، پرسی ڕووبەڕوونەوەی لە ڕێژیمە ئەم ڕەواکانیان، داخوازە لە کورد گەڵی دەستهەڵگرتنی

 و داوا ڕێدددژیمە، ئەو بڕیددداردەرانی و ڕێدددبەران لەمەوبەر، لەسددداڵێک کەمتدددر. بەسدددتوە وتیدددرۆر بەسدددەرکوت پشدددتی
 کددۆمیتەی پلینددۆمی مووشددەکبارانی بە ئاشددتیخوازانەیان و دیددالۆ  ڕێگددای بە کددورد پرسددی چارەسددەری بددانگەوازی
 رەشدی کارنامەی سەر خستە دیکەیان پڕشوورەیی و گەورە تاوانێکی و دایەوە کوردستان دیموکراتی حیزبی ناوەندیی
 دیموکراتی حیزبی گەڵ لە کوردستان ڕۆژهەاڵتی خەڵکی سەرانسەریی هاوخەمیی بەاڵم. کورد گەلی بەرامبەر خۆیان

 بەردەوام مەیداندابوونی لە داو، خەرمانان ی٢١ گشتییەکەی مانگرتنە توێی لە دیکە سیاسییەکانی هێزە و کوردستان
 سیاسددەتی تێکشددکاویی و ناکددارامەیی مافەکانیددان، داواکردنددی و خۆیددان لەشوناسددی بەرگددری بددۆ پەیتاپەیتایددان و

 .سەلماندەوە دووبارە زەنگیان و زەبر و دڕندەیی و سەرکوت
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 چارەسددەری پێندداوی لە خددۆی گیددانی کە ڕێددبەر قاسدملووی دوکتددور تیددرۆری سددالەی ٣١ کوردسددتان دیمددوکراتی حیزبدی
 وەهدا هەر و لەمەوبەر سداڵ ٤١ پەیدامی تدا دەزاندێ دەرفەت بە دانا، دا ئاشتیخوازی ڕێگای بە ئێران لە کورد پرسی
 کۆمدداری بڕیاربەدەسددتانی و ڕێددبەران وەبیددر دیددکەش جددارێکی گەورەیە، ڕێددبەرە ئەو ژیددانی دواسدداتەکانی پەیددامی
 بەردەوام کوردسدتان، حەقخدوازانەی بدزووتنەوەی. ”ندیە نیزامی چارەی ڕێگا کوردستان پرسی“ کە بێنێتەوە ئیسالمی

 و شدەڕ بە خدۆی کداتی ئەگەر کە دێنیدنەوە ئیسالمیی کۆماری بڕیاربەدەستانی وەبیر. دەچێ بەرەوپێش و دەمێنێتەوە
 نە بەر، گرتبددایە دروسددتیان چارەسددەری ڕێگددای و نەدابددایەوە ئاشددتیخوازانەیان پەیددامی واڵمددی کوشددتن و هێددرش

 کوردسددتان نێددوخەڵکی لە ئەوان ڕێددژیمەکەی نە دەدیددت، خددۆوە بە وێددرانییەی و قوربددانی هەمددووە ئەو کوردسددتان
 مێدژووی لە دەرسدێکیان هدیچ ئایدا بیسدەلمێنن دەتدوانن کە ئەواندن ئەوە ئێستاش. دەبوو پێگە بێ و بێزراو ئەوەندە
 و ناسددەرکەوتوو بەسیاسددەتی ئامددادەن وەرگرتددوە؟ دا ئێددران کوردسددتانی خەڵکددی گەڵ لە پێوەندددی لە خۆیددان ڕەشددی

 بندددایەی سدددەر لە ندددوێ الپەڕەیەکدددی و، بچدددنەوە؟ دا کوردسدددتان بدددارەی لە خۆیدددان سددداڵەی ٤١ تاوانخولقێندددانەی
 و سیاسدددی بەڕێگدددای کوردسدددتان پرسدددی چارەسدددەری و کددورد گەلدددی سیاسدددییەکانی و نەتەوەیدددی مدددافە قبددووڵکردنی

 بدەنەوە؟ هەڵ ئاشتیخوازانەدا،
 

 :چوارەم
 

 شدەهیدمان ڕێدبەری بداوەڕانەی ئەو .قاسیملوو نیابێ غافیی بیین.لە وەبیرهێنانەوە و لێ فیربوونی وانە و ئەزموونەکیانی د
 لە قاسدملوو.د پرەنسدیپانەی و بنەمدا ئەو کورد، بزووتنەوەی و دیموکرات حیزبی تێکۆشانی و سیاسەت نێو هێنانیە
 هاوکدداریی و هاوپشددتی بددارەی لە دا، ئێددران وەک فددرەنەتەوەی واڵتێکددی لە جۆراوجۆرییەکددان پێکەوەژیددانی بددارەی

 تێکۆشددانی دیپڵۆماسددی، دیددکەی ڕەهەندددی و بددوار زۆر لە و کوردسددتان جۆراجۆرەکددانی بەشددە لە کددورد بددزووتنەوەی
 و وەبیرهێندانەوە و فێربوون لێ شیاوی ئێستاش هەتا کردن، جێگیری دا ئازادیخوازی و نەتەوەیی خەباتی و سیاسی

 ئەم کە کدردوە ئەرکددار و بەرعدۆدە خۆمدان شانازییەوە بە دا کوردستان دیموکراتی حیزبی نێو لە ئێمە. ڕەچاوکردنن
 و خۆپێگەیاندددن بددۆ نددرخ بە سددەرچاوەیەکی وەک مەزنە، ڕێددبەرە ئەو ئەزموونەکددانی و وانە نددرخەی بە گەنجیددنە
 لە داوا دا یدددادەش لەم. بێندددین بەکدددار حیدددز  الیەنگراندددی و ئەنددددامان تیکۆشدددەران، سیاسدددیی و فکدددری پەروەردەی

 و بۆچوونەکدان و ڕوانگە لێدوان، نووسین، سەر بخەنە سەرنج دەکەین نووسین و هزر بواری چاالکانی ڕووناکبیران،
  سەرچاوە لەم هەڵێنجان و گەشاندنەوە لە و نەتەوەکەمان بەرزەی کەسایەتیە ئەو خەباتی و ژیان
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 .نەبن یافڵ نرخە بە
 

 ڕێبەری یادی ڕێزەوە بە دا، ڤییەن ژوئیەی ی١٣ تیرۆری ساڵەی ٣١ لە کوردستان دیموکراتی حیزبی سیاسیی دەفتەری
 نەمریددان یددادی و پدداک گیددانی بددۆ سدداڵو و دەکدداتەوە ئددازەر قددادری عەبدددوڵال بەنددرخ هدداوڕێی و قاسددملوو.د شددەهید
 و دلسددۆزان تێکددڕای و شددەهیدە ڕێددبەرە ئەو ئامانجەکددانی و بیددر هددۆگرانی سددەرجەم لە داوا دا بددۆنەیە لەم. دەنێددرێ
 بدۆ دەرفەتێدک بە بدکەنەوە تیدرۆرە ئەم سالەی ٣١ دەکەین واڵت دەرەوەی و کوردستان لە دیموکرات حیزبی دۆستانی

 الیەن لە تیدرۆرە ئەم کەیسدی لەداخراندی ناڕەزایەتیددەربڕین بدۆ و ئیسدالمی کۆمداری تیرۆریزمی مەحکوومکردنەوەی
 سدددەلماندنەوەی بدددۆ بدددێ دەرفەتێدددک دقاسدددملوو تیدددرۆری بیرەوەریدددی داواکدددارین وەهدددا هەر. ئوتریشدددەوە دەولەتدددی

 جارێکی با. ئامانجەکانی بە کوردستان خەڵکی وەفاداری دەربڕینی و دا نەتەوەکەی نێو لە ڕێبەرە ئەو خۆشەویستیی
 لە باوەڕەکدانی خدۆری ڕوونداکیی قاسدملوو،.د گیدانی سدتاندنی بە بسدەلمێنینەوە ئێراندی ئیسدالمیی کۆمداری بە دیکە

 .ناناسێ پەککەوتن و وەستان لێهاتوە، ڕێبەرە ئەو تێکۆشانی و خەبات کاروانی و نابڕێ کوردستان ئاسمانی
 

 کوردستان دیموکراتی حیزبی
 

 سیاسی دەفتەری
 

 ٢١١٩ جوالی١٣  =  ١٣٩٨ پووشپەڕی٢٢
 

 ٢١١٩ی جووالی ١٣ڕێکەوتی   -کورد  ماڵپەڕی کوردستان و : سەرچاوە
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 پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لە خۆپیشاندانەکەی بروکسێلدا 
 

 
 
 
 
 
 

 !قاسملوو دوکتور ڕێگای ڕێبوارانی هێژا، كوردستانییانی
 

 وەبیدر گەلەکەمدان ڕزگداریخوازیی خەباتی مێژووی تاڵی دیکەی ڕۆژێکی تاکوو کۆبووینەتەوە، لێرە هەموومان ئەمڕۆ
 شدەهید، ڕێدبەری کە هەتداوی ی١٣٦٨ پووشپەڕی ی٢٢ لەگەڵ بەرامبەر زایینی، ی١٩٨٩ جوالی ی١٣ ڕۆژی. بێنینەوە
 ڕۆژهەاڵت لە کدورد پرسی ئاشتییانەی چارەسەری ئامانجی و هیوا بە هاوڕێیانی، و قاسملوو عەبدولڕەحمان دوکتور
 .کران تێرۆر ئیسالمی کۆماری تێرۆریستی ڕێژیمی دانوستانکاری بەناو هەیوەتی لەگەڵ دانوستان مێزی لەسەر

 
 پاراسدتنی مەکدۆی بەنداو و شارسدتانییەت ئورووپدای دڵدی لەنێو و ئۆتریش پێتەختی وییەن، شاری لە کە تێرۆرێک
 سددەر تێرۆریسددتەکانی دیپلۆمددات کە قاتڵەکددان و دا ڕووی جیهانییددان لەبەرچدداوی و ڕووندداک ڕۆژی بە مددرۆ ، مددافی
 و کدران هداوڕایی فڕۆکەخدانە تدا ئدۆتریش پۆلیسدی حیمدایەی لەژێدر بوون، تاران ڕێژیمی نێردراوی و وتووێژ مێزی

. بکدرێن خەاڵت سدپێردرابوو، پێیدان کە گدرنگەی ئەرکە ئەو بەڕێدوەبردنی پاداشدتی بە لەوێ تا تاران، نێردرانەوە
 ڕاگەیاندنەکانیانددا لە کە بدوو شدەرمەزارییە لە پدڕ خەبەرە ئەو بیسەری و چاولێکەر تەنیا مات و کش ئورووپاش

 .دەکرانەوە باڵو
 

 بەاڵم قاسملوو بۆ تێرۆر کرا؟

https://kurdistanmedia.com/so/news/پەیامی-لێپرسراوی-گشتیی-حیزبی-دێموکرات-لە-خۆپیشاندانەکەی-بروکسێلدا
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 وەک ئدێمە بێدت، لەگەڵددا ئەمڕۆشدی کە بدوو ئدازادیخوازە و شۆڕشگێڕ پێشکەوتنخواز، نەتەوەییە سیما ئەو قاسملوو
 ڕێبدازی کە دەزاندین ڕێگدایە ئەو ڕێبدواری بە خۆمدان کوردستان، ڕۆژهەاڵتی لە نەتەوەیی بزاڤی و دێموکرات حیزبی
 .بوو قاسملوو دوکتور

 
  وه نددده هه ڕه زۆر  لدده  كدده بددوو ک یدده قوتابخانه ڵكوو بدده بوو، ندده دیمددۆكرات حیزبددی ڕێددبەری نیا تدده  ئێمدده بددۆ قاسددملوو 

 كانی وانده  كه بوو ک مامۆستایه و ئه كاتدا مان هه  له. دانا كورد ڕزگاریخوازیی باتی خه و ت سیاسه ر سه له ریی كاریگه
 و ئده.  ئێمده  یاندده گه  ددەوه"محەمدمەد قدازی وا پێشده" و" سدمكۆ" ک وه  وره گده رانێكی ڕێبده  لده میراتێک ک وه كوردبوونی
 و نیشدتمانی ركێكی ئده ک وه كوردسدتانیش بدۆ بات خه و  وه كاته ده  سته رجه به ک یه ناسنامه ک وه كوردبوون  كه ی وانانه
 سدیمایەکی  كده رچاو به  دێته مرۆڤێكمان وێنای ڕاستیدا  له  وه، ینه كه ده قاسملوو  له بیر كاتێک  بۆیه. زانێت ده ییمرۆ

 .ڕوو دەخاتە نەتەوەکەمان ڕزگاریخوازیی بزووتنەوەی ڕەواکانی ئامانجە و خەبات لە مرۆڤتەوەرانە و ئەمڕۆیی
 

 و کدورد بە دژ تێدرۆر و کاولکداری لە بدووە بەردەوام ئەمدڕۆ، تداکوو سدەرکاری هداتنە سدەرەتای لە ئیسالمی کۆماری
 .نەکردووەتەوە سڵی تاوانێک هیچ لە ڕێگەیەدا لەم ئێران، بندەستەکانی نەتەوە هەموو

 
 دژ داعدش دواتدر کە فەرمان هەمان کرد، بەکار دەستی ئێران، کوردی بزووتنەوەی دژی جیهاد فەرمانی بە خومەینی

 .کرد جێبەجێی و ڕایگەیاند ئێزیدی کوردانی بە
 

 جیدابیر خەڵکی ئێعدامی و ئەشکەنجە شەڕ، بە کە خستوەتەگەڕ خۆی هەوڵی هەموو ماوەیەدا لەو خومەینی ڕێژێمی
 شددوێنی زۆر و نێوەڕاسددت خددۆرهەاڵتی نێددو لە ناسددەقامگیری و چەندددبەرەکی شددەڕ، پەرەپێدددانی واڵت، نێوخددۆی لە

 بەدواداچدوونی تەنیدا دیمدۆکرات حیزبی پەرچەکرداری بەاڵم بکات، پتەو خۆی دەسەاڵتەکەی بناخەی دونیا، دیکەی
 فێدری قاسدملوو کوردسدتان، لە سەرکوت ڕۆژانی سەخترین لە چونکە. بووە پرسەکە لە ڕەوای بەرگریی و سیاسییانە
 بدوو بوارەدا لەم. نەزانین ڕەوا بە خۆمان نەیارانی دژی لە کردەوەیەک هەموو ئیسالمی کۆماری وەک ئێمە کە کردین
 ئەندددامانی لە کەس ٣١١ لە زیدداتر ئەمددڕۆ تدداکوو. بدددرێتەوە جددوا  تێددرۆر بە تێددرۆر کە نەدا ئیجددازەی هەرگیددز کە

 کەڵددک هەمیشددە دێمددوکرات حیزبددی وەاڵمددی بەاڵم. کددراون تێددرۆر ئیسددالمییەوە کۆمدداری الیەن لە دێمددوکرات حیزبددی
 .بووە ڕەوا بەرگریی مافی لە وەرگرتن
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 بەردەوام دەکددرد، پێددڕەوی داعددش ئەوەی وەک ئددایینی سیاسددەتێکی لە سدداڵە چددل ئەم درێژایددی بە ئیسددالمی کۆمدداری
 شددەڕێکی کۆتدداییەکەی ئددایین، بە سیاسددەت ئدداوێتەکردنی کە بددوو وا بدداوەڕی سددەرەتاوە لە قاسددملوو. د بەاڵم. بددووە

 نێوەڕاسددت خددۆرهەاڵتی لە ئەمددڕۆ کە هەلددومەرجە ئەو دەبێددتە و دەگددرێتەوە ندداوچەکە هەمددوو کە دەبێدت هەمەالیەنە
 لە ئدایینی بەرگدی دامداڵینی بە نێوەڕاسدت ڕۆژهەالتدی کێشدەکانی چارەسدەری قاسدملوو وەک ئدێمەش بۆیە. دەیبینین
 .دەزانین سیاسەت

 
 بدن و لەسدێدارەدان ئەشدکەنجە، زینددان، تدرس، حکدوومەتی دانداوە، بنداخەی سااڵنەدا لەم ئیسالمی کۆماری ئەوەی
 نەبێدت مدرۆ  مدافی و دێموکراسدی بە بداوەڕی کە حکوومەتێک ڕوونە، و دیار هۆکارەکەی. بووە ژنان مافی پێکردنی
 کە دەکدرد هداواری بەرز بەدەنگی قاسملوو کە کاتێکدایە لە ئەمە. بێت هاواڵتیانی بۆ ئاسایش سەرچاوەی ناتوانێت
 .بکات کۆنترۆڵ سەرکوتکار دەسەاڵتی تا تاکەکانیەتی و کۆمەڵگا بە هێز بەخشینی کێشەکان چارەسەریی

 
 ئەم بددۆ. جیهددانی کۆمەڵگددای بەهاکددانی لەگەڵ دژایەتیددیە ئیسددالمی، کۆمدداری سددەرەکییەکانی بونیددادە لە یەکێددک
 ئەقڵیدیەت هەمان. دەبات ناو مرۆڤایەتی لە دوور و شارستانی لە دوور کۆمەڵگەیەکی وەک ڕۆژئاوا ڕۆژانە مەبەستە

 ڕۆژئاوا لە خەونەکانی دەکەین، قاسملوو دوکتور ئەندێشەی و ژیان لە چاو کاتێک بەاڵم. بوو هەڵگری داعشیش کە
 و ژن یەکسانیی دێموکراسی، وەک ڕۆژئاواییەکان، بەها بوون، ئورووپاییەکان دۆستەکانی باشترین کرد، چەکەرەیان

 بەهایانە ئەم هەموو بۆیە. بوون ئەو سیاسیی و تاکەکەسی ژیانی ئەساسیی بەهای ژیان، پێکەوە کولتووری و پیاو
 .ناسنامەبەخشە و هەیە مانای خۆرهەاڵت کوردانی الی لە ئەمڕۆ تاکوو

 
 بددۆ دەگەڕێددتەوە هۆکددارەکەی دەکددات، خەبددات ئیسددالمی کۆمدداری بە دژ دێمددوکرات حیزبددی کە دەیەیە چددوار مدداوەی بددۆ

 کاتێدک بەاڵم. ئازادیددا و ئدازاد جیهدانی لەگەڵ نایەکدانگیرە دەڵێدت قاسدملوو. د  وەک هەر ڕێژیمە ئەم کە ئەوەی
 بە بەراندبەر تێگەیشدتن لە هەبدووە نداڕوونییەک کە دەبێدتەوە ڕوون بۆمدان دەکەیدن، نێدودەوڵەتی سیاسەتی سەیری
 لە. دادەندێن ئێدران لە میدانەڕەو و تونددڕەو نێدوان لە جیداوازی کە ئەوەی بدۆ دەگەڕێتەوە ئەویش ئیسالمی، کۆماری
. سیاسییەکەیەتی سیستەمە ئێران لە ئەساسی کێشەی چوونکە بێت، ڕاست ناتوانێت جیاکارییە ئەم لەئێران ڕاستیدا
 چەقبەستوو و داخراو ئیدۆلۆژییەکی ئەساسی لەسەر سارد شەڕی سەردەمی ڕێژیمەکانی لە هێندێک کەوەک سیستمێک

 بڕیدار ئەوەی. بڕیداردەر نەک فەرمدانبەرن وەک نداوی سیاسدییەکانی کداراکتەرە کە دەکدات، کار دواکەوتووانە زۆر و
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 سدەرۆک لە یەک هیچ بۆیە. پاسدارانە سپای ئەمنییەتیی و سەربازی مافیای و ڕێبەری بەیتی و فەقیە وەلی دەدات
 تەنیدا ئەوان لێنداوە، پێدی خۆی" خاتەمی محەممەد" وەک. بکات ناتوانێت گەورە کاری تر کاربەدەستێکی یان کۆمار
 .بوونە" تدارکچی"

 
 ڕابگرن، ئێران لەگەڵ پێوەندییەکان دەبێ کە وایە زاڵ باوەڕی هێشتا ئامریکا و ئورووپا لە کە کاتێکدایە لە ئەمە
 لەگەڵ نۆرمداڵ دەسەاڵتێکی وەک بەڵکوو دیالۆ ، هێڵی سەر بگەڕێننەوە ئیسالمی کۆماری ڕێگایەوە، لەو بەڵکوو تا

 پێدنج و بیسدت بە نزیدک واڵت نێوخدۆی لە ڕێفۆرمیسدتەکان چدۆن وەک هەر بکدات، ڕەفتدار دراوسێ واڵتانی و ئەوان
 ڕێژیم لە پارێزگاریکردن بۆ هانداوە خەڵکیان ڕێژیمەدا لەو هەنگاو بە هەنگاو چاکسازی پێکهێنانی ناوی بە ساڵە
 قدازانجی بە ڕێدژیم ئەوەی هدۆی بوونەتە تەنیا چەواشانە سیاسەتە ئەو ئێستا تا بەاڵم دەسەاڵتدا، لە مانەوەی و

 کەسیاسددەتی شدداهیدە دنیددا ئێسددتاش پێبدددات، پەرە زیدداتر خددۆی فراوانخددوازیی و وەربگرێددت لددێ کەڵکیددان خددۆی
 ئەو نەک ئیسددالمی کۆمدداری دەسددەاڵتداریی سدداڵ چددل دوای ڕیفددۆرم پێکهێنددانی هیددوای بە ڕێددژیم لەگەڵ مەداراکددردن
 لە بەرنامەکددانی و سیاسددەت پێشددی بددردنە لەسددەر زیدداتر ڕۆژبەڕۆژ بەڵکددوو ڕانەکێشدداوە، ڕیفددۆرم بەرەو ڕێددژیمەی
 کراون تێرۆر ئورووپا خاکی لە ئێران خەباتکارانی زۆربەی بەرانبەردا لە کردووە، پێداگری دەرەوە و واڵت نێوخۆی
 بەاڵم. دەجدووڵێتەوە ئورووپدا لەگەڵ بدارمتەیەک وەک ئیسالمی کۆماری کە ئەوەیە کارەش ئەو مانای. ئامریکا نەک

 .نەبووە نێودەوڵەتیدا کۆمەڵگای لەگەڵ درێژخایەن و ستراتژیک پێوەندیی بە باوەڕی هەرگیز
 

 مرۆڤگەلێک میراتگێری دێموکرات حیزبی وەک ئێمە کە ئەوەیە بکەم، پێ ئاماژەی دەبێ کۆتاییدا لە ئەوەی بەگشتی
 بدۆ کوردسدتانیان بدۆ ڕزگداری و ئدازاد جیهدانی بە بداوەڕ بونیدادی کە مرۆڤگەلێدک. قاسملووین و پێشەوا سمکۆ، وەک
 پدداش بەاڵم. بددووینە ئدداوارە و ئەشددکەنجە زیندددان، تێددرۆر، بەر جددارکەوتووینەتە دەیددان ڕێددگەدا لەم. داندداوە ئددێمە
 قاسدملوو دوکتدور لەگەڵ پەیمان تا بووینەتەوە کۆ لێرەدا. دەنێین هەنگاو ڕێگەدا لەم هێشتا دەیە حەوت لە زیاتر
 پدڕ هەروا و نەبدووەتەوە کدوێر ڕێگاکەتدان بڵێین پێیان و بکەینەوە نوێ شەهیدبوون ئەو لەگەڵ هاوڕێیانەی ئەو و

 نەک و نەدان دادی دیکەتددان تێرۆرەکدانی و مەزنە کەسددایەتییە ئەو تێدرۆری بڵێدین ئیسددالمیش کۆمداری بە. ڕێبدوارە
 ڕۆژبەڕۆژ تێرۆرانە لەو ساڵ سی تێپەڕبوونی دوای و ئێستا بەڵکوو بکەن، کپ کورد ئازادیخوازیی دەنگی نەتانتوانی

. ئێدوە دژی خەبدات بدۆ ئامدادەن کدات هەمدوو لە ڕاشدکاوانەتر و بەرزبدووەتەوە زیداتر کدورد گەلدی مافویستیی دەنگی
 داوای کە نەتەوەیەکە بەختیددداریی و ئاسدددایش ئدددازادی، ڕزگددداری، بکددداتەوە ئاراممدددان دەتوانێدددت کە شدددتێک تەنیدددا
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 کددورد نەتەوەی وەک ئددێمەش بددۆ ڕەوایە، جیهددان نەتەوەکددانی هەمددوو بددۆ کە مافددانەی ئەو. دەکددات خددۆی مافەکددانی
 .ڕەوایە

 
 بڕیداری ئێستا پێش ساڵ سێ دەزانن وەک کە ئەوەیە زۆرداری دەستی ئاوارەی و تاراوگە کوردانی ئێوە بۆ قسەم دوا

 گەرم ئێدوە بە دڵمدان ئەگەر کە بدزانن خۆشەویسدتان ئێدوە بدا دەرکرد، خۆرهەاڵتدا لە ترمان ڕابوونێکی یان ڕاسان
 بڕیداردانێکی کداتەدا لەو بدوو، ئەسدتەم کە بدن دڵنیدا نەزانیبا، خەباتەکەمان پاڵپشتی وەک ئێوەمان ئەگەر نەبا،
 ڕێدددزی چدددۆن کە لێددددەکەم داواتدددان و ئێدددوە دەکەمە قسدددەکانم ڕووی ئێسدددتا بدددۆیە بددددەین، گرنددد  و گدددران ئەوتدددۆ

 و ئیدرادە هەمدان بە دەکەن، داگیدرکەر لەگەڵ بەربەرەکدانێ ڕۆژانە شدار خەباتکدارانی ڕێزی چۆن پێشمەرگەکانمان،
 ئەم نداوی کاتێدک. ڕۆژهەاڵت ڕاسدانی لە تدر سدەنگەرێکی بە بدکەن ئامریکدا و ئورووپدا واڵتدانی گۆڕەپدانی تواناوە
 توانای ڕادەی بە ئێوە ئیرادەی و توانا کە ئەوەیە مانای ناوە، ناو تاراوگە ڕاسانی وەک ئێوەمان بێوێنەی خرۆشانی
 ئەوەیە داواکاریمدان خۆرهەاڵت کۆمەڵگای و دێموکرات حیزبی وەک بۆیە. گرینگە خۆرهەاڵت خەباتی بۆ شار و شاخ
. دەرەوە جیهدانی لە بدن شاخ و شار خەباتی ئاوێنەی کە بدەن هەوڵ و بن ڕاسان ئاوێتەی جاران لە پشتقایمتر کە

 جێبەجێ جوانی بە ئەرکە ئەو ئەگەر شانە، لەسەر ئەرکێکمان ئێمە کە بوون باوەڕەدا لەو شەهید ڕێبەرانی چوونکە
 .ئێمەیە لە چاویان کورد و کوردستان. بژین ڕزگاری و ئازادی بە دەتوانن ئیتر داهاتوو نەوەکانی بکەین،

 

 .ڕەسوول فازڵ و ئازەر قادری عەبدوڵاڵ کاک شەهیدەکانی، هاوڕێ و قاسملوو دوکتور لە ساڵو
 .کوردستان ڕزگاریی ڕێگای شەهیدانی هەموو پاکی گیانی لە ساڵو
 مدافە دەسدتهێنانی بە و ئیسدالمی کۆمداری ڕێژیمدی دژی خەبدات لە بەردەوامییدان بۆ خۆرهەاڵت تێکۆشەرانی لە ساڵو

 .ڕەواکانیان
 

 .پڕشکۆیە یادە لەو بەشداریتان بۆ خۆشەویست برایانی و خوشک ئێوە بۆ سپاس
 .ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی بۆ نەمان و ئێمەیە بۆ سەرکەوتن
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هەمین سالرۆژی شەهیدبوونی دوکتور قاسملوو بەرز و ١٠بزووتنەوەی کۆماریخوازان، 
 پیرۆز رادەگرێت

 

 
 

 بەرێزەکان هاونیشتیمانە
رۆژهەالت کوردستانی مافخوازی خەڵکی 

 
رزگدداریخوازی بددزووتنەوەی و دێمددۆکرات حیزبددی خەبدداتی مێژوویددی لە لەکارەسدداتە پددر رۆژێکددی پووشددپەڕ ی٢٢ رۆژی 

 بگددرە و دیپڵۆماتکددار و سیاسددەتوان گەورە شددوومەدا، رۆژە لەم لەمەوپددێش سدداڵ٣١ دروسددت. دا رۆژهەاڵت کوردسددتانی
 کە ئێدران، کوردستانی دیمۆکراتی حیزبی گشتی سکرتێری قاسملوو عەبدولڕەحمان دکتور کورد، بلیمەتی دەوڵمەردی
 پێتەختدی ویەن لە ئێدران دەسدەاڵتی ندوێنەرانی دەگەل رۆژهەاڵت کدوردی پرسدی ئاشتیانەی رەسەرکردنیچا لەپێناو
 .دەکرێت شەهید بوو، مزاکرەدا و ووتوێژ لە ئوتریش وەاڵتی

 
قدووڵی بدڕوای ئیسالمی، کۆماری هاتنەسەرکاری و ئێران گەالنی شۆرشی دەستپێکی لەسەرەتای هەر قاسملوو دوکتور 
 گشددت پەیوەندددییەدا م لە بۆیەشددە هەر هەبددوو، رۆژهەاڵت کوردسددتانی لە کددورد کەیسددی ئاشددتیانەی رێگدداحەللی بە

 لە سددوودوەرگرتن و ئاشددتی گووتدداری چەسددپاندنی لەپێندداو حیزبددی مێدددیاتیکی و دیپلۆماتیددک سیاسددی، چدداالکیی
 لەم هەر وە کردبددوو، تەرخددان تدداران، دەگەل کێشددەکان حەللددی بددۆ ئاشددتەوایی دانووسددتاندنی و دیددالۆ  مکددانیزمی
 هەیوەتددی گددووتەبێژی وەک ،"خددومەینی سددولحی پەیددامی" بە لەببەیددک ئیعالمددی و مددانگە٣ شددەری دوای راستایەشدددا
 وە بدوو، ئاشتەوایی دانووستاندنی و ووتوێژ واریدی تاران، نێردراوەیی هەیوەتی دەگەڵ کوردستان نییەتی حووسنی
 بەاڵم. کرد نێردراو هەیوەتی دەگەڵ کورد، پرسی ئاشتیانەی رێگاحەللی دۆزینەوەی بەمەبەستی دانیشتنیان چەندین
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 نەتەوەیددی بەرگددری شددەری سددەپاندنی و گددرژی بەرەو ئاشددتەوایی رەوتددی توانیددان سددەرئەنجام شددەرخوازان بەداخەوە
 .هەیە درێژەی هەر بێت، دەگەلڵدا ئێستاشی کە شەرێک بکەن، هیدایەت و جهەتدار

 
پەیکەری و روخسار بە سەلبییەکانی، لێکەوتە و خەسارەکان کە ئەوەش دەگەڵ پووشپەر ی٢٢ دڵتەزێنی کارەساتی 

 دیدارن، بەزەقدی هەر هەنووکەش دێمۆکراتەوە حیزبی تایبەتی بە و رۆژهەاڵت کوردستانی رزگارخوازی بزووتنەوەی
 کددداری رەوشدددی و خەبدددات لە مێژوویدددی گدددۆرانێکی ندددووقتە وەک کارەسددداتە ئەم دەکرێدددت لەهەمانکاتیشددددا بەاڵم

 لە خەبداتی رەوتدی کە نووقتەگۆرانێدک. بکرێدت بدۆ حیسابی دا کورد نەتەوەخوازی خەباتی لە دەخیل ئەکتەرەکانی
 نەخدوازراویی، چەقبەسدتوویی و نشدینی کەمپ ئدافەتی سدەرئەنجام وە وەرچەرخاندد، الوازی و نزمی بەرەو لووتکەوە
 .کرد خەبات رەوتی و تێکۆشەران تووشگیری

 
ئاشدتەوایی، پدرۆژەی خداوەن و سەردەمییانە بزووتنەوەیەکی وەک کوردستان، رۆژهەاڵتی کۆماریخوازانی بزووتنەوەی 
 سددەردەمی فەلسددەفییەکانی و فیکددری بنەمددا ئاسددتی لەسددەر بددزووتنەوەی ئیسددتراتێژیکی ئامددانجی و ئیسددتراتێژی کە

 کداری رەوشدی بەنرخەکدانی ئازموونە هەروەها بارزانی،و نەمر هێزی پشتیوانی و پێشەوا رێبەرایەتی بە کە کۆمارە
 ئەم ئاشددتەوایی رێبددازی راسددتەقینەی رێبددواری بە خددۆی دارشددتووە، دا ئاشددتی لەپێندداو قاسددملوو دوکتددور شددەهید

 گشددت بددۆ رۆژهەاڵتددی کددوردی کێشددەی حەللددی ئاشددتەوایی پددرۆژەی بنەمددایەش ئەم لەسددەر هەر دەزانددێ،و شددەهیدانە
 بدژاردەی لە سدوودوەرگرتن سدۆنگەیەوە لەم کە دارشدتووە، حقوقییەکدان و یاسایی بنەما ئاستی لەسەر حاڵەتەکان،
 .دەقەبلێنێ پرۆژەکە سەرخستنی گووزینەی کاراترین و گوونجاوترین بە ئاشتەوایی دیالۆگی

 
و سددوور ئاشددتەوایی دیددالۆگی پرۆسددەی بە درێددژەدان لەسددەر بددزووتنەوە حالەتەکاندددا، گرژتددرین لە بۆیەشددە هەر 

 ئاشددتەوایی، پددرۆژەی کردنددی چێ و سەرخسددتن ئاشددکرایە بەاڵم. دەمێنێددتەوە و دەبێددت چدداالکتر و چدداالک پەیگیددر،
 دەگەل راسدتەوخۆی پەیوەنددی پدرۆژەیە ئەم سەرکەوتنی شانسی واتە هەیە، الیەنەکان گشت هاوکاری بە پێویستی
 بددۆ واتە هەیە، رۆژهەاڵتدددا کوردسددتانی خەڵکددی چارەنووسددی دیددارکردنی لە دەخیددل الیەنەکددانی هاریکدداری ئاسددتی

  گۆرەپانی نیهادگەلی و شار و شاخ"  هاریکاری بە پێویستی ئاشتی چەسپاندنی و ئاشتەوایی پرۆژەی سەرخستنی
 .هەیە ،"تاران لە ناوەندی دەسەالتی و رۆژهەاڵت کوردیەکانی هێزە مەدەنی، خەباتی
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الیەندی و کەس هێنددێک: بکدرێتەوە،کە ئاگدادار کوردسدتان خەڵکدی گشدتی بیدرورای نابێدت، مووناسیبەت بێ لێرەدا 
 گشددت تێکۆشددانی ڵسددا ٨ مدداوەی لە کۆمدداریخوازان بددزووتنەوەی ئەوەش دەگەل رۆژهەالت، کوردسددتانی ئۆپۆزیسددیۆنی
 و مزاکددرە مێددزی سددەر بددۆ تدداران لە دەسددەالت و کوردسددتانی الیەنەکددانی گراندددنەوەی" ئاشددتی،و لەپێندداو رەهەندددی

 سددەداقەتی وە مێدددیاتیکی، و گووتدداری سددەراحەتی ، سیاسددی شددەفافیەتی بەوپەری دا،"ئاشددتەوایی دانووسددتاندنی
 و هاوکداری جێگدای بە الیەندانە، و کەس ئەم بەداخەوە بەالم نوانددووە، چاالکی و فەعال ماندوونەناسانە کرداری

 هەروەهدا و ئاشدتەوایی، و ئاشدتی گۆفتمانی چەسپاندنی و سەرخستن ئاستی بەرەو پرۆژەکە هیدایەتی و راوێژکاری
 بەنداحەق زیداتر، شدەهیدی دانی و مەعنەویی مادی، زیاتری تێچوویی و خەسار تەحەموولی و لەشەر دوورەپەرێزی
 وەک کۆمدداریخوازان بددزووتنەوەی ناسدداندنی تەنددانەت وە کددارگرانی، و کارشددکێنی و مەنفددی پرۆپاگەندددەی سددەرقالی
 لە کددورد نەتەوەیددی و سیاسددی دۆزی چارەسددەری بددۆ ئاشددتیانە پێڤدداژۆی هەڵگددری كە سیاسددی و فکددری جەریددانێکی
 رادیکدالیزمی و گدرژی لە دوورەپەرێدزی کولتوری و ئەدەبیات بە گەنجان کە جەریانێك وەك کوردستانە، رۆژهەاڵتی
 الوازییدان مدودیرییەتی ئاسدتی تەوجیهدی بدۆ وتاک الیەن هەندێ زیاتر لەوەش دەکەن، تەبلیغ و تەشویق کرداری،
 و ئەندام هەڵوەرین سەرەکی هۆکاری وەک بزووتنەوەیان رێکخراوەییان، ئینسجامی ئاستی قایمراگرتنی بە سەبارەت

 گشدتی بیدرورای نامسدووالنە راستایەشددا لەم وە. ناسداندووە ئووروپدا بەرەو دەربازبوونیدان هەروەهدا کادرەکانیان،و
 وە رێکخراوەیدددی، شدددیرازەی روخانددددنی و شدددێواندن لەپێنددداو حکومییدددان و حیزبدددی ئیدددداری، الیەندددی زۆر و خەڵددک

 کوردسدتان، رۆژهەالتی کۆماریخوازانی بزووتنەوەی کاری رەوشی بە دژ ئاشتەوایی، گوفتمانی کردنی کپ لەئەنجامدا
 . کردووە مەسموم

 
 :بەالم

 
بدۆ لەشدەر کە شدەهیدان ڕیبازی بە وەفادار و قایم و قورس کۆماریخوازان، بزووتنەوەی ئەوانەش، هەموویی دەگەل 

 تێکۆشان بە درێژە کردووە، بەخت پاکیان گیانی خۆجەییدا، خۆبەرێوەبەری و ئازادی و ئاشتی پێناو لە وە ئاشتی،
 دەدات، ئاشیخوازەکانی چاالکە و
نیهدادگەلی فەرهەنگدی،و ئداینی، کدۆمەالیەتی، سیاسدی، کەسداییەتیە و حیدز  گشت لە روو پەیوەندیەشدا لەم هەر 

 و خۆیدان هدی بە کۆمداریخوازن بدزووتنەوەی ئاشتەوایی پرۆژە کە دەکات، وەالت ناۆخۆی مەدەنی خەباتی گۆرەپانی
 و ئدازادی ئاشدتی، چەسدپاندنی وە سەرخسدتن لەپێنداو و بدزانن، دا رۆژهەالت کوردستانی خەلکی و خۆیان لەخزمەت
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 پاکیدان گیدانی ئدازادی و ئاشتی رێگای شەهیدانی گشت وە قاسملوو، دوکتور شەهید کە دا، خۆجەیی خۆبەرێوەبەری
 .بکەن بزووتنەوە هاوکاری سەمیمانە کردوە، بەخت دا لەپێناویی

 
شدەهیدبوونی سدالرۆژی هەمدین٣١ پووشدپەر، ی٢٢ یادمدانی و یداد کوردستان، رۆژهەاڵتی کۆماریخوازانی بزووتنەوەی 

 گشدتی سدکێرتێری وە کدورد، هەڵکەوتدووی و ئاشتیخواز و کاریزماتیک کەسایەتی قاسملوو، عەبدولرەحمانی دوکتور
 .رادەگرێت بەرز ئێران، کوردستانی دیمۆکراتی حیزبی گەورەی بنەمالەی

 
 گشدددت و نەمدددرە شدددەهیدە ئەم بدددۆ پاداشدددێک وەک کە داواکدددارە، کوردسدددتان خەڵکدددی لە روو پەیوەندیشددددا لەم هەر

 بەخدت ئاشدتیدا بۆ مزاکرە شەر،و لەبەرەکانی پاکیان گیانی دا ئاشتی لەپێناو کە کوردستان سوورخەاڵتی شەهیدانی
 و پەیمدان و عەهد تازەکردنەوەی بە هەوڵبدەن و نەکەن وون ئاشتیخوازانەیان و مافخوازی رێبازی و رێگا کردووە،
 نەتەوەخدوازیە، و خۆشەویسدتی نیشتیمان ئەرکدی کە شەهیدان، پیرۆزی رێبازی و رێگا بە درێژەدان ئەرکی وەفاداری
 .بگەیەنن بەجێ

 
ئازادی و ئاشتی رێگای شەهیدانی بۆ نەمری 
بەئاشتی هاوژینی ئاشتەوایی،و گوفتمانی سەرکەوێ و ئاشتی بژی 

 
کوردستان رۆژهەالتی کۆماریخوازانی بزووتنەوەی 

 
٢١١٨ - ٧ - ١٢ بە بەرامبەر ،١٣٩٨ پووشپەری ی٢١   

 
 کۆماریخوازان بزووتنەوەیماڵپەڕی : سەرچاوە

  
 

 !خشه هید دوکتور قاسملوو هیوابه گناسیتان بۆ شه مه ئه
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 قاسدملوو حمان بدولڕه عه دوکتور کورد لی گه و دێموکڕات حیزبی ی شاوه لێوه ری رێبه تێرۆری ی ساڵه سی که ساڵ م ئه
 کده دا ڕێژییانده رنامه به و ئده ی چوارچێدوه لده کوردستان دێدموکڕاتی حیزبی نگرانی الیه و ندامان ئه بوو، هاوڕێیانی و
 دیدار چداالکیی ندین چه له دایڕشتبوو، قاسملوو دوکتور ی ساڵه ٣١ ی وه یادکردنه ی کۆمیته و حیز  سیاسیی ری فته ده
 کۆمداری تی جینایده م هده راگدرت، رز بده هیدیان شده ری ڕێبده یدادی م هده واڵت ی وه ره ده لده و کوردستان له  شاوه دره و

 .کرد ڕیسوا یان ساته کاره م ئه ڵ گه له ئوتریش تی وڵه ده ی وداچییانه سه ی ڵه مامه و ئیسالمی
 

 و چاالکییانددده م ئددده بردنی ڕێوه بددده و کردن ئامددداده بدددۆ حیدددز  کانی ندیدددداره پێوه ئۆرگانددده مانددددووبوونی و تێکۆشدددان
 رچاوی بده شدداریی به و پێشدوازی ها روه هده و واڵت ی وه ره ده لده و نێوخدۆ لده حیدز  شدکیالتی ته رچاوی به پێشوازیی
 زینددوویی و قاسدملوو دوکتدور هید شده بۆ وان ئه گناسیی مه ئه ری نیشانده کورد، ی له سه مه هۆگرانی و حیز  دۆستانی
 ڵکی خدده و دێمددوکڕات رانی تێکۆشدده روونددی ده و دڵ و یددن زه لدده مره ندده وره گدده و ئدده کانی واندده و یدداد زیدداتری م رده هدده

 .کوردستاندایه
 
 خدۆی پێزانیندی و سوپاس رمی گه به زانێ ده پێویستی به کوردستان دێموکڕاتی حیزبی سیاسیی ری فته ده وه بۆنه م به
 و رنامدده به پیل بدده دا یدداده م  لدده کدده رببددڕێ ه د کوردسددتان ڵکی خدده گشددتی به و سددانه که و ئدده موو هدده ر رامبدده به لدده
  رێگای رێبوارانی  به زیاتریان رمیی دڵگه و هیوا  یه شێوه م به و چوون وه کوردستانه دێموکڕاتی حیزبی کانی وازه بانگه
 .خشیوه به قاسملوو دوکتور هید شه
 

 کوردستان دێموکڕاتی حیزبی
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 سیاسی ری فته ده

 
 (٢١١٩ ی ژووئیه ی١٥) ١٣٩٨ ڕی پووشپه ی٢٤

 
 ٢١١٩ی جووالی ١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
  
 
 

سپاس و پێزانینی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێوەندیدار بە 
 چاالکییەکانی تایبەت بە یادی سی ساڵەی تێرۆری دوکتور قاسملوو

 
 

 
 

      
 
  
  

 و دیدکە جدارێکی بۆ قاسملوو، دوکتور شەهید تێرۆری ساڵەی سی یادی بە پێوەندیدار چاالکییەکانی و کار پانتایی
 وابدوو پێدی کە کرد گەورەی هەڵەیەکی چ ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی کە سەلماند ڕاستییەی ئەو هەمیشە لە بەهێزتر

 سداڵەی سدی لە. بێندێ کوردسدتان خەڵکدی مدافخوازانەی بدزووتنەوەی بە کۆتایی دەتوانێ کورد رێبەرانی تێرۆری بە
 واڵت دەرەوەی و لەنێوخددۆ وێنەدا بددێ بەرێنددی ئاسددتێکی لە قاسددملوو دوکتددور شددەهید رێگددای ڕێبددوارانی یددادەدا ئەم

 کەسدایەتییەکانی و ڕێبەران لە ڕێزگرتن گەڵ لە هاوکات و شەهیدانن ڕێگای ڕاستەقینەی درێژەدەرێ سەلماندیان،
 .ناکەن بیر لە ئێرانیش ئیسالمی کۆماری تێرۆریستییەکانی کردەوە گەل،
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 لە هەر واڵت نێوخددۆی لە دێمددوکرات حیزبددی بە سددەر تێکۆشددەرانی و چاالکددان ڤییەندددا تێددرۆری سدداڵەی سددی لە

 نووسدینی و یدادە بەم تدایبەت تراکتەکدانی و قاسدملوو دوکتدور شەهید وێنەی باڵوکردنەوەی بە ورمێ تا لوڕستانەوە
 کۆمداری دەوڵەتیدی تیرۆریزمدی مەحکدوومیەتی و قاسدملوو دوکتدور یدادی لە ڕیزگرتن پەیامی هەڵگری درووشمەکانی

 داوای سدەر لە حیدز  الیەنگرانی و ئەندامانی پێوەندییەدا لەم. خوڵقاند وێنەیان بێ حەماسەیەکی ئێران، ئیسالمی
 پەیدامی و وەرگدرت کەڵکیدان شدین ڕەنگدی لە جۆراوجدۆر شدێوەی بە ،”پووشپەڕ ی٢٢ یادی بەرەو پێکەوە“ کەمپەینی
 کدارە لە بەشدێک مدۆم، داگیرسدانی و قاسدملوو دوکتدور شدەهید وێدنەی داندانی. باڵوکدردوە یەکگرتووییدان و یەکبوون

 .بوو یادەدا لەم  کوردستان خەڵکی دیکەی سەمبولیکەکانی
 

 دانددانی بە واڵت نێوخددۆی هونەرییەکددانی و ئەدەبددی سیاسددی، کەسددایەتییە ڕچەشددکێنانەدا کردەوەیەکددی لە ئەمسدداڵ
 لەم. بەخشدی یدادە بەم دیکەیدان تینێکدی و گدوڕ کۆمەاڵیەتییەکانددا، تدوڕە لە بەرهەمەکانیدان و جۆراوجدۆر پۆستی

 لە ترس بێ بە کوردستان جۆراوجۆرەکانی ناوچە و شار  لە کورد کەسایەتییەکانی لە کەس سەدان بە پێوەندییەدا
 ناوی و یاد لە ڕێزیان خۆیانەوە ناوی بە ڕاشکاوانە و کرد ڕچەشکێنیەیان ئەم یەکەمجار بۆ سەرکوتکەر، دەسەاڵتی
 .گرت قاسملوو دوکتور کورد ناوداری رێبەری

 
 وەک؛ شددوێنێکی چەنددد لە قاسددملوو دوکتددور شددەهید ڕیبددازی ئەویندددارانی و تدداراوگە کددوردانی واڵت، دەرەوەی لە

 و بیدر بەرزڕاگرتندی وێڕای و وەرێخست بەرینیان کۆبوونەوەی و ئاکسیۆن.. و بروکسێل و ڤییەن پڕالشێز، گۆڕستانی
 کۆڕوکددۆمەڵە و واڵتددان سددەرنجی دا بەریددن ئاسددتێکی لە و دیددکە جددارێکی قاسددملوو، دوکتددور شددەهید ئەندیشددەکانی

 کۆبدوونەوانەدا لەم. ڕاکێشدا ئێدران ئیسدالمی کۆمداری دەوڵەتیی تێرۆریزمی و ڤییەن تێرۆری بۆ نێونەتەوەییەکانیان
 حیزبدی رێکخسدتنی و تەشدکیالت بە سدەر ئەنددامانی و کدۆمیتە و ئۆڕگدان رۆڵدی بدوون، دەن  یەک و ڕەن  یەک کە

 .بوو سەرنج جێی دێموکرات
 و شددار سددەرجەم ئەمنیەتیکردنددی بە وێددڕای ئێددران ئیسددالمی کۆمدداری وێنددانە، بێ کاروچدداالکییە ئەم گەڵ لە هاوکددات

 کە واڵت نێوخدۆی لە دێمدوکرات تێکۆشەرانی چاالکیی بەڕێوەچوونی لە پێشگیری مەبەستی بە کوردستان ناوچەکانی
 بدنکە بدوونی بیانووی بە ڕۆژ چەند ماوەی بۆ پاسداران سپای تۆپخانەکانی نەبوو، سەرکەوتوو تیایدا خۆشیەوە بە
 کێلەشدین و هەڵگوورد بناری سنوورییەکانی ناوچە سەر کردە هێرشیان کوردستان، رۆژهەاڵتی حیزبەکانی بارەگای و
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 ئەو دانیشدوانی بەر مدادی زۆری یزیدانێک و زەرەر ئەوەیدکە گەڵ لە پێوەندییەدا لەم. کردن بووردمانی خەستی بە و
 چاونەترسدەکانی پێشمەرگە بوون، بریندار و شەهید کەسێکش چەند و کەوت کوردستان باشووری دیوی لە سنوورانە
 ڕزگداریی بدۆ خەبدات دژواری و سدەخت ڕێبدازی بە ئیمان لە پڕ ڕۆژانێکی و مانەوە سەرکەشەکاندا چیا لە کوردستان
 .کردەوە تەجرووبە خەڵکەکەیان و خاک

 
 کدۆمەاڵنی: بە پێشدکەش خدۆی پێزانیندی و سدپاس بدۆنەوە بەم کوردسدتان دێمدوکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی
 کەسدایەتییەکانی و چاالکدان واڵت، نێوخدۆی لە حیدز  ئەرکوەخدۆگری ئەنددامانی و تێکۆشدەران کوردسدتان، خەڵکی
 کورسدتان پێشدمەرگەکانی و واڵت دەرەوەی لە حیدز  ئەنددامانی تاراوگە، کوردانی مەدەنییەکان، رێکخراوە و نێوخۆ
 .دەڵێ پێ ئافەرینیان بەرز دەنگێکی بە دیکە جارێکی بۆ و دەکات

 
 .”زیندووە ڕێبازیدا لە هەمیشە قاسملوو”سەلماندتان، کە ئێوە هەموو بۆ ئافەرین

  
 کوردستان دێموکراتی حیزبی

 
 تەشکیالت کۆمیسیۆنی

 
 هەتاوی ی١٣٩٨ پووشپەڕی ی٢٤

 
 ٢١١٩ی جووالی ١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 

 
 

 ساڵ بە یادی عەبدولڕەحمان قاسملوو هەرگیز لەبیر ناکرێ ١٠دوای 
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 بە یادی عەبدولڕەحمان قاسملووهەرگیز لەبیر ناکرێ

 
 قاسددملوو عبدددولڕەحمان هاوڕێمددان و هەڤدداڵ بەزەییددانەی بددێ کددوژرانی هەواڵددی بیسددتنی بە ،١٩٨٩ لە ڕۆژەدا لەو

 دڵگران گەلێک ئێمە گشت ئازەر، قادری عەبدوڵاڵ یاریدەدەرەکەی  و كوردستان دێموكڕاتی حیزبی گشتیی سكرتێری
 .بووین شۆک و
 
 .یاسایی لێپرسینەوەی ژێر نەکەوتۆتە قیزەونە مرۆڤکوژییە ئەو لەبەر کەس هیچ ئەوڕۆش تا
 
 حەوتدوو سدێ تەنیدا و کردبدوو درووسدت گەڵیددا لە بەهێزمدان پەیوەنددییەکی سوسیالیسدت ئینتەرناسدیۆنال لە ئێمە
 .بردبوو بەڕێوە خۆمان ناونەتەوەیی کۆنگرەی هەژدەهەمین پێکەوە بیکوژن ترسنۆکانە کە ئەوەی پێش

 
 بدۆ خەباتمدان لە دەسدت هەرگیدز و نداکەین بیدر لە کدرد بەخدت بدۆ گیانی کە دۆزەی ئەو یا ناوبراو کات هیچ ئێمە

 شدانی بە شدان قدایم و قورس ئێمە. ناگرین هەڵ کورد گەلی ئازادییەکانی و ماف لە تەواو گرتنی ڕێز بە گەیشتن
 .دەوێستین داهاتوشدا لە و وێستاوین یەکسان مافی و دێموکراسی ئاشتی، بۆ خەباتیان لە کوردەکانمان هەڤاڵە

 
. دادەنەوێندین ڕێبدازەكەی بدۆ نەوازش و ڕێدز سەری ئێمە قاسملوودا، عەبدولڕەحمانی تێرۆری ساڵڕۆژی سیهەمین لە
  بوونە شێوە هەمان بە کە دەکەینەوە شەهیدانە ئەو سەرجەم یادی و دەکەین هەڵوێستە کاتدا هەمان لە ئێمە

 .دا یەکسانیی و دادپەروەریی بە باوەڕیان و وەفاداریی نرخی خۆیان گیانی بە و قوربانیی
 

 .ئێمە سەرجەم هاندانی سەرچاوەی دەبێتە هەروا و هەیە درێژەی ئەو میراتی. نەچووە فیڕۆ بە ئەو ژیانی
 

 گشتیی سکرتێری  ئایاال لویس
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 سوسیالیست ئینتەرناسیۆنال
 

 ٢١١٩ جوالی ی١٣
 

 ٢١١٩ی جووالی ١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

 

  
 
 
 
 
 

 ن نەمێنێ ئاسمانی ڤییهر  سه له  شه ڕه  ڵه و په دەبا ئه
 

 
 
 
 
 
 
 

 مستەفا شەڵماشی
 

 (دا دەقی وتاری ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزب لە کۆبوونەوەی بەردەم پارلمانی ئوتریش) 

 
 !بەڕێز ئایایانی و خانمان
 !خۆشەویست دۆستانی
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 حیزبدی زنی مده ری ڕێبده تێرۆری ی ساڵه سی ساڵڕۆژی بۆنەی بە کە ڕێوڕەسمە  لەم شدارییتان به بۆ ین که ده سپاستان
 سدێی گەڕەکدی لە بەر لەمەو سداڵ سدی. گیدراوە هاوڕێیدانی و قاسدملوو حمان بددولڕه عه دوکتدور کوردستان دێموکراتی

 فدازڵ دوکتدور و ر ئدازه قادری عەبددوڵاڵ قاسدملوو، عەبددولڕەحمانی دوکتدور کدورد، سیاسەتمەداری سێ ڤییەن، شاری
 دیپلۆمددات گددوللەی دەسددتڕێژی ر بدده  وتندده که ئیسددالمی؛ کۆمدداری رانی نوێندده ڵ لەگدده وتددووێژ مێددزی لەسددەر ڕەسددووڵ،

  نده ئیسدالمی کۆمداری سدتانی ده کاربه ی تده جینایه و ئده ت ڵبده هه. دا لەدەسدت گیانیدان و ڕێدژیمەوە ئەم تێرۆریستانی
 و جیندایەت لە پدڕە ئێدران ئیسدالمیی ڕێژیمدی ساڵەی چل مێژووی. بوو تیشیان جینایه دوایین  نه و ت جینایه م که یه

 یدا و کدراون ئێعددام یدا ئینسدان زار هه دان سه  به ماوەیەدا لەو کە ئاشکرایە خەڵک زۆربەی الی لە. برین و کوشتن
 ٤١١ لە پتدر عێدراق کوردسدتانی لە تەنیدا ١٩٩٧ تدا ١٩٩١ سداڵەکانی لەنێدوان. بدراون لەنێدو  دڕندانه شێوەگەلی بە

 لە. كددوژراون ڕێددژیمەدا ئەم كانی تێرۆریسددتییه  چاالكییدده ئاکددامی لە ڕۆژهەاڵتییەکددان حیددزبە ئەندددامانی لە کەس
 سدازکردن پێوەنددی تووشدی کە کەسانێک بۆ کردن سەنگسار وەک حوکمی واڵتەوە ئەم دادی دەزگای لەالیەن ئێراندا
 زۆر و قدامچی بە لێددان کدردن، دزی ئاکدامی لە دەسدتبڕین دەبدن، خۆیدان هاوسەرەکانی لە بێجگە کەسانێک لەگەڵ
 .دەچێ بەڕێوە ئاسایی بە زۆر خەڵکدا، چاوی لەبەر دان سێداره  له ت نانه ته و دیکە سزادانی شێوازی

 
 ڕێددبەری و دایە مەالکددان دەسددتی لە ی کدده ڕێبەرییه  کدده خەالفەتیددیە سیسددتمێکی ئێددران بەڕێددوەبەرایەتیی سیسددتمی
  بدده و؛ زانددێ ده زەوی ر سدده  لدده خددوا نددوێنەری  بدده خددۆی و، دەناسددرێ «فەقیهددد وەلددی» بە حکددوومەتە ئەم سددەرەکیی

 خوێنددنەوەیەکی لە  سیسدتمه و ئده سدزادانی یاسدای.  بدووه جێگیدر سیسدتمەدا ئەو لدوتکەی لە  وه بێسنوره اڵتێکی سه ده
 یاسدا بە کدرداری پێبەنددییەکی کە دەگدرێ؛ سدەرچاوە ئیمامی دوازدە شێعەی ئایینزای و ئیسالم ئایینی لە تایبەتی

 .نییه ییەکانەوە وه ته نێونه و مرۆڤدۆستانە
 

 حیدزبە ئەنددامانی. دەکدرێ زیداترەوە ئدازارێکی و ئەشدکەنجە بە ئێران ئیسالمیی کۆماری سیاسیی رانی دژبه سزادانی
 ئەم بۆ کە دەبرێن، ناو «محار » و «االرض فی مفسد» بە حکوومەتەوە ئەم الیەن لە ڕێژیم دژبەری کوردییەکانی

 دارەوە، بە هەاڵواسدین گدوللە، بە کوشدتن کدراوە؛ دیداری سدزادان شدێوە چدوار ئیسدالمی سدزای یاسای بەپێی کەسانە
 .دوورخستنەوە چوارەمیش و، بەپێچەوانەوە یان و ڕاست ڕانی و چەپ قۆڵی بڕینی
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. ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی کانی ته جینایه سامناکترین  له کێک یه ی وه بیرهێنانه وه بۆ  تەوه بووینه کۆ  لێره  ئێمه مڕۆ ئه
 و قاسددملوو عەبدددولڕەحمانی دوکتددور ئێددران ئیسددالمیی ڕێژیمددی تێرۆریسددتەکانی لە گرووپێددک دا١٩٨٩ ی٧ ی١٧ لە

 و بده  کدورده  دیپلۆماتده سدێ ئەو. کدرد تێرۆر وتووێژ مێزی ر سه له سووڵیان ڕه فازڵ دوکتور و ر ئازه قادری عەبدوڵاڵی
 لەی مەسه بۆ ئاشتیخوازانە و سیاسی رێکی سه چاره  که دانیشتبوون ئیسالمی کۆماری رانی نوێنه ناو به ڵ گه له  هیوایەوه
 بوو نده شدتێک ئیسدالمی کۆمداری تی حکوومه تیی رایه نوێنه ی سته ده ی رنامه به مخابن اڵم به.  وه ببیننه ئێراندا  له کورد
 مووی هدده  لدده. هاوڕییددانی و قاسددملوو دوکتددور خسددتنی لەداو بددۆ تێرۆریسددت کۆماندددۆیی گرووپێکددی ندداردنی  لدده  جگدده

. دا سدامناکه  تده جینایه و ئده ر رامبده به  لده بدوو ئدۆتریش کداتی ئەو تی وڵده ده ی وه کرده چاوەڕواننەکراوتر و ناخۆشتر
 لێپرسینەوە؛ بۆ بردران و کران دەستبەسەر ئۆتریشەوە پۆلیسی الیەن لە تێرۆریستەکان یەکەمدا ڕۆژی لە ند رچه هه
 ئێران باڵوێزخانەی ڕادەستی بکرێ، ڵ گه له قانوونییان ی وه لێپرسینه و دادگا  به بدرێن ی وه ئه  بێ دواییدا لە بەاڵم
 دەوڵەتدی مافویسدتیی  لده دوور و شدیاو نه کدردەوەی. تداران بدۆ کدرانەوە بەڕێ پاشدانیش و کدران ئۆتریش والتی لە

. دیدکە واڵتدانی لە ڕێدژیمە ئەم تێرۆریستیی کردەوەی درێژەدانی هۆی بە بوو واڵتە، ئەم دادی وەزارەتی و ئۆتریش
 ئاڵمان بێرلینی شاری لە هاوڕێیانی و شەڕەفکەندی سادق دوکتور  تێرۆرەکاندا بەرچاوترین لە دیکە یەکێکی لە که

 .بەرژەوەندیخواز دەوڵەتانی بێدەنگیی و تێرۆر دەستی قوربانیی بوونە
 

 سددەرکاری هدداتنە دوای.  وامدده رده به خددۆی دژبەرانددی کوشددتنی و تێددرۆر ر سدده له جۆراوجددۆر ی شددێوه  بدده ڕێددژیم ئێسددتاش
 ئاقارێکی بەرەو ئێران  له مرۆ  مافی بارودۆخی دابوو، درۆی  ڵێنیی به زۆر  که سەرۆککۆمار وەک ڕۆحانیش حەسەنی
  لده پشدتیوانی. سدەرترەوە چدۆتە کدردن ئێعددام هەروەهدا و سیاسدی زیندانییانی ئاماری.  ڕۆیشتوه پێشوو لە خراپتر
 گەلدی دژبە تێرۆریسدتییەکانی کردەوە.  وامه رده به ن مه یه و  لوبنان و سووریە و عێراق  له کان تێرۆریستییه  ڕێکخراوه
  لده بۆمد  ی وه هداناند ک وه ؛ وامه رده به جۆراوجۆر ی شێوه  به تی تایبه به کوردستان دێموکراتی حیزبی و گشتی به کورد
 حیدزبە، ئەم پێشدمەرگەی و کدادر لە کەس ٥ بدوونی شەهید هۆی بووە  که دا٢١١٧ ساڵی  له سیاسی ری فته ده ی بنکه
 61  کده دا٢١١٨ سداڵی  لده عێدڕاق کوردسدتانی ی کۆیه  له حیز  ندیی ناوه ی کومیته ی وه کۆبوونه کردنی کباران مووشه
  لده. ڕێدژیمەن ئەم تێرۆریسدتییەکانی کدردەوە ندوێترین و دیدارترین لە کەوتەوە؛ لی برینداری ٤١ لە پتر و شەهید
 ئەوان لەگەڵ و، دەدەن نیشدان ڕۆژاوایدی واڵتدانی بە خدۆش ڕووی ئێران ستانی ده کاربه  وه تۆمییه ئه بەرنامەی ی باره
 لە ئەمریکددا واڵتددی کە سدداڵێکە مدداوەی. ئەتددۆمین چەکددی دروسددتکردنی خەریکددی لەژێددرەوە بەاڵم وتددووێژدان، لە

 وەک پاسدارانی سپای داوە، مارۆ گه بەتوندی وە ئابوورییه باری لە ئێرانی و دەرەوە هاتۆتە بەرجام ڕێککەوتننامەی
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 لە ڕیژیمددا تێرۆریسدتییەکانی کدردەوە هەمدوو لە سدەرەکیی ڕۆڵدی لەراسدتیدا پاسدداران سپای. ناساندوە تێرۆریست
 .دەگێڕێ واڵت دەرەوەی و نێوخۆ

 
 و شدەڕ و تێدرۆر دژبە و، دێموکراسدییە و ژیدان  وه پێکه ئاشتی، نگری الیه کە داوە نیشانی کردەوە بە کورد ی وه ته نه

 ڕێگدایەدا لەم وتووەکان پێشدکه  وه تده نه و دێمدوکرات و ئدازاد واڵتدانی ش پێیده م بده ر هده  وایده ق حده. ناعەداڵەتییە
 ڕێز کارە بەم ڕاستیدا له  هاوڕێیانی، و قاسملوو دوکتور کوردان ری ڕێبه دۆسییەی ی وه ڕخستنه گه وه  به و بن پاڵپشتی

 وەبیددر ئەوەش لەبەر هەر.  دەگیددرێ ئینسددانی مددافێکی موو هدده  لدده بێددبەش میلیددۆنیی پەنجددا کی یدده وه ته نه پرسددی لە
 بەباشی دا لێکراوه زوڵم  وه ته نه ئەم بەرامبەر لە خۆی ئینسانیی و یاسایی رکی ئه کە دهێنینەوە ئۆتریش حکوومەتی
 و قاسددملوو دوکتددور تێدرۆری دۆسددییەی کە دەکەیدن ئددۆتریش واڵتدی دادئەسددتێنیی وەزارەتدی لە داوا ئددێمە. ڕاپەڕێندێ
 تداران لە ئێدران ڕێژیمی مەبەستەی بەو بکا، بۆ جیدیی پێداچونەوەی و  وه بخاته ڕ گه وه ڤییەن شاری لە هاوڕێیانی
 بچدێ بەڕێدوە ت داڵه عه با ده. بدا ئۆتریش واڵتی تەحویلی  عاداڵنه کی دادگاییه بۆ جینایەتکارەکان کە بکرێ ناچار
 .نەمێنێ ن ڤییه ئاسمانی ر سه له  شه ڕه  ڵه په و ئه و
 
 !تدا داڵه عه دواداچوونی به  له بن وتوو رکه سه
 !ئاشتی و ت داڵه عه ئازادی،  له پڕ کی دنیایه بۆ ڵێ به
 ت جەنایه و دیکتاتۆری تێرۆریزم، بۆ نا
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 کارو چاالکییەنی ناوخۆ و دەرەوەی وەاڵت
 
  

 
 

 ئێران  كی له ره كورد، فاكتۆری سه: زیزی خالید عه
  

 
  
 
 
 
 
 
 كوردسدتان دیمۆكراتی حیزبی ندی ناوه ی كومیته ندامی ئه زیزی عه خالید كاك كانی دیداره و وتن چاوپێكه ی میانه  له
 داوای ر سده له یان مجاره ئده كان، ییده وه لێكۆڵینه  نده ناوه و تانك تینك ڵ گه له مریكا، ئه كانی كگرتووه یه  ته ویالیه  له

Washington Kurdish Institute لدده كددورد دۆخددی كردنددی تدداوتوێ  بدده ت باره سدده ڕێزیان بدده بددۆ سددمینارێك  
 حیزبی گشتی سكرتێری قاسملوو دوكتور هید شه ڕی گه ساڵوه مین سییه ی بۆنه  به تی تایبه  به و كوردستان اڵتی ڕۆژهه

 .چوو ڕێوه به واشنگتن  له جوواڵی ٢٢  ممه دووشه ڕۆژی كوردستان دێموكراتی
 
 فددێكی وه و مریكی ئده ئاكدادیمێكی و ژورنالیسدیت تی سایه كه و سیاسی كاری شرۆڤه ندێ هه شداری به  به  سمیناره م ئه

 بداڵنوور كدامڕان كداك ڕێزان بده  لده پێكهداتوو: زیزی عده خالیدد كداك تی رۆكایه سده  بده كوردستان دیمۆكراتی حیزبی
 ماڵ جدده كدداك و واشددنگتن  لدده حیددز  ی كومیتدده رپرسددی به ئیبڕاهیمپددوور بات خدده كدداك مریكا، ئدده  لدده حیددز  ری نوێندده
 .چوو ڕێوه به حیز  ی كومیته ندامی ئه  حموودزاده مه
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 هید شده باتی خده و ژیدان لی سه تێروته  به ئینگلیسی زمانی  به وتارێكدا  له باڵنوور ئاالن كاك  كه رنامه به تای ره سه
  بده ئێراندی ئیسدالمی كۆمداری ی تیرۆریسدتییه  وه كدرده م ئده قاودانی لده و كدرد بداس بووان ئاماده بۆ قاسملووی دوكتور
 و ناهی تدده ر سدده بددۆ  ترسددییه مه ترین وره گدده ئێددران ئیسددالمی كۆمدداری كددوتی و زانددی ئینسددانی و خالقی ئدده ركێكی ئدده

 اڵتی ڕۆژهده كدوردی دۆخدی لدا سده تێروته لێددوانێكی  لده خالیدد كداك دواتر. ڕاست ناوه اڵتی ڕۆژهه ی ناوچه ئاسایشی
 :كوتی خالید كاك. كرد تاوتوێ

 
 اڵم به ، خراوه راوێز په كورد لی گه ی كێشه و ئێران النی گه پرسی ئیسالمی كۆماری و مریكا ئه نێوان كانی كێشه ر به له
 ئێران دۆخی دیسان كرێ نه ر سه چاره كورد ی له سه مه ر گه ئه ئیسالمی كۆماری مانی نه یان مان  به تێكدا حاله ر هه  له
 دژی  بده كدورد لی گده باتی خده مێدژووی و هێدز و ل پتانسدییه گرتندی رچاو بده له  بده چون بێ، ده خۆی ی جێگه  له ر هه

 ی زییده قه نداتوانێ تێك وڵده ده هدیچ ڕاسدت، ناوه اڵتی ڕۆژهده  لده كدورد هێزی بده ی پێگده گشدتی  بده و ئیسالمی كۆماری
 .ڕابكێشم زیاتر  گرینگه  خاڵه م ئه بۆ كان مریكاییه ئه رنجی سه ی وه ئه بۆ م لێره خۆم ك وه من و بگرێ  نادیده ی ئێمه

 
 یسدی كه بدۆ ڕاكێشدێ زیداتر جیهدانی ی ڵگده كۆمه سدرنجی  كه  یه وه ئه دوای به  كه كرد  وه له باسی ها روه هه خالید كاك

 ها روه هده و بكدا بدۆ دواداچوونی به  باسه م ئه  وه كانه ندیداره یوه په  نده ناوه ڕێی  له و قاسملوو دوكتور هید شه تیرۆری
 حقدووقی باری له  كه دانا  دۆسییانه م له تر كی یه  به دێموكراتیش حیزبی اڵی قه كبارانی مووشه تیرۆریستی ی وه كرده
 .یی وه ته نێونه ئاستی ر سه له  ته نایه جه م ئه كردنی  ئیدانه بۆ  وه خۆیه یاسایی كاناڵی  بخرێته بێ ده  وه ییه وه ته نێونه

 
 سیاسددی كارانی شددرۆڤه ها روه هدده و كددورد و بیددانی میدددیاكارانی ن الیدده  لدده پرسددیار ندددێ هه دا كه سددمیناره كۆتددایی  لده

 . وه درایه بووان ئاماده واڵمی لی سه ته  به  كه كرا ڕێزیان به ی ئاراسته
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ن و  ی وییه که ر خۆ پیشاندانه سه  زۆنداخی ئوتریشی له  دیپرێسهی  ڕاپۆرتێکی ڕۆژنامه
 بەشێک لە وتەکانی بەڕێز مستەفا شەڵماشی

 
 

 
 
 
 
 
 

 ی تیڕۆڕی دوکتور قاسملو دا نده روه په  ین له که ت ده داڵه داوای ئیجڕای عه  ئێمه
 

 . وه ڕ خاته گه دوای سی ساڵ وهی تیڕۆڕی دوکتور قاسملو  نده روه بێ په اڵتی ئوتریش ده وه: کان کورده

 
 دوکتدور کدورد داری تمه سیاسده ی ندده روه په ی وه خسدتنه ڕ گده وه داوای کوردسدتان دێموکڕاتی حیزبی  له شڵماشی فا مسته
 .کا ده کرا، تیڕۆڕ ن وییه  له سااڵن سی پێش  که قاسملو

 
 ی86  لده. ن ناکده بیدری  لده ئێدران کدوردی رانی نوێنه  که  ڕۆژێکه وڕۆ ئه ، دایه ندن سه ره په  له ڕژیم  له ڵک خه بێزاری
 و قاسدملو حمان بددولڕڕه عه دوکتور کورد داری تمه سیاسه ناوبانگترین به ن وییه شاری  له ر، وبه مه  له ساڵ سی جوالی
 ڵ گده ده سدێ، کی ڕه گده  لده ئاپاڕتمانێک لده وان ئه. کران تیڕۆڕ  وه ئێرانه پیاوکوژی تیمێکی ن الیه له هاوڕێیانی له دوو
  لده ئدوتریش سدتانی ده کاربه.  دانددرابۆوه بو ڵده ته  کده تووێژهو اڵم بده ، وه ببونده کۆ وتووێژ بۆ ئێران ڕژیمی رانی نوێنه
 . کرد ئازاد ک ڕێگریه هیچ بێ  به کانیان قاتڵه ئێران ڕژیمی فشاری ژێر
 

   له قاسملویان دوکتور بوونی هید شه ی ساڵه سی یادی کوردی حیزبی ندین چه نگرانی الیه و ندامان ئه ینی هه ڕۆژی
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 ری فتده ده نددامی ئه شڵماشی. هاتبو  یاده و ئه بۆ شڵماشیش فا مسته.  وه کرده( مان پاڕله می رده به) چ هێڵدنپله یدانی مه
. قاسدملو می رده سده ی که کیه ره سده  حیزبه  له  نێکه الیه وی ی که حیزبه. ئێران  له  کوردستانه دێموکڕاتی حیزبی سیاسی
 قاسدملو دوکتدور تیدڕۆڕی ی ندده روه په  کده کدرد ئوتریش زایی قه شی به  له داوای مێدیاکان ڵ گه له تووێژو  له شڵماشی
 ندد پابه بدێ ده ئدوتریش. قاسملو مان که ره ڕێبه بۆ ین که ده ت داڵه عه ئیجڕای داوای  ئێمه کوتی و ئه.  وه بکرێته زیندوو

 و لده  کده  رپرسدیاره به ئدوتریش دادسدتانی بدوو سیاسدی تڵێکی قده  وه ئه خۆی، کانی دێموکڕاتیه  پرێنسیپه یاساو به ێب
 .  وه بکۆڵێته  تیڕۆڕه

 
  وه نه ت ناکه وتووێژ ڕه( کان کورده)وان  ئه

 

 تڵێکی قدده  لدده 8331 سدداڵی وێ لدده.  وه هێنایدده رچاو بدده کی یدده نمونه ک وه ڵمان ئدده  لدده میکۆنۆسددی دادگددای شڵماشددی
 .ناساند  تیڕۆڕه و ئه رانی بڕیارده  به ئیسالمی کۆماری رانی ڕێبه ئاڵمان دادگای. کرد حکوم مه کانیان بکوژه دا هاوشێوه

 
 دێمدوکڕاتی حیزبدی و بو هده ی درێدژه و وام رده بده قاسدملو کوشتنی دوای ئێران،  له کان کورده زیاتری مافی بۆ بات خه

 ت ڕه هیچکددات وتددووێژ پرێنسددیپ ک وه  ئێمدده شڵماشددی. تددووێژو بددۆ  تێدایدده گی ئامدداده ر هدده ئێسددتاش تددا کوردسددتان
 تا ئێران ڕژیمی  وه داخه به اڵم به. نابێ ر سه چاره نیزامی ڕێگای و ڕ شه  به سیاسی کی یه کێشه هیچ  چونکه ، وه ینه ناکه

 مدانگی وتی ڕێکده  لده. کدات ده ڵ گده ده وتی کده و ڵس هده و نگێنێ سده ڵده هه تی منییه ئه چاوی  به کورد پرسی ئێستاش
 کوردسدتان دێمدوکڕاتی حیزبدی نی الیه دوو گاکانی باره و  بنکه ر سه  کرده کی موشه هێرشی ئێران دا 2381 سیپتامبری

 3 دا کان قوربانیده نێو  له  که  که دا ست ده له گیانیان س که 83 دا هێرشه و له. عێڕاق باکوری کوردستانی رێمی هه  له
 ڕێگدا و وێدژ و ووت پێشدنیاری  ئێمده کدوتی شڵماشدی .بدوون کوردسدتان دێموکڕاتی حیزبی ری ڕێبه ندامانی ئه سیان که
 کوردسدتان دێمدوکڕاتی حیزبدی ی دیکده ی که نه الیه.  وه نه ده ده اڵم وه بڕین و کوشتن  به وان ئه و ین که ده سیاسی ی چاره
 هێدزی  لده شدێک به  بده بدبن کانیان رگه پێشدمه  پێتوایده. بێ هده دا ی رنامده به  لده کدداری چه ڕی شده ئێستاش چێ ده وێ

 مریکا؟ ئه نیزامی
 

 :شڵماشی کوتی
 

  کی یه کومیته  ئێمه. ین ناکه ڕ شه نێک الیه هیچ تی رایه نوێنه  به  که ڵوێستین هه ک یه ر سه له کان حیزبه مو هه  ئێمه
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 و ل هده  کده  وه ئده یان ڕژیم ڵ گه ده تووێژو بۆ خسا ڕه ت رفه ده ر گه ئه  که رجێک مه و ل هه بۆ  هێناوه پێک شمان هاوبه
 . ین بکه کوردستان ی ئیداره  وه که یه  به بتوانین  که کان هێزه ی وه ڕانه گه بۆ خسێ بڕه رجێک مه
 

 تۆمی کی ئه جیاتی چه  نان له

 
. وێ ده ژیانیدان و ندان ڵکو بده نداو تۆمیان ئده کی چده ئێدران ڵکی خده. بن ده بێزارتر ڕژیم  له ڕۆژ ڵ گه  له ڕۆژ ڵک خه
 کانن، خۆشخانه نه و  قوتابخانه  به یشتن پێڕاگه خوازیاری وان ئه نین، ئیسڕائیل ڵ گه له  کێشه ڕو شه نگری الیه وان ئه
 .بکرێ لوبنان یان و عێڕاق  له کان تیڕۆڕیستیه  گروپه رفی سه ئێران سامانی و ت روه سه  که  وه ئه ک نه
 

 ٢١١٩ی جووالی ٢١ڕێکەوتی   -  حدک میدیاماڵپەڕی : سەرچاوە
 

 

  
 

 هاورێیاندیدا قاسملوو دوکتور شەهید تێرۆری ساڵەی ١٠ لە سمینارێک فینالند واڵتی لە
 بەرێوەچوو

  
 

 
 
 
 
 
 
 

بەشددێکی بەرچدداو لە کوردسددتانیانی لە شدداری تورکددووی واڵتددی فینالنددد بە بەشددداری  ٢١١٩ - ٧ - ٢١رۆژی شددەممە 
نیشددتەجێ لە فینالنددد سددمینارێکی سیاسددی لە دوو پانێلدددا بددۆ هەریەک لە بەرێددزان قددادر وریددا ئەندددامی دەفددتەری 

 .سیاسی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان و دوکتور هێمن سەیدی شرۆڤەکاری سیاسی بەرێوەچوو
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سدێپۆ ) کوردییەکان، چەندین کەسدایەتی فینالنددیش وەک لەم سمینارەدا جیا لەوەی نوێنەرایەتی حیز  و رێکخراوە
( سدارا سدۆفیان) جێگری سدەرۆکی شدارەوانی شداری تورکدوو وێدرای چەندد ئەنددامی شدارەوانی، هەروەهدا (لەهتۆنێن 

 . ساڵەی تێرۆری ویەن بەشدار بوو ٣١ئەندام پاڕلمان لەم سمیناری 
 

ەتی ئەی رەقی  و ساتێک بێ دەنگی راگرتن بۆ ریدز گدرتن سەرەتای بەرنامەکانی ئەم سمینارە بە سروودی نەتەوای
پداش وتەی بەخێرهداتنی ئامدادەبووان،نوێنەرانی حیدز  و . لە سەرجەم شدەهیدان دەسدتی بە کارەکدانی خدۆی کدرد 

 .رێکخراوە کورد وفینالندیەکان پێشکەش کرا
 

 ۆکی شارەوانی شاری تورکوو جێگری سەر(سێپۆ لەهتۆنێن ) لە برگەی سەتای سمینارەکەدا هەریەک لە بەرێزان
ئەندام پاڕلمانی فینالند هەر یەکەو لە دوو برگەی کورتددا چەن خولەکیدک لەسدەر کدوردو ( سارا سۆفیان) هەروەها

ئاشنابوونیان بەم نەتەوە و کولتورەکەی و هەروەها ئاشنابوونیان لەگەڵ ئەو گرفت و کێشانەی کورد لەگەڵی بەرەو 
 .رووە ئەوان پیی ئاشنان

 
پانێلی یەکەمی ئەم سمینارەدا دوکتوور هێمن سدەیدی شدروڤەکاری سیاسدی باسدێکی پێشدكەش کدرد لە ژێدر نداوی لە 

 .دا١٩٧٩تیرۆری دوکتوور قاسموو لە خوێندنەوەیەکی دوبارەی شورسی 
 

 بەرێزیان لە باسەکەیدا کە بەشێووەیەکی دیکۆمێنتاری ئاورێکی وردی لەسەر ئەو زەمیدنە و هەل و مەرجدانە دایەوە
 .کە پێش شورشی گەالنی ئێران و دوای ئەو لە ئێران و کوردستان لە ئارادابوون

 
. بەرێز سەیدی، ئاماژەی بەوەدا کە لە ئێدران دا شدۆرێک بەرێوەنەچدوو بەڵکدوو شۆرشدەکان لە ئێرانددا بەرێوەچدوون

کوردستان بزوتنەوەکان  بەرێزیان پییان وابوو ئەوەی لە کوردستان و تاران روویاندەدا خاڵی هاوبەشیان نەبوو، لە
بەاڵم لە . چەپ و دێمۆکرات نوێنەرایەتی خەڵکیان دەکرد و چەپ و دێمۆکرات متمدانەی خەلکیدان بەدەسدت هێندابوو

 .تاران ئەمە راست پێچەوانەبووهەموو شتێک بەرەو بە ئیسالمیکردن دەچوو
 

 لە خوێندنەوەیەکی دوبارەی شورشی دوکتوو هێمن سەیدی لە بەشیکی دیکەی باسەکەیدا تیرۆری دوکتوور قاسموو،ی 
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. دا بەراوردی زۆرێ لە سیاسددەت و هەڵوێسددت بدداوەرو ئامانجەکددانی کددورد لەگەل دەسددەاڵتداران لە تدداران کددرد١٩٧٩
بەریزی پێان وابوو ئێمە دەبێ شانازی بە رابردووی خۆمانەوە بکەیدن چدون شورشدی کدورد زۆر کدراوە و دێمۆکراتیدک 

انە و پدرلە بدایەخی ئینسدانی بدوون، بدۆیە تداران لە زۆر بدواردا داوای لێبوردنێدک بە بوو، دواکانی داوای سدەردەمی
 .کوردو شۆرشەکەی قەرزدارە

 
خەلەک پشددوو دەسددتیپێکردەوە و سددەرەتا هەڵبددژاردەیەک لە قسددەکانی  ١٥بە شددی دووهەمددی سددمینارەکە کە پدداش 

 .دوکتوور قاسملووی نەمر بۆ ئامادەبووانی سمینارەکە بالو کرایەوە
 

سدداڵەی  ٣١پاشددان هونەرمەندددانی الو و میوزیددک ژەن دیددارو پێشددەوا میرسددەیدی پددارچە میددوزیکێکی تایبەتیددان بددۆ 
 .تێرۆری ڤیەن پێشکەش کرد و جێی ڕەزامەندی بەشداران بوو

 
پددانێلی کۆتددایی سددمینارەکە دیدداری کرابددوو بددۆ بەرێددز قددادر وریددا ئەندددامی دەفددتەری سیاسددی حیزبددی دێمددۆکراتی 

 .کوردستان
 

بەرێز قادر وریا بە ئامداژە بە قۆندایی پدر هەوراز و نشدێوی ژیدانی سیاسدی حیزبدی دیمدۆکراتی کوردسدتان، رۆل و 
 .نەخشی دوکتوور قاسملوو لە جومگە و کۆلەکە ئەساسیەکانی ژیانی سیاسی حیزبی دێمۆکرات بەرز نرخاند

یاسددددی حیزبددددی دێمددددۆکرات کە قاسددددملوو دێددددتە ندددداو ژیددددانی س.بەرێزیددددان باسددددیان لەوە کددددرد، لە سددددەردەمێکدا د
قاسدلموو بەو تواندایی و لێوەشداوەیی خدۆی .رێبەرایەتییەکەی پرش بالون یا لە ژیندانددان یدا لە ئداواریی، بەاڵم د
 .جارێکی دیکە رێبەرانی ئەم بزوتنەوەیە ساغ دەکاتەوە شکلی پێ دەدا

 
وو تەنهددا سددایکردنەوەی حیزبددی بەرێددز وریددا لە درێددژەی قسددەکانیدا باسددی لەوە کددرد کە نەخشددی دوکتددوور قاسددمل

 .دیمۆکرات نەبوو، بەڵکوو نەخشێکی بەرچاو و چارونووسسازی لە نوێکردنەوەی حیزبی دێمۆکراتدا هەبوو
 

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا قادر وریا ئاماژەی بەوەدا کە نابی نەخشی دوکتوور قاسملوو چووک بکەیدنەوە تەنهدا 
کەسدایەتی و شدارەزایی .ۆی خەبداتی رزگداری خدوازی ندابێ نادیددە بگیدردرێلە حیزبێکدا و گاریگەریەکانی لەسەر ک
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ئەو لەسیاسەت و گۆرەپدانی سیاسدی کدورد لە ئێدران و تەندانەت بەشدەکانی دیدکەی کوردسدتاندا ئەویدان کردبدوو بە 
 .نیشتمانی کەسایەتیەکی نەتەوەیی و

 
وەی تونددمان هەبدێ بەراندبەر بەو کەس و ندابێ ندیگەران بدین یدا دژکدردە: قادر وریا لە درێدژەی باسدەکەیدا کدوتی

الیەنانەی رەخنە لە دوکتوور قاسملوو دەگرن، هەموو ئینسانێک بەتایبەت کە ئەرک و بەرپرسایەتی لە ئەستۆ بێت 
بەرێزیدددان پێدددی وابدددوو رەخدددنە گدددرتن بەو ماندددایە ندددیە کە خدددزمەتە زۆرو . دوور لە کەم و کدددورتی و رەخدددنە ندددیە

قاسددملوو بە حیزبددی دێمددۆکرات و بددزوتنەوەی کددورد بەگشددتی کەم رەندد  بکددرێتەوە، زەوەندددەکانی شددەهید دوکتددوور 
 .بەڵکوو بۆ دەرس لێوەرگرتن و بەرچاوروونی زیاتر بۆ خەبات و تێکۆشن بێ

 
لە کۆتایی باسەکەیاندا قادر وریا ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزبی دێمۆکرات باسدی لە کداریگەری شدێوازی شدەهید 

و کدددرد کە لە ویژداندددی هەر ئینسدددانێکی ئدددازادیخوازدا بەتدددایبەت ئدددازادیخوازی کدددورد دا بدددوونی دوکتدددوور قاسدددملو
ئەم تێدددرۆرە جۆرێدددک لە تەحقیدددری نەتەوایەتدددی . دەمێنێدددتەوە، چدددون ئەم تێدددرۆرە نددداجوامێرانە و فیلبدددازانە بدددوو

وامێرانە شدەهید رێبەرێکی کورد بە باوەری ئاشتی و ئازادی لە سدەر مێدزی دیدالۆ  بە یەدر و نداج. نەتەوەێک بوو
 .بکرێ

 
 .کات ژمێر کۆتایی هات ٣ی پووشپەر پاش نزیک بە ٢٢سالەی شەهیدانی  ٣١سمیناری 

 
 کومیتەی فینالند - حیزبی دیموکراتی کوردستان

 
 ٢١١٩ی جووالی ٢١ڕێکەوتی   -ماڵپەڕی حدک میدیا  : سەرچاوە
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 پارلەمانی لەبەر دا ویەن تێرۆری سالەی ١٠ لە بەرین ئاکسیۆنێکی بەڕێوەچوونی 
 ئوتریش

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 سالەی تێرۆری ویەن دا لەبەر پارلەمانی ئوتریش ١٠بەڕێوەچوونی ئاکسیۆنێکی بەرین لە 

 
 ٢١١٩ی جووالی ١٢ =ی ١٣٩٨ پووشپەڕی ی٢١ ڕێکەوتی هەینی ڕۆژی

 
 بلیمەتددی و زانددا ڕێددبەری شددەهیدکرانی سدداڵەوەگەڕێ هەمددین٣١ لە زایینددی، ی٢١١٩ جددوالی ی١٢ بەرامددبەر هەتدداوی
 دیپلۆمدات دەستی بە ڕەسووڵ فازڵ دکتور و ئازەر قادری عەبدوواڵ کاک و قاسملوو عەبدولڕەحمان دکتور گەلەکەمان

 ئددوتریش پددایتەختی ی ویددیەن شدداری لە بەربدداڵو خۆپیشدداندانێکی ئێددران، ئیسددالمی کۆمدداری ڕژیمددی تێرۆریسددتەکانی
 .بەڕێوەچوو

 
 واڵتدانی زۆربەی لە کە کوردستان سەربەخۆیی و ئازادی هۆگرانی شەهیدان، ڕێبازی پێدەرانی دێژە لە کەس سەدان

 ڕێکخددراوی و حیددز  چەندددین نددوێنەری هەروەهددا کردبددوو، ئددوتریش واڵتددی پددایتەختی وییەنددی لە ڕوویددان ئوروپدداوە
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 ڕیسدوا و سەرکۆنە مەبەستی بە بێگانە، و کورد سیاسی کەسایەتی دەیان و ئوتریشی و ئێرانی و کوردستانی سیاسی
  بەردەم لە کوردستان، دیموکراتی حیزبی و کورد بلیمەتی و زانا سەرکردەی و ڕێبەر ناجوانمێرانەی تێرۆری کردنی
 .کۆبوونەوە ئوتریش پارلەمانی بینای

 
 دیمددوکراتەوە حیزبددی سددروودی کددۆڕی الیەن لە کە ڕەقیدد  ئەی نەتەوایەتددی سددروودی بە خۆپیشدداندان سددەرەتای
. پێکدرد دەسدتی گەلەکەمدان ڕزگداریخوازانەی بدزووتنەوەی شدەهیدانی لە ڕێزگدرتن بدۆ بێدەنگی خولەکێک و خوێندرا
 بدووان ئامدادە بەخێرهاتنی حەکیمزادە سکااڵ و ئاالنی پەرۆش هاوڕێیان بەرنامەکە، بەڕێوەبەرانی الیەن لە پاشان
 .کرا
 
 حیزبددی کددومیتەی بەرپرسددی و سیاسددی دەفددتەری ئەندددامی شەڵماشددی مسددتەفا کدداک بەڕێددز هدداوڕێ دا ئەو دوای بە

 تێددرۆری لەگەڵ پەیوەندددی لە ئینگلیسددی زمددانی بە پڕنێددوەرۆکی وتددارێکی واڵت دەرەوەی لە کوردسددتان دیمددوکراتی
 وسدەودای سدات و کدردەوەکە چۆنیەتی و قاسملوو عەبدولڕەحمان دکتور لێهاتوومان و کارامە ڕێبەری ناجوانمێرانەی

 دیدکەی بەشدیکی لە شەڵماشدی بەڕێدز. کدرد پێشدکەش ئیسدالمی کۆماری تێرۆریستی ڕژیمی لەگەڵ ئوتریش حکومەتی
 کدرد تێروریسدتیانە کدردەوە بەو ئامداژەی تاران، ڕژیمی نێودەوڵەتی و حکومەتی تێروری بە ئاماژە بە دا وتارەکەی

 پلەبەرزتدرین الیەن لە داڕێژراو بۆ پالن و سیستەماتیک شێوەیەکی بە واڵت، دەرەوەی لە هەم و ناوخۆ لە هەم کە
 سدڕینەوە و کدردن چاوترسدێن بۆ دەسەالتییەوە سەر هاتنە ڕۆژی یەکەم لە هەر حکوومەتەوە، ئەو کەسایەتییەکانی

 ڕای هێشتا بەاڵم هەڵنەگر، حاشا بەڵگەی بوونی سەرەڕای داخەوە بە کە هێناوە، کاری بە خۆی بەرانی دژ فیزیکی
 و قاسدملوو ڕێدبەر تێدرۆری هەڵنەگرەکانیشدی حاشدا بەڵدگە لە یەکێدک و ئداخنیوە لێ خۆی گوێی نێودەوڵەتی گشتی
 .ڕەسووڵ،ە فازیڵ دکتور سیاسی کەسایەتی و قادر عەبدوواڵ کاک

 
 لە زیداتر لەوە کە کدرد ڕۆژئداوا واڵتدانی دەسدەاڵدارانی و حکدومەت و ئوروپدا گشدتی ڕای لە داوای شەڵماشدی بەڕێز
 شدەهید و وییەن تێرۆری ساڵەوەگەڕی یەمین٣١ لە هاوکات و نەبن بێدەن  ئێراندا حکومەتی سەرەڕۆییەکانی ئاست
 ڕاپدێچ هەوڵدی و ڕۆژە  بێندنەوە تێدرۆرە ئەو پەروەنددەی دیدکە جارێکی بۆ دا هاوڕێیانی و قاسملوو و دکتور کرانی
 .بدەن عەداڵەت و دادگا بەردەم بۆ قێزەونە کردەوە ئەنجامدەرانی و داڕێژان پاڵن کردنی
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 کدومیتەی وتداری ئدوتریش واڵتدی لە حیزبدی نێودەڵەوتییەکانی پەیوەندییە بەرپرسی مازووجی عەلی هاوڕێ ئینجا
 لە مددازووجی عەلددی بەڕێددز. کددرد پێشددکەش ئاڵمددانی زمددانی بە وییەنددی تێددرۆری سدداڵەی ٣١ ڕێوڕەسددمی ئامادەکدداری
 وییەندددی لە هاوڕێیدددانی و قاسددملوو. د کراندددی شددەهید پرۆسدددەی بە سدددەبارەت تێروتەسددەلی باسدددێکی وتارەکەیدددا
 حکدومەتی سدەودای و سات چونیەتی و ئیسالمی کۆماری تێرۆریستییەکانی دیپلۆماتی الیەن لە و ئوتریش پایتەختی
 کە کدرد هەواڵنە لەو باسدی بەڕێزیدان. کدرد تێرۆرسدیتتەکانی ئازادکردنی و ئیسالمی کۆماری ڕژیمی لەگەڵ ئوتریش

 و کەمتەرخەمددی لە باسددی و کددرد دراون تێددرۆرە ئەو دۆسددییەی کددردنەوەی زیندددوو بددۆ سدداڵە ٣١ ئەو درێژایددی بە
 و حکومەتی لە داوای. کرد ئیستادا لە چ و کارەساتەکەدا رووداوی کاتی لە چ ئوتریش دارانی دەسەاڵت خەمساردی
 سدزا بە داوای کە ڕاگدرن خدواز مداف و خدواز ئازادی خەڵکی ملیۆنان داواکاری بۆ گوێ کە کرد واڵتە ئەو پارلەمانی
 .کرد دا نێودەوڵەتی بێالیەنی دادگایەکی بەردەم لە ئێرانن ئیسالمی کۆماری ڕژیمی کاربەدەستانی گەیاندنی

 
 کە حەسدەنزادە عەبددوواڵ مامۆستا گەلەکەمان گەورەی ئەدیبی و مەدار سیاسەت تێکۆشەر، و بەڕێز دا ئەو دوای بە
 قاسدملوو عەبددولڕەحمانی دکتدور شدەهید ڕێدبەری هاوڕێیدانی و یداران نزیکترین لە یەکێک ساڵ، دەیان درێژایی بە
 :گوتی دا وتەکانی بەشێکی لە حەسەنزادە مامۆستا بەڕێز. کرد پێشکەش پوختی وتارێکی بوو،

 
 !خۆشەویست هاونیشتمانانی

 !قاسملوو دکتور دۆستانی
 !نەمەر قاسملووی دکتور قوتابیانی و هاوڕێیان هاوبیران،

 
 پدێش سداڵ ٣١ کە واڵتدێکم لە شدارێکم، لە کە ئەوەی یەکیدان. دەداتدێ یەکدم بە زێددە هەسدتی دوو لێرە من بوونی
 دکتدددور یەعندددی لەمێدددژینە، دۆسدددتێکی و خۆشەویسدددت ڕفیقێکدددی مەزن، ڕێبەرێکدددی و گەورە مامۆسدددتایەکی ئێسدددتا

 .دا دەست لە ڕەسووڵ،م فازڵ دکتور ئازەرو قادری عەبدوواڵ کاک و قاسملوو عەبدولڕەحمان
 

 ڕێدی ڕێبدوارانی و هاوفیکر و هاوبیران لە کەس سەدان بە دا ئاوا ڕۆژێکی لە دەبینم کە ئەوەیە خۆشییەکەم هەستی
 گەیانددنی بدۆ هداتوون ئەوانە ،نا هەرئەوەش و دەبمەوە شاد دیداریان بە دام، نێوانیان لە و من و لێرەن قاسملوو
 بدوو شدەهید بدۆ قاسدملوویان دکتدور کە ئەندیشدەی و فیکدر ئەو ڕێبدازە، ئەو کە ئەوەیە یەکەم پەیامی پەیام، دوو
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 سدددەر لە خوێنددددووە دەرسدددیان قاسدددملوو شددداگردانی الی یدددان قاسدددملوو، ئەوانەی و هەربەرقەرارن و زینددددوون هەر
 .وەفادارن پەیمانەکەیان

 
 ئازادیخوازاکانددددا و مەسدددووول ئینسدددانە ویژداندددی لە دا، کدددورد میللەتدددی ویژداندددی لە کە ئەوەیە دووهەم پەیدددامی

 تدا دەمێنێدتەوە، ئداوەاڵیی بە پەروەنددەیە ئەو دیدکە سداڵی دە نەبدی، دیدکەش ساڵێکی نەبێ ئەمڕۆش. نەبەستراوە
 هاوڕێیدانی و قاسدملوو دوکتدور پەروەنددەی باشدەکان، ئینسدانە هەموو و خێرخوازان هەموو هیممەتی بە کاتەی ئەو
 .دێ پێ کۆتایی نیسالمی کۆماری تەواوەتی ریسوایی بە هاوڕێیانی و سەعید دوکتور وەکوو

 
 پەروەندەی بە خۆی کەس هەموو لە پتر کە "پیلتس پیتر" دکتور گەلەکەمان دۆستێکی دا مامۆستا وتەکانی دوای بە

 بووان ئامادە پێشکەشێ بەکەڵکی وتەیەکی چەند کردووە، ماندوو خۆی هاوڕێیانیەوە و قاسملوو دکتور کرانی تێرۆر
 کاربەدەسدتانی لەگەڵ ئدوتریش کداتی ئەو حکدومەتی کە کدرد سدەودایە و سات ئەو چۆنیەتی لە باسی ناوبراو. کرد
 .دابوو ئەنجامی مەسەلەیە ئەو کردنی پەردەپۆش بۆ ئیسالمی ڕژیمی

 
 نددداو لە سددداڵ چەنددددین کە ئەسددداڵن، بێریڤدددان خددداتوو نددداوی بە ئدددازادیخواز و مەدار سیاسدددەت خددداتوونێکی ئینجدددا

 زمددانی بە بەرخددی وتەیەکددی چەنددد کددرد هاوڕێیددانی و قاسددملوو دکتددور کەیسددی لە داکددۆکی دا واڵتە ئەو پەرلەمدانی
 .کرد بەشداران پێشکەشی ئاڵمانی

 
 ڕژیمددی سیاسددەتەکانی ناسددراوی دژبەرێکددی و گەلەکەمددان دیرینددی ودۆسددتێکی ناسددراو کەسددایەتییەکی ئەو دوابەدوای
 بە سدەبارەت بەنرخی وتەیەکی چەند گیرگات شتیڤان دکتور "بۆم  دە ستوپ" ڕێکخراوی بەرپرسی و ئێران ئیسالمی
 .کرد پێشکەش ئیسالمی ڕژیمی نێودەوڵەتی تێرۆریزمی و وییەن شەهیدانی کەیسی

 
  پەنابەر" ڕێکخراوی سەرۆکی و بندەستەکان نەتەوە مافی بەردەوامی کارێکی داکۆکی و ناسراو کەسایەتییەکی ئینجا
 بەڕێددزە ئەو پەیددامەکەی. بددووان ئامددادە پێشکەشددی نێددوەرۆکی پددڕ پەیددامێکی "گیێددر میکاییددل" بەڕێددز" دا قەیددران لە

 دکتور تێرۆری دۆسییەی لە ئاوڕدانەوە بە و کورد ڕەوای دۆزی بۆ پشتگیری و خۆشەویستی و ئاشتی پەیامی هەڵگری
 داوای ئدددوتریش، حکدددومەتی سدددەودای سددداتو و مدددامەڵە کردندددی سدددەرکۆنە لەگەڵ هاوکدددات هاوڕێیدددانی، و قاسدددملوو
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 هەڵویسدتی خاوەن کەسانی و خێرخوازان هەموو کە خواست هیوای و کرد دۆسییەی ئەو کردنەوەی زیندوو سەرلەنوێ
 .دەن  بێنە کورد گەلی و کوردستان دیموکراتی حیزبی رەوای داوای لە پشتگیری بۆ جیهانی ئوتریشی

 
 حیزبدی سدەرۆکی و کدورد گەلدی پشتیوانانی لە یەکێک و ئوتریشی ناسراوی کەسایەتی ،"تساخ دیدی" بەڕێز پاشان

 سددالەی ٣١ ڕێوڕەسددمی خۆپیشدداندەرانی پدداڵ خسددتە خددۆی دەنگددی وتارێددک کردنددی پێشددکەش بە ئددوتریش کمۆنیسددتی
. کدرد وییەندی تێدرۆری پەروەنددی کدردنەوەی زینددوو سدەرلەنوێ داوای و هاوڕێیانی و قاسملوو دکتور کرانی شەهید
 و کدرد ئوتریشەوە حکومەتی الیەن لە تێرۆرە ئەو پەروەندەی داخستنی و چاوپۆشی هۆکارەکانی لە باسی بەڕێزیان
 ئێدران حکدومەتی لەگەڵ دا سیاسدییە سدەودا و سدات و مدامەڵە لەو کە کدرد کەسدانە ئەو نداوی ئاماژەی بە هاوکات
 بددۆ بددوون هۆکددار کەسددانەی ئەو کددردن پەلکددێش بە کە کددرد ئددوتریش حکددومەتی لە داوای بەڕێزیددان. بددوون بەشدددار
 .بدات واڵتەکەیان سیاسی ئێعتباری هێنانەوە دەست بە و دیموکراسی بە خزمەت پەروەندەیە، ئەو داخستنی

 
 و گەورە وییەندی شداری شدارەوانی ئەنجدومەنی ئەنددامی "کوسدڕات نیکۆالز" ناوی بە ئوتریشی دیکەی کەسایەتێیەکی

 نەتەوە مافی لە داکۆکی دا نووسینەکانی و وتار لە بەردەوام کە واڵتە ئەو کەسایەتییەکانی ناسراوترن لە یەکێک
 هێنانەبەرباسدی بە بەڕێزیدان. کدرد پێشدکەش نداوەرۆکی پدڕ و ورد زۆر وتدارێکی کدردووە، کورد گەلی بندەستەکانی

 هەمدوو و ویدیەن تێرۆری پەروەندەی لە ئاوڕی نێودەوڵەتییەکان، دانپێدانراوە و ناسراو ڕێسا و یاسا و مرۆ  مافی
 باسدی بەڕێزیدان. دراون ئەنجدام ئێدرانەوە پەروەری تێرۆرسدیت حکومەتی الیەن لە کە دایەوە تێرۆریستیانە کردەوە
 ئاماژەیان دا مرۆ  مافەکانی نێودەوڵەتی مەنشووری لە کە نێودەوڵەتییانە یاسا ئەو گوێرەی بە دەبێ کە کرد لەوە

 .بکرێ لەگەڵ مامەڵەیان پێکراوە
 

 یەکێتدی ڕێکخسدتنی کدۆمیتەی پەیامی "کەریم حەمە" بەڕێز ئوتریش لە کوردستان نیشتمانی یەکێتی نوێنەری پاشان
 .کرد پێشکەش واڵتە لە کوردستانی نیشتمانی

 
 .خوێندرایەوە ڕێکخراوە ئەو نوێنەری الیەن لە فییەن کوردی مەڵبەندی پەیامی ئینجا

 
 .خوێندەوە ئینتێرناسیۆڵ،ی سوسیال ڕێکخراوی پەیامی حەسەنپوور کەمال هاوڕێ ئەواندا دوای بە
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 پاشدان. خوێنددرایەوە ئێدران خەڵکدی فیدداییەکانی چدریکە ڕێکخدراوی پەیدامی دا ڕێوڕەسدمە ئەو دیدکەی بەشێکی لە
 والتدی دەرەوەی کدومیتەی پەیدامی. خوێنددەوە ئێراندی خدوازانی دیمدوکراتی شدۆڕای پەیدامی حداتەمی حەسەن هاوڕێ
 پەیدامی دا ئەو دوای بە. خوێنددرایەوە بایزیددی،یەوە سەیران خاتوو الیەن لە کوردستان دیموکراتی ژنانی یەکێتی
 .کرا پێشکەش ویداد،وە عەبددولقەیووم الیەن لە ئێران لە پارتیبەرابەری و ئازادی بۆ هەمبەستەگی کۆمبەندی

 
 ئەحدمەد مامۆسدتا و سدوورەچۆمی عەلدی" هاوڕێیدان حیزبەکەمدان، ناسدراوی تێکۆشدەری دوو کە ئامداژەیە بە پێویست
 نداجوانمێرانەیە تێدرۆرە ئەو سدالەی ٣١ لە خۆیدان پاکی هەستی هۆنراوە و پەخشان دوو خوێندنەوەی بە "ڕەحمانی

 .دەربڕی دا
 
 تەشدکیالتی بەرپرسدی و حددک ناوەنددی کۆمیتەی ئەندامی کەریمی حەمەرەسووڵ بەرێز دا ڕێورەسمە ئەو کۆتایی لە

 هەروەهددا و ڕۆژە ئەو بەرزنرخاندددنی و بەشددداربووان لە ڕێزلێنددان و سددوپاس وەک وتەیەکددی چەنددد واڵت دەرەوەی
 ئدوتریش واڵتی دەسەاڵتداری ناوەندی و ئوتریش خەڵکی و دادگا لە بەشداربووان و خۆپێشاندەران یەکانی داواکاری

 و کدرد پێشدکەش وتەیەک چەند هاورێیانی و قاسملوو دوکتور شەهید دۆسیەی بە سەبارەت و کرد باس پارلەمان و
 و دەسدەاڵتدار و تدایبەتی ئۆرگدانی چەندد تەحدویلی نووسدراوە بە بەشدداربووان و حیز  یەکانی داواکاری کە گووتی
 الیەنەکددانی هەمددوو هەڵوێسددتی بددۆ کورددسددتانی دێمددوکراتی حیزبددی سوپاسددی دواتددر و گەیشددتووە کەسددایەتی چەنددد
 .کردەوە دووپات

 
 کدرا تەندزیم دا خاڵ چەندین لە بەشدارانەوە و خۆپیشاندەران ناوی بە بڕیارنامەیەک دا ئاکسیۆنە ئەو کۆتایی لە
 بڕیارندامەیە ئەو کە ئامداژەیە بە پێویسدت. کدرا ئدوتریش پارلەمدانی و کۆمدار سدەرۆک ئەعزەم، سەدری ڕادەستی و

 حکددومەتی لە داوا تێیدددا و بددوو درا سددەر لە ئوتریشددی و ئێرانددی کوردسددتانی، ڕێکخددراوی و حیددز  دەیددان واژووی
 زینددوو دیدکە جدارێکی بدۆ ویدیەن تێدرۆری پەروەنددی کە کرابدوو والتە ئەو دادوەری دەزگدای تایبەت بە و ئوتریش
 .بکرێتەوە
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 :ئەوەش دەقی بڕیارنامەکەیە

 

 بڕیارنامەی خۆپێشاندەرانی بەردەم پارلەمانی ئوتریش
 

 ١٤,١١ کاتژمیر ٢١١٩ - ٧ - ١٢رۆژی  ئیحترازی کۆبۆنەوەێ
 

 ندا کردەوەی تیروریستی لە ناوەراستی وییه

 
 خۆشەویست، دووستانی بەرێز، ئایایانی و خانمان

 
 قاسملو، عەبدولرەحمانی دووکتور ، کورد سیاسەتمەداری سێ وین، شاری سێ گەرەگی لە بەر لەمەو ساڵ سی تەواو

 ر بده  وتنه ئیسالمیکه کۆماری رانی نوێنه ڵ گه لە وتووێژ میزی سەر لە رەسوڵ، فازل دوکتور و ر  ئازه قادری عەبدوال
 .دا دەست لە گێانیان و ئێران ئیسالمی رژیمی ی تیروریستانه دا ڕاستی  له و ر نوێنه ناو  به گۆلەی دەسترێژی

 
. بددو تیشددیان جینایه دوایددین  ندده و ت جینایدده م کدده یه  ندده ئیسددالمی کۆمدداری سددتانی ده کاربه ی تدده جینایه و ئدده ت ڵبدده هه

 زۆربەی الی لە. بددرین و کوشددتن و جنددایەت لە پددرە ئێددران ئیسددالمی حدداکمیێەتیرژیمی سدداڵەی چددل مێددژووی تەواوی
 لە دیدکە ی دڕندانده بەشدێوەیەکی یدا و کدراون ئیعدام یا ئیسان زار هه دان سه  به ماوەیەدا و لە کە ئاشکرایە خەڵک
 حیدزبە ئەنددامانی لە کەس ٤١١ لە پتدر عێدراق کوردستانی لە تەنیا ١٩٩٧ تا ١٩٩١ ساڵەکانی لەنێوان. براون ناو

 ژیددانی لە. ندداوچوون لە دا ئێددران ئیسددالمی رژیمددی تیروریسددتی ئاکتسددیونەکانی لە ئێددران کوردسددتانی کانی کوردیدده
 حەتدا و دیدکە شدێوەەکانی بە کدردن موجدازات و لێددان شدەالق و کدردن سەنگەسدار وەکی کردەوەی دا ئێران رۆژانەی

 .ئاسایین شتێکی خەڵک، چاوی بەر لە و دا کان گشتیه مەیدانە لە خەڵک هەاڵوەسینی
 

 مەالیەکی دەستی لە ی که رێبەریه  که  عەیاره تەواو خەالفەتی سیستمی دا ئێران لە حاکمیەت شێوەی کە بڵێین دەبێ
 بددێ اڵتێکی سدده ده  بدده و زانددێ ده رز ئدده ر سدده  لدده خددوا کیلددی وه  بدده خددۆی و دەناسددرێ "فەقددیە وەلددی" بە کە دایە ئدداینی
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 کی ئۆلۆژیدده ئیده لە سددەرچاوە  سیسددتمه و ئدده موجددازاتی قددانونی.  بددووه جێگیددر دا سیسددتیمە ئەو لددۆتکەی لە  وه سددنوره
 رادە لە و  نییده یی وه تده نێونه ی مرۆفدۆسدتانه قدانونێکی هدیچ نددی پابه  کده دەگدرێ شدەرع نداوی  به بی زهه مه وشکی
 و لێددددان قددامچی وەکدددی بەدەنددی سدددەزای ئیسددالمی کۆمددداری تی حکومدده دا سدددەزایی قددانونی لە. وحشددیانەیە بەدەر

 وەک مروڤەکددان پێددی و دەسددت بددرینەوەی و جنسددی الدانددی خدداتری بە پییدداوان و ژن کوشددتنی و ژنددان سەنگاسدداری
 پێویسدتە. دەچدن بەرێەوە ئێرانددا لە ئاسدایی شدێوەیەکی بە قەساس، عەمەلی ئیجراکردنی و دزی ر سه  له سەزادان
 .ئێرانن ئیسالمی رژیمی کردەوەکانی  له دەرسەدی سەد کی کۆپیه داعەش جنایەتەکانی کە بگۆتری

 
 لە کددوردی ئەحزابددی ئەندددامانی. وەحشددێانەترە و سددەختتر زۆر ئێددران ئیسددالمی جمهددوری سیاسددی رانی دژبدده سددزادانی
 ئەوانە ئێدددران سدددەزایی قدددانونی پێدددی بە. دەناسدددرێن "خدددودا دژبەری و ئەرز فیدددل و موفسدددید" بە ئێدددرانەوە الیەن

 راست رانی و چەپ قۆڵی قەتعی دارەوە، بە هەاڵوەسین گۆللە، بە کۆشتن: بکرێن مجازات شێوە چوار بە دەتواندرێ
 جناێەتکدارانە ئەعمدالە ئەو. چدوون بەرەێدوە ئێدران لە زۆرجدار ئەوەڵ شێوەی سێ. دوور جێگایەکی بۆ تەبعیت یا و

 .داوەتەوە دەنگی دنیادا لە کە داعەشیشە، تیروریستی سازمانی ڕێکاری دەزانن وەکی
 
  لە.  ئیسالمی کۆماری ڕژیمی کانی ته جینایه سامناکترین  له کێک یه ی وه بیرهێنانه وه بۆ  وه  کۆبوینه  لێره  ئێمه ورۆ ئه
 عەبددوالی و قاسدملو عەبدولرحمانی دوکتور ئێران ئیسالمی ریژیمی تیروریستەکانی لە گروپێک دا ١٩٨٩ - ٧ - ١٣

 و بده  کدورده  دیپڵۆماتکداره سدێ ئەو. کدرد تیدڕۆڕ وێدژ و ووت میدزی ر سده  لده سدولیان ره فدازل دوکتدور و ر ئدازه قادری
 لەی مەسه بۆ ئاشتیخوازانە و سیاسی رێکی سه چاره که دانیشتبون ئیسالمی کۆماری رانی نوێنه ناو  به ڵ گه  له  هیوایەوه
 بو نده شتێک  که ئیسالمی کۆماری تی حکومه تی رایه نوێنه ی سته ده ی رنامه به مخابن اڵم به.  وه ببیننه دا ئێران  له کورد
 .بو هاوڕێکانی و قاسملو دوکتور کردنی تیڕۆڕ و خستن داو  له نیا ته و نیا ته تیڕۆر، کۆماندۆیی گروهێکی  له  جگه
. دا  سدامناکه  تده جینایه و ئه ر رامبه به  له بو ئوتریش تی وڵه ده ی وه کرده ڕوانیتر چاوه  له دوور و ناخۆشتر موی هه  له
. لێپرسینەوە بردرانبۆ و کران دەستبەسەر ئوتریشەوە پولیسی الیەن بکوژلە تیڕۆڕستانی دا ئەوەڵ لەرۆژی ند رچه هه
 بدددۆ نددداردرانەوە بکدددرێ، ڵ گددده  لددده قانونیدددان ی وه لێپرسدددینه و دادگدددا  بددده بددددرێن ی وه ئددده بدددێ دا دوایدددی دە چی کددده

 و ئدازاد دنیدای ڕاسدتی نێوه  لده تیروریسدتەکان  وه داخه به رۆژانیش چەند پاش. ئێران ئیسالمی رژیمی سەفارەتخانەی
 کدردەوەی. ئێدران بدۆ نداردرانەوە و کدران ئیسدکۆرت فرۆکەخدانە بەرەو ئوتریشدەوە پولیسدی الیەن لە  وه دێموکڕاتیکه

 ریژیمدی سدەرانی هانددرانی هدۆی بە بدوو کەی دادگوستەریه وەزارەتی و ئوتریش حکومەتی قانونیی  له دوور شیاوو نه
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 شدەرفکەندی سادقی دووکتور تیروری که. بدەن خۆیان کانی تیروریستیه کردوە بە  درێژه واڵت لەدەرەوەی کە ئیسالمی
 دەسدتی تیروریسدتی کداری بدۆ رژیدم کە ببینرێ  ئەوه نجامی رئه به ک وه کرێ ده ئاڵمان بێرلینی شاری لە وهاوڕێیانی

 .کرابوو ئاوەاڵ
 

 سەرکاری هاتنە دوای.  وامه رده به موخالیفانی کوشتاری و کوشت و تیڕۆڕ ر سه  له جۆراوجۆر ی شێوه  به ڕژیم ئێستاش
 بەرەو دا ئێران  له مرو  مافی مەرجی و هەل دابو، درۆی به ڵێنی به زۆر  که کۆمار سەرۆک وەکی روحانیش حەسەنی

  لدده کددردن پشددتیوانی. سددەرێ چددۆتە کردنیددان ئێعدددام و ندددکراو به سیاسددی زیندددانیانی رادەی.  رۆیشددتوه خراپتددریش
 و گشددتی  بدده کددورد دژی تیڕۆڕیسددتی ی وه کددرده.  وامدده رده به ن مدده یه تددا  وه عێڕاقدده  لدده ر هدده کان تیڕۆڕیسددتیه  ڕێکخددراوه
 ری فته ده ی بنکه  له بۆم ی وه دانانه ک روه هه.  وامه رده به جۆراوجۆر ی شێوه  به تی تایبه به کوردستان دێموکڕاتی حیزبی
 عێدڕاق کوردستانی ی کۆیه  له حیز  ندییی ناوه ی کومیته ی وه کۆبونه کبارانی موشه قوربانی،  بونه س که ٥  که سیاسی
 سدتانی ده کاربه.  دیکده تیدڕۆڕی نددین چه و  وه وتده که لێ حیزبی کانی رگه پێشمه و کادر و ران ڕێبه  له ی کوشته ١٦  که

 خەریکدددی ژێدددرەوە لە بەاڵم دان، دەوتدددووێژ ئەوان دەگەڵ و دەدەن نیشدددان یەربدددی واڵتدددانی بە خدددۆش رووی ئێدددران
 بەرجدام قەراردادی لە ئەمریکدا واڵتدی کە سداڵێکە مداوەێ. خۆیدانن ئەتومی رنامەی به و قورس چەکی دروستکردنی
 جنایەتکدار هێزێکدی وەکدی پاسددارانی سدوپای داوە، ئدابڵوقە تونددی بە وە ئابوریده بداری لە ئێراندی و دەر هاتوتە
 لە کە تیروریسدتێانەی کدردەوە ئەو هەمدووی لە دەسدتی دەراسدتیدا پاسدداران سوپای.  وه تیرۆڕه لیستی ناو خستوتە
 . دنیادایه هەموو لە و ناوچە لە ئاژاوەگێری لە سەرەکی زۆر فاکتورێکی و هەیە کراوە واڵت دەرەوە لە و خۆ ناو
 
 و تیدددڕۆڕ دژبەری و دێموکڕاسدددی و ژیان وه پێکددده ئاشدددتی، نگری کەالیددده داوە نیشدددانی کدددردەوە بە کدددورد ی وه تددده نه

 وتووو پێشدددکه  وه تددده نه و دێمدددوکڕات ئدددازادو واڵتدددانی ش پێیددده م بددده ر هددده  قوایددده حه. جیندددایەتە و نددداعەداڵەتی
 حمانی بددولڕره عه دوکتدور کدوردان ری ڕێبده تیدڕۆڕی ی نده روه په ی وه خستنه ر گه وه  به و بن پشتیوانی کان نده قانونمه
 یسدی که دا ڕاسدتی  لده  که دا، ن وییه هیدانی شه یسی که  له ت داڵه عه ئیجڕای  به ن بکه تی یارمه هاوڕێیانی و قاسملو
 . ئینسانیه مافێکی مو هه  له ش به بێ میلیۆنیی چل کی یه وه ته نه
 
 قدانونیی رکی ئده کە دهێندنەوە ئدوتریش حکدومەتی وەبیدر کەسداێەتێانە و ریکخدراو و حیز  ئەو ئەوەش لەبەر هەر
 ئددوتریش دادگوسدتەری وەزارەتدی لە داوا ئدێمە. راپەرێندی باشددی بە دا  لێکدراوه زوڵدم  وه تده نه ئەو بەرابەر لە خدۆی
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 رژیمدی بۆبکا،تدا جیدددی پێدداچونەوەی و وه بخاتده ڕ گده وه ن وییده شاری لە کوردەکان تیروری روەندەی په کە دەکەێن
 ئیجدڕا ت داڵده عه با ده. بدا ئوتریش وەاڵتی تەحویلی موحاکمە بۆ کەجینایەتکارەکان بکرێ جبور مه تاران لە ئێران
 .الچێ ن وییه ئاسمانی ر سه له  تیه داڵه بێعه  شه ڕه  ڵه په و ئه و بکرێ

 
 و ین دەبده بەرێدوە ١٤ کداتژمێر پالتدس هیلددن لە ١٢,١٧,١٩ رۆژی لە ئیحتدرازی کۆبونەوەیەکی ئێمە ئامانجە ئەو بۆ

 .دەکەین هەمەالیەن بەشداری داوای
 

 :ناوی ئەحزابی بەشدار لە ئەو ئاکسیۆنە و هەروەها پشتوانانی ئەو نوسراوەیە

 
   کوردستان دیموکراتی حیزبی -١
 (ئۆتریش) عێراق کوردستانی دیموکراتی پارتی -٢
 سوریە کوردی پێشرەوی دیموکراتی پارتی -٣
 گۆران بزوتنەوەی -٤
 ێەزیدی کوردی کۆمەڵەی -٥
 بوون تێکەاڵو و کارکردن ئێکەوە بە بۆ یەزیدی کوردانی ریکخراوی اللەش، -٦
 (سوریە) دیموکراتی یەکێتی پارتی د،.یە.پ -٧
 دادپەروەر و دیموکراسی پارتی -٨
 ئوتریش لە کوردی مەلبەندی -٩
 کوردستان ئازادی پارتی -١١
 سوریە کوردستانی دیموکراتی پارتی -١١
 سوریە دیموکراتی سوسیالیستی حیزبی -١٢
 سوریە لە کورد دیموکراتی یەکێتی پارتی -١٣
 (هەویی وەک) سورییە کوردی نیشتیمانی ئەنجومەنی -١٤
 سوریە کوردستانی یەکێتی حیزبی -١٥
 کوردستان شیوعی حیزبی -١٦
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 (تورکیە کوردستان چەتری رێکخراوی) فێکوم کۆمەڵەی -١٧
 بلوچستان مردم حیز  -١٨
 کوردستان دیموکرتی ژنانی یەکێتی -١٩
 تاراوگە لە کورد شارەوانی -٢١
 بوون تێکەاڵو و ئەدەبیات کولتور، بوو کورد، ریکخراوی -٢١
 ئوتریش کومونیستی حیزبی -٢٢
 (ئوتریش) بوم  ستوپ -٢٣
 (ئوتریش) بوحراندا دە پەنابری بنێادی -٢٤
 (ئوتریش) ئێستا حیزبی -٢٥
 (ئوتریش) سەوزەکانی -٢٦
 

 :ئەو کەسایەتیانەش پشتوانی ئێمەیان کردو

 
 (سیاسەتمەدار) پیلتس پێتیر دوکتور -١
 (سیاسەتمەدار) ئەساڵن بێریوان دوکتور خانمی -٢
 (نوسەر) هوبیر شۆرک ئێوا دوکتور -٣
 (نوسەر) پاولیچ ئاندریاس ماجستیر -٤
 (فیلمساز) توشلەر گیرهارد -٥
 (سیاسەتمەدار) تساخ دیدی ماجستر -٦
 ”بوم  دی ستۆپ“ بنیادی برپرسی و زانکۆ ئوستادی) گیرگات شتیفان دوکتور -٧
  ،”دا قەێران دە پەنابەری“ بنیادی برپرسی و کۆمەاڵیەتی فەعالی) گێنەر میکائیل -٨
 ( کۆمەاڵیەتی فەعالی سیاسەتمەدار،) کۆنرات نیکۆالوز -٩
 

 واڵت دەرەوەی کومیتەی -کوردستان دیموکراتی حیزبی
 

 ٢١١٩ی جووالی ١٤: ڕێکەوتی  -  حدک میدیاماڵپەڕی : سەرچاوە
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 بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمێکی تایبەت بە یادی دوکتور قاسملوو لە شاری هەولێر

 
 
 
 
 
 
 
 

 شدداری لە تددایبەتی ڕێوڕەسددمێکی ، قاسددملوو دوکتددور تیددرۆری سددالیادی سددییەمین لە کوردسددتان دێمددوکراتی حیزبددی
 .بەڕێوەبرد هەولێر

 
 قاسدملوو عەبدولڕەحمان دوکتور تیرۆری ساڵڕۆژی گەڵ لە بوو ڕێکەوت کە پووشپەڕ ی٢٢ شەممە ڕۆژی نیوەڕۆی پاش

  ئەندامانی و پێشمەرگە و کادر لە بەرچاو بەشێکی بەشداریی بە بەرباڵو ڕێوڕەسمێکی هەولێر شاری لە هاوڕێیانی،
 .بەڕێوەچوو کورد، سیاسییەکانی الیەنە نوێنەری و فەرهەنگی و سیاسی کەسایەتی دەیان و حیزبە ئەو
 

 بەتددایبەتی کوردسددتان، شددەهیدانی پدداکی گیددانی لە ڕێزلێنددان بددۆ بێدددەنگی خولەکێددک ڕەقیدد ، ئەی سددروودی دوای
 .ڕاگەیەندرا وییەن، شەهیدانی

 
 لە کددردن هدداتن بەخێددر وێددڕای پیرۆتددی، ناسددر و مەعددزوور خەدیددجە ڕێوڕەسددمە، ئەو پێشکەشددکارانی ئەوەی دوای

 مسدتەفا کداک بەڕێدز الیەن لە سیاسدی، دەفدتەری پەیدامی کدرد، ئامدادەبووان بە پێشدکەش پێشەکییەکیان مێوانان،
 .خوێندرایەوە کوردستان دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری مەولوودی

 
  قاسملوو دوکتور جێگەی پێگەو بە ئاماژەدان بە کوردستان دێموکراتی حیزبی سیاسیی دەفتەری پەیامی سەرەتای لە
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 بە ڕێبەرێکدی لەدەسدتدانی کە ندیە تێددا گومدانی هداتبوو؛ ئێرانددا لە و کوردسدتان لە ئدازدایخوازی بزووتنەوەی لە
 و نەتەوەیدی بدزووتنەوەی و دیمدوکرات حیزبدی سدەر لە کاریگەرییەی هەمووە بەو قاسملوو.د وەک لیهاتووی و توانا

 هەمددوو لە کددورد بددزووتنەوەی ئاسددتی لە ئیعتیبددارەی و ناوباندد  بەو هەیبددوو، کوردسددتان ڕۆژهەاڵتددی شۆڕشددگێڕانەی
 و ناسدراوی بە سدەرنجدان بە وەهدا هەر هێندابوو، دەسدتی بە دا ئێراندی ئوپۆزیسدیۆنی نێدو ولە کوردستان بەشەکانی
 و ئێددران ئۆپۆزیسددیۆنی و دیمددوکرات حیزبددی بددۆ جیهاندددا، دیپلۆماتیکەکددانی و سیاسددی کددۆمەڵە و کددۆڕ لە نفددووزی

 ئیسدالمی کۆمداری تیرۆریستی ڕێژیمی ڕێبەرانی. بوو قەرەبوونەکراو خەسارێکی و بەژان زەبرێکی کورد، بزووتنەوەی
 ئاشدتیخوازیی پەیدامی لە پێشدوازی نداوی بە مەر  بۆسدەی نێو بۆ ڕاکێشانی و گەورەیە ڕێبەرە ئەو لەداوخستنی بە
 پالنیان دا دەسەاڵتەکەیان ئاستی بەرزترین لە کە ئەوان. گەیشتن خۆیان مێژینەی لە و گەورە ئامانجێکی بە ئەو،
 کە ئێراندی و کدورد ئۆپۆزیسدیۆنی سیاسدیی ڕێبەراندی گرنگتدرین لە یەکێک توانیان داڕشتبوو، قاسملوو.د تیرۆری بۆ
 و وەسدتایەوە کۆنەپەرسدتی و دیکتاتۆری زاڵبوونەوەی بەرامبەر ئیسالمی، کۆماری سەرکاری هاتنە سەرەتای لە هەر

 .بەرن نێو لە کرد، ڕێبەری کوردستان لە سەرسەختانەی و بەرین بەربەرەکانییەکی و خەبات
 
 لە و تیددرۆر بددۆ ئیسددالمی کۆمدداری هەوڵەکددانی لە ئدداوردانەوویەک بە حیددز  سیاسددیی دەفددتەری پەیددامی درێددژەی لە

 کە ڕێژیمێک. تاران لە ئینکار و سەرکوت و تیرۆر عەقڵیەتی بەردەوامیی هاتبوو دێموکرات ئازدایخوازانی ناوبردنی
 خەڵکددی مددافخوازیی و نەتەوەیددی بددزووتنەوەی و دیمددوکرات حیزبددی لە زەبددر گەورەتددرین وەشدداندنی ئامددانجی بە

 سیاسییەکانی و نەتەوەیی مافە بە داننان و ناسین بەڕەسمی لە ئیستاش هەتا کرد، تێرۆر قاسملووی.د کوردستان،
 کدددردەوەی و، نێوخدددۆ لە کوردسدددتان ئدددازادیخوازانی سدددەرکوتی و ئیعددددام و کوشدددتن سدددەر لە و بدددواردوە خدددۆی کدددورد

 لە. بەردەوامە ڕۆژهەاڵت سیاسییەکانی ڕێکخراوە و حیز  دژی سنوورەکان دەرەوەی لە دەستدرێژکارانە و تیرۆریستی
 ڕێکخراوە و دیموکرات حیزبی دیکەی تیکۆشەری سەدان و دەیان و شەرەفکەندی.د قاسملوو،.د تیرۆری نە ئەوەی گەڵ

 الوی هەزاران و سدەدان کوشدتنی و ئیعددام نە تیکۆشدەرانیان، و بنکەکدان سدەر بۆ هێرش و ڕۆژهەالت سیاسییەکانی
 ڕێژیمە ئەم ڕەواکانیان، داخوازە لە کورد گەڵی دەستهەڵگرتنی هۆی بە نەبوون رابردوودا، دەیەی ٤ ماوەی لە کورد
 لەمەوبەر، ساڵێک لە کەمتر. بەستوە وتیرۆر سەرکوت بە پشتی پێشوو وەک هەر کورددا، پرسی ڕووبەڕوونەوەی لە

 ئاشدتیخوازانەیان و دیدالۆ  ڕێگای بە کورد پرسی چارەسەری بانگەوازی و داوا ڕێژیمە، ئەو بڕیاردەرانی و ڕێبەران
 پڕشدوورەیی و گەورە تداوانێکی و دایەوە کوردسدتان دیموکراتی حیزبی ناوەندیی کۆمیتەی پلینۆمی مووشەکبارانی بە

 ڕۆژهەاڵتدی خەڵکی سەرانسەریی هاوخەمیی بەاڵم. کورد گەلی بەرامبەر خۆیان رەشی کارنامەی سەر خستە دیکەیان
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 ی٢١ گشددتییەکەی مدانگرتنە تددوێی لە دیدکە سیاسدییەکانی هێددزە و کوردسدتان دیمددوکراتی حیزبدی گەڵ لە کوردسدتان
 داواکردنددددی و خۆیددددان شوناسددددی لە بەرگددددری بددددۆ پەیتاپەیتایددددان و بەردەوام مەیداندددددابوونی لە داو، خەرمانددددان
 .سەلماندەوە دووبارە زەنگیان و زەبر و دڕندەیی و سەرکوت سیاسەتی تێکشکاویی و ناکارامەیی مافەکانیان،

 
 پەیدامی مودەڕسدی ئدارام بەڕێدز دیدکەدا بڕگەیەکدی لە کوردستان، دێموکراتی حیزبی سیاسیی دەفتەری پەیامی پاش

 بدوو کدرا ئامدادە قاسدملوو دوکتدور تیدرۆری ساڵە سی بەبۆنەی کە ئێرانی کوردستانی حیزبەکانی هاوکاریی ناوەندی
 .کرد پێشکەش

 
 کوردسدتان خەڵکدی مافخوازانەی بزووتنەوەی نەیارانی کە ڕاستە: هاتبوو دا هاوکاری ناوەندی پەیامی لە بەشێک لە

 ئێسدتاش بەاڵم بکەن، حەزفیان و بەرن لەنێو جەستە بە کورد بزووتنەوەی دیکەی ڕێبەرانێ و رێبەرە ئەم توانییان
 خۆی ڕەواکانی مافە مەبەستی بە تێکۆشان سەر لە کوردستان بزووتنەوەی دا، ڤییەن تێرۆری سەر بە ساڵ سی پاش
 پرسی داوە هەوڵی هەمیشە تاران لە سیاسیی دەسەاڵتی ئەوەیکە سەرەڕای ئێستاش. پێیە لەسەر و بەردەوام هەروا
 ئەمنیەتدی و تونددوتێژ رێگدای بەردەوام سدڕینەوەی و حاشالێکردن بۆ و بخوێنێتەوە ئەمنیەتییەوە ڕوانگەی لە کورد

 ڕەوای بەرەنگدارییەکی وێدڕای کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی و کورد سیاسییەکانی الیەنە و حیز  بەاڵم بەر، دەگرێتە
 .دەکرێن چارەسەر وتوێژ مێزی سەر لە کێشەکان هەموو دا کۆتایی لە وایە پێیان دیسانیش فرەچەشن،

 
 دوکتددور شددەهید تێددرۆری سددەر بە تێددپەڕین سدداڵ سددی پدداش ئێددران کوردسددتانی خەڵکددی مددافخوازانەی بددزووتنەوەی
 سیسددتەمی هەوڵددی پددێچەوانەی بە کە ئەوەیە گرینگتددرە هەمددوو لە ئەوەی. بڕیددوە جۆراوجددۆری قۆنددایی قاسددملوودا،
 و الواز کوردسدتان خەڵکدی بزووتنەوەی داپڵۆسینەوە و سەرکوت رێگای لە دەدا هەوڵی هەمیشە کە تاران لە سیاسی
 کە خەبدداتە ئەم. ئدارادایە لە مەدەندی شدکڵی لە جەمداوەی بەربەرینددی خەبداتێکی ئێسدتا بکدات، جدووڵە و دەند  بێ

 رۆژ و دادەکدوتێ ڕیشدە تەواوەتی بە خەریکە هێمنانە شێوازێکی بە هەیە، نەتەوەیی و عەداڵەتخوازی ماهییەتێکی
 نەتەوەیدی شوناسدخوازی هەمان کە جەماوەرییە خەباتە ئەم ئامانجی و ماهییەت. دەبێتەوە بەربەرینتر رۆژ گەڵ لە
 و تێڕوانین و سیاسەت کە ڕاستیەیە ئەو سەلمێنەری خوازانەیە، كسانی یه دێموکراتیک رێگاچارەی بەدوای گەڕان و

 .داناوە کۆمەڵگەیە ئەم سەر لە قوڵیان شوێنەواری و کاریگەری حیزبەکان، تێکۆشانی
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 پاڕلمددانی پێشددووی سددەرۆکی و سیاسددەتمەدار: مددوفتی عەدنددان بەڕێددزان لە هەرکددام ڕیوڕەسددمەدا ئەو درێددژەی لە
 لە پدارتی فڕاکسدیۆنی سدەرۆکی و کوردسدتان دێمدوکراتی پدارتی سەرکردایەتیی ئەندامی خۆشناو، ئومێد کوردستان،
 دۆسددتی بەدرخددان، سددینەم خدداتوو کوردسددتان، شددیوعیی حیزبددی سددکرتێری مەحمددوود، کدداوە. د کوردسددتان، پاڕلمدانی
 .کرد قسەیان ئامادەبووان بۆ قاسملوو دوکتور شەهید کەسایەتیی لەسەر قاسملوو دوکتور بنەماڵەیی

 
 دوکتددور یددادی بددۆ کە شددیعرێکی پددارچە قەرەدایددی مەهابدداد خدداتوو شۆڕشددگێڕانە، سددروودێکی کردنددی پێشددکەش دوای

 .خوێندەوە بوو، کرد ئامادە قاسملوو
 
 .خوێندرایەوە یەوە"خوراسانی ژیهات" الیەن لە حیجا  عەبدوڵاڵ هۆنراوەی دا دیکە بڕیگەیەکی لە
 
 هونەرمەندد و کدرا ئامدادەبووان بە پێشدکەش یدادە بەو تدایبەت سدروودی و ئداواز چەندد ڕێوڕەسمەدا ئەو درێژەی لە

 .کرد قاسملوو دوکتور کورد ناوداری ڕێبەری یادی بە پێشکەش سروودێکی خەلیلی تاهێر
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 یادی ئەو ڕێبەرە مەزنە بەرز ڕاگیرا "دوکتور قاسملوو"لە زێدی لە دایکبوونی 

 
 
 
 
 

 
 
 
 دا تەبلیغی چاالکییەکی لە قاسملوو عەبدولڕەحمان دوکتور شەهیدکرانی ساڵیادی سییەمین بۆنەی بە ورمێ شاری لە
 .راگیرا بەرز ناوازەیە ڕێبەرە ئەو ناوی و یاد
 

 قاسدملوو دوکتدور شدەهیدبوونی و ڤیدیەن شاری تیرۆریستییەکەی کردەوە ساڵڕۆژی بەرەبەری لە پووشپەڕ ی٢١ شەوی
 .بەڕێوەبرد تەبلیغییان چاالکیی ورمێ شاری لە دێموکرات تێکۆشەرانی ئیسالمی، کۆماری تیرۆریستانی دەستی بە
 
 زانکدۆی ئابدان، ١٣ دەبیرسدتانی لە بدریتین کە ورمدێ شاری بەرچاوی شەقامی و گەڕەک چەندین لە چاالکییەدا لەو

 تایبەت تراکتی و وێنە دیکە، شوێنی چەندین و فەرهەنگیان شارەکی فەرهەن ، پارکی شار، پارکی ورمێ، ئازادی
 قاسددملووی بکددوژانی و ئیسددالمی کۆمدداری شۆڕشددگیڕانە دروشددمی نووسددینی بە باڵوکددرایەوەو قاسددملوو دوکتددور یددادی بە

 .کران مەحکووم شەهید،
 

 حیزبی الیەنگرانی سەرجەم لە کردن دەستخۆشی و سپاس وێڕای کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی
 بددۆ سدداڵویان ، ورمددێ شدداری گەورە لە دێمددوکرات تێکۆشددەرانی بەتددایبەتی واڵت، نێوخددۆی لە کوردسددتان دێمددوکراتی
 .دەخوازێ ئاوات بە بۆ سەرکەوتنیان هیوای و دەنێرێ
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 بە ورمدددێ، شددداری بە سدددەر ،"مەڕگەوەر دزەی" شدددارۆچکەی لە کوردسدددتان دێمدددوکراتی حیزبدددی ئەنددددامانی هەروەهدددا
 .باڵوکردەوە پووشپەڕیان ی٢٢ یادی بە تایبەت پۆستێری و تراکت بەرباڵو، شێوەیەکی

 
 ٢١١٩ی جووالی ١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 

  
 

 ڕاگیرالە شاری سەقز یادی دوکتور قاسملوو بەرز 
 

 
 
 
 
 
 
 دوکتدور گەلەکەمدان تێکۆشدەری و ڕێدبەر تیدرۆری کارەسداتی سداڵیادی بدۆنەی بە تەبلیغییەکان چاالکییە درێژەی لە

 .راگیرا بەرز مەزنە ڕێبەرە ئەو ناوی و یاد سەقز شاری لە قاسملوو، عەبدولڕەحمان
 

 چداالکیی سدەقز، شداری لە کوردسدتان دێموکراتی حیزبی الیەنگرانی و ئەندامان هەتاوی ٩٨ پووشپەڕی ی٢١ شەوی
 لەگەڵ هەروەهددا و کددرد  مەحکددووم ئیسددالمییان کۆمدداری دیددکە جددارێکی بددۆ ڕێگددایەوە لەو و بەڕێددوەبرد تەبلیغییددان
 .کردەوە نوێ وەفادارییان پەیمانی شەهید ڕێبەرانی ئامانجەکانی

 
 شێوەی بە سەقز شاری لە قاسملوو ڕێبازی الیەنگرانی کوردستان، دێموکراتدۆستی خەڵکی چاالکییەکانی درێژەی لە

 .بەرزڕاگرت قاسملوویان دوکتور ناوی و یاد بەرباڵو
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 باڵو یادە بەو تایبەت تراکتی وێنەو سەدان بە سەقز شاری لە بەرچاو شوێنی و گەڕەک چەندین لە چاالکییەدا لەو
 .کرایەوە

 
 کوردسدتان، دێموکراتدۆسدتی خەڵکی لە کردن دەستخۆشی وێڕای کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی
 .دەخوازێ ئاوات بە بۆ سەرکەوتنیان و ساڵمەتی هیوای سەقز، شاری لە حیز  چاونەترسی الیەنگرانی بەتایبەتی
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 چاالکیی تەبلیغی کرای پووشپەڕ لە شاری بانە ١١بۆ دوویەمین جار بە بۆنەی 
 

 
  
 
 
 
 
 

 دەسدتی بە قاسدملوو عەبددولڕەحمان دوکتدور کدورد ناوداری ڕێبەری تیرۆری ساڵڕۆژی بۆنەی بە پووشپەڕ ی٢١ شەوی
 تەبلیغییدان چداالکیی دیدکە جدارێکی بدۆ بدانە شداری لە قاسدملوو ڕێبازی الیەنگرانی ئیسالمی، کۆماری تیرۆریستانی
 .بەڕێوەبرد

 
  تڕاکتی باڵوکردنەوەی و دروشم نووسینی بە بانە شاری لە کوردستان دێموکراتی حیزبی الیەنگرانی و ئەندامان
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 گەلەکەمان، لێوەشاوەی ڕێبەری و دێموکرات حیزبی پێشووی سکرتێری ناوی و یاد بەرزڕاگرتنی وێڕای دار، پێوەندی
 بە شددەهیدان ئامددانجی و ڕێبدداز لەگەڵ و، کددرد مەحکددووم ئێرانیددان تیرۆریسددتپەروەری کۆمدداری دیددکە جددارێکی بددۆ

 .کردەوە نوێ وەفادارییان پەیامی شەهید، ڕێبەرانی تایبەتی
 

 حیزبددی الیەنگرانددی سددەرجەم لە دەستخۆشددی و سددپاس وێددڕای کوردسددتان دێمددوکراتی حیزبددی تەشددکیالتی کۆمیسددیۆنی
 و دەنێدرێ بدۆ سداڵویان بدانە، شداری لە دێمدوکرات تێکۆشدەرانی بەتایبەتی واڵت، نێوخۆی لە کوردستان دێموکراتی
 .دەخوازێ ئاوات بە بۆ سەرکەوتنیان هیوای
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 بەرزڕاگرتنی یادی شەهید عەبدولڕەحمان قاسملوو لە شاری تیکاب
 

 
 
 
 
 
 
 
 شداری لە تێکۆشدەر، و ڕێدبەر قاسدملووی تیدرۆری کارەسداتی سداڵیادی بۆنەی بە تەبلیغییەکان چاالکییە درێژەی لە

 .راگیرا بەرز مەزنە ڕێبەرە ئەو ناوی و یاد هەوشار دێموکراتپەروەری ناوچەی بە سەر تیکا 
 

  هاوڕێیانی، و قاسملوو دوکتور شەهیدکرانی ساڵی سییەمین لەگەڵ هاوکاتە کە ئەمساڵ پووشپەڕی ی٢١ شەوی



 قاسملوو؛ کاریزمایەک لە گەل ئاوا بوو
 

 

328 
 

 لەو و بەڕێددوەبرد تەبلیغییددان چدداالکیی تیکددا ، شدداری لە کوردسددتان دێمددوکراتی حیزبددی الیەنگرانددی و ئەندددامان
 .کرد  مەحکووم ئیسالمییان کۆماری دیکە جارێکی بۆ ڕێگایەوە

 
 تیکدا  زێڕیندی شداری لە قاسدملوو ڕێبازی الیەنگرانی کوردستان، دێموکراتدۆستی خەڵکی چاالکییەکانی درێژەی لە
 .ڕاگرت بەرز قاسملوویان دوکتور ناوی و یاد بەرباڵو شێوەی بە
 
 مدرسده و ناوباخ گەرەکەکانی لە تایبەتی بە تیکا  شاری لە بەرچاو شوێنی و گەڕەک چەندین لە چاالکییەدا لەو
 .کرایەوە باڵو یادە بەو تایبەت تراکتی وێنەو سەدان بە فرمانداری پشت و علی امام
 

 و گەڕەک لەم تیکددا  شدداری لە کوردسددتان دێمددوکراتی حیزبددی بە وەفددادار الیەنگرانددی لە دیددکە بەشددێکی هەروەهددا
 :لە بریتین کە کردوە چاالکییان شوێنانە

 
 مدیللەت، جەنگەڵدی پارکی شەهریوەر، ١٧ خومەینی، شەقامی ئینقال ، شەقامی ئازادی، بلوواری ئاوا، شری  محله"

 "ساحلی جادەی سوڵیمان، تەخت بلووار
 

 کوردسدتان، دێموکراتدۆسدتی خەڵکی لە کردن دەستخۆشی وێڕای کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی
 بدۆ سدەرکەوتنیان و ساڵمەتی هیوای هەوشار، ناوچەی و تیکا  شاری لە حیز  چاونەترسی الیەنگرانی بەتایبەتی

 .دەخوازیت ئاوات بە
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 ی پووشپەڕ لە شاری سنە چاالکی کرا١١بۆ جارێکی دیکە بە بۆنەی 

 
 

 
 
 
 
 
 

 دوکتدور کورد ناوداری رێبەری تیرۆری ساڵیادی بۆنەی بە سنە شاری لە دێموکرات تێکۆشەرانی لە دیکە دەستەیەکی
 .بەرێوەبرد تەبلیغییان چاالکیی قاسملوو، عەبدولڕەحمان

 
 سدنه، شداری لده کوردسدتان دێمدوکراتی حیزبدی رانی نگده الیه و نددامان ئه ی دیکده چداالکیکی لە پووشدپەڕ ی٢١ شەوی

 کی شداره رز، شداوه که کی شداره فوور، یده ئداوا، مدوارک بلدوار، ن، مده چه و کیه ته ریفاوا، شه" کانی، که ڕه گه دارودیواری
 .کرد نگین ڕه قاسملوو هید شه ی وێنه و تراکت به "ئاوایان ن سه حه و زاگروس

 
 و گەڕەک چەنددین هەروەهدا و وه تده بووه بداڵو ران ڕێبده ی وێنده و تراکدت زاران هده چاالکییەدا و له که یه ئاماژه جێی
 .نووسرا تێیدا شۆڕشگێڕانە دروشمی سنە شاری شەقامی و کۆاڵن

 
 شدەهیدکرانی سداڵیادی سدییەمین بدۆنەی بە چاالکییەکدان ئەمسداڵ پووشپەڕی مانگی ڕۆژانی یەکەم لە باسە شایانی
 چدداالکیی جددار دوویەمددین بددۆ سددنەش شدداری لە و پێکرد دەسددتی کوردسددتان جیاجیاکددانی ندداوچە لە قاسددملوو دوکتددور
 .بەڕێوەچوو تەبلیغی
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 ی پووشپەڕ لە شاری دێوالن چاالکیی تەبلیغی کرا١١بە بۆنەی 

 
 
 
 
 
 
 
 چاالکیی بەرباڵو شێوەی بە هاوڕێیانی، و قاسملوو دوکتور تێرۆرکرانی ساڵیادی سییەمین بۆنەی بە دێوالن شاری لە

 .کرا تەبلیغی
 

 لە قاسدملوو، ڕێبدازی درێژەدەراندی و کوردسدتان دێمدوکراتی حیزبدی الیەنگراندی هەتداوی ی٩٨ پووشدپەری ٢١ شەوی
 وێددڕای دیددکە جددارێکی بددۆ پووشددپەڕ ی٢٢ یددادی بە دار پێوەندددی تراکتددی وێددنەو باڵوکددردنەوەی بە دێددوالن شدداری

 .کرد مەحکووم یان"ئێران ئیسالمیی کۆماری" تیرۆریزمی ڤییەن، شەهیدانی ناوی و یاد بەرزڕاگرتنی
 
 :لە بریتین کراون تەبلیغی چاالکیی تێیدا کە دێوالن شاری لە شوێنانەی و گەڕەک ئەو
 
 چدوار هەمەدان، بدۆ سدنە جدادەی قدیم، بیمارستان زاگرۆس، شارەکی شەیدا، شارەک بیمارستان، قەاڵیی، ی محله"

 ."قەدیم دارایی حیسامەدین، شێخ تەکیەی مخابرات، چم، بان ئازادی، ڕای
 

 .بەڕێوەچوو هاوشێوە چاالکی دێوالن، بڵواناوای شارۆچکەی لە دیکەدا  هەڵمەتێکی لە هەروەها
 
 و دروشدم بڵوانداوا، گەڕەکەکدانی و کدۆاڵن نێدو لە کوردسدتان دێمدوکراتی حیزبدی ئەنددامی و دۆستان دا چاالکییە لەو

 .باڵوکردەوە پووشپەڕیان ی٢٢ یادی بە درا پێوەندی تڕاکتی و وێنە و نووسی شۆڕشگێرانەیان نووسراوەی
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 کوردسدتان، دێموکراتدۆسدتی خەڵکی لە کردن دەستخۆشی وێڕای کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی
 بدۆ سەرکەوتنیان و ساڵمەتی هیوای لەیالخ، ناوچەی لە دێوالن شاری لە حیز  چاونەترسی الیەنگرانی بەتایبەتی

 .دەخوازێ ئاوات بە
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 بەرزڕاگرتنی یادی شەهید دوکتور قاسملوو لە ئیالمی دێرین
 

 
  
 
 
 
 
 
 .ڕاگیرا بەرز قاسملوو دوکتور شەهید بەتایبەتی ڤییەن، شەهیدانی ناوی و یاد ئیالم شاری لە
 
 بدۆنەی بە ئدیالم، کدوردپەروەری شداری لە کوردسدتان دێمدوکراتی حیزبی الیەنگرانی و ئەندامان ڕابردوو شەوانی لە

 چداالکیی هاوڕێیدانی، و قاسدملوو عەبددولڕەحمان شدەهید گەلەکەمدان، نداوازەی ڕێدبەری تیدرۆری ساڵیادی سییەمین
 .کرد  مەحکووم ئیسالمییان کۆماری دیکە جارێکی بۆ ڕێگایەوە لەو و بەڕێوەبرد تەبلیغییان

 
  الیەنگرانی کوردستان، دێموکراتدۆستی خەڵکی چاالکییەکانی درێژەی لە پووشپەڕ ی١٩ ڕێکەوتی چوارشەممە شەوی
 .ڕاگرت بەرز قاسملوویان دوکتور ناوی و یاد بەرباڵو شێوەی بە ئیالم گرینگی شاری لە قاسملوو ڕێبازی
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 یدادە بەو تدایبەت تراکتدی وێدنەو سەدان بە بەڕێوەچوو، پارێزگایە ئەو شاری چەند و ئیالم لە کە چاالکییەدا لەو
 ”هەیە درێددژەی ڕێگددات قاسددملوو“ دروشددمی ئددیالم بەرچدداوی گەڕەکددی و شددەقام چەندددین لە هەروەهددا کددرایەوەو بدداڵو
 .نووسرا

 
 هەڵوێسددتی و بەهەسددت خەڵکددی لە کددردن دەستخۆشددی وێددڕای کوردسددتان دێمددوکراتی حیزبددی تەشددکیالتی کۆمیسددیۆنی
 ئدداوات بە بددۆ سددەرکەوتنیان و سدداڵمەتی هیددوای شددارەدا، لەو حیددز  چاونەترسددی الیەنگرانددی بەتددایبەتی ئددیالم،
 .دەخوازێ

 
 ٢١١٩جووالی ی ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 

  
 

 ی پووشپەڕ لە شاری شنۆ١١چاالکیی تەبلیغی بە بۆنەی 
 

  
 
 
 
 
 
 
  ناوداری ڕێبەری قاسملوو، عەبدوڵرەحمان دوکتور تیرۆری ساڵیادی سییەمین بۆنەی بە چاالکییەکان درێژەی لە

 .کرا تەبلیغی چاالکیی شنۆ دێموکراتدۆستی شاری لە کورد،
 
  الیەنگرانی لە بەشێک پووشپەڕ، ی١٩ ڕابردوو شەوی گەیشتووە، دەستمان بە شنۆوە شاری لە کە هەواڵێک پێی بە
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 و شووڕشدددگێڕانە دروشدددمی نووسدددینی بە کدددوردان، قاسدددملوو ڕێبدددازی درێژەدەراندددی و کوردسدددتان دێمدددوکراتی حیزبدددی
 جدارێکی بدۆ ئێدران ئیسدالمیی کۆمداری تیرۆریزمدی مەحکوومکردنی وێڕای دار، پێوەندی وێنەی و تڕاکت باڵوکردنەوەی

 .کردەوە نوێ وەفادارییان پەیمانی شەهید، ڕێبەرانی بەتایبەتی حیز ، شەهیدانی ئامانجەکانی گەڵ لە دیکە
 

 دوکتدور تیدرۆری سداڵیادی سدییەمین لەگەڵ هاوکداتە کە ئەمسداڵ پووشدپەڕی مدانگی ڕۆژانی یەکەم لە باسە شایانی
 هەر هێشددتا پێکددردوەو دەسددتی چاالکییەکددان کوردسددتان ناوچەکددانی و شددار زۆربەی لە قاسددملوو عەبدددوڵڕەحمانی

 .بەردەوامە
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 ی پووشپەڕ١١چاالکیی تەبلیغی لە شاری سەردەشت بە بۆنەی 
 

  
 
 
 
 
 
 

 چداالکیی قاسدملوو عەبددولڕەحمان دوکتدور تیدرۆری سداڵیادی سدییەمین بدۆنەی بە سەردەشدت کوردپەروەری شاری لە
 .کرا تەبلیغی

 
 دەسددتی بە قاسددملوو عەبدددولڕەحمان دوکتددور کددورد ندداوداری ڕێددبەری تیددرۆری سدداڵڕۆژی پووشددپەڕ ی٢٢ بەرەبەری لە

 .بەڕێوەبرد تەبلیغییان چاالکیی سەردەشت شاری لە قاسملوو ڕێبازی الیەنگرانی ئیسالمی، کۆماری تیرۆریستانی
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 لە کوردسددتان دێمددوکراتی حیزبددی الیەنگرانددی و ئەندددامان هەتدداوی ی٩٨ پووشددپەڕی ی١٨ڕێکەوتددی ڕابددردوو شددەوی
 تراکتدی و وێدنە باڵوکدردنەوەی و درووشدم نووسینی بە سەردەشت شاری "دووی شەبەکەی و فەرهەنگیان" گەڕەکەکانی
 گەلەکەمان، لێوەشاوەی ڕێبەری و دێموکرات حیزبی پێشووی سکرتێری ناوی و یاد بەرزڕاگرتنی وێڕای دار، پێوەندی

 شدەهیدان،پەیامی ئامدانجی و ڕێبداز لەگەڵ و، کدرد مەحکدووم ئێرانیدان تیرۆریسدتپەروەری کۆماری دیکە جارێکی بۆ
 .کردەوە نوێ وەفادارییان

 
 حیزبددی الیەنگرانددی سددەرجەم لە دەستخۆشددی و سددپاس وێددڕای کوردسددتان دێمددوکراتی حیزبددی تەشددکیالتی کۆمیسددیۆنی
 .دەخوازێ ئاوات بە بۆ سەرکەوتنیان هیوای و دەنێرێ بۆ ساڵویان ، سەردەشت شاری لە دێموکرات
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 سمینارێکی تایبەت بۆ یاد کردنەوەی دکتور قاسملووی مەزن لە واڵتی کانادا
 

 
 
 
 
 
 
 

 ، قاسدملوو دوکتدور تیدرۆری سدالیادی سدییەمین لە ڤدانکۆڤێر کاناداد ڕۆژئاوای کومیتەی کوردستان دێموکراتی حیزبی
 .بەڕێوەبرد کانادا ڤانکۆڤێری شاری لە تایبەتی سمینارێکی
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 تیددرۆری سدداڵڕۆژی گەڵ لە بددوو ڕێددکەوت کە پووشددپەڕ ی٢٢ بە بەرامددبەر جددواڵی ی١٣ شددەممە ڕۆژی  نیددوەڕۆی پدداش
 بەشدداریی بە تدایبەت سدمینارێکی کاندادا واڵتی ڤانکۆڤێری شاری لە هاوڕێیانی، و قاسملوو عەبدولڕەحمان دوکتور

 .بەڕێوەچوو کانادا ڕۆژئاوای لە حیز  تەشکیالتی و ئەندامان و کوردستانیان لە بەرچاو ژمارەیەکی
 

  شەهیدانی پاکی گیانی لە ڕێزلێنان بۆ بێدەنگی خولەکێک ڕەقی ، ئەی نەتەوایەتی سروودی خوێندنەوەی دوای
 .ڕاگەیەندرا هاوڕێیانی، و ڕێبەر قاسملووی دکتور شەهید بەتایبەتی کوردستان،

 
 بەشددار هێندانی خێدر بە وێدرای کاندادا ڕۆژئداوای لە حیدز  کدومیتەی بەرپرسدی کەریمی ئەنوەر الیەن لە لە دواتر
 و پێشدوو سدکرتێری عەزیدزی خالیدد کداک بەڕێز خێرهێنای بە کانادا لە حیز  تەشکیالتی نوێنەرایەتی بە بووان،
 کردنددی پێشددکەش بددۆ کددرا خالیددد کدداک لە داوا و کددرد گددرینگەدا یددادە لەو بەشددداری بددۆ حیددز  ڕێددبەری ئەندددامی

 .مەزن قاسملووی دکتور بوونی شەهید ساڵەی سی یادی بۆ بوو تایبەت کە باسەکەیان،
 

 سددەرەتای لە کوردسددتان دێمددوکڕاتی حیزبددی ئێسددتای ڕێددبەری ئەندددامی و پێشددوو سددکرتێری عەزیددزی خالیددد بەڕێددز
 ئێراندا، لە و کوردستان لە ئازدایخوازی بزووتنەوەی لە قاسملوو دوکتور جێگەی پێگەو بە ئاماژەدان بە باسەکەی

 دیدار و جیاوازەکدان قۆندایە لە ڕێدبەر قاسدملووی دکتدور خەبداتی و سیاسدی ژیانی وێستگەکانی سەر خستە تیشکی 
 .ئەمڕۆ تا گەلەکەمان ڕەوای دۆزی و سەردەم مێژوی سەر بە نەمر شەهیدی پەنجەی شوێن بوونی

 
 بوونەکەشی شەهید دوای بەڵکوو دا، ژیانی ماوەی لە تەنیا بە نەک قاسملوو دکتور کە کرد بەوە ئاماژەی بەڕێزیان

 گەلەکەمان تێکۆشانی و خەبات سەر لە زیاتر ڕۆژ بە ڕۆژ کاریگەریەکانی ئێستاش هەتا بوەو، گەورە سەرمایەیەکی
 .دەداتەوە ڕەن  دا
 

 سدەر لە تەنیدا پڕاگماتیسدت کەسدێکی وەک قاسدملوو دکتدور کە وتدی دا قسەکانی دیکەی بەشێکی لە عەزیزی بەڕێز
 ندوێ دا خەبدات گۆڕەکدانی و ئداڵ ڕەوتدی گەڵ لە و، نەدەمدایەوە قەتدیس کدردنەوە بیدر شدێوازی و مێتدۆد جۆر یەک

 .گەلەەمانەوە خەباتی نێو دەهێنایە نوێی بیری و نوێ پڕۆژەی و دەبوویەوە
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 کێشدەی ئاشدتیانەی چارەسدەری سدەر لە ڕێدبەر قاسدملووی دکتدور باوەڕی بە ئاماژەی عەزیزی خالید بەڕێز هەروەها
 دیتبدوو کوردسدتانی باشدوری کداتی ئەو ڕووداوەکانی ئەزمونی پێشمەرگانەو خەباتی قاسملوو دکتور وتی و کرد کورد
 بە پێش کە زۆریدا هەوڵی ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی سەرکاری هاتنە و ئێران گەالنی شۆڕشی سەرکەوتنی دوای بۆیە
 .پێشدەکەوین ڕۆژ سەد بە ئەوە بگرین شەڕ بە پێش ڕۆژێک بتوانین ئێمە ئەگەر دەیگووت هەمیشە و بگیرێت شەڕ
 

 لەو کە واڵم، و پرسدیار بە کرابدوو ترخدان قاسملوو، دکتور بوونی شەهید ساڵەی سی یادی سمیناری کۆتایی بەشی
 و کددرد عەزیددزی خالیددد کدداک بەڕێددز ئاراسددتەی پرسددیارەکانیان بددووان بەشدددار لە بەرچدداوو ژمددارەیەکی دا بەشددەش

 .دایەوە بووانی بەشدار پرسیاری واڵمی وردی بە بەڕێزیشیان
 

 سداڵەی سدی یدادی سدمیناری لە گوڕیدان و گەرم پێشوازێکی ڤانکۆڤێر کوردستانیانی کە بکرێت بەوە ئاماژە پێویستە
 نەمریددان قاسددملووی دکتددور شددەهید یددادی تددایبەتیەوە شددکۆیەکی بە و داکددرد مەزن قاسددملووی دکتددور بددوونی شددەهید
 .کردەوە

 

 ٢١١٩ی جووالی ١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی حدک میدیا  : سەرچاوە
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 مەراسمی پێرالشیز و پەیمان نوێکردنەوە

 
 

 
 
 
 
 
 

 الیەنگران و ئەندامان هەتاوی، ی١٣٩٨ پوشپەڕی ی٢٢ بە بەرامبەر زایینی ٢١١٩ جوالی ی١٣ ڕێکەوتی شەممە ڕۆژی
 پداریس، شاری پێڕالشێز،ی گۆڕستانی لە بیانی، دۆستانی و ئیرانیەکان و کوردستانی حیزبە سیاسی تێکۆشەرانی و

 و ئددازادی ڕێگددای ڕێبددوارانی لە کەس سددەدان. کۆبددونەوە دا ویددیەن تێددرۆری سدداڵەی هەمددین٣١ لە و فەڕانسددە واڵتددی
 مەبەسدتی بە کردبدوو، پداریس لە ڕوویان ئوروپاوە دیکەی واڵتانی لە بەشێکیان کە ئێران، ئیسالمی ڕژیمی دژبەری
 حیزبی ئەوکاتی گشتی سکرتێری و کورد گەلی هەڵکەوتووی ڕێبەری ناجوامێرانەی تیروری کردنی ڕیسوا و سەرکۆنە
 و رەسوڵ فازڵ دوکتۆر و ئازەر قادری عەبدواڵ کاک هاوڕێیانی و قاسملوو عبدالرحمان دوکتۆر کوردستان دێموکراتی
 .گەشتن پێک پیرالشیز لە پیرۆزەکەیان ڕێبازە بە وەفاداری کردنەوەی دووپات

 
 دوکتدۆر گڵکدۆی بەرەو ڕێپێدوان بە پاشان و کۆبوونەوە پێرالشێزەوە بەناوبانگی گۆڕستانی بەردەرگای لە ئامادەبووان
 پدداکی لەگیددانی لێنددان بددۆڕێز بێدددەنگی چرکەسدداتێک پاراسددتنی بەرنددامەکە و ڕێکەوتددن زیندددوو هەمیشددە قاسددملوی
 .پێکرد دەستی گەلەکەمان سورخەاڵتی شەهیدانی

 
 بەخێرهددداتنی فارسدددی و کدددوردی زمانەکدددانی بە بەرندددامەکە پێشکەشدددکاری وەکدددو مودەڕەسدددی شدددیالن خددداتو پاشدددان

 .بووین شەهیدان ئەی سرودی گۆێبیستی تێکڕا دواتر و کرد ئامادەبووانی
 

http://www.kurdistanukurd.com/files/1I9B2789.jpg
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  کوردستان دێموکراتی حیزبی ناوەندی کۆمیتەی ئەندامانی سوارە مەولود کاک و بیگزادە سەعید کاک بەڕێزان پاشان
 ..کرد شەهیدان گڵکۆی بە پێشکەش وەفایان و ڕێز گوڵی چەپکە کوردستانەوە دێموکراتی حیزبی الیەن لە
 

 وتە  مەڕاسددیمەکەدا درێددژەی لە. پێکددرد دەسددتی بیگددزادە سددەعید کدداک بەڕێددز وتەکددانی بە بەرنددامە یەکەم بەشددی
 .دەخوێندرانەوە بەرنامەکەوە پێشکەشکاری الیان لە مەزن قاسملوی دوکتۆر بەنرخەکانی

 
 کوردسدتانی حیزبەکدانی هاوکداری ناوەنددی پەیدامی «ئاڵمدان کدۆمیتەی بەرپرسدی» گدواڵوی سدوڵتان هاوڕێ پاشان
 .کرد پێشکەش ئیرانی

 
 لە مەراسددیمەکەدا لە بەشددداری بددۆ کە قددادری سددوهەیال خدداتو شددەهید هاوسددەری خوسددرەوی مەنسددور کدداک دواتددر

 .کرد بەشداربووان پێشکەشی خەرمانانی ی١٧ شەهیدانی بنەماڵەی پەیامی هاتبوو، کوردستانەوە
 

 . کرا پێشکەش ماملێ عەزیز دوکتۆر سیاسی کەسایەتی الیەن لە فەڕانسەوی زمانی بە مەراسیمەکە وتاری دووهەمین
 ئامدادەبووان پێشکەشدی وتەیەکدی چەندد کدورد گەلدی لەمێدژینە دۆسدتی تیسۆ فردریك دوکتور بەڕێز دا ئەو دوای بە
 .کوردی سەر وەرگێڕایەوە فەڕانس،یەوە لە ماملێ،وە عەزیز دوکتۆر لەالیەن کە کرد
 

 و فردریدك دوکتدور سوپاسدی حددک،وە واڵتی دەرەوەی کومیتەی الیەن لە دا وتەیەک لە سوارە مەولوود بەرێز ئینجا
  ئەو بۆ خۆشەویستی و رێز بوون کورد بەرحەقی جوالنەوەی پشتیوانی هەمیشە کە کرد فەرانسەوی دۆستانی هەموو

 .دەربری پشتیوانەیە
 

 قاسدملوو دوکتدۆر تدایبەتی وێنەیەکی سوارەوە مەولوود و بیگزادە سەعید کاک بەرێزان پیوەندیەدا هەرلەو هەروەها
 تیسدۆ فردریدك دوکتۆر بە پێشکەش بەڕێزیان دڵسۆزییەی ئەو بۆ وەفایەک وەک نەخشیدرابوو، فەرشێک سەر لە کە
 .کرد
 

  پێشکەشی ئەیاالی لویس بەرێز سۆسیالیست ئینتێرناسیۆناڵ  سکرتێری پەیامی سوارە مەولود کاک هێژا هاوڕێی
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 .کرد ئامادەبووانی
 

 پشتگیری پەیامی کە بوو الجوەردی حوسەین دوکتۆر بەڕێز سیاسی کەسایەتی بەرنامە وتاربێژەکانی لە تر یەکێکی
 .کردەوە دووپات کوردستان بزووتنەوەی و دێموکرات تیکۆشەرانی و حیز  بۆ خۆی هاودەنگی و
 

 کداک و وەنەوشدە شدەوبۆ  خداتوو الیدان لە خەرماندان ی١٧ شدەهیدانی بنەمداڵەی وەفدای و ڕێز گوڵی چەپکە دواتر
 .کرا ئازەر قادری عەبدواڵ کاک گڵکۆی بە پێشکەش خوسرەوی مەنسور

 
 بوون بریتی کە کران پێشکەش بەشدارەکانەوە رێکخراوە نوێنەری الیان لە پەیام چەندین مەڕاسیمەکەدا درێژەی لە
 :لە
 
 انصداری،ئەندامی دخدت ایدران خداتو الیەن لە فارسدی زمانی بە «ایران خلق فداییان اتحادیە سازمان» پەیامی* 

 .خوێندرایەوە ڕێکخراوەیەوە ئەو ڕێبەری
 ڕەشیدزادە فەرزانە تێکۆشەر هاورێی لەالیەن کوردستان دیموکراتی ژنانی یەکیەتی پەیامی* 
 
 حیزبدی کدۆمیتەی بەرپرسدی فەرامەرزی ئەدیسدۆن هداوڕێ لەالیدان «ئێدرام خدوازانی دیموکراسدی شورای» پەیامی* 

 بریتانیا لە دێموکرات
 
 ئەنددامی زەمدانی ئدارش هداوڕێ الیەن لە «ئێدران لە بەرامبەری و ئازادی بۆ هاوپەیوەندی کۆمبەندی» پەیامی* 

 .فەرانسە لە حیز  کۆمیتەی
 
 .نەهری واڵت بەڕێز الیان لە دیاسپۆرا کوردانی کۆنفیدڕاسیۆنی پەیامی* 
 

 و رێ ئامدادە ئازەر قادری عبداللەی و قاسملو دوکتۆر نەمران بنەماڵەی ئەندامانی لە بەشێك بەئاماژەیە، پێویست
 .بوون رەسمەکە
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 بەشدداران ئامدادەبوونی بدۆ پێدزانین و سدپاس دەربڕیندی وێدڕای بەگزادە سەعید کاک بەڕێز مەراسمەکەدا کۆتایی لە
 شدەهیدانی لە ڕێدز و بەڵدێن کردنەوەی نۆێ مەبەستی بە بووان ئامادە تێکڕای ئینجا و هێنا مەراسمەکە بە کۆتایی
 بەرێدز لەالیەن وەفدا و رێدز گدولینەی تداجە و هاوڕییدانی و شەرەفکەندی سادق دوکتۆر گڵکۆی سەر چوونە میکۆنوس
 .پیرۆزیان گڵکۆی سەر خرایە گادانی،یەوە کوێستان تێکۆشەر هاورێی و ماملێ خانەی کاک

 
 وییەن شەهیدانی سالەی ٣١ یادی ئامادەکاری کۆمیتەی

 
 ٢١١٩ی جووالی ١٥: ڕێکەوتی  -  حدک میدیاماڵپەڕی : سەرچاوە

 
 

  
 

ی سالەی تیرۆری شەهیدانی ١٠ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە 
 .وییەن شەقامەکانی لەندەنیان هەژاند

 
 

 
 
 
 
 
 

 و ئەندددامان بەشدداری بە لەندددەن لە ئێدران کوردسدتانی حیزبەکددانی هاوکداری ناوەندددی ٢١١٩ جدوالی ی١٥ رێکەوتدی
 و ندارەزایەتی بدۆ خۆپێشداندانیان بریتانیدا لە کدورد رەوەنددی هەروەهدا و هاوکداری ناوەندی الیەنکانی الیەنگرانی

 جدوالنەوەی رێدبەری قاسملو عبدالرەحمان دوکتۆر شەهید ناجوێمێرانەی تیرۆری لەمەر گشتی بیرورای بیرهێنانەوەی
 .رێکخست وییەن لە ئازەر قادری عبداللە کاك و کورد
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 پێکرد دەستی رەقی  ئەی سروودی بە خۆپێشاندانە ئەم
 

 دێمدوکراتی حیزبدی کدۆمیتەی بەرپرسی دەیهیم فەرید کاک لەالیەن کوردستان حیزبەکانی هاوکاری ناوەندی پەیامی
 .کرا بووان بەشدار پێشکەشی بریتانیا لە ئێران کوردستانی
  دێموکراتی حیزبی کۆمیتەی ئەندامی رەسول کەیوان کاک لەالیەن ئێران لە بەرابەری و ئازادی بۆ همبستگی پەیامی
 .کرا کەش پێش لەبریتانیا کوردستان

 
 کەوتن وەرێ ئوتریش بالوێزخانەی بەرەو دان دروشم بە جار ئەو
 
 دێمدوکراتی حیزبدی کدۆمیتەی ئەنددامی ئەفەنددی مەحدمەد کداك لەالیەن ناوەند سوپاسنامەی بەرنامەکەدا کۆتای لە

 .خوێندرایەوە لەبریتانیا کوردستان
 
 .کرا پێشکەش پەخشان و شیعر چەند هەروەها دران ئینگلیسی فارسی کوردی، دروشمی بەدەیان خۆپێشاندانە لەو
 

 .خۆپێشاندانەکەدرا بە کۆتای پاشنیوەرۆ ی٤ کاتژمێری
 

 ئێران کوردستانی حیزبەکانی هاوکاری ناوەندی
 

 ٢١١٩ی جووالی ١٥: ڕێکەوتی  -  حدک میدیاماڵپەڕی : سەرچاوە
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 میلیتاریزەکردنی شارەکانی کوردستان لە ساڵرۆژی شەهیدکرانی دوکتور قاسملوو

 
 

 
 
 
 
 
 

 و گوشدددار ئەمنییەکدددان ناوەنددددە پووشدددپەڕ، ی٢٢ ڕۆژی بە نیزیکبدددوونەوە و پووشدددپەڕ مدددانگی لە سددداڵێک هەمدددوو
 .دەکەن زیاتر کورد قاسملوودۆستی خەڵکی سەر بۆ خۆیان هەڕەشەکانی

 
 گەیشتوون، "وکورد کوردستان" بە کە ئەوزانیارانەی گوێرەی بە
 
 دەسددتی بە قاسددملوو دوکتددور شددەهیدکرانی سدداڵڕۆژی پووشددپەڕ ی٢٢ شددەممە ڕۆژی هەتدداکوو پووشددپەڕ ١٩ ڕۆژی لە

 هددێچ ژێددر لە نددابێ کە کددردوە، کوردسددتان خەڵکددی لە هەڕەشددەیان پاسددداران سددپای ئیسددالمی، کۆمدداری نێردراوانددی
 .دەدرێن سزا تووندی بە دەنا دابخەن، بازاڕ و دووکان پاساوێک

 
 ئەمنییەکدان هێزە جموجۆلێ ڕۆژی سێ ماوەی کە ڕایگەیاند شنۆوە، شاری لە هاونیشتمانییەک دا پێوەندییە لەو هەر
 لە هەڕەشددە ڕێددژیم بەکرێگیراوانددی و ئەمنییەکددان ناوەندددە کددردووەو، زیددادی ندداوچە ئەو گوندددەکانی و شددار نێددو لە

 .دەبنەوە کێشە ڕووبەڕووی دەنا ببوێرن، خۆ بازاڕ و دووکان داخستنی و چاالکی هەرچەشنە لە کە دەکەن خەڵک
 
  گوشارو قاسملوو، دوکتور تیرۆری ساڵی سییەمین لەگەڵ ڕێکەوتە کە ئەمساڵ سەرچاوەیە ئەو بەپێی هەر
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 کدرد کدونتڕۆڵ شدنۆیان نداوچەی خەڵکدی وردی بە ئەمنیەتییەکدان دەزگدا بووەو پێشوو سااڵنی لە زیاتر هەڕەشەکان
 خەڵکددی بددازاڕ و دووکددان داخسددتنی و "شددین" ڕەنگددی هەڵکردنددی بە شددنۆ شدداری لە ئەوەش سددەرەڕای بەاڵم بددوو،

 دووپدات شدەهیدان خدوێنی بدۆ وەفادارییدان و ئیسدالمی کۆمداری لە خۆیانیدان بێدزراوی ناوچەیە ئەو دێموکراتدۆستی
 .کردەوە

 
 ٢١١٩ی جووالی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 

  
 

 ی پووشپەڕ١١رباڵو له شاری سنه بە بۆنەی  بلێغی به چاالکیی ته
 

 
 
 
 
 
 
 
 .کرا تەبلیغی چاالکیی هاوڕێیانی و قاسملوو شەهید تیرۆری ساڵڕۆژی بۆنەی بە قارەمان سنەی شاری لە
 
 سدداڵیادی سددییەمین بددۆنەی بە سددنە، شدداری لە کوردسددتان دێمددوکراتی حیزبددی الیەنگرانددی و ئەندددامان هیمەتددی بە

 .کرایەوە باڵو یادە بەو ت تایبه تراکتی و وێنه رباڵو به یکی شێوه به ڤییەن، تیرۆری
 
 مەحکددوومکردنی مەبەسددتی بە سددنه شدداری لدده دێمددوکرات رانی تێکۆشدده ئەمسدداڵ ڕی پووشددپه ی٢١ تددا ٢١ ڕۆژانددی لە

  گەل، و حیز  شەهیدانی ئامانجی و ڕێباز گەڵ لە نوێکردنەوە پەیمان هەروەها و ئیسالمی کۆماری تیرۆریزمی
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 .بەرێوەبرد تەبلیغیاتییان چاالکیی
 
 :لده بدریتین چدوو ڕێوه بده تێیدا بلێغی ته چاالکیی که کانه ڕه گه ئەو سنە شاری لە شۆڕشگێڕانە هەڵمەتی یەکەم لە

 ،٢٥ نی ربده مه که نی، فه ر فته ده شێخان، ئاوا، کوێر ڵه، نه نه ت، حده وه کی شاره ر، ئازه نجی په کی شاره ئاوا، حاجی
 .ر به و ور ده کی ڕه گه ن چه و ئاوا یزا فه
 

  به ڵک خه نێوان له تراکت ی وه کردنه باڵو به کوردستان دێموکراتی حیزبی رانی نگه الیه و ندامان ئه یه ئاماژه جێگای
 "دێموکرات بژی قاسملوو، بژی" دروشمی به سنه دێموکراتدۆستی ڵکی خه و زۆر دڵخۆشیکی هۆی بوونه الوان ت تایبه

 .وه کرده دووپات ر ڕێبه هیدی شه ڕێبازی بۆ خۆیان پشتیوانی
 

 ٢١١٩ی جووالی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

 

  
 

 لە لۆڕستانی پووشپەڕ ١١چاالکیی تەبلیغی بە بۆنەی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 و دۆسددتان قاسددملوو، عەبدددولڕەحمان دوکتددور کددورد، ئددازادیخوازی ڕێددبەری شددەهیدکرانی سدداڵی سددییەمین بددۆنەی بە

  تەبلیغییان چاالکیی لۆرستان، پارێزگای لە "ئەزنا" شاری لە گەلەکەمان مافخوازانەی بزووتنەوەی الیەنگرانی
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 .برد بەڕێوە
 
 .باڵوکرایەوە یادە بەو دار پێوەندی وێنەی و تراکت بەرباڵوی بە "ئەزنا" شاری نێو لە دا چاالکییە لەو
 

 حیزبدی دۆسدتانی و الیەنگدران قاسدملوو، دوکتدور تیرۆری ساڵڕۆژی لەگەڵ ڕێکەوتە کە پووشپەڕ ی٢٢ شەممە شەوی
 ئەوشدارە، هەسدتیاری و بەرچداو شدوینی چەنددین لە "ئەزندا" شاری لە لۆڕ هاونیشتمانییانی و کوردستان دێموکراتی

 هاوپێوەندی و سۆز ئیسالمی، کۆماری تیرۆریزمی کردنی مەحکووم وێڕای نووسراوە، و تڕاکت و وێنە باڵوکردنەوەی بە
 .دەربڕی ڕەواکەی خەباتە و کورد گەلی بە خۆیانیان

 
 مێتددری، بیسددت شددەقامی: لە بددریتین کددراون تێیدددا تەبلیغددی چدداالکیی کە "ئەزنددا" شدداری لە شددوێنانە و گەڕەک ئەو

 سدپا، بلدوواری "الحوائج با " مزگەوتی جەوانمەردی، کۆاڵنی مێتری، شانزدە ،"یک تابان" گەڕەکی ،"شاهد" گەڕەکی
 .ئەزنا کەاڵنتەری شەهبازی، کۆاڵنی جیهاد، بلوواری

 
 ئەو نوورئابدادی جدادەی سدەر لە ئەهدواز شداری لە کوردستان دێموکراتی حیزبی دۆستانی لە دیکە بەشێکی هەروەها
 .ماوەتەوە زیندوویی بە ئاشتیخواز، قاسملووی ئەندێشەکانی کە ڕایانگەیاند خۆیان تەبلیغی چاالکیی بە شارە
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 ی پووشپەڕ لە ناوچەی لەیالخ١١چاالکیی تەبلیغی بە بۆنەی 

 
 

 
 
 
 
 
 ناوچەی لە ناودارە ڕێبەرە لەو ڕێزگرتن بۆ هاوڕێیانی، و قاسملوو دوکتور تێرۆرکرانی ساڵیادی سییەمین بۆنەی بە

 .کرا تەبلیغی چاالکیی بەرباڵو شێوەی بە لەیالخ
 

 لە قاسدملوو، ڕێبدازی درێژەدەراندی و کوردسدتان دێمدوکراتی حیزبدی الیەنگراندی هەتداوی ی٩٨ پووشدپەری ٢٢ شەوی
 وێددڕای دیددکە جددارێکی بددۆ پووشددپەڕ ی٢٢ یددادی بە دار پێوەندددی تراکتددی وێددنەو باڵوکددردنەوەی بە لەیددالخ ندداوچەی

 .کرد مەحکووم یان”ئێران ئیسالمیی کۆماری“ تیرۆریزمی ڤییەن، شەهیدانی ناوی و یاد بەرزڕاگرتنی
 

 و میرەکدی و کایوەشدە ئاواییەکدانی لە و قورچیدا شدارۆچکەی لە کوردسدتان دێمدوکراتی حیزبی دۆستانی و ئەندامان
 شدوێنە لە کدردوەو چاالکییان بەرباڵو بەشێوەی قاسملوو دوکتور یادوناوی لە ڕێزگرتن بۆ لەیالخ ناوچەی تازەئاوای
 .نووسیوە شۆڕشگێڕانەیان دروشمی و هەڵواسیوە قاسملوویان دوکتور وێنەی بەرچاوەکان

 
 قورچیدا، شدارەدێی گەڕەکەکدانی و کدۆاڵن نێدو لە کوردسدتان دێموکراتی حیزبی ئەندامانی و دۆستان دا چاالکییە لەو

 .باڵوکردۆتەوە پووشپەڕیان ی٢٢ بەیادی درا پێوەندی تڕاکتی و وێنە و نووسیوە شۆڕشگێرانەیان نووسراوەی و دروشم
 

  کوردستان، دێموکراتدۆستی خەڵکی لە کردن دەستخۆشی وێڕای کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی
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 بە بدۆ سدەرکەوتنیان و سداڵمەتی هیدوای لەیدالخ، نداوچەی لە شداری لە حیدز  چاونەترسدی الیەنگرانی بەتایبەتی
  .دەخوازێ ئاوات
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 ی پووشپەڕ لە ئاوایی گامێشگۆلی١١چاالکیی تەبلیغی بە بۆنەی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 .بەرزڕاگیرا قاسملوو دوکتور شەهید وناوی یاد بۆکان ی"گامێشگۆلی" ئاوایی لە
 
 دوکتدور گەلەکەمدان تێکۆشدەری و ڕێدبەر تیدرۆری کارەسداتی سداڵیادی بدۆنەی بە تەبلیغییەکان چاالکییە درێژەی لە

 تەبلیغییدان چداالکیی گامێشدگۆلی ئداوایی نێدو لە کوردسدتان دێموکراتی حیزبی الیەنگرانی قاسملوو، عەبدولڕەحمان
 .بەڕێوەبرد

 
 گامیشددگۆلی، ئداوایی لە کوردسددتان دێمدوکراتی حیزبدی الیەنگرانددی و ئەنددامان هەتدداوی ٩٨ پووشدپەڕی ی٢٢ شدەوی

 هەروەهددا و کددرد  مەحکددووم ئیسددالمییان کۆمدداری دیددکە جددارێکی بددۆ ڕێگددایەوە لەو و بەڕێددوەبرد تەبلیغییددان چدداالکیی
 .کردەوە نوێ وەفادارییان پەیمانی شەهید، ڕێبەرانی ئامانجەکانی لەگەڵ
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 شوڕشگێڕانەیان دروشمی و ئامانج کرد دەوڵەتیان بینای چەند گامێشگۆلی لە دێموکرات تێکۆشەرانی چاالکییەدا لەو
 .ڕازاندەوە قاسملوو دوکتور وێنەی بە ئاواییان نێو دیوای و دار هەروەها و نووسی لەسەر

 
  کوردستان، دێموکراتدۆستی خەڵکی لە کردن دەستخۆشی وێڕای کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی
 ئداوات بە بدۆ سدەرکەوتنیان و سداڵمەتی هیدوای گامێشدگۆلی، ئداوایی لە حیدز  چاونەترسدی الیەنگرانی بەتایبەتی
 .دەخوازێ
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 ی پووشپەڕەوە١١بە بۆنەی ” الوانی شۆڕشگێڕی هەوشار“تەبلیغی چاالکیی 
 

 
 
 
 
 
 
 

 هەوشدار، شۆڕشدگێڕی الوانی“ ناوی ژێر لە خۆیان رێکخستنی بە هەوشار ناوچەی دێموکراتدۆستی الوانی لە بەشێک
 .چاالکی دایە دەستیان قاسملوو دوکتور شەهید تیرۆری ساڵڕۆژی بۆنەی بە ئەمساڵ

 
 نووسدراوەی و تڕاکدت وێدنەو باڵوکدردنەوەی بە ئەوشدارە دەوروبەری و تیکدا  نێوشاری لە هەوشار شۆڕشگێری الوانی
 .کردەوە دووپات شەهیدان رێبازی بە خۆیانیان وەفاداریی دیکە جارێکی بۆ قاسملوو، دوکتور یادی بە تایبەت
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 شددەهیدان، ئدداواتی و ئامددانج هدداتنی وەدی هەتددا کە ڕایەنگەیاندددوە چدداالکییەدا لەو هەوشددار، خددوێنگەرمیی الوانددی
 .کرد مەحکووم ئێرانیان ئیسالمیی کۆماری تیرۆریزمی سەرلەونوێ و نادەن بەر دێموکرات ڕێبازی ڕێچکەو

 
 گەرەکەکددانی لە؛ بدریتین کدراون تێیددا چداالکی دێمدوکرات الوانددی دەسدتی سدەر لە کە تیکدا  شداری شدوێنانەی ئەو

 دیدکەی کدۆاڵنی و گەڕەک چەنددین گەڵ لە ،"سدلێمان تەخدت بلووار" ،"فرمانداری" پشت ،"علی امام مدرسه" ناوباخ،
 .شارە ئەو
 

 هەڵوێسددتی و بەهەسددت الوانددی لە کددردن دەستخۆشددی وێددڕای کوردسددتان دێمددوکراتی حیزبددی تەشددکیالتی کۆمیسددیۆنی
 .دەخوازێ ئاوات بە بۆ سەرکەوتنیان و ساڵمەتی هیوای هەوشار، ناوچەی الوانی تایبەتی بە کوردستان،
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 کۆکردنەوە و ئامادە کردنی رەحمان نەقشی

 
 ی زایینی١٠٢٢جووالی   -ی کوردی  ١٧٢٢ یژێوالەگ
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 بێبەش پیرۆتی
 

 تێدەپەڕم خوێ بەحری لە

 دەبڕم هەمووی سنوورە چی

 تۆفانشكێن پاپۆڕێكی وێنەی دەڕۆم

 .دەگرم لەنگەر دا"پێرالشێز" بەستێنی لە

 رێبەرم هەستەوە: دەڵێم

 و هیوا و ورە و بۆن و رەن 

 هێناوی بۆ كوردستانم جوانیی و عیشق و گوڕ و تین

 و هەرمان هۆی خۆت بۆ ئاخر

 .تێكەاڵوی گشتیان گەڵ لە

 

 ٢١١٩ی جووالی ١١


