بابەتێیک ئاوێنە :ئایا تاڵهبانو نهوشیوان مستهفا هاوكارن ئیانیان كردووه لهتیۆركردن قاسملودا؟ و
رونکردنەوهی مالزم عومەر
ا
پێشمەرگەکان :ئاوێنە بابەتێیک بڵو کردهوه لە ژێر سەردێری " ئایا تاڵهبانو نهوشیوان مستهفا هاوكارن
ئیانیان كردووه لهتیۆركردن قاسملودا؟" دوای  5رۆژێک مالزم عومەر رونکردنەوهیەیک بۆ ئاوێنە ناردوه
لە ژێر سەردێری " ڕونکردنەوهیەک لە (مالزم عومەر)هوه لەبارهی پەیوهندیەکان (دکتۆر قاسملو) و (مام
ی
سایت
جەالل و کاک نەوشیوان)" کە چەندین نامەی تێدایە کە بە پێویستمان زان لیهدا بۆ خوێنەران
پێشمەرگەکانیان دابنێێ.
ی
دهق نووسینەکان

ئایا تاڵهبانو نهوشیوان مستهفا هاوكارن ئیانیان كردووه لهتیۆركردن قاسملودا؟
2022-07-14

ئا :ئاوێنه

فهرماندهیهیک سوپای پاسداران كۆماری ئیسالیم ئیان له نامهیهكدا وردهكارن تیۆرکردن عهبدولرهحمان
ا
قاسملو دهخاته ڕو ،ئەو دهڵ "تاڵهبانو نهوشیوان مستهفا ئهوپهڕی هاوكارییان لهگهڵ "محهمهد
جهعفهر سهحراڕوودی" بۆ زهمینەسازی کردن بۆ ئەنجامدان گفتوگۆکان نێوان قاسملوو شاندی کۆماری
ئیسالیم ئیان".
ا
"محهممهدی نوری زاد" كه پێ ی
شی یهكێك بوه لهكهسه نزیكهكان"عهیل خامنهن" رێبهری باڵی كۆماری
ا
ئیسالیم ئیان ،نامهی یهكێك له فهرمانده دهركراوهكان سوپای پاسداران بڵوكردۆتهوه كه تێیدا بایس
وردهكارییهكانو چۆنێ یت تیۆركردن دكتۆر "عهبدولرهحمان قاسملو" سكرتیی حین دیموكرات دهكات.
ا
ئهوهی لهم نامهیهدا جت سهرنجه ئاماژهدانه به رۆڵ "تاڵهبان" سكرتیی گشتت یهكێتت نیشتمان
كوردستانو "نهوشیوان مستهفا" ،جێگری ئهو ی
كان تاڵهبان لهئامادهکارن کردن بۆ ئەنجامدان ئەو
گفتوگۆیانە.
ئهو نامهیه كه بهناونیشان "دووهمێ نامهی فهرماندهیهیک دهركراوی سوپای پاسداران بۆ محهممهدی
ا
نوری زاد"هو له ماڵپهڕی فهریم نوری زاد خۆیدا بڵوكراوهتهوه ،تێیدا بایس"محهمهدی جهوادی" نارساو
به"محهمهد جهعفهری سهحراڕودی" دهكات كه چهندین پۆ ی
ست له كۆماری ئیسالمیدا ههبوهو زۆربهی
پۆستهكانیش ئهمت بون .

ا
نوری زاد ساڵ  1951لهدایكبووه .خاوهن بڕوانامهی دكتۆرایه لههونهردا .سیناریستو رۆژنامهنوسێیک
ا
ا
بهناوبانیک ئیانهو چهندین كتێت ههیه .لهدوای شۆڕیس ساڵ 1979ی ئیانهوه تا ساڵ  2009یهكێك
لهالیهنگرانو متمانهپێكراوان عهیل خامنهن بوو .بۆ ماوهی چهندین ساڵ یهكێك بوه له نووسهران دیاری
رۆژنامهی "كهیهان" كه راستهوخۆ سهر به عهیل خامنهییه .چهند فیلمو دۆكیۆمێ ی
نت دروستكردوه
ا
بهتایبه ین لهسهر فهرماندهكان ئیان ،بەڵم دواتر بوه بەیەکێک لەرهخنەگرو ناڕازییەکان کۆماری ئیسالیمو
خامەنەن رابەرو بەهۆی هەڵوێستەکانیەوه خراوهتە زیندانەوه.

ئەوهی لەم نامەیەدا هاتوه گیانەوهی فەرماندهیەیک سوپای پاسدارانەو لەدیدی کۆماری ئیسالیم ئیانو
ئیانچێتییەوه روداوهکە دهگیێتەوهو مەرج نییە ئەوهی وتویە ین راست بن ،چونکە بەشێیک رون شوێت
دانیشتنەکەو شانۆی تیۆر کردنەکەی قاسملوو هاوڕێکان لەگەڵ ئەم گیانەوهیەدا تەواو ناکۆکو
ی
پێچەوانەیە ،جگە لەوهی کە ئاشکرایە تاڵەبانو نەوشیوان مستەفا بەمەبە ی
ئاشت
ست بەدیهێنان
ا
لەرۆژهەڵ ین کوردستان زهمینەسازییان بۆ ئەو گفتوگۆیانە کردوهو لەنیە ین شاراوهی شاندی ئیان ئاگادار
نەبون.

ئەم فەرماندهیەی پاسداران یهكێك لهئهندامان وهفدی كۆماری ئیسالیم ئیان بوه كه بۆ وتوێژ لهگهڵ
دكتۆر قاسملو رهوانهی نهمسا دهكرێو له ی
كان وتووێژدا قاسملو دهكوژرێت .لهم نامهیهدا ناوی
فهرماندهکە نههێیاوهو تهنیا لهكۆتان نامهی یهكهمدا بۆ نوریزاد نوورساوه "ئهلف ـ میم" ،فهرماندهی
دهركراوی سوپای پاسداران.

زایم ال میل سهحراڕودی

ئهو فهرماندهیهی سوپای پاسداران لهسهرهتای نامهكهیدا بۆ نوریزاد دهنوویس :ئهگهر رۆژێك
بهههڵكهوتیش بوو رێت كهوته نووسینگهی عهیل الریجان ی
(کان نوسیت نامەکە سەحرارودی بەرپریس
نوسینگەی الریجان بوه) حهتمهن چاو لهالمیل بهرپریس نوسینگهكهی بكه .شوێت زامێك بهالملیهوهیه.
ئهو جت زامه دكتۆر قاسملو رێبهری حین دێموكرات چهند چركه پێش كوژران بهالمیل سهحراڕودییهوه
بهجێیهێشت .
ا
ئهو فهرماندهیهی سوپای پاسداران ئاماژه بهوه دهکات كه لهساڵ كۆتان شهڕی ههشت ساڵهی نێوان
ا
ی
شكست زۆر لهبهرامبهر عیاقدا دهن ،دهڵ كه بهشێیک فهرماندهكان
ئیانو عیاقدا ،ئیان له باشور توویس
ا
سوپا دژی موحسیت رهزان بون ،شهڕكردنیان له ناوچه شاخاوییهكان رۆژئاوای ئیان (رۆژههڵنی
كوردستان) پێ ی
باشی بوو ،بۆیه خۆیان لهپهراوێز دهرباز كردو بههاوكاری "یهكێتت نیشتمان كوردستان
ی
"پارن دیموكر یان كوردستان عیاق" بەرسۆکایە ین مەسعود بارزان
عیاق" بهسهرۆكایه ین جهالل تاڵهبانو
توانیان تاكتیكو ی
سیاتیییهكان شهڕهكه بگۆڕن.

پهیوهندی سهحراڕودی لهگهڵ تاڵهبانو نهوشیوان مستهفا
ا
لهنامهكهدا هاتوه "مهسهلهی سهرهیک لهناوبردن سهدام بو ،بهڵم لهگهڵ ئهوهشدا بهدوای چهند
ا
ئامانجێیک ئهمتو ئابوریشهوه بوین .قهرارگای"ئارایم حهمزه" بهفهرماندهن"هیدایهتوڵڵ لوتفیان"و
ا
"ئهحمهدی موقهدهم" لهسهرهتاوه راپهڕاندن كارهكانیان گرته ئهستۆ ،بهڵم بهو بۆنهوه كه توانای
پێویستیان بۆ سهركهوتن نهبو ،قهرارگایهیک نوێ بهناوی "قهرارگای رهمهزان" دامهزرا .ئهم قهرارگایه ههم
كارهكان سوپای "بهدر"ی ئاراسته دهكردو ههم پهیوهندییهیک بهردهوایم لهگهڵ "تاڵهبان"و جێگرهكهی
"نهوشیوان" ههبو" .محهمهد جهوادی" كه بهناوی خوازراوی "محهمهد جهعفهر" لهسوپای قودسدا
كاری دهكرد ،لهقهرارگای رهمهزانهوه دهستیكرد بهكاری تیۆری ی
ستو ئهمت .ناوبراو بههۆی ئهو
نزیكایهتییهی كه لهگهڵ ژمارهیهك لهگهوره بهرپرسان سوپای پاسدارانو كۆماری ئیسالیم له تاران
ههیبوو ،بو بهناوێك لهناو ناوانداو ههر ئهمهش بوه هۆی ئهوهی ببێته بهرپرسو ڕازداری پهیوهندییهكان
قهرارگای رهمهزان لهگهڵ نهوشیوان".
ی
شكست شهڕ
لهبهشێیک دیكهی ئهو نامهیهدا ئاماژه بهوه كراوه كه دوای ئهوهی ئیان بهرهو ئهوه دهچو كه
لهبهرامبهر عیاقدا قبوڵ بكات ،رهفسهنجان سهركۆماری ئه ی
وكان ئیان نیگهران ئهوه بو كه دوای شهڕ
هیهكان ئۆپۆزسیۆنو سهركردهكان ئهو هیانه كێشه بۆ كۆماری ئیسالیم دروستبكهن .بۆیه ژورێیک
عهمهلیات پێكهات كه تێیدا "عهیل خامنهن ،رهی شههری ،حوسێ شهریعهتمهداری ،عهیل ئهكبهر
ویالیه ین ،مهنوچێهر موتهیک ،عهیل ئاقا محهمهدیو لهالیهن سوپای پاسدارانیشهوه موحسیت رهزان،
زوڵقهدرو لهتیفیان" ئهندام بون.
ئهم ژووره لی ی
ست  100كهیس لهنەیاران كۆماری ئیسالیم ئاماده دهكات كه ناوی دكتۆر قاسملوو مهسعود
رهجهوی تێدا دهن .بۆ ئهم مهبهسته گروپێك بۆ تیۆركردن قاسملو بهسهرۆكایه ین"محهمهد جهعفهر
سهحراڕودی" پێكدههێیێت .ناوبراو جگه لهكۆكردنهوهی زانیاری ،بهشێوهیهك كه گونجاو بایه دهبوو
ی
ئاشتو پێدان چهند ئیمتیازێك بهحین
دهرفهتێك بۆ چاوپێكهوتن لهگهڵ قاسملو بهبیانوی وتوێژی
دیموكر یان كوردستان ئیان پێكبهێت .لەمەدا تاڵهبانو نهوشیوان ئاسانکارییان بۆ کرد کە "بەمەبە ی
ست
ی
ئاشت" کۆببنەوه.
ئەنجامدان گفتوگۆو گەیشتنە رێککەوتت

دانوستانو پالن تیۆركردن قاسملو
ا
لهدرێژهی نامهكهیدا ئهو فهرماندهیهی سوپای پاسداران دهڵ "قاسملو بهو بۆنهوه كه مرۆڤێیک وشیارو
زیرهك بو ،ئاماده نهبو وتوێژ لهگهڵ سوپادا بكاو رایگهیاند كه ئامادهیه بهشێوهیهیک دیپلۆماتیك لهڤیهننای
ا
پایته ی
خت نهمسا لهگهڵ دیپلۆماتالران كۆماری ئیسالیم وتوێژ بكا .ئهم بابهته لهالیهن ئیانهوه وهڵیم

ئهرێت وهرگرتو سهحراڕودیو دوو ئهندایم دیكهی سوپای پاسدارانو دو ئهندایم وهزاره ین ئیتالعات وهك
ا
دیپلۆمات رهزامهندی وهزاره ین دهرهوهی نهمسایان بۆ وهردهگیێتو رهوانهی ئهو وڵته دهكرێن.
سهحراڕوودی دوای ئهوهی دهگاته نەمسا بهبڕیاری "عهیل ئهكبهری ویالیه ین" (وهزیری دهرهوهی ئه ی
وكان
ا
ئیان) ههوڵدهدات بهتهنیا بۆ خۆیو دكتۆر قاسملو لەڤێالیەیک دهوروبهری ڤیهننا كۆببنهوه ،بهڵم قاسملو
ئهم پێشنیاره رهتدهكاتهوهو نوسینگهكهی خۆی كه لهشوقهیهكدا لهڤیهننا بوو وهك شوێت دانیشتنهكه
دیاریدهكاتو یاریدهدهرهكانیش ئامادهی دانیشتنهكه دهبن.

دوای ئهوهی قاسملو ئهو شوێنه بۆ وتوێژ دیاریدهكا ،پالن تیۆرهكه دادهڕێژرێت .سهحراڕودیو كهیس
دوهم بهناوی "بزۆرگیان"و كهیس سێیهم به ناوی "شا مێهری" دوای نیوهڕۆی رۆژی 13ی تهموز
لهباڵوێزخانهی ئیانهوه دهچنه شوێنه دیاریكراوهكهی قاسملو .ههر كام لهو یس دیپلۆماته دهمانچهیهیک
ا
جۆری  65/7میلی ی
مییان پێدهبێت .لهوێ سهحراڕودی داوا دهكات كه خۆیو قاسملو دوو قۆڵ قسه
ا
بكهن .ئهو دهڵ "پهیایم تایبه ین پێیهو ئهوهنده پێداگری دهكات كه قاسملو رازی دهنو دهچنه ژوورێیک
دیكهو دوو دیپلۆماتهكهی دیكهش لهگهڵ یاریدهدهرهكان قاسملو چاوهڕوان دهبن".

روداوهكه لهزمان سهحراڕودییهوه
ا
ئهو فهرماندهیهی سوپا له نامهكهیدا بۆ"نوریزاد" دهڵ كه راستهوخۆ لهخودی"سهحراڕودی"م بیست
كه ی
ون "لهگهڵ قاسملو چوینه ژورێیک دیكه .وتوێژهكان كورت بون .كارهكهم گهیانده شوێنێیک چەپەک.
بهجۆرێك كه وتوێژه كورتهكهمان خیا بو بهشهڕه قسهو دهنگمان بهرز كردهوه .من (سهحراڕودی) دهستم
بۆ دهمانچهكهم بردو تهقهم لهقاسملو كرد .تهقهكهم مێشیک نهپێكاو نهیكوشت .بریندارم كردو لهسهر
ی
دروست تهقه بكهم .قاسملوش دهمانچهی پێبو .ئێستا نۆرهی
ئهرز كهوت .پهشۆكامو نهمتوان دواتر به
ئهو بو كه یهكهم گولەو دووهمێ گوله لهبن باڵمو ال ملم بدا .دواجار یهكێك لهگولهكان من مێشیک
ی
كوشت".
قاسملوی پژانو

هاوكات بهههمان شێوه لهدهرهوهش دوو دیپلۆماتهكه تهقه لهیاریدهدهرهكان قاسملو دهكهن .لهم
دهرگیییهدا "شامێهری"ش گولهی بهردهكهوێو یاریدهدهرهكان قاسملوش لهخوێندا دهكهون.
"بزۆرگیان" كه پهشۆكا بوو دهچێته ژوورهكهی قاسملو دهبیت قاسملوو سهرحراڕودی كوژراون .ده ی
ست
شامێهری دهگرێو لهشوقهكه دهچنه دهرهوه .هێشتا زۆر دورنهكهتبونهوه كه دهنیک ئاژێری پۆلیس دێت،
بزۆرگیان ده ی
ست شامێهری بهردهداتو خۆی دهگهێنێته ماڵێیک متمانهپێكراو.
ا
سهبارهت بهم روداوه ئهو فهرمانده دهركراوه دهنویس چیۆكێیک دیكهش دهڵ "هاوكات لهگهڵ شهڕه
قسهی قاسملوو سهحراڕودی كه خۆی جۆرێك سیگناڵ بوه بۆ دهستپێكردن دهرگیی ،بزۆرگیانو
شامێهری سهرهتا یاریدهدهرهكان قاسملوو دهكوژن .شامێهری بهتهقهی قاسملو بریندار دهنو

سهحراڕودی قاسملو تیۆر دهكاو بزۆرگیانیش دهحەپەیسو بهههڵه لهسهحراڕودی دهداتو برینداری
دهكاتو بهپهله لهگهڵ شامێهری لهشوقهكه ههڵدێن ".

دوای تیۆرهكه

سهبارهت به دوای رووداوهكه له درێژهی نامهكهدا هاتووه "ئیتالعاتییهكان لهباڵوێزخانهی ئیان بهردهوام
بهدواداچون بۆ روداوهكه دهكهنو زانیارییهكان دهدهنهوه بهمهنوچێهر موتهیک .سهرهتا ههواڵهكان باسیان
لهكوژران سهحراڕودیو ونبون شامێهری دهكرد .چهند كاتژمی دواتر تهلهفزیۆن نهمسا راپۆرتێیک
ا
سهبارهت بهرووداوهكه بڵو كردهوه كه تێدا دیار بوو سهحراڕودی بێهۆشهو لهنهخۆشخانهیه.
ا
لهكاردانهوهیهكیشدا ژوری عهمهلی یان ئیان ههواڵێیک بهناوی وهزاره ین دهرهوه بڵوكردهوه كه گوایه
بهمهبه ی
ست چارهسهركردن كێشهكان وتوێژێیک گرنگ لهنێوان دیپلۆماتهكان ئیانو عهبدولرهحمان
ا
قاسملودا لهئارادا بوه ،بهڵم رێكخراوی موجاهیدیت خهلق كه پێیخۆش نهبوه ئهم رێككهوتنه بكرێ،
هیشیان كردۆته سهر نوسینگهی قاسملوو ناوبراوو یاریدهدهرهكانو دیپلۆماته ئیانییهكانیان كوشتوهو
وهزاره ین دهرهوه بهرامبهر بهگیان دیپلۆماتهكان ،دهوڵه ین نهمسا به بهرپرسیار دهزان.
چهند كاتژمی پاش روداوهكه شامێهری بهبرینداری دهكهوێته ده ی
ست پۆلیش نهمساو دهردهكهوێ كه
كێیهو ناسنامهكهی چییه .رۆژێك دواتر وهفدێیک وهزاره ین دهرهوهی ئیان دهگاته نهمساو لهگهڵ "كۆرت
ڤالدهایم" راوێژكاری ئه ی
وكان نهمسا كۆدهبنهوهو داوای گواستنهوهی بریندارهكان بۆ تاران دهكهن .یانزه
رۆژ دواتر سهحراڕوودیو شامێهری دهگوازرێنهوه بۆ تارانو لهنهخۆشخانهی سوپا چارهسهر دهكرێن .
ا
لهكۆتان گیانهوهی ئهم رووداوهدا ئهو فهرماندهیهی سوپای پاسداران دهنوویس "ئهگهرچ دوای سكاڵی
ا
بێوهژنهكهی قاسملو دادگا داوای رادهستكردن ئهو دوو دیپلۆماته ئیانییهی كرد ،بهڵم پهیوهندییهكان
نێوان ڤیهنناو تاران رێگای لهمه گرت".

تاڵهبان سهحراڕودی دهرباز دهكات
ا
له درێژهی ئهو نامهیهدا ئاماژه به پۆسته جۆربهجۆرهكان سهحراڕوودی له ماوهی ساڵن رابردوودا له
ا
كۆماری ئیسالیم كراوهو ههروهها بایس رۆڵ ناوبراو له سوپای بهدرو دروستكردن سوپای مههدی
ا
لهعیاق دهكاتو دهڵێت "كه لهو ساڵنهشدا لهگهڵ دۆسته دێرینهكان لهیهكێ یت نیشتمان ،واته تاڵهبانو
جێگرهكهی ئه ی
وكان (نهوشیوان مستهفا) پهیوهندی بهردهوایم ههبوه".
لهكۆتان ئهو نامهیهدا ئاماژه بهوه دهکات كه سهحراڕودی له دهوڵه ین پێشووی ئهحمهدی نهژاددا جێگری
ا
ا
بهرپریس باڵی ئهنجومهن ئاسایش نهتهوهن ئیان بوه ،كه "له11ی تهموزی ساڵ 2007دا ناوبراو
ا
لهههولی لهالیهن هیهكان ئهمریكاوه گهمارۆ دهدرێ ،بهڵم دهستبهچ تاڵهبان دێته ناو مهسهلهكهوهو
ا
بهپهله ئازادی دهكاتو دهگهڕێتهوه ئیان ،كهچ ئهو چهند كهسهی كه لهگهڵ بوون لهو رۆژهدا دهستگی
كرانو بۆ ماوهی چهند مانگێك دییل ئهمریكییهكان بوون".

***

ڕونکردنەوەیەک لە (مالزم عومەر)ەوە لەبارەی پەیوەندیەکان (دکتۆر قاسملو) و (مام
جەالل و کاک نەوشیوان)

له سای یت ئاوێنه بابەتێکم خوێندهوه لەسەر خوالێخۆشبوان (مام جەالل و کاک نەوشیوان) کە گوایە
دهستیان هەبووه لە تیۆر کردن (شەهید قاسملو) و هاوڕێکان دا.
بەر لە هەموو شت ،پێم ناخۆشبوو لە سای یت ئاوێنە کە خاوهن ڕێزو جێگەی متمانەی خەلکە ،ئەو هەواڵە
ا
چەواشەکەره بڵوبێتەوه .بابەتەکە سەرلەبەری ناڕاستە و بەنده وهک شایەتحاڵێیک ئەو میووه بە ئەریک
خۆیم ئەزانم ڕونکردنەوهی لەسەر بدهم.

لە دڵمەوه خەفەتبارم کە (مام جەالل و کاک نەوشیوان) لە ژیاندا نەماون ،هەتا بەرگری لە خۆیان بکەن
ا
ی
و بە بەڵگەی زیندوو وهڵیم ئەو تۆمەتە ناڕهوایانە بدهنەوه .من بە ئەریک ئەخالق و ویژدان خۆیم دهزانم
ا
کە وهک شایەتحالێک و وهک ئەوهی ئاگاداری ڕوداوهکەم ،لەڕن ئەم ڕونکردنەوهیەوه وهڵیم ئەو هەواڵە
ناڕاست و هەڵبە ی
سیاوه بدهمەوه بۆ میوو.

مام جەالل وکاک نەوشیوان و بەنده هاوڕن زۆر نزییک شەهید دکتۆر قاسملو بووین .بەنده زۆر سەرسام
ا
بووم بە توانا و زیرهیک و لێهاتوون دکتۆر قاسملو کە دکتۆرای لە ز ی
انست ئابوریدا هەبوو ،بەڵم شارهزان
ا
لە زۆربەی بوارهکاندا هەبوو ،بەتایبە ین ئەدهب و هونەری کوردی .پەیوهندیمان بە جۆرێک بوو ،کە ساڵ
 ١٩٨٥لەسەر ناکۆیک و کێشە ناوخۆییەکان یەکێ یت ،بەنده دهستملەکارکێشایەوه ،بەڕێز مام جەالل دکتۆر
قاسملوی ڕاسپاردبوو کە قسەم لەگەڵدا بکات بۆ کارکردنەوه لەگەڵ یەکێ یت.

ا
لە کۆتان ساڵ  ١٩٨٢دا ،کە هییس گەوره کرایە سەر حزن دیموکرات و کۆمەڵەی ئیان ،لە حزن
ا
دیموکرات ،مامۆستا عەبدوڵی حەسەن زاده ،کە ئەندایم مەکتەن سیایس حزن دیموکر یان ئیان بوو
هات بۆ المان بۆ ناوزهنگ ،داوای یارمە ین و هیی لێکردین ،خوالێخۆشبوان مام جەالل و کاک نەوشیوان
و بەنده وهکو بەرپریس مەکتەن عەسکەری لەگەڵیدا کۆبوینەوه .
ڕاستەوخۆ مام جەالل فەرمانیدا کە هی کۆبکەینەوه و بەنده وهکو بەرپریس هیهکان یەکێ یت چووم بۆ
هاوکاری حزن دیموکر یان ئیان و کۆمەڵەی زهحمەتکێشان کوردستان ئیان .بە هیێیک  ٢هەزار کەیس
بەشداری شەڕهکانمان کرد .ئەو بەڕێزانەی کە لە ناو حزن دیموکر یان ئیان و کۆمەڵەی زهحمەتکێشان
ا
کوردستان ئیان کە لە ژیاندا ماون ،شایەتحاڵ ئەو ڕوداوهن .تەنانەت کە شەڕهکان توند بوون ،مام جەالل
هاتە دیوی کوردستان ئیان لەگەڵ شەهید دکتۆر قاسملۆ پێکەوه سەرپە ی
رشت شەڕهکانیان دهکرد.
ا
سەبارهت بەشەهیدکردن (دکتۆر قاسملۆ) لە ساڵ  ١٩٨٩دوای ئەنفالەکان ،ئەو زهمەنە (کاک
ا
نەوشیوان) لە دهرهوهی وڵت بوو؛ هیچ ئاگای لە گفتوگۆی حزن دیموکر یان ئیان نەبوو( .کاک
نەوشیوان) ئەو کات لە فەرهنسا بوو( .شەهید قاسملۆ) لە پاریس کاک نەوشیوان دیبو و پت وتبوو
ماوهیەک لە پاریس بمێنەرهوه لە ڕێگەی (دکتۆر کەنداڵ)هوه ئیقامەی فەرهنسات بۆ وهردهگرم .واتە کاک
نەوشیوان دوربوو لە گفتوگۆکان نێوان دهوڵە ین ئیان و دیموکرات.
(بەرێز مام جەالل) لەسەر داوای دهوڵە ین ئیان کەوتە نێوان دهوڵەت و حین دیموکر یان ئیانەوه.
خت نەمسا لە ما اڵ (کاک خەبات کەریم مەعروف) ده ی
جەولەی یەکەیم گفتوگۆکەیان لە ڤێنای پایتە ی
ست
پێکرد؛ مام جاالل ،کاک خەبات و چەند کادرێیک ئەو زهمانەی (ی.ن.ک) ڕاسپارد لە چەند ژوورێک دانیشن
بە دهمانچەوه بۆ پاراستت (دکتۆر قاسملو) .

کاتێک (مام جاالل) گەڕایەوه بۆ کوردستان ،ئەو زهمانە لە قاسمە ڕهش بووین لەسەر سنوری عیاق و
ئیان ،بایس گفتوگۆکان بۆ مەکتەن سیایس گیایەوه؛ مام جەالل ی
ون وهفدی ئیان گەڕاونەتەوه بۆ ئیان
بۆ ئەوهی ئەنجایم گفتوگۆکانیان بە بەرپرسان سەروو خۆیان بڵێ .
ا
دوای ئەوه( ،مام جاالل) لە رێگەی ئیانەوه بە نیازی سەفەربوو بۆ دهرهوهی وڵت( .مام جەالل) پێش
ڕۆشتت بۆ ئیان ،نامەی بۆ (د.قاسملو) نویس کە ئەو زهمەنە بارهگاکانیان لە بناری قەندیل بوو ،بۆی
نوسیبوو لە تاران بەرپرسان ئیان دهبینم و قسەیان لەگەڵ دهکەم لەسەر دانیشتت دووهەیم گفتوگۆکان
نێوان ئێوه و نوێنەران دهوڵە ین ئیان کەی و لەکوێ دهست پێبکاتەوه .بۆ (دکتۆر قاسملۆ)ی نوسیبو ،کات
و شوێت کۆبونەوهکە بە بروسکە بۆ (مالزم عومەر) دهنیم و ئەویش بە نامە جە ی
نابت لێئاگاداردهکاتەوه.

ا
نوسینگەی تاران (ی.ن.ک) جیهازی ڕاکاڵ لێبو .دوای ماوهیەک لە سەفەرهکەی( ،مام جەالل)
ا
بروسکەی بۆ کردم ،نوسیبووی کەوا ئیانیەکان (بە تایبەت سوپای پاسداران کە سەرقاڵ گفتوگۆکان
بوون) وتویانە هەرکات بە تەواوی گەیشتینە ڕێکەوتن ،ئەوکات دهیخەینە بەردهست (ئیمام خومەیت)؛
کە ئەو فتوای لەسەردا ئی یی اطالعات و هیچ الیەنێک ناتوانن لە دژی بوهستنەوه.
پاش ماوهیەک ،سوپای پاسداران بە مام جەاللیان وتبوو کە هەندێک کادری یەکێ یت لە شاری سەردهشت
ا
بڵویان کردۆتەوه کە وا حین دیموکر یان ئیان بە نێوهند گیی (ی.ن.ک) خەریکن لەگەڵ دهوڵە ین ئیان
ڕێک دهکەون؛ اطالعات پێیان زانیوه وکارهکەیان لێتێکداوین ،ئێستا هیچ ئامادهییەکمان نییە بۆ دانیشتت
گەڕی دوهەم .مام جەالل بە بروسکە ئەمانەی بە من گەیاند ،تەنانەت ی
ون ئەمەش بۆ د.قاسملو بنوسە
کە ئیانیەکان بە ڕاستیانە ،یان دهیانەوێ ئێمە (واتە مام جەالل و ی.ن.ک) لە دانوستانەکان دوورخەنەوه.
من هەموو پەیامەکەی (مام جەالل)م بە نامە وهک خۆی بۆ (د.قاسملو) نارد.

دوان دهرکەوت ئیانیەکان بە (د.قاسملو)یان ڕاگەیاندبوو کە ئێمە سوپایس (ی.ن.ک) و مام جەالل
ا
دهکەین کە ئێمەیان بە یەک گەیاند؛ بەڵم ئێمە هەردووالمان ئیانێ و پێویستمان بە نێوهندگیی نەماوه.
پێشبینیەکەی مام جەالل ڕاست دهرچوو کە وا ئیانیەکان ویستویانە مام جەالل و (ی.ن.ک) لە
نێوهندگیی دوورخەنەوه ،بۆ ئەوهی بتوانن بە ئاسان پیالن تیۆرکردن (د.قاسملو) جێبەجێبکەن.
ا
دهرکەوت جەولەی دووهەیم دانیشتنەکەیان بەن ئاگاداری مام جەالل و یەکێ یت ،لە ماڵ (شەهید فازییل
مەال مەحمود) بوو ،جگە لە (د.قاسملو ،و د.فازیل) ،ئەندامێیک کۆمیتەی ناوهندی حین دیموکراتیشیان
شەهید کردو و چونە ڕیزی شەهیدان کورد و کوردستانەوه .بەداخەوه شەهیدبون دکتۆر قاسملو
گورزێیک کوشندهی لە خەبات و تێکۆشان گەیل کورد لە ناوچەکە و بەتایبە ین یەکێ یت دا لەو سەردهمەدا.

پاش شەهیدکردن دکتۆر قاسملۆ ،خیانەکەی کە خەڵیک چیک بوو ،دوو کچیش لت هەبوو ،لە دادگا
شایەتیدا و ی
ون کە وهسیە ین بۆ ئێمە کردوه کە ئەو پارانەی لە بانک هەیە ین ،یه خۆی نیە ،یه حزن
دیموکراتە و دهبێت تەسلییم حزب بکرێتەوه .تەنانەت کتێبخانەکەی خۆیش لە وهسێتنامەکەیدا
پێشکەیس حزی دیموکرات کردبوو.

درود بۆ گیان پایک شەهید قاسملو و شەرهفکەندی و سەرجەم شەهیدان کوردستان
ا
عومەر عەبدوڵ محەمەد (نارساو بە مالزم عومەر)
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