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  ح ـ یهیوا ناس ...  پیاوی مژوو ه که ..قاسملو
  سویسرا

hiwanaseh@hotmail. com 
   که ه) تۆڤ مزه سول هه ڕه(   پم وایه

  لک به ر گه هه (( ت ده
  رکرده سه ،))  . کانیدا بناسه رکرده سه
و  نوسی ئه وانی چاره شتییه که  واته
 ری ادنهیر و بن دروستکه  واته ، له گه

نگژی تانوپۆی  ندازیاری ڕه ئه ،مژووی
  ی تۆنله) ڕناس( زا و شاره ،داهاتووی

  تاکهت و  کانی سیاسه تاریک و ئاۆزه
ر بۆ  گه ئه .هاتی سواری هات و نه شۆڕه
  رکرده خۆی جیھان سه ربه النی سه گه
وا بۆ  ئه ،نت یه  بگه و واتایانه ئه
ش و   کراو و دابهش ببهلکی  گه

ک   وهرکوتکراوی  سه میشه ه هداگیرکراو و
ک  غزایه  مانا و مه کورد زیاد له

ندکی زیاتری  هه گرت و ڕه ده هه
   . یه هه

مدا بۆ ن ژیا له ، حای خۆم ش به من به
م  به ،گریاوم س م که  کهساتی رگه مه

ژاندمی و  زۆر هه ی وانه  لهساتک کاره
و  رگی ناواده   گریاندمی مه وه  ده له
تانه و  دنی حیزفرسههیدکر شه

 شتاکاندا کتبی ڕاستی هه  ناوه ی له وه ڕای ئه ره ئاخر من سه .قاسملو بوو .دی   ردانه نامه و  ناجوامرانه
زانستی کادیمی و  ئهی  وه  باشترین لکۆینه که ، وه م خوندبووه پیاوه وره م گه ی ئه که ه )کوردستان و کورد(

تی  سایه  ئاشنای بیروبۆچون و که وه ی ڕادیۆی حزبی دیموکراته  ڕگه ش لهوامی رده به ،ر کورد  سه بوو له
یدا  گه  له ی که وتنانه و چاوپکه ینوسین و ئه  ده ی که و وتارانه ی ئه  ڕگه ویش له ئه ،مر بووم قاسملوی نه

  .کران دهساز 
   له  مرۆڤه زنه م مه ئه ،رد بووی کو رکرده سه ر و  ڕابهوتوترین که ههدیارترین و   کک له قاسملو یه

ژ و   نو که له ،زای زانستی ئابوری شارهسوفکی  یله فهویقار و  کی به کانی زانکۆدا مامۆستایه هۆه
 ،ڕ و پکدادان ی شه ره بهوریای کی  یه  رگه  و پشمه خاکییدانیی کی مه یه رکرده کاندا پارتیزان و سه کوه
 و  و دووربیننبیر و ڕۆشه  و ڕامیار زا و کارامه اتکی شارهکاندا دیپلۆم راسه و کۆنف وه  کۆبونهمیانی  له

گوگرکی ردۆست و  هونهشانۆیار و  راندا نده ههشانۆ و کۆنسرتی موسیکی  کانی  هۆه له ،ند هۆشمه
کاندا  ییه کوردستان گفتوگۆی نو حزبه  له .ی سیمفۆنیاکانی باخ و بتھۆڤن و مۆزارت لیقه رنج و سه سه به
رکی  وتارده ،ریدا ماوه ی حزبی و جه وه  کۆڕ و کۆبونه له ، شاوه  مشور و لوه رکی به مخۆر و ڕابه غه
دیموکراتخواز و  و ئاکار بهبیریار و زمانزان و  فره کاری سیاسیدا  له ،  و کارامهوانژ و با ئاست ڕه

واننووس   نووسیندا ڕهله ،ت خۆش و پبابه قسهتی و  یه کۆمهدا   و هاوڕیانه  گفتوگۆی دۆستانه له ،بیرتیژ
تیدا   کوردایه له ،بات و تکۆشان دا قابوی خه  چاالکی شۆڕشگرانه له ،ند  و بیرمهست باده
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م  ئهکورت و کرمانج  .بوو ،بدۆست ده زا و ئه رکی شاره بدا خونه ده  ئه له ،وتوخواز کی پشکه کوردستانییه
   .بوو  )هره ی به ڕه ستپه شه گوه( و نی ئه س گوته شرکۆ بکهکو  بوو به ی نهمرۆڤکی ئاسای

ژار و  ک همن و هه سانی وه کو هی که به ،  نییه م وتاره ری ئه  هی نوسه وه ره ی سه سف و ستایشانه م وه ئه
دار و  زنه مارف خه .دسوڵ و  فا ڕه ددین مسته عیزه .ر و د زهه مال مه که . و د ن زاده سه بدوی حه عه

 . د و ی بیانی وره ری گه  کریس کۆچرای نوسه و زا نوریزاده لیه ناوبانگی ئران عه نوسی به ڕۆژنامه
 ی دواییان نازناوی مه  جۆرک ئه به ، نسا یه ڕه تی فه پشوی کاروباری مرۆڤایهزیری  ری وه برنارد کوشنه

   . قاسملو دابوو به )ری ئاشتی مبه پغه(
ر و  ی خۆی ناسراوترین ڕابه مه رده و سه تا ئه )گوت  پیان دهخۆیرانی  نگه ک هاوسه وه( حمان کاک ڕه

ر و   نوسهدار و تمه هسانی دیپلۆمات و سیاس کجار زۆر که کی یه یه ژماره ، جیھاندا ی کورد بوو له رکرده سه
 تی یهتیی و هاوڕ ندی دۆستایه یوه ناسی و په ری جیھاندا ده رتاسه  سه نوسانی له و ڕۆژنامه ڕوناکبیر

  م حیزب له که ک یه وه ، حزبی دیموکرات م بوو که وڵ کۆششی ئه  هه ر به هه .بوو یاندا هه گه  لهرمی گه
ری کورد بوو   ڕابه تاکه .یرناسیۆنالی جیھانی ندامی ڕکخراوی سۆسیال ئینته  ئه بووه ،مژووی کورد دا

 کاندید  ی کورد بوو که رکرده  سه تاکه ، باشی بزانت وت زمان به  حه وروپا خوندبتی زیاتر له  ئه  له که
  ژده  ناو حزبی دیموکراتدا کاری کرد و هه ناوبراو چل ساڵ ب دابان له .تی ئاشتیی نۆب کرابوو بۆ خه

  . بوو م حزبه سایش سکرتری ئه
و  پاڵ ئه کی سیاسی تر له یه رکرده ر سه ک هه  قاسملوش وه که ،ش بگوترتت وه بت ئه دا ده ت لره به هه
 ڕای  ترینیشیان به وره گه ، وتوه شدا که ه ر هه  سه  و به بووه نه )عسوم مه( یدا تییه لھاتویی و زانایهموو  هه

  ی به که نجامه  ئه که ،ی که ره  دوژمن و داگیرکه  به وهی بو یه ڕی و دپاکی و متمانه و خۆشباوه من ئه
  کانی له ه  هه  که یه وه م گرنگ ئه به . وه وته لکههیدبوونی خۆی و هاوڕکانی   شهساتی  کاره  وه داخه
کی  یه وه ی داخه تا ئستا هیچ لکۆینه جگه .ست و نیاز به  مه ک به  نه  بووه وه نجامی دسۆزی و کاره ئه
م  کانی ئه بات و نووسینه ر کار و خه سه  له  نه هید بوونی وه ر چۆنتی شه سه  له کادیمی و زانستی نه ئه
  که ، کراوه  نه یه رکرده سه
ندان  تی چه  بابه مانه ئه

ر و تزی  ی ماسته نامه
   .دکتۆران

  ه م که وه ئه  داخه به
  لهی کورد  یه رکرده سه
 31/7/1989رواری به
ڵ  گه ر مزی گفتوگۆ له  سه له 

رانی جمھوری ئیسالمی  نونه
ننای   ڤییه ئراندا له

 )شیئوستر( مسا ختی نه پایته
بدوی  تی عه  هاوڕیه به

ی  ندامی کۆمیته قادری ئه
تی حزبی  رکردایه سه

داخ و ی  ی جگه وه ئه .تیرۆر کران ،ر و مامۆستای زانکۆ سوڵ نوسه ڕهحمود  مهفازڵ دیموکرات و 
  رخۆنه ده  به دیزهندی ئابوری و سیاسی  وه رژه ر به به  له ساته م کاره ئهی   تا ئستا دۆسیه ریشه سه که

   . وه ته  شاردراونه مساوه تی نه ن حکومه  الیه کانی له  و نھنیه کراوه
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 کاتی گفتوگۆدا  مدا و له ی بیسته ده  کۆتایی سه  له هیدانه م شه ی ئه   و ناجوامرانهردانه تیرۆرکردنی نامه
چت و بۆ شکست   بیری مرۆڤ بۆی ده که ترن  دڕنده وه دوژمنانی کورد زۆر له ، وه لماندیه جارکی تر سه

ها و  نی هیچ به  خاوهها روه هه  وه نه  ناکه وا و نامرۆڤانه کی ناڕه  هیچ ڕگایه پ هنانی کوردیش کۆ له
 کیس  کو له چوو به ت نه  کیس حزبی دیموکرات و کوردی ڕۆژهه لهر  قاسملو هه .وشتکی سیاسی نین ڕه
  په چهر و   دیموکراتخواز و تکۆشه کک له ڕاست یه تی ناوه  ڕۆژهه بگره ،لی کوردستان چوو موو گه هه

 . د رکرده ر و سه ی ڕابهکردنهید ی شه  ساه ڤده  یادی حه له .ستدا ده کانی له نه گمه  ده وتوخوازه پشکه
   . گوڵ و روناکی بت کانیان پ له زاران سو درود بۆ گیانی پاکیان و گۆڕه قاسملو و هاوڕکانیدا هه

 ،س ی کورد شرکۆ بکه وره ی شاعیری گه  که  شیعره خشانه  په  له ند ده م چه وت به مه  کۆتایی دا ده له
   ..م واو بکه م ته که تی وتاره ویهقاسملو دا گوت .هید بوونی د ی شه  ساه  یادی ده  له که
  ڕوا با بوا ند ئه مان چۆن و چه زه

   ئاو قاسملو بووه به
  کرێ؟  یاد ئه ئاخر ئاو چۆن له
   ..تاو  هه قاسملو بووه به

  وه؟ چته تاو چۆن بیر ده ئاخر هه
   .. کۆتر قاسملو بووه به

  ج د؟ ئاخر کۆتر چۆن ناو دمان به
  ئازادیواری   هه قاسملو بووه به

  مرێ؟ واری ئازادی چۆن ئه ئیتر هه
  

  
  /کان رچاوه سه

  14/7/2005ی 113ژ  ،ی ئاسۆ رۆژنامه، عروفی فای مه ـ مسته
  13/7/1999 ی 20ی کوردستان ژ  ـ مانگنامه

  


