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وەک پێشەکی

«مووسا»کەی ئێمە
عەلی بداغی
بەهــاری ١٣٨١ی هەتــاوی لەگــەڵ هەژیــر عەبدوڵاڵپــوور لــە کۆمیســیۆنی
چاپەمەنیــی حیــزب هــەم هــاوژوور بوویــن و هــەم لــە دەســتەی نووســەرانی
ڕۆژنامــەی «کوردســتان» و بەشــیی فارســیی ڕۆژنامــەدا پێکــەوە هــاوکار
و هــاوڕێ .کوڕێکــی ڕەقەڵــەی مەشــرەفخۆش کــە ئــەوکات بــە تێکەڵەیــەک
لــە زاراوەی کەلهــوڕی و ســۆرانی قســەی دەکــرد ،زوو زوو ســەردانی
دەکردین« .مووســا» و هەژیر هاودەورەی فێرگەی پێگەیاندنی پێشــمەرگە
بــوون و بــۆ منــی پــاش ئــەوان هاتــوو بــۆ ڕیزەکانی شــۆڕش کەســایەتییەکی
ســەرنجڕاکێش و خۆشەویســت بــوون.
مووســا ســاڵی دواتــر لــە هێــزی پارێزگارییــەوە بــۆ چاپەمەنــی
گواســترایەوە و لــە بەختــی باشــم ئەمجارەیــان ئێمــە دوو بــە دوو بووینــە
هــاوژوور و هاوخەمــی یەکتــری .ئــەو دوو ســاڵ پێــش مــن هاتبــووە
ڕیزەکانــی حیزبــەوە ،بــەاڵم لــەو کاتــە بــە دواوە ئیــدی لێــک دانەبڕایــن،
تەنانــەت لەپــاش لەتبوونەکــەی ڕیزەکانــی حیــزب دوای کۆنگــرەی ســێزدەی
حیزبیــش نــەک هــەر هەمیشــە هاوڕێیەتیــی و هاودڵیــی نێوانمان پاراســتبوو،
بەڵکــوو بەهــۆی هاتوچۆیەکانــی مووســا بــۆ ماڵەوەمــان ،ئیــدی ئــەو ئێســتا
ئازێزێکــی کــۆڕی خێزانییشــمان بــوو.
نیزیــک  ٢٠ســاڵ هاوڕێیەتــی ،هۆگریمــان بــە مێدیــا و کاری هاوبەشــمان
لــە بــواری ڕاگەیاندنــدا زۆر قۆناغــی بــە ڕووی ئێمــەدا کــردەوە و ئــەوەی
مــن بەباشــی لــە مووســای فێــر بــووم ئــەوە بــوو کــە هــەر هەمــوو کات و
وزە و توانــای خــۆم بــۆ کار و ئەرکــە حیزبییەکانــم تەرخــان بکــەم .ئــەو
کــە هاتبــووە ڕیزەکانــی حیزبــەوە هێشــتا خەتــی ســمێڵی نەدابــوو ،بــەاڵم
توانیبــووی بــە هــەوڵ و ماندووبــوون و هەدانــەدان خــۆی پــێ بگەیەنــێ
و هەمــوو هــەل و دەرفەتــەکان بــۆ فێربــوون و پێشخســتنی لــە ڕیزەکانــی
حیزبــدا بقۆزێتــەوە و پلەکانــی بەرپرســایەتی و تەشــکیالتی هەتــا کۆمیتــەی
ناوەندیــی حیــزب ببڕێــت .چاالکیــی بەرچــاو و تێکۆشــانی کاریگــەر و
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شــوێندانەری مووســا بەتایبــەت لــە بــواری کاری ڕێکخســتن لــە نێوخــۆی
واڵتــدا ئەویــش لــە ناوچــەی هەســتیاری وەک کرماشــان ،ئــەوی بــۆ دەزگای
ئەمنیەتــی و تێرۆریســتیی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران کــردە ئامانجێکــی زۆر
گرینــگ ،ئەوەنــدە گرینــگ کــە ســااڵنێک پیالنــی لــەدژ بگێــڕن ،دێوجامــەی بــۆ
ڕابخــەن و بــۆ زەفەربــردن پێــی لێــی نیزیــک ببنــەوە و بــە پیــان و دەهــۆ
تێــرۆری بکــەن .هــەروەک لــە بەیاننامــەی کۆمیتــەی ناوەنــدی بەبۆنــەی
شــەهیدبوونیدا هاتبــوو مووســا باباخانــی کــە هێشــتا  ٤٠بەهــار لــە تەمەنــی
تێنەپەڕیبــوو ،یەکێــک لــە ڕێبــەرە الوەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
بــوو کــە بــە وشــیاریی سیاســیی زۆر و ئەرکوەخۆگریــی کەموێنــەوە هــەم
لــە ســەنگەری ڕاگەیاندنــدا و هــەم لــە بــواری کاری پێوەنــدی و ڕێکخســتن
بەتایبەت لە ناوچەکانی کرماشــان و خوارووی کوردســتاندا هەڵدەســووڕا.
کاری مێدیایــی و مەیدانیــی بەرچــاوی ئــەو کادرە دیــارەی ڕێبەریــی حیــزب
کــە ئومێــدی پاشــەڕۆژێکی پڕشــنگداری بــۆ حیــزب و نەتەوەکــەی لــێ
دەکــرا ،ئەویــان کردبــووە چەقڵــی چــاوی ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانــی ڕێژیــم.
بۆیــە بــەوردی بــۆی کەوتنــە پیــان و خســتیانە داو و شــەهیدیان کــرد.
بەڵــێ مووســاکەی ئێمــە زۆر لەمێــژ بــوو زراوی فیرعەونــی زەمانــی
بردبــوو ،ئەویــش بــە چــی؟ بــە چەکــی پێنووســەکەی و هــاوکات بــە بریقــەی
قەنناســەکەی ،بــە نووکــی قەڵەمەکــەی و بــە نەشــتەری ڕەخنەکانــی ،بــە
بەردەوامــی و شــێلگیری لەســەر ئەرکەکانــی و بــە ئیمــان بــە ڕەوایــی
و پیرۆزیــی خەباتەکــەی ،بــە وەفادارییەکــەی بــە ڕێبــازی شــەهیدانی
نیشــتمانەکەی و بــە مانــەوەی لــە ســەنگەردا و چۆڵنەکردنــی گۆڕەپانەکــە
ســەرەڕای هەمــوو هەڕەشــە و هێرشــەکانی دوژمــن .بــەاڵم فیرعەونەکانیش
دەزانن خەیاڵیان خاوە و بە شــەهیدکردنی مووســا ئامانجەکەیان نەپێکاوە.
چونکــی مووســا کــە خــۆی میراتگرێکــی بەوەجــی ڕێبەرانــی پێشــووتری
حیزبەکــەی بــوو ،میراتێکــی دەوڵەمەندیشــی لــە ئــاوەز و هــزری خەباتگێــڕی
بــۆ ڕێبوارانــی پــاش خــۆی لــەو ڕێبــازەدا بەجــێ هێشــتوە.
ئــەم یادنامەیــە ئەمەگناســییەکە لەپێنــاو ڕوحــی نەســرەوتوو ،بــەاڵم
هەمیشــە زینــدووی شــەهید مووســا باباخانــی .دڵنیــام ڕۆژێــک دێ گڵکــۆی
پیــرۆزی مووســا لــە گەرمێنــەوە دەچێتــەوە بێســتوون یــان تاقوەســان لــە
بــەری کوێســتان و ،دەبێتــە زیارەتگــەی ئەویندارانی سەربەســتیی نیشــتمان.
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 شــەهید مووســا باباخانــی کــوڕی مێهدیخــان و دایــە فیــروزەســاڵی١٣٦٠ی هەتــاوی لــە گونــدی کواڵنــی ناوچــەی ئاژوانــی ســەر بــە
شــاری کرماشــان لەدایــک بــوو.
 قۆناغەکانــی ســەرەتایی ،ناوەنــدی و دواناوەندیــی خوێندنــی لــەکرماشــان و کامیــاران بــڕی.
 ســاڵی  ١٣٧٨لــە تەمەنــی  ١٨ســاڵیدا هاتــە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتیکوردستان.
 لــە ئۆرگانەکانــی پارێــزگاری ،چاپەمەنــی ،تەشــکیالت ،پــەروەردە،تیشــک تیڤــی و کوردکانــاڵدا بەرپرســایەتیی گرتۆتــە ئەســتۆ و لەگــەڵ هــەر
ئەرکێکــی جیــاوازی حیزبــی ،هاوکات هاوکاریی کۆمیســیۆنی تەشکیالتیشــی
کــردووە.
 هۆگــری هونــەری فۆتۆگرافــی بــووە و ئــەو تایبەتمەندییــە لــە کارەمێدیاییەکانیــدا بەڕوونــی دیــار بــوو.
 ســاڵی ١٣٨٣بەشــداری دەورەی ســەرەتایی سیاســی بــووە و ســاڵی ١٣٨٩دەورەی نێونجــی سیاســی و دواتــر دەورەی کادری دەرەجــە ٣ی
بــە ســەرکەوتوویی تــەواو کــردووە .هەروەهــا بەشــداری چەنــد خولــی
مودیرییــەت و نیزامــی بــووە.
 لــە کۆنگــرەی ١٥ی حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتانی ئێــراندا بووەتــەئەندامــی جێگــری کۆمیتــەی ناوەنــدی.
 لــە یەکەمیــن پلینۆمــی دوای کۆنگــرەی ١٦ی حیزبــی دێموکراتــیکوردســتاندا بــە ڕاوێــژکاری کۆمیتــەی ناوەنــدی هەڵبژێــردرا.
 لــە کۆنگــرەی ١٧ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا بــە ئەندامــیئەســڵیی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هەڵبژێــردرا.
 -لــە مــاوەی ژیانــی پێشــمەرگانەیدا لــە چەندیــن مەئمورییــەت و جەولــەی
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پێشــمەرگانە بــۆ نێوخــۆی واڵت بەشــدار بــووە و لەکاتــی مووشــەکبارانی
قــەاڵی دێموکــرات لــە ١٧ی خەرمانانــی ســاڵی ١٣٩٧دا بــە ســەختی برینــدار
بوو.
 لــە مــاوەی کاری لــە بەشــی ڕاگەیاندنــدا ئامــادەکار و پێشکەشــکاریچەندیــن بەرنامــە بــوو و دواییــن بەرنامەشــی «بانتــر لــە هــەواڵ» و
بەرنامەیەکــی دۆکیۆمێنتــاری ناتــەواو لەســەر ٢٥ی گەالوێــژ ،ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــوو.
 شــەوی پێنجشــەممە لەســەر هەینــی ١٤ ،لەســەر ١٥ی گەالوێــژی١٤٠٠ی هەتــاوی لــە شــاری هەولێــر بــە دەســتی تێرۆریســتە نێردراوەکانــی
کۆمــاری ئیســامی تێــرۆر کــرا.

ن
باباخا�
 10یادنامەی شەهید مووسا

خەزەڵوەری  -١٣٩٨یەکەم کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی کۆنگرەی ١٧

هاوینی  - ١٣٩٦پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی کۆنگرەی ١٦

بەهاری  - ١٣٩٧پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی کۆنگرەی ١٦
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بەیاننامەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لەبارەی تێرۆری مووسا باباخانی ،ئەندامی
کۆمیتەی ناوەندیی حیزب

ن
باباخا�
 12یادنامەی شەهید مووسا

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!

حیزب و الیەنە سیاسییەکانی کوردستان!

دامودەزگا حکوومەتی و ئیدارییەکانی هەرێمی کوردستان!
کۆڕ و کۆمەڵە جیهانییەکان!

هــەروەک لــە ڕاگەیەنــدراوە خەبەرییەکانــی پێشــووی ســکرتاریادا بــ ه
ئاگاداریــی بیــروڕای گشــتی ،میدیــاکان ،و دهزگا پێوهندیدارهکانمــان
گەیاندبــوو :بەداخێکــی گرانــەوە کاک مووســا باباخانــی ،ئەندامــی کۆمیتــەی
ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان شــەوی پێنجشــەممە١٤ ،ی
گەالوێــژ (٥ی ئاگوســتی  )٢٠٢١بــە دەســتی تێرۆریســتەکانی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران لــە شــاری هەولێــر تێــرۆر کــرا.
کاک مووســا باباخانــی ،خەڵکــی کرماشــان ،لەدایکبــووی ســاڵی ١٣٦٠
هەتــاوی بــوو .ئــەو وەک تازەالوێکــی کرماشــانیی بەهەســت و شۆڕشــگێڕی
گەلەکــەی ،لــە تەمەنــی  ١٨ســاڵیدا بــۆ خەبــات لــە پێنــاو ئــازادی و
سەربەســتیی نەتەوەکــەی ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
هەڵبــژارد و وەک پێشــمەرگە و کادرێکــی بــەوەج لــە مــاوەی  ٢٣ســاڵ
تێکۆشــانی پێشــمەرگانەیدا زۆربــەی قۆناغەکانــی بــڕی و لــە کۆنگــرەی
١٧ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا بــە ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی
هەڵبژێــردرا.
کاک مووســا باباخانــی لــە ئۆڕگانەکانــی پارێــزگاری ،تەشــکیالت و
ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکراتــدا ئــەرک و بەرپرســایەتی بــووە و لەپێنــاو
باڵوکردنــەوەی بیروبــاوەڕ و سیاســەتەکانی حیزبــی دێموکــرات و،
کۆکردنــەوەی خەڵــک و ڕێکخســتنیان لــە دەوری ئامانجەکانــی حیــزب
بەتایبــەت لــە ناوچــەی کرماشــان ماندوویینەناســانە کاری کــردووە .هــەر
ئــەو چاالکییــە بەرچــاو و هەڵســووڕانە دیــار و شــوێندانەرەی مووســا
باباخانــی بــوو کــە ئــەوی بــۆ دەزگای ئەمنیەتــی و تێرۆریســتیی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران کردبــووە ئامانــج کــە دواجــار توانییــان خــۆی لــێ نیزیــک
بکەنــەوە و زەفــەری پــێ ببــەن.
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کاک مووســا باباخانــی کــە هێشــتا  ٤٠بەهــار لــە تەمەنــی تێنەپەڕیبــوو،
یەکێــک لــە ڕێبــەرە الوەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــوو کــە
بــە وشــیاریی سیاســیی زۆر و ئەرکوەخۆگریــی کەموێنــەوە هــەم لــە
ســەنگەری ڕاگەیاندنــدا و هــەم لــە بــواری کاری پێوەنــدی و ڕێکخســتن
بەتایبەت لە ناوچەکانی کرماشــان و خوارووی کوردســتاندا هەڵدەســووڕا.
کاری مێدیایــی و مەیدانیــی بەرچــاوی ئــەو کادرە دیــارەی ڕێبەریــی حیــزب
کــە ئومێــدی پاشــەڕۆژێکی پڕشــنگداری بــۆ حیــزب و نەتەوەکــەی لێدەکرا،
ئەویــان کردبــووە چەقڵــی چــاوی ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانــی ڕێژیــم .بۆیــە
بــەوردی بــۆی کەوتنــە پیــان و خســتیانە داو و شــەهیدیان کــرد.
بێگومــان لەدەســتدانی کادرێکــی وەک مووســا باباخانــی بــۆ حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان بــە خەســارێکی گــەورە دادەنــرێ ،بــەاڵم حیزبــی
دێموکــرات لــە ســااڵنی ڕابردووشــدا و لــە درێــژەی سیاســەتەکانی
کۆمــاری ئیســامی بــۆ زەبروەشــاندن لــە جوواڵنــەوەی سیاســیی کــورد لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا بــەردەوام ئامانجــی ســەرەکی بــووە .تەقینــەوەی
شــەوی یەڵــدا لــە بنکــەی دەفتــەری سیاســیی حیــزب لــە ســاڵی ،١٣٩٥
تێــرۆری فەرمانــدەی حیــزب قــادر قــادری لــە ڕەشــەممەی ســاڵی ١٣٩٦
کــە حەوتــووی ڕابــردوو ئاکامــی پەروەندەکــەی لەالیــەن لقــی ٢ی دادگای
تاوانەکانــی هەولێــرەوە ڕاگەیەنــدرا ،مووشــەکبارانی قــەاڵی دێموکــرات لــە
هاوینــی  ١٣٩٧و تێــرۆر و ئێعدامــی کۆمەڵێــک تێکۆشــەری دیکــەی حیزبــی
دێموکــرات لــە نێوخــۆی واڵت چەنــد نموونەیــەک بــۆ بەردەوامیــی ڕەفتــار و
سیاســەتەکانی کۆمــاری ئیســامی و کــردەوەی تێرۆریســتیی ئــەم ڕێژیمــە
دەرحــەق بــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانن.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە بارودۆخێکــدا پــەرەی بــە کــردەوە
تێرۆریســتییەکانی لــە هەرێمــی کوردســتان ،ئورووپــا ،ئەمریــکا و نێوخــۆی
واڵتیــش داوە کــە پتــر لــە هەمــوو کاتێک بــەرەوڕووی قەیرانــی بەڕێوەبەری
و ناڕەزایەتییەکانــی هــەردەم پەرەئەســتێن لــە نێوخــۆی واڵت بۆتەوە .لەبەر
ئــەوەش کــە توانــای چارەســەری قەیرانــە جۆراوجــۆرە سیاســی ،ئابــووری
و کۆمەاڵیەتییــەکان و ،وەاڵمدانــەوە بــە ویســت و داخــوازە ڕەواکانــی

ن
باباخا�
 14یادنامەی شەهید مووسا

کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و ئێرانیــان نییــە و ،لــە ڕاپەڕینــی جەمــاوەری
ترســیان ڕێ نیشــتووە ،مانــەوەی خۆیــان و کۆنتڕۆڵــی بارودۆخەکــە
لــە ســەرکوتی زیاتــر و تێــرۆر و تۆقاندنــدا دەبینــن؛ سیاســەتێک کــە بــە
درێژایــی تەمەنــی کۆمــاری ئیســامی درێــژەی بــووە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە پێوەنــدی لەگەڵ تێرۆری کاک مووســا
باباخانــی لــە شــاری هەولێــر ،لەکاتێکــدا هەوڵــی بەرپرســانەی دامــودەزگا
پێوەندیدارەکانــی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە هاتنــە ســەر خــەت و
بەدواچــوون بــۆ ئــەم ڕووداوە بــەرز دەنرخێنــی ،چاوەڕوانیشــە کــە وێــڕای
ئاشــکراکردنی دەســتەکانی پشــتی پــەردەی ئــەم تێــرۆرە ،تاوانبارانــی ئــەم
کــردەوە تێرۆریســتییە بدۆزنــەوە و بیاندەنــە دەســتی عەداڵــەت .ئەمــەش
چاوەڕوانییەکــی بەرحــەق و ڕەوایــە کــە بەرپرســایەتیی پاراســتنی گیــان
و ئەمنییەتــی تێکۆشــەرانی سیاســیی کــوردی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بــەرەوڕووی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان دەکــرێ .هــاوکات
پێویســتە هەمــوو حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بــە ســەرنجدان بــە شــەپۆلی نوێــی کــردەوە تێرۆریســتییەکانی کۆمــاری
ئیســامی بەرنامــە بــۆ پووچەڵکردنــەوەی پیالنەکانــی ڕێژیــم دابنێــن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بەبۆنــەی تێــرۆری شــەهید مووســا
باباخانــی سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە و کەســوکاری ،هاوســەنگەرانی و
هەمــوو خەڵکــی کوردســتان بــە تایبــەت ناوچــەی کرماشــان و خــوارووی
کوردســتان دەکا .ڕوحــی شــەهید مووســا باباخانــی ،تازەتریــن قوربانیــی
تێرۆریزمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران شــاد و ڕێــگای خەبــات و تێکۆشــانی
هەتــا گەیشــتن بــە ئــازادی و وەدیهاتنــی ئامانجەکانــی بــەردوام دەبــێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیتەی ناوەندی
١٧ی گەالوێژی ١٤٠٠
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ن
باباخا�
 16یادنامەی شەهید مووسا

لــە ڕێوڕەســمیکی بەشــکۆدا تەرمــی پیــرۆزی شــەهید مووســا باباخانــی،

ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــە بەدەســتی
ڕەشــی تێرۆریســتانی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە شــاری هەولێــر تێــرۆر

کــرا ،لــە گۆڕســتانی شــەهیدانی دێموکــرات بەخــاک ســپێردرا.

پێشنیــوەڕۆی ڕۆژی سێشــەممە ١٩ی گەالوێــژی ١٣٤٠٠ی هەتــاوی

تەرمــی پیــرۆزی شــەهید مووســا باباخانــی ،ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــە شــەوی پێنجشــەممە ١٤ی گەالوێــژی

١٤٠٠ی هەتــاوی لــە شــاری هەولێــر و بــە پیالنێکــی لەپێشــدا داڕێــژراو بــە
دەســتی چەپەڵــی شەمشــەمەکوێرەکانی تاریکــی لــە شــاری هەولێــر تێــرۆر

کــرا ،بــە ئامادەبوونــی ئەندامانــی ڕێبەریــی حیزبــی دێموکــرات و نوێنەرانــی
الیەنــە سیاســییەکانی کوردســتان و هەروەهــا کادر و پێشــمەرگەکانی

حیزبــی دێموکــرات و دڵســۆزان و دۆســتانی حیــزب لــە گۆڕســتانی

شــەهیدانی حیزبــی دێموکــرات بــە خاکــی پیــرۆزی کوردســتان ســپێردرا.
ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی ئــەی ڕەقیــب و ئــەی شــەهیدان و چەنــد

ســاتێک بەپێــوە وەســتان بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکی ســەرجەم شــەهیدانی

کــورد و کوردســتان و بــە تایبــەت شــەهیدی تــازەی گەلەکەمــان شــەهید
مووســا باباخانــی دەســتی پێکــرد.

پاشــان کاک خالیــد عەزیــزی ،ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتان ،دوای کڕنــۆش بــۆ وێنــەی شــەهید مووســا چەنــد وتەیەکــی بــۆ

ئامادەبــوان پێشــکەش کــرد.

لــە بەشــێک لــە قســەکانی کاک خالیــد عەزیــزیدا وێــڕای شــیکردنەوە و

بــەرز نرخاندنــی ڕۆڵــی شــەهید مووســا باباخانــی لــە پەرەپێــدان بــە بیــری

کوردایەتــی و نەتەوایەتیــی لــە کرماشــان و کارە دیــار و بەرچاوەکانــی

ئــەو شــەهیدە لــە مــاوەی تێکۆشــان و خەباتــی حیزبیــدا گوتــی :شــەهید
مووســاباباخانی ئــەو کەســە بــوو کــە لــە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتاندا توانــی بــەو ئاســتە لــە پــەروەردە و تێگەیشــتنی سیاســیی و
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پێشــمەرگانە بــگا کــە شــوێندانەرێکی بــە توانــا و چــاالک لــە کرماشــاندا

بــێ و هــەر ئەمــەش بــوو بــە هــۆی ئەوەیکــە دوژمــن پیالنــی خــۆی لــە
ڕێــگای چەنــد بەکرێگیراوێکــەوە جێبەجــێ بــکا و تاوانــی قیزەونــی تێــرۆر

جارێکــی دیکــە لــە نێوچاوانــی کۆمــاری ئیســامییەوە خــۆی بنوێنــێ .بــەاڵم

کۆمــاری ئیســامیی بیــری لــەوە نەکردۆتــەوە کــە کرماشــان نــەک هــەر بــە

چۆکــدا نایــە بەڵکــوو ڕێبوارانــی ڕێــگا و ڕێبــازی دێموکــرات و هاوڕێیــان و
هاوســەگەرانی کاک مووســا لە کرماشــان و تەواوی کوردســتان بەردەوام

زیــاد دەکا و لــە یــاد و تۆڵــەی مووســایەک هــەزاران مووســا دەڕوێ.

ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــەوەی ژیاننامــەی شــەهید مووســا و دانانــی

تاجەگوڵینــە و ڕێــز بــۆ شــەهید مووســا باباخانــی لــە الیــەن هەمــوو الیەنــە

سیاســیی و کەســایەتییەکانی دۆســتی حیزبــەوە لــە ســەر گــۆڕی شــەهیدی

ســورخەاڵتی گــەل و نیشــتمان و ناشــتنی تەرمــی پیــرۆزی کاک مووســا لــە
باوەشــی خاکــی پاکــی کورســتاندا کۆتایــی هــات.

ن
باباخا�
 18یادنامەی شەهید مووسا

بەهاری  - ١٣٩٧پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی کۆنگرەی ١٦

پاییزی  - ١٣٩٨کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی کۆنگرەی ١٧

سوارەکەی تاقوەسان و بێستوون

19

خالید عەزیزی :بە تێرۆرکردنی هەر ڕێبەرێکی کورد
ڕێبازەکەی بە هەزاران هەزار ڕێبواری دیی بۆ دروست دەبێ

ن
باباخا�
 20یادنامەی شەهید مووسا

«وتەکانی کاک خالید عەزیزی لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی
شەهید مووسا باباخانیدا»

میوانانی بەڕێز!

نوێنەرایەتیی حیزب و الیەنە سیاسییەکان!
خوشک و برایانی ئازیز!

کادر و ئەندامان و پێشمەرگەکانی دێموکرات و دێموکراتەکان!

پــڕ بــەدڵ بەخێرهاتنتــان دەکــەم بــۆ ڕێوڕەســمی ڕێزلێنــان لــە مووســا

باباخانــی ،ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان،

ڕوخســاری پارێــزگای کرماشــان و تێکۆشــەرێکی هەمــووی ئــەو کوردانــەی
بــە هەمــوو هــۆز و هەمــوو بۆچــوون و ئایینێکــەوە لــە پارێــزگای کرماشــان

بــە دڵ و بــە خەمخۆرییــەوە بەشــێوێن ئــەو ڕووداوەدا ڕۆیشــتوون.

لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا ،بەتایبــەت لــە پارێــزگای کرماشــان

پەیامێکــی زۆرمــان لــە الیــەن تێکۆشــەران و ،چاالکانــی بــواری مەدەنــی و

هــۆزەکان و ئایینــەکان بــە یارســان و شــیعە و ســوونەوە پــێ گەیشــتووە.

ئــەوەش ئــەوە دەردەخــا کــە کار و چاالکییەکانــی مووســا باباخانــی ،لــە
پارێــزگای کرماشــان مانــادار بــووە .هەربۆیــەش کۆمــاری ئیســامی،
مووســا باباخانیــی کــرد بــە ئامانــج و ،لــە ڕێگــەی بەئامانجگرتنــی مووســا
باباخانییــەوە ،ویســتی کرماشــان بــکا بــە ئامانــج .بــەاڵم کرماشــان ،شــوێنی

چاالکــی و تێکۆشــان ،شــوێنی پێکهاتــن و هەماهەنگــی و هاوڕەنگــی هەمــوو

ئایینــەکان و هــۆزەکان ،وا بەئاســانی بەچــۆکدا نایــە .جێــگای خۆیەتــی

لێــرەوە پــڕ بــەدڵ و زۆر تایبەتــی ،سەرەخۆشــی لــە خەڵکــی کرماشــان و
هەروەهــا لــە بنەماڵــەی شــەهید مووســا باباخانــی بکــەم.

کاتێــک لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا پێشــەوا قــازی محەممــەد لــە

ســێدارە درا ،ڕێژیمــی پێشــوو پێیوابــوو جوواڵنــەوەی کــورد لــەوێ کۆتایی
پێــدێ .کاتێــک شــۆڕش لــە ئێــران دەســت پــێ دەکا ،حیــزب دێموکــرات و
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الیەنەکانــی دیکــەی چاالکــی دەســت پــێ دەکەنــەوە و ،دوکتــور قاســملوو،
دوکتــور شــەڕەفکەندی و دەیــان کادری جوواڵنــەوی کــورد لــە ئێــران
شــەهید دەکرێــن ،دیســان کۆمــاری ئیســامی پێیوابــوو ئــەو جوواڵنەوەیــە
بەچــۆکدا دێ .کاتێــک کــە دەیــان کادری دیکــە تێــرۆر دەکــرێ دیســان هــەر

لــەو بیــر و خەیاڵــەدا بــوون .بــە تێرۆرکردنــی کاک مووســا باباخانــی ئــەوان
پێیانوابــوو ئــەو جموجــۆڵ و چاالکییــە بەچۆکــدا دێنــن .دەمــەوێ لێــرە ئــەو

پەیامــە بــە دەســەاڵتداران بــدەم ،کــە تێرۆرکــردن و لەنێوبردنــی ڕێبــەران

و تێکۆشــەرانی جوواڵنــەوەی کــوردی ئێــران ،هەرگیــز ئــەو جوواڵنەوەیــە
بەچۆکــدا نایەنــێ .بــە تێرۆرکردنــی هــەر ڕێبەرێــک و ،ئــەوەی کــە ئــەو
ڕێبــەرە بــە جەســتە لەنێومــاندا نامێنــێ ،بــەاڵم بــە بیــر و هــزری کوردایەتــی
لــە سەرتاســەری کوردســتانی ئێــران بــە هــەزاران ڕێبــواری بــۆ دروســت
دەبــێ.

ئەگــەر کاتــی خــۆی بیــر و هەســتی کوردایەتی لە کرماشــان بە هاودەردی

و هەماهەنگیــی برایمخانــی نــادری لەگــەڵ کۆمــاری کوردســتان دەســتی

پــێ کــرد ،لــە دوای ئینقالبیــش خەڵکێکــی زۆر پێوســت بــوو بــە ڕیزەکانــی

پێشــمەرگەی کوردســتان و ،بەشــێکیش لەوانــە بــە ڕێبەریــی حیزبــی
دێموکــرات گەیشــتن .بەشــێک لەوانــە کــە تێکۆشــەرانی پارێــزگای کرماشــان

بــوون لــەم ســەنگەرەدا شــەهید بــوون و ،ناودارانــی ئــەو پارێزگایــەن.

ئێســتاش بــە شــەهیدبوونی کاک مووســا باباخانــی دڵنیــام ڕێبــواری ئــەو
زیاتــر دەبــن ،دڵنیــام لــە داهاتــوودا تێکۆشــەرانی کوردایەتــی لــە کرماشــان،

خۆیــان لــە ڕیزەکانــی ڕێبەریــی حیزبەکانــدا دەبینــەوە.
هاوڕێیانی خۆشەویست!

کۆمــاری ئیســامی لــە کاتێکــدا ،جینایەتێکــی ئــاوا دیســان دووپاتــە

دەکاتــەوە ،کــە بــە دوای دەســتبەکاربوونی ســەرۆککۆمارە تازەکەیــان

لەگــەڵ کۆمەڵێــک قەیرانــی سیاســی ،ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی ،نێودەوڵەتــی و

ن
باباخا�
 22یادنامەی شەهید مووسا

ناوچەیــی ڕووبــەڕووە .ئــەوان لە درێژەی سیاســەتی یەکێک لە پیالنەکانیان

ئەوەیــە ناوچــە نائەمــن بکــەن ،چاالکــی و بەرنامــەی تێــرۆری خۆیــان زیاتــر
بکــەن و لــە هەمــووان گرینگتــر لەنێــو خەڵکــی ئێرانــدا تــێ بکۆشــن نیفــاق و

دوو دەســتەیی ســاز بکــەن .هــەر لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،لــە شــاری نەغــدە
لــەو شــوێنانەی کــوردەکان و ئازرییــەکان پێکــەوە دەژیــن و ،کاتــی خــۆی
لــە ســەردەمی ئینقالبــدا دوو میللەتــی کــورد و ئــازەری لەگــەڵ یــەک و بــە

هەماهەنگــی لەگــەڵ یەکتــر ،دژی حکوومەتــی پێشــوو دروشــمی هەماهەنگــی
و هاوکارییــان هەبــوو ،پشــتی یەکتریــان دەگــرت و شانبەشــانی یــەک لــە
تەزاهــورات و خۆپیشــانداندا بــوون ،کۆمــاری ئیســامی هــەر کــە دەســتی

بــە کار کــرد ،یەکەمیــن کار کــە کــردی ئــەوە بــوو :لــەو ناوچــە هەســتیارە،
تــۆوی نیفــاق و دووبەرەکــی لەنێــوان ئــەو دوو میللەتــەدا بــاو بکاتــەوە.

بەمجــۆرە شــەڕی نەغــدەی وەڕێ خســت.

لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا ئــەو حکوومەتــە کــە دیســان لەگــەڵ قەیرانێکــی

زۆر بەرەوڕوویــە ،هەوڵــی داوە لــەو ناوچەیــە ئــاژاوە بنێتــەوە .بــەاڵم
بەخۆشــییەوە ،بــە هەســت بــە بەرپرســیارێتی تێکۆشــەرانی کــورد و

ئــازەری لــە ناوچەکــە و بــەوەی کــە ئــەوان لەســەر خــەت بــوون و لــە بواری
جۆراوجــۆردا هەماهەنگــی و هاوکاریــی یەکتریــان کــردووە ،ئــەو پیالنــەی

کۆمــاری ئیســامییان مایەپــووچ کردۆتــەوە .بۆیــە لێــرەوە بــە پەیامێــک بــۆ
هەمــوو ئەوانــە ،دەســتی هــاوکاری و هەماهەنگیــی ئــەو دوو میللەتــە لــەو

ناوچەیــە دەگوشــین و ،هیواداریــن لەمەوبــەدواش پێکــەوە لەســەر خــەت بــن

و ،نەیەڵــن پیالنەکانــی کۆمــاری ئیســامی لــەدژی یەکگرتوویــی و یەکڕیزیی
ئــەوان ســەر بگــرێ .بــۆ جارێکــی دیکــەش ئێمــە بــەوە خۆشــحاڵین ئــەو
عەقڵییەتــە ،لەنێــوان تێکۆشــەران و ئــەو کەســانەی کــە لــە بــواری کاروبــاری

مەدەنیــدا ،بــە هەســت بــە بەپرســایەتی کار دەکــەن ،ڕۆژ بــە ڕۆژ لە نێوخۆی

ئێــران ،لــە مەیدانــی وەحــدەت و یەکیەتیــی گــەالن لــە حاڵــی پەرەئەســتاندن
دایــە .ئــەوە یەكێــک لــەو شــتانەیە کــە کۆمــاری ئیســامی لێــی نیگەرانــە،
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هــەر بــە کێشــەی خوزســتان کــە دەســتی پــێ کــرد و لــە ئێــران دەنگــی

دایــەوە ،خەڵــک هاتنــە ســەر خــەت و ،ڕێــک بــە دوای ئــەوەدا دەگــەڕان

کــە وێــڕای دروس ـتکردنی نائەمنــی لــە ناوچەکــە لــە نێوخــۆی ئێرانیشــدا
تــێ بکۆشــن بــەوەی کــە یەکڕیزیــی گــەالن تێــک بــدەن .ئێمــە دڵنیایــن و

حیزبــی دێموکــرات و الیەنەکانــی دیکــە لــە ناوەنــدی هــاوکاری هەمــوو

الیەکمــان وەک هەمیشــە لەســەر خەتیــن و لــە هەماهەنگــی و هاوکاریــدا
دەبیــن .لەگــەڵ الیەنــە کوردســتانییەکان ،لەگــەڵ چاالکانــی بــواری مەدەنــی

لــە نێوخــۆی ئێــران ،لەگــەڵ چاالکیــی سیاســی لــە دەرەوەی واڵت لەگــەڵ
دژبەرانــی کۆمــاری ئیســامی لــە نێوخــۆی واڵت ،بــۆ ئــەوەی کــە پێیــان
بڵێیــن و پێیــان ڕابگەیەنیــن کۆمــاری ئیســامی دوژمنــی ئێمەیــە ،بــەاڵم ئێــوە

بەردەنگــی ئێمــەن.

پێیــان ڕادەگەیەنیــن و پێیــان دەڵێیــن ،جوواڵنــەوەی کــورد و کوردســتان

کــە هــەر ئــەو ڕۆژانــە مووســا باباخانیــی پێشکەشــی ڕێــگای کوردایەتــی و
دێموکراســی لــە ئێــران کــرد ،بــۆ داهاتــووی ئێــران دەرفەتــە .پێیــان دەڵێیــن

مەســەلەی کــورد و جوواڵنــەوەی کــورد دەتوانــێ دەرفەتێکــی بــاش بــێ و

نادیدەگرتنــی مەســەلەی کــورد لــە ئێــران ،پشتگوێخســتنی ئــەو هەمــوو
توانــا و وەز و پوتانســییەلەی مەســەلەی کــورد لــە ئێــران ،نادیدەگرتنــی
مەســەلەی حیزبەکانی ڕۆژهەالتی کوردســتان ،بەتایبەت حیزبی دێموکرات

و دێموکراتــەکان ،هەڵەیەکــی گەورەیــە .کاریگەریــی خراپــی دەبــێ لەســەر
دروســتکردنەوەی داهاتــووی ئێــران بەشــێوەیەک کــە واڵمــدەر بــێ .بــا
هەمــوو الیەکمــان ،بــە چــاوی دەرفــەت چــاو لــە جوواڵنــەوەی کــورد و

مەســەلەی کــورد بکەیــن .ئێمــە پێداگــری دەکەیــن کــە جوواڵنــەوەی کــورد
لــە ئێــران هەڕەشــە نییــە ،نــە بــۆ دێموکراســی ،نــە بــۆ وەحــدەت نــە بــۆ

دروســتکردنەوەی ئێرانــی داهاتــوو .ئــەوە نیزامــی کۆمــاری ئیســامییە
هەڕەشــەیە ،هەڕەشــەیە و مەترســییە بــۆ ســەر هەمــووی ئــەو فاکتۆرانــە،

بــۆ هەمــووی ئــەو ویســت و داخوازییانــە کــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی کــورد بــە

ن
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دوایــدا دەڕۆن.

لــە کۆتاییــدا جارێکــی دیکــە لەگــەڵ خەڵکــی کوردســتان بەگشــتی و لەگــەڵ

خەڵکــی کرماشــان ،بێســتوونەکەی کاک مووســا باباخانــی ،پەیمــان نــوێ

دەکەینــەوە کــە ڕێبوارانــی ڕێــگای کاک مووســا ،لــە کرماشــان و لەنێــو
حیزبــی دێموکــرات و الیەنەکانــی دیکــەدا زۆرن .ئــەو جوواڵنەوەیــە هەرگیــز

بەچۆکــدا نایــە ،خەبــات و تێکۆشــانی ئێمــەی نەتــەوەی کــورد بــەردەوام
دەچێتــە پێشــێ و بــۆ جارێکــی دیکــە ئــەرک و ،وەزیفــەی خەباتــکاران و

تێکۆشــەرانی بــواری مەدەنــی و جەمــاوەری لــە هەمــووی کوردســتانی

ئێــران و لــە کرماشــان قورســتر دەبــێ ،کــە بــە شــانازییەوە ،بــە هەســت
بــەو بەرپرســیارەتییەوە ،بــە بیرکردنــەوە لــە یەکڕیزییــەوە ئــەو خەبــات و

تێکۆشــانە لــە دژی کۆمــاری ئیســامی و لەپێنــاو جێخســتنی مافەکانــی
نەتەوایەتیــی خۆمــان بــەردەوام بەرنــە پێشــێ.

بــۆ هەمــوو الیەکتــان داوای ســاغ و ســامەتی دەکــەم ،ڕوحــی کاک

مووســا باباخانــی هــەر شــاد بــێ ،ڕێبــواری ڕێــگای هــەر زیــاد بــێ و ئێــوەش
زۆر زۆر بەخێــر بێــن بــۆ ئــەو ڕێوڕەســمە.
سەرکەوێ کوردستان.
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پەیامی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکرات
ڕوو بە ئەندامانی حیزب لە نێوخۆی واڵت بەدوای تێرۆری
شەهید مووسا باباخانی

ن
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دوابــەدوای تیــرۆری هــاوڕێ کاک مووســا باباخانــی ،ئەندامــی کۆمیتــەی
ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و بەرپرســی کاروبــاری
تەشــکیالتیی حیــزب لــە پارێــزگای کرماشــان ،شــەپۆلێکی بەربەریــن لــە
پەیامــی پرســە و هاوخەمــی ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب لــە سەتاســەری
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە بــە کۆمیســیۆنی تەشــکیالت گەیشــتووە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزب له سەرجەم شار و ناوچەکانی کوردستان
وێــڕای هاوخەمــی لەگــەڵ ڕێبــەری و کادر و پێشــمەرگەکانی حیــزب ،ئــەم
کــردەوە تێرۆریســتییەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران مەحکــوم و
شــەرمەزار دەکــەن و بــه بۆنــەی تێــرۆری کاک مووســا باباخانییــەوە
سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــەی شــەهید و ســەرجەم هاوســەنگەرانی دەکــەن.
لــە بەشــێکی زۆربــەی ئــەو پەیامانــەدا ئامــاژە بــە دۆخــی قەیراناویــی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران کــراوە کــە لــە وەهــا هەلومەرجێکــدا ئــەم ڕێژیمــه
دەیهــەوێ بــە تێــرۆری ڕێبــەران و کادر و پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکــرات و چاالکانــی سیاســی ،دەنگــی بزووتنــەوەی حەقخوازانــەی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــپ بــکا .ئــەو ڕێژیمــە بــە تایبەتــی کــە
لــە پەرســەندنی بیــر و هەســتی کوردایەتــی لــە ناوچەکانــی خــوارووی
کوردســتان دەترســێ ،پێــی وایــە کــە بــە تێــرۆر و شــەهیدکردنی کەســانی
دیــار و چاالکــی وەک شــەهید مووســا باباخانــی لــە پارێــزگای کرماشــان
دەتوانــێ پێــش بــەو ڕەوتــە بەهێــزەی نیشــتمانپەروەری لــەو ناوچەیە بگرێ.
غافــڵ لــەوەی کــە بیروباوەڕێــک کــە هەڵقــواڵوی خــودی ئــەو کۆمەڵگەیــە
بــێ ،بــە هیــچ شــێوەیەک و بــە تایبــەت بــە تیــرۆر بنەبــڕ ناکــرێ و تــا دێ
پــەرە دەســتێنێ و بەهێزتــر دەبــێ.
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لــە پەیامەکانــدا وێــڕای ئامــاژەدان بــە کاریگەریــی گوتار و هەڵوێســتەکانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە پەرەســەندنی ئاســتی شــعووری
نەتەوەیــی لــە ناوچەکانــی خــوارووی کوردســتان (کرماشــان و ئیــام) و
هەروەهــا ڕۆڵــی کاک مووســا باباخانــی لــە بەرەوپێشــبردنی کاری حیزبــی
و نیشــتمانی لــەو شــوێن و دەڤــەرەی کــە بەرپرســایەتیی خرابــووە ســەر
شــان ،هاتــووە کــە؛ یەکێــک لــەو تێکۆشــەرانەی کــە لــە گەیاندنــی پەیامــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــه ناوچەکانــی خــوارووی کوردســتان
و بــە تایبــەت پارێــزگای کرماشــان تێکۆشــانی بێوچانــی هەبــوو و جــێ
دەســت و تێکۆشــانی دیــار بــووە ،کاک مووســا باباخانــی بــوو .هــەر بۆیــە
ڕێژیــم ئــەوی کــردە ئامانــج و لــە کردەوەیەکــی ترســنۆکانەی تیرۆریســتیدا
شــەهیدی کــرد.
تێکۆشــەرانی حیــزب لــە نێوخــۆی واڵت لــە پەیامەکانیــاندا وێــڕای
نوێکردنــەوەی پەیمانــی وەفــاداری بــە ڕێبــازی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان ،بەڵێنیــان دووپــات کردۆتــەوە کــە تــا دوا هەناســە درێــژەدەری
ئەو ڕێگا و ڕێبازە بن کە شــەهید مووســا و هەموو شــەهیدانی کوردســتان
گیانــی پاکــی خۆیــان بــۆ تەرخــان کــرد.
کۆمیســیۆنی تەشــکیالتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان وێــڕای ســپاس
بــۆ دەربڕینــی هاوخەمــی و سەرەخۆشــیی ســەرجەم تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لــە ناوخــۆی واڵت ،داوایــان لــێ دەکا هــەروا بــە ورەی قایمــی
پێشــمەرگانەوە لــە تێکۆشــانی پیــرۆزی خۆیــان بــەردەوام بــن .هەروەهــا
ســەرجەم ئــەو هــاوڕێ و هاوســەنگەرانەی کــە لــە ڕێــگای شــەهید مووســا
باباخانییــەوە پێوەندییــان بــه حیزبــەوە هەبــووە ،ئــاگادار دەکەینــەوە کــە بــە

ن
باباخا�
 28یادنامەی شەهید مووسا

مەبەســتی درێــژەدان بــە ئەرکــی حیزبــی و نیشــتمانیی خۆیــان ،لــە ڕێــگای
گونجــاوی خۆیــەوە پێوەنــدی بــە کۆمیســیۆنی تەشــکیالتەوه بگــرن.
بــەو هیوایــە هەرچــی زووتــر بــە ســەرکەوتنی یەکجارییمــان ڕۆحــی
شــەهیدانمان شــاد بکەیــن و ئاواتەکانیــان  -کــە ڕزگاری گەلەکەمــان لــە ژێر
دەســتی داگیرکەرانــە  -وەدەی بێنیــن.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٢٠ی گەالوێژی ١٤٠٠
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پەیامی سپاس و پێزانینی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکرات لەهەمبەر شەپۆلی هاوخەمییەکان بە دوای
تێرۆری شەهید مووسا باباخانیدا

ن
باباخا�
 30یادنامەی شەهید مووسا

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
حیزب و الیەنە سیاسی و کەسایەتییەکان!
هــەروەک ئــاگادارن ،شــەوی ١۴ی گەالوێــژی ١۴٠٠ی هەتــاوی ،ڕێژیمــی
تیرۆریســتی و دژیئینســانیی کۆمــاری ئیســامی ،لــە کردەوەیەکــی
تێرۆریســتیی دیکــەدا ڕۆڵــەی بــەورە و شۆڕشــگێڕی نەتەوەکەمــان کاک
مووســا باباخانــی ،ئەندامــی کومیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی لــە شــاری هەولێــر تیــرۆر کــرد و بەمجــۆرە پەڵەیەکــی ڕەشــی
دیکــە چــووە ســەر کارنامــەی پــڕ لــە جینایــەت و تاوانــی کۆمــاری ئیســامی.
هــاوڕێ مووســا باباخانــی ،ئەندامێکــی بەوەجــی کۆمیتــەی ناوەندیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــوو کــە زیاتــر لــە  ٢٢ســاڵ لــە  ٤٠ســاڵ
تەمەنــی خــۆی ،لــە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکــراتدا تێکۆشــا و لــەو ماوەیــەدا
بەرپرســایەتیی گرینــگ و جۆراوجــۆری گرتــە ئەســتۆ و بــە ســەرکەوتوویی
ڕایپەڕانــدن .هەربۆیــەش شــەهیدبوونی مووســا باباخانــی خەســارێکی
گــەورە بــۆ حیزبــی دێموکراتــە و لەدەســتچوونی خــەم و پەژارەیەکــی
قووڵــی خســتە نێــو دڵــی هــاوڕێ و هاوســەنگەرانی و کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردستانیشــەوە.
تیــرۆری شــەهید مووســا باباخانــی لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا
جارێکــی دیکــە بــووە هــۆی وەڕێکەوتنی هاوخەمیی خەڵک ،الیەنە سیاســی
و کەســایەتییەکان لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات و هــاوکات شــەپۆلێکی نــوێ لە
مەحکوومکردنــی تاوانــە تیرۆریســتییەکانی کۆمــاری ئیســامی لــە ئاســتی
هێــز و الیەنــە کوردســتانی و ئێرانییەکانــدا بــەدواوە بــوو .هەروەهــا حیــزب
و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی کوردســتان بــە ناردنــی دەســتەی نوێنەرایەتــی
بــۆ ڕێوڕەســمی بــە خاکســپاردنی تەرمــی شــەهید مووســا باباخانــی لــە
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نیزیکــەوەش بەداخبــوون و هاوخەمیــی خۆیــان پێڕاگەیاندیــن .زۆر هێــز
و الیەنــی سیاســی و کەســایەتیی کــورد و ئێرانییــش بــە باڵوکردنــەوەی
بەیاننامــە و ناردنــی پەیامــی سەرەخۆشــی ،هــاوکات لەگــەڵ دەربڕینــی
هاوخەمیــی خۆیــان ،بــە تونــدی کــردەوە تیرۆریســتییەکانی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران لــە دژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانیان مەحکــووم
کــرد و لــە پەیامەکانیشــیاندا داوایــان لــە حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان
و کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی کــردووە کــە ســنوور و بەربەســت لــە بــەردەم
چاالکیی دامودەزگا تیرۆریســتییەکانی ئەو ڕێژیمە لە هەرێمی کوردســتان،
عێــراق و ناوچــە دابنێــن.
لەگــەڵ ئــەو شــەپۆلە بەرینــە لــە هاوخەمییــەکان ،ئەندامــان و الیەنگــران و
دڵســۆزانی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان لــە نێوخــۆی واڵتیــش جگــە لــە
پێوەندیگرتــن بــە کۆمیســیۆنی تەشــکیالت بــە مەبەســتی سەرەخۆشــی و
نیشــاندانی هاوخەمــی ،پەیمانــی درێژەپێــدان بــە خەبــات و تێکۆشــان هەتــا
وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی شــەهید مووســا وەک نوێتریــن شــەهیدی ڕێگــەی
ئــازادی و ڕزگاریــی نەتەوەیــی دووپــات کــردەوە.
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان ،پیزانیــن و
سپاســی گەرمــی خــۆی لەهەمبــەر ئــەو هاوخەمییــەی خەڵــک و هێــز و
الیەنــە کوردســتانی و ئێرانییــەکان ڕادەگەیەنــێ و دڵنیایــان دەکاتــەوە
کــە دڵســۆزی و پشــتیوانیی ئــەوان و هەڵوێســتی ئینســانی و نەتەوەیــی و
نیشــتمانییان لــە ئاســت ئــەم حیزبــە و لــەدژی تیــرۆر و تاوانەکانــی ڕێژیمــی
تیرۆریســتی ئێــران ،دەکا بــە هەوێنــی خەبــات و تێکۆشــانی شــێلگیرانەتر بــۆ
کۆتاییهێنــان بــە دەســەاڵتی ڕەشــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران .هــاوکات
لەگــەڵ شــەهید مووســا باباخانــی پەیمــان نــوێ دەکەینــەوە کــە درێــژەدەری

ن
باباخا�
 32یادنامەی شەهید مووسا

ڕێگــە و ڕێبــازی بیــن و هەتــا وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی کــە ڕزگاریــی
نەتەوەییــە و ئامانجــی هەمــوو گەلــی کــوردن ،کــۆڵ نەدەیــن.
ساڵو لە گیانی پاکی شەهید مووسا باباخانی!
ڕیسوایی و نەمان بۆ ڕێژیمی تیرۆریستی کۆماری ئیسالمی!
حیزبی دیموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
21ی گەالوێژی ١٤٠٠
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ن
باباخا�
 34یادنامەی شەهید مووسا

ڕۆژی پێنجشــەممە١٤ ،ی گەالوێــژی ١٤٠٠ی هەتــاوی مووســا باباخانــی،
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە شــاری
هەولێــر تێــرۆر کــرا .تێرۆرکرانــی ئــەو ئەندامــەی ڕێبەریــی حیــزب لــە
کاتێکــدا بــوو کــە حەوتوویــەک پێــش لــەو ڕووداوە لقــی ٢ی دادگای تاوانــی
شــاری هەولێــر بڕیــاری لەســەر  ٥تاوانبــاری پەروەنــدەی تێــرۆری قــادر
قــادری ،فەرمانــدەی نیزامیــی حیزبــی دێموکــرات دابــوو کــە ڕەشــەممەی
ســاڵی  ١٣٩٦بــە دەســتی تێرۆریســتە نێردراوەکانــی کۆمــاری ئیســامی لــە
هەرێمــی کورســتان شــەهید بــوو.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــە ڕاخســتنی دێوجامــە توانیــی مووســا
باباخانــی لــە بزووتنــەوەی کــورد و حیزبــی دێموکــرات بســتێنێ و ئەگەرچی
ئــەوە قســەیەکی تاڵــە ،بــەاڵم جەوهــەری دەســەاڵتی ئــەم ڕێژیمــە پێمــان
دەڵــێ لــە ئەگــەری درێژەکێشــانی تەمەنــی کۆمــاری ئیســامیدا شــەهید
مووســا دواشــەهید و قوربانیــی دەســتی غــەدر و تێــرۆر نابــێ ،چونکــی
ئاشــی دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی بــە خوێــن دەگــەڕێ .ئــەم نووســینە
ئاوڕێکــی لــە کارنامــەی تێرۆریســتیی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران داوەتــەوە.
***
تێــرۆر هەمــوو کاتێــک بەشــێک لــە مێــژووی سیاســیی مــرۆڤ بــووە ،کــەم
نیزامــی سیاســی بــووە کــە تێــرۆری دژبەرانــی خــۆی ،یــان ئــەو کەســانەی
ئێســتعدادی ئەوەیــان بــووە ببنــە مخالیفــی بــە ئەرکــی خــۆی نەزانیبــێ
و ئەوەشــی لــە پێنــاو پاراســتنی دەســەاڵت و ســەقامگیریی نیزامەکــەی
نەکردبــێ .بــەاڵم لــە دنیــای ســەردەمدا ئــەو شــێوازە بــە شــتێکی دژەبایــەخ
ســەیر دەکــرێ و نیزامــی سیاســیی خەڵکــی و دێموکڕاتیــک زۆر بــە دەگمــەن
پەنــا بــۆ تێــرۆر دێنــن.
لــەو نێــوەدا کۆمــاری ئیســامی بــە شــێوەیەکی زۆر بەریــن شــێوازی
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تێــرۆری نەیارانــی گرتۆتــە بــەر .نموونــەی نیزامــی سیاســیی تێرۆریســت لــە
ناوچــەدا کــەم نەبــوون ،کــۆرەی باکــوور ،عێڕاقی ســەردەمی ســەددام ،بەاڵم
ئەوانــە هیــچ کام بــە دڕندەیــی و بــە تونــد و تیژیــی وەک کۆمــاری ئیســامی
نەبــوون ،ئــەوان لــە نێــو خــۆی واڵتەکەیانــدا دژبەرانــی خۆیــان گرتــوە ،لــە
دادگا یــان بێدادگاکانــدا محاکەمەیــان کــردوون و ئێعدامیــان کــردوون .بــەاڵم
لــە ئێــران ســەرەڕای دەســتئاوەاڵیی ناوەنــدە ئەمنییەتییــەکان و دەزگای
قەزایــی لــە ســەپاندنی حوکمــی ئێعــدام و جێبەجێکردنیــان ،تەنیــا لــە دەیــەی
 ٦٠ڕا هەتــا نیــوەی دەیــەی  ٧٠و هەتــا هەراکانــی قەتڵــە زنجیرەییــەکان،
النیکــەم  ١٨٠چاالکــی سیاســیی دژبــەر لــە نێوخــۆی واڵتــدا تێــرۆر کــراون.
پێشــینەی کــردەوە تێرۆریســتییەکانی کۆمــاری ئیســامی وەک نیــزام و
دەســەاڵتێکی سیاســی بــۆ پێــش دامەزرانــی ئــەم ڕێژیمــەش دەگەڕێتــەوە،
ئــەو کاتــەی کــە ڕێبەرانــی ئێســتای ڕێژیــم و هێــزی دژبــەری ڕێژیمــی
پاشــایەتیی پێشــوو لــە چەکــی تێــرۆر هــەم بــۆ تێــرۆری دژبەرانــی فیکریــی
خۆیــان _وەک ئەحمــەد کەســرەوی_ و؛ هــەم بــۆ تێــرۆری کاربەدەســتانی
ســەرووی حوکمــەت _وەک عەلــی ڕەزمئــارا ،عەبدولحوســێن هەژیــر،
حەســەنعەلی مەنســوور ،ســێ ســەرۆک وەزیرانــی ڕێژیمــی پاشــایەتیی
پەهلــەوی_ کەلکیــان وەردەگــرت .لــە دوای شۆڕشــی ســاڵی  ٥٧و هاتنــە
ســەر کاری کۆمــاری ئیســامی سیاســەتی تێــرۆر و تۆقانــدن هــەم بــۆ
نەهێشــتنی دژبــەران و هــەم بــۆ زاڵکردنی کەشــی ســەرکوت و ،هــەم لەپێناو
جێبەجێکردنــی سیاســەت و وێژمانــی «ناردنــە دەرەوە»ی شــۆڕش! بــوو
بــە نێــوەرۆک و بەشــی جیانەکــراوە لــە پێناســە و جەوهــەری کۆمــاری
ئیســامی.
لــەو کاتــەوە تــا ئێســتا چــوار دەیەیــە باڵوێزخانــە و نووســینگەکانی
نوێنەرایەتیی کۆماری ئیسالمی لە واڵتان شوێنی داڕشتن و جێبەجێکردنی
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پیالنــە تێرۆریســتییەکانی ڕێژیمــن .وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــکا ڕۆژی
٢٢ی پووشــپەڕی دوو ســاڵ لــەوە پێــش (١٣٩٩ی هەتــاوی) ڕاپۆرتێکــی
بــاو کــردەوە کــە تێیــدا هاتــوە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــە مــاوەی ئــەو
 ٤١ســاڵەدا  ٣٦٠کــردەوەی تێرۆریســتیی لــە زیاتــر لــە  ٤٠واڵتــدا کــردوە.
ئــەم ڕاپۆرتــە کــردەوە تێرۆریســتییەکانی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــە
هەرێمــی کوردســتانی لەخــۆی نەگرتــوە کــە هــەر بەپێــی ئامــارەکان بەهــۆی
بۆشــایی ئەمنییەتــی و دەس ـتئاوەاڵیی کۆمــاری ئیســامی زیاتــر لــە ٤٠٠
تێکۆشــەری سیاســیی کــوردی دژبــەری ڕێژیــم لــە هەرێمــی کوردســتان لــە
ڕێگــەی تــۆڕ و تیمــە تێرۆریســتییەکانی کۆمــاری ئیســامییەوە کــوژراون و
بــە ســەدان کەســیش برینــدار بــوون.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران وەک ڕێژیمێکــی سیاســیی توتالیتێــر هــەر
لــە ســەرەتاوە ئایدۆلۆژیــی پەرەپێدانــی ئیســامی سیاسی_شــیعەی کــردە
گوتــاری سیاســی و پڕاکتیــک لــە سیاســەتی دەرەوەی واڵتــدا .بۆیــەش
کۆمــاری ئیســامی لــە زۆربــەی واڵتانــی ناوچــەدا کەوتــە دروس ـتکردنی
میلیشــیای بەســتراوە بــە خــۆی یــان پشــتیوانیکردن لــەو میلیشــیا و
ڕەوتانــەی لــە هێڵــی سیاســیی ئــەودا دەچوونــە پێشــێ .ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران لــە هەمــوو مــاوەی دەســەاڵتدارەتیی خۆیــدا لــە پشــتی زۆر
ڕووداوی تێرۆریســتی لــە جوغرافیایەکــی بەرینــی ناوچەیــی و جیهانیــدا
بــووە و لــە ســۆنگەی ئــەم کــردەوە تێرۆریســتییانەوە لەالیــەن دەزگای
قەزایــی زۆر لــە واڵتانــی وەک ئاڵمــان ،بریتانیــا ،ئیســرائیل ،ئەمریــکا و
ئارژانتینــەوە بڕیــاری لــەدژ دراوە و ســەبارەت بــە بڕیــاردان ،جێبەجێکردن،
دەس ـتتێداهەبوون و پشــتیوانیی لــە کــردەوە تێرۆریســتییەکان مەحکــووم
کــراوە.
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران تێــرۆری بــە چەکێکــی پێویســت و
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کاریگــەر بــۆ حــەزف و لەنێوبردنــی نەیارانــی خــۆی زانیــوە .ئــەم ڕێژیمــە
بــۆ لێدانــی مخالفانــی خــۆی بەتایبــەت لــە نێــو هێــزە پێشــکەوتنخواز و
مافویســتەکاندا تێــرۆری لــە چەشــن و شــێوازی جۆراوجــۆری خۆیــدا
بــەکار هێنــاوە .هەوڵــدان و پیالنداڕشــتن بەمەبەســتی زەبروەشــاندنی
فیزیکــی لــە حیــزب و الیەنــەکان و کەســایەتییە مخالــف و جیابیــرەکان
کــە بــە نــاوی تێرۆریزمــی دەوڵەتیــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران بــۆ هەمــوو
الیــەک ناســراوە ،هیــچ ســنوور و جوغرافیاییەکــی نەناســیوە .بەشــێک لــە
کارنامــەی تێرۆریســتیی ئــەم ڕێژیمــە بریتییــە لــە:
تێــرۆری دەیــان کەســایەتیی سیاســیی دژبــەری ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێــران
بــۆ نموونــە :شــەهریار شــەفیق ،کــوڕی ئەشــرەف پەهلــەوی لــە پاریــس
لــە ســاڵی 1358؛ د ،عەبدوڕەحمــان قاســملو ،ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان لــە ڤییــەن لــە ســاڵی  ،1368شــاپووری بەختیــار،
دواییــن ســەرۆکوەزیرانی ڕێژیمــی پەهلــەوی لــە پاریــس لــە ســاڵی 1370؛
فەرەیــدون فەڕوخــزاد ،شــاعیر ،نووســەر و هونەرمەنــد لــە «بــون»ی
ئەڵمــان لــە ســاڵی  ،1371د .ســادق شــەرەفکەندی ،ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە «بێرلیــن»ی ئەڵمــان لــە ســاڵی 1371
و. ...
ن (مێکۆنــووس) لــە بەهــاری 1376دا
لــە بڕیــاری مێژوویــی دادگای بێرلیـ 
بەڕوونــی پــەردە لەســەر ئــەوە الدرا کــە هەمــوو تێــرۆرەکان لەالیــەن
کۆمیتەیەکــی تایبــەت پێکهاتــوو لــە ڕێبــەری بــااڵ ،ســەرۆککۆمار ،وەزیــری
دەرەوە ،وەزیــری ئیتالعــات و فەرمانــدەری ســپای قــودس (باڵــی دەرەوەی
ســنوورەکانی ســپای پاســداران)ەوە بڕیاریــان لەســەر دراوە.
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کردەوە تێرۆریستییەکانی ڕێژیم لە واڵتانی دی
بــۆ نموونــە :تەقینــەوەی ئامیــا لــە ئاڕژانتیــن لــە هاوینــی 1373؛ زنجیــرە
تەقینەوەکانــی ســاڵی 13٩1ی بانکــوک لــە تایلەنــد؛ پیالنــی تێــرۆری «عــادڵ
ئەلجوبەیــر» ،وەزیــری دەرەوەی عەڕەبســتان لــە واشــنگتۆن کــە لێیــان
ئاشــکرا بــوو؛ تەقینــەوەی «دێهلــی» لــە هینــد لــە ســاڵی 13٩1؛ کــردەوەی
تێرۆریســتی لــە «کێنیــا» لــە ســاڵی  ،13٩1کــردەوەی تێرۆریســتی لــە
بەحرەیــن» لــە هاوینــی 1384؛ کــردەوەی تێرۆریســتی لــە بــەردەم بنکــەی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە شــەوی یەلــدای
1395؛ پەالمــاری مووشــەکی بــۆ ســەر بنکــەی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان لــە نیزیــک کۆیــە لــە هەرێمــی کوردســتان لــە
خەرمانانــی  ،1397تێــرۆری زیاتــر لــە  600ســەربازی ئەمریــکا لــە عێــڕاق
و هاوکاریــی چڕوپــڕی ئەلقاعیــدە و هتــد.
چەکی تێرۆر لە دژی بزووتنەوەی سیاسیی کورد
تێرۆریزمیــی دەوڵەتیــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران لــە مــاوەی پتــر لــە
چــوار دەیــە دەســەاڵتداریی ڕەشــی خۆیــدا دژ بــە هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی
ئــەم ڕێژیمــە ،بەشــی شــێری بــەر بزووتنــەوەی مافخوازانــەی کــورد و
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کەوتــووە .کارنامــەی تێرۆریزمــی دەوڵەتیی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران دژ بــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،هــەر
لــە تێــرۆری ســەرگورد حەبیبوڵــا عەبباســی ،ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی
و بەرپرســی شــوورای نیزامیــی حیــزب لــە هاوینــی  1359تــا هێرشــی
مووشــەکی بــۆ ســەر کۆبوونــەوەی ڕێبەریــی حیــزب لــە قــەاڵی دێموکــرات
ســێپتامبری  ،1397نــاوی ســەدان ڕێبــەری ئاســتبەرز ،کادر ،پێشــمەرگە و
تێکۆشــەری ئــەم حیزبــەی تێــدا تۆمــار کــراوە کــە بەرچاوترینیــان تێــرۆری
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دوو ســکرتێری گشــتیی حیــزب ،شــەهیدان دوکتــور قاســملوو و دوکتــور
شــەرەفکەندییە.
ئامانجــی ســەرەکی و گشــتیی ڕێژیــم لــەم تێرۆرانــە الوازکردنــی
بزووتنــەوەی مافخوازانــە و نەتەوەیــی خەڵکــی کوردســتان بــووە و هەیــە
و بــۆ ئــەم مەبەســتەش حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان وەک الیەنــی
ســەرەکی و شــوێندار لــەم بزووتنەوەیــەدا کراوەتــە ئامانــج و تــا ئێســتاش
ئــەم حیزبــە بــۆ تێرۆریزمــی دەوڵەتیــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران وەک
هەمیشــە ئامانجــە.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە مــاوەی چــوار دەیــەی ڕابــردوودا النیکــەم
 41٧کــەس لــە ئەندامــان و تێکۆشــەرانی ئۆپۆزیســیونی کــوردی داوهتـ ه بهر
پهالمــاری تێرۆریســتی کــە حیزبــی دێموکــرات بــە بوونــی  ٣١٥قوربانــی،
ئامانجــی ســەرەکی بــووە .جیــا لــە شــەهیدکردنی ئــەم  41٧کەســە ،لــەو
کــردەوە تێرۆریســتییانەدا النیکــەم دەیــان کەســی دیکــەش برینــدار بــوون و
توانیویانــە گیــان دەربــاز بکــەن.
ئێعدام و کوشتنە سیاسییەکان لە کوردستان
ئــەو ئامــارەی لــە بەشــی پێشــوودا خرایــە بەرچــاو تەنیــا ئــەو بەشــە لــەو
کوشــتنە سیاســییانە دەگرێتەوە کە ناوەندە ئەمنیەتی و دەزگای ســیخوڕی
و تیمــە تێرۆریســتییەکانی ڕێژیــم بــە پــان و پیالنــی پێشــوەختەداڕێژراو
تێــرۆری کــردوون ،بۆیــە دەبــێ ئێعدامــە سیاســییەکانیش هــەر لــە ڕیــزی
تێــرۆردا جێیــان بــۆ بکەینــەوە.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە مــاوەی چــوار دەیــەی ڕابــردوودا لــە
کوردســتان النیکــەم  1870بەندیــی سیاســیی کــوردی لــە دار داوە کــە
 460کــەس لــەوان ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و 350کــەس
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ئەندامــی کۆمەڵــە بــوون؛ ســەدان کــەس لــەو ئێعدامکراوانــە مەدەنــی بــوون
و دانیــان بــە ئەندامەتیــی هیــچ حیزبێکــی سیاســی دانەنــاوە و ئەوانیتــر
ســەر بــە ڕێکخراوەکانــی دیکــەی کوردســتانی و چاالکــی سیاســیی کــوردی
ئەنــدام لــە ڕێکخــراوە سەراســەرییەکانی وەک مجاهیدیــن و چریکــی فیدایــی
و  ...بــوون.
ماشێنی تێرۆری کۆماری ئیسالمی ،بێ تورموز و نەوەستاو
ئێســتا پرســیار ئەوەیــە لــە کاتێکــدا هــەر لــە مــاوەی دوو ســاڵی
ڕابــردوودا کۆمــاری ئیســامی لــە حــەوت واڵتــی ئورووپایــی (دانمــارک،
هۆلەنــد ،ئەڵمــان ،نۆروێــژ ،ئوتریــش ،فەڕانســە و بێلژیــک) ســەبارەت بــە
دەســتتێداهەبوون لــە چەندیــن هەوڵــی ســەرکەوتوو و ناســەرکەوتووی
کــردەوەی تێرۆریســتیدا نــاوی هاتۆتــە نێــو نــاوان؛ ئەویــش لــە کاتێکــدا
بــۆ مانەوەیــان لــە بەرجامــدا خــۆی بــە ئــاو و ئــاوردا دەدا و؛ هەروەهــا
لــە حاڵێکــدا واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا بەڕەســمی ســپای پاســدارانی
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــی خســتووەتە لیســتی ڕەشــی ڕێکخــراوە
تێرۆریســتییەکان؛ ماشــێنی تێــرۆری کۆمــاری ئیســامی بۆچــی ناوەســتێ؟
هەروەهــا بۆچــی بەشــی زۆری داهــات و ســەرچاوە ماڵییەکانــی واڵتــی
ئێــران لەالیــەن دەســەاڵتی حاکــم بەســەر واڵتــدا بــۆ کــردوەی تێرۆریســتی
و بــۆ پاڵپشــتی و تەیارکردنــی میلیشــیا تێرۆریســتەکان خــەرج دەکــرێ؟
وەاڵمەکــەی ڕوونــە :ڕێبەرانــی کۆمــاری ئیســامی لــەوە دڵنیــان کــە تەنیــا
بــە توندوتیــژی و ســەرکوتی خوێنــاوی دەتوانــن تەمەنــی دەســەاڵتەکەیان
درێژتــر بکەنــەوە و تێــرۆر لــە تەنیشــت ئێعدامــەکان لــە ئایدۆلۆژیــای
ئــەو ڕێژیمــەدا بــۆ لێــدان لــە دژبــەر و نەهێشــتنی هــەر دەنگــی هەڵبــوو
کارێکــی تابڵێــی پیــرۆزە و شــەرعییەت لــە دەقــە ئاینییەکانیــش وەردەگــرێ.
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بۆیــە لــە هیــچ بڕگەیەکــی زەمەنــی و لــە هیــچ بارودۆخێکــدا وەالی نانێــن؛
وە ئــەوە تەنیــا گوشــار و بەرەوڕووبوونــەوەی شــێلگیرانە و ئیــرادەی
تێکــڕای کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتیــی بــەرەی دژەتێــرۆرە کــە دەتوانــێ ئــەو
ماشــێنە ســامناکەی ڕێژیــم بوەســتێنێ .بــەاڵم لــە پێوەنــدی لەگــەڵ هاوکێشــە
نێودەوڵەتییەکانــدا ئەزموونــی کــردەوە تێرۆریســتییەکانی کۆمــاری
ئیســامی ســەلماندوویەتی کــە «تێــرۆر» و «باجئەســتێنی» و کردنیانــی بــە
چەکێــک لەبەرامبــەر واڵتانــی ڕۆژاوادا هەتــا ئێســتاش بــۆ کۆماری ئیســامی
دەســکەوتێکی زۆری بووە .هەر ئەو ئەزموونەش دەریدەخا کە هەڕەشــە،
شــەڕانخێوی و جینایەتەکانــی ئــەو ڕێژیمــە تەنیــا کاتێــک لــە کەمــی دەدەن
کــە تێچووەکانــی بــۆ کۆمــاری ئیســامی زیاتــر لــە قازانجــی بــن ،بــەاڵم هەتــا
ئــەو کاتــەی کاربەدەســتانی ڕێژیــم و نێــردراوە تێرۆریســتەکانیان قیــت
و قــازاخ لــە پێتەختــی واڵتانــی ئورووپاییــدا بســووڕێنەوە ،ئــەو ســیگناڵە
وەردەگــرن کــە هیــچ تێچوویــەک بــۆ کوشــتنی دژبەرەکانیــان نــادەن .بۆیــە
ئەمــە بــۆ واڵتــان هــەم دەبــێ ئــەرک و پڕەنســیپێکی ئەخالقــی بــێ و هــەم
ئەشــێ بەرژەوەندیــی خۆیانــی تێــدا ببیننــەوە کــە چیــدی لــە پشــت ڕێژیمێکــی
تێرۆریســتدا نەوەســتن .ئەویــش ڕێژیمێــک کــە هەتــا دێ پتــر دەکەوێتــە بــەر
ڕق و بێزاریــی خەڵکەکــەی و نــە لەنێــو خــۆی واڵتــدا هیــچ شــەرعییەتێکی
هەیــە و نــە لــە نێــو هاوکێشــەکانی کۆمەڵگــەی جیهانیــدا دەتوانــێ ڕۆڵێکــی
بــۆ ســەقامگیری و ئاشــتی هەبــێ ،بگــرە پێچەوانــە و وەک هەمــووان دەزانــن
هــۆکاری زۆربــەی قەیــران و بشێوییەکانیشــە.
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خەزەڵوەری  - ١٣٩٨کۆنگرەی ١٧ی حیزبی دێموکرات

خەزەڵوەری  - ١٣٩٨کۆنگرەی ١٧ی حیزبی دێموکرات
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کاک موووســا دەکرێــت بــە کورتــی خــۆت بــە بینەرانــی کوردکانــاڵ
بناســێنیت؟
مووســا باباخانیــم ،ســاڵی ١٣٦٠ی هەتــاوی ،لــە گوندێــک بــە نــاوی

«کۆڵــە» لــە ناوچــەی ئــاژوان ســەر بــە شــاری کرماشــان لەدایــک بــووم ،تــا
دیپلــۆم هــەر لــەو ناوچەیــە دەرســم خوێنــدووە .دوای ئــەوەش هاتــووم بــۆ

نێــو حیزبــی دێموکــرات و بوومەتــە پێشــمەرگە.

دەمــەوێ لــەوەوە دەســت پــێ بکــەم کــە چــۆن حیزبــی دێموکراتــت
ناســی یــان لــە کەیــەوە ناســیت؟
بــە حوکمــی ئــەوەی کــە ژینگــە کاریگەریــی زۆری لەســەر شــکڵگرتنی

مــرۆڤ دەبێــت کــە گرایشــت بــە الی چ ڕەوتێکــی سیاســییەوە هەبێــت ،چ
بیرێکــی سیاســیت هەبێــت یــان لەگــەڵ چ حیزبێکــی سیاســی بکەویــت .بــە

حوکمــی ئــەو جوگرافیایــە کــە مــن لــەوێ لەدایــک بوومــە وەکــوو شــوێنی

چاالکــی هــەر حیــزب دێموکــرات بــوو ،وەکــوو کەســایەتیش کــە زۆر نــاوی
هەبــوو ئــەو کاتــە و ئێســتاش نــاوی کاک «شــاپوور فیــرووزی» هــەر
هەبــوو ،بەهەرحــاڵ شــوێنێک بــوو وەکــوو حــەوزەی جوگرافیایــی هێــزی

«بێســتوون» بــوو کــە کاک شــاپوور فەرماندەیــی دەکــرد ،ئیتــر ئێمــە خــزم

و کەسوکاریشــمان پێشــمەرگە بــوون و بیــر و بۆچوونمــان لەگــەڵ حیــزب
دێموکــرات و پێشــمەرگایەتی بــوو .ئــەوە وەکــوو پێکهاتنــی کەســایەتیی

مــرۆڤ بــوو لــە ڕەوتــە سیاســییەکە کــە چــۆن هۆگریــی بــە الی ئــەو ڕەوتــە

سیاســییەدا پەیــدا بکــەی کــە کاریگەریوەرگرتــن لــە کەســان و دەوروبــەر
بێــت .شــتی دیکــەش کــە مــن خــۆم هاتمــە دەبیرســتان (قوتابخانــەی قۆناغــی

ناوەنــدی) لەگــەڵ بــرا و کۆمەڵێــک خەڵــک بــوون کــە هۆگرییــان بــەالی
حیزبــی دێموکراتــەدا هەبــوو ،زیاتــر خەڵکــی ناوچــەی دینــەوەر و لــەک
بــوون و کۆمەڵێــک الو بوویــن کــە گرایشــمان بــەالی حیزبــی دێموکراتــدا
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هەبــوو .ئیتــر خــۆم لــە نــەورۆزی ١٣٧٨ی هەتاویــدا بڕیــارم دا بێمــە نــاو

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان.

کاک مووســا ئەگــەر کەمێــک بگەڕێمــەوە بــۆ دواوە ،لــە ســەردەمی
کۆمــاری کوردســتاندا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــەو شــێوەیەی
کــە پێویســت بــوو ،نەچــووە خــوارووی کوردســتانی ئێــران ،دوای
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران پێگــەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــەو
ناوچەیــە واتــە پێــش ئــەوەی کــە بێــی بــۆ پێشــمەرگایەتی ،چۆنــت
دەدی؟ چۆنــت هەڵدەســەنگاند و خەڵــک چەنــدە الیەنگــری حیزبــی
دێموکــرات بــوون؟
باســی ســەردەمی کۆمــاری کوردســتانت کــرد ،بەهەرحــاڵ هــەر

مەوزووعێکــی مێژوویــی دەبێــت بەپێــی پێــوەری خــۆی قســەی لەســەر

بکــەی .ئــەوەی کــە لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا حیزبــی دێموکــرات

نەچــووە بــۆ خــوارووی کوردســتان ،نەیانهێشــتووە بــڕوا .ئــەوەی کــە
نەهێڵــن کارێــک بکەیــت تــا ئــەوەی کــە خــۆت نەیکەیــت شــتێکی جیــاوازە.

ئــەوەش لەبــەر دامــەزراوەی نــەوەت و ســتراتیژیبوونی ئــەو ناوچەیــە
بــووە کــە دوکتــۆر قاســملوو هــەر لــە کتێبــی  »٤٠ســاڵ خەبــات لــە پێنــاوی

ئازادیــدا» باســی دەکات ،چونکــە ناوچەکانــی خــوارووی کوردســتان لەژێــر

دەســەاڵتی ئەمریــکا و بریتانیــادا بــوون ،کۆمــاری کوردســتان لەژێــر
کاریگەریــی ڕووســەکاندا بــوو ،نەیانهێشــتووە بــەرەو ئــەو ناوچانــە بــڕوات

چونکــە دامــەزراوەی نەوەتــی هەبــووە .دوای شۆڕشــی گەالنــی ئێــران،
بەهەرحــاڵ هــەر قۆناغێــک تایبەتمەندیــی خــۆی هەبــووە .بزووتنــەوەی ئێمــە

و بەتایبــەت حیزبــی دێموکــرات کــە پێــڕەوی ئەو خەباتە بــووە ،ڕاگەیاندنێک

نەبــووە ،ڕادیــۆ هەبــووە بــەاڵم ڕادیــۆ زیاتــر ناوچەیــی بــووە و کاریگەریــی
زۆری نەبــووە کــە تــەواوی ناوچەکانــی کوردســتان بگرێتــەوە و بتوانێــت
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کاریگــەری لەســەر پێکهاتنــی کەشــوهەوا سیاســییەکەی دابنێــت .دوای
ئــەوەش شــەڕی ئێــران و عێــراق دەســت پــێ دەکات کــە ئــەوەش خــۆی
هۆکارێکــە بــۆ پێشــگرتن بــە نفــووزی حیزبــە کوردییــەکان لــەو ناوچەیــە و
بەتایبــەت بەشــێک لــەو پارێزگایــە کــە لەدەســت ئەرتەشــی عێراقــدا بــووە.

ئیتــر خەڵکەکــە زیاتــر لــە حاڵەتــی بەرگــری و ئاوارەییــدا بــوون تــا ئــەوەی

کــە ببنــە پێشــمەرگەی حیزبــە کوردییــەکان .هــەر بــەو شــێوەیە لــە وەاڵمــی
پرســیارێکی دیکــەدا عەرزتانــم کــرد ،ئــەو کاتــە کــە مــن لــەوێ بــووم لــە
دەیــەی  ٧٠بــەوالوە ،کاری فەرهەنگــی و مەدەنــی لــە کرماشــان دیســان
بووژابوویــەوە .لەالیــەن کۆمەڵێــک خوێنــدکار ،کۆمەڵێک خەڵک کە بەڕاســتی

دڵســۆز بــوون ،واتــە پێشــیان لــە مردنــی ئــەو پارێزگایــە گــرت ،بەتایبــەت

لەنــاو شــاری کرماشــان پێشــیان لــەوە گــرت کــە پرۆســەی ئاسیمیالســیۆن

ســەرکەوێت .کاری ئەوانــە جێگــەی دەستخۆشــی و جێگــەی ڕێــزە .ئەمــەش
بەپێــی ناوچــە کەوتــووە ،کرماشــان نــە ئاینێکــی یەکدەســتی تێدایــە ،نــە

شــێوەزارێک یەکدەســتی تێدایــە ،بەڵکــوو جۆراوجــۆری شــیوەزاری و

ئایینیــی تێدایــە .هەمــووی کــوردی پارێزگاکــە جیــا لــە ســونقور کــە بەشــێکی
تورکــە و باقیــی پارێزگاکــە هەمــووی کــوردە ،بــەاڵم بەپێــی هەڵکەوتــە ئــەو
بافــت و پێکهاتــە مرۆییەکــە لــەوێ هەیــە ،کاریگــەری و هۆگــری خەڵکــی
هــەر ناوچەیــەک بــەالی حیزبێکەوەیــە کــە وەکــوو وێژمانــی نەتەوەیــی لــەو

ناوچانــە شــتێکی بــاش بــوو.

باســی وێژمانــی نەتەوەییــت کــرد ،هەمیشــە چ دەوڵەتــی شــا و چ
ڕێژیمــی ئیســامی ویســتوویانە لــە هەســتی ئایینی بــۆ دوورکەوتنەوە
یــان دابڕانــی خــوارووی کوردســتان بەتایبەتــی کرماشــان ،لەگــەڵ
ناوچەکانــی دیکــەی کوردســتان کەڵــک وەرگــرن ،ئــەو هەواڵنــەی
ڕێژیمــی ئیســامی چەنــدە کاریگــەری هەبــووە بــۆ دوورکەوتنــەوەی
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خەڵــک لــە حیــزب و الیەنــە سیاســییە کوردســتانییەکان؟
ئــەوە لــە ســەردەمێکدا کــە بــۆ یەکەمجــار دەوڵەتــی مۆدێڕنــی ئێرانــی

دروســت بــوو ،واتــە لــە ســاڵی ١٣٠٤ی هەتــاوی ،نیزیــک بــە  ٩٥ســاڵ لــەوە

پێــش ،ئــەوە سیاســەتی ئاسیمیالســیۆن ،سیاســەتی فەرمیــی ئــەو ڕێژیمانــە

بــووە .هەندێــک ناوچــە هەبــووە بەهەرحاڵ کێشــەیان لەســەر بووە لە ئێران،

کێشــە الی ئەوانــە ئــەوە بــووە لــەو شــارانە و لــەو ناوچانــە کــە ناوەنــدی
ســەرەکیی ئــەو کەمینانەیــە ،کەمینــە بــە مانــای ئــەوە کــە لــە ئاســتی ئێرانــدا
کەمینەیــە بــەاڵم لــە ناوچــەی خۆیانــدا زۆرینــەن ،هەوڵیــان داوە جوگرافیــای

مرۆییــی ئــەو ناوچانــە بگــۆڕن ،وەکوو ئەهواز ،ورمێ و کرماشــان کە کاری
زۆریــان لەســەر کــردووە .ئــەو ناوچەیــە هەندێــک تایبەتمەندیــی هەبــووە،

یەکێــک لــەوان هەڵکەوتنــی لەســەر ڕێــگای تــاران -بەغدایــە ،نیزیــک عێراقــە

و خەڵکــی فارســزمان هاتــوون و لــەوێ ماونەتــەوە بــۆ ئــەوەی کــە نیزیــک
بــە شــارە ئایینییەکانــی عێــراق بــووە و ماونەتــەوە و نەڕۆیشــتوونەتەوە بــۆ

شــارەکەی خۆیــان و ڕێژیمەکانیــش کاریــان لەســەر کــردووە .بەهەرحــاڵ

ئــەو دوژمنــە .مەســەلەی خــاک و نیشــتمان چەنــدە بــۆ ئێمــە گرینگــە،
ئەوەنــدەش بــۆ ئــەوان گرینگــە .بــە دەیــان ناوەنــدی تەبلیغاتــی ،پڕوپاگەنــدە،
ئەمنییەتــی ،ئیتالعاتــی و نیزامــی کاریــان لەســەر ئــەو ناوچەیــە کــردووە

کــە ســیمای کوردســتانیبوونیان لــێ بســڕنەوە ،بــەاڵم ئــەوەی کــە ئێســتە
دەیبینــی بابەتێکــە زۆریــش گرینگــە کــە لــە خوارتریــن شــوێنی کوردســتانی

ئێــران واتــە ئیــام ،الوی  ١٧ســاڵە دێــت بــۆ نێــو حیزبــی دێموکــرات ،ئــەوە

نیشــانەی ئەوەیــە کــە ئــەو سیاســەتەی ئەوانــە ســەرکەوتوو نەبــووە و
شکســتی خــواردووە بــەاڵم شکســت بــە مانــای ئــەوە نییــە ڕایانگرتبێــت،

ئــەوان درێــژە بــە سیاســەتی خۆیــان دەدەن .کــە نموونــەی ئیــام دێنمــەوە،
بەهەرحــاڵ کرماشــانیش زۆر زۆر فەرقــی کــردووە ،فەرقەکــەش ئەوەیــە

کــە ئێســتە ئــەو وێژمانــی نەتەوەیییــە ،وێژمانــی زاڵــە لــەو پارێزگایــە و

ن
باباخا�
 48یادنامەی شەهید مووسا

ڕێژیمــش خــۆی بــاش ئــەو بابەتــە دەزانێــت.
ئەگــەر بگەڕێینــەوە ســەر هاتنــت بــۆ پێشــمەرگایەتی ،چــۆن بــوو

بڕیــارت دا ببیــە پێشــمەرگە ،بــۆ لــە ناوخــۆ نەدەمایــەوە ،بــۆ ئــەوەی

لــەوێ کاری حیزبــی یــان کاری سیاســی بکەیــت؟

کاک کەریــم عــەرزم کــردی ،ئــەو بابەتــەی خــۆم هــی  ٢٠ســاڵ تــا ٢٥

ســاڵ لــەوە پێشــە ،بابەتێکــە دەگەڕێتــەوە ســەر ئــەوەی کــە ئــەو کات لــە
دەبیرســتان مــرۆڤ لــە تەمەنــی  ١٧تــا  ١٨ســاڵی بڕیــار بــدا ،جیاوازیــی
هەیــە لەگــەڵ ئــەوەی کــە لــە تەمەنــی  ٣٠یــا  ٣٥و ٤٠ســاڵیدا بڕیــار بــدات،

ئیتــر ئــەو کاتــە مــن خــۆم تــەواو بڕیــارم دابــوو کــە بێــم بــۆ نــاو ڕیــزی

پێشــمەرگایەتی و زۆر بــەدوای ئــەو بابەتــەش دەکەوتــم لــەو شــارانەی
دەوروبــەر لەگــەڵ دۆســتەکانم ،واتــە وەکوو خولیایەک بــوو .هەرچەندە لەو

ناوچەیــە دەرســەدێکی کــەم دێــن بــۆ پێشــمەرگایەتی بــەاڵم خەڵکێــک هــەن

کــە ئــەو کەشــوهەوایەیان پــێ تەحەمــول ناکرێــت ،مــن ئــەوەم پــێ تەحەمــول
نەدەکــرا بەڕاســتی .دەچوویــە ســەر شــەقام خەڵکــت دەدی لەگــەڵ ڕێژیمــدا
بــوون ،یــان بابەتــی دیکــەت دەبینــی ،مــن ئــەوەم پــێ تەحەمــول نەدەکــرا.

تەنانــەت لــە دەبیرســتان ئەگــەر مامۆســتاکەم چووکتریــن هۆگریــی بــەالی
ڕێژیمــدا هەبووایــە مــن پێــم تەحەمــول نەدەکــرا .دەمزانــی ئەگــەر بمێنمــەوە
لەوانەیــە تووشــی کێشــەیەک بــم.

پێــش ئــەوەی کە بێی بۆ پێشــمەرگایەتی ،کە باســی پێشــمەرگایەتی

دەکرێت ،باســی ســەختی و ناخۆشــی و شــەڕ و کوژران و برینداربوون
و هەمــوو ئەوانــە دەکرێــت ،پێــت وابــوو وەکــوو گەنجێــک ،دەتوانــی
ئــەو ســەختییەی کــە بــاس دەکــرا تەحەمولــی بکەیــت .واتــە ئــەوەی

کــە باســی پێشــمەرگە و باســی ســەختییەکانی ژیانــی پێشــمەرگایەتیی
دەکرا؟
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مــن خــۆم لــە ئێــران بــووم ســەختی ژیانــم نەدیبــوو .چونکــە تەمەنیشــم

زۆر نەبــوو ژیانێکــی ئاســوودەم هەبــوو .بــەاڵم بابەتێــک کــە مــرۆڤ

هــان دەدات لــە بەرانبــەر کێشــەکاندا بوەســتێ ،مەســەلەی بیروبــاوەڕە.
مــرۆڤ بیروبــاوەڕی هەبێــت ،متمانــەی بــە خــۆی هەبێــت کــە دەتوانێــت بــۆ
نەتەوەکــەی خەبــات بــکات ،بەهەرحــاڵ ئــەوە دەبێتــە بناغەیــەک بــۆ ئــەو

کەســە کــە بیــر لــەوە بکاتــەوە لــە بەرانبــەر کێشــەکاندا ڕاوەســتێ .بتوانێــت
لەبەرانبــەر ئــەو کێشــانەدا هــەر درێــژە بــە خەباتــی خــۆی بــدات و چــۆک

دانــەدات.

ئــەو کاتــەی کــە هاتــی بــۆ پێشــمەرگایەتی ،ئــەو چاوەڕوانییــەی
کــە هەتبــوو لــە حیزبــی دێموکــرات بــەو شــێوەیە وەرگیــرای؟ واتــە چ
پێشــوازیەکت لــێ کــرا؟
مــن لــە ئێرانــدا هــەر پێشــمەرگەم نەدیبــوو ،هــەر لــە خەڵکــم بیســتبوو .ئــەو

کەشــواهەوایەی ئەوێــش کــە مــرۆڤ کەشــوهەوایەک لــە مێشــکی خۆیــدا
دروســتی دەکات بەنیســبەت پێشــمەرگایەتیی لەگــەڵ ئێــرە بــە تەواوەتــی
جیــاوازە .هەرچەنــدە ئــەو ســااڵنەی کــە مــن هاتــم بوونــی پێشــمەرگە

بەنیســبەت دەیــەی  ٦٠و ســەرەتای دەیــەی حەفتــا نەبــوو .هــەر بۆیــە

مــرۆڤ لــەوێ بــە شــێوەیەکی دیکــە بیــر دەکاتــەوە .بــەاڵم بیرکردنەوەکــە
بــە مانــای ئــەوە نییــە کــە هاتیتــە ئێــرە ،ئیتــر کاریگەریــی نەرێنــی لەســەر
بیروباوەڕەکــەت دابنێــت .بەهەرحــاڵ هــەر مرۆڤێــک هەســتی هەیــە ،ئــەوە

شــتێکی ئاســایییە ،مــرۆڤ بوونەوەرێکــی کۆمەاڵیەتییــە و پێویســتی بــە
ئێحســاس هەیــە .بــەاڵم ئــەو شــوور و هەســتە کــە هاتیتــە نــاو مەیــدان و بــە
کــردەوە چوویــە نێــو حیزبــی سیاســییەوە ،زیاتــر عەقــڵ بڕیــار دەدات کــە
چــۆن خــۆت لەگــەڵ بابەتــەکان بگونجێنیــت.
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ســەرەتا کــە دێــی بــۆ پێشــمەرگایەتی دەچــی بــۆ دەورەی فێرگــە،
دوای دەورەی فێرگــە لــە کوێــوە دەســتت پــێ کــرد ،لــە چ ئۆرگانێــک
ژیانــی پێشــمەرگایەتی و ئەرکــی پێشــمەرگایەتیت بەجــێ گەیانــد؟
کــە دەورەم تــەواو بــوو ،ئــەو کاتــە کۆمیتــەی ئەمنییــەت دوو هێــزی

هەبــوو ،هێــزی ســامڕەند و هێــزی پارێــزگاری ،مــن بەگشــتی پێنــج ســاڵ

لــەوێ بــووم (هێــزی پارێــزگاری و هێــزی ســامڕەند) ئیتــر دوای ئــەوە،
هاتوومــە ڕاگەیانــدن و تاکــوو ئێســتە هــەر لــە خزمەتــی ئێــوەدام و هــەر لــە

ڕاگەیانــدن کارم کــردووە.

ســەرەتای کاری ڕاگەیاندنــت چــۆن دەســتی پــێ کــرد و لــە کوێــوە
دەســتی پــێ کــرد؟
هاتمــە چاپەمەنــی ،لــە چاپەمەنــی هــەم تایپــم دەکــرد ،هــەم بەشــی فارســی

ڕۆژنامــە کوردستانیشــم مۆنتــاژ دەکــرد.

دواتــر چــۆن بــەردەوام بــووی لەســەر کارەکــەت یــان چــۆن چوویــە
پێشــێ لــە کارە پێســپێردرا و ئەرکەکانــت لــە کاری ڕاگەیاندنــدا؟
مــن بۆخــۆم هۆگریــم بــە خوێنــدن هــەر هەبــووە ،چ ئــەو کاتــە لــە ئێــران

بــووم ،چ ئــەو کاتــەی لێــرە بــووم ،بۆیــە کــە هاتمــە ڕاگەیانــدن لەگــەڵ
هێــزی پارێــزگاری جیاوازیــی هەبــوو .ئیتــر ژینگەکــەی ئەوەیــە و لەگــەڵ

ئۆرگانێکــی دیکــە جیاوازیــی هەیــە و هــەر کارێکــت هەبــێ لەگــەڵ فیڕبوونــدا

ســەروکارت هەیــە .منیــش کارم درێــژە دا تاکــوو دوایــی چوومــە تەلەفزیۆن
و لــە تەلەفزیــۆن کاری دیکەشــم کــردووە ،نیزیــک  ١٤تاکــوو  ١٥ســاڵە لــە

تەلەفزیــۆن کار دەکــەم ،پێشکەشــکاریم کــردووە ،دێکۆمێنتــی زۆرم ئامــادە

کردووە ،لەگەڵ هاوڕێیانی پێشــمەرگە بەرنامەی زۆرم کردووە کە وەکوو
دێکۆمێنــت بــووە .هەوڵــم داوە خــۆم وەکــوو ئــەوەی کــە ویژدانــم ڕاحــەت
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بــێ ،دەینێکــم هەبــوو بەنیبســەت حیــزب و بەنیســبەت میللەتەکەمــەوە ،ئــەو

دەینــەی خــۆم ئــەدا کــەم .بــۆ نموونــە کەســانێک کــە مــن شــتی ڕاگەیانــدن
لەوانــەوە فێــر بــووم ،وەکــوو شــەهید «ســەالح نــادری» بــوو ،بەڕەحمــەت
بێــت کاک «تەیفــوور بەتحایــی» بــوو کــە ماوەیــەک لــەوە پێــش فەوەتــی

کــرد .ئەوانــە کەســانێکی خیبــرە بــوون ،بەڕاســتی مامۆســتا بــوون .دوای

ئــەوەش خــۆم بــەردەوام هەوڵــم داوە ئەگــەر شــتێک لــە جانتامدایــە و
شــتێک دەزانــم فێــری خەڵکــی بکــەم .دەورەی پێشکەشــکاریم بــۆ خەڵــک
کردووەتــەوە ،هەوڵــم داوە و چیــم لەدەســت هاتبێــت درێغیــم نەکــردووە

بــۆ ئــەوەی هــاوڕێ و هاوســەنگەرانم شــت فێــر بــن .کەســایەتیی مــرۆڤ

بــە کارەوە شــکڵ دەگرێــت ،ئــەوەش کاریگەریــی لەســەر کەســایەتیی ئــەو

کەســانە هەیــە ،بــەاڵم مەســەلە ئەســڵییەکە هــەر ئەوەیــە کــە عــەرزم کــردن،
ئەداکردنــی ئــەو دەینەیــە واتــە خزمەتکــردن بــە نەتەوەکــەت.

ئــەو چەنــد ســاڵەی کــە کارت کــردووە ،بۆخــۆت پێــت وایــە لــە کاری
ڕاگەیاندنــدا چەنــدە ســەرکەتوو بووی؟
مەســەلەی ڕاگەیانــدن وەکــوو شــتێکە ژینگــەی کارەکامانــە ،ئــەو

ڕاگەیاندنــەی ئێمــە کــە کوردکاناڵــە ،هــی حیزبــی دێموکراتــە و ئێمــەش لــە
واڵتــی خۆمانــدا نیــن ،واتــە ئــەو شــتەی کــە تــۆ خەباتــی بــۆ دەکەیــت لەوێــدا

نییــە و ڕاســتەوخۆ ناتوانــی شــتەکان بگوازیتــەوە و بچیتــە نێــو خەڵــک بزانی

بازدەهــی کارەکــەت چۆنــە .خەڵــک چەنــدە ڕازیــن لــە کارەکانــت چەنــدە
ڕەخنەیــان هەیــە .بــەاڵم بەهەرحــاڵ دروســتە ئێمــە کــە لــە واڵتــی خۆمانــدا

نیــن هیــچ پردێکــی پێوەندیــی نەبێــت .پێوەندیــی زۆرمــان لەگــەڵ خەڵکــدا
هەیــە ،ئیتــر ئــەوە خەڵــک دەزانــن ،بینــەران دەزانــن کــە بەرنامەکانــت چەنــدە

ســەرکەوتوو بــوون .بەهەرحــاڵ تــۆ بەرنامەیــەک دەکــی کــە خەڵــک پێیــان
خــۆش بێــت ،هەندێــک بەرنامــە هەیــە وەکــوو دێکۆمێنــت و موســتەنەد .ئــەو
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بەرنامەیــەی کــە بەڕێــزت لەگــەڵ هاوســەنگەرانی پێشــمەرگەدا دەیکــەی،

خەڵــک زۆر هۆگریــی ئــەو بەرنامانــەن منیــش زۆر لــەو بەرنامانــەم

کــردووە ،جیــا لــە خەڵکــی ئاســایی چونکــە بۆچوونــی خەڵکــی ئاســایی
جیــاوازە لەگــەڵ کەســانی تایبەتــی و مــن ئــەو شــتانەم کــردووە .زۆر جــار
لەگــەڵ کاک «تەیفــوور بەتحایــی» هاوفکریــم دەکــرد لەگــەڵ کەســانی

دیکــەش هاوفکریــم دەکــرد چ لــە کوردســتان بێــت چ لــە دەروە بــۆ ئــەوەی

شــتێکی پڕۆفیشــناڵ بێــت ،شــتێکی ســەرنجڕاکێش بێــت ،ئــەوە وەکــوو
الیەنــی بۆچــوون و داخــوازی خەڵکــە .وەکــوو ڕای خۆشــم ،مــرۆڤ دەبێــت
بەرگــری لــە ڕای خــۆی بــکات بــەاڵم ،بەهەرحــاڵ تــۆ هــەر کارێــک دەکەیــت

بوونــی خۆتــی لەســەر دادەنێــی ،کاتــی خۆتــی لەســەر دادەنێــی .تەلەفیزیــۆن
بەڕاســتی کاتــی مــرۆڤ دەکوژێــت .خــۆم ڕازیــم لــە کارەکانــم .دروســتە
هــەر ئــەوەی لــە واڵتەکــەی خۆمانــدا بوایەیــن باشــتر و چاکتــر و موفیدتــر

دەمانتوانــی خزمــەت بــە کۆمەڵگــە بکەیــن ،کێشــەکانی کۆمەڵگــە بگوازینــەوە،
بــەاڵم چونکــە ژینگــەی خەباتــی ئێمــە لــە واڵتــی خۆمانــدا نییــە ئــەوە کێشــەی
بنەڕەتــی ئێمەیــە .بــەاڵم بەگشــتی مــن پێــم وایــە لــەو کارەدا ســەرکەوتوو
بوومــە.

ئــەوەی کــە بەڕێزتــان فەرمــووت ڕاســتە ،مــرۆڤ ئەگــەر لــە واڵتــی
خــۆی نەبــوو و ئــازاد نەبــوو بــۆ کاری ڕاگەیانــد ڕەنگــە زۆر زەحمــەت
بێــت بــۆ بەڕێوەبردنــی کارێــک کــە پێــت دەســپێرن لــە تەلەفیزیــۆن
لەبــەر ئــەوەی کــە دووری یان شــتەکان هــەر لە ڕێگــەی پێوەندییەوەیە
و ڕاســتەوخۆ لەنێــو خەڵکەکــەدا نیــت ،بــەاڵم ئــەوەی کــە چ وەک
کادری حیزبــی و چ ئێســتە کــە ماوەیەکــە ئەندامــی ڕێبەریــی حیزبــی
دێموکراتــی و پێوەندیــت هەیــە لەگــەڵ خەڵــک لــە ناوخــۆی واڵت و
بەتایبەتــی لــە کرماشــان ،پێــت وایــە لــەوێ تەلەفزیۆنــی کوردکانــاڵ
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چەنــدە کاریگــەری لەســەر هەســتی خەڵــک هەیــە؟
چونکــە تــۆ لەنــاو واڵتــی خۆتــدا نیــت ،ناتوانــی بچــی نەزەرســەنجی بکــەی

هەتــا بزانــی چۆنــە .ئێســتە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کوردکانــاڵ ڕەقیبێکی

وای نییــە .خەڵــک پێیــان خۆشــە ســەیری تەلەفزۆنێــک بکــەن کــە هــی خۆیــان
بێــت ،خەڵــک خۆیانــی تێــدا ببینــەوە .ئــەوە زۆر گرینگــە تــۆ لــە حیزبێکــدا بیــت

لــە تەلەفزۆنێکــدا بیــت ســەیری شــتێک بکــەی کــە خۆتــی تێــدا ببینیــەوە ،ئــەو

شــتەی کــە تەعەلوقــی بــە تــۆ هەیــە لــەو تەلەفزیۆنــەدا بیبینیتــەوە واتــە لــە
بــاری فکــرەوە بــێ ،لــە بــارەی باســی زار و ناچــەوە بــێ و ئــەو شــتانەی

کــە پێوەنــدی بــە تــۆ هەیــە لەگــەڵ ناوچەکــەت .ئێســتە ئێمــە لــە کوردکانــاڵ
بــە خۆشــییەوە ،هەوڵمــان داوە تــا ڕادەیــەک بــە هەمــوو شــێوەزارەکان
بەرنامەمــان هەبێــت کــە ئــەوە خــۆی کاریگــەری هەیــە بــۆ ئــەوەی ڕادەی

بینەرانــی کوردکانــاڵ لــە ئاســتی ســەرەوەدا بێــت .ئەمــە ئیغــراق نییــە ئەگــەر
بڵێــم کــەم ناوچــە لــە ڕۆژهەالتــی کوردســتان هەیەکــە بــە قــەت کرماشــان

بینــەری کوردکاناڵــی تێــدا بێــت .مــن پێوەندییەکــی بەربــاوم لەگــەڵ خەڵکــدا
هەیــە ،بینــەری چاکــی هەیــە لــەو ناوچانــە.

کاک مووســا ببــوورە شــتەکە ئــاوا بــاس دەکــەم ،خــۆت دەزانــی
شــێوەزاەکە جیــاوازە ،ئــەو شــێوەزارە کــە ئێــوە قســەی پــێ دەکــەن،
لەگــەڵ شــێوەزاری موکــری کــە تەلەفزیۆنــی پــێ بەڕێــوە دەچــێ
جیــاوازە ،ئایــا ئــەوە هیــچ بەربەســتێک نییــە بــۆ ئــەوەی کــە خەڵــک
ســەیری نەکات،کێشــەیەک هەیــە بــۆ ئــەوەی کــە بینەرانــی ئــەو
تەلەفزیۆنــە لێــی تــێ نەگــەن؟
کاک کەریــم دەکرێــت شــتەکە بەتەمــا نەکەینــەوە ،شــتەکان دابــەش بکەیــن.

مەســەلەن ئێســتا بەرنامــەی «هــەواری پێشــمەرگە» لــە هەمــوو ناوچەکانــی

کوردســتان ســەیری دەکــەن .ناوەڕۆکــی بەرنامــەش پێوەنــدی هەیــە
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کــە چەنــدە خەڵــک ســەیری دەکــەن .تــۆ لەوانەیــە بــە شــیوەزاری خــۆت
بەرنامــەی پێشــکەش بکەیــت الواز بێــت و خەڵکــی ناوچەکــەی خۆشــتان

ســەیری نەکــەن.

مەبەستم ئەوە بوو کە ئایا شێوەزار هیچ کاریگەرییەکی هەیە؟
ســەدا ســەد کاریگەریــی هەیــە ،خەڵــک پێیــان خۆشــە بــە شــێوەزار

خۆیــان قســەیان لەگــەڵ بکەیــت .لــەو بــارەوە لــە کرماشــان زۆر بــە ئێمــە
دەڵێــن .زۆر هەوڵمــان داوە لــە کوردکانــاڵ ئــەو شــێوەزارەی کــە بــاوە لــە

کرماشــان هــەر ناوێکــی لەســەر دانێــن ،ئــەو ناوچەیــە شــێوەزار خواریــن
بێــت یــا کەلهــوڕی ،زۆر جــار ئــەو بەرنامانــەی کــە مــن پێشکەشــیان

دەکــەم و بەرنامــەی لەکیشــمان هەیــە .بەهەرحــاڵ بەشــێک لــە خەڵکــی ئــەو

ناوچەیــە بــەو شــێوەزارە قســە دەکــەن ئــەوە کاریگەریــی هەبــوو لەســەر
بیروبۆچوونــی ئــەو خەڵکــە بــۆ ڕاکێشــانیان بــۆ الی کوردکانــاڵ ،بــۆ الی

پرســی کــورد و حیزبــی دێموکــرات وەکــوو عــەرزم کــردی؛ خەڵــک پێیــان
خۆشــە بــە شــێوەزاری خۆیــان قســەیان لەگەڵــدا بکــەی .تــۆ پەیامێکــت هەیــە
وەکــوو حیزبــی دێموکــرات دەتەوێــت ئــەو پەیامــە بگەیەنــی بــەو خەڵکــە و
بــە شــێوەزاری خــۆی قســەی لەگــەڵ بکەیــت ،بێگومــان کاریگەریــی هەیــە.
کاک مووســا ئــەو ماوەیــە کــە لــە تەلەفزیۆنــی کوردکاناڵــی ،لێــرە
کار دەکــەی ،چەنــد بەرنامــەت بەڕێــوە بــردووە مەبەســتم ئەوەیــە
بەرنامەکانــت چــی بــوون .ئێســتە بەرپرســی بەشــی بەرهەمهێنانــی لــە
تەلەفزیــۆن ،پێشــتر کارەکانــی دیکــەت چــی بــوون؟
کاک کەریــم بەرنامــەی زۆرم کــردووە ،ئێســتە نــاوی هەمــوو بەرنامەکانــم

لەبیــر نییــە ،مــن پێــش ئــەوەی کــە بێمــە کوردکانــاڵ لــە تیشــک تیڤــی کارم

دەکــرد و بەرپرســی بەشــی بەرهەمهێنانــی تیشــک تیڤییــش بــووم .لەوێــش
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بەرنامــەی زۆرم هەبــوون بــەاڵم لــە کوردکانــاڵ بــە دەقیقــی نــازام بڵێــم

چەنــد بەرنامــەم هەبــوو.

مەبەستم ئەوەیە چ بەشێکت بەڕێوە بردووە؟
هەر لە بەشی بەرهەمهێناندا بووم.
ئەگــەر ئێســتا لــە کاک مووســا پرســیار بکرێــت مەســەلەن ئــەو
کاتــەی کــە لــە ناوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــووی و ئــەو کاتــە
حیــزب تەلەفزیۆنــی نەبــوو یــا ئێســتە کــە تەلەفزیۆنــی هەیــە و
دەنگــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان زۆرتــر بــە گوێــی خەڵــک
دەگات ،بــە هــۆی ئــەو پێوەندییانــەی کــە بەڕێــزت لەگــەڵ خەڵــک
هەتانــە  ،جیاوازیــی چەنــدە و حیزبــی دێموکــرات لەنێــو خەڵکــی
کرماشــاندا چەنــد بــەرەو پێــش چــووە؟
کاک کەریــم لەگــەڵ  ٢٠تــا  ٢٥ســاڵ پێــش بــەراوردی ناکــەم ،هــەر لەگــەڵ

 ٥ســاڵ لــەوە پێشــدا بــەراوردی دەکــەم .ئێســتا پــردی پێوەنــدی ئەوەنــدە
زۆرە .ئــەو تــۆڕە کۆمەاڵیەتییانــە بەتایبــەت تێلگــرام و ئینســتاگرام هــەر

کامــە کاری ماهوارەیــەک دەکــەن .ئێســتە کــە نیــوەی ڕێــژەی خەڵکــی

ئێــران زیاتــر لــە چــل میلیــۆن کــەس لــە تێلگــرام کەڵــک وردەگــرن .تــۆ لــە

هەمــوو ماڵێکــدا هــەی .وەک دەڵێــم لــە هێندێــک ناوچــە الوی  ١٧ســاڵ و ١٨

ســاڵ دێتــە بــۆ نــاو حیزبــی دێموکــرات کــە ناوچەکەیــان هــەر پێشــمەرگەی
نەدیــوە ،نــە شــەڕی تێــدا کــراوە و نــە پێشــمەرگەیان دیــوە .بــەاڵم ئێســتە

خۆیــان دەگەڕێــن بــەدوای ئــەوە بابــەت و بــە شــێویەیکی نایاســایی دێــت بــۆ

ئێــرە ،تەمەنیشــیان کەمــە و لەوانەیــە پاســپۆرتیان نەبێــت ،ڕێگــەی ســەخت
و دژواریــش دەگرنــە بــەر تاکــوو دەگەنــە ئێــرە .ئــەوە نیشــانەی ئەوەیــە

کــە ئــەو فکــرە لەنێــو کۆمەڵگــەدا هەیــە و وێژمانــی زاڵــە لــەوێ .چــۆن
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پێشــتر حیــزب و الیەنــە ئێرانییــەکان ،حیزبــە سەرانســەرییەکان وەکــوو
موجاهیدینــی خەڵــک و ...هەبــوون ئێســتا حیزبــی دێموکراتــی جێگــەی

ئەوانــەی گرتووتــەوە ،ئــەوە ئیغــراق نییــە .بــەاڵم هەندێــک بابــەت هەیــە کــە
دەبێــت هەلومەرجێکــی ئاســایی دروســت بێــت کــە تــۆ هێــز و دەســەاڵتی

خــۆت نیشــان بدەیــت.

هــەر بــۆ نموونــە لــە خەزەڵــوەری  ٩٨ئەو خۆپێشــاندانە کە کرا ،کرماشــان

یەکێــک لــە ناوەندکانــی ئــەو خۆپیشــاندانە ناڕەزایەتییانــە بــوو لــە ئاســتی

ئێرانــدا .ئێمــە لــە زۆر شــوێن بەشــێکی هێــزی خۆمــان نیشــان داوە ،تەنانــەت
ئەگــەر هێڵــی ئینترنێــت نەپچڕابــا ،دەمانتوانــی کاری زۆر گەورەتریــش لــەو

ناوچانــە بکەیــن .هێــز هەیــە ،هێــزی تەشــکیالتی هەیــە کــە هــی حیزبــی
دێموکراتــە و هــی کەســێکی تایبــەت نییــە .ئێســتە وەکــوو حیزبــی دێموکراتی

کوردســتان (حــدک) لــە کرماشــان ،بەهێزتریــن ڕێکخــراوەی تەشــکیالتیمان
هەیــە ،لــە هەمــوو ناوچــەکان .گۆڕانکارییــش لــە ئێرانــدا دەکرێــت ،ئەگــەر

گۆڕانــکاری کــرا و هەلومەرجــی ئــازاد هاتــە پێــش وەزعــی نێــو کۆمەڵگــە

خــۆی نیشــان دەدات ،ئــەو کاتــە تــۆ دەتوانــی هێــزی تەشــکیالتی خــۆت
نیشــان بدەیــت و دەزانــی کــە لەنــاو خەڵکــی و تایبــەت و لەنــاو خەڵکــی

ئاســاییدا چەنــدە نفــووزت کــردووە.

لەســەر چ ئەساســێک باســی ئــەو هێــزە تەشــکیالتییەی حیزبــی
دێـــموکراتی کوردســتان دەکەیــت لەچــاو هێزەکانــی دیکــە؟
هەندێــک شــتی تەشــکیالتی بــۆ وتــن نابێــت .بــەاڵم لــەوە دڵنیــا بــە هــەر

حیزبێــک کاری ڕاگەیاندنــی هەبێــت ،کاری تەشــکیالتی هەبێــت ،شــتی
تەبلیغاتــی هەبێــت .بــە ســەرنجدان بــە ڕاگەیاندنــی حیزبــەکان لــە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان و تەلەفزیــۆن هیــچ کام لــە ڕۆژهــەاڵت بــە ئەنــدازەی ئێمــە

نفووزیــان نییــە لــەو ناوچانــە .مــن وەکــوو وێژمانەکــە دەڵێــم ئــەوە شــتە
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لەنێــو خەڵکــدا هەیــە ،بەهەرحــاڵ ئێمــە ڕامانســپرادووە بــە خەڵــک دەچــن

توێژینــەوەی مەیدانــی دەکــەن ،لــە مەریــوان ،ســنە ،کامیــاران ،کرماشــان،

ئیــام ،کەســانێک دەچــن لــە زانکــۆکان ئــەو وەاڵمانــە کــە بــۆ ئێمــە دێنــەوە،
حــدک و وێژمانەکــەی بــڕەوی زیاتــرە هەتــا حیزبەکانــی دیکــە.

کاک مووســا کــە وەکــوو پێشــمەرگە چوویــەوە نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،ئــەو کاتانــە کــە گەنجێــک بــووی ،هیــوا و خولیــات ئەوە
بــوو ڕۆژێــک چــەک لــە شــان ببیــە پێشــمەرگە و دژی دوژمنەکــەت
شــەڕ بکەیــت ،ئــەو کاتــە کــە بــە چەکــەوە چوویــەوە نێــو خەڵــک
وەک الوێــک چ هەســت و غروورێکــت هەبــوو؟
یەکــەم جــار کــە ڕۆیشــتمەوە ،لــە سەردەشــت لــە ڕێگەیەکــەوە چووینــەوە

ئــەو بــەرەوە ،لەوانەیــە تەڵقیــن بێــت ،ئێحســاس بێــت ،بــەاڵم هەســتت دەکــرد
هاتویتــە واڵتــی تــرەوە ،بــا ئێــرەش کوردســتان بێــت ،بــەاڵم واڵتــی ئەســڵی

ســەرەکی ئێمــە ئەوێیــە کــە ئێمــە خەباتــی بــۆ دەکەیــن .شــتەکە بەتــەواوی

بۆخــۆت هەســتت پــێ دەکــرد کــە چەنــدە جیــاوازە لــەو شــوێنەی کــە
هەســتای و چوویتــەوە ،تــۆ نازانــی چ وشــەگەلێک بــەکار ببەیــت .کــە لــەوێ

ئــەو خەڵکــەت دیــوە ئــەو پێشــوازیەت لــێ دەکــەن .تــۆ بیســتووتە کــە دەڵێــن
خەڵکــی فــان ناوچــە ئــاوا حیزبیــن .حــوزووری چوویتــەوە نــاو خەڵــک،
هەڵســوکەوتیانت بینــی و پێشــوازیی خەڵکــت لــە پێشــمەرگە بینــی ،ئیتــر

ئــەوە شــتێکی دیکەیــە.

پێشوازی و هاوکاریی خەڵک لەگەڵ ئێوە چۆن بوو؟
کــە دەچیــە نێــو خەڵکەکــە ئــەو کاتــە دەزانــی حیزبــی دێموکــرات چەنــدە

گەورەیــە و ئــەو خەڵکــە چەنــدە خۆشەویســتن .بەهەرحــاڵ تــۆ وەک
حیزبێکــی پێشــڕەو دەڵێــی ئێمــە بــۆ ئــازادی گیانــی خۆمــان فیــدا دەکەیــن،
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بەڕاســتی ئــەو خەڵکــەی کــە مــن دیومــە ئــەو خەڵکــە ئەرزشــی ئەوەیــان
هەیــە مــرۆڤ گیانــی خــۆی بۆیــان فیــدا بــکات .عــەرزم کــردی ،ئەوەنــدە

پێشــوازیکردنەکەیان بەبایــەخ بــوو ،ئــەو خەڵکــە و ئــەو خاکــە بــۆ ئــەوە
دەبــن ،مــرۆڤ گیانــی خــۆی بۆیــان فیــدا بــکات .شــانازی بکەیــت بــە خەڵکێــک

کــە خەباتیــان بــۆ دەکەیــت ،ئــەو خەباتــەت لەدەســت ناچێــت کــە دەبینــی

خەڵکێکــی وا پشــت و پەناتــن.

ئــەو کاتــی کــە چوویــەوە نێــو ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،وەکــوو
پێشــمەرگە چ بیرەوریەکــت هەیــە چیــت هەیــە کــە کاریگەریــی بووبێــت
لەســەر تــۆ لەوێــدا وەکــوو پێشــوازیی خەڵــک ،وەک ڕووداوێــک کــە
ڕووی دابێــت؟
دەچووینــە هــەر کوێیــەک هــەر پێشــوازییان لــێ دەکردیــن .لــە شــوێنێک

لــە دێهاتێــک بوویــن لەگــەڵ کاک «حەســەن خۆشــکالم» و کاک «محەممــەد

مامئاغــا» و ئــەو هاوڕێیانــەی دیکــە ،هــەروا چوویــن ســاو و چــاک و
خۆشــیمان لەگــەڵ منداڵێــک کــرد کــە تەمەنــی  ١٠ســاڵ تاکــوو  ١٢ســاڵ

زیاتــری نەبــوو ،بــەاڵم تــۆ ســەیری ئــەو عەقڵیەتــە کــە مــن ســاوم لــێ کــرد

دەســتمی مــاچ کــرد .یانــێ حاڵەتێکــی ســەیری بــە مــن دا ،ئــەو منداڵــە بــۆ
هــات ئــاوای کــرد!

واتە ئەو دەست ماچکردنە الی ئێوە لە خواری کوردستان نییە؟
بــا هەیــە ،مەســەلەکە ئەوەیــە لــە ناوچــە و لــە شــوێنی دیکــە ئــەوەم

نەدیبــوو .لەنێــو خەڵکــی کرماشــان و لەنێــو یارســانەکان زیاتــر دەســتی

خەڵــک مــاچ دەکــەن .مــن ئــەوەم پــێ ســەیر بــوو خەڵکــی دیکــەم وا نەدیبــوو،

ئــەو منداڵــە خــۆی هــات دەســتی منــی مــاچ کــرد .بــە المــەوە ســەیر بــوو
کــە ئــاوا هۆگرییــان بــە پێشــمەرگە هەیــە ،هۆگرییــان بــە حیزبــی دێموکــرات
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هەیــە ،مەبەســتم بیروباوەڕێکەکــە لــە مێشــکی ئــەو خەڵکــەدا هەیــە.
کاک مووســا بەڕێــزت لــە مووشــکبارانی قــەاڵی دێموکراتــدا برینــدار
بــووی ،ئــەو ڕووادوە چ کاریگەرییەکــی لەســەر بەڕێــزت یــان لەســەر
ورەی بەڕێــزت هەبــوو ،یــا ئــەو تاوانــە چەنــدە تــۆی هــان دا زیاتــر
خزمــەت بکــەی بــە خەڵکەکــەت و دژی دوژمنەکــەت خەبــات بکەیــت؟
کاک کەریــم ئــەوە یەکــەم هێرشــی ڕێژیــم بــۆ ســەر حیزبــی دێموکــرات

نەبــووە ،ئارخرینیشــی نابێــت ،بەهەرحــاڵ ئــەوە خەباتێکــە و پرســێکت بــە
نــاو پرســی کــورد هەیــە و دوژمنێکــت بــە نــاوی ڕێژیمــی ئیســامی هەیــە،
لەوانەیــە شــتی لــەوە خراپتــر بەســەر حیــزب و ئــەو میللەتــەی ئێمــەدا

بێنێــت .وەکــوو کاریگەریــی نەرێنیــی ئــەو شــتانە هیــچ کاتێــک کاریگەریــی

نەرێنــی لەســەر مــن دانانێــت .برینــدار بــم ،مووشــکباران بێــت ،چوونــەوە
بــۆ ناوچــە بێــت ،هــەر شــتێک بێــت مــادام بڕیــارم داوە بــۆ میللەتەکــەم بژیــم

ئەمــە ئەســڵێکە لــە مێــژووی مرۆڤایەتــی ،هەمــوو میللەتێــک بــۆ گەیشــتن
بــە ئــازادی ،بــۆ ئــەوەی کــە کرامەتیــان پاریــزراو بێــت لــە چوارچێــوی

ڕێکخــراوی خۆیانــدا خەباتیــان کــردووە ،لــە ئەلجزایــر تــا لــە ئیســتعماری

فەرانســە ڕزگاری بــوو یــەک میلیــۆن کوشــتەی دا .ئێســتەش خەڵکەکــەی
لەوانەیــە لــە ئازادیــدا نەژیــن .ئێمــەی کوردیــش دەبێــت ئــەو ڕێگەیــە بپێویــن

چ وەکــوو تــاک چ وەکــوو کۆمــەڵ .منیــش وەکــوو تاکێــک لــەو کۆمەڵگەیــە

وەکــوو پێشــمەرگەیەکی ئــەو حیزبــە هیــچ کاریگەیەکــی نەرێنــی لەســەر مــن
دانەنــاوە و بەڵکــوو ســوورم لەســەر ئــەوە کەســانێک کــە لــە مووشــکباراندا

شــەهید بــوون ،بــۆ نموونــە کەســی وەکــوو «پێشــەوا» لــەو مووشــکبارانە
شــەهید بــووە کــە لەنێــو کۆمەڵگەیەکــی ئاســایی بوایــە  ٢٠ســاڵ تەمەنــی

بــوو ٦٠ ،ســاڵ ٥٠ ،ســاڵ دیکــەی ژیانــی دەکــرد .یــان ئــەو هەمــوو فەرمانــدە
هێــزە ،چەنــد ژن ئەندامــی ڕێبــەری بــوون .کەســانێک بــوون بەهەرحــاڵ کــە
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تــۆ بیــری لــێ دەکەیتــەوە ،یانــێ بــۆ خۆشــت بــە قەناعــەت دەگەیــت کــە مــادام

ئەوانــە گیانــی خۆیــان بــۆ خەبــات فیــدا کــردووە ،خەڵکــی دیکــەش وەکــوو
ڕێبــەرکان ،تــۆش ئــەو ئامادەییــەت دەبێــت تێــدا بێــت ،بــاوەڕت پێــی هێنابێــت،

واتــە منیــش ئامــادەم گیانــی خــۆم لەســەر ئــەو خەبــات و تێکۆشــانە دابنێــم.
کاک مووســا دیســان ئــەوە دوای ئــەو مووشــکبارانە بــۆ ٢١ی
خەرمانــان هێــزە کوردســتانییەکان بەگشــتی داوای مانگرتنیــان لــە
خەڵــک کــرد ،ئــەو کات لــە خــوارووی کوردســتان لــە کرماشــان کــە
شــوێنی ژیانــی بەڕێزتــە و لــەوێ لەدایــک بوویــت ،چەنــدە وەاڵمــدەرە
و چەنــدە وەاڵمــی هێــزە کوردســتانییەکانیان دایــەوە؟
ئــەو کات کــە بڕیاریــان دا بــۆ مانگرتنەکــە مــن لــە نەخۆشــخانە بــووم،

لــە هەولێــر بــووم کــە هاتمــەوە مــن لێــرە بــە مەســەلەکم زانــی .موبایلــم

پــێ نەبــوو هیــچ پێوەندییەکــەم لەگــەڵ خەڵکــدا نەبــوو .بــەاڵم بــاش بــوو لــە
چەندیــن شــەقام و گەڕەکــی کرماشــان مانگرتــن هەبــوو .ئــەو مانگرتنــە
هاتــا خــوارووی کوردســتان ڕۆیشــت .ڕێژیمــی ئیســامی بــۆ خــۆی بــە

شــانازییەوە لــە دەنگوڕەنگــی خــۆی ڕایگەیانــد ئێمــە بــە مووشــک لــە قــەاڵی

ی
دێموکراتمــان داوە و تێررۆریســتمان کوشــتووە .بــەاڵم خەڵــک بــە جۆرێکـ 
تــر تۆلــەی  ١٧خەرمانانــی کــردەوە ،خاوەندارەتییــان لــەو پێــاو و ژنانــە کرد

کــە لــە مووشــکبارانەکەدا شــەهید بــوون .ئەمــە دوو بۆچوونــی جیــاوازە و

دوو جیهانبینــی بەتــەواوی جیــاواز و ناکۆکــن لەگــەڵ یەکتــردا .ئــەو دەڵــێ،
تێرۆریســتم کووشــتوە لــەوالوە خەڵــک دێــن خاوەنداریەتــی لــەو دەکــەن

و بــە ڕزگاریــدەری خۆیانــی دەزانــن و بــە کــچ و کــوڕی خۆیانــی دەزانــن
و هاتــن بــە مانگرتــن وەاڵمــی مووشــکەکانی ڕێژیمــی ئیســامییان دایــەوە.
دیتمــان کاتــی ڕێفڕاندۆمــی هەرێمــی کوردســتان ،یــان مووشــکباران

سوارەکەی تاقوەسان و بێستوون

61

یــان ئــەو ڕووداوانــەی ڕوو دەدن لــە کوردســتان یــان لــەو ناوچەیــەی
کــە ئێمــە ژیانــی تێــدا دەکەیــن ،دەبینیــن کــە الوانــی کوردســتان زۆر
بــە خەمخۆرییــەوە دێنــە مەیــدان ،زۆر بــە پەرۆشــەوە دێنــە مەیــدان،
پێــت وایــە ئــەوە هەســتی کوردایەتــی و کوردبوونــە چەنــدە بەهێــز
بــووە لەگــەڵ ئــەوەی کــە ڕێژیمــی ئیســامی بــە هەمــوو شــێوەیەک
دەیهەوێــت ڕێگــەی پێوەندیــی نێــوان ڕێکخــراوە کوردســتانییەکان و
خەڵــک بگرێــت؟
لەمێــژە ئــەو هەوڵــی داوە بــۆ ئــەوەی کــە حیــزب لــە خەڵــک داببڕێــت و

مەشــرووعییەتی نەمێنێت ،بەاڵم بەخۆشــییەوە ناتوانێت .ئێســتە تەکنۆلۆژی
هەیــە ،مەســەلەی بەجیهانیبوونــی ماهــوارە ،تۆرەکۆمەاڵیەتییــەکان و...

واتــە ڕێژیــم لەوێــدا شکســتی خــواردووە چونکــە تۆڕەکۆمەاڵیەتییــەکان و

مەســەلەی بــە جیهانیبوونــە و تەکنۆلــۆژی ســنوورەکانی بەزانــدووە و ئــەوە
بــە قازانجــی نەتــەوە بندەســتەکانە کــە کێشــە و پرســی نەتەوەیییــان هەیــە.

ئــەو خەڵکــە دەتوانــن بــە کەڵکوەرگرتــن لــەو کەرەســتەگەلە خزمــەت بــە
پــرس و مافــی خۆیــان بکــەن و ڕێژیمیــش ناتوانێــت پێــش لــەو شــتە بگرێــت

چونکــە ئەمــە بابەتێکــی جیهانییــە و لــەو بــارەوە ڕێژیم شکســتی خواردووە.
دەتوانیــن چەندیــن نموونــە لــەو بــارەوە بێنینــەوە وەک مانگرتنــی خەڵــک

و هاتنــی الوانــی کــورد بــۆ نــاو ڕیزەکانــی شــۆڕش .ئــەو کەســانەی کــە
توێژینــەوەی زانســتی دەکــەن دەڵێــن تەنیــا شــوێنێک کــە لــە ئێــران دوای

چــل ســاڵ ڕێژیمــی ئیســامی نەیتوانیــوە ئەمنییەتــی پایــدار بــکات .ڕوونــە

ئــەوە کــە باســی وێژمانــی نەتەوەیــی دەکــەن ،وێژمانــی نەیەوەیــی هــی کێیــە،
هــۆکاری ئــەو دۆخــەی لــە ئارادیــە لــە کوردســتان کــە بــە زەررەیانــە دەبێتــە
هــۆکاری ئــەوە کــە ئەمنییەتیــان نەبێــت هــەر بۆیــە ڕێژیــم کوردســتانی

کردووتــە پــادگان! ئــەی بــۆ ئیســفەهان وا نییــە .نیشــانەی ئەوەیــە کــە
کێشــەی سیاســی لــە کوردســتان هەیــە ،کێشــەی ڕەوایــی هەیــە ،کێشــەی
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مەشــرووعیەتی هەیــە .بۆیــە نــاگات بــە ئــاکام ،هۆکارەکەشــی بــە حیزبــی

دێموکــرات دەزانێــت کــە دەبینیــن بــەردەوام لــە پیالنگێڕاندایــە .خۆیــان بیــر
لــەوە دەکەنــەوە حیزبــی سەرتاســەری لــە ئێــران بــۆ نموونــە تــوودە ،تــوودە

کەســیان هەبــوو لــە دەربــاری شــای ئێــران بــەاڵم ئــەو ڕێژیمــە لەگــەڵ
ســاواک ،ڕیشــەیان هەڵتکەنــد .بــۆ ناتوانــن ڕیشــەی حیزبــی دێموکــرات
هەڵکەنــن؟ بــۆ ناتوانــن ئــەو حیزبــە لەنێــو ببــەن؟ چونکــە حیزبێکــی خەڵکییە،
ئیدئۆلۆژییەکــی هــاوردەی نەهێنــاوە لــە واڵتێکــەوە بــە عەقڵیەتــی کۆمەڵگــەی

خۆیــدا بپۆشــێت .ئــەو ئیدئۆلۆژییــە دەســەپێنن بەســەر کۆمەڵگــەدا ،دوای

ماوەیەکیــش شکســت دەخــوات و وزە و پتانســیلی کۆمەڵگــەش بەفیــڕۆ
دەدات ،بــەاڵم ئــەم حیزبــە خەباتەکــەی ،دروشــمەکەی و داخوازیەکــەی
هەڵقــواڵوی کۆمەڵگــەی خۆیەتــی .هــەر بۆیــە ئــەوەی کــە دوکتــۆر قاســملوو

دەڵێــت حیــزب و خەڵــک وەکــوو ئــاو و ماســیین ،بەڕاســتی تەشــبیهێکی زۆر

جوانــە و ڕاستیشــە.

باســی ئەحزابــی سەرانســەریت کــرد ،ئەوانــە چەنــدە کاریگەرییــان
هەیــە لــە ناوچــەی کرماشــان؟
پێشــتر کاریگەرییــان زۆر بــوو .چونکــە بەهەرحــاڵ مرۆڤگەلێکــی ناســراو

لــەو ناوچەیــە لەگــەڵ ئەوانــەدا هەبــوون .عــەرزم کــردی کــە لەهــەر کوێیەکی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،حیزبــی سەرانســەری هاتبێــت بــە ئیدئۆلۆژێکــی

دیکەوە و پێوەندی بە ڕۆژهەاڵتی کوردســتانەوە نەبووبێت ،بۆشــایییەکەی

ئێمــە دروســتمان کــردووە و نەمانتوانیــوە وەک پێویســت لــەوێ نفووزمــان
هەبێــت ،بــە هــۆی نەبوونــی کادری سیاســی و هەروەهــا ڕاگەیانــدن کــە

بتوانیــن پەیامــی ئــەو حیزبــە بــە خەڵــک بگەیەنیــن ،ئــەوە ڕاســتییەکە دەبێــت

خەسارناســی بــۆ بکەیــن .ئــەو شــوێنەی نفووزیــان تێــدا هەبــووە وەکــوو

ناوەنــدی ســەرەکی لــە ئێــران کرماشــان بــووە .هــۆکاری دیکــەش هەیــە
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کاک کەریــم هەمیشــە کرماشــان یەکێــک لــە ناوەنــدە سیاســییەکانی ئێــران
بــووە .ئێســتەکەم پارێــزگا لــە ئێــران هەیــە بــە قــەت کرماشــان ئاســەواری

حکوومەتەکانــی ئێرانــی تێــدا بکەیــن .ئیمپراتورییــەکان ،خاندانــەکان چ
ساســانی بێــت ،هەخامەنشــی و ...بۆیــە ئــەو هەســتی ئێرانیبوونــە لــەوێ
بەهێــز بــووە .بــەاڵم هەســتی ئێرانیبوونەکــە بــە مانــای ئــەوە نییــە کــە خەڵــک

خۆیــان بــە کــورد نەزانــن .دەســەاڵتی ناوەندییــش لەســەر ئــەو بــاوەڕە
نییــە کــە ئــەوێ کــورد نیــن .ئێســتە پێیــان بڵــێ ،بازنــەی جوگرافیاییــی
کوردســتان ئێــران دیــاری بکــەن بێگومــان پێــش ئــەوەی کــە بڵێــن ســنە
دەڵێــن کرماشــان .ئــەوە شــتێک نییــە کــەس بتوانێــت ئیدیعــای ئــەرزی بــکات.

نەتەوەیەکــی دیکــە وەکــوو فــارس یــان تــورک ئەســڵەن شــتی وای نەبــووە
و ناشــیبێت ،بــەاڵم ئــەوەی کــە عــەرزم کــردی کاریگەریــی هەبــووە ،یەکێــک
لــە پێتخەتەکانــی پاشــاکانی ئێــران بــووە .ئــەو هەمــوو نمــادە هەبــووە،
ئــەو هەمــوو پردانــە هەیــە کــە کــراون لــەو ناوچەیــە ،شــوێنە مێژوویــی

و باســتانییەکان کاریگەرییــان هەبــووە لەســەر پێکهاتنــی ئــەو فەرهەنگــە

کــە ئەمــە بەشــێکی گرینــگ لــە خاکــی ئێرانــە .بــەاڵم بەوەشــەوە نەبووەتــە
هــۆی ئــەوەی کــە خەڵــک خۆیــان لــە کــورد بەجیــا بزانــن ،ئەســڵەن شــتی وا

نەبــووە تەنانــەت ئێســتەش ،ئــەوە مەســەلەی ناســیۆنالیزمی کوردییــە لــەوێ
زۆر زۆر بەهێــز بــووە .هــەر لەبــەر ئەوەشــە دەڵێــن یەکێــک لــە ناوەنــدە

ســەرەکییەکانی دەوڵەتــە ئێرانییــەکان بــووە.

کرماشــان شــارێکی گرینــگ یــان ناوچەیەکــی گرینگــی کوردســتانە،
پێــت وایــە حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــەو شــێوەیەی کــە
پێویســت بــووە گرینگییــان داوە بــەو ناوچەیــە؟
مــن باســی حیزبەکانــی تــر ناکــەم ،بــەاڵم هــەر کــەس بەرپرســی قســە و

کــردەوەی خۆیەتــی .مــن ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــم،
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بەرگــری لــە هەڵوێســتی ئــەو حیزبــە دەکــەم .بــا سیاسەتەکانیشــی ڕەخنــەی

لــێ بگیرێــت .حیزبێــک کــە یەکــەم حیزبــی مۆدێڕنــی کــوردی بووبێــت،
دوای ئــەوە کۆمــاری دامەزراندبێــت ٧٥ ،ســاڵ خەباتــی کردبێــت ،ئــەوە
بێگومــان بــێ بەرنامــەش نابێــت بــۆ هیــچ کوێیــەک کــە پێوەنــدی بــە پرســی
نەتەوەیییــەوە هەبێــت .چونکــە پرســی نەتەوەیــی ،بــۆ ئێمــە هێڵــی ســوورە.

کەمــکاری کــراوە ،بــەاڵم ئــەوە نییــە بڵێــی شــتەکە ئۆرگانیزەکــراو بێــت،
واتــە بــە فەرمــی سیاســەتی ڕێبەریــی ئــەوە حیزبــە بووبێــت کــە کار لــەو

ناوچەیــە نەکــەن ،شــتی وا نەبــووە و ناشــبێت .چونکــە ئــەو حیزبــە خــۆی بــە
دەروەســت دەزانێــت و الیــەک لــە پرســی بنەڕەتیی کــورد حیزبی دێموکراتە
لــە ئێرانــدا .چــۆن دێــت بەشــێک لــە جوگرافیاکــەی خــۆی پشــتگوێ دەخــات.
ئەگــەر بێمــەوە ســەر ژیانــی پێشــمەرگایەتیت ،لــە دەورانــی
پێشــمەرگایەتیتدا چ بیرەوەرییەکــی ناخــۆش کاریگەریــی لەســەر تــۆ
هەبــووە؟
میللەتێــک لــە حاڵــی خەبــات و تێکۆشــاندا بێــت ،شــتی ناخۆشــی زیاتــرە.

چونکــە ئێمــە ژیانێکــی ئاســاییمان نییــە ،هــەر کــەس بــە شــوێن شــتێک لــە
ژیانــی خــۆی بکەوێــت .ئیتــر ئــەو ژیانــە ڕەوتــی ئاســاییی خــۆی دەپێوێــت.
تــۆ پێــش هەمــوو شــتێک ئــاوارەی ،ئاوارەگیــش تایبەتمەندیــی خــۆی هەیــە

و دەبێــت پێناســەیەکی دیکــەی بــۆ بکرێــت .بــەاڵم وەکــوو بڵێــی شــتێک

کاریگەریــی لەســەر مــن بووبێــت ،شــتی زۆر هەبــووە ،مــن لــە هەندێــک
قۆناغــدا گوشــاری زۆرم لەســەر بــووە کــە واز لــەو خەباتــە بێنــم .واتــە

ئەوەنــدە بــاوەڕەم بــەو خەباتــە هەبــووە ،لــە بەرانبەریشــدا ئەوەنــدە
بــاوەڕەم بــە خەباتکــردن لــە بەرانبــەر ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران هەبــووە.
هەندێــک کەســایەتی بــە المــەوە وەکــوو ئۆلگــووی خەبــات وان .تــۆ ســەیری

ڕێبەرەکانمــان بکــە چ جێگــە و پێگەیەکیــان هەبــووە کــە هاتــوون بوونەتــە
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پێشــمەرگە ،وەکــوو دوکتــۆر قاســملوو و دوکتــۆر ســەعید .مــن دوکتــۆر

ســەعیدم کــردووە بــە ئۆلگــووی خەبــات و تێکۆشــانی خــۆم ،شەخســەن
وەکــوو خــۆم بەگشــتی کەســی جیددیــم خــۆش دەوێ .بیــر و بۆچوونەکــە
بــا بیــر و بۆچوونــی ئازادیخوازانــە بێــت بــەاڵم جیــددی بێــت .کەســێکی

وەکــوو دوکتــۆر ســەعید یــان کەســانی دیکــە ،ئێمــە خەڵکــی خۆشەویســتمان
زۆرە ،ئــەوەی کــە کابــرا هەمــوو تەمەنــی خــۆی لەســەر ئــەو حیزبــە دانــاوە
باشــترین ســەرمایەی مــرۆڤ کــە تەمەنــی الویەتییــە لەســەر ئــەو خەباتــەی

دانــاوە ،بــەاڵم هەندێــک بــۆ ئــەوە دەبــوون ئولگووبەرداریــان لــێ بکــەی،

وەکــوو دوکتــۆر شــەرەفکەندی .شــتەکانی دەخوێنمــەوە ،ئــەو شــتانەی کــە

لەســەرم بیســتووە کردوومــە بــە ئۆلگــوو بــۆ خــۆم .بــەاڵم وەکــوو ڕووداوی
ناخــۆش شــەهید بوونــی «ئــازاد ئاڵــی» ،ماوەیەکــی زۆر ناڕەحەتمــی کــرد.
لــە بــاری ڕوحیــەوە کاریگەریــی لەســەرم دانــا .هــەر ئــەو وێنــەی بــاو
بووەتــەوە لــە کوردکانــاڵ کــە لەگــەڵ کاک «ئەمیــر» شــەهید بــوون و

کاک «کارۆ»ش برینــدار بــوو ،ئــەوە خــۆم فیلمبرداریــم کــرد ،چــون خــۆم
لــە ناوچــە حــەزم لــە فیلمهەڵگــری دەکــرد .لــەو بارەشــەوە خزمەتــم بــەو

پێشــمەرگانە کــردووە ،بــە تــەواوی تاکــوو چرکــەی ئاخیــر کــە شــەهید بــوو
مــن فیلمبرداریــم کــرد ،ئەگــەر تەرمەکــەی ئــازاد نەبــا ،بــە ئەگــەری زۆر

مــن کوژرابــام ئــەو ڕۆژە .ئــەوە کاریگەریــی نەرێنــی زۆر لەســەر مــن دانــا
کاتێــک کــە گەڕاینــەوە ئەومــان لەگــەڵ نەمابــوو.

مەبەســت ئەوەیــە کاریگەریــی ناخۆشــی هەبــووە لەســەر ورەت،
بەتایبەتــی کــە کەســێک لــەو نێــوەدا خیانــەت دەکات؟
کەســێک کــە خەیانــەت بــکات ناوەکــەی خــۆی بەخۆیەوەتــی ،ئیــدی چ

وشــەیەک هەیــە خراپتــر لــە وشــە خەیانــەت بــۆ ئــەو مرۆڤە ،ئەوە مەســەلەی
دەروونــی مرۆڤــە .مرۆڤێــک بێــت بــۆ ماددیــات خەیانــەت بــە نیشــتمانەی
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خــۆی بــکات .بــۆ دێــی خەڵکێــک دەکوژیــت کــە دێــن گیانــی خۆیــان فیــدای
تــۆ دەکــەن .ئــەوە زۆر مانــادارە ،تــۆ بێــی کەســێک ماڵوێــران بکەیــت کــە
لەبــەر تــۆ ئــاوارەو دەربــەدر بــووە .نازانــم تــۆ چ پێناســەیەکت بــۆ ئــەو

کەســانە هەیــە کــە ئەوەنــدە نەفســنزمن کــە دێــن خەڵکــی ماڵوێــران دەکــەن
بــۆ ئــەوەی کــە بنەماڵــەی خۆیــان لــە خۆشــیدا بژیــن .ئــەو خەیانەتــەی کــە

«ئــازاد» لەســەری شــەهید بــوو ،ئــەو ڕووداوە هیــچ کات لەبیــرم ناچێتــەوە،
ئــەو گیانــی منــی لــە مــەرگ ڕزگار کــردووە .لــە مووشــەکبارانەکەش جگــە
لــە مووشــەکی یەکــەم لــە کاتــی تەقینــەوەی دووهــەم مووشــەکدا کــە مــن
هاتمــە دەرەوە ،دیوارەکــە بەســەرمدا ڕووخــا ،لەتمــەی زۆری لیــم دا و
دوایــی برقیــش گرتمــی ،یانــی مەرگەکــەم حەتمــی و لــە ســەدا ســەد بــوو.

یانــێ ســێ چرکــە ،چــوار چرکــە کاک «خالیــد وەنەوشــە» دەرنگتــر هاتبــا،

ســەدا ســەد دەمــردم .هــەر بۆیــە مــن زیندووبوونــی خــۆم بــە مەدیونــی

کاک «خالیــد» دەزانــم ،کەســێک گیانــت ڕزگار بــکات و جارێکــی دیکــە تــۆی
گەڕانبێتــەوە نێــو ژیــان ،پێویســتە سپاســی بکەیــت و منیــش هــەر لێــرەوە

جارێکــی دیکــە سپاســی دەکــەم و مانــەوەی خــۆم بــە قــەرزداری ئــەو
دەزانــم .هیــوادارم چــۆن ئەوانــە چــل ســاڵە لەنێــو ئــەو حیزبــەدا خەباتیــان

کــردووە و ئــەو ڕێگــەای خەباتەیــان بــەر نــەداوە ،منیــش هەتــا ئــەو کاتــی
زینــدووم هــەر درێــژەدری ئــەو ڕێبــازە بــم.

بەڕێــزت وەکــوو خــۆت درێــژەدەری ئــەو ڕێبــازەی ،وەکــوو کۆتــا
پرســیار ئەگــەر بڵێــم چ قســەیەکت هەیــە بــۆ ئــەو گەنــج و الوانــەی کــە
ئێســتە لــە نێوخۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانن ،هەســتی کوردایەتییەکی
بەهێزیــان هەیــە و لــەوێ لــە نێوخــۆ دژ بــە ڕێژیــم ڕادەپــەڕن ،خەبات
دەکــەن ،یــان ئــەو کەســانەی کــە هاوتەمەنــی بەڕێــزت بــوون ،یــا
ئــەو کاتانــە هــاوڕێ و ڕەفێــق بــوون بەیەکــەوە؟
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ئێمــە وەکــوو حیزبــی دێموکــرات لــە تەلەفزیــۆن شــتی خۆمــان دەڵێیــن

بــۆ ئــەو خەڵکــە .ئــەو کەســانەی کــە هــاوکاری ڕێژیــم بــوون بــۆ مادییــات

لەگــەڵ ڕێژیــم و لــە ســپادا بــوون ،کاری ئیتالعاتــی لەســەر ئــەو خەڵکــە

دەکــەن ،ئەوانــە دەبێــت ئەمــە بزانــن ئــەوە ئەزمــوون نیشــانی داوە ئــەوەی

کــە مەحکــووم بــە نەمــان و نابودییــە ،ڕێژیمــە دیکتاتۆرەکانــن .ئەوانــەش کــە
خەڵکــی هــەر کوێنەیــەک بــن دەبێــت بمێننــەوە بــۆ ئیــدارەی ئــەو ناوچەیــە،
دەبێــت بمێننــەوە بــۆ پێکەوەژیــان نــەک خزمــەت بــە کەســێک بکــەن کــە

خاکــی نشــتمانی ئــەوان بــە خەڵکەکــەی خــۆی ڕەوا نابینێــت تــۆ لەبــەر
مادییــات بچــی خزمــەت بەوانــە بکەیــت .دەتوانــن لــە زۆر بــوارەوە خزمــەت
بــە نیشــتمانی خۆیــان بکــەن .خزمەتکــردن تەنیــا پێشــمەرگایەتیکردن نییــە،

کابــرا خــۆی نەفرۆشــێت بــە ڕێژیــم ،ئــەوە خــۆی خزمەتێکــە و کوردێکــی

پاکــە.

زۆر ســپاس لــەوەی کــە میوانداریــی ئێمــەت قبووڵ کرد ،زۆر ســپاس
بــۆ زەحمــەت و تێکۆشــان و ماندبوونــی چەنــد ســاڵەت ،بەڕێــزت بــۆ
خــۆت وەک کۆتــا قســەت چ شــتێکت هەیــە کــە مــن پرســیارم لــێ
نەکردبــێ؟ دیــارە شــت زۆرە بــەاڵم شــتێکی وا هەیــە بــۆ بــاس کــردن
بــێ؟
زۆر ســپاس ،زۆر خۆشــحاڵ بــووم هاتــم لــە بەرنامەکــە بەشــداریم کــرد،

بەرنامــەی ئێــوە بینــەری چاکــی هەیــە و هــەم خزمــەت بــە هاوڕێیــان و
هاوســەنگەران دەکەیــت و هــەم بــەو خەڵکــەی کــە چــل ســاڵە لــەو حیزبەدان.

کــەم شــتی وا هەیــە کابــرا بــۆ میللەتــی خــۆی خەبــات بــکات و بەداخــەوە
تاکــوو ئێســتە بــە ئاواتــی خــۆی نەگەیشــتبێت و هــەم ئــەوەش خزمــەت
بــە بینەرانــە لــە بــواری کاری ڕاگەیانــدن .بــەاڵم ئــەوەی پێویســت بــوو
بەڕێــزت بــە ڕێکوپێکــی پرســیارت لێــم کــرد .هیــوادارم ئــەو شــتەش کــە
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ئێــوە گەرەکتــان بــووە وەاڵمــی ئێــوەم دابێتــەوە و هیــوادارم ئــەو حیزبــی
دێموکراتــە کــە ئەمانەتــی خەڵکــی کــوردە و چەندیــن نــەوە خۆیــان بــۆ

ئازادیــی ئــەو خەڵــک و خاکــە فیــدا دەکــەن ،ئێمــەش بتوانیــن بــە ڕوحیــەی
شۆڕشــگێڕی و ئینقالبییــەوە ،بــە بــاوەڕی کوردانــەوە بتوانیــن ئــەو ئەمانەتە
بگەیەنینــەوە دەســتی ئــەو خەڵکــە ،جــا بــە هــەر نرخێــک بووبێــت ،مــادام کــە
تــۆ بوویتــە پێشــمەرگە ئــەوە خــۆی ماناکــەی لەگەڵــە و حــازری هەمــوو
فیداکارییــەک بکەیــت تاکــوو بــە ئامانجــە بگەیــت.
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ڕۆژی شــەممە١٦ ،ی گەالوێــژ قــەول بــوو ڕێوڕەســمێک بــۆ ڕێزگرتــن لــە
یــادی ڕێبەرێکــی خاکــەڕا و خۆنەویســت ،نەمــر مامــە جەلیــل گادانــی بەڕێوە
بچــێ .بــۆ نانــی نیــوەڕۆ لەگــەڵ کاکحەســەن ڕەســتگار و دوکتــور ئاســۆ
حەســەنزادە میوانــی خوانــی کاک عەزیــز ،پێشــمەرگەیەکی داڵوا و دلۆڤــان
بوویــن .دەســت و چــاوی خاتــوون خــۆش بــێ کفتەوشــۆرباوێکی بەتــام و
بــۆن .پشــوویەکم دا و پــاش نیــوەڕۆ بــۆ بەشــداری لــە ڕێوڕەســمەکە بــەرەو
قــەاڵ بوومــەوە .ڕێوشــوێنی ئەمنــی بەتــەواوی ڕەچــاو کرابــوو ،هەربۆیــە
زۆرم بــەدڵ بــوو.
چــووم لــە ڕیــزی هــەرەدواوە دانیشــتم .ئەوەنــدەی خــوا حــەز بــکا
شــەرمەزاری لوتفــی هەمــوو هاوڕێیانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
بــووم کــە بــە ناســیاو و نەناســیاوەوە شــەپۆلی میهــر و میهرەبانیــان لــە
خــۆی گرتــم .ئــەوەی بــۆ منیــش مابــۆوە ئارەقــەی شــەرمی تەوێڵــم بــوو.
کاک مســتەفا مەولــوودی ،جيگــری ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان وەک هەمیشــە لــە ئاســتی مــن گەورەیــی نوانــد .ئەمــری کــرد
بچینــە ڕیــزی پێشــەوە ،هەرچەنــد عــەرزم کــرد جێــگام خۆشــە فەرمــووی
نابــێ .الی کاک عومــەر باڵەکــی و کاکحەســەن قــادرزادە دانیشــتم .چەنــد
خولەکــی پــێ نەچــوو ،دوکتــور ئاســۆ هــات و لــەالم دانیشــت ،ســەری هێنــا
بــن گوێــم و هەواڵێکــی بــە گوێمــدا چرپانــد ،ئاســمان بەســەرمدا هەرەســی
هێنــا! مووســا باباخانــی شــەهید کــراوە ،لــە هۆتێلێکــی هەولێــر تێــرۆر
کــراوە .کوڵــی گریــان ئەوکــی گرتــم .حەولــم دا بــە ماســکەکەم ڕوخســارم
داپۆشــم ،هەســتم بــە خەمــی ڕوخســاری هەمــوو ئەندامانــی ڕیبەرایەتــی
دەکــرد ،بــەاڵم دیــار بــوو کــە حەولــی شــاردنەوەیەکی کاتیــی دەدەن تــا
تــەواو بوونــی ڕێوڕەســمەکە.
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دیمەنــی کــوڕە حەیابەخــۆ و ماندوویــی نەناســەکەی کرماشــان بــۆ
ســاتێکیش لــە زەینــم النەدەچــوو .بــۆ بڕواپێکــردن نەدەبــوو ئــەم هەواڵــە
شــوومە .ڕێــک دوو ڕۆژ پێشــتر لــە کوردکانــاڵ کــە چوومــە الیــان ،لــەوێ
لەگــەڵ عەلــی لەیالخــی ئازیــز بینیــم .گوتــم :مووســا گیــان ئــەوە لێــرەی؟
بــەدەم بــزەوە ،بــە زاراوە شــیرنەکەی گوتــی :ئەریــوەاڵ مامۆســا! لــە ئامێــزم
گــرت و دەســتمان کــرد بــە جەفەنــگ و قســەوباس ...قەرارمــان دانــا هەفتــەی
داهاتــوو بــە یەکــەوە بەرنامەیــەک ســازکەین ...ئیتــر ئەمــە یەکــەم دیــدار و
دوادیدارمــان بــوو.
مــن پيشــتر چ ئــەو کات کــە لــە تورکیــە بــووم و چ لــە ئەمریــکا ،بــۆ چەنــد
بەرنامەیەکــی مووســا لــە کوردکانــاڵ وەک ڕاوێــژکار یارمەتیــم دەدا و
تێکســتی بەرنامەکانیــم بــۆ دەنووســی و چەنــد بەرنامەیەکیشــمان بەیەکــەوە
کــرد .ئيســتا کــە خەریکــی نووســینی ئــەو دێڕانەم ،ســەیری مەســێنجێرەکەی
خــۆم و شــەهید مووســا دەکــەم و بــە هەڵکــەوت ئــەو پرســیارەی هاتــە
بەرچــاوم:
«ســاو مامۆســتا گیــان! سیاســەتی کۆمــاری ئیســامی لەهەمبــەر
پرســی نەتەوەیــی لــەو واڵتــە شکســتی هێنــاوە؟ یــان بــە واتایەکــی
دیکــە سیاســەتی تواندندنــەوە و ســەختئەفزاریی ڕێژیم ســەرکەوتووە
یــان تێکشــکاوە؟»
ڕەنگــە ئێســتا واڵمــی ئــەم پرســیارەم ال هاســانتر بێ .مووســا گیــان ئەگەر
سیاســەتەکانی کۆمــاری ئیســامی شکســتی نەهێنابــا ،ئەگــەر سیاســەتی
کوشــتن و تێــرۆری دەیــان ســاڵەی ڕێژیــم شکســتی نەهێنابــا ،ئــەو شــەپۆلی
هاوخەمــی و نەفــرەت و ڕق و بێزارییــە بەرامبــەر بــە کۆمــاری ئیســامی
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ســاز نەدبــوو ،هاوڕێیانــت ســوورتر نەدەبــوون لەســەر درێژەدانــی ڕێبــاز و
ئامانجــت .بۆیــە بەدڵنیاییــەوە وەک هەمیشــە تووشــی ئابڕووتــکان بــووە و
ســیمای دڕنــدە و تێرۆریســتی کۆمــاری ئیســامی زیاتــر لــە جــاران خــۆی
دەرخســتووە...
بــا بگەڕێینــەوە هۆڵــی ڕێزلێنانەکــە .کاک خالیــد عەزیــزی ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،وتاربێــژی ڕێوڕەســمەکە بــوو.
باســی تایبەتمەندییەکانــی کاک جەلیلــی دەکــرد .باســی لــە ئەخالقــی مامــە
کــرد ،باســی خاکەڕایــی و بــێ دەعێــی ،باســی لــەوە کــرد کــە بــۆ ئەنجامــی
هەمــوو کارێکــی حیزبــی هەمیشــە ئامــادە بــوو .بــۆی گرینــگ نەبــوو کارەکــە
چییــە ،گرینــگ ڕاپەڕاندنــی کارەکــە بــوو .ئەمــە ڕێــک ئــەو تایبەتمەندییەیــە
کــە دەبــێ هەمــوو تاکێکــی شۆڕشــگيڕ بیــکا بــە مکانیزمــی هەتاهەتایــی بــۆ
خەبــات .بــەاڵم چ هەڵکەوتێکــی ســەیر بــوو ،ئــەو تایبەتمەندییــەی مامــە
جەلیــل بەتــەواوی لــە شــەهید مووســادا دەدیتــرا!
د .ئاســۆ و کاک عومــەر باڵەکــی باڵەکــی کــە لەمبــەر و ئەوبــەرم بــوون
زۆر بــەداخ و حەســرەتەوە بــوون .چەنــد پرســیارێکم لێکــردن ســەبارەت بــە
چۆنیەتیــی شــەهیدبوونی مووســا ،بــۆم دەرکــەوت دیســان کۆمــاری پــەت و
ســێدارە بــە دەســتی ســیخوڕ و خۆفرۆشــێک داوی بــۆ مووســا ناوەتــەوە.
مووســا بۆیــە بــوو بــە ئامانــج کــە وەکازەکــەی دەســتی لــە مەیــدان و
گۆڕەپانــی کوردایەتــی لــە ناوچــەی کرماشــان ،وردەمارەکانــی ســیحربازانی
فیرعەونــی تارانــی ڕاماڵیبــوو ،کارتێکەریــی مووســا و لەســەر خــەت بوونــی
لەگــەڵ گەنــج و الوانــی باشــووری ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و کەســایەتیی
خاکــەڕای بــۆ ئەوەســتۆگرتنی هەمــوو چەشــنە ئەرکێکــی حیزبــی ،مووســای
کردبــوو بــە کارەکتێرێکــی شــوێندانەری مەیدانــی و پوختــەی حیزبــی ،بۆیــە
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پالنــی تێــرۆری دەمێــک بــوو بــۆ داڕێژرابــوو.
گرفــت و تێنەگەیشــتوویی و ماڵکاولیــی کۆمــاری ئیســامی لەوەدایــە پــاش
زیاتــر لــە چــل ســال بــۆی دەرنەکەوتــووە کــە بــە کوشــتنی کــورد و بــە
کوشــتی گیانبازانــی دێموکــرات ،کــورد بــە دەیــان قــات بەورەتــر و ســوورتر
لــە ڕابــردوو لەســەر ڕێ و ڕێبــازی شــەهیدان بــەردەام دەبــن .لــە الیەکــی
تریشــەوە کــوا ئەگــەر مووســا بــە مەرگــی ئاســایی ســەری نابایــەوە ،دەبــوو
بــە ڕەمــز و دەبــوو بــە مووســای کــوردان!
لــە حەوشــەی قــەاڵ لەگــەڵ «ســوڵتانی» و «شــەرەفی» و «بداغــی»
و «مروەتــی» و «ســەلیمی» ڕاوەســتابووین .جەغارانمــان گــڕ دا و
هەمــوو لــە دواییــن ســاتەکانی پەیوەنــدی شــەهید مووســا دووان .ئیمــان و
بــاوەڕی ئــەم کوڕانــە دەگوتــن نایــە ،بــەدەم بــزەوە بــەرەو مــەرگ ڕۆیشــتن
و بەســۆخرەگرتنی دەســەاڵتێکی ئابڕووتــکاو و تیرۆریســت .کۆمــاری
ئیســامی چ لــە نێوخــۆ و چ لــە دەرەوەی واڵت وەک واڵتێکــی تیرۆریســت
و تیرۆریس ـتپەروەر هــەر ئێســتا هــەر ئێســتا لەبــەر جەنایــەت و تیــرۆر،
کەیەســەکانی لــە دادگاکانــی واڵتانــی ئورووپایــی لــە ســوئید و بلژیــک
کراوەیــە.
دیــارە ئــەم جــۆرە جینایەتانــەی کۆمــاری ئیســامی بەنیســبەت هێــزە
کوردییەکانــی دژی دەســەاڵت ،شــتێکی تــازە نییــە و هاوتەمەنــی ئــەم
نیزامــە نگریســەیە .بێگومــان حەوجــێ بــە گوتــن نــاکا کــە ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی وەک واڵتێکــی تیرۆریســت و پاڵپشــت و پاڵنــەری تیرۆریــزم لــە
ناوچــە لــە هەمــوو جیهــان نــاو و ناوبانگــی هەیــە .وەک ئامــاژەم پێکــرد
دۆســییەکانی تیــرۆری کۆمــاری ئیســامی ئێســتاش لــە ئورووپــا و
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و باشــوور و لــە سەرانســەری جیهانــدا کراوەیــە و
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بەرپرســانی بــااڵی ئــەم حکوومەتــە تاوانبــاری ســەرەکین لــە تیرۆرەکانــدا و
ئێستاشــی لەگەڵــدا بــێ زۆربــەی هــەرە زۆریــان ناوێــرن پــێ بنێنــە دەرەوەی
واڵت! تێــرۆر پيناســەی ســەرەکی و ئاواڵدووانــەی کۆمــاری ئیســامییە.
ڕێبــەری ئــەم واڵتــە و ســپا مرۆڤخۆرەکانــی لــە لیســتی تیــرۆری وەزارەتــی
دەرەوەی ئەمریــکادان .چەنــدە هــۆی شــەرمەزاری و سەرشــۆڕییە یەکــی
وەک ڕەئیســی ،ســەرکۆماری دانــدراوی ڕێژیم،کــە لــە ئاخاڤتنــی ئاســاییدا
كڵــۆڵ و کۆڵــەوارە و قســەکانی بۆتــە هــۆی گاڵتــە و گەپجــاڕی خەڵــک،
ی لــە کۆبوونەوەی گشــتی ڕێکخراوی
ناوێــرێ بچێتــە نیۆیــۆرک بــۆ بەشــدار 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان! بــۆ؟ چــون جەلــاد دەترســێ لەوينــدەرێ نەهێڵــن
بگەڕێتــەوە .شــا ئــەم شــوورەییە ،شــا ئــەم ئابڕووتکانــە!
مێــژوو بــۆ كــورد جــۆرێ وهســتان و قهتیــس مانهوهیـه ،بـ ه واتایهكــی تــر
ڕهوڕهوهی مێــژوو بــۆ كــورد ڕاوســتاوه .ڕهنگـ ه ئهمـه لهبــاری فیزیكییـهو ه
قســهیهكی تــهواو نهبــێ چــون كات ناوهســتێ و بــهردهوام بهرهوپێــش
دهچــێ ،ب ـهاڵم زیاتــر مهبهســتم ئاڵوگــۆڕه ب ـه پێــوهری زهمــان .ك ـه دهڵێــم
مێــژوو بــۆ كــورد ڕاوســتاوه ،جهختــم لهسـهر پنتێكـه ،كـ ه نـ ه شــوێن ه و نـ ه
كات ـه! وات ـ ه ئ ـهوهی بهس ـهر كــورددا هاتــوو ه ب ـهدهر بــوو ه ل ـ ه «دووان ـهی
شــوێن  -كات»! ئهگــهر ههمــوو ئــهم كارهســاتانهی بهســهر كــورددا
هاتــووه لــ ه چهمكێــك بــ ه نــاوی ســڕینهوهدا كۆكهینــهوه ،حــهول بــۆ ئــهم
ســڕینهوهی ه لهالی ـهن نهت ـهوهی بااڵدهســتهو ه ب ـه درێژایــی مێــژووی كــۆن
و هاوچــهرخ بــ ه ههمــوو شــێو ه و شــێوازێك ڕێگهپێــدراو و «حــهاڵڵ»
بــووه .بــ ه پانتــای ئــهم كوردســتان ه (شــوێن) گهورهیــه ،خوێنــی كــورد
حــهاڵڵ كــراو ه چ دوێنــێ و چ ئهمــڕۆ (كات).
وەک دوێنــێ دهكــرێ ئــهم كارهســات ه ئهنفالــی بارزانییــهكان بــێ لــ ه
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باشــوور ،دهكــرێ كیمیابارانــی ههڵهبجــ ه بــێ لــ ه باشــوور ،دهكــرێ
كۆمهڵكــۆژی دهرســیم بــێ لــ ه باكــوور ،دهكــرێ قهتڵوعامــی قاڕنــێ و
قهاڵتــان بــێ لــ ه ڕۆژهــهاڵت ،دهكــرێ ســڕینهوهی ناســنام ه و پێناســهیی
بــێ لـ ه ڕۆژئــاوا و وەک ئەمــڕۆ دەکــرێ مووشــەکبارانی قــەاڵی دێموکــرات
و تیــرۆری شــەهید مووســا باباخانــی ئەندامــی کومیتــەی ناوەنــدی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان و ســەدان نموونـهی تــر .وهك دهبینیــن لـه ههمــوو
پارچهكانــی كوردســتان بهبــێ جیــاوازی ،ل ـه ههمــوو س ـهردهمهكاندا ،ئ ـهم
ســڕینهوهی ه بــهردهوام دووپــات و چهندپــات دهبێتــهوه .وهك كهوانــه:
(دیــار ه بێگومــان لــ ه مێــژووی كــورددا خاڵگۆڕانــی زۆر ســهرنجڕاكێش
ههبــوو ه ك ـ ه زیاتــر لهس ـهر دهســتی ئیرادهیهكــی تاكــی كاریزماتیــك ڕووی
داو ه و ئ ـهم خاڵگۆڕان ـهش بۆت ـ ه پتانســییهلێك بــۆ بهرگــری ،ههرچهنــد ب ـ ه
توندوتیژتریــن شــێوهش حـهول بــۆ ســڕینهوهی ئـهم خاڵگۆڕانانـهش دراوه!)
مــن الموایــ ه نهویكێشــان و خۆبهكهمزانیــن ،لــ ه بهرامبــهر نهتــهوهی
بااڵدهســت لــ ه هــۆكار ه ســهرهكییهكانی خوالنــهو ه و مــردن لــ ه بازنــهی
دهســهاڵتدا بــووه .بــۆ قوتــار بــوون لــهم جهغــز ه نگریســ ه و كردنــی ئــهم
بازنهی ـ ه ب ـه هێڵێكــی ڕاســت ،پێویســت ه كــورد ل ـه بهرامب ـهر ئ ـهوهی لهگهڵــی
دهكــرێ ڕێــك وههــا دژكردهوهیهكــی ههبــێ :چــاو ل ـه ههمب ـهر چــاو ،قهڵ ـهم
لــ ه ههمبــهر قهڵــهم! مهبهســتم لــ ه چــاو لــه ههمبــهر چــاو ،وهبــاڵ كێشــان
بــۆ یاســای تالیــۆن نییــه ،مهبهســتم ناســیۆنالیزمی بهرگریكارانهیــ ه بــە
هەمــوو شــێوەیەک و کەڵکوەرگرتــن لــە هەمــوو شــێواز و پتانســییەلەکان.
بــا وەاڵمــی تێــرۆری شــەهید مووســا ببــێ بــە ســەرەتایەک بــۆ قوتــار بــوون
لــەم جەغــزە.
ئــەو تەمەنــەی مووســا تێکــەڵ بــە ڕیــزی پێشــمەرگەکانی حیزبــی
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دێموکــرات بــوو ،ڕێــک هەڕەتــی ئاودیــو بــوون بــۆ ڕۆژئــاوا و لــە مــاوەی
ژیانــی پێشــمەرگایەتیدا چەنــد کۆڕەوێــک بــۆ ئورووپــا ســاز بــوو ،بــەاڵم
مووســا تێکــەڵ بــەم شــەپۆالنە نەبــوو و لــە قــەاڵ مایــەوە و بێگومــان ئەوەیــە
ڕەمــزی مانــەوەی مووســا لــە نــاو دڵــی هاوڕێیــان و نەتەوەکەیــدا.
یاد و ناوی هەرمان ،ڕێ و ڕێبازی پڕڕێبوار.
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مستەفا مەولوودی:
بە هەڕەشە و تێرۆر نە چاوترسێن دەکرێین و نە مەیدان
بۆ کۆماری ئیسالمی چۆڵ دەکەین

دیمانە :عەلی بداغی
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تێــرۆری شــەهید مووســا باباخانــی ،ئەندامــی کۆمیتــەی
ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لەنێــو جەرگــەی شــاری
هەولێــر پرســیارێکی گرینگــی ورووژانــد کــە بۆچــی جارێکــی
دیکــەش حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لەالیــەن ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامییەوە کــرا بــە ئامانــج؟ کۆمــاری ئیســامی چــۆن و بۆچــی
ن لــە لێــدان و حەزفــی فیزیکیی
توانیویەتــی لــە هەرێمــی کوردســتا 
دژبەرانــی سیاســیی خۆیــدا ســەرکەوتوو بــێ؟ لــە بنــەڕەتڕا ئایــا
عێــڕاق بــە هەرێمــی کوردستانیشــەوە بــۆ ئۆپۆزیســیۆنی کۆمــاری
ئیســامی ئەمنــە؟ حیزبــە کوردییــەکان چــۆن دەتوانــن بــەرەوڕووی
مەترســییە تێرۆریســتییەکانی کۆمــاری ئیســامی ببنــەوە.
وەاڵمــی ئەمانــە و چەنــد پرســیارێکی دی لــە وتووێــژ لەگــەڵ
کاک مســتەفا مەولــوودی ،جێگــری ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان وەردەگــرێ.
***

تێــرۆری شــەهید مووســا باباخانــی ،ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی
و پەالمارەکانــی دیکــەی ســەر حیزبــی دێموکــرات لــە پێنج_شــەش
ســاڵی ڕابــردوودا پرســیاری جۆراوجــۆری لەســەر حیزبــی دێموکــرات
دروســت کــردووە .ئێــوە وەک حیزبــی دێموکــرات لــە چەنــد ســاڵی
ڕابــردوودا زۆر کراونەتــە ئامانــج .بــۆ؟
ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دەمێکــە و زۆر
لەمێــژە کراوەتــە ئامانــج .خــۆ ئەگــەر لــە قۆناغــی خەبــات لــە ســەردەمی
ڕێژیمــی پاشــایەتیی پەهلەوییــش تێپەڕیــن و تەنیــا باســی دەورانــی کۆمــاری
ئیســامی لــە  ٤٣ســاڵی ڕابــردوودا بکەیــن ،دەبینیــن هــەر لــە یەکــەم ڕۆژی
ت گەیشــتنی ڕێژیمــی ئیســامی،
دوای ســەرکەوتنی شــۆڕش و بــە دەســەاڵ 
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ئــەو ڕێژیمــە دەســتی بــە ســەرکوتکردنی بزووتنــەوەی مافخوازانــەی
گەلــی کــورد کــرد .تێرۆرەکانیــش بــە تێــرۆری شــەهید ســەرگورد عەباســی،
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی و بەرپرســی شــوڕای نیزامیــی حیــزب لــە
ســاڵی  ١٣٥٩دەســتی پێکــرد و دەزگای تێــرۆری ڕێژیــم هەتــا ئێســتاش لــە
پیــان و کردەوەکانــی بەردەوامــە .هــەر بەپێــی ئامــار زیاتــر لــە چوارســەد
تێکۆشــەری کــورد کــە پشــکی زۆری بــەر حیزبــی دێموکــرات دەکــەوێ ،لــە
ئەنــدام و پێشــمەرگەیەکی ســادەوە بگــرە تــا ڕێبەرانــی ئــەو حیزبــە وەک
دوکتــۆر قاســملوو و دوکتــۆر شــەڕەفکەندی لەنێــو لیســتی ئــەو تێرۆرانــە
دان کــە کۆمــاری ئیســامی لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت کردوونــی.
ئــەوەش کــە بۆچــی ئــەو تێرۆرانــە زیاتــر لــە حیزبــی دێموکــرات دەکرێــن
هۆیەکــەی ڕوونــە ،لەبــەر ئەوەیــە کــە ئــەو حیزبــە زۆرتریــن کاریگەریــی
لەســەر بزووتنــەوەی هەقخوازانــەی گەلــی کــورد هەیــە؛ بۆیەشــە ڕێژیــم
بەرنامــە و پیالنــی بــۆ دادەنــێ و لێــی دەدا .نەخــش و ڕۆڵــی حیزبــی
دێموکــرات لەســەر بردنەســەرێی وشــیاری سیاســیی خەڵکــی کوردســتان
و ئاشــناکردنیان بــە مافەکانیــان نــەک هــەر لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان،
تەنانــەت لــە ئاســتی ئێرانیشــدا دیــار و بەرچــاوە و ئــەوەش تــرس و
دڵەڕاوکێــی زۆری بــۆ ڕێژیــم درووســت کــردووە .هــەر دوای ڕووداوی
مووشــەکبارانی قــەاڵی دێموکــرات ،ســپای پاســداران لــە فیلمێکــی
دێکۆمێنتــاریدا کــە بــاوی کــردەوە ،زۆر بەڕوونــی و ئاشــکرا ڕایگەیانــد کــە
بۆیــە کۆبوونــەوەی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانیان
کردووەتــە ئامانــج ،چونکــە ئــەو حیزبــە ئەمنییەتــی ڕێژیمــی وەمەترســی
خســتووە .کەواتە کاریگەریی ئەو حیزبە و سیاســەت و جۆری تێکۆشــانی
کــە بەدرەنگــی زۆری هەیــە ڕێژیمــی لــەوە نیگــەران کــردووە ،بۆیــە هەمــوو
ســنوورە دەوڵەتــی و نێودەوڵەتــی و تەنانــەت ئەخالقــی دەبەزێنــێ و
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کــردەوەی تێرۆریســتیی لــەو چەشــنە دەکا و ئەمــە لــە پێنــج_ شــەش ســاڵی
ڕابــردوودا زۆرتــر و بەرچاوتــر بــووە.
ئەدی کەمتەرخەمیی حیزب و کادر و پێشمەرگەکان چی؟
ئەمــن لــەوە تێدەگــەم کــە ڕەنگبــێ ئەمــە پرســیاری زۆر کــەس بــێ کــە
بەپەرۆشــەوە دەڵێــن ڕێبەریــی حیزبــی دێموکــرات و کادر و پێشــمەرگەکانی
ئــەم حیزبــە کەمتەرخەمــن ،بۆیــه تــا ڕادەیــەک بەئاســانی دەکرێنــە ئامانــج.
بــەاڵم بابەتێــک هەیــە کــە خەڵکــی کوردســتان پێویســتە بیزانــن کــە ئەگــەر
پیالنێکــی تێرۆریســتیی ڕێژیــم دژ بــە حیزبــی دێموکرات ســەرکەوتوو بووە،
دەیــان پیالنــی لــەو جــۆرەش پووچــەڵ کراونەتــەوە .ئــەوە حەقیقەتێکــە کــە
هــۆکاری ســەرەکیی تێــرۆری کادر و ڕێبەرانــی حیزبــی دێموکــرات بــۆ ئەوە
دەگەڕێتــەوە کــە ئــەو حیزبــە و گوتــاری ڕۆژهەاڵتتەوەریــی ئــەو حیزبــە
کاریگەریــی زۆر و دیــاری لەســەر جوواڵنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان هەیــە .ئــەم حیزبــە حیزبــی خۆشەویســتی خەڵکــی کوردســتان
و نەیــاری ســەرەکیی کۆمــاری ئیســامییە و هەڵگــڕی دروشــم و ویســت
و ئاواتەکانــی خەڵکــی کوردســتانی ئێرانــە ،بۆیــە هەمیشــە دەکرێتــە ئامانــج.
حەوتــووی ڕابــردوو عەلــی شــەمخانی ،دەبیــری شــورای بــەرزی
ئەمنیەتــی ڕێژیــم لــە دیــدار لەگــەڵ وەزیــری دەرەوەی عێڕاقــدا وێــڕای
هەرەشــە لــە حیزبــە کوردییــەکان ،داوای دەرکردنــی ئــەو حیزبانــەی
لــە دەوڵەتــی عێــراق کــرد .ئێــوە ئــەو هەڕەشــانە و ئــەو داوایــە چــۆن
وەردەگــرن؟
جــارێ پێــش هەمــوو شــتێک دەبــێ بڵێــم کــە لــە دوای ڕووخانــی
حکوومەتــی پێشــووی عێــڕاق و گۆڕینــی ڕێژیمــی سیاســی لــەو واڵتــە،
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دەســتی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ دەســتێوەردان لــەم واڵتــە زۆر
ئــاوەاڵ بــووە .ڕێژیــم هەوڵــی داوە لــە گۆڕانکارییەکانــی ئــەم واڵتــە ئەوپــەڕی
کەلــک بــۆ بردنەپێشــی سیاســەت و پیالنەکانــی خــۆی لــە بوارەکانــی
جۆراوجــۆر بــە تایبــەت لــە پرســی ئەمنیەتیــدا وەرگــرێ .ئــەوەش لــە کاتێکــدا
کــە بەهــۆی دۆخــی پێوەندییەکانــی نێــوان ڕێژیمــی پێشــووی عێــڕاق و
ئێــران ســەرکردایەتی و هێزەکانــی بەشــی هــەرە زۆری ئۆپۆزیســیۆنی
کۆمــاری ئیســامی بــە کوردەکانیشــەوە لــەو واڵتــە جێگیــر بــوون .ئــەوە
لــە دیــوی ئێرانیــش بــۆ ئۆپۆزیســیۆنی عێــڕاق هــەر وا بــوو .ئێســتاش کــە
بەشــێک لــەو ئۆپۆزیســیۆنەی پێشــووی عێــڕاق کــە هێندێکیــان پێوەندییەکــی
زۆر نیزیکیــان لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی هەبــوو بوونەتــە دەســەاڵت لــەم
واڵتــەدا ،سروشــتییە ڕێژیمــی ئێــران دەس ـتئاوەاڵیی زیاتــری لــە عێڕاقــی
ئێســتادا بــۆ ڕەخســابێ .هەرکاتێکیــش لــە بۆشــایی دەســەاڵتدا یــان لــە
هیندێــک هەلومەرجــی تایبەتــدا بــە هەلــی زانیبــێ ،لــەم واڵتــەدا زەبــری
لــە نەیارەکانــی خــۆی وەشــاندووە .بــۆ نموونــە هەمــوو بــە چارەنووســی
موجاهیدینــی خەڵقــی ئێــران دەزانیــن کــە ناچــار بــە چۆلکردنــی عێــڕاق
کــران .بۆیــە ڕێژیــم ئەگــەر بــۆی بکــرێ ،سروشــتییە کــە بیــەوێ لــه هەرێمــی
کوردســتانیش ئــەو چارەنووســە بەســەر حیزبــە کوردییەکانــی کوردســتانی
ئێرانیشــدا بســەپێنێ.
ئــەوە هەڕەشــە و هەروەهــا ئــەو داوایــەش کــە شــەمخانی لــە وەزیــری
دەرەوەی عێراقــی کــردووە تــازە نییــە و زۆر جــاری دیکــەش ئــەو بابەتــە
هــەم لەگــەڵ کاربەدەســتانی پلەبــەرزی عێــراق و تەنانــەت لــە هەرێمــی
کوردســتانیش هاتۆتــە بەربــاس و ئــەو داوایــە لەوانیــش کــراوە .بــەاڵم
ئەوجــارە بەڕەســمی و بەئاشــکرا هێناویانەتــە بەربــاس و پێویســته
خوێندنــەوەی تــازەی بــۆ بکــرێ و ئێمــەش لــە بیــری ڕێــکاری گونجــاو
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دابیــن بــۆ بەرپەرچدانــەوەی ئــەو پیالنــە .ئێمــە لــە حیزبــی دێموکــرات بــە
لەبەرچاوگرتنــی پێوەنــدی مەعنــەوی نێــوان نەتــەوەی کــورد لــە هەمــوو
بەشــەکانی کوردســتان ،هەســت بــە بەرپرســایەتیی نەتەوەیــی هێــزە
سیاســییەکان لــە هەرێمــی کوردســتان و ڕەچاوکردنــی هەلومەرجــی
سیاســیی هەرێمیــش لەەالیــەن هێزەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە
ئەگــەری حاڵەتــی لــەو چەشــنە بــە دوور دەزانــم .بــەاڵم بــەو حاڵــەش حیزبــە
سیاســییەکانی کوردســتانی ئێــران لــە هەرێمــی کوردســتان پێویســتە بــە
هەماهەنگــی و هەڵوێســتی شــیاو لــە بیــری پووچەڵکردنــەوەی پیالنــی لــەو
چەشــنە بــن .ئــەوەش کــە شــەمخانی دەڵــێ ئەگــەر عێــراق کەمتەرخەمــی
بــکا ئــەوان خۆیــان دەستپێشــخەری دەکــەن ،ئــەوان تــا ئێســتا ئــەوەی لــە
دەســتیان هاتــووە کردوویانــە و لــە هیــچ دەســتیان نەپاراســتووە .بۆیــە ئــەو
جــۆرە هەڕەشــانەی کۆمــاری ئیســامی هێزەکانــی ڕۆژهــەاڵت چاوترســێن
ناکــەن و خەباتــی سیاســی و تێکۆشــانی مەیدانــی بزووتنــەوەی کــورد لــە
ئێــران هــەروا درێــژەی دەبــێ.
خەڵکانێکیــش هــەن کــە بێگومــان دڵســۆزی پرســی کــوردن و الیــان
وایــە کــە ڕەوشــی ئەمنییەتــی لــە هەرێمــی کوردســتان بۆ تێکۆشــەرانی
کــوردی ڕۆژهــەاڵت لەبــار نییــە؟ ئێــوەش ئــاوا بیــر دەکەنــەوە؟
دەبــێ بڵێــم کــە کۆمــاری ئیســامی قــەت هیــچ ڕێزێکــی بــۆ پڕەنســیپ و
ســنوورە نێودەوڵەتییــەکان نەبــووە و بەئاســانی ڕێســا نێودەوڵەتییەکانــی
بەزانــدووە ،هەربۆیــە قــەت ڕەوشــی ئەمنییەتــی لــە هەرێمــی کوردســتان
بــۆ تێکۆشــەرانی ڕۆژهــەاڵت بەتــەواوی ئەمــن نەبــووە و ئێســتاش نییــە
و پێموانیــە لــەو بارودۆخــەدا و بەمزووانــە لــەوە باشــتر بــێ و ئــەوەش
هــۆکاری جۆراوجــۆری هــەن .لەبــەر ئــەوەی شــوێنی نیشــتەجێبوونی ئێمــە
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هی ـچکات بەتــەواوی لەالیــەن هێزەکانــی ئاســایش و ئەمنییەتــی هەرێمــەوە
پاڕێزگارییــان لــێ نەکــراوە و حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بۆخۆیــان
بەرپرســایەتیی پاراســتنی خۆیــان لەئەســتۆ بــووە کــە ئــەوە کــەم و زۆر
کەلێنــی ئەمنییەتیــی درووســت کــردووە .زۆر جاریــش لــەو حاڵەتــەدا زیــان
و خەســاری گیانــی و ماڵــی بــەر حیزبــەکان کەوتــووە.
سیاســەتی دەســتێوەردانی ڕێژیمــی ئێــران لــە عێــراق ڕوون و ئاشــکرایە
و حکوومەتــی عێــراق و هەرێمــی کوردســتان و هێــزە سیاســییەکانیش کــە
بەرپرســایەتییان لەســەر شــانە بــەو حەقیقەتــە دەزانــن و بــە شــێوەیەک لــە
شــێوەکان بەهــۆی هەلومەرجــی تایبەتیــی خۆیــان مدارا لەگــەڵ بارودۆخەکە
دەکــەن ،یــان باشــتر وایــە بڵێــم لــە بەرامبــەر دەســتوەردانە هەمــە جۆرەکانی
ڕێژیمــی ئێــران دستەوەســتانن و چاوەڕوانــی داهاتــووی ناڕوونــن و لەگــەڵ
وەزعەکــە خۆیــان ڕاهێنــاوە کــە ئــەو سیاســەتە زۆرتریــن دەرفەتــی بــۆ
خراپــکاری و پیالنگێڕیــی ڕێژیمــی ئێــران لــە عێراقــدا پێکهێنــاوە.
ئێمــە بــە لەبەرچاوگرتنــی هەمــوو ئــەو ڕاســتییانە دەبــێ لــە ڕێگــەی
مومکینــەوە خۆمــان زیاتــر لــە خەمــی ئەمنییــەت و پاراســتنی خۆمانــدا بیــن
کــە ئــەوەش کار و هاوکاریــی پتــری هێزەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی
پێویســتە .هەڵبــەت لــە هەمــوو حاڵەتێکیشــدا بەرپرســایەتیی قانوونــی
و ئەخالقیــی پاراســتنی هێــزە سیاســییە تێکۆشــەرەکانی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان لەئەســتۆی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتانە.
ئــەو پرســیارەش هەیــە کــە ئایــا حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان
لــەو پێوەندییــەدا گوشــارێکی خســتووەتە ســەر حیزبــی دێموکــرات؟
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە حاڵەتێکــی زۆر تایبەتدایــە .لەگــەڵ
حکوومەتــی عێــراق لــە هەمــوو ئاســت و بوارەکانــدا ڕێــک نییە تــا بە ڕێکاری
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یاســایی بەرپرســایەتیی پاراســتنی کەســانی سیاســی بەتــەواوی لەگــەڵ
حکوومەتــی عێــراق ڕەچــاو بکــەن .لــە هەرێمــی کوردســتانیش نالێکــی نێــو
هێــزە سیاســییەکان بــواری زیاتــری بــۆ دەســتوەردان و بردنــە پێشــی پیــان
و سیاســەتە نایاســاییەکانی ڕێژیمــی ئێــران خــۆش کــردووە .هەلومەرجــی
ژئۆپۆلتیکیــی هەرێــم لــە ناوچــە و پێوســتیی پێوەندیــی سیاســی و ئابــووری
و بازرگانــی و کۆمەاڵیەتــی و تەنانــەت مێژوویــی ڕێژیمــی ئێــران لەگــەڵ
حیزبــە کوردییەکانــی باشــوور ،هەلومەرجێکــی زۆر تایبەتیــی پێکهێنــاوە.
بۆیــە لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە هێــزە ســەرەکییەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە
هەرێمــی کوردســتان بەرپرســانە هەڵســوکەوتیان کــردووە و هەلومەرجــی
هەرێمــی کوردســتانیان لــە زۆر بارەوە ڕەچاو کــردووە؛ تەنانەت زۆربەیان
یــەک لــەوان حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان وا جوواڵونەتــەوە کــە پێویســت
بــەوە نــەکا هەرێمــی کوردســتان تووشــی چاڵنــج و کێشــە ببــێ؛ بــەاڵم بــەو
حاڵــەش بەڵــێ زۆر جــاران بەرپرســانی سیاســی لــە هەرێمــی کوردســتان
ئــەو بابەتانەیــان ،بــە تایبــەت چاوەڕوانیــی ڕێژیمــی ئێرانیــان لــە عێــراق و
هەرێمــی کوردســتان لــە پێوەنــدی لەگــەڵ هێــزە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان بــاس کــردووە .ئێمــە بــە دەرکــی تــەواوی هەلومەرجەکــە
هەڵســوکەوتمان لەگــەڵ ئــەو دۆخــە کــردووە و لەگــەڵ ئەوەشــدا لــە
خەبــات و تێکۆشــانی هەمەچەشــنی خۆمــان چاوپۆشــیمان نەکــردووە و
مەیدانمــان بــۆ کۆمــاری ئیســامی چــۆڵ نەکــردووە .هــاوکات دەشــزانین
کــە ڕێژیمــی ئێــران بــەردەوام لــە بیانــوو دەگــەڕێ و بیانووشــی لــێ نابــڕێ،
بۆیــە چاوەڕوانــی جیددیمــان لــە حکوومەتــی عێــراق و هەرێمــی کوردســتان
هەیــە کــە بــە پاراســتنی ســەروەریی یاســایی واڵتەکەیــان ،ئەمنیەتــی گیانیــی
تێکۆشــەرە سیاســییەکانی بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان نیشــتەجێ لــە
هەرێمــی کوردســتان دەســتەبەر بکــەن و ئیزنــی دەســتوەردانی دەرەکــی
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بــە ڕێژیمــی دژیگەلیــی ئێــران نــەدەن .پاراســتنی گیــان و ئەمنیەتــی
تێکۆشــەرانی سیاســیی کــورد بــۆ ئــەوان هــەم مەســئوولییەتی قانوونــی
هەیــە ،هەمیــش بەرپرســایەتی ئەخالقییــە و نابــێ ڕێگــە بــدەن کــە مێــژوو بــە
خــراپ لەســەریان بنووســێ.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران چــۆن دەتوانــێ لــە هەرێمــی کوردســتاندا
ئەوەنــدە دەســتئاوەاڵ بــێ بــۆ کــردەوەی تێرۆریســتی لــە دژی
ئۆپۆزیســیۆن و دژبەرانــی خــۆی؟
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران هــەر لــە ســەرەتای هاتنــە ســەرکارییەوە
نەیشــاردۆتەوە کــە سیاســەتی بنگەیــی ڕێژیــم ناردنــە دەرەوەی شۆڕشــی
ئیســامییە بەتایبــەت بــۆ واڵتانــی دەورووبــەر کــە ئیســامین و کــەم و
زۆر شیعەشــیان هەیــە .ئەمــە لــە ڕوانگــەی خۆیانــەوە ڕەواییەتــی بــۆ
دەســتوەردان لــە کاروبــاری نێوخۆیــی ئــەم واڵتانــەدا بــۆ دروســت
کــردوون .وەک لــە وەاڵمــی پرســیارێکی پێشووتریشــدا باســم کــرد ،شــەڕی
هەشــت ســاڵەی نێــوان عێــڕاق و ئێــران و داڵدەدانــی ئۆپۆزیســیۆنی شــیعەی
عێــڕاق و هەروەهــا کۆمەڵێــک هاوپەیمانیــی سیاســی و نیزامــی لەگــەڵ هێــزە
دژبەرەکانــی ڕێژیمــی پێشــووی عێــڕاق وای کــرد کــە کۆمــاری ئیســامی
لــە واڵتــی عێراقــدا پێگەیەکــی تــا ڕادەیــەک قایــم بۆخــۆی دروســت بــکا .بــە
تایبــەت گوتمــان کــە بەشــی زۆری دانیشــتووانی واڵتــی عێــراق موســڵمانی
شــیعە مەزهــەب و کــورد بــوون کــە کاتــی خــۆی ڕێبەرانــی حیزبەکانیــان لــە
واڵتــی ئێــران حاوابوونــەوە .ئــەوەش بــە جۆریــک لــە جــۆرەکان پێوەندیــی
نێــوان حکوومەتــی ئێــران و ئــەو هێــز و الیەنانــەی لەگــەڵ یەکتــر بەهێــز کرد
و دوای دوو دەیــە دەبینیــن کــە دەســەاڵتداری ســەرەکیی عێڕاقــی نوێــش
هــەر هەمــان ئــەو هێــز و الیەنــە سیاســییانەن کــە باســمان کــردن .ســنووری
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دوورودرێــژی جوغرافیــی ئێــران لەگــەڵ عێــڕاق و هەرێمــی کوردســتان و
هەروەهــا پێویســتی زۆری دوو الیەنــە بــە پێوەندیــی ئابــووری و بازرگانیــی
نێوانیــان بوونــی کۆمــاری ئیســامیی لــە هەمــوو گۆڕەپانەکانــی عێــڕاق و
هەرێمــی کوردســتانیش پڕڕەنــگ کــردووە .تەنانــەت بااڵدەســتیی کۆمــاری
ئیســامی بەشــێک لــەو هێزانــەی بێئیــرادە و تووشــی دەستەوەســتانییش
کــردووە و ســەربەخۆیی سیاســیی لــێ زەوت کــردوون .بۆیەشــە کۆمــاری
ئیســامی بــە کەیفــی خــۆی لــەو واڵتــەدا و بــە هەرێمــی کوردستانیشــەوە
تەڕاتێــن دەکا و بــە دانانــی ڕایەڵــەی ســیخوڕی ،کۆکردنــەوەی زانیــاری
لەســەر دژبەرانــی ،مــۆرە دروســتکردن و دواجــار دەستوەشــاندن لــە
نەیارانــی بەرنامەکانــی دەباتــە پێشــێ.
هاتنەســەرکاری کەســێکی وەک ڕەئیســی بەپێی پێشــینەی کارەکانی
لــە کۆمــاری ئیســامیدا ،ئایــا دەکــرێ بــە نیشــانەی بەرباڵوتربوونــی
کــردەوە تێرۆریســتییەکانی ڕێژیــم لێــک بدرێتــەوە؟ یــان پێچەوانــە
پێتانوایــە ئێــران جێگەوپێگــەی لــە هاوکێشــە ناوچەییەکانــدا لــە
جــاران الوازتــرە؟
وەک خــۆم لــە نیزامــی کۆمــاری ئیســامیدا لــە نەخــش و دەوری هێــزە
ئەمنییەتییــەکان و ســوپای پاســداران و پیالنــی تێرۆریســتی ڕێژیــم
جیاوازییــەک لــە نێــوان دەوڵەتــی حەســەن ڕووحانــی و دەوڵەتــی برایــم
رەئیســیدا نابینــم .هەمــوو یــەک ئامانــج و مەبەســتیان هەیــە ،بۆیــە الم
وایــە لــەو بــارەوە مۆرەکانــی ڕێژیــم لــە ســوپای پاســداران و هێــزە
ئەمنییەتییــەکان هــەروەک چــۆن لــە زەمانــی ســەرکۆماریی حەســەن
ڕووحانــیدا دەســتکراوە بــوون و بــە ئیمکاناتــی ڕێژیــم درێژەیــان
بــە ســەرکوتی بزووتنــەوە ناڕەزایەتییەکانیــان داوە ،لــەو ناوچــەدا
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دەســتوەردانیان کــردووە ،پیــان و بەرنامــەی تێرۆریــان لــە ئورووپــا و
واڵتانــی ناوچــە بەڕێــوە بــردووە ،بــە هاتنــە ســەر کاری ڕەئیســیش ئــەو
سیاســەتە درێــژەی دەبــێ و ڕەنگــە لــە جــاران زیاتــر هێــز و ئیمکانــات
و کاتــی بــۆ تەرخــان بکــرێ؛ هۆکارەکەشــی ئەوەیــە کــە ڕەئیســی تــا
ڕادەیــەک لــە ڕووحانــی گوێلەمســتترە بــۆ ڕێبــەری کۆمــاری ئیســامی.
لــە تەواوەتیــی خۆیــدا پێموایــە کــۆی سیاســەتەکانی کۆمــاری ئیســامی
لــە تــەواوی قۆناغەکانــی تەمەنــی ژیانــی ڕێژیمــدا ،ماهییەتــی ئــەو ڕێژیمــەی
بــۆ کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی ئاشــکرا کــردووە و درێــژەی ئــەو سیاســەتە
لــە بەردەوامیــی خۆیــدا بــە قازانجــی ڕێژیــم ناشــکێتەوە؛ بەڵکــوو هــەم لــە
ئاســتی نێوخۆیــی و هــەم لــە ئاســتی دەرەوەدا تووشــی قەیــران و کێشــەی
زیاتــری دەکا.
ڕێگاکانــی بەرپەرچدانــەوەی مەترســییەکانی کۆمــاری ئیســامی
لەســەر حیزبــی دێموکــرات لــە چیــدا دەبینــن؟
پێشــتریش ئاماژەیەکــم پێــدا کــە مــادام تێکۆشــەرانی سیاســیی حیزبــی
دێموکــرات و هێزەکانــی دیکــەی ڕۆژهــەاڵت لــە واڵتــی عێــراق و هەرێمــی
کوردســتان نیشــتەجێن ،مەســئوولییەتی پاراســتنی گیانیان و ســەر و ماڵیان
لــە ئەســتۆی حکوومەتــی عێــراق و حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتانە ،ئــەوە
ئەســڵە و نابــێ لەبیــری بکەیــن .بەتایبــەت کــە هەمــوو الیــەک بەڕوونــی ئــەوە
دەزانــن کــە ڕێژیمــی ئێــران لــە بۆشــایی ئەمنییەتــی و خەمســاردیی ئــەوان
کەڵــک وەردەگــرێ .ئــەوان دەبــێ هــەوڵ بــدەن لــە ڕێگــەی دیپلۆماســی
و یاســایی و پاراســتنی ڕێوشــوێنی تۆکمــەی ئەمنییەتــی ئــەو کەلێــن و
بۆشــاییانە پــڕ بکەنــەوە .بــەاڵم بــە ئەزموونێــک کــە ئێمــە هەمانــە و ئــەو
دەورانــە ســەختەی کــە تێپەڕمــان کــردووە ناکــرێ جــارێ هومێــد بــەو
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ڕێــکارە ببەســتین .کەوایــە دەبــێ بۆخۆمــان پتــر لەبیــری پاراســتنی خۆمانــدا
بین و بەوردی پالنی ئەمنییەتی و خۆپاراســتن بۆخۆمان دابنێین و لەســەر
خــەت بیــن .بــۆ دەستخســتنی زانیاریــی ورد و شــیکارییان و ،چاوەدێریــی
وردمــان هەبــێ .دەبــێ بەباشــی کۆنترۆڵــی دەوروبــەر و ڕێگاکانــی
هاتوچــۆی خۆمــان بکەیــن و حــەول بدەیــن لــە هەمــوو بارێکــەوە چاوکــراوە
بیــن .پیالنەکانــی دژمــن لەقــاو بدەیــن و الیەنــە پێوەندیدارەکانــی هەرێمــی
کوردســتان بــە وردی لــە پیالنەکانیــان ئــاگادار بکەینــەوە .مەســئوولییەت
و بەرپرســایەتییەکان بیهاوێینــە سەرشــانیان و وەبیریــان بخەینــەوە کــە چ
ئەرکێکیــان لەســەر شــانە و خۆشــمان ئامادەتــر بکەیــن .بەگشــتی پاراســتنی
باشــتر و پەرچەکــرداری پێویســت لــە کات و شــوێنی خۆیــدا بــەکار بێنیــن.
یەکــەم ڕەوتــی ڕووداوەکان بــەرە ئــەوەن گۆڕانکاریــی قــووڵ لــە
ناوچەکــەدا ڕوو بــدا ،دووهــەم لەگــەڵ هەمــوو ئــەو مەترســییانەی
کــە لەســەر حیزبــە سیاســییەکانی کوردســتانی ئێــران هەیــە ،بــەاڵم
دیســانەکەش حیزبــەکان لــە ئاســتی چاوەڕوانیــی گشــتیدا لەگــەڵ
یەکــدی تەبــا نیــن و بارتەقــای هەڕەشــەکان نەیانتوانیــوە یەکڕیــز و
یەکگرتــوو بــن .ئــەم بارودۆخــە تــا کــەی ئــاوا دەبــێ؟
وایــە .ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوڕاســت ئاڵــۆز و ناجێگیــرە و هــەردەم
چاوەڕوانــی ڕووداوی گــەورە و گۆڕانکاریــی جۆربەجــۆری لــێ دەکــرێ،
کــە دەتوانــێ بــۆ بزووتنــەوەی کــورد بــە گشــتی و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
دەرفەتــی گونجــاو و بــاش بێنێتــە ئــاراوە و هاوکاتیــش دەبــێ چــاوەڕوان
بیــن بــەرەوڕووی ســیناریۆی ســەخت و ناخۆشــتریش ببینــەوە کــە
بەداخــەوە بەشــێکی زۆریــان لــە ئێســتادا لــە ئیــرادەی ئێمــە بــەدەرن .لــە
ناوچــەدا کەلێــن و ئاســتەنگی زۆر هەیــە ،گەالنــی نیشــتەجێ لــەو ناوچەیــە
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هەموویــان وەک پێویســتە بــە مافــی سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی
و دێموکراســیی خۆیــان نەگەیشــتوون .حکوومەتــە نادێموکراتیــک
و دێکتاتــۆرەکان لــە چاخــی بیســت و یەکیــش لــە ناوچەکــەدا هــەر
دەســەاڵتدارن .زۆر بەرژەوەندیی جۆراجۆری میللی ،خەڵکی و دەوڵەتی و
نێودەوڵەتیــی هــەن کــە لــە ناوچەکــەدا یەکانگیــر یــان دژی یەکــن .زلهێــزەکان
بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندییەکانــی خۆیــان و هاوبەرژەوەندییەکانیــان بــە
چــڕی لــە ناوچەکــەدا بوونیــان هەیــە .هەمــووی ئەوانــە بــە ئێمــە دەڵێــن
کــە بەڵــێ گۆڕانکاریــی قــووڵ لــە ئارادایــە .بــەاڵم چەندەیــان لــە دژ یــان لــە
بەرژەوەنــدی ئێمــەدا دەبــێ بەتــەواوی ڕوون نییــە و پێشــبینی کردنیشــی
ئەســتەمە.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ هێــزەکان و ئــەوەی کــە نالێکــن و لــە ئاســتی
چاوەڕوانیــی خەڵــک و هەلومەرجەکــەدا نیــن تــا ڕادەیــەک ڕەخنەکــە لەجێــی
خۆیدایــە .بــەاڵم ئــەوەی جێــگای ئومیــدە ئەوەیــە کــە هێــزەکان بەگشــتی
هەســتیان بــە گرینگیــی دۆخەکــە و مەترســی و پێشــهاتەکان کــردووە.
دەشــزانن بــۆ دۆزینــەوەی ڕێگاچارەیەکــی گونجــاو و بــۆ ئــەوەی لــە کاتــی
ڕووداوە چاوەڕواننەکراوەکانــدا ســەریان بــێ کاڵو نەمێنێتــەوە و بــە ئەرک
و بەرپرســایەتیی سیاســیی خۆیــان هەســتن ،دەبــێ بەیەکــەوە لەســەر خــەت
بــن ،بەتایبــەت ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران لــەو
پێوەندییــەدا لــە کۆبوونــەوەی بــەردەوام دایــە.
ئەزموونــی بزووتنــەوەی کورســتان بــە ئێمــە دەڵــێ لەگــەڵ ئــەوەی شــتی
ناڕێــک و نەگونجــاو لــە مێژوومانــدا هەبــووە ،بــەاڵم ئــەو ئامادەییــەش هەیــە
کــە ئەگــەر دەرفەتــی لەبــار هاتــە پێــش بــە دروســتی کەڵکــی لــێ وەربگریــن
و بتوانیــن مەترســییەکانیش لــە خۆمــان دوور خەینــەوە .هیواداریــن
ئەوجارەیــان بــە بەرپرســایەتیی زۆرتــرەوە و بــە کەڵکوەرگرتــن لــە هەمــوو
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ئەزموونــەکان ئــەو ناڕێکییــەی کــە هەیــە و زۆر و کــەم لێــی نیگەرانیــن بــە
ئاســتێکی زۆر کــەم بگەیەنیــن و لــە هەمــوو زەرفییەتــەکان بەباشــی کەڵــک
وەربگریــن.
(ئــەم دیمانەیــە لــە ژمــارەی ٨٠٥ی «کوردســتان» ،زمانحاڵــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان٣١ ،ی گەالوێــژی ١٤٠٠ی هەتاویــدا بــاو
بۆتــەوە).
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کەماڵ کەریمی:
تۆڵەی کاک مووسا و شەهیدەکانی دیکەمان تەنیا بە ڕووخانی
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران دەکرێتەوە

دیمانە :جەمیل سەرمەستی
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ســەرەتا ســاو دەنێریــن بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی کوردســتان

و بەتایبەتــی شــەهیدی تــازەی حیــزب و گــەل شــەهید «مووســا
باباخانــی» .بەڕێزیــان مــژاری ئــەم وتووێژەمــان کردنــەوەی
باســێکە لەســەر چۆنیەتیــی شــەهیدبوونی «مووســا باباخانــی»

و هەروەهــا پێوەندیــی ســەردانی وەڤــدی هەرێــم بــۆ ئێــران و

هــاوکات تێرۆرکردنــی شــەهید «مووســا» لــەو هەرێمــەدا ،چەنــد
ڕۆژ دوایــی ئــەوەی کــە حوکمــی دادگاییکردنــی ســێ کــەس لــە

بکوژانــی «قــادر قــادری» لــە هەولێــردا دەدرێ ،دیســان تێرۆرێکــی

دیکــە بــە ناوچاوانــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێرانــەوە دەنوســێت.

بــۆ زیاتــر شــیکردنەوەی ئــەو بــاس و بابەتانــە و زانیارییــەکان

لەســەر کەیســی تێــرۆری شــەهید «مووســا باباخانــی»،

وتووێژێکمــان لەگــەڵ کاک «کەمــاڵ کەریمــی» ،ئەندامــی دەفتــەری
سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان پێکهێنــاوە.
***

کاک کەمــاڵ ســەرەتا بــا بزانیــن دوایــن زانیارییــەکان چیــن لەســەر

کەیســی تێــرۆر یــان تێرۆرکردنــی شــەهید «مووســا باباخانــی»؟

منیــش بــا بــە یــادی شــەهید «مووســا»وە قســەکانم دەســت پــێ بکــەم کــە

لەنێــو هەموومانــدا جێگــەی دیــارە ،لەڕاســتیدا هەموومــان هەســت دەکەیــن

کــە وەکــوو کــەس یــان کەســایەتییەکی چــاالک و تێکۆشــەر لەنێومــان دا
بــوو و بەداخــەوە شــەهید کــرا .ئــەوەی کــە تاکــوو ئێســتە مەعلوومــە و
ڕاســتە تاکــوو ئێســتەش لێکۆڵینــەوەکان و بەدواداچــوون بــۆ پەروەنــدەی

چۆنیەتیــی شــەهیدکردنی کاک «مووســا» هــەر بەردەوامــە و دەزگا
ئەمنییەتییەکانــی هەرێمــی کوردســتان و بەتایبــەت ئاسایشــی هەرێمــی

کوردســتان بــە بەردەوامــی ئــەم چەنــد ڕۆژە ،خەریکــی بەدواداچــوون
بــوون ،چەندیــن کەســیان بــە جۆرێــک هەســتیان کــردووە و ئەگــەری هەیــە
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لــەو هاتووچۆیانــەدا دەرکەوتبێتــن یــان هاتووچۆیــان کردبێــت ،لەســەریان

شــتێکیان هەســت پــێ کردبێــت ئەوانــە بانــگ کــراون ،هەندێــک کەســیان

ڕاگیــراون ،ئــەوەی کــە مەعلوومــە بەهەرحــال بەپێــی پیالنێکــی لەپێشــدا
داڕێــژڕاو ،کاک «مووســا» پەلکێشــی ئــەو شــوێنە کــراوە کــە لێــی شــەهید

کــراوە .دواتــر بەپێــی دوایــن زانیاریــی پزیشــکی قانوونــی ،دیــارە کــە بــە

دەمانچەیــەک دەنگکپکــەر لەســەری دراوە و شــەهیدیان کــردووە.

بــەاڵم تاکــوو ئێســتە لەســەر ئــەوەی کــە بزانیــن تۆمەتبــارە ســەرەکییەکان

زانیارییەکــی نــوێ لــە بەردەســتدا نییــە کــە بزانیــن کێــن و سروشــتییە
شــتێکی ئــاوا لەالیــەن دەزگای دادوەری و ئەومنییەتییــەوە ئەگــەری هەیــە
پێــی بچێــت و ئــەوەی کــە بەتەواوەتــی ڕوون بێتــەوە هــەر ئەوەیــە کــە

ئێمــە پێشــتر داوامــان کــردووە و چاوەڕوانیــی ئــەوە دەکەیــن کــە دەزگای
دادوەری بەدواداچــوون بــکات بــۆ لێپرســینەوە و دادگاییــی ئــەو کەســانە

کــە دەســتیان لــەو تێــرۆرەدا هەبــوون دەزگا ئەمنییەتییەکانیــش کــە ئــەو
ڕاســتییانە کــە لــەو پرســەدا دەردەکەوێــت ،بــە ئــاگاداری خەڵکــی بگەینــن.
کاک کەماڵ هەتا ئێستە کەسێک گیراوە؟

بەڵــێ ،کۆمەڵێــک کــەس گیــراون ،لەڕاســتیدا ڕەنــگ بێــت بڵێــم ئــەو ڕۆژی

شــەممە کــە ئــاگادار کرایــن لــەوەی کە «مووســا» شــەهید کــراوە و دەزگای
ئاسایشــی هەرێمــی کوردســتان بەدواداچوونیــان بــۆ پرســەکە کــرد ،هــەر

ئــەو ڕۆژە چەنــد کەســێک دەستبەســەر کــراون و هەتــا ئێســتە چەنــد

کەســێکیان لــەال مــاوە و لەســەریان خەریکــی بەدواچــوون و لێکۆڵینــەوەن.
باســی پێوەندییەکانــی هەرێمــی کوردســتان و ئێــران دەکرێــت،

هــاوکات کــە ســەرۆکی هەرێمــی و وەڤدەکــی لــە تارانــن ،لــە پێتخەتــی

هەرێمــی کوردســتاندا ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران تێــرۆر دەکات ،چــۆن
ئەمــە لێــک دەدەنــەوە؟
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ڕاســتییەکی ئێمــە پێمــان وا نییــە ئــەم پرســی تێرۆرانــە پێوەندیــی بــەو

جــۆرە ســەردانانەوە هەبێــت ،هەرێمــی کوردســتان قەوارەیەکــی سیاســیی
هەیــە هەرچەنــد قەوارەیەکــی بەشــێکە لــە عێــراق و حکوومەتــی عێــراق،

بــەاڵم بەهەرحــاڵ بۆخــۆی هەیمەنەیەکــی سیاســیی هەیــە و لــەو ناوچەیــە

گرنگیــی تایبەتــی پــێ دەدیــن ،دەبینیــن کــە تەنیــا ئێــران نییــە ،تورکیــە،

ئێمــارات ،ســعوودیە و ...لەڕاســتیدا هەمــوو واڵتانــی ناوچــە جیــاواز لــەوەی
کــە لەالیــەن حکوومەتــی عێراقــەوە پێوەندییــان بــە حکوومەتــی عێراقــەوە
هەبێــت ،بەجۆرێکیــش تایبەتمەندییەکانــی هەرێمــی کوردســتانیان لەبەرچــاو

گرتــووە و ئــەو پێوەندییانەیــان هەیــە ،بــۆ ئێرانیــش ئاســایییە کــە هەوڵــی
بەردەوامبوونــی ئــەم پێوەندییانــە بــدات ،بــەاڵم ڕوانگــەکان جیــاوازن ،ئەگــەر

بڵێیــن ڕوانگــەی ســعوودیە و ئیمــارات بەنیســبەت هەرێمــی کوردســتانەوە
بــەراورد بکەیــن لەگــەڵ ڕوانگــەی تورکیــە و ئێــران ،ڕوانگەیەکــی جیــاوازن

ڕەنگــە ئــەوان ڕوانگەیەکــی دۆســتانە بــۆ پەرەپێدانــی ســەرمایەگوزاری ،بــە
پەرەپێدانــی گەشــەپێدان بــە ناوچــە و دروســتکردنی ،پێوەندییەکــی ســالمی

بازرگانــی لەنێویانــدا ،بــەاڵم بــۆ ئێــران النــی کــەم ئــەو پرســە گرنگــە ئێــرە

وەکــوو ناوچەیــەک دەبینێــت کــە کاریگەریــی لەســەر هەمــوو ســتراتیژییە
سیاســییەکان و ناوچەیییەکانــی ئێــران هەیــە .لــە هەمــوو  ٣٠ســاڵی
ڕابــردوودا ،هــەر بــەو جــۆرە ڕوانیویەتــی و هــەر بــەو جــۆرە تەعامولــی

کــردووە لەگــەڵ ئێــرە و ئێســتەش پێمــان وایــە کــە هــەر ئەجــۆرە سیاســەتە
کــە بەشــێک لــە ســتراتیژیی ئێرانــە لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت ،هەر
وا درێــژەی پــێ دەدات .ئاســایییە بــۆ هەرێمــی کوردســتانیش بــۆ ئــەوەی

کــە چــۆن پێوەندییەکانــی لەگــەڵ ئــەو واڵتانــە هــەروا ڕابگرێــت و گومــان
لــەوەدا نییــە کــە هەرێمــی کوردســتان پێویســتی بــەو جــۆرە پێوەندییانــە
هەیــە لەگــەڵ واڵتانــی دراوســێ و بەتایبەتــی کاروابــاری بازرگانــی گرنگــە

بــۆ خەڵکــی کوردســتان .بــۆ هەوڵــدان بــۆ ئــەوەی کــە بتوانێــت ئــەو ناوچەیــە

وەکــوو ناوچەیەکــی ئــارام بپارێزێــت ،ڕەنگــە هــەر کامــەی ڕوانگــەی

سوارەکەی تاقوەسان و بێستوون

95

جیاوازیــی هەبێــت ،بــەاڵم ئەمــە پێمــان وا نییــە کە ســەردانی وەڤدی هەرێمی

کوردســتان بەتایبەتــی کاک «نێچیرڤــان بارزانــی» ســەردانی تارانــی کــرد،
پێوەندیــی بــەوەوە هەبێــت کــە ئێــران سیاســەتی لــە مەســەلەی تێــرۆری

دژبەرانــی چییــە و چــۆن دەڕوانێتــە ئەوانــە.

واتــە بــە دوو شــتی تــەواو جیــاوازی دەبینیــن ،ئەمیــان وەکــوو هەوڵدانێکی

دیپلۆماســی بــۆ ڕاگرتنــی پێوەندییــەکان لەگــەڵ واڵتێکــی دراوســێ ،ئەویــان

بــۆ ســەپاندنی سیاســەتێکی هەمیشــەگی خــۆی بــۆ لەنێوبردنــی دژبەرانــی.

بــەاڵم لەوەیــدا گومانێــک هەیــە کــە ئایــا ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران دەیهەوێت
بــە کردەوەکانــی ،هەرێمــی کوردســتان نائــارام بــکات یــان وا نیشــان بــدات

کــە هەرێمــی کوردســتان ناوچەیەکــی نائارامــە و ئــاوا دەیهەوێــت ئــەوە
بکاتــە ئامرازێــک بــۆ گوشــاری زیاتــر بــۆ ســەر هەرێمــی کوردســتان،

ئەمانــە بابەتگەلیکــی جێگــەی باســەن ،بــەاڵم دیســانیش گرنگیــی جــۆری
پێوەندییەکانــی هەرێمــی کوردســتان ،کــەم ناکاتــەوە.

کاک کەمــاڵ ،جاروبــار پەنجــەی ڕەخنــە بــۆ ئەمنییەتــی حیــزب

دەکێشــرێت ،دەڵێــن ئەمنییــەت کەمکاریــی کــردووە لــەم تێــرۆرە و

تێرۆرەکانــی پێشــوودا ،ئەمنییــەت بەتایبەتــی لــەم تێــرۆری شــەهید
«مووســا»دا چ کەمکارییەکــی کــردووە؟

بە ڕای من ئەگەر باسی ئەمنییەت و پاراستنی حیزب و کەسایەتییەکانی

حیــزب و کادر و ئەندامانــی حیــزب دەکرێــت ،ڕەنگــە بڵێــم پێوەندیــی بــە تــاک

بــە تاکــی ئەندامانــی حیزبــەوە هەیــە .نە پێوەســتی بــە دەزگای حیزبییەوە کە
بڵێــن ئــەوە دەزگای ئەمنییەتــی حیزبییــە کەمکاریــی کــردووە یــان کەمکاریــی

نەکــردووە .ئــەوەی کــە ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران بــە توانایەکــی زۆر و بــە
کەرەســتەیەکی زۆر و بــە پارەیەکــی زۆرەوە لــە هەمــوو شــوێنک هــەوڵ
دەدات لــە ڕێگــەی تێرۆریســتەکان و دەســتپەروردە و ســیخوڕەکانییەوە
زەربــە لــە ئێمــە بــدات ،لــەوەدا گومانمــان نییــە .دەزگای ئەمنییەتــی ئێمــەش
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بــەو کەرەســتانەوە کــە لــە بەردەســتیدایە و بــەو مەحدوودیتــەی کــە

لــە چوارچێــوی کاری لــە بەردەســتیدایە ،بەداخــەوە لەبــەر ئــەوەی کــە

دەستڕاگەیشــتنی بــە زۆر شــوێن نییــە ،توانیویەتــی ڕووبــەڕووی زۆر
پیالنــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئیــران ببێتــەوە.

ئێمــە النــی کــەم ئەگــەر بڵێــم لــە ئەمســاڵدا دەزگای ئەمنییەتــی حیزبــی

دێموکراتــی کوردســتان ،چەندیــن پیالنــی تێرۆریســتیی ڕێژیمــی ئیســامیی

ئێرانــی پووچــەڵ کردووەتــەوە و چەندیــن کــەس دەستبەســەر کــراون
لــەو کەســانەی کــە ناردوویانــن بــۆ کاری خراپــکاری .ئــەوە نیشــانەی
ئەوەیــە کــە دەزگای ئەمنییەتــی حیــزب بــە خەمــی کارەکــەوە بــووە .بــەاڵم

ڕەنگــە توانایییــەکان لەســەر ئــەو ئاســتە نەبێــت کــە بتوانــن ڕووبــەڕووی
هەمــوو پیالنەکانــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئیــران ببنــەوە ،ئەویــش لــە شــوێنی

جۆراوجــۆر دەزانــن ڕێژیمــی ئیســامی ،تەنیــا تەرکیــزی لەســەر ناوەنــدی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان نییــە ،تەرکیــزی لەســەر قــەاڵی دێموکــرات

نییــە ،شــەبکە تێرۆریســتییەکانی بــاو دەکاتــەوە ،لــە هــەر شــوێنێک کــە
بتوانێــت بــە شــێوازێک یەکێــك لــە کەســایەتییەکانی حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتان بخاتــە داوەوە ،ئــەو زەربــەی خــۆی دەوەشــێنێت و ڕەنگــە
دەزگای ئەمنییەتــی حیــزب ،توانــای ئــەوەی نەبێــت کــە لــە هەمــوو ئــەو
شــوێنانە پارێزگاریــی لــە حیــزب بــکات.

ئەگــەر بڵێــم ئــەوان لــە بەشــێکی بەرچاو لە کارەکانی خۆیان ســەرکەوتوو

بــوون ،بــۆ بەرگریکــردن لــە حیــزب و پێشــگیری لــەوەی کــە هەمــوو
هەوڵەکانــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران نەتوانێــت بــە ئەنجــام بــگات ،بەشــێکی

دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوە کــە پێویســتییەک لــە بــەردەم ئەندامانــی حیــزب و

کادر و پێشــمەرگەکانی حیزبدایــە کــە ئەوانیــش دەبێــت یارمەتیــدەر بــن
بــۆ پاراســتنی ئەمنییەتــی خۆیــان و پاراســتنی ئەمنییەتــی هاوڕێیەکانیــان.

ئــەوە ڕەنــگ بێــت کێشــەی دروســت کردبێــت ،هەندێــک لــە دۆســتان و
خەمخۆرانــی حیــزب بــە گومــان دەگەینــن ،ڕەنگــە هەندێــک کەمتەرخەمــی
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لەالیــەن کۆمەڵێــک لــە کەســەکانەوە هەبێــت ،بەداخــەوە زۆر جــار دەبێتــە
هــۆی ئــەوەی کــە ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران بتوانێت دزە بــکات و زەربەمان

لــێ بــدات.

کاک کەمــاڵ ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران کەســانێک دەستنیشــان

دەکات ،یــان نــا تەنیــا دەیهەوێــت ،تــرس و تۆقانــدن بــاو بکاتــەوە؟
دەزانــی ،ڕێژیمــی ئیســامی ،هــەر لــە ســەرەتای هاتنەســەرکارییەوە

مەســەلەی تێــرۆر و لەنێوبردنــی دژابەرابــی خــۆی ،بــوو بــە بەشــێک لــە

سیاســتی فەرمیــی ئــەم ڕێژیمــە .دەبینیــت ئێمــە بەداخــەوە ســەرکردە

گەورەکانمــان لــە ئەنجامــی ئــەو پیالنــە گەورەیــەدا لەدەســت دا ،بــەاڵم
لەڕاســتیدا ئەگــەر بڵێــم لــە دەیــەی یەکەمــی دەســەاڵتداریی ڕێژیمــی

ئیســامیدا ،زۆرتــری تەرکیــزی لەســەر کەســاییەتییە تایبەتییەکانــی حیزبــی
دێموکــرات هەبــوو ،لــە دەیــەی دووهەمــدا واتــە لــە ســاڵی ١٣٧٠ی هەتــاوی
بــەوالوە ،بــە بەربــاوی ئــەم شــەبکە تێرۆریســتییانە بــاو کــردەوە بــۆ

ئــەوەی کــە لــە هــەر کــوێ بــۆی بکرێــت لــە هــەر کــەس بێــت بــدەن .دەزانــی،

ئێمــە لــە دەیــەی ٧٠ی هەتاویــدا ،لــە مــاوەی ڕەنگــە بڵێــم  ٧تــا  ٨ســاڵدا
بــە دەیــان و ســەدان کەســمان کەوتنــە بــەر پەالمــاری تێرۆریســتی و لــە

ئەندامــان ،الیەنگران،کادرەکانــی حیــزب و لــە بەرپرســای حیــزب ،واتــە
لەڕاســتیدا گۆڕەپانــی شــەڕی لــە نێوخــۆی کوردســتانەوە گواســتەوە بــۆ

دەرەوی ســنوورەکانی ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،هــەر ئــەو جۆرەی
لــە گۆڕەپانــی شــەڕدا ڕووبــەڕووی پێشــمەرگە و خەڵــک دەبــووە ،لــە

کــردەوەی تێرۆریستییشــدا هــەر بــەو بەرفراوانییــەوە ڕووبــەڕوو دەبــووە
و هیــچ جیاوازییەکــی پــێ نەدەکــرد لــە کــوێ و لــە کــێ دەدات.

تەنانــەت لێــرە بــە دەســتی تێرۆریســتەکانی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران

منداڵــی پێشــمەرگە شــەهیدبوون ،واتــە تێرۆرێکــی کوێــر .ڕەنگــە ئێســتەش

ئەمــە لێــرە بەشــێک لــە سیاســەتەکەیان بێــت ،بــەاڵم هەندێــک جــار تەرکیــز
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دەکەنــە ســەر کاســایەتییەکان .بەڵــێ ،بۆچــی کاک «مووســا»! لەڕاســتیدا
دەبێــت بڵێــم ،حەساســییەتەکانی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران بــە تێکۆشــانی

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ناوچەکانــی خــوارووی کوردســتان لــە
ڕۆژهــەاڵت ،پرســی ئیــام و کرماشــان گرنگیــی کارەکانــی کاک «مووســا»

لــەو ناوچانــەدا ،ئــەوەی کــە ئــەوان هەســتیان دەکــرد کەســێک لــە حیزبــی

دێموکراتــی کوردســتان لــەو ناوچــەدا بووەتــە کەســایەتییەکی جێگــەی
متمانــە بــۆ خەڵکــی ئــەو ناوچەیــە ،بــۆ کەســایتییەکان ،بــۆ بنەماڵــە و

عەشــیرەتەکانی ئــەو ناوچەیــە ،بــۆ ئایینــی و سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان
بــوو ،جــۆری پێوەندییــەکان و بەرفراوانیــی پێوەندییەکانــی کاک «مووســا»،

ئــەو حەساســیەتەی الی ئــەوان لەســەر کاک «مووســا» دروســت
کردبــوو .ئێمــە لــە یــەک ســاڵی ڕابــردوودا دەمانزانــی کــە پیــان هەیــە
بــۆ لەنێوبردنــی کاک «مووســا» .بەداخــەوە ئــەو پیالنــە لەگــەڵ ئــەوەی
زۆر پارێــز (ئیحتیــات) کــرا ،زۆر جــار کاک «مووســا» ئــاگادار کــراوە لــە

پیالنــەکان ،کاک «مووســا» خــۆی بەڕاســتی هەوڵــی دەدا ئەوانــە لەبەرچــاو
بگرێــت ،بــەاڵم بەهەرحــاڵ ،هــەر هۆکارێــک هەبــوو لــە کۆتاییــدا ئــەوان بــە
مەبەســتیان گەیشــتن .ڕاســتییەکەی ئەگــەر بڵێــم پرســی کاک «مووســا»،

نــە جیــاوازی هەبێــت لەگــەڵ و پێشــمەرگە و بەپرســانی دیکــەی حیزبــی،
بــەاڵم حەساســیەتی ڕێژیــم بــە ناوچــەی کرماشــانەوە و بــە ناوچەکانــی

خــوارووی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و دەور و ڕۆڵــی کاک «مووســا» لــە

ناوچــەی کرماشــان بــوو بــە هــۆی ئــەوەی کــە کاک «مووســا» وەکــوو

ئامانجێکــی تایبــەت چــاو لــێ بکــەن و هەوڵــی تێرۆرکردنــی بــدەن.
دەتوانین بڵێن بەشێکی کەمتەرخەمیی کاک «مووسا» بوو؟
شایەد دەرسەدێکی زۆری ،بەداخەوە.

هاتنــی ڕەئیســی وەکــوو ســەرۆککۆمارێک کــە دەســتی لــە کوشــتن
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و کوشــتاری خەڵکــی بێتاوانــی ئێــران و کوردستانیشــدا هەبــووە،

دەتوانێــت کاریگەریــی هەبێــت لــەوەی کــە سیاســەتی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێــران دیســان گەڕاوەتــەوە بــۆ تێــرۆر یــان هــەر دۆخــی

سیاســی و بەهەرحــاڵ ئابووریــی داڕمانــی سیاســەتی ڕێژیمــی

ئیســامی لــە نێوخــۆ و دەرەوە ،وای کــردووە کــە ئــەم ڕێژیمــە پەنــا
بــۆ تێــرۆر بباتــەوە؟

دەزانــی ،وەکــوو باســم کــرد ،ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە چــل ســاڵی

ڕابــردوودا ،تێــرۆر بووەتــە بەشــێک لــە سیاســەتی فەرمییەکــەی ،واتــە

النــی کــەم بڵێــم لــەو دەزگایانــەی کــە دروســتی کــردوون و بەتایبــەت لــە
دەزگاکانــی دەرەوەی ســنوورەکانی ،وەکــوو قــەرارگای هەزمــزە ،وەکــوو
ســپای قــودس ،لەڕاســتیدا ئەمــە لــە دەســتووری کاری ڕۆژانــەی ئەوانــدا
بــووە .ڕەنگــە لــە هەندێــک لــە قۆناغەکانــدا ئـــێمە هەســتمان کــرد کــەم
بووەتــەوە یــان زۆر بــووە .بــۆ نموونــە ئەگــەر بڵێــم وەکــوو باســم کــرد لــە

دەیــەی حەفتــای هەتاویــدا ،زۆرتریــن گوشــار کەوتــە ســەر ئۆپۆزیســیۆنی

ئێرانــی و بەتایبەتــی ئۆپۆزیســیۆنی کوردســتانی ئــەو ڕێژیمــە ،دواتر دیتمان
لــە قۆناغێکــدا خاتەمــی هاتــە ســەرکار ،بــە گۆڕانێــک لــە وەزارەتــی ئیتالعاتــدا

شــایەت بــۆ دڵنیاکردنــەوەی جیهــان و دەرەوە ،کــردەوە تێرۆریســتییەکان
لــە خاکــی ئورووپــادا لــە کەمییــان دا .بــەاڵم قــەت تــەواو نەبــوو و قــەت

کۆتایــی نەهــات ،لەڕاســتیدا کــەم بــووە.

ئــەودەم ئەگــەر لــە دەرەوەی ئێــران کــردەوە تێرۆریســتییەکان کــەم بووە،

ئــەم گوشــارە لــە نێوخــۆ کەوتــە ســەر چــاالکان و ڕۆژنامەنووســان و
خوێنــدکارەکان و بــە لەنێوبردنــی بــە ئانقەســت و ڕاســتەوخۆی ئــەوان ،بــە
هــۆی ڕووداوی ئوتوبــووس (پــاس) و نازانــم بــە هــۆی هۆکارەکانــی دیکــە

کــە لەڕاســتیدا کەوتــە ســەر ئــەوان و لــەوێ ســزای جاییــران و داژبەرانــی
خۆیــان دەداوە ،بــەاڵم تەنانــەت ئــەم دەورەیــە لــە کەمبوونــەوەی چاالکییــە
تێرۆریســتییەکانیش وا نییــە ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــەو دەورەیەشــدا
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وازی هێنابێــت لــە کاری تێرۆریســتی خۆیــدا .ئەمــە هــەر بــەردەوام بــووە،
هــەر لــە دەورانــی ســەرۆککۆماریی «ڕووحانــی»دا بــووە کــە زۆر هەوڵــی
تێرۆریســتی دراوە .لــە ســەردەمی «ڕووحانــی»دا بــوو ،بــۆ نموونــە کــە لــە

بلژیــک و لــە فەرانســە کۆمەڵێــك کەســیان دەستبەســەر کــرد کە دەیانویســت

کۆبوونــەوەی ڕێکخــراوی موجاهیدینــی خەڵــک بتەقێننــەوە.

واتــە ئەمــە لەڕاســتیدا پێوەندیــی بــە گۆڕانــی دەوڵەتــەوە نییــە ،پێوەنــدی

بــە سیاســەتی حکوومەتــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێرانــەوە هەیــە ،سیاســەتێک

کــە لــە بەیتــی ڕێبــەری و ســوپای پاســدارانەوە ڕێبــەری دەکرێــت ،بەبــێ

ئــەوەی کــە بیــر لــەوە بکەنــەوە کــە دەوڵــەت چ گۆڕانێکــی بەســەردا هاتــووە.

ئاســایییە ئەگــەری هەیــە کــە سیاســەتی دەوڵەتــە جیاوازەکانــی ڕێژیمــی

ئیســامیی ئێــران ،ئەویــش لــە پێوەنــدی لەگــەڵ دەرەوەی واڵت و لــە
پێوەنــدی لەگــەڵ دیپلۆماســیی ئێــران ،لەگەڵ واڵتانــی ئورووپاییدا بەتایبەتی،

ئەگــەری هەیــە کــە هەندێــک بــە قــەوڵ کەمــی کردبێــت یــان زیــادی کردبێــت،
دەنــا ئەمــە سیاســەتێکی حکوومەتییــە و لەالیــەن بەیتــی ڕێبــەری و دەزگای
ئەمنییەتیــی ســەر بــە بەیتــی ڕێبــەری ،فەرمانــدەی ســوپای تێرۆریســتیی

پاســداران و ســپای قودەســەوە بەڕێــوە دەچێــت ،بــەاڵم دەتوانیــن بڵێیــن

هاتنــی ڕەئیســی کــە بۆخــۆی یەکێــک لــەو کەســانە بــووە ،دەســتێکی بــااڵی
هەبــووە لــە کوشــتن و کۆمەڵکوژیــی دژبەرانــی ڕێژیمــدا و یەکێــک لــەو

کەســانەیە کــە لەڕاســتیدا زیاتــر لــە ســەرۆککۆمارەکانی دیکــە پشــتی بــە
ســپای تێرۆریســتیی پاســداران بەســتووە ،ڕەنگــە ئەمــە ببێتــە هــۆی ئــەوەی

کــە ئــەم کارانــە زیاتــر پــەرە بســتێنێت.

هــەر وەک بەڕێزتــان ئاماژەتــان پــێ کــرد تێــرۆر سیاســەتی ڕێژیمــی

ئیســامیی ئێرانــە و بنەمــای ئــەو ڕێژیمــە بــەو شــتانە داڕێــژراوە،

بــەاڵم کاک کەمــاڵ دەنگۆگەلێــک هەیــە کــە دەڵێــن بەتایبــەت

زەقکردنــەوە هەرێمــی کوردســتان ،بــۆ تێــرۆر لــەم کاتــەدا ،دەڵێــن
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چەندکەســی تــر لــە لیســتی تێــرۆردان و لــەم جــۆرە شــتانە ،شــتی وا
تاکــوو چەنــدە ڕاســتە؟

لەڕاســتیدا مــن دەمەوێــت بــە ڕاشــکاوی بڵێــم ،ئــەم دەنگۆیانــە جگــە

لــەوەی کــە دۆخ و کەشــێکی ڕەوانــی و ناخــۆش بــۆ تێکۆشــەرانی کــورد

چ
دروســت بــکات ،هیــچ قازانجێکــی نییــە .ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران هیــ 

کاتێــک نەپرینگاوەتــەوە لــەوی کــە ئەگــەر دەســتی ڕۆیشــتبێت کەســێک
تێــرۆر بــکات وازی لــێ هێنابێــت ،لەبــەر هــەر هۆکارێــک .هــەر کاتێــک بــۆی

کارابێــت تێرۆرێکــی کــردووە .ئــەو کەســانەی کــە تێــرۆر کــراون ســااڵنێکە
ناویــان هەیــە کــە تێــرۆر بکرێــن و ئەمــە شــتێکی تــازە نییــە .بــە بــڕوای مــن
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران ،نــەک تەنیــا ئــەو ناوانــە کــە باڵو بوونــەوە ،زۆری

کەســی دیکــە کــە ناویشــیان بــاو نەبووتــەوە ،لــە لیســتی تێرۆریانــدا هەیــە
و هەرکاتێــك بۆیــان لوابێــت و کرابێــت ئــەو کاتــە ئــەو کارە ئەنجــام دەدەن.
بۆیــە مــن لەڕاســتیدا ئــەوە بــە خزمــەت نازانــم کــە ئــەو دەنگۆیانــە بــاو

دەبێتــەوە .جگــە لــەوەی کــە کێشــەیەک دروســت دەکات ،جگــە لــەوەی کــە
بــاری ڕەوانــی دروســت دەکات ،یارمەتــی دەدات بــەو ڕێژیمــە کــە لــە پەنــا

کــردەوە تێرۆریســتییەکانی ،کەشــێکی ناخۆشــی ڕەوانــی بــۆ تێکۆشــەران

و دڵســۆزانی کــورد دروســت بــکات ،هیــچ خزمەتێکــی تــر نییــە .مــن پێــم
وایــە ئەمــە ئەگــەر کەســێک یــان کەســانێک یــان الیەنێــک ،بەڕاســتی زانیــاری
هەیــە و دەیهەوێــت خزمــەت بــکات ،ئــەو زانیارییانــە ڕاســتەوخۆ بگەیەنێتــە

الیەنــە پێوەندیــدارەکان و حیزبــەکان بــۆ ئــەوەی کــە هۆشــیاریان بکاتــەوە

بــۆ ئــەوەی کــە بزانــن و زانیارییــان هەبێــت .ئــەوکات ئەوانــە هیچیــان
زانیــاری نییــن .زانیارییــەک هەیــە ئــەوەی کــە دەیانهەوێــت فــان کــەس
تێــرۆر بکــەن ،ئەمــە زانیــاری نییــە ،زانیــاری ئەوەیــە کــە بڵێــن کــێ ،چــۆن،

لــە کــوێ و کــەی .ئەمانــە دۆرن و هیــچ زانیارییەکیــان لــە پشــت نییــە.
لیســتێک لــە تێــرۆردان ،لــە کــوێ تێــرۆر دەکرێــن ،کــێ تێرۆریــان دەکات و

چــۆن تێــرۆر دەکــەن و کەرەســتەی تێرۆرەکــە چییــە و ئەگــەری تێرۆرەکــە
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چییــە ،هیــچ یــەک لەمانــە کــە زانیــاری نیــن بــە دوای ئەمــەدا ناییــە .بۆیــە

مــن بۆخــۆم پێــم وایــە ئــەو لیســتانە نــە تەنیــا بــاو دەبنــەوە ،دەتوانیــن بــە
دەیــان لیســتی تــری ئــاوا ڕاگەینیــن کــە ئــەوە لــە لیســتی تێــرۆردان و ئەگــەر
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران ،بــۆی بکرێــت تێرۆیــان دەکات .وەک نموونــە

کاک «جەمیــل سەرمەســتی» پارێــزراو نییــە ،نــاوی لــەم لیســتانەدا نییــە،
بــەاڵم ئەگــەر ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران بــۆی بکرێــت و توانــی دەســتت پــی

ڕابــگات تێــرۆری دەکات .کــەوا بــوو ئــەوەی کــە لیســتێکی تایبــەت هەیــە
بــۆ تێــرۆر لەڕاســتیدا جگــە لــەوەی کــە بڵێــن هەندێــک دروســتکردنی جــەو

و کەشــی خراپــی ڕەوانییــە بــۆ تێکۆشــەران و دڵســۆزان و خەمخۆرانــی
کــورد ،هیــچ خزمەتێکــیتــر نــاکات و زۆر سپاســیان دەکەیــن کــە هەمــوو

ئــەو کــەس و الیەنانــە کــە زانیاریــی ئاوایــان لەالیــە ،ئەگــەر ئــەو زانیارانــە
بــدەن بــە الیەنــەکان ،حیزبــەکان و الیەنــە پێوەندیدارەکانــی پاراســتنی

ئاسایشــی هەرێــم ،ڕنگــە ئــەوە خزمەتێکــی گــەورە بێــت بــۆ ئــەوەی کــە ئــەم

کەســایەتییە گەورانــە زیاتــر بپارێزیــن.

هیــچ هەوڵێــک دراوە پێوەنــدی بــە کەســانەوە بگیردرێــت کــە ئایــا

ئــەو زانیارییانەیــان لــە کــوێ هێنــاوە و بەهەرحــاڵ قســەیان لەگــەڵ

بکرێــت؟

هــەوڵ داروە ،بــەاڵم بەداخــەوە وەکــوو باســم کــرد زانیــاری نیــن،

لەڕاســتیدا قســەکان هــەر لــەو ئاســتەدان .فــان کــەس لــە فــان حیــزب
دەکوژرێــن ،هەندێــک نــاو هەیــە مــن دەزانــم  ٢٠ساڵیشــە هــەن ،بــۆ نموونــە

نــاوی کەســێک هەیــە کــە بیســت و چەنــد ســاڵ لــەوە پێــش لــە ســلێمانی،
بۆمبیــان لــە ماشــێنکی دانابــوو و تقیــەوە ،ئیتــر بــە قەولــی خۆمــان دەڵــێ

خــودا نەیکوشــت .کەســێک کــە بیســت و چەنــد ســاڵ لــەوە پێــش بۆمــب
لەنێــو ماشــێنەکیدا دادەنێــن بیکــوژن ،تــازە ئــەوەی کــە ئێســتە ڕایگەیەنــن

نــاو لــە لیســتی تێرۆردایــە لەڕاســتیدا واتایەکــی نامێنێــت ،دیــارە کــە بیســت و
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چەندســاڵ لــەوە پێــش تێــرۆر کــراوە .کــەوا بــوو کاتێــک ڕێژیمــی ئیســامیی

ئێــران ویســتوویەتی بیســت و چەنــد ســاڵ لــەوە پێــش تێــرۆری بــکات و
ســەرکەوتوو نەبــووە ،هەرچەنــد بەســەختی برینــدار بــووە ،کــەوا بــوو

ئێســتەش هــەر بــە دوای ئەوەیــە کــە تێــرۆری بــکات .بۆیــە مــن ئەوەنــدەت

عــەرز دەکــەم کــە هــەوڵ دراوە پێوەندییــان پێیــەوە بگیرێــت و ئەگــەر
زانیاریــی هەیــە و زانیــاری بــدەن ،دەنــا ئەمانــە زانیــاری نیــن ،کەســێک کــە

دوو جــار تێــرۆر کــراوە و خــودا نەیکوشــتووە ،ئێســتە هەوڵــی تێرۆرکردنــی
دەدەن دیــارە تێــرۆری دەکــەن.

کەوایــە دەتوانیــن لــە قســەکانی بەڕێزتــان وا تــێ بگەیــن ،هــەر

کەســێک کــە وەکــوو دژبــەری ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران بــێ و
بەتایبــەت لــە کــوردەکان کــە ڕۆژێــک لــە ڕۆژەکان دەبێتــە پێشــمەرگە
و چــەک لــە شــانی دەکات و دەبێتــە دژبــەری ئــەو ڕێژیمــە ،گیانــی
لــە مەترســیدایە؟

بەدڵنیایییــەوە .بەدڵنیایییــەوە خــۆت بــە پارێــزراو بزانێــت لــە بەرانبــەر

دەزگای تێــرۆری ئــەو ڕێژیمــە ،ئەگــەر پێــی وا بێــت کــە نــاوی لــەو
لیســتانەدایە کــە بــاو دەبێتــەوە.

باشــە ،کاک کەمــاڵ سیاســەتی حیــزب هــەر وەکــوو جارانــە کــە

تێــرۆر بــە تێــرۆر وەاڵم ناداتــەوە یــان خەڵکێکــی زۆر داوی تۆڵــە

دەکــەن و تۆڵــە لــە سیاســەتی حیزبــدا هەیــە؟

دەزانــی پرســی تێــرۆر ،حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هەمیشــە

بــاوەڕی وا بــووە و هەیــە ،تێــرۆر یەکێــک لــە نەشــیاوترین ڕەفتارەکانــە بــۆ
لەنێوبردنــی مرۆڤــەکان .کەســێکی تاوانبــار زۆر ئاســایییە کــە تــۆ تاوانەکانی

هەســت پــێ بکەیــت و تاوانەکانــی ڕاگەینیــت و بڕیــار کوشــتنی بدەیــت.
بۆیــە ئێمــە قــەت باوەڕمــان نەهاتووتــە ســەر ئــەوەی کــە کاری تێرۆریســتی
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بکەیــن .ئاســایییە تــۆ لــە شــەڕی پێشــمەرگانە و ڕووبەڕووبوونــەوەی
داگیرکارانــەدا ،ئاســایییە بــۆ کەســێک کــە دەیهەوێــت تــۆ لەنێــو ببــات و تــۆ
لێــی وەدەســت دێیــت .لەمانــەدا دوژمــن دەکوژرێــت و زۆریــش ئاســایییە
کــە لــەو ڕووبەڕووبانەوانــەدا تــۆ هــەوڵ بدەیــت دوژمنەکانــت لەبیــن بەریــت.
بــەاڵم وەکــوو پرســی تێــرۆر ،حیزبــی دێـــموکراتی کوردســتان هەمیشــە
بــاوەڕی وا بــووە کــە تێــرۆر شــێوازێکی نەشــیوا و قێزەوەنە بــۆ لەنێوبردنی
مرۆڤــەکان و پێمــان وایــە یەکێــک لــە هۆکارەکانــی مەحکوومیەتــی جیهانــی
لەســەر ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران کارە تێرۆریســتییەکانیەتی کــە ئێمــە
خۆمــان هەمیشــە پشــتگیریمان کــردووە لــەو ئیدانــە و مەحکوومیەتانــە لــە
کۆمەڵگــەی جیهانیــدا .پێشــمان وا نییــە تێــرۆر بــە تێــرۆر وەاڵم دەدرێتــەوە.
لەڕاســتیدا ئــەوان تێرۆرکــردن وەکــوو سیاســەت بــەکار دەبــن و وەکــوو
سیاســەتی فەرمــی دەیســەپێنن ،بــەاڵم ئێمــە پێمــان وایــە خەڵکــی کوردســتان
خۆڕاگرتــرە لــەوەی کــە بیهەوێــت بــە کوشــتنی کەســێک تۆڵــەی کەســێکی
دیکــە بکاتــەوە .ئێمــە بــە تۆڵــەی کوشــتنی هیــچ کــەس ناتوانیــن تۆڵــەی
کوشــتنی شــەهید «مووســا» بکەینــەوە ،شــەهید «مووســا» لــە المــان
زۆر گــەورە بــووە ،کــەوا بــوو بــە لەنێوبردنــی فــان کــەس تۆڵــەی شــەهید
«مووســا» ناکرێتــەوە .تۆڵــەی شــەهید «مووســا» و شــەهیدەکانی دیکــە
تەنیــا بــە خەبــات و تێکۆشــان بــە دژی ئــەو ڕێژیمــە تێرۆریســتییە دەتوانیــن
بکەینــەوە.
کاک کەمــاڵ باســی کۆمەڵگــەی جیهانیتــان کــرد ،کۆمەڵگــەی جیهانی
ئێســتە بــۆ نموونــە ئەگــەر« ،حەمیــدی نــووری» لــە ســویددا خەریکــە
دادگایــی دەکرێــت ،لەســەر ئــەو تاوانــە کــە پێشــتر ئەنجامــی داوە،
زۆر کــەس لــە دەســەاڵتدارانی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران جــاران و
ئێســتە لە دەرەوی واڵت ،دەکەونە نێو دوای دادگا و دادپەروورییەوە،
ئایــا ڕێگەیــەک هەیــە شــاکایەتێک لــە ناوەنــدی نێودەوڵەتــی تۆمــار
بکرێــت ،بــۆ ئــەو تێرۆرانــە بــۆ شــتێکی ئــاوا؟
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بێگومــان ئــەوە خــۆی یەکێــک لــە دەســتکەوتە هــەر باشــەکانە ،بــە بــڕوای
مــن ئــەو بڕیــارە دەرچــووە کــە کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی دەتوانێــت بە شــوێن
تاونبــاران بکەوێــت ،لــە هــەر واڵتێکــدا دەستبەســەر بکرێــن هــەر وەکــوو
ئــەوەی «حەمیــد نــووری» لــە ســوید ،دوێنــێ دەســت بــە دادگاییکردنــی
کــراوە ،لەڕاســتیدا دەبێــت دادگایــی بکــەن .بێگومــان ئێمــە هەوڵمــان داوە
کــە لەســەر زۆر لــەو بابەتــە تێرۆریســتانە زانیــاری بدەیــن بــە کۆمەڵگــەی
جیهانــی ،بدەیــن بــە ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤــی و کــۆڕ و کۆبوونــەوەی
یاســایی .ئــەوەی دیکــە مــن پێــم وایــە یەکێــک لــە ئەرکەکانــی کــورد و
ئۆپۆزیســیۆنی کوردســتانییەکانی ئەو ڕێژیمە و حیزبە کوردســتانییەکان
کــە بــە ڕوونــی لەســەر یەکــە بــە یەکــەی ئــەو تێرۆرانــە و بــە وردبینییــەوە
تەنانــەت بــە نــاوی ئــەو کەســانەوە کــە کــردەوە تێرۆیســتییەکی ئەنجــام
داوە ،ئــەوە بدرێــت بــەم شــوێنانە .گومــان لــەوەدا نییــە کــە زۆر کــەس
ئەگــەری هەیــە لــە هەلومەرجێکــدا پەنــا برنــە بــر ئــەو واڵتانــە و تەنانــەت بــۆ
کاری تێرۆریســتیی دیکــە بچنــە ئــەو واڵتانــە ،بەتایبەتــی ئەوانــە دەزانــن کــە
خەڵــک دەنێنــرن بــۆ واڵتانــی درەوە و بەتایبــەت بــۆ واڵتانــی ئورووپایــی
بــۆ ئــەوەی کــە لــەوێ کاری تێرۆریســتی ئەنجــام بــدەن و ئەوانــە کەســانێک
کــە پێشــتر ئەگــەری هەیــە لــە کاری تێرۆریســتیدا بەشــداریان کردبێــت یــان
بەشــدار بووبێتــن .الیەنــی ئــەو زانیایاریانــە کــە ئێمــە پێمــان وایــە دروســتن
و وەکــوو ئەرکێــک دەبێــت بــە شــوێنی بکەویــن و ئەنجامــی بدەیــن کــە
بەشــێکی هــەر کــراوە و بــە بــڕوای مــن هەوڵدانێکــی بــاش دەبێــت بە جۆرێک
لــە بەرانبــەر ئــەو دەســتدرێژیانەی کــە ڕێژیمــی ئێــران دەیهەوێــت لــە ناوچــە
جۆراجــۆرەکان بیــکات و بەتایبــەت لــە واڵتانــی دەرەوە لەمپەرێــک دروســت
بکەیــن ئەگــەر بچووکیــش بێــت.
کاک کەمــاڵ ئێمــە وەکــوو دوا پرســیار ڕەنگــە پێوەنــدی بــە
باسەکەشــمانەوە نەبێــت ،بــەاڵم دەڵێــن باشــترین تۆڵــە بەتایبــەت
بــۆ کاک «مووســا باباخانــی» یەکگرتنــەوەی ڕیزەکانــی حیزبــە بــە
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زوویــی ،واتــە شــتێکی وا دەتوانێــت ببێتــە تۆڵەیــەک؟
تۆڵــەی کاک «مووســا» و شــەهیدەکانی دیکەمــان تەنیــا بــە ڕووخانــی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران دەکرێتــەوە .واتــە درێــژەی خەبــات و دڵنیابــوون
لــە درێژەدانــی خەبــات و تێکۆشــان بــۆ گەیشــتن بــە ســەرکەوتن بەســەر
ئــەو ڕیژیمــە و دەزگای ئــەو ڕێژیمــەدا .ڕووخانــی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێــران دەتوانێــت تۆڵــەی هەمــوو شــەهیدانی خەڵکانــی ئێــران و بەتایبــەت
هەمــوو شــەهیدانی خەڵکــی کوردســتان بکاتــەوە .پرســی یەکگرتنــەوە
لەڕاســتیدا دەتوانێــت یارمەتیدەرێــک بێــت بــۆ ئــەوەی کــە بزووتنــەوەی
کــورد بــە ڕەنگوڕوویەکــی جیددیتــرەوە و بــە هێزێکــی زیاتــرەوە بــەرەو
ئــەو مەبەســتە هەنــگاو هەڵگرێــت .بــۆ تۆڵــە بــە بــڕوای مــن پێــم وا نەبێــت
یەکگرتنــەوە پێوەندیــی بــە تۆڵــەی کاک «مووســا»وە هەبێــت .ئەگــەر
یەکگرتنــەوە پێوەندیــی بــەوەوە هەبێــت دەتوانیــن بڵێــن یەکگرتنەوەیــەک
بێــت کــە یارمەتیــدەر بێــت بــۆ کۆکردنــەوەی هێــز و وەزە و پوتانســێلێکی
زیاتــر بــۆ پاڵپێوەنانێکــی زیاتــر بــۆ ڕووخانــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران،
ڕەنگــە ئــەوە مەبەســتەکە بێــت کــە زۆریــش پیــرۆزە.
هەواڵێکــی خــۆش هەیــە بــۆ خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــەم
کاتــەدا؟
هەوڵــەکان هەیــە ،هەوڵــەکان بەردەوامــەن .زۆر جــار باســم کــردووە و
لێــرەش باســم کــردووە کــە یەکگرتنــەوەی وشــەیەکی پیــرۆزە و هەمــوو
کــەس پێــی خۆشــە باســی بــکات و زوو بیبیســێت ،بــەاڵم وردەکاریــی
کارەکــە شــتێک نییــە کــە مــرۆڤ بڵــێ بــۆ نموونــە گرفتــەکان چیــن! کاری
زۆرە کــە بــە بەردەوامــی دەبێــت لەگەڵــی خەریــک بیــن و هەتــا ئێســتەش
هــەر دوو الی دێموکــرات بــە بەردەوامــی باســی دەکەیــن و هیواداریــن لــە
کاتێکــی گونجــاودا بتوانیــن بــە ئاکامــی ئەرێنــی بگەیــن.
(ئەم دیمانەیە مانگی گەالوێژی  ١٤٠٠لە کوردکاناڵ باڵو بۆتەوە).
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ئەو شۆڕشگێڕەی بوو بە گوڵێکی سوور بۆ بەرۆکی نیشتمان

قادر وریا
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ســاڵێک لەمەوبــەر دەســتی تیرۆریزمــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران لــە نێوەنــدی شــاری هەولێــر ،لــە قۆڵــی زۆڵەکوردێکــی خەیانەتــکار
هاتــەدەر و گیانــی کادرێکــی لێوەشــاوەی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی
ئەســتاند.
مووســا باباخانــی ،ڕۆڵەیەکــی هەڵکەوتــوو لــە پارێــزگای کرماشــان و لــە
نێــو هاوزمانانــی یارســانیمان بــوو .هــاوڕێ مووســا تێکۆشــانی سیاســی و
حیزبیــی ئاشــکرای خــۆی لــە پێشــمەرگایەتیی هیــزی پارێزگاریــی حیــزب لــە
ســاڵی  ١٣٧٨دەســت پــی کــرد .دوای چەنــد ســاڵ پێشــمەرگایەتی لــە هێــزی
پارێــزگاری ،هاتــە کۆمیســیۆنی چاپەمەنیــی حیــزب و لــە بەشــی فەننیــی
ڕۆژنامــەی «کوردســتان» دەســت بــەکار بــوو و بوویــن بــە هــاوکار.
هــەر لــە ســەرەتای تێکۆشــانی حیزبایەتییــەوە ،تینوێتــی و هۆگرییەکــی
زۆری بۆ فیربوون و خۆپێگەیاندن هەبوو .سەرماوەزی (١٣٨٥دێسەمبری
)٢٠٠٦لــە کاتــی لەتبوونــی حیزبــی دیموکراتــدا ،کاک مووســا لــە بەشــی
چاپەمەنیــی حــدکا و دواتــر لــە تەلەڤیزیۆنــی
«تیشــک» درێــژەی بــە تیکۆشــان دا .ئــەو ،ئامــادەکاری بەرنامەیەکــی
تەلەڤیزیۆنیــی تایبــەت بــە کرماشــان بــوو و لــە ڕێــگای «تیشــک تیڤی»یــەوە،
هەســتم دەکــرد کــە لــە ڕووی ئاگایــی سیاســییەوە بــاش خــۆی پێگەیانــدووە.
لەگــەڵ تێکۆشــەران و ڕۆشــنبیران هەڤپەیڤینــی پێــک دێنــا و بەرنامــەی
پــڕ نێوەرۆکــی ئامــادە دەکــرد .کاک مووســا ئــەو کاتانــەش کــە لــە بەشــی
ڕاگەیانــدن کاری دەکــرد ،لــە کاری تەشــکیالتی و پێوەنــدی لەگــەڵ دۆســتان
و دڵســۆزانی حیزبــی دیموکــرات لــە پارێزگــەی کرماشــان ،غافــڵ نەبوو .ئەم
خۆپێگەیاندنــە و پێوەندیــی بەرینــی لــە گــەڵ تێکۆشــەران و چاالکانــی شــارو
ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی کرماشــان ،بــوو بــە هــۆی ئــەوە لــە کۆنگــرەی
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١٥ی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە ئەندامــی جێگــری کۆمیتەی
ناوەنــدی هەڵبژێــردرێ.
لەنێــوان کۆنگرەکانــی  ١٥و ١٦ی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتاندا،
کاک مووســا ڕیزەکانــی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی بــۆ تێکۆشــان
هەڵبــژارد .بــەو هۆیــەوە کــە لــە هــەر دوو بــواری ڕاگەیانــدن و ڕێکخســتندا،
بەمایــە و بەتوانــا و خــاوەن ئەزمــوون بــوو ،لــە هــەر دووی ئــەم بوارانــەدا،
درێــژەی بــە تێکۆشــان دایــەوە .ئەگەر کار و بەرپرســایەتییەکەی بەڕەســمی
لــە کۆمیســیۆنی تەشــکیالت بایــە ،ناوەنــدی ڕاگەیاندنــی حیــزب ،دەســتیان
لــێ هەڵنەدەگــرت و بــەردەوام داوای هاوکارییــان لــێ دەکــرد .ئەویــش بــە
ســینگفرەوانییەوە بــە دەنگیانــەوە دەچــوو .پێچەوانەکەشــیهــەر ڕاســت
بــوو .ئــەو کاتانــەی ئــەرک و بەرپرســایەتییە ســەرەکییەکەی لــە ناوەنــدی
ڕاگەیاندنــی حیــزب بــوو ،نەماندەهێشــت پێــی لــە کۆمیســیۆنی تەشــکیالت
ببــڕێ .خۆشــی حــەزی نەدەکــرد لــە کاری تەشــکیالتی و پێوەنــدی بــە
نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە تایبەتــی شــار و ناوچەکانــی
کوردســتان داببــڕێ.
لــە ڕاســتیدا هــاوڕێ مووســا باباخانــی ،هــەم ڕاگەیانــدن و هــەم کاری
تەشــکیالتیی بۆ ڕاکێشــان و جوواڵندنی خەڵک ،بۆ کاریگەریدانان لە ســەر
بــاوەڕ و بیرکردنەوەیــان دەویســت .ئــەو ڕاگەیانــدن و کاری ڕێکخســتنی
بــۆ ئــەوە دەویســت تــا بــە هۆیانــەوە لەگــەڵ تاکــەکان لــە پارێزگەکانــی
کرماشــان ،ئیــام و تەنانــەت ناوچەکانــی خوارووتــر ،پیوەنــدی بگــرێ و
لــە ئاســت ناســنامەی نەتەوەیــی خۆیــان وریایــان بکاتــەوە و بــۆ پاراســتن
و بەرگریکــردن لــەو ناســنامەیە و بــۆ بــە بەشــداری لــە بزووتنــەوەی
نەتەوەیــی و ئازادیخوازیــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا هانیــان بــدا .بــەاڵم
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لــە گرنگیــدان بــە خەباتــی پێشــمەرگایەتی و کاریگەریــی جموجۆڵــی
هێــزی پێشــمەرگە لــە ســەر ورە و بــاوەڕی خەڵکیــش ،غافــڵ نەبــوو .بۆیــە
پێشــمەرگەبوون و وەک پێشــمەرگە خۆدەرخســتن و هەڵســوکەوتکردن
و هاندانــی حیزبەکــەی بــۆ گرنگیــدان بــە جموجۆڵــی پێشــمەرگانە لەســەر
ســنوورەکان و لــە نێوخــۆی واڵتــی بــە ئەرکــی خــۆی دەزانــی .لــە ڕیــزی
پێشــەوەی ئــەو کادر و پێشــمەرگانەدا بــوو کــە خوازیــاری بەشــداری لــە
تیمەکانــی پێشــمەرگە بــۆ چوونــەوە بــۆ نێــو خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا
بــوون .لــەم بارەیەشــەوە ،هەمــوو ناوچەیەکــی ڕۆژهــەاڵت بــۆ ئــەو ،هــەر
کوردســتان بــوو و خــۆی تەنیــا بــۆ ناوچــە و پارێزگەیــەک نەدەویســت.
کاک مووســا بــە خۆپێگەیانــدن و بــە هــەوڵ و تێکۆشــانی دڵســۆزانە
و شــوێندانەربوونی لــە بــوارە جیاوازەکانــی تێکۆشــاندا ،وای کردبــوو لــە
حیزبــی دیموکراتــی کوردستانیشــدا ،ســەردەمێک وەک ئەندامــی ڕاوێــژکار
و دوای کۆنگــرەی ١٧یــش وەک ئەندامــی ئەســلیی کۆمیتــەی ناوەنــدی،
شــوێن و جێگــەی خــۆی هەبــێ .بــە جۆرێکیــش بــۆ خەڵکــی کرماشــان ببــووە
ســیما و تێکۆشــەرێکی دیــار و سەرنجڕاکێشــی نێــو حیزبــی دیموکــرات ،کــە
دامودەزگا ئەمنییەتییەکانــی کۆمــاری ئیســامی لــەو ناوچەیــە بــە تایبەتــی
کــە ئــاگاداری پێوەندیــی بەرینــی ئــەو لــە گــەڵ الوان و کەســە چاالکەکانــی
نێوخــۆ بــوون ،لێــی بــە ڕقداچووبــوون؛ بــە شــێوەی جۆراوجــۆر کەوتنــە
داودانانــەوە و پیالنگێــڕی بــۆ زەبرلێدانی .کاک مووســا لــەو هەواڵنە ئاگادار
بــوو ،هــەر بۆیــە بــە وشــیاری و پارێــزی خــۆی ،توانیبــووی بەشــێکیان
بیئــاکام بکاتــەوە .بــەاڵم دەزگای تیــرۆر و ئینســانکوژیی کۆماری ئیســامی
لــە درێــژەی پیالنگێڕییەکانیــان بــۆ لەنێوبردنــی ،نەوەســتان و ســەرئەنجام
بــە ســوودوەرگرتن لــە متمانــەی کاک مووســا بــە بەکرێگیراوێکــی خۆیــان
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کــە ســاالنێک بــوو پێوەندیــی بــە ڕواڵــەت دۆســتانەی لەگــەڵ هاوڕێ مووســا
دامەزراندبــوو ،لــە داویــان خســت و هــەر بــە هــۆی ئــەو خەیانەتــکارە ،لــە
نیوەشــەو و لەکاتێکــدا خــەوی لێکەوتبــوو ،تیرۆریــان کــرد.
مووســا باباخانیــی تێکۆشــەر ،کەســێکی ڕوحســووک ،هەڵســوکەوت
جــوان و خــاوەن خــوو و خــدەی شۆڕشــگێڕانە بــوو .پێوەندیــی هاوڕێیانــە
و دۆســتانەی لەگــەڵ هــاوکاران و هاوســەنگەرانی گــەرم و بەهێــز بــوو.
ئەوەنــدە بــە دڵگەرمــی و بیــر و بــاوەڕەوە شــانی دابــووە بــەر ئــەرک
و بەرپرســایەتییەکانی ،جێگایەکــی دیــاری لــە تێکۆشــانی حیزبەکەیــدا
هەبــوو .ئەگەرچــی ڕێژیمــی تیرۆریســتی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە
پیالنێکــی ناجوانمێرانــەدا ،ئــەو هــاوڕێ خۆشەویســتەی بــە جەســتە لــێ
ئەســتاندین ،بــەاڵم بەدڵنیایــەوە یــادی خۆشەویســتی لــە نێــو هاوســەنگەران
و درێژەدەرانــی ڕێگاکەیــدا ،هــەر بــە زیندوویــی دەمێنێتــەوە.
گیانــی هــاوڕێ مووســا باباخانــی شــاد و یــادی بەڕێــز .بــە دڵنیاییــەوە
الوانــی کوردســتان بــە تایبەتــی الوانــی کرماشــان ،شــانازی بــە بوونــی
نــاوی ئــەو تێکۆشــەرە بەوەجــەی مەڵبەندەکــەی خۆیــان لــە ڕیــزی کاروانــی
شــەهیدانی ســەربەرزی نەتەوەکەیــان و حیزبــی دیموکراتــی کوردســتاندا
دەکــەن و لــە بەرزڕاگرتنــی نــاو و یــادی و هەروەهــا لــە بەردەوامڕاگرتنــی
ڕێــگای خەبــات و تێکۆشــانی تــا وەدیهاتنــی ئاواتــە بەرزەکانــی ئەو شــەهیدە
و شــەهیدانی تــر ،درێخــی ناکــەن.

ن
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ڕەزبەری  - ١٣٩١کۆنگرەی ١٥ی حدکا

مووسا باباخانی  -عەبوو کەریمی
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خۆڕاگر و بەهەیبەت ،هەر وەک بێستوون و دااڵهۆ

عومەر باڵەکی
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لــە مــاوەی تەمەنــی پێشــمەرگایەتیمدا بــە هــۆی کارکــردن لــە ناوچــە

جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان و لــە هەمــان کاتــدا لــە ئورگانــە جیاوازەکانــی
حیــزب ،لــە خەڵکــی کوردســتان زۆر کــەس و زۆر هاوســەنگەرم ناســی و

شــانازیی دۆســتایەتی و برایەتیــی ئــەو خۆشەویســتانم پــێ بــڕا .شــەهید
«مووســا باباخانــی» یەکێــک لــەو هــاوڕێ و هاوســەنگەرە خۆشەویســتانە
بــوو کــە هەتــا دواڕۆژەکانــی ژیانــی ئــەو شــەهیدە پێوەندییەکانــی نێوانمــان
هــەر بــەردەوام بــوو.

شــەهید «مووســا باباخانــی» لــە ناوچەیــەک و لــە ســەردەمێکدا لەدایــک

ببــوو کــە هەســتی نەتەوایەتــی و شوناســخوازی لــەو ناوچەیــەدا بــەرەو

هەڵکشــان و گەشــەکردن بــوو ،بۆیــە شــەهید «مووســا» لــە تەمەنــی هــەژدە

ســاڵیدا کــە الوێکــی تــازە پێگەیشــتوو بــوو ،بــە دوای شوناســخوازیی خۆیــدا
وەکــوو زۆربــەی هاوتەمەنەکانــی ڕووی لــە حیزبــی دێموکــرات کــرد کــە
زیاتــر لــە بیســت ســاڵ بــوو بــۆ بەدەســتهێنانی مافەکانــی نەتــەوەی کــورد

لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لەگــەڵ ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە شــەڕ و
بەربەرەکانێــدا بــوو .شــەهید «مووســا» وەکــوو هەمــوو ئــەو الوانــەی کــە

تــازە پەیوەســت دەبــن بــە ڕیزەکانــی پێشــمەرگایەتی لــە حیزبــی دێموکراتدا،

دەورەی فێرگــەی سیاســیی-نیزامی بــە ســەرکەوتووانە کۆتایــی پــێ هێنــا

و ئیتــر قۆناغێکــی دیکــە لــە ژیانیــدا دەســتی پــێ کــرد ،قۆناغــی خۆناســین
و پەروەردەبوونــی زۆرتــر ،هەمــوو ئەوانــەی کــە شــەهید «مووســا»یان

لــە نزیکــەوە دەناســی ،ئــەو ڕاســتییە دەســەلمێنن کــە «مووســا» هەمــوو

کات هەوڵــی دەدا کــە زانیارییەکانــی خــۆی بەرێتــە ســەرێ و زیاتــر لەســەر
سیاســەتەکانی حیــزب و مێــژووی جوواڵنەوەکانــی کــورد و ئــەو غــدر و

زوڵمانــەی کــە دوژمنــان لــە نەتــەوەی کــورد کــردووە بزانێــت و زانیــاری کۆ
بکاتــەوە ،چونکــە شــەهید «مووســا» ڕەنگــە بەباشــی هەســتی بــەوە کردبێت

ئەگــەر وەکــوو کادرێکــی حیــزب ئەرکــی کارکردنــی لــە ناوچــەی کرماشــان
واتــە زێــدی خــۆی پــێ بســپێدرێت ،لــە کادرەکانــی دیکــەی ناوچەکانــی
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کوردســتان زیاتــر پێویســتی بــە زانیــاری و تەنانــەت بەڵگــەی بەهێزتــر
دەبێــت ،بۆیــە دەبێــت خــۆی زیاتــر و زیاتــر مانــدوو بــکات .هــەر لــە بەر ئەوە

بــوو کــە هەوڵــی دەدا لــە هەمــوو ئــەو دەورە پەروەدانــەی کــە لــە حیزبــدا
پێــک دەهاتــن ،بەشــدار بێــت و چاالکبوونــی لــە بــواری پەروەردەیــەوە وای

کــرد کــە بتوانێــت بەخێرایــی پلــە تەشــکیالتییەکانی نێــو ڕیزەکانــی حیــزب
ببرێــت و لــە کۆنگــرەی پانــزەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا

بــە ئەندامــی ڕێبــەری هەڵبژێردرێــت ،ئــەو ســەرکەوتن و بــوون بــە ئەندامــی
ڕێبەرییــە ،شــەهید «مووســا»ی زیاتــر و زیاتــر لەســەر ئــەو بــاوەڕە ســوور

کــرد کــە پێویســتە زیاتــر خــۆی مانــدوو بــکات بــۆ ئــەوەی کــە بتوانێــت لــە
ناوچــەی کرماشــان خزمــەت بــە خەڵــک و حیزبەکــەی بــکات و وەاڵمــدەری
پێویســتییەکانی کاری تەشــکیالتی و ڕێکخســتنەکانی حیــزب بێــت .شــەهید

«مووســا» بــۆ هەمــوو ئــەرک و پێســپێردراێکی حیزبــی ئامــادە بــوو ،هــەر

وەکــوو پێشــتر بــاس کــرا ،کەســێک بــوو کــە هەمــوو هەوڵــی ئــەوە بــوو
بتوانێــت چاالکییەکانــی حیــزب لــە ناوچــەی کرماشــان زیاتیــر پــەرە پێــت
بــدات و پــەرە بســتێنێت ،بــەالم لــە هەمــان کاتــدا بــە تەواوەتــی کوردســتانی

بیــری دەکــردەوە و وەکــوو کادرێکــی لەســەر پــێ و بەتوانــای حیــزب
ئامــادە هەمــوو ئەرکێکــی حیزبــی و نەتەوەیــی بــوو لــە هــەر ناوچەیەکــی

کوردســتاندا بوایــا بــێ جیــاوازی ،لــە هــەر پێســپێردراوێکی حیزبیــدا
دەگەڕایــەوە ،ماندوویەتیــی پێــوە دیــار نەبــوو و بــە بزەیەکــی خــۆش دەیــوت

ئــەوەش ئەزموونێکــی بــاش بــوو لــە ژیــان ،زۆر جــاران پێــش ئەرکــە
پێســپێردراوەکانی ســەدانی ئــەو فەرمانــدە و پێشــمەرگە کــۆن و خــاوەن

ڕابردووانــەی دەکــرد و هەوڵــی دەدا لــە ئەزمــوون و ڕێنوێنەیەکانیــان بــۆ

جووڵــە و ئەرکێکــی حیزبــی کــە پــێ ئەســپێردرا کەڵــک وەر بگرێــت ،کاتێــک

باســەکە لەالیەن فەرمادەکان و پێشــمەرگە بەئەزموونەکان دادەمەزرا زۆر
بەباشــی هەســتت دەکــرد کــە دەچــوو لــە ناخــی بابەتــەوە .هــەر ئــەوە وای

کــرد لــە کۆنگرەکانــی شــانزە و حەڤــدەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
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هــەر وەکــوو ئەندامــی بەڕێوەبەریــی حیــزب دەنگــی متمانــەی پــێ بدرێتــەوە
و هەتــا کاتــی شــەهیدبوونی ئــەو متمانەیــەی بــۆ خــۆی بپارێزێــت.

هەموو ئەو کار و تێکۆشان و مەیدانپێدانە لەالیەن حیزبەوە ،کەسایەتێکی

لــە شــەهید «مووســا باباخانــی» دروســت کردبــوو کــە کاربەدەســتانی

ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە ناوچــەی کرماشــان لێــی دەترســان و
زەندقیــان لێــی چووبــوو ،زۆر هەوڵیــان دەدا کــە لــە ڕێگــەی جۆراوجــۆرەوە

لــە کار و تێکۆشــان ســاردی بکەنــەوە و تەنانــەت هەڕەشــەی کوشــتنی لــێ

بکــەن ،بــەاڵم شــەهید «مووســا» لەگــەڵ ئــەوەدا هەوڵــی دەدا بــە هەمــوو

جــۆری خــۆی بپارێزێــت ،بــەاڵم هەتــا کاتــی شــەهیدبوونی قــەت ورەی

نەڕووخــا و لــە کار و تێکۆشــان بــۆ بەرەوپێشــبردنی بزاڤــی مافخوازانــەی
نەتــەوەی کــورد بەتایبەتــی لــە ناوچــەی کرماشــان بــۆ چرکەیەکــش بێئــاگا
نەبــوو .هــەر وەکــوو بــاس کــرا؛ کار بەدەســتانی ڕێژیمــی داگیرکــەی ئێــران

لــە هەمــوو ڕێگــەکان بــۆ بەچۆکداهاتنــی «مووســا باباخانــی» کەڵکیــان

وەرگــرت و تێــدا ســەر نەکەوتــن ،بــەاڵم بەداخــەوە لــە باوەڕبەخۆبوونــی
«مووســا» بــۆ کوشــتنی توانیــان کەڵــک وەربگــرن و بەدەســتی خەیانــەت

شــەهیدی بکــەن .شــەهیدکردنی «مووســا باباخانــی» زیانێکــی گــەورە بــوو

بــۆ ڕەوتــی جوواڵنــەوەی مافخوازانــەی خەڵکــی کوردســتان بەگشــتی و
خەڵکــی دەڤــەری کرماشــان بەتایبەتــی ،بــەاڵم شــەهیدبوونی «مووســا
باباخانــی» نەبــوو بــە هــۆی پاشەکشــەی بزاڤــی مافخوازانــەی خەڵکــی ئــەو

ناوچەیــە ،چونکــە شــەهید «مووســا» و هەمــوو ئەوانــەی پێــش لــە شــەهید
«مووســا» لــەو ناوچەیــە کاریــان کــردووە ،کار و تێکۆشــانیان بــە ڕادەیــەک

کاری کردووەتــە ســەر ڕوح و دەروونــی خەڵکــی ئــەو دەڤــەرە کــە وا بــە

ســانایی دوژمــن ناتوانێــت پاشەکشــەی پــێ بــکات.

یــاد و هەڵســوکەوت و کار و تێکۆشــانی شــەهید «مووســا باباخانــی»

بــۆ هەمیشــە لــە الی خەڵکــی کرماشــان و کورســتان بەگشــتی و هەروەهــا
هــاوڕێ و هاوســەنگەرانی هــەر بــە زیندوویــی دەمێنێتــەوە.
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لهســهر کهســایهتیی ئینســانی و خهباتگێڕانــهی شــههید مووســا

باباخانــی گهلێــک شــت ههیــه بــۆ گوتــن و نووســین .دڵنیــام ئ ـهم یادنامهیــه

و شــایهتیدانی هاوڕێیانــی ،تیشــک دهخاتــه سـهر زۆر الیهنــی درهوشــاوهی

ژیــان و خهباتــی شــههید مووســا و بهســهرهاتی ناجوامێرانــهی
شــههیدکرانی.

ل ـهم چهنــد دێــر ه ســنووردارهدا کــه بــۆم دیــاری کــراوه تهنیــا ئامــاژه بــه

تایبهتمهندییهکــی ش ـههید مووســا دهک ـهم کــه بــه بــاوهڕی مــن گرینگتریــن

تایبهتمهندیــی وی بــوو .ل ـ ه ڕوانگ ـهی من ـهوه مووســا باباخانــی نموون ـهی

مرۆڤێكــی بهڕاســتی دڵپــاک و دڵگـهرم بــوو کــه لــه ژیانــدا هیچــی نهدهویســت

جگــه ل ـه دهرفهتــی خهبــات بــۆ ئازادیــی گهلهک ـهی.

ئـهو بـهو تهمهنــه گهنجهشــیهوه ڕێگایهکــی کهمــی لــه تێکۆشــانی سیاســی

و پێشــمهرگانه نهپێوابــوو ،بــه زۆر هــهوراز و نشــێو لــه ژیانــی حیزبیــدا

ی س ـهخت و ئهســتهمی ئ ـهو خهبات ـهدا کــه
تێپهڕیبــوو و ل ـ ه ڕێ و ڕێچک ـ ه 

گرینگتریــن ئالهنگاریــی خۆڕاگــری و مانـهوه لــه مهیدانــی ئهســڵیی خهباتــدا
و لهدهســتنهدانی وره و ئومێــد و ئیمانــی شۆڕشــگێڕییه ،ئاســتهنگهکانی

ههلومــهرج و گــرێ و گۆڵــه نێوخۆییــهکان و ههمــوو ئــهو هۆکارانــهی

دهتوانــن ههنگاوهكانــی ڕێبوارێكــی ئ ـهو ڕێگایــه شــل بکهن ـهوه ،بــه باشــی
دهدی و ههســتی پــێ دهكــردن .کهچــی بــه بــهراورد لهگــهڵ ئــهو ڕۆژهی

ببــوو بــه پێشــمهرگه زهڕڕهیـهک لــه کهفوکۆڵــی خهباتگێڕانــه و لــه گــوڕ و
تینــی ئازادیخوازانـهی کـهم نهببـۆوه و لــه دهمــه هـهره کــپ و هیوابڕهکانــدا
کهڵکهڵ ـهی ههنگاوێكــی دیکــه و بیرۆک ـهی کارێکــی نوێــی لهس ـهردا بــوو.

دڵنیــام مووســاش وهک هــهر الوێکــی دیکــهی ئــهم ســهردهمه و وهک

ه ـهر ئینســانێکی دیک ـهی ئ ـهم دنیایــه کۆڵێــک ح ـهز و خولیــای تایب ـهت بــه
خــۆی ههبــوو ،بــهاڵم ئهوهنــدهی ئهمــن لهویــم بــهدی کــرد ،ههمــوو ئــهو

شــتانه لــه پلـهی دووهمــدا بــوون و ئهولهوییهتــی ژیانــی وی هـهر خهباتــی

ت ـهواو عهیــار بــۆ ئــازادی بــوو .ق ـهت ڕۆژێــك نهمــدی و لێــم نهبیســت کــه
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بیــر لــه شــتێک بکات ـهوه جگــه لــه چــۆن درێژهدانــی خهبــات یــان مهراقــی

شــتێکی ههبــێ جگــه لــه ئــارهزووی بــواری زیاتــر بــۆ تێکۆشــان لــه هـهردوو

س ـهنگهری بیــر و کــردهوه ،هــزر و چ ـهک.

بــۆ ئــهوهی بێســهبری و پشــووکورتی نهیگــرێ ،تهنانــهت ههســتت

نهدهکــرد کــه خــهون بــه ســهرکهوتن یــان ڕۆژی ڕزگارییشــهوه دهبینــێ.
بــۆ وی بهرخــۆدان خــودی ژیــان و خهبــات کــردن خــودی ڕزگاری بــوو،

ڕزگاریــی مــرۆڤ پێشــدا لــه خــۆی چونکــه دهبــوو خــۆی بــۆ ڕزگارکردنــی
چهوســاوهکان و ئــازادی و بهختیاریــی کۆمهڵــگا و نهتهوهکــهی تهرخــان
بــکا.

لهبیرمــه ل ـهم دواییان ـهدا و دیــاره پێــش دروس ـتبوون و ئاشــکرابوونی

ئــهو مهترســییانهی ســهرهنجام گیانــی ویــان ئهســتاند ،تهنیــا حهســرهت

و ئارهزوویهکــی تایبهتــی کــه لــهالی مــن باســی دهکــرد ئــهوه بــوو کــه

کاڵشــینکۆفهکهی پیاوێكــی گرینگــی ئـهو ڕێبــازهی بــۆ وهربگریــن .تهنانـهت

وهك دڵــی خهبــهری دابــێ ،ههمیشــه دهیگــوت ههتــا شــههید نهبــووم
کاڵشــینکۆفی ئ ـهو پیــاوه بــدهن بــه مــن!

ئــارهزووه گ ـهوره و گشــتییهکهی وی ب ـهاڵم ئ ـهوه بــوو کــه بزوتن ـهوهی

سیاســیی کــورد لــه ڕۆژهـهاڵت لـهڕووی مهیدانییـهوه لــهو دۆخـهی ئێســتای
بێتــهوه دهر و زیاتــر پــێ بخاتــهوه ســهر خاکــی خــۆی .لــهو پێناوهشــدا

وهک کهســێكی نهتــرس و ســهرکێش دهجــواڵوه ،بــه چهشــنێک کــه ئــهم

خیســڵهتهی بهداخــهوه تــا ئهوبــهری ســنووری بێموباالتیــی بــرد.

مووســا هۆگــری خوێندنــهوه و خۆپێگهیانــدن بــوو ،بــهاڵم دهیزانــی لــه

ناوچهیهکــدا کــه دێموکڕاســی نهبــێ ،بهبــێ باســکی چهکــدار بوارێکــت بــۆ
خهبــات و تهنانــهت شانســێكت بــۆ لهنێونهچــوون بــۆ ناهێڵنــهوه .لهبیرمــه

جارێکیــان کــه بــۆ پشــوو چووبووینــه دم دهریاچهیــهک ،لــه قهدپاڵــی
چیایهكــی ئهوبــهر ئاوهکــه باخێکــی جوانــی لــێ بــوو کــه دهمهوئێــواره

چراکانــی تروســکهیان دهدا و دیمهنێکــی دڵڕفێنــی نیشــان دهدایــن .دیمهنهکــه

ن
باباخا�
 120یادنامەی شەهید مووسا

زۆر ئارامبهخــش بــوو و خهیــاڵ و خولیــای مرۆڤــی بــۆ الی ههمــوو شــتێک

دهبــرد سیاسـهت نهبــێ .لێــم پرســی ئـهو دیمهنــه چ ئیلهامێــک دهدا بــه تــۆ؟

س ـهری ههڵبڕیــه س ـهر کێوهکــه و گوتــی خانــووی س ـهر ئ ـهو بهرزایی ـهت
دیــوه ،دهڵێــم خۆزگــه پای ـهگا بایــه و گرتبامــان!

خهباتگێــڕان بێگومــان مرۆڤــن و مــرۆڤ بــوون و مــرۆڤ مان ـهوهی وان

مهرجــی ئینســانی بــوون و خاوێنیــی خهباتهکهیانــه ،بــهاڵم حاشــای لــێ

ناکــرێ کــه دامالڕانــی خهباتگێــڕ له نیاز و حـهز و بهرژهوهنده تایبهتییهكانی

و خــۆ تهرخانکردنــی بــێ چاوهڕوانــی بــۆ کاری خهباتگێــڕی خیســڵهتێکی
هـهره پێویســت بــۆ سـهرکهوتنی ئـهو خهباتهیــه .ئـهو خیســڵهته بەتـهواوی

لــه کـهم کهســدا ههیــه و سـهیریش نیــه .مووســا باباخانــی ئـهو تێکۆشـهره

گیــان لهســهر دهســت و لهخۆگــوزهراوه بــوو کــه ئــهو خیســلهتهی بــه
زۆرتریــن ڕاده تێــدا بــوو.
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مووسا باباخانی ،ئەو خەباتکارەی کە بەردی بۆ ئازادی
لەکۆڵ نا ،نەک بۆ کێلی قەبر

پێشەوا علیپوور
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وەفایەک بۆ برا و هاوڕێی شەهیدم مووسا باباخانی

گەالنــی وەزاڵەهاتــووی نــاو چوارچێــوەی ئێــران هێشــتا تامــی ئــازادی و

ڕووخانــی حکومەتــی پەهلەوییــان نەچێشــت کــە بە هاتنەســەرکاری ڕێژیمی

نــوێ و ئیســامی ،ئەمجــارەش بەســەر بەڵێنــی درۆ و چەواشــەکارانەی
نوێــدا کەوتــن و جارێکــی دیکــە ســووڕی ســتەم و ســڕینەوەی شوناســی
نەتــەوەکان دەســتی پــێ کــرد.

حیزبــی دێموکــرات هــەر لەســەرەتای دامەزرانــی خۆیەوە بــە دامەزراندنی

کۆمــاری کوردســتان و هەروەهــا بــە مەبەســتی نەتەوەســازی ،لە بەرنامەی

سیاســیی خۆیــدا گرنگییەکــی زۆری بــە ناوچەکانــی خــوارووی ڕۆژهەاڵتــی

کوردســتان داوە و هەوڵــی داوە کــە لــە زەرفیەتــە هــزری و سیاســی و
نەتەوەیییەکانــی ئــەو ناوچەیــە لــە نەتەوەســازی و دەوڵەتســازیدا کەڵــک

وەرگرێــت .ئەگــەر لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا «برایــم (ئیبراهیــم)

خانــی نــادری» و «یەدوڵــا خانــی ڕەزایــی» نوێنەرایەتیی هــزری نەتەوەیی

و کۆمــاری کوردســتانیان دەکــرد لــە کرماشــان ،هەنووکــە مووســا و
دریژەدەرانــی ڕیبــازی مووســا ســیمبۆلی الوانــی گۆشــکراوی بیــری کۆمــار

و ڕێبــازی نەتەوەییــی حیزبــی دێموکراتــن کــە ئەمــەش دەرخــەری ئەوەیــە

کــە بیــر و ئایدیــای حیزبــی دێموکــرات پــاش زیاتــر لــە حــەوت دەیــە هــەر لــە
پەرەســەندندایە و نــەوە لــەدوای نــەوە ڕێبــواری هەیــە.

مووســا باباخانــی لــە ســەردەمێکی دژواردا چــاوی بــە دنیــا هەڵێنــا ،دوو

ســاڵ پــاش فتــوای جیهــادی خومەینــی بــە دژی نەتــەوەی کــورد و هێــرش
بــۆ ســەر کوردســتان ،لــە گونــدی «کۆاڵنـ»ـــی ناوچــەی ئاژوانــی کرماشــان
منداڵێــک لەدایــک بــوو کــە «مێهــدی خانـ»ـــی باوکــی هیــوای لەســەر هەڵچنــی
و پاشــان بــووە جێگــەی هیــوای نەتەوەیــەک.

مووســا لــە تەمەنــی مێرمنداڵیــدا هەســتی بــە ســتەمی نەتەوەیــی کــرد و

چیرۆکــی قارەمانەتیــی پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکــرات باڵــی بەســەر
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بیــر و هــزری نەتەوەییــی ئــەو تــازەالوەدا کێشــا .چیرۆکــی خەباتــی «خەلیــل
خەلەبــان» و «شــاپوور فیرووزیـ»ـــیەکان ڕێــڕەوی ژیانــی مووســا لــە

شــۆڕەالوێکی شــەقامی تــووڕە لــە بێــدادی ،دەگوازنــەوە بــۆ گۆرەپانێکــی
بەرینــی خەبــات کــە حیزبــی دێموکــرات بــوو .مووســا هەڕەتــی الویەتیــی

خــۆی لەنــاو جەرگــەی شۆڕشــدا بــۆ نەتەوەکــەی تەرخــان کــرد و لــە
ڕەوتــی تێکۆشــانی حیزبیــدا وەکــوو تازەالوێکــی کرماشــانیی بەهەســت
و شۆڕشــگێڕی نەتەوەکــەی ،هەوڵــی خۆپێگەیانــدن داوە و هەوڵــی داوە

کاریگەریــی لەســەر ڕەوتــی خەبــات هەبێــت و لــە مەتەرێــزی خەباتــدا
شــێلگیرانە لــە تێکۆشــانی بــەردەوام بــوو.

مووســا باباخانــی لــە ســەنگەری مافخوازیــی نەتەوەییــدا لــە هیــچ جۆرێکی

خەبــات ســڵی نەدەکــردەوە و هەوڵــی دەدا بــۆ بــە جەماوەریکردنــی هەرچــی
زیاتــری خەباتــی حیزبــی دێموکــرات و پەیوەســتکردنی الوان بــە ڕیزەکانــی

حیــزب ،لەهەمــوو ڕێــگا بەحەقەکانــی خەبــات کەڵــک وەربگرێــت .مووســا

وەکــوو تێکۆشــەرێکی باوەڕمەنــد بــە تەشــکیالت و ڕێکخســتنی جەمــاوەری،
لــە پێنــاو باڵوکردنــەوەی بیروبــاوەڕ و سیاســەتەکانی حیزبــی دێموکــرات

لــە ناوچەکانــی ئیــام و کرماشــان تــێ دەکۆشــی و کۆکردنــەوەی خەڵــک و

ڕێکخســتنیان لــە دەوری ئامانجەکانــی حیــزب کردبــووە بنەمــای تێکۆشــانی
خــۆی .لەگــەڵ ئــەوەی کــە تەشــکیالتیبوون بەشــێک بــوو لــە کەســایەتیی
خەباتکارانــەی مووســا ،بــەاڵم وەک الوێکــی شۆڕشــگێڕ هەرگیــز ســەنگەری
خەباتــی پێشــمەرگانەی بەجــێ نەهێشــت و لــە تێکۆشــانی پێشــمەرگانەدا

لــە نێوخــۆی واڵت لــە کەســە یەکەمــەکان بــوو کــە بەبــێ گوێــدان بــە پلــە و

پایــەی تەشــکیالتی بــەردەوام ئامــادە بوو .ســەنگەری ڕاگەیاندن و گەیاندنی

زانیــاری بــە جەمــاوەر ،یەکێکــی دیکــە لــەو ســەنگەرانە بــوو کــە مووســای
سەوداســەری ئــازادی ،خەباتــی تێــدا دەکــرد .لــە کاری میدیاییشــدا جیــددی

و شــێلگیر بــوو و هەمیشــە هەوڵــی دەدا کــە لــە بەرنامــە تەلەفزیۆنییەکانــدا

سیاســەتەکانی ڕێژیــم لەقــاو بــدات و هۆشــیاری بــە کۆمەاڵنــی خەڵــک بــدات.
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هەمــوو ئــەو تایبەتمەندیانــەی کــە باســی لێــوە کــرا لــە هــزر و ڕەفتــاری

«مووســا باباخانیـ»ـــدا ڕەنگــی دابــووە و بەحــەق شۆڕشــگێڕیکی

پراگماتیســتی لــێ دروســت کردبــوو کــە ڕێبــواری ڕێگــەی شــەهیدان
بــوو .مووســا نموونــەی ئــەو الوە شــاییبەخۆیانە بــوو کــە هەرگیــز بــە
پلــە و پۆســت لەخۆبایــی نەبــوو و پلــەی تەشــکیالتی بــۆ خزمــەت و کار
دەبینــی نــەک بــۆ خۆهەڵنــان .کەســێک بــوو کــە بــەردەوام لەنــاو جەمــاوەر
و پێشــمەرگەدا بــوو و چەمکــی متمانــەی لــە ژیانــی خۆیــدا کردبــوو بــە

بنەمــای تێکۆشــان.

هەڵســووڕانی بەرچــاو و شــوێندانەرانەی مووســا لــە بــوارە

جۆراوجۆرەکانــی خەباتــدا وای کــرد کــە ڕێژیــم تەحەمولــی خەباتــی
ڕێبەرێکــی الو و لێوەشــاوە کــە بــە دژی ئــەوزن خەباتــی دەکــرد ،نەکــرد

و دەزگای تێرۆریســتیی خۆیــان خســتە گــەڕ و بــە کەڵکوەرگرتــن لــە
تایبەتمەندیــی خاکەڕایــی مووســا ،توانییــان خــۆی لــێ نیزیــک بکەنــەوە و

زەفــەری پــێ ببــەن.

تێــرۆری ناجوانمێرانــەی «مووســا باباخانــی» نــە تەنیــا الوانــی کــورد

لــە خەبــات دژی ئــەو ڕێژیمــە ناپرینگێنێتــەوە ،بەڵکــوو خەبــات و خوێنــی

مووســا دەبێتــە هەوێنــی تێکۆشــانی بەردەوامــی الوان لــە ڕیزەکانــی حیزبــی
دێموکــرات و بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی کــورد.

سوارەکەی تاقوەسان و بێستوون

125

لە «برایمخان نادری»یەوە هەتا «مووسا باباخانی»

بیژەن قارەمانی
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کرماشــان هەر بە کولتوور ،هونەر ،زمان ،شــێعر و گورانی ســەلمێنەری

کوردبــوون و کوردســتانی بــوون نییــە؛ ئــەم دەڤــەرە بــە خــاک و خەڵکــەوە

ناســنامەی کــوردی لەســەر تاپــۆ کــراوە و مێــژوو شــاهیدی بــۆ دەدا کــە
ناســنامەی کــوردی لــە گاشــەبەردکانی هەڵکەنــدراوە و ناســیۆناڵیزم ڕەگ
و ڕیشــەی تێــدا داکوتــاوە و ئێتــر ئــەو کاروانــە ســەرەتایەکە بێکۆتایــی .

لــە ســەردمی دروســتبوونی یەکــەم بزاڤــی مۆدێــڕن و ناســیونالیزمی

کــوردی [کۆمەڵــە ژکاف] کــە لــە مەهابــاد دادەمــەزرێ ،میــرزا برایــم نــادری
«برایمخــان» پێوەندیــی ڕاســتەوخۆ بــە کۆمەڵــەی ژێکافــەوە دەگــرێ.

ئــەو وەک ناسیۆنالیســتێک هەگبــەی ســەفەر دەکاتــە ســەر شــانی و لــە

ناوچــەی کرماشــانەوە هەڵدەســتێ و خــۆ دەگەیەنێتــە باخــی میکائیلــی
مەهابــاد و دەبێتــە ئەندامــی ژێــکاڤ .لەگــەڵ بیســتنی هەواڵــی ڕاگەیانــدن

و دروســتبوونی دەوڵەتــی کــوردی [کۆمــاری کوردســتان] ئۆقــرەی لــێ
هەڵدەگیــرێ و وێــڕای کاک عەبدوڵــا مودەبیــر -کــە پێشــتر پێوەندییــان

لەگــەڵ کۆمەڵــەی ژێــکاف هەبــوو -لــە کرماشــانەوە خۆیــان دەگەیننــە
مەهابــاد و بەشــداریی «جێژنــی ئیســتقاللی کوردســتان» دەکــەن .دواتــر

برایمخــان بەکــردەوە بــوو بــە یــەک لــە بەڕێوەبەرانــی بەشــی فەرهەنگیــی

حکوومەتــی کۆمــاری کوردســتان؛ بــە جۆرێــک کــە لــە مــاوەی تەمەنــی
زێڕینــی  ١١مانگــەی کۆمــاردا جێپەنجــەی بــە کارە کولتوورییەکانــی
کۆمــارەوە بــە تــەواوی دیــار بــوو.

بەداخــەوە پــاش ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتان برایــم خــان و زۆربــەی

هەوااڵنــی ڕاپیچــی زینــدان کــران و دوای دوو ســاڵ کــە لــە زینــدان ئــازاد

کــرا ،چارەنــووس هەڵیداشــتە دەرەوەی کوردســتان و لــە واڵتــی ســووریە
بــە تەقــەی ســوپای ئــەو واڵتــە گیانــی لەدەسـت دا.

میــرزا برایــم نــادری نــاو و ناوبانگیکــە کە بە بااڵی مێــژووی بزووتنەوەی

کوردســتان و کۆمەڵــەی ژێــکاف و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و
کۆمــاری کوردســتانەوە تاپــۆ کــراوە .ئەگــەر هەلومــەرج ئــەو دەرفەتــەی
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نــەدا بــە کۆمــاری کوردســتان لــە ڕووی ڕووبــەری جوغرافییــەوە زیاتــر
پــەل بهــاوێ ،بــەاڵم کۆمــار بــە بیــر و هــزری کوردانــە و پێشــکەوتووانەی
ئەوســەردمیش ســنووری هــەر چــوار پارچــەی کوردســتانی بەزانــد و

برایمخــان بــە کــردەوە نوێنــەری بەشــێکی گــەورەی کوردســتان و گــەورە

شــاری کرماشــان بوو .بۆیە ئەو ناوە پاش نیزیک بە هەشــتا ســاڵ قەت لە
بیر و یادەوەریی مێژوویی کورددا نەســڕایەوە و ئێســتاش وەک ئەســتێرە
بــە ئاســمانی کوردســتانەوە دەدرەوشــێتەوە .ئــەو بــوو بــە ئۆلگــوو بــۆ نــەوە

لــەدوای نــەوە و هاوبیرانــی «برایمخــان» بیــر و هــزری کوردایەتیــان لــە

کێڵگــەی ئــەو نیشــتمانەدا بــە جۆریــک چانــد کــە بــە هــەزاران هــەزار مرۆڤــی
خەباتکــەری نیشــتمانپەروریان لــە داوینــی خۆیانــدا پــێ گەیانــد کــە تێکــڕا

بــە قەڵــەم ،بــە چــەک و بــە بیروبــاوەڕ ســەریان کــردە پردەبــازی ئازادیــی
نەتــەوە و نیشــتمانەکەیان.

ســاڵ هات و ڕۆی .کورســیی دەســەاڵت لە تاجبەســەرەکانی پەهلەوییەوە

گەیشــتە مەندیلبەســەرەکانی جەمــاران و لــە ســەربازەکانی کورشــەوە

گەیشــتە «ئاخوند_پاسدار»ـــەکانی کۆمــاری ئیســامی .زمــان هەمــان
زمــان و سیاســەت هەمــان سیاســەت و ڕەفتــار لەگــەڵ کــوردان هەمــان
ڕەفتــار .ئــەوە بــوو کــە کاتێــک خێڵــی نەیارانــی کــورد بــە هەمــوو توانــاوە
حەولــی پاککردنــەوەی ناســنامەی کوردســتانی و کوردبوونــی پارێــزگای

کرماشــانیان دا و ،ویســتیان شوناســی بگــۆڕن و ،لــە بزووتنــەوەی کــوردی
داببــڕن؛ میراتگرانــی «برایمخــان» وەخــۆ کەوتنــەوە و وەک کێوی بێســتون

لــە بەرامبەریانــدا ڕاوەســتان .تەنانــەت کــەم نەبــوون کەســانی ئایینــی و

نیشــتمانپەروری وەک ســەید تاهیــر هاشــمی و مــەال محەممــەد ڕەبیعــی کــە
بــوون بــە کۆڵەکــەی کوردایەتــی و پەیامــی ئاییــن و بەهــا کولتوورییەکانــی

ئایینیــان ئاوێتــە و تێکــەڵ بــە بایەخەکانــی نەتــەوە و نیشــتمان کــرد.

کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــۆ داڕماندنــی شــکۆ و قــەاڵی میرانــەی

کرماشــان چەنــدی هێنــا و بــردی بــە زەبــری چــەک و ســەرکوت هیچــی
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بــۆ نەکــرا ،بۆیــە پیالنیــان بــۆ ئــەوە دانــا کــە ئــەو پارێزگایــە بخەنــە نێــوان
بەرداشــی شــەڕی مەزهەبــی و تایفــی و دابەشکردنــی بەســەر شــیعە و

ســوننی و یارســان و قەڵخانــی و . ...بــەاڵم خەڵکــی کرماشــان بــە هەمــوو
جۆراوجۆرییەکانەوە نەچوونە ژێرباری خواست و ویستی دەسەاڵتدارانی

تــاران و بــەرەی خۆڕاگــری و خەباتیــان هەڵبــژاردن و تیکــەڵ بــە کاروانــی
خەباتــی نەتەوایەتــی کوردســتان بــوون ،خەباتێــک کــە حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتان ڕێبەرایەتیــی دەکــرد و لەســەر ڕێچکــەی کۆمەڵــەی ژێــکاف و
کۆمــاری کوردســتان و بــە ئیلهاموەرگرتــن لــە مێــژووی کۆمــار هەنــگاوی
دەنــا.

لــەم قۆناغەشــدا زۆر نــاوداری دیکــەی پارێــزگای کرماشــانی هاتــن و

تەڤڵــی شــۆڕش بــوون و مێژوویــەک لــە ســەروەرییان بــۆ کوردایەتــی و

مافــی نەتەوەیــی تۆمــار کــرد ،وەک :شــاپوور فیــروزی ،ســاالر ئیبراهیمــی،

خەلیــل زارعــی [خلیــل خەلبــان] ,عەبــوو کەریمــی و . ...ئــەوان بــە بەخشــینی
ژیــان و گیانیــان خاوەندارییــان لــە شوناســی کوردبوونــی کرماشــان کــرد

و بیــری نەتەوایەتییــان بووژانــدەوە .ئــەوان وێــڕای ســەدان هــاوڕێ و
هاوســەنگەری دیکەیــان گیانــی شــیرینیان کــردە قوربانیــی سەربەســتیی

ئــەو نیشــتمانە بــۆوەی پێــش بــە ژێنۆســایدی کولتــووری و هزریــی کــورد
لــە کرماشــان بگــرن و نەهێڵــن پیالنــی ڕێژیــم بــۆ گۆڕینــی دێموگرافیــی

سیاســیی ئــەو ناوچەیــە ســەرکەوتوو بــێ .ئــەو خەباتــە نەتەویــی و
نیشــتمانییە هــەم شــاری تەنییــەوە هــەم شــاخی گرتــە بــاوش و ئامانجەکانی
کۆمــاری کوردســتانی کــردە سەرمشــقی ڕێــگای خەبــات بــۆ ئــازادی و
مافــی چارەنووســی ڕۆژهــەاڵت .

ئــەم کاروانــە هــەر دێ و بەڕێوەیــە و ئــەم خەباتــەش لــە شــار و شــاخ ،لــە

ئەنجوومەنــە ئەدەبــی و ژینگەییــەکان ،لــە ناوەنــدە پەروەردەیــی و زانکۆکان
لەســەر دەســتی ڕووناکبیــران و نووســەران و الوانــی کــورد بەردەوامــە.
بەمجــۆرە و لــەو قۆناغەدایــە کــە الوێکــی تازەپێگەیشــتوو و تێگەیشــتووی
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کرماشــانی -مووســا -دێتــە ڕیــزی تێکۆشــەرانی دێموکراتــەوە .ئــەو تازەالو
بــوو کــە تــاوی دایــە چــەک و خــۆی گوتەنــی

لــە دژی ئــەو زۆڵمانــە ڕا بــوو کــە دەســەاڵت بــە پــان و پــان لــە

دژی خەڵکــی کرماشــان دەیبــردە پێشــێ .مووســا باباخانــی بــە هــزری
شۆڕشــگێڕییەوە لــەو ڕووداوانــە دەروانــێ و بــەدوای چارەســەریک و

رێگایەکــدا دەگــەڕێ هەتــا پێناســە و ناســنامەی لــێ ون نەبــێ.

بیــری الوی و نیشــتمانپارێزی ســەری لــە شــاهو و دااڵهــو و بێســتون

دەســوێ و حەماســەی هێزەکانــی بیســتون و شــاهۆی کرماشــان دەیخەنــە
ســەر ڕاســتە ڕێــگای خەبــات و بەمجــۆرە بــۆ خەبــات لەپێنــاو ئازادیــدا
تێکــەڵ بــە کاروانــی ناســیونالیزمی کــوردی [حیــزب دێموکــرات] دەبــێ .هــەر

ئــەو ڕێچکــە و ڕێبــازەی میــرزا برایــم نادریــی لــە کرماشــانەوە تێکــەڵ بــە
کۆمەڵــەی ژێــکاف و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و کۆماری کوردســتان

کردبــوو و ئــەوی کــردە کاراکتەرێکــی گرینگــی بەشــی کولتووریــی کۆمــاری

کوردســتان؛ پــاش حــەوت دەیــە «مووســا باباخانی»ـــی کــردە کاراکتێرێکــی
مەیدانیــی ڕێکخســتن و مێدیایــی شۆڕشــی کــورد.

مووسا باباخانی بە بڕینی زۆر پلە و پایەی تشکیالتی تا ئاستی ڕێبەریی

حیزبەکــەی چــووە پێــش و لــە مــاوەی  ٢٢ســاڵ پێشــمەرگایەتی و خەباتــی

بێوچانیــدا زۆر خزمەتــی بەرچــاوی کــرد .هــەر ئــەو ئەرکوەخۆگــری و
تێکۆشــانی ماندوویینەناســانەیەش بــوو کــە مووســایان کــردە ســیمایکی
دیــار و هەڵکەوتــوو لــە هەیکەلــی بزووتنــەوەی کــورددا.

مووســا وەک پێشــمەرگەی شــاخ پەنــا و پشــتیوانی شــار بــوو ،دەســتێکی

چــەک بــوو دەســتێکی قەڵــەم ،دوژمــن نە چاوی دیتنی قەناســەی سەرشــانی
هەبوو ،نە قەڵەمی بەبڕشــتی دەســتی و نە ســیمای پڕ لە ســیحر و جوانیی

کوردانــەی .بەحــەق «مووســا خــان» هەمــان جێگــەی «برایــم خــان»ی لــە
ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا هەبــوو .هــەر بۆیــەش دێوجامەیــان بــۆ

ڕاخســت و بــە دەســتی غــەدر و تــاوان لــە بزووتنــەوەی کوردیــان ســتاند.
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بــەاڵم کرماشــان ،زێدەکــەی برایــم خــان و مووســا خــان پــڕە لــەو ڕۆڵــە

خۆنەویســتانە و نایەڵــن ڕێبــازی ئــەو مرۆڤــە شــکۆمەندانە بــێ ڕێبــوار

بمێنێتــەوە .ئــەو ئااڵیــەی میــرزا برایمخــان نــادری لــە کۆمــاری کوردســتان

ســویندی پــێ خــوارد ٧٦ ،ســاڵە لــە هەمــوو ئــەو نیشــتمانەدا ســوێندی پــێ
دەخــورێ و بــە تێــرۆری مووســا باباخانــی ناکەویتــە ســەر عــەرز.
ڕاستە سوارێک گال ،بەاڵم ئەو کاروانە هەر بەڕێوەیە...
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بزووتنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هــەر لە یەکــەم ڕۆژەکانی

ســەرهەڵدان و دامەزرانیــەوە خــەوی لــە چاوی دەســەاڵتدارانی تاران زڕاند.
بەدرێژایــی مێــژوو ئــەوەی کــە نەتــەوەی کــورد لــە ئێــران داوای مــاف و

ویســتی ئازادیخوازانــە و بەحەقــی خــۆی دەکا ،بــۆ دەســەاڵت لــە تــاران بــە
مەترســییەکی گــەورە و هەڕەشــەیەکی ئەمنییەتــی دانــدراوە .لــەم بــارەوە

پرســیار زۆرن کــە ڕەنگبــێ قورســاییان لەســەر ئەوانــە بــێ :ئەگەرچــی

ســەرەڕای ڕەوابوونــی ئــەو مافــە بــەاڵم هەتــا ئیســتا هیــچ حیزبێکــی کــوردی

داوای ســەربەخۆیی نەکــردووە و بەهــۆی فەرهەنــگ و کولتــووری بــەرزی
پێکەوەژیانیــان ،داوای مــاف و ئازادیــی بەرانبــەر و وەکیەکــی خۆیــان

لەگــەڵ هەمــوو پێکهاتەکانــی ئــەو واڵتــە کــردووە .بــەاڵم ئاخــۆ دەســەاڵت کــە
هەمــوو کاتێــک وەاڵمــی هەرچەشــنە مافێکــی مرۆیــی ،مەدەنــی و بنەڕەتیــی

ئــەو گەلــەی بــە ئاگــر و ئاســن و کوشــتار و تواندنــەوە داوەتــەوە ،ئــەوان
مەترســی بــۆ ســەر ئەمنییەتــی واڵتــن و بــۆ جیاکردنــەوەی کــورد لــە ئێــران

تاوانبــارن ،یــان بزووتنــەوە مافخــواز و ســەرکوتکراوەکە؟ یــان لەبەرچــی
نەتەوەیــەک کــە هیــچ شــتێکی لــە کولتــوور و مێــژوو و چەمکەکانــی دیکــەی

ئیتنیکــی لــە کــورد و باقــی نەتــەوە نافارســەکانی دیکــە زیاتــر نییــە ،یەکــەم
بۆچــی دەبــێ حەقــی تواندنــەوەی هەمــوو پێکهاتــەکان لەنێــو خۆیانــدا بــە

خۆیــان بــدەن و بەمجــۆرە حاشــا لــە مــاف و داخوازییەکانــی ئەوانیــدی
بکــەن و دووهــەم چۆنــە کــە مافــی بەربەرەکانــی الیەنــی بەرانبەریــان بــۆ
ئــەوان بــە ڕوا نابینــن؟

بەپێــی قانوونــە جیهانداگــر و هەروەهــا جاڕنامــە و کۆنڤانســیۆنەکانی

مافــی مــرۆڤ کــەس نییــە نەزانــێ مــرۆڤ چ بــە پێــوەری مرۆڤبوونــی و چ

بــە پێــوەری نەتەوەبوونــی خــاوەن کام مافــە و بــە چ جۆریکیــش دەتوانــێ

بــۆ دەســتەبەرکردنیان تێبکۆشــی .بــەاڵم ئــەوەی کــە دەســەاڵتدارانی
تــاران چ لــە ســەردەمانی پێشــوو ،لــە نیزامــی پاشــایەتیی پەهلــەوی و چ

ئێســتا لــە سیســتمی کۆمــاری ئیســامیدا دەســەاڵت هێلــی ســوور بــە ســەر
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مــاف و ئازادیــی گەالنــی غەیــرە خۆیــان دادەنــێ ،بــۆ بیــری شــۆڤینی و
هەروەهــا هێژمۆنیــی دەســەاڵتی خۆیــان دەگەڕێتــەوە کــە بــە زەبــری چــەک

و ســەرکوت هەوڵــی پاراســتنی دەدەن .قازانجەکەشــی لــە قەبزەکردنــی
دەســەاڵت ،دەستبەســەرداگرتنی ئابــووری ،پاوانکردنــی ســەروەت و

ســامانە سروشــتییەکانی نەتەوەکانــی دیکــەدا دەبینــن و بــۆ ئــەوەش دەبــێ
حاشــا لــە هــەر مافێکــی ئــەو نەتەوانــە بکــەن.

ئــەوەی کــە تــاران قــەت حــازر نەبــووە لەســەر میــزی وتووێــژ دانیشــێ

و بیــر لــە چارەســەری ئاشــتییانەی پــرس و کێشــەکانی دەســەاڵت
لەگــەڵ نەتەوەکانــی ئــەم واڵتــەدا بکاتــەوە ،دەرخــەری بیــری شــۆڤینی و
توتالیتاریســتیی نیزامــی سیاســییە کــە ناتەبایــی لەگــەڵ ســەرجەم لۆژیــک

و پڕەنســیپە نێونەتەوەییەکانــی مــاف و دەســەاڵتدا هەیــە .هەربۆیەشــە
هــەوڵ دەدەن ڕوخســارێکی ناشــیرین لــە بزووتنــەوە مافخــوازەکان

دروســت بکــەن ،مێــژووی ڕاســتییەکانیان چەواشــە بکــەن و چەنــدی بۆیــان

کــرا بــە زەبروزەنــگ هەوڵــی بەچۆکداهێنانیــان بــدەن .هەمــوو مێــژووی
دەســەاڵتدارەتی پەهلــەوی و کۆمــاری ئیســامی لــە مامەڵــە لەگــەڵ پرســی

نەتەوەیــی و دیارترینیــان پرســی کــورد دەربــڕی ئــەو حەقیقەتەیــە کــە تاران
تاکەڕێــگای چارســەری ئــەم پرســەی لــە تواندنــەوە ،ســەرکوت تێــرۆر و
حەزفــی فیزیکیــدا دیوەتــەوە.

دەگوتــرێ لێنیــن لــە ســەرەمەرگدا بــە ســتالین دەڵــێ دەترســم لــە دوای

مردنــم خەڵــک وەدوای تــۆ و ئامانجەکانمــان نەکــەون .ســتالین لــە واڵمــدا

دەڵــێ نیگــەران مەبــە ،وەدوام دەکــەون .دەڵــێ ئــەی ئەگــەر وا نەبــوو؟
ســتالین لــە دەڵــێ ئــەوکات دێنــە الی تــۆ! ئــەوە بۆتــە وانــە و بــەردەوام لــە
گوێــی دەســەاڵتدارانی تارانــدا دەزرینگێتــەوە کــە بــە پشتبەســتن بــە ئایــەت

و شــەرعیش بووبــێ ،دەنگــی هــەر ئازادیخوازێــک کــپ و کۆمەڵگــە کڕومــات
بکــەن .ئــەو بیرکردنەوەیــەی ســتالین ئایدۆلۆژیــی کۆمــاری ئیســامییە کــە
یــان لەگــەڵ منــی و بەهــەر شــێوەیەک ملکەچــی ،یــان لەگــەڵ مــن نیــت و
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گیــان و مــاڵ و ژیــان و هەمــوو شــتێکت حەاڵلــی خۆمــە .بۆیــە تێــرۆر،
کۆمەڵکــوژی ،کوشــتوبڕ و قەاڵچــۆ کــردن وەک مانیفێســتی ئــەو ڕێژیمــە
تۆتالیتێــرە لــە هەمــوو قۆناغــی دەســەاڵتیدا پەیــڕەو کــراوە.

خومەینــی و مەرجەعییەتەکــەی بــە هەمــوو لــق و پۆپــی کــە مۆدێلێــک

لــە جۆرەکانــی حکوومەتــی ئیســامییە ،لــە ســەرەتای گرتنــی دەســەاڵت،
تێــرۆر و کوشــتنی مافخــوازان و ڕێبــەران و ئازادیخوازانــی کــوردی خســتە

بەرنامــە و پــان و ئــەو شــێوە جینایەتــەی وەک ســووننەت و ئەرکێکــی

دینــی و واجــب بــۆ باوەڕمەنــدان و موریدەکانــی بەجــێ هێشــت .خومەینــی
و تێئۆریــی ویالیەتــی فەقــی بــە داڕشــتنی شــێوەکانی ســەرکوت ،هەڕەشــە و
دڵەڕاوەکێــی گشــتگیر بــە شــێوازێکی بەڕواڵەت ڕازاوە لــە چوارچێوەی خاڵ

و ماددەکانــی ئایینــی سیاســی-کۆمەاڵیەتی خۆیــدا ،ئــەو ئینتیمــا و بــاوەڕەی

بــۆ پاوانخــوازان و جینایەتکارەکانــی پــاش خــۆی بەمیــرات دروســت
کــرد .بــۆ نموونــە خومەینــی لــە فتوایەکــدا لەبــارەی تێــرۆر لێــی دەپرســن،
دەڵــێ ئێمــە دژی تێرۆریــن ،چونکــە “ئیرتــداد و مەهدورەلــدەم -ارتــداد و
مهدورالــدم” مــان هەیــە .خــۆ ئەگــەر تێــرۆر و چەمکــی تێــرۆر لەگــەڵ ئــەو

دوو بنەمــا فکرییــەی خومەینــی هەڵســەنگێنین ،ئاشــکرایە کــە تێــرۆر لقێکــە

لــە مەســەلەی ” ئیرتــداد و مەهدورەلــدەم” بــوون .ئاســانترین پێناســە بــۆ

ئــەو دوو چەمکــە ئەوەیــە کــە ئــەو دەســەاڵتە یــان ئــەو بیــر و بــاوەڕە
بــە هــەر شــێوەیەک لــە شــێوەکان ،بەدەســت هەرکەســێک کــە ڕاســپاردراو
بــێ یــان ســەربەخۆ بــە ئەرکــی خــۆی بزانــە و لەهــەر کــوێ بــێ بــۆی
هەیــە و دەتوانــێ دژبــەران و نەیارانــی (لەســەر بابەتــە ئایینیــەکان) بکــوژێ

یــان (لەســەر بابەتــە سیاســییەکان) تێرۆریــان بــکا .لــە ڕاســتیدا ئــەوان
بــە باڵوکردنــەوەی تــرس و دڵەراوکــێ لەنێــو خەڵــک و کڕوماتکردنــی
کۆمەڵگــە دەیانــەوێ پێــش بــە جوواڵنــەوەی مافخــوازی بگــرن و ســەنگەری
خەبــات و تێکۆشــان بــە خەڵــک چــۆڵ بکــەن .بــەاڵم ئــەوەی نایانــەوێ بیزانــن

ئەوەیــە کــە ســەرکوتی گەلێــک و چاندنــی تــۆوی تــرس و بێهیوایــی لــە
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دڵــی میللەتێکــدا کــە هــەم خــۆی و تواناکانــی و هــەم مــاف و ویســتەکانی

خۆی دەناســێ و لەســەر وەدیهێنان و دەســتەبەرکردنیان ســوورە ،ئاســنی
ســاردکوتانە.

میراتگرانــی خومەینــی بەســەرهاتێک لــە ناوبــراو دەگێڕنــەوە کــە کاتێــک

لەالیــەن ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانــی ســاواکەوە دەگیــرێ ،لێــی دەپرســن ئــەدی

ســەربازەکانت نایــەن ڕزگارت بکــەن؟ ئەویــش دەڵــێ ســەربازەکانی مــن لــە
بێشــکەدان و گــەورە دەبــن .ئــەم رێژیمــە دوای پاوانکردنــی دەســکەوتەکانی

شــۆڕش و دامەزرانــی نیزامــی سیاســیی نــوێ پێوشــوێنی ئــەوە کەوتــن

کــە بــە پــەروەردەی ئیدۆلۆژیــک و مەکتەبــی لــە ڕێگــەی قوتابخانــە و
مزگــەوت و دامــەزراوە فێرکارییەکانــەوە مندااڵنــی نێــو النکــەش بــۆ

الیەنگــری و پاراســتنی ڕێژیمەکەیــان بــار بێنــن ،بــەاڵم لــە کوردســتان پتــر
لەهــەر جێیــەک ئاکامــی پێچەوانەکەیــان لــێ هەڵگرتــەوە .لــە کوردســتان

مندااڵنــی نێــو بێشــکەی ئــەوکات نەوەیەکــی شۆڕشــگێڕی ئازادیخــوازی

دژی ئــەم ڕێژیمەیــان لــێ بەرهــەم هــات ،نەوەیــەک کــە حەماســەی چــوار
دەیــە خۆڕاگــری ســەرەڕای ســەرکوت و کۆمەڵکــوژی ،زینــدان و ئێعــدام،
تواندنــەوە و مووشــەکباران شــایەتیی بــۆ دەدەن .ئــەوەی خومەینــی

نەیدەزانــی ئەوەیــە کــە ئــەوە پێشــمەرگە مافخوازەکانــی کوردســتانن کــە
دەبێشــکە و قوتابخانــە و سەرشــەقامن .دوو دەیــە پــاش مەرگــی خومەینــی

مانگرتنەکــەی ٢١ی خەرمانــان زۆر بەباشــی ئــەم ڕاســتییەی ســەلماند.

دوای تێپەڕینــی زیاتــر لــە  ٤٣ســاڵ بەســەر تەمەنــی کۆمــاری ئیســامیدا،

ئــەوەی کــە ئێســتا لەنێــو نەتەوکانــی ئێرانــدا هــەرکام بــە شــێوازێک بــەاڵم
تێکــڕا لــە ســەنگەری خەبــات و تێکۆشــانی بــۆ ڕووخاندنــی ئــەم ڕێژیمــەن

نیشــانەی کۆتایــی بیرۆکــەی خومەینیــزم و هــەر لەجێــدا ماپەپووچبوونــی

ئــەو ئیدۆلۆژییــە بــوو کــە نــە بــە کات ،نــە بــە ئیمکانــات و دراو و زەبــر و
زۆریــش بووبــێ نەیانتوانــی جێــی بخــەن؛ بۆیەشــە شــار و شــەقام لەدژیــان

ڕاســاوە« .مووســا»کان و ئەوانــەی ئێســتا لــە ســەنگەری خەبــات بــۆ
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تێکەوەپێچانــی تۆمــاری ئــەم ڕێژیمــەن ،هەمــوو مندااڵنــی نێــو بێشــکەی

ئــەوکات و ســەردەمن .کەوابــوو ســەرکوتی خوێنــاوی و چەرخــی تێــرۆر و
کوشــتبوڕی کۆمــاری ئیســامی چەنــدی لەگــەڕدا بــێ ،لەبەرامبــەر ئیــرادەی

مافخوازیــی ئــەم گەلــەدا زەبــوون و دەستەوەســتانە و هــەر ئێســتا بــە
هــەزاران هــەزار منــداڵ لــە النکــەی کوردایەتیــدا بــە الیــە الیــەی دایــکان

و گێڕانــەوەی بەســەرهاتی شۆڕشــگێڕانی باووباپیرانیــان گــۆش دەکرێــن.
ئــەوان گــەورە دەبــن ،لەســەر ئــەم ڕێبــازە پــەروەردە دەکرێــن و خۆیــان
لــە ســەنگەری خەبــات و تێکۆشــان بــۆ ئازادیــدا دەبیننــەوە ،کــە مووســا
باباخانــی یــەک لەوانــی پێشــوو و ،ئولگــوو بــۆ ئەوانــی داهاتــووە.

لــە ئێســتادا مەشــخەڵی خەباتــی “مووســا” بــە دەســتی هــەزاران هــەزار

ڕێبــواری ئــەو شــەهیدەوە بەڕێوەیــە و هەمدیســان هــەزاران هــەزار منداڵــی

دی دەبێشــکەدا “ئــەی ڕەقیب”یــان بەگوێــدا دەچرپێنــدرێ.
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دڵنووسی کۆمەڵێک لە هاوڕێیان و هاوسەنگەرانی
شەهید مووسا باباخانی:
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تەیموور مستەفایی
دەمزانــی کــە لەالیــەن ڕێژیمــەوە هەڕەشــەی لەســەرە ،بۆیــە پێــم

گوتبــوو کــە ئەگــەر ڕێژیمیــش هەڕەشــەت لــێ نــەکا ئەتــۆ دیســان
پێویســتە لــە پێوەندییەکانــت بــە کەســانی نێوخــۆ و تەنانــەت
باشــووری کوردســتانیش ئەوپــەڕی ئــاگات لــە خۆت بێــت و نەچیتە

ســەر هەمــوو قەرارێــک

“موســا باباخانیـ”ـــم ئــەو کاتــە ناســی کــە لــە هێــزی پارێزگاری پێشــمەرگە
بــوو ،ئــەوکات مــن بەرپرســی تەشــکیالتی ناوخــۆی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــوم ،چەنــد جارێــک ســەردانمی کــرد و لەســەر
بارودۆخــی ناوچەکانــی کامیــاران و کرماشــان پێکــەوە قســە و باســمان
کــرد ،خەڵکــی بەباشــی دەناســی و پــاش ماوەیــەک هەســتم کــرد دەکرێــت
بەرەبــەرە بــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ تێکــەڵ بــە کاری تەشــکیالتی بکرێــت.
کوڕێکــی ئەهلــی خوێندنــەوە بــوو ،کــەم کــەم کەوتــە هاوکاریکردنــی
کۆمیســیونی چاپەمەنــی ،ســەرەتا لــە تایپکردنــەوە دەســتی پــێ کــرد،
پاشــان داڕشــتنی هــەواڵ و لــە چاپەمەنیــدا ئەرکــی جۆراوجــۆری دیکــە
پێــی ســپێردرا .هــاوکات لەگــەڵ کار لــە چاپەمەنــی ،بــەردەوام ســەردانی
کۆمیســیونی تەشکیالتیشــی دەکــرد و ئــەو هــەواڵ و زانیارییانــە کــە
لــە ناخــۆی ڕۆژهەاڵتــەوە بۆیــان دەهەنــارد دەدا بــە ئێمــە ،بــە هــۆی
چاالکبوونــی لــە وەرگرتنــی هــەواڵ و زانیــاری لــە نێوخــۆی واڵت هەســتم
کــرد کــە ئیتــر دەکرێــت وەکــوو کادرێــک کاری تەشــکیالتی پــێ بســپێری،
بۆیــە نەقڵــی کۆمیســیونی تەشــکیالت کــرا و ئیتــر ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ مــن
کاری تەشــکیالتی دەکــرد .کادرێکــی چــاالک بــوو ،لــە زۆربــەی مانگرتــن
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و ناڕەزایەتییەکانــی دژی ڕێژیمــی ئاخوندیــی ئێــران لــە کرماشــان دەوری
چاالکانــەی دەگێــڕا.
نزیکــەی ســێ تــا چــوار ســاڵێک ڕاســتەوخۆ لــە کۆمیســیونی تەشــکیالت
کاری دەکــرد .کاک “مووســا” کــە هۆگرییەکــی زۆریشــی بــە کاری
ڕاگەیانــدن هەبــوو ،جارێکــی دیکــەش ڕووی کــردەوە ڕاگەیانــدن و هــاوکات
بــە هاوکارییەکانــی لەگــەڵ کۆمیســیونی تەشــکیالت درێــژەی دەدا و
بــەردەوام بــوو لــە پێوەندییــە تەشــکیالتییەکانی لەگــەڵ ناوخــۆی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان ،لــەو ماوەیەداکــە لەگــەڵ مــن وەکــوو کادرێــک کاری کــردووە،
کوڕێکــی چــاالک ،هەڵســووڕ و دڵســۆز بــوو .چەنــد جارێــک ســەبارەت بــە
پێوەندیکردنــی بــە کەســانی ناوخــۆی ڕۆژهەالتــی کوردســتان ڕێنوێنیــم
دەکــرد کــە دەبێــت ئەوپــەڕی پارێــز (احتیــات) لەبەرچــاو بگرێــت کــە دواییــن
جــار بــۆ تۆمارکردنــی وتووێژێکــی تەلەفزیۆنــی بــۆ کوردکانــاڵ هاتــە الم ،لــە
کۆتاییــی وتووێژەکــەدا بــە منــی وت کــە تاکــوو ئێســتە چەنــد جارێــک ڕێژیــم
هەڕەشــەی لێــم کــردووە ،منیــش پێــم وت ئەگــەر ڕێژیمیــش هەڕەشــەت
لــێ نــەکات پێویســتە لــە پێوەندییەکانــت بــە کەســانی ناوخــۆ و تەنانــەت
باشــووری کوردســتانیش ئەوپــەڕی ئــاگات لــە خــۆت بێــت و نەچیتــە ســەر
هەمــوو قەرارێــک ،بــەاڵم بەداخــەوە کەمتــر لــە مانگێکــی کێشــا کــە هەواڵــی
تێرۆرکردنیــم هــەر لــە چوارچێــوەی ئــەو پیــان و هەڕەشــانەدا کــە ڕێژیمــی
تێرۆریســتپەروەری ئێــران لێــی کردبــوو ،لەالیــەن بەنــاو دۆســتێکی نێزیکــی
خۆیــەوە بیســت کــە زۆر پێــی دڵگــران بــووم و بەڕاســتی کــە حەیفــی کــرد.
ڕوحی کاک”مووسا باباخانی” شاد و یادی هەر لە دڵماندایە.
***
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حەمەڕەسووڵ کەریمی
مووســا ئەگــەر ئەگــەر لەالیــەک بــۆ کادر و پێشــمەرگە و
ناســیاوانی خــۆی ڕێبەرێکــی دیــار و جێگــەی ڕێــز بــوو ،هــاوکات
بــۆ دوژمــن کەســێکی زراوتۆقێــن و بەهەیبــەت بــوو .هــەر بۆیــە
دوژمــن لــە بیــر و هــزر و کــرداری شۆڕشــگێرانەی دەترســا و بــۆی
لــە پیالنــدا بــوو کــە بــە هــەر شــێوەیەک و بــە هــەر نرخێــک بێــت
ئــەو گەوهــەرەی ناوچــەی کرماشــان بەدیــل بگــرێ ،یــان تێــرۆری
بــکا
هــاوڕێ شــەهید “مووســا باباخانیـ”ـــم درەنــگ ناســی ،بــەاڵم هــەر لەگــەڵ

یەکەم چرکەساتەکانی دیدار و چاوپێکەوتنماندا خۆشم ویست ،بیر و هزر
و بیرکردنــەوە و کارەکانــی لــە دڵــم نیشــتن ،هــەر بۆیــە زۆر زوو بەیەکــەوە
بووینــە هاورێیەکــی نزیــک و هاوهەڵوێســت و هاوبیــر .شــەهید “مووســا”

گەنجێکــی ڕەوشــەنبیر و تێگەیشــتوو و پێگەیشــتوو و بــە هەڵوێســت بــوو،
لــە خۆپێگەیانــدن و فیرکردنــی خــۆی و دەوروبەریــدا کەمتەرخــەم نەبــوو

و بــۆ فێرکردنــی الوەکان لــە بــوارە جۆرواجۆرەکانــی وەکــوو ڕامیــاری و

ئەدەبــی و کۆمەاڵیەتــی و کاری مێدیــاکاری کەڵکــی وەردەگــرت و مرۆڤێکــی
خۆشــڕاوێژ و خــاوەن قســە و گوتــار و وێژمــان بــوو .پێشــمەرگە و کادر و
ڕێبەرێکــی کاریزماتیــک بــوو ،کاری هــزری و کــردەوەی بەیەکــەوە تێکــەڵ

کردبــوون ،بــەردەوام لــە هەوڵــی دروســتکردنی ڕایەڵەیەکــەی تەشــکیالتیدا
بــوو ،پێوەندییەکــی چڕوپــڕی لەگــەڵ نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
هەبــوو ،ئــەو پێوەنــدی و تێکەڵبوونــە ،وای کردبــوو کــە شــەهید “مووســا”

ببێتــە کەســێکی جێگــەی متمانــەی ڕێبەریــی حیــزب و لــە هەمــان کاتــدا ببــوو

بــە هــۆی تــرس و خــۆف و نیگەرانیــی کاربەدەســتانی ڕێژێمــی ئیســامیی

ئێــران.
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شــەهید “مووســا” مرۆڤێکــی خۆشــهزر و خۆشســەلیقە و کارجــوان و

بەبەرنامــە بــوو ،ئەوانــەی زیاتــر لــە کاری حیزبیــدا کاریــان لەگــەڵ کردبــوو،
هەمــوو شــایەتی دەدەن بــۆ پــرۆژە و پرۆســە کارییەکانــی چ وەکــوو کادری

ڕێبــەری و پێشــمەرگە و چ وەکــوو ڕاگەیاندنــکار ،هاوڕێــی دەســتڕەنگین

شــەهید “مووســا” لــە کار و چاالکییەکانــی حیزبیــدا مرۆڤێکــی ســەرکەوتوو
و بەڕەوشــت و ئاکاربــەرز بــوو.

شــەهید “مووســا” گەنجێکی چاوکراوەی کرماشــانی بوو ،کاتێک بڕیاری

بــوون بــە پێشــمەرگەی دا ،هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان و حیزبــی
دێموکــرات لەودیــوی ســنوورە دەســتکردەکان خەریکــی خۆپێگەیانــدن و

کاری سیاســی و ڕاگەیانــدن بــوو ،ئــەو بەگشــتی ڕێگــەی شۆڕەســوارنی
دێموکراتــی گرتــە بــەر و تاکــوو کاتی شــەهیدبوونی شــانازی بــە جلوبەرگی

خاکیــی پێشــمەرگانەوە دەکــرد.

وەکــوو ئەندامــی ڕێبەریــی حیــزب و وەکــوو پێشــمەرگەی بــە بیروبــاوەڕ

و چەکلەشــان لــە چوونــەوە بــۆ نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان

دەوری ســەرەکی و باشــی دەگێــڕا و وەک پارتیزانێکــی ئاشــنا و لێــزان
بــە کاری پارتیزانــی ،دەروازەی ســنووری دەســتکردی بــڕی و خــۆی لــە

ئامێــزی دایکــی نیشــتمان و خەڵکــی کوردســتاندا دیتــەوە و بوێرانــە ئەرکــە

حیزبییەکانــی خــۆی لــە نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ڕادەپەڕانــد.
لــە کاری وێنەگــری و کاری فیلمهەڵگرتنــەوە و دروســتکردنی بەرنامــەی
تەلەفزیۆنیــدا کەســێکی دەســتڕەنگین و جوانــکار بــوو ،ئەخــاق و خــوو و

رەوشــتی شۆڕشــگێرانە و کاری بــەردەوام و بەدەســتەوەبوونی لــە کار
و ئەرکــی حیزبیــدا ،وایــان لــە کاک “مووســا” کردبــوو کــە هەمــوو الیــەک
خۆشــیان بوێــت و ڕێــزی لــێ بگــرن .ئەگــەر لــە الیــەک بۆ کادر و پێشــمەرگە

و ناســیاوانی خــۆی ڕێبەرێکــی دیــار و جێگــەی ڕێــز بــوو ،لــە هــاوکات بــۆ
دوژمــن کەســێکی زراوتۆقێــن و بەهەیبــەت بــوو ،هــەر بۆیــە دوژمــن لــە

بیــر و هــزر و کــرداری شۆڕشــگێرانەی دەترســا و بــۆی لــە پیالنــدا بــوو
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کــە بــە هــەر شــێوەیەک و بــە هــەر نرخێــک بێــت ئــەو گەوهــەرەی ناوچــەی
کرماشــان بەدیــل بگرێــت و یــان تێــرۆری بــکات.

شــەهید “مووســا” ڕۆژی ١٤ی گەالوێــژی ٢٧٢١ی کــوردی (١٤٠٠ی

هەتــاوی) لەالیــەن تێرۆریســتێکی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران و جــاش و

خۆفرۆشــێک لــە بەرگــی هاوڕێیەتیــی شــەهید “مووســا”دا لــە یەکێــک لــە
هوتێلەکانــی شــاری هەولێــر شــەهید کــرا و بــەم چەشــنە دوژمــن لــە ڕێگــەی

ئــەم خۆفرۆشــەوە بــە ئامانجــی خــۆی کــە تێــرۆری هــاوڕێ “مووســا” بــوو
گەیشــت ،ڕاســتە شــەهید “مووســا” بــە جەســتە لەگەڵمــان نەمــاوە ،بــەاڵم
بیــر و هــزری شــەهید “مووســا” بــۆ هەمیشــە لەنێــو دڵ و دەروونــی هەمــوو

الیەکــدا بــە زیندوویــی دەمێنێتــەوە و ڕێگــەی خەبــات و تێکۆشــانی بووەتــە
ڕێگــەی خەباتــکاران و شۆڕەســوارانی ڕێگــەی ئــازادی و بەتایبــەت الوان
و گەنجانــی دڵ پــڕ لــە هەســتی نیشــتمانپەروەری کرماشــان و ئیــام و

ناوچەکانــی خــوارووی کوردســتان.

***

حەسەن خۆشکەالم
دوای تەقاندنــەوەی بۆمبــەکان و شــەهیدبوونی «ئــازاد ئاڵــی»

و «ئەمیــر نســتانی» و برینداربوونــی «کارۆ ڕەســووڵی» و

تەقەکردنــی هێزەکانــی دوژمــن لــە پێشــمەرگەکان« ،مووســا»
بــە تەکتیرهاوێژەکــەی شــەڕێکی ئازایانــەی کــرد و خۆڕاگــری و

کاریگەریــی ئــەو تەکتیرهاوێژەکــەی دیکەمــان بــوو کــە کەمینــی
دوژمنیــان تێــک شــکاند

ســەبارەت بــە ناســیاویم لەگــەڵ شــەهید “مووســا” ،پێــش لێکدابــڕان لــە

حیزبــی دێموکراتــدا کاک “مووســا”م لــە دوورەوە وەک پێشــمەرگەیەکی
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ئاســایی دەناســی ،تــازەالو بــوو هاتبــوو بــۆ پێشــمەرگایەتی ،وا بزانــم لــە

کومیســیۆنی چاپەمەنــی بــوو ،لــە لەتبوونــی حیــزب ئــەو لەگــەڵ حیزبــی

دێموکراتــی کودســتانی ئێرانــدا بــوو تاکــوو ئــەو ســااڵنەی دوایــی کــە
هاتــەالی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و لەکۆنگــرەی 15ی حیزبــی

دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا بــە ئەندامــی جێگــری کومیتــەی ناوەنــدی
هەڵبژێرابــوو ،ناوبــراو دیــار بــوو لــە پێشــمەرگایەتیدا خــۆی پێگەیاندبــوو و

کادرێکــی پووختــەی لــێ دەرهاتبــوو ،لە کوردکاناڵ کاری ڕاگەیاندنی دەکرد
و لەبیــرم نەچێــت لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیــش لــە تیشــک

تیڤــی بەرنامــەی پێشــکەش دەکــرد و کادرێکــی شــارەزای بــواری ڕاگەیانــدن

لــێ دەرهاتبــوو .لــە دوای کۆنگــرەی 16ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان

وەکــوو ڕاوێــژکاری کومیتــەی ناوەنــدی هەڵبژێــرا و لــە کۆبوونەوەکانــی
کومیتــەی ناوەندیــدا زۆرتــرم ناســی ،کەســێک بــوو بــە دوای ئاڵوگۆڕەکانــی

ئێــران و ناوچــەدا دەگــەڕا و لــە هەمــوو کۆبوونەوەکانــی کومیتەی ناوەندیدا

کــە ڕاپۆرتــی سیاســی لەالیــان ســکرتێری حیــزب پێشــکەش دەکــرا،
شــەهید “مووســا” قســە و بۆچــوون و لێکدانــەوەی خــۆی هەبــوو لەســەر
داهاتــووی ئێــران و هەلومەرجــی کوردســتان و چۆنیەتــی کار و تێکۆشــان

و چاالکبوونــی حیزبەکەمــان لــە بــواری هەبوونــی پێشــمەرگە لــە نێوخــۆی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و چۆنیەتیــی کاری تەشــکیالتی بــە نەهێنــی.

ناوبــرا پێــی وا بــوو دەبێــت حیزبەکەمــان لــە نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی

کوردســتان چــاالک ببێــت و زۆر حــەز و شــانازی بــە خەباتــی
پێشــمەرگانەوە دەکــرد ،یەکەمجــار لــە هاوینــی ١٣٩٤ی هەتــاوی هاتــە الم
و داوای کــرد هــەر کاتێــک چووینــەوە ناوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان،

وەک پێشــمەرگەیەک حــازرە لەگەڵمانــدا بێــت ،لــە کاتێکــدا ئــەو خەڵکــی

کرماشــان و ئێمــەش جەولەکەمــان بــۆ ناوچەکانــی سەردەشــت بــوو،
وتــی شــارەزایم لــە تەکتیرهاوێــژم (قەناســە) هەیــە و کامێــرای تایبەتــی
وێنەهەڵگرتــن و فیلــم هەڵگرتنــی خــۆم هەیــە ،ئەویــش لەگــەڵ خــۆم دێنــم.
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بەهەرحــاڵ مــن و کاک محەممــەد مامئاغــا و کاک کارۆ بەرپرســایەتیی
ئــەو تیمــە پێشــمەرگەمان لەسەرشــان بــوو و لــە ٢٨ی گەالوێــژی ئــەو ســاڵە
چووینــەوە ناوچــە و زیاتــر لــە دوو حەوتوومــان پــێ چــوو جەولەیەکــی
زۆر ســەرکەوتووانە و پڕدەســکەوتمان بــە دەوری شــاری سەردەشــتدا
لــێ دا و هــاوکاری دووتیمــی مەهابــاد و ڕەبەتمــان کــرد تاکــوو لــە چۆمــی
“کەڵــوێ” پەڕینــەوە بــە کامێراکــەی گەلێــک فیلــم و وێنــەی تایبەتــی ناوچــە
و پێشــمەرگەکانی گــرت و لــەم ســەفەرەدا ئارشــیڤێکی دۆڵەمەنــدی لــە فیلــم
و وێنــە بــۆ کوردکانــاڵ دروســت کردبــوو .دەڵێــن ســەفەر ســەنگی مەحەکــە
و بەڕاســتی وایــە لــەو جەولەیــە بــۆم دەرکــەوت کــە لــە بــواری ئازایەتــی و
فیــداکاری و وریایــی لــە ناوچــەدا بــۆ ئــەوەی دەبێــت حیســابی لەســەر بکــەی
و پشــتی پــێ ببەســتی ،لەگــەڵ ئەوەشــدا هیوایەکــی زۆرم بــە تەکهاوێژەکــەی
و نیشــانەگیرییەکەی هەبــوو.
ورەی هــاوکاری و هەماهەنگــی زۆر بــوو ،شــەوێک دیتــم کۆڵەپشــتییەکی
زیــادی هەڵگرتــووە ،کــە پرســیارم کــرد هــی یەکێــک لــە پێشــمەرگە
مانــدووەکان بــوو کــە لێــی وەرگرتبــوو .ئــەوە پێــی دەڵێن نەزم و دیســیپلینی
پێشــمەرگانە ،وەک کەســێکی کارامــە و بەئەزمــوون ڕەچــاوی دەکــرد و
پارتیزانێکــی بــە واتــای چەمــک و وشــە بــوو .ئــەو پێــی وا بــوو دەبێــت کادر
و پێشــمەرگەی حیــزب هەمیشــە لەنــاو خەڵکــی خۆیــدا بێــت و ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتانی بــە مەیدانــی ســەرەکیی خەبــات و تێکۆشــان دەزانــی و پێــی وا
بــوو دەبێــت حیزبەکەمــان گرینگــی بــەم شــێوە خەباتــەی بــدات و زۆر بــە
شــانازییەوە خــۆی ئامادەگیــی تــەواوی بــۆ ئــەم شــێوە خەباتــە هەبــوو ،بۆی
گرینــگ نەبــوو لــە چ پلــە و پایــەی تەشــکیالتی و لــە کام ئۆرگانــی حیزبــی
کار دەکات تەنیــا ئــاوات و ئــارەزووی حــوزوور لــە ناوچــە و ناوخــۆی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو .ئــەم شــێوە خەباتــە ســەرەڕای هەمــوو
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کۆســپ و مەترســیەکان زۆر پێــی پیــرۆز بــوو ،ئەوجــار بــۆم دەرکــەوت
کــە شــەهید “مووســا” تەنیــا شــارەزا لــە کاری ڕاگەیانــدن نییــە و بــۆ کاری
مەیدانیــی پێشــمەرگانە دەبێــت حیســابی لەســەر بکرێــت ،کــە وەرزی بەهــار
دەهــات هەمــوو ڕۆژێــک دەهاتــە الم و دەیــوت بــا ســەفەرێک بکەیــن ،بۆیــە
لــە ســاڵی ١٣٩٥ی هەتاویــدا کــە دەچووینــەوە بــۆ ناوچــەی سەردەشــت،
کاک “مووســا” لەگەڵمــان بــوو وەکــوو کەســی ســەرەکیی تیمــی ناوچــە
حیســابی لەســەر دەکــرا .بەداخەوەکــە لــەم جەولەیــەدا خەیانەتمــان لــێ
کــرا و ڕێگەکەیــان بۆمبڕێــژ کردبــوو و دوای تەقاندنــەوەی بۆمبــەکان و
شــەهیدبوونی “ئــازاد ئاڵــی” و “ئەمیــر نســتانی” و برینداربوونــی “کارۆ
ڕەســووڵی” و تەقەکردنــی هێزەکانــی دوژمــن لــە پێشــمەرگەکان“ ،مووســا”
لەگــەڵ هاوڕێیەکــی دیکــە بــەت تەکتیرهاوێژەکــەی شــەڕێکی ئازایانــەی کــرد
و خۆڕاگــری و کاریگەریــی تەکتیرهاوێــژەکان کەمینــی دوژمنیــان تێــک
شــکاند و مەجالیــان نــەدا لــە شــەهید و برینــدارەکان نزیــک ببنــەوە.
لــەو ماوەیــەدا کــە یەکترمــان ناســی ،ڕێــز و حورمەتــی تایبەتیــم بــۆی
هەبــوو و ئەویــش ڕێــزی تایبەتــی لێــم دەگــرت ،ئەگــەر بەکورتــی لــە چەنــد
خاڵێکــدا باســی بکــەم :ئــەو کادرێکــی پوختــەی سیاســی ،کادرێکــی لێهاتــوو
و شــارەزا لــە ڕاگەیانــدن ،کادرێکــی ماندوویینەنــاس و خــاوەن پێگــەی
تەشــکیالتیی پارتیــزان و کادرێکــی هەڵســووڕ و فیــداکار بــۆ ناوخــۆی
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و خەباتی پێشــمەرگانە و هاوڕێ و هاوســەنگەر و
دۆســتێکی بەوەفــا بــوو .بــە واتایەکــی دیکــە کــوڕی هەموو مەیدانــەکان بوو،
بەداخــەوە دەســتی ڕەشــی تێــرۆر مەجالــی پــێ نــەدا ئەگینــا چاوەڕوانــی کار
و بەرپرســایەتیی زیاتــری لــێ دەکــرا.
ڕوحی شاد و ڕێگە و ڕێبازەکەی بەردەوام و پڕڕێبوار بێت.
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کارۆ ڕەسووڵی
کاتێــک دهچووین ـ ه نێــو خهڵــک و گونــدهکان ،الو و پیــر ،کــوڕ

و کــچ بهرهوپیلــی دهاتــن و لــه ئامێزیــان دهگــرت ،بــۆ خهڵــک

دەموچاویکــی ئاشــنا و خۆشهویســت بــوو ،وێنهیــان لەگهڵــی

دهگــرت ...کاتێــک لــه گونــد دهڕۆیشــتین ب ـهرهو شــوێنی مان ـهوه

یــان حهســانهوه ،دەیگــوت گونــاح نییــه ئێمــه لــهو خهڵكــه

داببڕێیــن چــۆن دهبێــت بــهردهوام لــە نێویانــدا نهبیــن

ســهرهتای ناســینی مــن و شــههید «مووســا» دهگهڕێتــهوه ،بــۆ زیاتــر

لــه ١٨ســاڵ پێــش ئێســتە ،یهکـهم جاریــش لــه مەیدانــی وهرزشــی یەکترمــان

ناســی ،شــههید «مووســا» ئاشــقی وهرزش بــوو ،بەتایبــهت لــه بــواری
ڕاکردنــی خێــرا و درێژمــاوه کــه چهندیــن جاریــش لــه ئاســتی حکوومهتــی
ههرێمــی کوردســتان و پارێــزگای ههولێــر و شــاری کۆیــه و خولهکانــی

نــاو حیــزب پلـهی یهکـهم و دووههمــی بەدهســت هێنــاوه ،هــاوڕێ و دۆســتی

مهیدانــی وهرزشــی بــوو بــه هــاوڕێ و هاوخهبــات و هاوســهنگهر لــه

گۆرەپانــی دژ بــه ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران و تاکــوو کاتــی شـههید بوونــی.
چهنــد جارێــک شــانازیم ههبــوو ،هــاوڕێ لەگــهڵ شــههید «مووســا» لــه

خزمــهت هاوڕێیانــدا بــم بــۆ بهڕێوهبردنــی ئهرکــی حیزبــی لــه نێوخــۆی
ڕۆژههاڵتــی کوردســتان ،باوهڕیکــی قــووڵ و تایبــهت بــه خــۆی و بــه

خهبــات دژ بــه ڕێژیمــی ئیســامیی ئیــران ههبــوو ،ههمیشــه پێداگــر بــوو

بــۆ حــزوری پێشــمهرگه لــه نێوخــۆی ڕۆژههاڵتــی کوردســتان و دانهبــڕان

لــه خهڵــک و خهباتــی پێشــمهرگانه ،پێــی وا بــوو نابێــت تاکــی شۆڕشــگێڕ لــه
بهرانب ـهر دوژمنێکــی وهک ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران ڕێگــەی پێشــمهرگانه

بــەدوایــی ڕێگەکانــی دیکــهی خهبــات بــدات ،ئــهو بیرکردنــهوه هــاوکات
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بــوو لەگــهڵ ئهرکــی ڕۆژانــهی کــه بهڕێوهبردنــی بهرنامــ ه و کارهکانــی

بــوو کــە لــه ڕاگهیانــدن و کوردکانــاڵ و پێشــتریش لــه تیشــک تیڤــی بــوو.

ن و کاره ناوازهکانــی تاکــوو ئێســتەش هــهر بــه
بهرنامهکانــی ڕاگهیانــد 
زیندوویــی ماونەت ـهوه و بــوون بــه میوانــی ماڵهکانــی خهڵکــی ڕۆژههاڵتــی

کوردســتان ،کاتێــک دهچووین ـ ه نــاو خهڵــک و گونــدهکان ،گهنــج الو و پیــر
بهرهوپیلــی دهاتــن و لــه ئامێزیــان دهگــرت ،بــۆ خهڵــک دموچاویکــی ئاشــنا و
خۆشهویســت بــوو ،وێنهیــان لەگهڵــی دهگــرت و پێشــنیاریان پــێ دهکــرد و
بــه دڵیکــی فراوانـهوه لــێ وهردهگرتــن ،کاتێــک لــه گونــد دهڕۆیشــتین بـهرهو

شــوێنی مان ـهوه یــان حهســانهوه ،دەیگــوت گونــاح نییــه ئێمــه ل ـهو خهڵكــه
داببڕێیــن ،ئاخــر چــۆن دهبێــت بـهردهوام لــە نێویانــدا نهبیــن .پێویســته بڵێــم

ئاشــقی چهکــی تەکتیرهاوێــژ و کامێــرای وێنهگرتــن بــوو ،زۆریشــیان لــێ

شــارهزا بــوو ،بــۆ ههمــوو ئەرکــە پێسپێردراوەکانیشــی ،ههڵگــری چهکــی
یەکتیرهاوێــژ و کامێرایهکــی تایبــهت بــه خــۆی بــوو ،بــۆ تۆمارکــردن و

وێنهگرتنــی چاالکــی پێشــمهرگهکان ،زۆرێــک لــهو وێنــه حهماســییانهی

کــو بــاو دهکرێنــهوه و باڵوبوونەتــەوە بــۆ تیزیــری بهرنامــهکان خــۆی
خۆڵقێنهریــان بــووه ،زۆریــش مێرخــاس و ئــازا دهردهک ـهوت.

مێرخاســی و ئازایهتیــی ش ـههید «مووســا» کاتێــک بــۆم دهرک ـهوت ،کــه

تیمێکی پێشــمهرگهی حیزب له نێوان ســنووری دهســتکردی نێوان باشــوور

و ڕۆژههاڵتــی کوردســتان ،تووشــی بۆســهیهکی بۆمبڕێژکــراوی دوژمــن

بــوون ،خــۆی و چەکــە تەکتیرهاوێژەکــەی و کامێراکــهی و هاوڕێیهکانــی
لــهو ڕۆژهدا الپهڕهیهکــی دیکهیــان بــۆ مێــژووی پــڕ لــە شــانازیی حیــزب
تۆمــار کــرد ،ئهوانــهی لــهو بهربهرهکانێیــهدا بهشــدار بــوون دهتوانــن

شــایەتی بــدهن کــه چــۆن دوژمنیــان بــه چۆکــدا هێنــا و بۆس ـهکهیان تێــک

شــکاند .زۆربــەی ڕۆژەکان دههــات و ســهردانمانی دهکــرد و ڕاشــکاوانه

ڕهخنــه و پێشــنیاری خــۆی لــه چوارچێــوهی کاری ئهمنییهتــی پێمانــی

ڕادهگهیانــد ،بەتایب ـهت لــه بــواری ئهمنییهتــی زۆر هــاوکار بــوو ،ب ـهردهوام
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ههوڵ ـی دهدا زانیاریــی نــوێ و ب ـهڕۆژی ههبێــت لەس ـهر دۆخــی خهڵــک و

تواناکانــی دوژمــن و جموجووڵ ـهکان ،دیــوت دهبێــت ئێمــه لــه پیالنهکانیــان

غافــڵ نهبیــن و زۆر ئــاگاداری خۆمــان بیــن ،بەتایبـهت دوای ڕووداوهکانــی

ئـهو چهنــد ســاڵهی دوایــی ،پێویســته بگوترێــت بـهردهوام ههڕهشـهی هێــز ه

ئهمنییهتییهکانــی لهســهر بــوو ،هۆکارهکهشــی ئــهو چاالکــی و خهبــات و

تێکۆشــانه بــوو کــه لــه ههمــوو بوارهکانــدا دژی دوژمــن بهڕێــوهی دهبــرد.
ئێســتە کــه یهک ـهم ســاڵڕۆژی تێــرۆری ناجوانمێرانهت ـه ،هاتووم ـ ه س ـهر

گــۆڕی بێنــازت و سـهیری قامـهت و بارهڕی پێشــمهرگانهت دهکهم ،دهدوێم
لەگهڵــت و ههواڵــی ههمــوو هــاوڕێ و خۆشهویســتانهت لــێ دهپرســم

و تــۆش هــهر وهکــوو جــاران بــ ه بزهیــهک بێدهنگــی ڕادهگــری .دهزانــی

نهبوونــت و بیرکردنــهو ه لــە نەبوونــت ڕاســتییهکی تاڵــه ،بەتایبــهت کاتــی

ئێــواران و پیاســهکانت لــه ژووری قــهاڵ و ڕێگــەی قــهاڵ ،هــهرکات دێمــه
ژووری قــهاڵ ههســت بــه بــوون و باوهڕهکانــت دهکــهم ،دهزانــم چهنــده

هۆگــر و مووخلیــس بــووی بــۆ ڕێبــازی ڕێبهرمــان دوکتــۆر قاســملووی

ش ـههید ،ئێســتە ک ـ ه ئ ـهو چهنــد دێــڕه دهنووســم ڕێــک ســاڵڕۆژی تێــرۆری
ڕێبــهر و ڕێنیشــاندهرمان شــەهید «مووســا»یە.

ههرچهنــد نامههوێــت باســی بکــهم ،بــهاڵم هیــچ کاتێــک بیــرم ناچێــت

جوانمێرهکــهی دااڵهــۆ و نەتــەوە و نیشــتمان چــۆن بــوو بــ ه قوربانــی

ناجوانمێرتریــن کهســی نیشــتمان.
هاوڕێم مووسا!

بهڵێــن دهدهم بــه خــۆت و هاوڕێیهکانــت لــه ڕێگــە و ڕێبازتــان هــهروا

خزمهتــکار بمێنــم

یــاد و نــاوت ه ـهروا ب ـهرز و خۆشهویســت ڕابگــرم و تاکــوو بمێنــم بــه

یــاد و بیرهورییهکانهتــهوه بژیــم.

***
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نادر ئیالمی
تەنیــا شــتێک کــە دوای ئــەو چەنــد ســاڵ هاوڕێیەتییــە کــە

لەگــەڵ «مووســا» هەتــا ئێســتاش ئــازارم دەدا ئــەوە بــوو کــە

زۆر جــار پێکــەوە بەتایبــەت لــە مــاوەی ســاڵ و نیوێــک پێــش

تێرۆرکردنەکــەی زۆر جــار بــە پێکەنینــەوە باســی مەرگــی دەکــرد.
دەیزانــی کــە ڕێژیــم پیالنــی بــۆ دانــاوە و دەیانهــەوێ تێــرۆری

بکــەن ،بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوەش قــەت کۆڵــی نــەدا

ســەبارەت بــە شــەهید «مووســا» ،یەکــم جــار کــە کاک «مووســا»م

ناســی ،هاوینــی ١٣٩٤ی هەتــاوی بــوو ،تــازە لــە ناوچــەی «شــلێر»
گەڕابوونــەوە مــن و چەنــد هاوڕێیــەک لــە حەوشــەی قــەاڵ ڕاوەســتابووین

کــە هاتــە المــان و وتــی تــۆ ئیالمیــت؟ وا تــازە هاتــووی بــۆ پێشــمەرگەیاتی،
شــێوەئاخاڤتنەکەی لــەالی خۆمــان دەچــوو ،وتــم بەڵــێ .یەکێــک لــە هاوڕێیــان
وتــی ئەمــە کاک «مووســا»یە و خەڵکــی کرماشــانە ،تۆقەمــان لەگــەڵ یەکتــر

کــرد و بەخێرهاتنمــی کــرد .وتــی ئــەی ئێســتە لــە کام ئورگانــی؟ وتــم لــە
پارێزگاریــم .وتــی زۆر باشــە پــاش چەنــد خولەکێــک قســە و ئەحواڵپرســی،
وتــی بەجێتــان دێڵــم ،دوایــی پێکــەوە قســە دەکەیــن ،وتــم باشــە و ڕووی.

ئەمــە یەکــم ســاتی ناســینی مــن بــوو لەگــەڵ کاک مووســا باباخانــی .پــاش

چەنــد ڕۆژێــک لــە گــەڵ هاوڕێیەکــی دیکەمــان بانگهێشــتمانی (دعوت)کــرد
بــۆ ژوورەکــەی خــۆی بــۆ چایخواردنــەوە ،دانیشــتین و زۆر قســەمان کــرد

و پــاش چەنــد کاتژمێرێــک قســەی خــۆش و پرســیار و  ...ژوورەکەیمــان
بەجێــی هێشــت .کەســێکی زۆر لەســەرخۆ و هێمــن بــوو ،لــەو دیــدارەدا مــن

زۆر قســەم نەکــرد ،چــۆن تــازە ناســیبووم و نەمویســت پرســیاری زۆری
لــێ بکــەم .تاکــوو دوایــی کــە ئیتــر بوویــن بــە هــاوڕێ و ئەمجــارە هەمــوو
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ڕۆژێــک بــە شــەو و ڕۆژ یــان دەچوومــە ژورەکــەی ئــەو یــان لــە حەوشــەی

قــەاڵ پیاســەمان دەکــرد .کەســایەتییەکی نەرمونیــان هەبــوو ،زۆر بــە کەمــی

تــوڕە دەبــوو ،پێداگریــی زۆری لەســەر بەرەوپێشــچوونی کاری ڕۆژانــە
و چاالکــی حێزبــی دەکــرد ،بەتایبــەت کــە خــۆی لــە بــەش ڕاگەیانــدن و
تەشــکیالت کاری دەکــرد ،زۆر بایەخــی بــە کار و چاالکیــی پێشــمەرگانە و

چاالکــی لــە نێوخــۆی واڵت دەدا .باوەڕێکــی قووڵــی بــە حیزب و کەســایەتیی
دوکتــۆر قاســملوو هەبــوو ،بــە کەمــی ســوێندی بــە گــوڕی دوکتۆر قاســملوو

دەخــوارد ئەوەیــش ئــەو کاتانــە بــوو کــە بیوســتایە بابەتێکــی گرنگــی بــۆ

بــاس بکردایــات .ڕخنــەی زۆری لــە هاوڕێیانــی حیزبــی هەبــوو ،بــەاڵم
هیــچ کاتێــک لەگــەڵ بێڕێزیکــردن بــە هیــچ کەســێک نەبــوو .ژیانــی ســادە

و ڕەوشــتی شۆڕشــگێڕانەی شــەهید «مووســا» منــی سەرســام کردبــوو،

کەســێکی وا کــە پلــە و پایــەی حیزبــی لەســەر بــوو بــەاڵم هەمیشــە وەکــوو

پێشــمەرگەیەکی ســادە هەڵســوکەوتی دەکــرد ،خــۆی بەســەر کەســدا

نەســپاند و خۆیشــی لــە کــەس پــێ گەورەتــر نەبــوو ،زۆر خاکــی بــوو و
پێوەندیــی کۆمەاڵیەتیــی باشــی هەبــوو ،زوو تێکــەڵ دەبــوو بــێ ئــەوەی کــە

چــاو لــە پێگــەی حیزبیــی خــۆی و کەســی بەرانبــەری بــکات .تەنیــا شــتێک

کــە دوای ئــەو چەنــد ســاڵە پێوەندیــی هاوڕێیەتیمــان کــە لەگــەڵ «مووســا»
هەمانبــوو و ئێســتایش ئــازارم دەدات ئــەوە بــوو کــە زۆر جــار پێکــەوە

بەتایبــەت لــە مــاوەی ســاڵ و نیوێــک پێــش تێــرۆری بــوو زۆر جــار بــە

پێکەنینــەوە باســی مەرگــی دەکــرد ،دەیزانــی کــە ڕێژیــم پیالنــی بــۆ دانــاوە
دەیانهەوێــت تێــرۆری بکــەن ،بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوەی کــە دەیزانــی گیانــی

لــە مترســیدایە ،دیســان وازی لــە کار و تێکۆشــانی حیزبــی و تەشــکیالتی
نەدەهێنــا و تــا ئــەو ڕۆژەی شــەهید کــرا لەســەر کار و چاالکیــی حیزبــی

ســوور بــوو و ئــەو بڵێنــەی کــە بــە شــەهیدان دابــووی ،بردیــە ســەر .خاڵێکــی
هەبــوو کــە زۆر جــار دووپاتــی دەکــرد ،ئــەوە بــوو کــە ئەیــوت بڵێیــت پــاش

مردنــم چەندیــن کــەس خفەتــم لــێ بخــۆن ،ئایــا مردنــم وەکــوو هەبوونــم
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کاریگــەر دەبێــت؟

بەڕاســتی لەدەســتدانی کەســێکی وەکــوو هــاوڕێ «مووســا» زامێکــی

گــەورە و گــران بــوو کــە بــە هیــچ شــتێک قەرەبــوو ناکرێتــەوە و ئێســتایش

وەک خــۆم پــاش ســاڵێک لــە تێرۆربوونــی ،هێشــتا بــاوەڕ ناکــەم کــە ئیتــر
ناتوانــم بــۆ جارێکــی دیکــە «مووســا» نەبینمــەوە.
***

هەژیر عەبدوڵاڵپوور
شــەهید مووســا هیچــکات لــە کتێــب دانەبــڕا و لــە هــەر کــوێ

بایــە ،بەشــێک لــە کاتەکانــی بــە خوێندنــەوەی کتێــب بەتایبەتــی

پەرتــووک و نووســراوەکانی پێوەندیــدار بــە حیزبــی دێموکــرات،

تەرخــان دەکــرد و پــاش شەهیدبوونیشــی کتێبخانەیەکــی
دەوڵەمەنــدی لــە دوای خــۆی بەجــێ هێشــت

بەهــاری ســاڵی ١٣٧٨ی هەتــاوی بــوو ،خۆشــم ماوەیــەک بــوو هاتبوومــە

ناوەنــدی وەرگرتنــی پێشــمەرگە (پذیــرش) ،لەپــڕ بانگمیــان کــرد و وتیــان

کەســێک هاتــووە بــۆ پێشــمەرگایەتی بچــۆ وەریگــرە و بیهێنــە بــا تێکەڵــی
تازەهاتــووەکان بێــت .کاتێــک چــووم تازەالوێکــی ســوورکەڵەی لێوبەبــزەم

دی کــە زۆر فــرز و چــاالک و ڕوحســووک هاتــە بــەر چــاوم .ئــەو دیتنــە
بــوو بــە ســەرەتای ناســیاری و هاوڕێیەتییەکــی کــە م تــا زۆر بێپســانەوە

کــە  ٢٢ســاڵی خایانــد.

هەرچۆنێــک بێــت ،پێکــەوە قۆناغــی ســەخت و پڕکێشــەی وەرگیــران و

لێکۆڵینەوەمــان لــە ناوەنــدی وەرگرتنــی پێشــمەرگە بــڕی و دەمــەو هاوینــی

گــەرم و تاقەتپڕووکێنــی هەمــان ســاڵ بــۆ تێپەڕاندنــی دەورەی ١١٧ی

ســەرەتایی پێشــمەرگە ،ڕەوانــەی فێرگــەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی

ن
باباخا�
 152یادنامەی شەهید مووسا

ئێــران کرایــن.

لــەو ماوەیــەدا نازانــم بــە چ هۆکارگەلێــک بــوو ،بــەاڵم شــەهید «مووســا»

زۆر هۆگری من ببوو و متمانەیەکی زۆری پێم هەبوو و هەوڵی دەدا زیاتر
لێــم نزیــک بێتــەوە .شــەهید «مووســا» لــەو ســەروبەندەدا شــارەزایییەکی

ئەوتــۆی لــە ڕێنووســی کــوردی و شــێوەزاری ســۆرانی نەبــوو و بــەردەوام
تێنووســێکی بەدەســتەوە بــوو و لــەو بارانــەوە پرســیاری لێــمدەکــرد.

شــەهید «مووســا» زۆر تامــەزرۆی فێربــوون و خۆپێگەیانــدن و

خوێندنــەوە بــوو و لەســەر کالســەکان بــە حــەز و تاســەیەکی زۆرەوە
گوێــی لــە مامۆســتاکان ڕادەگــرت و بەتایبەتــی هۆگریــی بــە بەشــی نیزامــی
زۆر بــوو ،هــەر بــەم پێیــە لــەو بەشــەدا لــە ئێمەمانــان کارامەتــر و لێهاتووتــر
بــوو.

هەرچۆنێــک بێــت ،ئــەو قۆناغەشــمان پێکــەوە بــڕی و پــاش تەواوکردنــی

فێرگــە ،مــن درامــەوە ناوەنــدی وەرگرتنــی پێشــمەرگە و کاک «مووســا»ش
درا بــە هێــزی ســامڕەند (هێزێــک بــوو بــۆ پاراســتنی بنکــە و بارەگاکانــی
دەورووبــەری دەفتــەری سیاســی) و پاشــانیش زوو زوو ســەردانی

یەکترمــان دەکــرد و لــە زۆر بــواردا پێکــەوە بــاس و ئاڵوگــۆڕی بیروڕامــان

دەکــرد.

هــەر وەک وتــم شــەهید «مووســا» هۆگرییەکــی باشــی بــە خوێندنــەوە

و خۆپێگەیانــدن هەبــوو و پــاش کۆتاییــی فێرگــەش ،هیچــکات لــە کتێــب
دانەبــڕا و لــە هــەر کــوێ بایــە ،بەشــێک لــە کاتەکانــی بــە خوێندنــەوەی

کتێــب بەتایبەتــی پەرتــووک و نووســراوەکانی پێوەندیــدار بــە حیزبــی
دێموکــرات ،تەرخــان دەکــرد و پــاش شەهیدبوونیشــی کتێبخانەیەکــی
دەوڵەمەندیشــی لــە دوای خــۆی بەجــێ هێشــتووە .پاشــانیش کــە لــەم چەنــد

ســاڵەی دواییــدا پێکــەوە لــە کوردکانــاڵ هــاوکار بوویــن ،شــەهید «مووســا»
لەبــەر هۆگرییەکــی زۆری کــە بــە کاری بەرهەمهێنــان هەیبــوو ،وێــڕای

بەئەســتۆگرتنی بەرپرســایەتیی ئــەو بەشــە ،خۆشــی بــەردەوام ئامادەکاریــی
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ی خــۆش بــوو لــە بــواری
چەنــد بەرنامــەی لــە ئەســتۆ بــوو و بەتایبەتــی پێـ 

دێکۆمێنتســازیدا چــاالک بێــت و بەحــەق لــەم بوارەشــدا جێپەنجــەی بــە
بەرهەمەکانــی کوردکاناڵــەوە دیــارە.
یاد و ناوی بەرز و هەرمان.

ڕەحمان سەلیمی

***

بەرچاوترین ،گرینگترین و بەرجەســتەترین الیەنی کەســایەتیی

شــەهید «مووســا» بریتــی بــوو لــەو عیزەتــی نەفســەی کــە لــە

هەڵســوکەوتی ڕۆژانەیــەوە بگــرە تــا وردتریــن الیەنەکانــی ژیانــی

و تەنانــەت لــە ڕوخســاریدا بــەدی دەکــرا

یەکێــک لــە تایبەتمەندییەکانــی کەســایەتیی شۆڕشــگێڕ و غــوروور و

شــاییبەخۆبوون یــان کەرامەتــی نەفســە .ئــەوەش بێگومــان تایبەتمەندییەکــی

سروشــتی و زاتری و دەروونیی ڕوحی شۆڕشــگێڕییە .لە ڕوانگەی منەوە
بەرچاوتریــن و بەرجەســتەترین الیەنــی کەســایەتیی شــەهید «مووســا»

بریتــی بــوو لــەو عیزەتــی نەفســەی کــە لــە هەڵســوکەوتی ڕۆژانەیــەوە

بگــرە تــا وردتریــن الیەنەکانــی ژیانــی و تەنانــەت لــە ڕوخســاریدا بــەدی

دەکــرا .بــڕوا و ئیمــان بــە حەقانییەتــی ڕێبــاز ،غوروورێکــی چێژبەخــش
بــە شۆڕشــگێڕ دەبەخشــێت کــە لەگــەڵ هیــچ چێژێکــی زەوینــی بــەراورد

ناکرێــت .بەگشــتی دەتوانــم بڵێــم ئــەو تایبەتمەندییــە ،قۆناغێکــی گرنگــە لــە
قۆناغەکانــی کەســایەتیی شۆڕشــگێڕ کــە بــە شــێوەیەکی بەرچــاو لــە شــەهید
«مووســا»دا ڕەنگــی دابــووە.

شــەهید «مووســا» کــە لــە ناوچەیەکــی هەســتیاری کوردســتانەوە

هاتبــووە نێــو ڕیزەکانــی حیزبــی دیمۆکــرات ،زۆر بــە زوویــی لــەو ڕاســتییە

تــێ گەیــی کــە حیزبــی دیمۆکــرات زەرفیەتــی لەخۆگرتــن و کارکردنــی
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هەمووانــی تێــدا دەبێتــەوە .هــەر ئــەو تێگەیشــتنەش بــوو وای کــرد کــە
هەمــوو توانــای خــۆی بــۆ ڕاکێشــان و ئاشــناکردنی الوان و کەســایەتییە

دیــار و چاالکەکانــی ناوچەکانــی خــوارووی کوردســتان بــەرەو حیزبــی

دیمۆکــرات و بزووتنــەوەی سیاســیی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بخاتــە گــەڕ و لــەو مەیدانەشــدا تواناکانــی خــۆی ســەلماند و بــوو بــە
ئاڵقەیەکــی پەیوەندیــی گرنگــی حیزبــی دیمۆکــرات و خەڵکــی ئــەو ناوچانــە.

ئــەو دەســتکەوتە ڕێکخراوەیــی و تەشــکیالتییانەی شــەهید «مووســا»
زیاتــر لــە هــەر شــتێک بەرهەمــی ئــەو بڕوابەخۆبــوون و کەرامەتــی نەفســە

بــوو کــە ئامــاژەم پــێ کــرد.

ئامادەییــی هەمیشــەیی شــەهید «مووســا» بــۆ ئــەرک و پێســپێردراوە

حیزبییــەکان و بەتایبــەت بــۆ چوونــەوە بــۆ ناوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان

نــەک تەنیــا بــۆ گەیاندنــی پەیامــی حیــزب بــۆ خەڵکــی کوردســتان ،بەڵکــوو
دەاللــەت لــە گەشــەی بەردەوامــی ڕوحــی شۆڕشــگێڕی لــە «مووســا»دا
بــوو.

بەکورتــی دەتوانــم بڵێــم شــەهید «مووســا» مۆدێلێکــی تەواونوێــن لــە

پێشــمەرگەیەکی خــاوەن غــورووی نیشــتیمانی و بــە بیروبــاوەڕی حیــزب

بــوو کــە قــەدەر نەیهێشــت زیاتــر شــوێنپەنجەی بەســەر بزووتنــەوەی

ڕزگاریخــوازی خەڵکــی کوردســتانەوە دیــار بێــت و بێگومــان بــە
شەهیدبوونیشــی ڕەســالەتی بەردەوامبوونــی ئــەو ڕێبــازەی بــە

هاوســەنگەرانی ســپارد.

ڕوحی شاد و هاوڕێیانی بەردەوام بن.
***
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نەعیم نەجەفی
شــەهید «مووســا» لــە یــەک ڕســتەدا دەتوانــم ئــاوای پێناســە

بکــەم :مێژوویەکــی پیــرۆز ،ســەنگەرێکی پتــەوی کوردایەتــی،

کێلێکــی بڵنــد ،یادێکــی ســەربەرزانە

لــە مێــژووی شۆڕشــی کوردســتاندا کەمــن ئــەو کەســانەی وەکوو شــەهید
«مووســا باباخانــی» قارەمــان و ڕاســتگۆ و خــاوەن بەڵێنــی خۆیــان بــن،
بۆیــە دەتوانــم بڵێــم «مووســا» لــە هــەرە جوانمێرەكانــی كوردایەتــی و
كوردســتانە!
شــەهید «مووســا» ،لــە تافــی الوێتییــەوە ،لــە ناوچەیەکــی تەفریســکراو
و خنــکاو بەدەســتی شــا و شــێخەوە کەڵکەڵــەی کوردایەتــی و خەباتــی
ڕزگاری ،يئەندێشــەی داگیــر کردبــوو .هــەر بۆیــە لــە دوای ســاڵی ١٩٩٩ی
زایینییــەوە لــە ڕیزەکانــی حیزبــی دیمۆکراتــدا قۆڵــی جوانمێــری لــێ هــەڵ
کــرد .دڵنیــام هاوســەنگەرە هــەرە نزیكەكانــی لەســەر ژیانی پێشــمەرگایەتیی
دەنووســن ،مــن تەنیــا لەســەر هەڵوێســت و هەڵســوکەوتی يئــەم تێكۆشــەرە
و بەهــای مێژوویییەکــەی دەنووســم.
شــەهید «مووســا»م لــە نزیکــەوە دەناســی ،لــە مێــژووی خەباتــی
شــارەزام ،لــە ئازایەتــی و کۆڵنەدانــی بــاش بــاش ئــاگادارم ،یەکێــک لــە
جوانمێرتریــن تێکۆشــەرانی کوردســتان بــوو .یەکناســینی مــن و شــەهید
«مووســا» دەگەڕێتــەوە بــۆ دوازدە ســاڵ پێــش ئێســتا ،نزیکــەی حــەوت
ســاڵی کۆتاییــی ژیانیشــی پێوەندیــی نزیکمــان پێکــەوە هەبــوو و ئــاگاداری
زۆر لــە چاالکییەکانــی هــەم.
ســەبارەت بــە شــەهید «مووســا» لــە ڕووی کاری تەشــکیالتی لــە
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باشــووری ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و باوەڕمەندبوونــی بــە کوردایەتــی
و ڕێبــازی حیزبــی دێموکــرات ،دەتوانــم بــەم شــێوەیە باســی بکــەم :هــەر
وەک دەزانــن لــە ناوچەکانــی خــوارووی کوردســتان لــە پــاش ســڕبوون و
دابڕانێکــی چەندیــن ســاڵە لــە وێژمــان و بزووتنــەوەی کــوردی ،لــە بیســت
ســاڵی ڕابــردوودا شۆڕشــێکی ڕۆشــنبیری  -نەتەوایەتــی ســەری هــەڵ دا،
ئەمــەش لــە کاتێکــدا بــوو ئــەو ناوچانــە لــە ڕووی پێکهاتــەوە فــرە مەزهەبــی،
ئایینــی و شــێوەزاری بــوون و هــاوکات ئاســەواری زۆری ئاسیمیالســیۆنی
پێــوە دیــار بــوو ،ئەمــەش دەرفەتــی بــە دوژمــن دابــوو کــە لــەم بابەتــە کەڵکی
نابەجــێ بگرێــت و بتوانێــت جاروبــار کێشــە و کۆســب بخاتــە بــەردەم
ڕۆشــنبیران و چاالکوانانــی کــورد لــەو ناوچەیــەدا .لەنــاو جەنجاڵــی ئــەو
دۆخــەدا ،لــە گەرمــەی خرۆشــانی هەســت و هەڵوێســتی خەفەکراوەکانــدا،
چاالکییەکانــی شــەهید «مووســا» بــە ڕیالیســتی دەبنــم و هەنگاوەکانــی بــۆ
چارەســەریی کێشــەکان لۆژیکــی و ژیرانــە بــوون.
ئەو شــێوازە لە بیرکردنەوەش لەســەر کاری تەشــکیالتی و هەڵســوکەوتی
شــەهید «مووســا» ڕەنگــی دابــووە ،بــە جۆرێــک کــە فــرە کــەس بــە هــەر
بیــر و باوەڕێکــی سیاســی و تەنانــەت لــە دەرەوەی بازنــەی کوردایەتییــش
ڕێزیــان لــە بیــر و بۆچوونەکانــی «مووســا» دەگــرت و هــەر ئەمــەش وای
کردبــوو کــە لــەو ناوچانــەدا کۆمەڵێــک پێوەندیــی فــراوان و بەربــاوی
هەبێــت ،هەمیشــەش خزمەتگــوزاری هــاوڕێ و هاوبیرانــی و هــەر تاکێکــی
کوردســتان بــوو و لــە بەرانبەریانــدا پڕاوپڕ لە ڕاســتگۆیی بــوو و يئەوپەڕی
وەفاداریــی دەنوانــد.
ســەبارەت بــە ڕێبــاز و بیــر و بــاوەڕی سیاســیی خۆشــی ،ئەگەرچــی
مرۆڤێکــی دانەبــەڕاو و کۆڵنــەدەر بــوو لــە ڕێبــازی سیاســی و حیزبیــی
خۆیــدا ،بــەاڵم هەمیشــە پرســی نەتەوەیــی پێــش حیزبایەتــی خســتبوو و
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هــەر ئەمــەش لەنــاو چاالکــوان و ڕۆشــنبیرانی خــوارووی کوردســتاندا
جێگــە و پێگەیەکــی تایبەتــی پــێ بەخشــیبوو.
کــۆی ئــەم تایبەتمەندییانــە «مووســا»یان کردبــووە خــاوەن توانــای
ڕێکخســتنێکی گــەورە کــە شوێندەســتی دیــار بێــت ،هــەر ئەمــەش وای
کــرد کــە ڕێژیمــی داگیرکــەری ئێــران شــەهید «مووســا» بــە مەترســییەک
لــە دژی پیالنــە نەگریــس و بەرژەوەندییــە داگیرکارییەکانــی خــۆی بزانێــت
و پیالنــی تێرۆرکردنــی دابڕێژێــت .بۆیــە شــایانیەتی ڕێــزی لــێ بگیرێــت و
بــە جوانــی لــە الپەڕەکانــی مێــژوودا تێکۆشــان و کەســایەتیی ئــەم هەڤاڵــە
بــاس بکرێــت.
لــە یــەک ڕســتەدا شــەهید «مووســا» لــە یــەک ڕســتەدا دەتوانــم ئــاوای
پێناســە بکــەم :مێژوویەکــی پیــرۆز ،ســەنگەرێکی پتەوی کوردایەتــی ،کێلێکی
بڵنــد ،یادێکــی ســەربەرزانە.
لەکۆتایشــدا یــادی ســەربەرزانەی بــەرز ڕادەگــرم و دەڵێــم؛ مووســا گیــان!
هەرچەنــد بیــرت دەکــەم و جوانمێرییەکانتــم بیــر دەکەوێتــەوە ،تــۆ ئەوەنــدە
گەورەیــت ...ئەوەنــدە پاکیــت ...ئەوەنــدەش مۆراڵــی سیاســیت بــەرز بــەرزە...
دڵنیــام هەتــا يئێمــە لــە ژیانــدا بیــن ،جێگــەت پــڕ نابێتــەوە؛ هەرچەندیــش
دۆخــی شــارەکەت و ناخــی هاوڕێیەکانــت دەخوێنمــەوە ،نــەک خەمــی
شــەهیدبوونت ،بەڵکــوو خەمــی چارەنووســی کرماشــانە نازدارەکــەت
دایگرتــوون!
مووسا گیان!
هیچــی تــرم پــێ نییــە ...جگــە لــەوەی کــە ســەیری پیــرۆزی مێژووەکــەت
و بڵنــدی کێلەکــەت بکــەم.
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ژیال موستەئجیر
دوای مووشــەکبارانی قــەاڵ و لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە برینــداری

هێنابوویــان بــۆ هەولێــر ،بــەاڵم ئــەو بــەو هەمــوو برینــەی
جەســتەیەوە دڵــی دەکــواڵ بــۆ الی هاوســەنگەرەکانی و ئۆقــرەی
نەگــرت و بڕیــاری دا بــە زامــداری بچێتــەوە الیــان ،بەتایبــەت کــە

زۆر بــۆ هاوڕێیــە شــەهیدەکانی دڵبرینــدار بــوو

پێــش هەمــوو شــتیک دڵنیــام کــە شــەهید «مووســا باباخانــی» یــادی لــە

دڵــی هــەزاران ڕۆڵــەی کــورددا هەرمانــە و ڕێگــە و ڕێبــازی بەردەوامــە و

ئاواتــم وایــە کــە ئاواتەکانــی ئــەو بێنــە دی.

لەڕاســتیدا زۆر بیــرم کــردەوە ،مــن یەکــەم جــار کــەی و لــە کــوێ

شــەهید «مووســا»م بینــی ،لــە بیرەوەریمــدا نییــە کــەی و چــۆن و لــە کــوێ

«مووســا»م بینــی و ئەمــە بــۆ خــۆم پرســیارێکی جــددی دروســت کــرد،
هەرچەنــد بیــر دەکەمــەوە و بیرەوەرییەکانــم لێــک دەدەم نایەتــەوە بیــرم،

ئەگــەر بکرێــت و مەجالــم بــدەن بــە گێڕانەوەیەکــی دیکــە یــادی شــەهید
«مووســا» بــەرز ڕابگــرم.

شــەهید «مووســا» هاوڕێی زۆر نزیکی هاوســەرەکەم واتە «ئەرســەالن

یارئەحمەدیـ»ـــیە ،بۆیــە هاتووچۆمــان هەبــوو ،هــەر کاتێــک ڕێگــە و مەجــال

هەبووایــە یەکمــان دەدی ،بەتایبــەت کــە ئێمــە لە شــاری هەولێر گیرســاینەوە

زیاتــر هاتووچۆمانــی دەکرد.

ڕۆژی ١٧ی خەرمانانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی بەداخــەوە کــە مووشــەکبارانی

بنکەکانــی حیزبــی دێموکــرات کــرا و زۆرێــک لــە هاوڕێیان شــەهید و بریندار
بــوون« ،مووســا»یش لەنێــو بریندارەکانــدا بــوو ،ژمارەیەک لــە بریندارەکان

ڕەوانــەی شــاری هەولێــر کرابــوون ،ئێمــە زانیمــان «مووســا»یش لەنێــو
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بریندارەکاندایــە ،لەبــەر ئــەوەی لــە ناوخــۆی ڕۆژهەالتــی کوردســتان نامــە
و تەلەفۆنــی زۆرمــان بــۆ دەهــات کــە هەواڵــی «مووســایا»ن دەپرســی و

لەگــەڵ بەداخبــوون بــۆ شــەهیدبوونی هاوڕێیــان ،پەرۆشــی «مووســا» و
هاوڕێیانــی دیکــە بــوون ،بڕیارمــان دا ســەرەڕای قەرەباڵغــی و حاڵەتــی

لەنــاکاوی نەخۆشــخانەکە ،بچیــن ســەردانی «مووســا» و هاوڕێیــان بکەیــن.
دوای هەوڵدانێکــی زۆر پێــم وایــە ڕۆژی دووهــەم توانیمــان بچینــە

نەخۆشــخانەکە ،ناوونیشــانی ژووری «مووســا»مان پرســی ،بەاڵم تەواوی

نەخۆشــخانەکە گەڕایــن نەمانتوانــی بیدۆزینــەوە و هیــچ کــەس نەیدەزانــی
لــە کوێیــە.

زۆر تەلەفۆنمــان بــۆی کــرد ،مۆبایلیشــی کوژابــووەوە زۆر نیگــەران

بوویــن ،پێمــان وا بــوو لەوانەیــە برینــی قــورس بــووە و بردوویانــە بــۆ

ژووری تایبــەت و یــان نەخۆشــخانەی دیکــە...

ناچــار بوویــن لــە هاوڕێیانــی کۆیــە هەواڵمــان پرســی ،زانیمــان کــە

«مووســا» نەخۆشــخانەی بەجــێ هێشــتووە و گەڕاوەتــەوە بــۆ کۆیــە .ئەمــە
هــەر الی ئێمــە پرســیار بــوو ،دوای ســێ  -چــوار حەفتــە «مووســا» هــات

بــۆ ماڵمــان ،یەکســەر یەکــەم پرســیار ئــەوەم لــێ پرســی کــە بۆچــی بــەو

حاڵــەوە نەخۆشــخانەت بەجــێ هێشــتووە و ئێمــەت ئــاگادار نەکــردووە و
ڕۆیشــتووی بــۆ کۆیــە ،بزەیەکــی کــرد و وتــی؛ هــەر کەســێکی دیکــە لــە

جێگــەی مــن بوایــە نەیدەتوانــی هاوڕێیانــی لــە قــەاڵی دێموکــرات بەتەنیــا
بــن و لەســەر تەختــی نەخۆشــخانە بخەوێــت .ئــەو بــەو هەمــوو برینــەی

جەســتەیەوە دڵــی دەکــواڵ بــۆ الی هاوســەنگەرەکانی و ئۆقــرەی نەگــرت و
بڕیــاری دا بــە زامــداری بچێتــەوە الیــان ،بەتایبــەت کــە زۆر بــۆ هاوڕێیــە

شــەهیدەکانی دڵبرینــدار بــوو...

هەمیشــە ئــەم هەڵوێســتەی شــەهید «مووســا»م لەبیــرە ،ئــەم هەڵوێســتە

و شــێوازی تایبەتــی تێکۆشــانی «مووســا» ئــەوی لــەالی مــن کردبــوو بــە
شۆڕشــگێڕێکی ڕاســتەقینەی...
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ئەرسەالن یارئەحمەدی
شــەهید مووســا بــەردەوام پێوەنــدی لەگــەڵ کەســایەتی،

هونەرمەنــد ،چــاالکان و تەنانــەت ڕیشســپییەکانی ناوچەکانــی
خــوارووی کوردســتان دروســت دەکــرد و دەیویســت پەیامــی ئــەو
ڕێبــازەی کــە گرتوویەتــە پێــش بــە هەمــوو چیــن و توێــژەکان

بگەیەنێــت

شەهید «مووسا» خولیای کارکردن و فێرکردنی خەڵک بوو.
لەبیرمــە تــازە دەورەی فێرگــەی ســەرەتاییم تــەواو کردبــوو ،چووبــووم
بــۆ قــەاڵ ،هاوڕێیەکــی پارێــزگاری لەگەڵــم بــوو لــە نــاکاو «مووســا»ی لەنێــو
قــەاڵ بینــی و وتــی ئــەوە خەڵکــی الی ئێوەیــە و بانگــی کــرد و چــاک و
چۆنیمــان کــرد ،ئــەوە بــوو بــە دەســتپێکی ناســینی ئێمــە.
لــە مــاوەی ئــەو پانــزە ســاڵەی کــە مــن و «مووســا باباخانــی» هــاوڕێ
بووین ،زۆر کاری هاوبەشــمان کردوە و بەردەوام من شــتی لێ فێربووم.
شــەهید «مووســا» حــەزی نەدەکــرد بێــکار بێــت ،بــەردەوام هەوڵــی دەدا
خــۆی ســەرقاڵ بــکات ،بەتایبــەت بــە کاری ڕێکخســتن و کاری میدیایــی کــە
زۆر حــەزی لــەو دوو کارە بــوو و بەحــەق لــە هــەر دوو کارەکەشــیان زۆر
خزمەتــی گــەورەی بــە دێموکــرات کــردووە و شــوێنپەنجەی بەتایبــەت لــە
ناوچەکانــی خــوارووی کرماشــان دیــارە.
یەکێــک لــە تایبەتمەندییــە هــەرە باشــەکانی شــەهید «مووســا باباخانــی»
ئــەوە بــووم کــە ســەرباری ئــەوەی بــەردەوام هەوڵــی دەدا کــە شــتی نــوێ و
بەتایبــەت لــە بــواری ڕاگەیانــدن فێــر بێــت ،ئــەوە بــوو کــە هەرچییــش فێــری
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دەبــوو بەدڵــەوە حــەزی دەکــرد کــە فێــری کەســانی دیکــە و بەتایبــەت ئــەو
گەنجانــەی کــە لــە دەوروبــەری بــوون بــکات ،دەتوانــم بڵێــم ئــەوە یەکێــک
لــەو خااڵنــە بــوو کــە شــەهید «مووســا»ی لــە زۆر کەســی دیکــە جیــا
دەکــردەوە.
وەک باســم کــرد شــەهید «مووســا» بــەردەوام هەوڵــی دەدا کــە
چــاالک بێــت .یەکێکــی دیکــە لــە تایبەتمەندییەکانــی ناوبــراو ئــەوە بــوو کــە
بــەردەوام پێوەنــدی لەگــەڵ کەســایەتی ،هونەرمەنــد ،چــاالکان و تەنانــەت
ڕیشســپییەکانی ناوچەکانــی خــوارووی کوردســتان دروســت دەکــرد و
دەیویســت پەیامــی ئــەو ڕێبــازەی کــە گرتوویەتــە پێــش بــە هەمــوو چیــن
و توێــژەکان بگەیەنێــت و هەمیشــەش بــە ئــەو پێشــمەرگانەش کــە خەڵکــی
ناوچەکانــی خــوارەوە بــوون یــەک لــەوان بــە منــی دەوت کــە ئێمــە نابێــت
بــۆ درێژەدانــی خەبــات بیانــوو بهێنینــەوە و دەبێــت بــە مانەوەمــان پێگەمــان
بەهێزتــر بکەیــن.
ئــەم تایبەتمەندییانــەی «مووســا» بــووە هــۆی ئــەوەی کــە ناوەنــدە
تێرۆریســتییەکانی ڕێژیمــی داگیرکــەری ئیــران لــە کرماشــان بــەردەوام لــە
هەوڵــی تیرۆرکردنــی ناوبــراو بــن کــە بەداخــەوە دواجــار توانییــان ئــەو
کارە بکــەن .شــەهیدبوونی «مووســا باباخانــی» ڕاســتە کــە بۆشــایییەکی
گــەورەی لــە ناوچەکانــی خــوارووی کوردســتان دروســت کــرد ،بــەاڵم
شــەهید «مووســا» ڕەگ و ڕیشــەی ڕێبازەکــەی لــەو ناوچانــە داکوتــاوە
و هەرچەنــد خــۆی بــە جەســتە المــان نەمــاوە ،بــەاڵم دڵنیــام ڕۆژێــک هیــوا
و خولیاکانــی شــەهید «مووســا» لــە ناوچەکانــی خــوارووی کوردســتان
بــەدی دێــت.
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شۆڕش شاباز
شــەهید «مووســا» زۆر خوازیــار و پێداگــر بــوو لەســەر چاالکیی

پێشــمەرگانە لــە ناوچەکانــی کرماشــان و ئیالمدا .هەموو پێشــنیار
و ڕێکارەکانــی چۆنیەتیــی ئــەو چاالکییانــەی بــە جددیەتێکــی

تــەواوەوە وەر دەگــرت و هەوڵــی بەئەنجامگەیاندنیانــی دەدا

ئــەوکات کــە حیزبــی دێموکــرات قــەرار بــوو بەرنامەیــەک بــە نــاوی
«بێســتوون» لــە تەلەویزیۆنــی تیشــک بەڕێــوە بەرێــت ،دوای ماوەیــەک
شــەهید «مووســا» بــوو بــە پێشکەشــکاری ئــەو بەرنامەیــە و قۆناغێکــی
نــوێ لــە چاالکییــە سیاســییەکانی مــن و شــەهید «مووســا» دەســتی پــێ
کــرد ،کاتێــک هــەوڵ و تێکۆشــانی ئــەو بەڕێــزەم لــە کاروبــاری پێوەندیــدار
بــە شــارەکانی کرماشــان و ئیالمــەوە بینــی ،ئیتــر لــە هەر یەکدیتــن و پێکەوە
کارکردنێکــدا بــەدڵ و بەگیــان کار و پێشــنیارەکانیم لــە پێنــاو بەرنامەکانــدا
جێبەجی دەکرد .چاالکییە سیاســییە هاوبەشــەکانمان و دواتر بەشــداریمان
لــە کۆبوونــەوە فەرمییەکانــی حیزبــدا بــوو بــە هــۆی نێوانخۆشــییەکی
بێوێنــەی مــن و شــەهید «مووســا» .لــە زۆربــەی بەرنامــە تەلەفزیۆنییەکانــی
تایبــەت بــە ئامانجەکانــی حیــزب و لــە باڵوکردنەوەکانیشــیدا ڕۆڵــی میــوان
و ڕوڵــی پێشکەشــکار لــە نێوانمانــدا بەپێــی شــارەزایی و دۆخــی کاتیــی
بابەتــەکان دەستبەدەســت دەکــرا و گرنــگ پێکانــی ئامانجــی بەرنامــەکان
بــوو .زۆربــەی وتووێژەکانمــان بابەتــە سیاســییەکانی ڕۆژ و هاوبیــری
و جیــاوازی لــە بۆچوونەکانمانیــش لــە چوارچێــوەی دیسکۆرســێکی
پرۆفیشــناڵدا بــوو.
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شــەهید «مووســا» ســیمبۆلی کەســایەتییەکی حیزبــی و بەبــاوەڕ و
شۆڕشــگێڕ بــوو ،هەمــوو کات و لــە هەمــوو شــوێنێک تەنانــەت بــەر لــە
شــەهیدبوونی ئــەو کەســایەتییە خۆشەویســتە ،بــاوڕم بــە کەســایەتیی
شۆڕشــگێڕ و ئەخالقــی پێشــمەرگانەی ئــەو شــەهیدە نەمــرە بــووە و
ئامــاژەم پــێ کــردووە.
لــە ڕەوتــی بەڕێوەبردنــی چاالکییەکانمــان لــە پارێزگاکانــی کرماشــان و
ئیــام و لوڕســتان ،لەســەر ئــەوەی کــە هــاوکات لەگــەڵ پێڕاگەیشــتن بــە
کاروبــاری ئەندامانــی تەشــکیالتی حیــزب ،لەگــەڵ کەســایەتییە فەرهەنگــی
و هونــەری و ئەدەبییەکانــی دیکــەی ئــەو دەڤەرانــە پێوەندیمــان هەبێــت بــە
ئامانجــی پەرەپێــدان و بەرباڵوتــر کردنــی ئەرکــە نیشــتمانییەکان ،هــاوڕا
بوویــن.
شــەهید «مووســا» زۆر خوازیــار و پێداگــر بــوو لەســەر چاالکیــی
پێشــمەرگەکانمان لــە شــارەکانی کرماشــان و ئیالمــدا .هەمــوو پێشــنیار
و ڕێکارەکانــی چۆنیەتیــی ئــەو چاالکییانــەی بــە جددیەتێکــی تــەواوەوە
وەر دەگــرت و هەوڵــی بەئەنجامگەیاندنیانــی دەدا و هەمــووان شــایەتی
کاریگەریــی تێکۆشــانی بێوچانــی ئــەو شــەهیدەن لــەو دوو پارێزگایــە.
ڕاســتە کــە «شــەهید مووســا» بــە جەســتە لەنێــو پێشــمەرگەکانی حیزبــدا
نەمــاوە و هەمــووان بــە قۆاڵیــی هەســت بــە نەبوونــی دەکەین ،بــەاڵم ڕێبازی
ئــەو شــەهیدە وەرزێکــی نــوێ بــوو بــۆ چاالکییەکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
پارێزگاکانــی خــوارەوەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئــەو ڕێبــازەش تاکــوو
گەیشــتن بــە ڕزگاریــی کوردســتان هــەر زینــدووە.
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گەالوێژ پەیڕەوان
شــەهید مووســا کەســێکی بەرچاوتەنــگ نەبــوو ،بەنیســبەت

کاری میدیایییــەوە .ئــەوەی خــۆی و بــە هــەوڵ و ســەلیقەی خــۆی
فێــری دەبــوو ،زۆر بــە ســینگفراوانییەوە ئــەو ئەزموونانــە بــۆ
هاوکارەکانــی بگوازێتــەوە

ڕاســتیی ژیانــی مــرۆڤ وایــە ،کــە هــەر مرۆڤێــک کۆمەڵێــک تایبەتمەندیــی
(ئەرێنــی و نەرێنــی) بــاش و خراپــی هەیــە ،کــە پێناســەن بــۆ کەســایەتیی
مــرۆڤ.
جــا خۆشــبەحاڵی ئــەو کەســانەی کــە خاڵــە ئەرێنــی و باشــەکانیان
زۆرتــرن و لەنــاو کۆمەڵگــەدا بــەو تایبەتمەندییــە باشــانە دەناســرێنەوە و
پێناســە دەکرێــن و یــان لــە دوای مەرگییــان وەک ســەرماییەکی مەعنــەوی
بۆیــان دەمێنێتــەوە.
دەبــێ بڵێــم :شــەهید «مووســا باباخانــی» یەکێــک لــەو مرۆڤانــە بــوو کــە
تایبەتمەندییــە بــاش و ئەرێنییەکانــی ئەوەنــدە زۆر و بەرچــاون ئەگــەر
بمانهەوێــت باســیان بکەیــن و لەســەریان بدوێیــن ،ئــەوە زۆر هــەڵ دەگرێــت
و بــە دڵنیاییــەوە کاری نووســینێکی وا کــورت نییــە و ناشــتوانین هەقــی
خــۆی پــێ بدەیــن ،بــەاڵم بــەو حاڵــەش دەکرێــت بــە کورتــی و لــە چەنــد
گۆشــەنگاوە ســەرنج بخەینــە ســەر چەنــد الیەنــی ژیــان و خەباتــی هــاوڕێ
«مووســا» و بــاس لــە چەنــد تایبەتمەندییەکــی بکەیــن.
شــەهید «مووســا» ئەوەنــدە تایبەتمەندیــی جــوان و شۆڕشــگێڕانەی
هەبــوون ،کــە مــن هــەم وەک هــاوڕێ و هاوســەنگەری حیزبــی بەگشــتی و
هەمیــش وەک هــاوکار لــە کوردکانــاڵ کــە چەنــد ســاڵ پێکــەوە لــەو ئۆرگانــە
کارمــان کــردووە ،زۆر خاڵــی جوانــم تێــدا بــەدی کــردووە ،ئەگــەر بمهەوێــت
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بــە وردی باســیان لــێ بکــەم ،ڕەنگــە زۆر بگرێــت و نەتوانــم لــەو چەنــد
وشــەیەدا جێگەیــان بکەمــەوە و هەقــی خــۆی پــێ بــدەم ،هــەر بۆیــە بــە
شــێوەیەکی گشــتی بــاس لــە کەســایەتی و چەنــد تایببەتمەندییەکــی دەکــەم.
«مووســا باباخانــی» ئــەو الوە کرماشــانییە بــوو کــە بــە دڵێکــی پــاک و
هەســتێکی گەرمــی نەتەوەیــی و شۆڕشــگێڕانەوە هاتــە ڕیــزی خەباتکارانــی
حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان و خەباتــی خــۆی دژی داگیــرکاری و زوڵــم
و ســتەمی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــەم ســەنگەرەدا دەســت پــێ کــرد.
شــەهید «مووســا» باوەڕێکــی قووڵــی بــە ئــازادی و مافــی نەتەوەکــەی
هەبــوو ،هــەر بۆیــەش خەبــات بــۆ بەدەســتهێنانی ئــەو مــاف و ئازادییانــەی
بــە ئەرکــی سەرشــانی الوان دەبینــی و لــەو پێناوەشــدا خــۆی بــە ئەرکــدار
دەزانــی و لــە هــەر ڕێگەیــەک بــۆ خەبــات و بەربەرەکانێیــەک دژی ڕێژیمــی
ئێــران ســڵی نەدەکــرد .باوەڕمەندیــی شــەهید «مووســا» بــە ڕەهەنــدە
جۆراوجۆرەکانی خەبات ڕێژیمی ئیســامیی ئێران ئەرکی ئەویان قورســتر
کردبــوو ،هــەر بۆیــە خەباتــی پێشــمەرگانەی لــە چەنــد ســەنگەری جیــاوازدا
پــەرە پــێ دەدا .ئــەو وەک کادری تەشــکیالت هەمــوو کات لەگــەڵ خەڵکــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەگشــتی و ناوچەکانــی خــوارووی کوردســتان
بەتایبەتــی لــە پێوەنیدیــدا بــووە و هەوڵــی وشــیارکردنەوە و ڕێکخســتنی
الوانــی دەدا .ســەنگەرێکی دیکــەی خەباتــی هــاوڕێ «مووســا» ڕاگەیانــدن
و میدیــا بــوو ،کــە بــە هــەق دەبــێ بڵێــم؛ لــەو سەنگەرەشــدا زۆر مانــدوو
بــوو ،زۆری زەحمەتــی تێــدا کێشــا .ئــەو لەگــەڵ ئــەوەی کــە ڕاگەیاندنــی بــە
ئەکادیمی نەخوێندبوو ،بەاڵم ئەو شەوق و خولیایەی بۆ کاری ڕاگەیاندن
هەیبــوو لــە الیــەک و تێڕوانینــی بــۆ ڕاگەیانــدن وەک ســەنگەرێکی قاییــم بــۆ
خزمــەت بــە نەتــەوە و نیشــتمان لــە الیــەک و ڕەتکردنــەوە و لەقاودانــی
سیاســەتەکانی ڕێژیمــی داگیرکــەری کوردســتان لــە الیەکــی دیکــەوە وایــان
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لــە «مووســا» کردبــوو کــە زۆر تریــن کاتــی خــۆی بــۆ کار لــەو بــوارەدا
تەرخــان کــرد .ئــەو هــەردەم لــە بیــری بەرنامــەی تــازە و جیــاوازدا بــوو بــۆ
ئــەوەی زۆرتریــن کاریگەریــی لەســەر مێشــک و هــزری بینەرەکانــی هەبێــت.
دەیــان بەرنامــەی جۆراوجــۆر و بەپێــزی کوردکانــاڵ کــە ئــەو ئامــادەکار و
پێشکەشــکاریان بــوو ،شــایەتی ئــەو ڕاســتییەن.
شــەهید «مووســا» هــەم وەکــوو پێشــمەرگە و هەمیــش وەکــوو ڕێبەرێــک
بــاوەڕی قووڵــی بــە خەبــات و تێکۆشــانی سیاســی و نیزامــی و حــزووری
پێشــمەرگە لــە نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا هەبــوو،
هــەر بۆیــەش هەمــوو کاتێــک و بــەدڵ و گیــان ئامــادەی هــەر جــۆرە
ئــەرک و پێســپێردراوێک بــوو کــە حیزبەکــەی بــۆی دیــاری کردبــا .مــن لــە
ســەرەوە و بەگشــتی و بەکورتــی باســی کەســایەتیی شــەهید «مووســا»م
کــرد ،بــەاڵم پێــم خۆشــە لــەم بەشــەدا ئامــاژە بــە چەنــد تایبەتمەدنیــی
شــەهید «مووســا» بکــەم کــە لــە ڕەوتــی کاری ڕۆژانــەم لەگەڵیــدا ســەرنجی
ڕادەکێشــام .هــەر وەکــوو لــە پێشــدا ئامــاژەم پــێ کــردوە ،مــن و شــەهید
«مووســا» ماوەیەکــی زۆر لــە کوردکانــاڵ پێکــەوە هــاوکار بوویــن و
بەتایبەتیــش لــە بەشــی بەرهەمهێنــان کــە وەکــوو ئامــادەکار و پێشکەشــکار
ســەروکارمان لەگــەڵ یەکتــر زیاتــر بــوو ،ماوەیەکیــش ئــەو بەرپرســی ئــەو
بەشــەبوو .یەکێــک لــەو تایبەتمەندییانــە ئــەوە بــوو کــە ئــەوەی لــە کاری
ڕاگەیانــدن فێــری دەبــوو و یــان دەیزانــی زۆر بــە دڵفراوانییــەوە دەیبەخشــی
بــە ئەوانــی دیکــە ،واتــە
کەســێکی بەرچاوتەنــگ نەبــوو بەنیســبەت کاری میدیایییــەوە.
ئــەوەی خــۆی و بــە هــەوڵ و ســەلیقەی خــۆی فێــری دەبــوو ،زۆر بــە
ســینگفراوانییەوە پێشکەشــی هاوکارەکانــی دەکــرد .زۆر هەوڵــی دەدا کــە
دەســتی کەســانی دیکــە بگرێــت و بیانهێنێتــە بــواری ڕاگەیاندنــەوە ،ئەوەشــی
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هــەم بــە کردنــەوەی دەورە بــۆ ئەوانــەی تــازە دەهاتنــە بوارەکــەوە و هــەم
بــە ڕێنوێنــی و ئامادەکردنــی بەرنامــە بۆیــان پشــتی دەگرتــن و خــۆی
لەگەڵیــان مانــدوو دەکــرد .هەمیشــە و بــە بەردەوامــی پێشــنیاری تــازە
و جوانــی دەخســتە پێــش ئامــادەکارەکان بــۆ ئــەوەی کــە تازەگــەری بــە
بەرنامەکانیانــەوە دیــار بێــت و زیاتــر ســەرنجی بینــەر ڕابکێشــن.
تایبەتمەندییەکــی دیکــەی ئــەوە بــوو کــە هەمــوو کات لــە هەوڵــی
خۆپێگەیاندنــی خۆیــدا بــوو ،ئــەو لــە بــواری جۆراوجــۆردا دەیخوێنــدەوە و
مۆتااڵی دەکرد و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئاســتی زانیاریی سیاســی ،تەشــکیالتی
و نیزامی خۆی پەرە پێدەدا و هیچکات لە فێربوون و خۆپێگەیاندنی خۆی،
مانــدوو نەدەبــوو  .هــەر ئــەو هــەوڵ و خۆپێگەیاندنانــەش بوونــە هــۆکاری
ئــەوەی «مووســا»ی الوی دێموکــرات زۆر بــە زوویــی پلە تەشــکیالتییەکان
ببڕێــت و بگاتــە ئاســتی ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان .تایبەتمەندییەکــی دیکــەی ئــەوە بــوو کــە زۆر خاکــی و خۆمانــە
هەڵســوکەوتی دەکــرد ،ئــەو هــەم لەگــەڵ هــاوڕێ و هاوکارەکانــی زۆر بــە
خۆمانــە و خاکــی هەڵســوکەوتی دەکــرد و هەمیــش لەگــەڵ پێشــمەرگەکان
بەگشــتی ،ئــەوەش وای کردبــوو کــە هــەم هاوکارەکانــی حــەز بــە کارکــردن
لەگەڵــی بکــەن و هەمیــش پێوەندییەکــی بــاش و خۆشــی لەگــەڵ کادر و
پێشــمەرگەکان بەگشــتی هەبێــت و هەمــووان خۆشــیان بوێــت و ڕێــزی
بگــرن و ڕاوێــژی پێــب کــەن.
لــە کۆتاییــدا و لــە یەکــەم ســاڵی شــەهیدبوونی هــاوڕێ «مووســا
باباخانــی» بــە دەســتی بەکرێگیراوانــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران ،ســاو
دەنێــرم بــۆ گیانــی پاکــی ،یــاد و نــاوی لــە دڵمانــدا بــە نەمــری دەمێنێتــەوە.
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الوان جەوانمەردی
شــەهید مووســا لەگــەڵ ئــەوەی پلەوپایــەی تەشــکیالتیی لــە

ئێمەمانــان ســەرتر بــوو ،بــەاڵم هەتــا بڵێــی کوڕێکــی خاکــەڕا و

کۆمەاڵیەتــی بــوو ،ئــەوەش وای کردبــوو ئازیــز و خۆشەویســتی
هەمــوو پێشــمەرگە تازەالوەکانیــش بێــت

لـ ه مێــژووی مرۆڤایهتیــدا هیــچ گـهل و كۆمهڵگەیـهك نییهســاكار و ئاســان

گهیشــتبێت ه كهنــاری ئارامــی ،هـهر نهتهوهیـهک كـ ه ئاســتێكی درهوشــاوهیی

و ناوبهدهرهوهیــی تۆمــار كــردو ه بــ ه گۆڕهپانــی بهربهرینــی ئــازار و
ڕهنجــدا تێپهڕیــو ه و لهخۆبوردوویــی نوانــدوه و ههرگیــز لــ ه تێچــووی

ڕێــگای ئــازادی ســڵی نهكــردوه .ئــەو نەتەوانــە ئازیزتریــن ڕۆڵەکانــی خۆیــان
بەختــی ئــەم دەســکەوتانە کــردوە .نەتــەوەی ئێمــەش لەمێــژ ســاڵە ...چەنــد

ســەدەیەکە بــۆ ئــەو ئامانجــە خەبــات دەکات و قوربانیــی دەدات .نەتــەوەی

کــورد لــەم ڕێیــەدا شــکان و ســەرکەوتنی بــووە ،گەلــێ دەسکەوتیشــی
تۆمــار کــردوە کــە بێگومــان ئــەو دەســکەوتە مێژووییانــە بهرههمــی ڕهنــج
و ئارەقــە و خوێنــی پاکتریــن و باشــترین ڕۆڵهكانــی گەلــە .مووســا باباخانــی

یەکێــک لــەو ڕۆڵــە بەئەمــەگ و نەســرەوتووانەی گەلەکەمــان بــوو.

زســتانی ســاڵی  1396بــوو کــە بــۆ یەکــەم جــار لــە شــاخە ســنوورییەکانی

هەڵگــورد کوڕێکــی جوانخــاس بــە قەاڵفەتێکــی جوانمێرانــە و بــە واتــای

مانــا پێشــمەرگەم لەنێــو کــۆڕی گەرمــی هاوڕێیانــدا بینــی .لەمێــژ بــوو نــاوم
بیســتبوو ،بــەاڵم ئــەوە یەکەمجــار بــوو کــە لــە نیزیکــەوە دەمدیــت .ئــەو ڕۆژە

زســتانییەمان بــە باســی گەرموگــوڕ پــڕ کــردەوە و کاک مووســا گەرایــەوە

قــەاڵی دێموکــرات لــە کۆیــە .ئیــدی ئەمــن بەهــۆی کار و ئەرکەکانــم لــە شــاخ
هەتــا دوای مووشــەکبارانی قــەاڵ و گواســتنەوەی شــوێنی کارەکــەم بــۆ
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قــەاڵ کاک مووســام نەدیتــەوە .تێکەاڵویــی ئەمــن و مووســا ئیــدی لێــرەوە

دەســتی پــێ کــرد و بوویــن بــە هاوڕێــی زۆر نیزیکــی یەکتــری.

مووســا یەکێــک لــەو هەڵکەوتووانــەی گەلــی کــورد بــوو کــە بــێ دوودڵــی

ئەرکــی پێشــەنگایەتیی خســتبووە ســەر شــانی خــۆی و بــەرەو وەدیهێنانــی

ئامانــج پیرۆزەکــەی هەنــگاوی هەڵدێنــا .ئــەو جیــا لــەوەی پێشــمەرگەیەکی
بەدڵ و چاونەترس بوو ،بەهۆی کاری مێدیایی و ئەرکەکانی ڕێکخستنەوە

بــە تایبــەت لــە ناوچــەی کرماشــان ،هــەم لەنێــو خەڵکــدا جێگــە و پێگــەی
تایبەتیــی خــۆی چــێ کردبــوو ،هــەم ئەوانــەش چــاو و ســەرنجی دوژمنــی

لەســەر کــۆ کردبــۆوە.

شــەهید مووســا لەگــەڵ ئــەوەی پلەوپایــەی تەشــکیالتیی لــە ئێمەمانــان

ســەرتر بــوو ،بــەاڵم هەتابڵێــی کوڕێکــی خاکــەڕا و کۆمەاڵیەتی بــوو ،ئەوەش
وای کردبــوو ئازیــز و خۆشەویســتی هەمــوو پێشــمەرگە تازەالوەکانیــش
بێــت.

باباخانــی ڕوحێکــی نەســرەوتووی شۆڕشــگێری هەبــوو .هەمیشــە

تامــەزڕۆی چوونــەوە بــۆ ناوچــە و چــاو پێکەوتــن لەگــەڵ خەڵکــی خــۆواڵت
بــوو .بەهــاری پارەکــە و چەنــد مانگێــک بــەر لــە شــەهیدبوونی ڕۆژێــک هــات
و دوتــی الوە بەتەمــای چوونــەوەم .منیــش دمودەســت گوتــم بــرای بابــم

حەســاومان لەســەر بکــە ،ئێمــەش هەیــن .بــە پێکەنینــەوە گوتــی هەوشــاری
بــە شــەهیدکردنت ئــەدەم ،ناوچــەی ئێمــە ئەســتەمە و ڕێژیــم زۆر لەســەری

حەساســە .گوتــم ئــەوە خەباتــە و چوونــەوەش ڕێگــەی هــات و نەهــات،
بــۆ هەمــوو شــتێک لەگەڵــم .گوتــی هــەوڵ دەدەم هاوڕێیانــی بەرپــرس لــە

ســەرەوە قایــل بکــەم لــە هاوینــدا ســەفەرەکە بکەیــن.

هاویــن هــات ،خافــڵ لــەوەی مووســاکەمان بارگەوبنــەی ســەفەرێکی

ئەبەدیــی تێکــەوە پێچــاوە ...هەواڵــە ناخــۆش و جەرگبڕەکــە هەمــوو قــەاڵ

و زۆر زوو گشــت کوردســتانی داگــرت .بــاوەڕم نەدەکــرد کــە هەڵــۆ چنــگ
بەگڕەکــەی دێموکــرات و هاوڕێــی شــەوانی تەنیایــی قــەاڵم ئــاوا ئاســان ئــاوا
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بــە دەســتی غــەدر و تــاوان لەکیــس چووبــێ ...بــەاڵم لەگــەڵ ڕاســتییەکان
هیــچ ناکــرێ ...بەڵــی دوژمــن توانیبــووی زەفــەری پــێ ببــا ،خــۆی لــێ نیزیــک

بکاتــەوە و لــە ئێمــەی بســتێنێت.
هاوڕێم!

تــۆ گەیشــتی بــە لووتکــەی مڕۆڤبوونــت ،ئەمنیــش دڵنیــات دەکەمــەوە

ئــەو ســەنگەرە ئــاوەدان ڕادەگریــن و تــا گەیشــتن بــە ئامانجەکانــت ناهێڵیــن
چەکــی شــانت بکەوێتــە ســەر عــەرزی.

***

شەهریار تەهماسبی
لــە کرماشــان کەســێک نەبــوو دەسبەســەر کرابــێ و لــە

لێکۆڵینەوەکانــدا پرســیاری مووســای لــێ نەکرابێــت .ئــەوە
كــە مووســا چــۆن توانیویەتــی لــەم ئاســتە فراوانــەدا لەنێــو

چااڵکوانانــی کرماشــانی پەیونــدی و پێگــەی هەبێــت بــۆ دەزگا

ئەمنیەکانــی ئێرانیــش جێــی پرســیار و تێڕامــان بــوو

ڕۆژی ١٧ی گەاڵوێــژی ســاڵی  ١٤٠٠باڵوبوونــەوەی هەواڵێــک

ڕایچەڵەکانــدم کــە تاکــوو ئێســتاش ناتوانــم بــاوەڕ بکــەم؛ ئەویــش تیــرۆری

مووســا باباخانــی لــە هەولێــر بــوو .ئەوکاتــەی هەواڵەکــەم بیســت یەکســەر

ئــەو ڕۆژانــەم وەبیــر هاتــەوە ک لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیســبووک مووســام

ناســی و جاروبــار ســەبارەت بــە چاالکییــەکان لــە کرماشــاندا ئاڵۆگــۆڕی
ڕاو بۆچوونمــان دەکــرد و بــەردەوام گوێمــان لــە پێشــنیارەکانی یەکــدی

دەگــرت .تــەواوی ئەمانــەم وەك درامایــەک دەهاتــە بەرچــاوم ،تــەواوی قســە
خۆشــەکانی و پێکنینەکانــی ،وزە و ئیــرداەی لەبننەهاتــووی کــە لــە پــاش
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ئــەو هەمــوو ســاڵە لــە خەبــات کۆڵــێ نەدابــوو ،هــەر ئەمــەش وای کردبــوو
ببێتــە پاڵنــەر و هــۆی دڵگەرمیــی ئێمەمانــان و کەشــێکی زۆر نزیــک لــە
هاوڕێیەتــی لــە نێوانمــدا ســاز بێــت و ســەرەڕای جیــاوازی فیکــری بــەاڵم

الی ئێمــە ببێتــە کەســێکی خۆشەویســت و جێــی ڕێــز و قــەدردار.

لــە ســاڵەکانی  ٩٦و ٩٧ی هەتــاوی كــە شــەپووڵی دەسبەســەرکردنی

چااڵکوانــان لــە ڕۆژهــەاڵت گەیشــتبووە لووتکــە ،لەکرماشــاندا کەســێک
نەبــوو كــە دەسبەســەر کرابێــت و لــە لێکۆڵینەوەکانــدا پرســیاری مووســای

لــێ نەکرابێــت ،وە ئــەوە كــە مووســا چــۆن توانیویەتــی لــەم ئاســتە فراوانــەدا
لەنێــو چااڵکوانانــی کرماشــانی پەیونــدی و پێگــەی هەبێــت بــۆ دەزگا
ئەمنیەکانــی ئێرانیــش جێــی پرســیار و تێڕامــان بــوو!

شەهید مووسا کەسێکی پڕ لە وزە و پڕکار و ڕێکخەر بوو.

ســاڵی  ٩٧پــاش دەسبەســەربوون و ئازادکرانــم لــە بەندیخانــە ،بڕیــارم

دا كــە ئێــران بەجــێ بهێڵــم و ڕوو لــە باشــووری کوردســتان بکــەم ،پــاش
گەیشــتنم بــە باشــووری کوردســتان پەیوەندیــم بــە مووســاوە کــرد و لــە

ماڵــی هاوڕێیەکــی هاوبەشــمان هــات بــۆ ســەردانم ،ئــەوەش یەکێــک لــە
تایبەتمەتدیەکانــی مووســا بــوو لــە هــەر شــوێنێک ببیســتایە کەســێک لــە

کرماشــان و ئیالمــەوە پەنــای بــۆ باشــوور هێنــاوە ،لــە زووتریــن کاتــدا

ســەردانی دەکــرد و ئەوەنــدەی لــە توانایــدا بووایــە هاوکاریــی دەکــرد.
منیــش لــەو دیــدارە زۆر خۆشــحاڵ بــووم بــەاڵم لــە دڵپاکــی و متمانەکردنــی
ڕادەبــەدەری مووســا بــە دەوروبــەری زۆر دڵخــۆش نەبــووم ،ئەمــەش وای

کــرد چەنــد جارێــک هۆشــداریی پــێ بــدەم ،چونکــی دەمزانــی چــاوی دەزگا

ئەمنیەتییەکانــی ئێرانــی لەســەرە بــەاڵم مووســا دەیگــوت چــۆن دەتوانــم لــە
ترســی گیانــی خــۆم لــە کەســێک نەپرســمەوە كــە پەنــای بــۆ ئێــرە هێنــاوە!
ئیتــر لــە پــاش جێگیربوونــم لــە باشــوور پەیوەنــدی و هامشــۆی مووســا بــۆ
الی ئێمــە و هاتۆچــووی ئێمــە بــۆ قــەاڵی دیمۆکــرات زیــادی کــرد.

لــە تایبەتمەندیەکانــی مووســا هەبوونــی هیوایەکــی زۆر بــە ئــازادی
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بــوو ،هیــوای لەنێوچۆنــی ڕێژیمــی ئێــران و گەیشــتنی کــورد بــە ئــازادی و

سەربەســتی ،هەمیشــە مــۆژدەی ئــەوەی دەدا كــە تــا کۆتایــی ڕێژیمــی ئێــران
شــتێک نەمــاوە و دەبــێ ئامادەیــی ئەوەمــان تێــدا بێــت لــە هاتنەپێشــەوەی

هــەر ئەگەرێــك کۆمەڵگــەی کوردســتان تایبەتــی لــە کرماشــان ڕێــک بخەیــن.
مووســا نمونەیەکــی شۆڕشــگێڕێکی پــاک و بێگــەرد و وەفــادار بــوو بــۆ

ڕێبازەکــەی كــە ڕێبــازی کوردایەتــی بــوو.
***

ئیقباڵ سەفەری
مووسا نەترس و بوێر ،بەاڵم کەمتەرخەم بوو
ناســراویی مــن لەگــەڵ زیندەیــاد موســا باباخانــی دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی
 ،١٣٨٥واتــە پــاش دابڕانــی حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتان .پێشــتر لــە
ڕێــگای تەلەفۆنــەوە پەیوەندیمــان هەبــووە و لەســەر کۆمەڵێــک بابەتــی
پەیوەندیــدار بــە باشــووری ڕۆژهەاڵتــەوە بیروڕامــان گۆڕیوەتــەوە.
پــاش دابــڕان و گەڕانــەوەم بــۆ کوردســتان ،چەندین جــار یەکتریمان بینی،
بەهیــچ شــیوەیەک بــاوەڕی بــەو بایکوتــە نەبــوو کــە پــاش دابــڕان هاتبــووە
ئــاراوە .تاکــوو ئەندامــی حــدکا بــوو ،بەدایــم پەیوەندیمــان هەبــوو و لەســەر
زۆر بابــەت کــە پەیوەندیــی بــە داهاتــووی باشــوری ڕۆژهەاڵتــەوە هەبــوو،
ڕاویژمــان دەکــرد .تاکــو ئــەو ئەندامــی حــدکا بــو ،هیـچکات باســی ئەوەمــان
نەکــردوە کــە بێتــە الی مــن یــان ئــەز بچمــە الی ئــەوان .تاکــو ئێســتاس
شــانازی بــەوەوە دەکــەم کــە هیــچ کاتێــک هیچکاممــان لــەوەی دیکەمــان
نەگێڕاوەتــەوە کــە ســەنگەر بگۆڕیــن .مۆســا مرۆڤێکــی بەمانــا نەتەوەیــی
و لێهاتــو بــوو ،چ ئــەوکات کــە ئەندامــی حــدکا بــوو ،چ بەهاتنــی بــۆ ڕیــزی
حــدک .نەتــرس بــەاڵم کەمتەرخــەم بــوو ،بەتایبــەت لــەم ســااڵنەی دواییــدا
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کــە ڕۆڵێکــی گەلێــک بەرچــاوی هەبــوو ،چ لــە بەشــی تێڤــێ و ڕاگەێانــدن ،ج
لەبەشــی ڕێکخســتندا .هەڕەشــەی زۆری لەســەر بــوو ،بــەاڵم نەترســی وای
لــێ کردبــوو کــە کەمتەرخــەم بێــت و پیالنەکانــی کۆمــاری ئیســامی دەســتی
کــەم بگــرێ .جارێکیــان و چەنــد مانگێــک بــەر لە تێرۆرکرانــی ،پیالنێکی دیکە
هەبــوو کــە بەزیندوویــی ڕادەســتی ســیخۆڕەکانی کۆمــاری ئیســامی بکــرێ
و بیفڕێنــن .لەڕێــگادا بــۆ گەڕانــەوە بــۆ بنکەکانــی حیــزب پەیوەندیــی پێــوە
گرتــم و چۆنیەتیــی بابەتەکــەی بۆ گێڕامــەوە .بەتەواوبونی پەیوەندیەکەمان،
پەیوەندیــم بــە ســکرتێری حیزبــەوە گــرت و لــە مەترســییەکانی ســەر ژیانــی
مووســا ئــاگادارم کــردەوە .ســکرتێری حیــزب هــەر ئــەودەم پەیوەندیــی بــە
دۆســتانەوە کــرد و مەترســییەکەی لەســەر ڕەوییــەوە .دەتوانــم بڵێــم بــە
بــوون و کارکردنــی مووســا ئــەو بۆشــاییە ڕێکخســتنەی لــە باشــووری
ڕۆژهــەاڵت دروســت ببــوو ،بــە ڕادەیەکــی بەرچــاو پــڕ کرابــۆوە.
مووســا لــە ڕوانگــەی منــەوە و لــە یــەک ڕســتەدا ،ئــازا و نەتــرس ،دڵســۆز
و خــاوەن هــزری تایبەتــی خــۆی بــوو ســەبارەت بــە پرســی نەتەوەیــی
و نیشــتمانی .لەالیەکــی دیکــەش کەمتەرخــەم بــوو و پیالنەکانــی دۆژمنــی
بەهێنــد نەدەگــرت.

ن
باباخا�
 174یادنامەی شەهید مووسا
شەهید مووسا باباخانی لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ “کوردکاناڵ”دا:ل
 ...مــرۆڤ بــە ئــازادی لەدایــک دەبێــت و دەبــێ بە ئازادییش بژیت ،ئەوە فەلســەفەی

ژیانــی ئینســانە ،فەلســەفەی ئافڕاندنــی ئینســانە ،هەربۆیــە ئــاوات و ئــارەزووم ئەوەیــە

بکەومــە بارودۆخێکــەوە لــە ئازادیــدا بژیــم ،یانــی لــە قۆناخــی شــۆڕش و بــەر لــە
ڕزگاریــی ئێســتاوە بگەینــە قۆناخــی ڕزگاری.

ساڵی  - ١٣٩٥کوردکاناڵ

شایی و زەماوەندی یەکێک لە پێشمەرگەکان
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ش و ناخۆشــەکانی
مــرۆڤ کاتێــک ســەیری مێــژوو یــا ڕووداوە خــۆ 

خەباتــی گەلــی کــورد و بەتایبــەت خەباتــی ڕەوای پێشــمەرگانە لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەکات ،ئــەوەی بــاوەڕی پــێ دێنێــت یــان وەکــوو

نموونەیــەک لــە ڕقــی پیــرۆز ســەرنجی ڕادەکێشــێت ،ئازایەتــی و کڵپــەی

ئاگــری ئەویــن و هەســتی پێشــمەرگەیە کــە بڵێسەئاســا شۆڕشــی بەتینتــر
کــردووە و قــەت خــۆی نەداوەتــە دەســت تــرس و دوودڵــی .ســەروەت و

ش کــۆت و بەنــدی نەکــردووە و خــۆی بــە بــاوەڕ و ئیمــان
ســامانی دنیــا 

ئەســپاردووە .شــەهید موســا باباخانــی یەکێــک لــەو پێشــمەرگانە بــوو.

مووســای ئێمــە یەکێــک لــەو کەســانە بــوو کــە دڵــی ،کانی خۆشەویســتی و

ئاوێنــەی بااڵنوێنــی خۆڕاگــری و شــکۆمەندی بــوو ،ئــەو کەســەی چیرۆکــی

نیشتماندۆســتی و پشــوودرێژی لــە ئــەودا وەک بێســتوون بــااڵی کــرد،
ئــەو پێشــمەرگەیەی هەتــاوی عەشــق بــە گەلەکــەی هەتــا دەهــات زیاتــر
لــە بــاوەڕی دەردەکــەوت و گەشــەی دەکــرد .بــۆ منێــک کــە ئەونــدەی ڕێــم
دەکەوتــە قــەاڵ و کــۆڕی ئازیــزان ،ئــەو یەکێــک لەوانــە بــوو کــە بــە دیتنــی

ڕوحــم لێوڕێــژ دەبــوو لــە هەســتی مەعنــەوی و دیــدەم پێــی ڕوون دەبــۆوە،

کــە گوێــم لــە شــێوە شــیرین و دڵگرەکانــی دەبــوو و شــیلە بزەکانیــم دەدی،
تــەواو ســوکناییم بــە خــۆی و هاوتەمەنــە الوەکانــی دەهــات و پشــوویەکم
دەهاتــەوە و هیــوام ســەرلەنوێ دەپشــکووتن.

بــەاڵم مەخابــن خۆشــییەکان بــۆ ئێمــەی کــورد بــە نرخــی گــران و

دەســتەندەیە و هەتــا جارێــک ئۆخــژن لــە دڵمــان دەگەڕێــت ،دەیــان جــار
تامــی تاڵــی دابــڕان و کــۆڕی شــین و ئۆغــری یارانمانــە١٧ .ی خەرمانــان

گەیشــتبوویە ،ئــەو کاتــەی لــە قــەاڵی دێموکــرات ،دڵــی پۆلێــک لــە شــەهیدان
لــە ســینگی هەڵــو بــەرزەکان لــە بەرزتریــن شــوێنی ئاســمانی نیشــتمان

کەوتنــە فڕێــن و ســێبەریان ئاســمانی ڕۆژهەاڵتیشــی تەنــی ،کۆمەڵێــک لــە
هاوبیــر و هاوســەنگەرانیش شــەاڵڵی خوێــن و بریــن بــوون ،هەواڵەکــە

ئەوەنــدە ســامناک بــوو کــە نەمزانــی ڕێگــەی هەوڵێــر هەتــا کۆیــەم چــۆن
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و بــە چەنــد دەقــە بــڕی ،ســەرەتا ڕوو بــە قــەاڵ ئاژۆتمــان و دواتــر ملــی

ڕێگــەی نەخۆشــخانەمان گــرت .تاکــوو لــە دەرکــی نەخۆشــخانە نزیکتــر
دەبوومــەوە هەســتم دەکــرد چرکەکانــی تەمــەن کەمتــر دەبنــەوە ،وەک

بەفــری بــەر هەتــاو تەمــەن و ڕوحــم دەتوایــەوە و دادەچــۆڕی ،ڕۆژی
ڕەش ئــەو ڕۆژە بــوو ،یەکــەم هــەواڵ کــە قورســایی و خەمێکــی گرانــی

چزانــدە دڵمــەوە دیــار نەمــان و بزربوونــی پۆلێــک لــەو شــەهیدانە بــوو

کــە ســۆراخیان نەبــوو ،هەنگاەکانــم کزتــر دەبــوون ،ســەیری بەردەکــە و
پەیژەکانــم کــرد هەمــووی خوێــن بــوو ،دەمزانــی خوێنــی ئازیزانمــە ،بــەاڵم

خــۆ ڕەنگــی خوێنــی هەموویــان وەک یــەک بــوو .وەژوور کەوتــم چــی
ببینــم! بــۆ مەگــەر دیــدە دەتوانــی بــە جارێــک پۆلێــک هەڵــۆی باڵخوێنــاوی و
تــەواری برینــدار ببینێــت؟ هــەر ناڵــە بــوو ،هــەر جەســتە بــوو لــە دەیــان الوە
دابێژرابــوون ،چۆڕاگــەی خوێــن شــوێنی لەســەر هەموو کاشــییەکانی زەوی

بەجــێ مابــوو .خوێنــی هەموویــان هــی یــەک ســەنگەر و بــۆ یــەک ڕێبــاز و

یــەک ئامانــج و یەکڕەنــگ بــوو ،ســوور وەک ئــااڵی کورســتان .نەمدەزانــی

ســەر لــە کامیــان هەڵێنــم و دەســتی کامیــان بگــرم .ئــەو خۆشــکانەی کــە
هــەر لــە پــێ تــا تەوقــی ســەریان شــەاڵڵی خوێــن و بریــن بــوون ،ئــەو

ژنانــەی کــە تۆرەمــەی ســەربەرزی نێــو ســەنگەر بــوون ،کــەس تاقەتــی
نەبــوو چــاو لــە برینەکانیــان بــکات .ئــەو پێشــمەرگانەی گرەویــان لەســەر

ئــازادی بــە زامەکانــی خۆیــان کــردووە ،هەموویــان هــەر نووکــی مقەســت
و دەرزی لــە جەســتەیان ڕۆ دەچــوو هەتــا پریشــک و ئاســن و پەلــی لــێ
دەربێنــن و بریــن و زامیــان دەرمــان بکــەن و زوو بێنــەوە نێــو ســەنگەر،

کــۆڕ و کــۆڕەوی خەبــات چــۆڵ نەبێــت و دوژمــن بــە نەتــەوە و نیشــتمانیان
خــۆش نەبێــت.

چــاوم بــە مووســا کــەوت ،وەک شــێرێکی برینــدار کــە بــە دەیــان کەمتیــار

دەوریــان دابێــت و زامــدار بووبێــت ،هــەر هانکە هانکی بوو .پڕ بە جەســتەی

شــێرانەی لرفــەی دەهــات شــەپۆلی تەقینەوەکــە و تــەزووی کارەبــا و ئــەو
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بــەرد و ئاســن و پریشــکانە کــە بــە ســەریدا ڕووخابــوون تووشــی ئازارێکــی
لەڕادەبــەدەر و حاڵەتێکــی قورســی جەســتەیی و تەنانــەت دەروونییــان

کردبــوو کــە کــەم کــەس توانــای خۆڕاگــری و تاقەتــی ئــەو حاڵەتــەی هەیــە.

لەگــەڵ چەنــد کــەس بــە هەموومــان دەســت و القیمــان دەگــرت ،بــەاڵم
هەدادانــی نەبــوو .ئاخــر خــۆ مووســا کەســێک نەبــوو ســرەوتن بزانێــت و

وەک شــەپۆلی زێــی بەخــوڕ ســاتێک هەدادانــی نەبــوو.

موســا بــە شــیری شــێرەژنێکی کرمانشــان فرچکــی نەســرەوتنی گرتبــوو،

قەناســەکەی لــە تیشــەکەی فەرهــاد لــە الی خۆشەویســتتر بــوو ،بــۆ
پاراســتنی نیشــتمان ،ئیــرادەی هاوتــای قامەتــی بیســتوون بــوو ،بۆیــەش

دڵڕەشــەکانی تاریکپەرەســت هەمیشــە لــە ڕێبــاز و قەلــەم و قەناســەکەی
زراویــان چووبــوو.

دەســتم لــە نێودەســتی بــوو ...چــاوی لــێ کــردم و پــڕ بە گــەرووی هاواری

کــرد« :مــن نامــرم ...من پێشــمەرگەی دێموکراتــم ....من نامرم». ...

تــۆ نامــری کاکــە مووســا ،ئەتــۆ کڵپــەی ئاگــری ،ئەتــۆ ڕازی هەرمانــی

خەباتــی و لــە مــردن گەلێــک بەهێزتــری...
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بێستوون؛ ههر دێڕی رۆژ ئهژمێری ،وانهی جوانییه
گهرچی ئهوڕۆ ،موبتهالی سهد نهشتهری وێرانییه
شهو؛ بهیادی شیرینی چاوێك ،من و تهوراتی باخ

ه هی مووسا نییه
ه ئهنگوستێك ك 
لهت دهكهم شاخێك ،ب 
ڕۆژههاڵتی خوێنی خۆی ،ئێستا له باشووردا به خاک
مهستی جواگرافیی ئهوین ،شاخێكی كرماشانییه
دابگیرسێنن ،له تاقهوسانی ژانم ،زامی نوێ

ه یادی كۆچی ئهو حهیرانییه
هۆرهیهك بچڕن! ب 
بیبهنه سهر تهرمی تهنیایی ،ههزار تهمبووری ژن
بۆ ئەو كهسهی ئاوازی ههر سازێكی ،نۆتی كانییه

«یاوهران مهستم» بڵێن ،باخێك ترێ بن تا سبهی!
ه ئێستا ،پڕ مهلی ئاسمانییه
ه ئهو خوێنهی ك 
ببن 

وشكهساڵێك وهر بووه بهو دهفتهرهم ،ئێستا دهنا
ه ههوای بارانییه
ههرچی ڕستهی ئهمنه ،ئهوڕۆك 

ه سهر ڕێگە و لهقاوی دهن شهو و تهرمێكی سوور
وهرن 
نیشتمانی ژانی یهك بن ،شهو بهرهو وێرانییه
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وەفایەک بۆ هەڵۆ تیژباڵەکەی دااڵهۆ

جەمیل سەرمەستی
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ئەرێ دایە ،بڵێی چی بێ ،بۆ دااڵهۆ پەرێشانە

سەرنجی شاهۆ بە دایە ،چەن بە ئازار و بەژانە
بێستوون بۆ بەخوڕ دەگری ،ئەرێ چین ئەو فرمێسکانە
بۆ پێم ناڵێی چی قەوماوە ،کەی کرماشانی جارانە
ئاویەر بۆ خۆی ڕنیوە ،جۆرێکە ئاربابای بانە

کۆسااڵن خوێنی تێ زاوە ،مانێشت بەرۆکداڕنانە
تەرەغە کز و بێدەنگە ،ئەو هەڵگوردە چاوەڕوانە

کێلەشین و قەندیل ماتن ،تووڕەن ئەو دار و بەردانە
گیاڕەنگ ڕەنگی گۆڕاوە ،سپیسەنگ ئاگربارانە

بەیان کزەی ساردی لێ دێ ،بۆ دایە مەگەر زستانە؟
دەنگی شین و چەمەری دێ ،واتای چییە ئەم گریانە
لەبەر چی وها شێواون ،ئەم چیا و دوند و شاخانە
وتی ڕۆڵە هەر ئەوان نین ،نیشتمان گشتی بەژانە
هەندێک مرۆڤ قەاڵفەتیان بەرزترە لەو کەژانە

ئەمانە پێشمەرگەن ڕۆڵە ،هێمان بۆ ئەم کوردستانە

بوونیان هیوای دواڕۆژمانە و نەبوونیشیان نەبوونمانە
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«شینی قەڵەمە و کۆستی تفەنگە»

جەماڵ فەتحی (کۆچەر)
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 184یادنامەی شەهید مووسا

لەم هاوارە پڕ لە بێدەنگییە
قەڵەمێک بزووت
تفەنگێک هاواری لێ هەستا
باڵندەیەک بەسەر تەرمی بێکەسیی شەقاما ڕاما
گوڵێک بەدەم ڕەشەبای کۆیەوە ژاکا
خوێن بە دەمارەکانی شارەوە مەییەوە
ئیتر چریوەی چۆلەکەیەک بەدەم پاسارەوە دەمرێ
گەرمەشینە
چەمەڕایە
بوار باران لە کۆیە گەرمەشینە
بوار باران لە بێستوون گەرمەشینە
سوار و سەرسواران لێرە چینە
هاواررررررررە
هاواررررررە
کرماشان و ئیالم داخدارن
سنە چاوەڕوانی تەرمێکی لە خوێن گەوزاوە
ئاویەر چەمەری بۆ دااڵهۆ دەخوێنێ
وشە خۆی دەداتە دەست گێژاوی گریانەوە
شێعر لە هەرمانێکی هەتایییەوە سەیری بێکەسیمان دەکا
بێکەسیش بێکەسمان دەکا
بەجێمان دێڵێ
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دەمانداتە دەست تۆڵەوە
تۆڵەیەکی دیلی مافی مرۆڤ
ئاخخخخخخ تۆڵە
ئاخخخخخخ تۆڵە
چەندە نەبووی هێندە تامەزرۆت دەکەم
هەزار ئاواتمان بە نەبوونتەوە بە خاک ئەسپارد
هەزار شیوەنمان بە چاوەڕێتەوە نەخشاند
وەرە لەم دووڕێیانە قەتیس ماوم
لە نێوان ئاو و ئاگردا خەریکە دەخنکم
هاتنت لە حەزرەتی دێموکراسی وەبەرترە
پێش دێموکراسی ئاوپڕژێنی مایەشت بکە
تەرمێکی ئەشکەنجەکراو لە ڕێیە
با تۆز لەسەر ئاواتە پەمەیییەکانی نەنیشێت
با برینەکانی نەکولێتەوە
وەرە با چیرۆکێکی خەماویت بۆ بخوێنمەوە
کوا شەمشەمەکوێرە چاوی بە ڕووناکی هەڵ دێ؟
کوا لە خۆزگەی دڵی گوڵەبەڕۆژە دەگا؟
ئێمە گوڵەبەڕۆژەی ئەم دارستانەین
خەون بە ڕۆژەوە دەبینین
ئەوانیش خەون بە ئەشکەوتی نماوی و تاریکەوە
گەلێک ساڵە پەیامی ئەشکەوتمان بەسەردا دەڵێنەوە
گەلێک ساڵە بە وادەی حوری و کانیاوێکی شەراب
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پەالماری سینگی پڕ لە گڕی نیشتمانمان دەدەن
ئێمە لەگەڵ هەتاو دەچینە جێژوان
ئەوان لە باوەشی تاریکیدا نوقم دەبن
زرێبار وریا بە
تەرمێکی تینووی ئازادی بەڕێوەیە
لە پەنای گۆڕەکەی دەروێش با بحەسێت
تەرم نییە نزای نیشتمانێکی بێکەسە
ئاسمان بە دەم هاوارەکانییەوە بڕۆ
ئاویەر مەنوو میوانێکی لە غوربەت گەڕاوت بۆ هاتووە
دەمێکە شنەبایەک ڕۆحی ماندووی نەالواندووە
بیدەنە دەست پیرشالیارەوە
با تەڵقینێکی کوردانەی بدا
بیداتە دەست بێستوونەوە هەتا بێ ستوون نەبێ
با ئیالم و لوڕستان لە ڕاچڵەکێنێ
هەتا شاخۆشین سروودی حەماسەتی دایە زەڕاری بۆ بڵێتەوە
خاک دەمێکە تامەزۆری گەڕانەوەیەتی
دەیەوێ پڕ گەروویەک بەسەریا بگریت
کرماشان ئامان ،تاقەوسان ئامان
ڕۆڵەتان گەوزاوی خوێنە
لە باوەشی بگرن ،بیالوێنن
هەتا هەاڵتنی خۆری ئازادی بیالوێنن
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فەرهادەکەی تاقوەسان

بەختیار عەلیزادە

ن
باباخا�
 188یادنامەی شەهید مووسا

هۆ تاقوەسان مزگێنیم بێ
فەرهادەگەت لە قەتارەی کاروانێکی پشوودرێژا
لە ڕێدایە و هەنگاو هەنگاو بەرەو تۆ دێ
شیرینەگەت خەوەردارکە و بێژە کیژانی بیستوون
ڕەنگی سوور بکەنە بەریان
هۆ تاقوەسان
کاروان کاروان کەوتووینە ڕی
پەیامێکین لە گەرمێن و
باوەشێکین لە خۆراوا و
دەستەڕەنگێکی سوور ،سپیی و کەسکین کە خۆرێک لە ناویا ئەگڕێ
لە باکوور و
چەپکەگوڵێکی موکریان
هۆ تاقوەسان
پۆل بە پۆل و کاروان کاروان کەوتووینە ڕێ
ئەمڕۆ ئەبین بە میوانت و
تۆ و بێستوون و کرماشانیش خانەخوێ
هۆ تاقوەسان
بێژە کیژانی شارەگەت
ڕەنگی سوور بکەنە بەریان
ڕەنگی جامانە و گەڵوەنی و
هەوریپۆشی ئازادی لە ڕێگەیە و
هاکا گەیشت تاجی سەریان
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هۆ تاقوەسان
شیرین بێرە دەروازەی شار
خۆت بە هۆرەی هەورامانی و
ئەو بە زاری کرماشانی ،مەقامی پێکەنین بچڕێ
بیرتان نەچێ
فەرهادەگەت فێری قاقای پێکەنینە
نەوەک گریان
فەرهادەگەت تیشکی تاریکیڕەوێنە و
زەردەی بەیان

***
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مووسا باباخانی  -خەدیجە مەعزووری

مووسا باباخانی  -هەواری پێشمەرگە
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وێنەی بێستوون

سەردار زەنگەنە
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یاران ڕۆ ڕۆمەن یاران ڕۆ ڕۆمەن
شەوتا شەوەکی من براڕۆمەن

پێ مەرگ کاک موسا من کوتەڵ کۆمەن
ئەسرین لە دیدە جاری چۆن جۆمەن
نەترس و بێباک جۆر وەچگە شێر بی
خار چەو دژمەن ،داوی دلێر بی

لە نوای ستەم قەد کردو عەڵەم
تێخێ بڕان بوو لە ساڵو قەڵەم

ڕێوار ڕاسکانی ڕاگەی قازی بی
ئەڕا کوردسان جی شانازی بی

حەیف جۆر قاسملوو یا سمکۆی شەکاک
کەفتە دام دژمن ئەسیر بی وەخاک
لە ڕێی ئازادی میلەت و واڵت

گیان خوەی بەخشی ،خونی کرد خەاڵت
وینەی بێستوون ئەو سەربەرز مینێ
تا کوردێگ بوودن تەقاسێ سینێ
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پەیامی هاوخەمیی حیزب و الیەنە سیاسییەکان
لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ مەحکوومکردنی
تێرۆری مووسا باباخانی

ن
باباخا�
 194یادنامەی شەهید مووسا

پەیامی عەبدوڵاڵ موهتەدی ،سکرتێری گشتیی کۆمەڵەی شۆڕشگێری
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران

تێرۆری ناجوامێرانەی مووسا باباخانی مەحکووم دەکەین.

مەکینــەی تێــرۆری ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران جارێکــی دیکــە

لــە هەرێمــی کوردســتان کەوتــە کار و تێکۆشــەرێکی کرماشــان ،کادری

ســەرکردایەتیی حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی کــردە ئامانــج و شــەهیدی
کــرد.

ڕێژیمێــک کــە هیــچ ڕەواییەکــی الی کۆمەاڵنــی خەڵــک نەمــاوە و هەمــوو

واڵتــی نوقمــی گەندەڵــی و هــەژاری کــردووە و هــەر ڕۆژە لەالیەکــەوە

شــەپۆلی ناڕەزایــی ســەر هــەڵدەدا و لــە هەمــوو دنیــا ریســوا بــووە ،بــەو
حاڵــەش دەســت لــە تێــرۆر و خراپــکاری لە دەرەوەی ســنوورەکانی خۆشــی
هەڵناگــرێ و تەنیــا بــە کۆتایــی هاتنــی کۆمــاری ســێدارەیە کــە کــورد و

گەالنــی دیکــەی ئێــران و هەمــوو ناوچەکــە دەتوانــن ئاواتــی ئاســایش و
مــاف و بەختــەوەری بهێننــە دی.

پــڕ بــەدڵ سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە و دۆســتان و هاوســەنگەرانی کاک

مووســا باباخانــی دەکــەم و خــۆم بــە شــەریکی خەمیــان دەزانــم.
***

پەیامی ناوەندیی سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لەبارەی تێرۆری مووسا باباخانی

بۆ بەڕێوەبەرایەتیی بەڕێزی هاوڕێیانی دیکەی دێموکرات!

بە ساڵو و حورمەت!

هەواڵــی شــەهید و تێرۆرکرانــی هــاوڕێ مووســا باباخانــی ئەندامــی
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ڕێبەرایەتیتــان بــە قووڵــی خەمبــاری کردیــن .وێــڕای مەحکوومکردنــی

تێرۆریزمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ئــەو پــەڕی داخ و پــەژارەی
خۆمــان بــۆ لــە دەسـتدانی ئــەو تێکۆشــەرە ماندوویینەناســەی دێموکــرات

دەردەبڕیــن و خۆمــان نەتەنیــا بــە بەشــداری خەمتــان ،بەڵکــوو خۆمــان بــە

خــەم هەڵگرتــوو دەزانیــن.

بــەم بۆنــەوە سەرەخۆشــیی خۆمــان ئاراســتەی بنەماڵــەی بەڕێزی ،ئێوەی

تێکۆشــەر ،هاوســەنگەران و دۆســتانی کاک مووســا دەکەیــن و ئاواتــی
ســەبر و ســێبووری بــۆ هەمــوو الیــەک دەخوازیــن.
بەڕێزی دووبارە

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی

ڕێکەوتی  ١٨گەالوێژی  ١٤٠٠هەتاوی
***

پەیامی سەرەخۆشیی ئەنترناسیونالی سۆسیالیست بەبۆنەی
تیرۆری مووسا باباخانی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
بەڕێز سکرتێری گشتی ،هەڤاڵی هێژا!

ئێمــە بــە بیســتنی هەواڵــی تێــرۆری قیزەونــی کاک موســا باباخانــی،

ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی حیزبــی ئێــوە ،لــە حەوتــووی ڕابــردوو لــە
هەولێــر ،گەلێــک دڵگــران بوویــن و بەتونــدی مەحکوومــی دەکەیــن.

مــن دڵنیــام کــە دڵســۆزیی ئــەو بــۆ گەلەکــەی و بەشــداریی ئــەو لــە کاری

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا بــۆ ماوەیەکــی دوور و درێــژ لــە یــادی

هەڤااڵنیــدا دەمێنێتــەوە و ڕێــزی لــێ دەگیــرێ و ،میراتــی ناوبــراو هەرمــان

ن
باباخا�
 196یادنامەی شەهید مووسا

دەبــێ و دەبێتــە ســەرچاوەی ئیلهــام بــۆ خەڵکــی دیکــە.

بــە نــاوی خۆمــەوە و لــە الیــەن بنەماڵــەی سیاســیی جیهانیــی

ئینتەرناســیۆنال سۆسیالیســت ،سەرەخۆشــی ڕاســتگۆیانە پێشــکەش بــە
بنەماڵەکــەی ،هەڤااڵنــی و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دەکــەم.
لەگەڵ رێزی برایانە.

لوئیس ئەیاال

سکرتێری گشتی

١٠ی ئاگوست٢٠٢١ ،
***

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بەبۆنەی تێرۆری هاوڕێ موسی باباخانی

بــە داخ و کەســەرێکی زۆرەوە ئــاگادار کرایــن دوانیــوەڕۆی ڕۆژی

پێنجشــەممە ١٤ی گەالوێــژی ١٤٠٠ی هەتــاوی بەرامبــەر بــە ٥ی ئاگۆســتی

٢٠٢١ی زایینــی ،کاک موســی باباخانــی ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــە پێــی پیالنێکــی لــە پێشــدا داڕێــژراو لــە
هۆتێــل “گوڵــی ســلێمانی” لــە شــاری هەولێــر لــە الیــەن تێرۆریســتەکانی

ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران شــەهید کــراوە و بــە یــەک دونیــا هیواوە

مااڵوایــی لــە گەلــی کــورد و هاوڕێیانــی کــردووە.

کاک موســی باباخانــی خەڵکــی دەڤــەری کرماشــان لــە دایکبــووی ســاڵی

١٣٦٠ی هەتــاوی لــە دایــک بــووە و ســاڵی  ١٣٧٨پێوەندیــی بــە ڕێکخســتنی
حیزبــەوە بــۆ خزمــەت بــە حیــزب و گەلەکــەی و خەبــات بــۆ وەدیهێنانــی

ئامانجەکانــی گەلــی کــورد کــردووە و پێشــمەرگە و کادرێکــی چــاالک و
بــە بیروبــاوەڕ بــووە و ئەرکــی حیزبیــی بەڕێــوە بــردووە و بــە ئــەو کار و

تێکۆشــانە بەردەوامــەی لــە کۆنگــرەی ١٧ـــیەمی حیزبەکەیــدا بــە ئەندامــی
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وێــڕای

مەحکوومکردنــی ئــەم تاوانــە تێرۆریســتییە ،داوا لــە الیەنــە سیاســی،
ئەمنییەتــی و یاســاییەکانی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان دەکا لــە
پێوەنــدی بــە ئــەم کــردەوە تێرۆریســتییەی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران

بەدواداچــوون بکــەن و بێهەڵوێســت نەبــن و ڕێــڕەوی یاســایی بگرنــە بــەر.
هەروەهــا هــاودەردی و سەرەخۆشــیی خۆمــان بــە ئــەم بۆنــەوە لــە

هاوڕێیانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و بنەماڵــەی نیشــتمانپەروەری

کاک موســی باباخانــی دەکەیــن.

لــە کۆتاییــدا جارێکــی دیکــە ئــەم تاوانــە تێرۆریســتییە مەحکــووم دەکەیــن

و نەفــرەت لــە تێــرۆر و داڵدەدەرانــی تێرۆریــزم دەکەیــن و داوا لــە کــۆڕ و
کۆمەڵــە سیاســی و مرۆڤدۆســتەکان و ڕێکخراوەکانــی داکۆکیــکار لــە مافــی

مــرۆڤ دەکەیــن ئــەم تاوانــە تێرۆریســتییەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی

ئێــران شــەرمەزار بکــەن.

ساڵو لە گیانی پاکی کاک موسی باباخانی.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٧ی گەالوێژی ١٤٠٠ی هەتاوی
٨ی ئاگۆستی ٢٠٢١ی زایینی
***

پەیامی مامۆستا مەحموود لە بۆردی پێوەندییە کوردستانییەکانی
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان

به ناوی خوای گەورە!

بــرای گــەورە و قەدرگــران کاک خالیــدی عەزیــزی ،ســکرتیری گشــتیی
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حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان!
ساڵوی خەبات تیکۆشان!

بەبۆنــەی تیــرۆر و شــەهیدکردنی پێشــمەرگە و ســەرکردەی دیــار و

بەوەجــی دێموکــرات کاک موســا باباخانــی پرســە و سەرەخۆشــی لــە
بەڕیزتــان و هەمــوو دێموکراتــەکان و لــە ڕێگــەی جەنابتانیشــەوە پرســە و
هاوخەمیــی خــۆم بــە خانــەوادە و بنەماڵــەی شــەهید باباخانــی و تــەواوی

خەڵکــی جوامێــری قەڵخانــی و پارێــزگای کرماشــان ڕادەگەیەنــم.

خــۆم بــە شــەریکی خەمتــان دەزانــم و هیــوادارم ئەمــە دوا تیــرۆر بێــت لــە

هەرێمــی کوردســتان و ڕۆحــی شــەهیدیش شــاد بێــت .بێگومــان باشــترین

پاداشــت بــۆ شــەهیدان درێژەپیدانــی ڕێگاکەیانــە.

لەگــەڵ ڕێــز و حورمەتــم بــۆ گشــت هاوڕێیانــی حیزبــی دیمکراتــی

کوردســتان.

براتان م محمود

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان

بۆردی پەیوەندییە کوردستانییەکان
***

پەیامی پارتی سەربەستیی کوردستان

					

بەڕێــز کاک خالیــد عەزیــزی ،ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دیمۆکراتــی

کورســتان!

بەڕێزان ئەندامانی سەرکردایەتی و گشت تێکۆشەرانی حدک!
بــە بیســتنی هەواڵــی شــەهیدکردنی کاک مووســا ،ئەندامــی ســەرکردایەتیی

حیزبەکەتــان ،وەک کەســایەتییەکی کۆڵنــەدەر و ماندوونەناســی گەلەکەمان،
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لەالیــەن ڕێژیمــی تێرۆریســتی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە ،زۆر زۆر
خەمبــار بوویــن و ناخمانــی هەژانــد.

لەدەســتدانی ئــەم جــۆرە خەباتگێڕانــە کــە تەمەنــی الوێتیــان ،لەپێنــاو

خزمــەت بــە ڕزگاریــی واڵتــە داگیرکراوەکەیــان دانــاوە ،بــە تایبــەت کەســانی
وەک کاک مووســا کــە تێکۆشــەرێکی دیــاری ناوچــە گرینگەکانــی وەک

کرماشــان و ئیالمــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،کــە داگیرکەرانــی کوردســتان
هەمیشــە بــە چاوێکــی مەترســییەوە دەڕواننــە ســەرهەڵدانی شــەپۆلی

ناســیونالیزمی کــوردی لــەو دەڤەرانــە ،بێگومــان خەســارێکی بەرچــاو و

کۆســپێکی گــەورە و هاوبەشــی هەمــوو تێکۆشــەرانی ڕێگــەی ڕزگاریــی
کــورد و کوردســتانە.

وێــرای بەتونــدی ئیدانەکردنــی ئــەو کــردەوە تێروریســتییەی کۆمــاری

ئیســامیی ئێــران ،کــە دەکــرێ بڵێیــن وەک یەکەمیــن ئەرکــی دەســپێکی
کاری تێروریســتی کاببینــە نۆییەکــەی ئیبراهیــم ڕەئیســی ئەژمــار دەکــرێ.
ئــەو ڕێژیمــە بــۆ گەلــی کــورد و گشــت گەالنــی بندەســت و هەمــوو جیهانی

ســەلماندووە ،کــە هەرگیــز ناتوانــێ بەبێ ئەنجامدانی کردەوەی تێرۆریســتی
حوکمدارییەکــی ئاســایی بــکا ،چــون بنچینــەی دەســەاڵتەکەی بــە بــەردی
تێرۆریســتی بونیــاد نــاوە.

بــە نــاوی ئەنجومەنــی ســەرکردایەتی و گشــت هاوبیرانمــان لــە پارتــی

سەربەســتیی کوردســتان ،پرســە و سەرەخۆشــیی خۆمــان ئاراســتەی

ســکرتێری گشــتی ،و تــەوای ئەندامانــی ســەرکردایەتی ،و بنەماڵــە و
هاوســەنگەرانی کاک موســا باباخانــی ،بــە تایبــەت گشــت خەڵکــی کرماشــانی
دڵبرینــدار ،دەکەیــن.

حیزبــە تێکۆشــەرەکەتان لــە تەمەنــی زیــاد لــە ٧٥ســاڵ تێکۆشــاندا ،بــە

ڕێژیمــە داگیرکەرەکانــی ئێرانــی ســەلماندووە ،کــە بــەم جــۆرە کــردەوە
تێروریســتی و تۆقێنەرانــەدا ،بــە چۆکــدا نەهاتــووە و هەرگیزیــش بەچۆکــدا

نایــەت .بێگومــان خەباتــی نەتەوەیــی گەلــی کــورد بەگشــتی تــا گەیشــتن بــە
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لووتکــەی ســەربەخۆیی یەکجــاری درێــژەی دەبــێ.

ســەربەرزی بــۆ بنەماڵــەی شــەهیدان ،بــۆ گشــت تێکۆشــەرانی خەباتــی

ڕزگارییخــوازی گەلــی کــورد و حیزبــە تێکۆشــەرەکەتان

سەرشۆڕی بۆ ڕێژیمی تێرۆریستی کۆماری ئیسالمی ئێران
پارتی سەربەستیی کوردستان
سەرۆکی گشتی

عارف باوەجانی
***

پەیامی موستەفا ئۆزچەلیک ،سەرۆکی گشتیی پارتی ئازادی
کوردستان بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان

بەرێــز کاک خالیــد عەزیــزی ،ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتان (!)HDK

بــە خەمێکــی گــەوره ئیمــه ئــاگادار بوویــن کــه ئەندامــی کومیتــەی ناوەنــدی

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان موســا باباخانــی ڕۆژی پێنجشــەممە
 ٢٠٢١/٨/٦لــە الیەنــی دوو تێرۆریســتی ســەر بــە کۆمــاری ئیســامی

ئیــران ڕفێنــدراوە و دوو رۆژی دوایــی تەرمەکــەی لــە ژوورێکــی هۆتێلــی
گۆلــی ســلێمانی لــە شــاری هەولێــر دۆزرایــەوە .هەروەهــا بەگوێــڕەی ئــەو
ئاگادارییانــەی کــە بــاو کراونەتــەوە ،گەلێــک نیشــانەی ئەشــکەنجە لەســەر
تەرمــی مووســا باباخانــی دیتــراوە.

مووســا باباخانــی تێکۆشــەر و خەباتــکاری دۆزی ڕەوای ئــازادی

کوردســتان و شــەهیدان ئیمــەی هەمــوو کوردســتانە .ئیمــە بکــوژان و
تێرۆریســتەکانی کۆمــاری ئیســامیی ئیــران ســەبارەت بــە کۆشــتنی موســا

باباخانــی ڕیســوا دەکەیــن .تکایــە ئێمــە بــە هاوبەشــی خەمــی خۆتــان بزانــن.
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گیانــی شــەهیدەکەمان شــاد و جیــگای بەهشــتی بەریــن بێــت .ئەمــن

لەســەر نــاوی خــۆم و هەمــوو ڕێبــەری و ئەندامــان و الیەنگرانمــان ،پرســه

و سەرەخۆشــیی خۆمــان ئاراســتەی بنەماڵــەی مووســا باباخانــی و دواتــر
هەمــوو ڕێبــەری و ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و گەلــی

کوردســتان دەکەیــن.

سەرۆکی گشتیی پارتی ئازادی کوردستان
موستەفا ئۆزچەلیک
***

پەیامی کۆمیتەی ناوەندیی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
بەداخــەوە لــە کردەوەیەکــی تێرۆریســتی و قێزونــی تــری دەســەاڵتدارانی

ڕێژیمــی ئاخونــدی ،مووســا باباخانــی ئەندامــی ڕێبــەری حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتان لــە شــاری هەولێــر تێــرۆر کــرا.

ئــەوە یەکەمیــن جــار نییــە کــە ڕێژیمــی ئاخونــدی و بەکرێگیراوانــی

کــردەوەی ڕەشــەکوژی و تێرۆریســتی لــە بەرانبــەر کادر و پێشــمەرگە و
تێکۆشــەرانی کورســتان ئێــران نیشــتەجێ لــە هەرێمــی کوردســتانی عێــراق

ئەنجــام دەدەن.

تێرۆرکردنــی مووســا باباخانــی لەالیــەن تێرۆریســتانی ڕێژیــم ئێــران،

دروســت دوای چەنــد ڕۆژ لــە دەســت بەکاربوونــی ئاخونــد ڕەئیســی
دەرخــەری ئــەو ڕاســتیەیە کــە ڕێژیمــە هیچــکات دەســت لــە تێــرۆر و تێــرۆر

پــەروەری هەڵناگــرێ .بەردەوامــی سیاســەتی دوژمنکارانــە و تێرۆریســتی
دەســەاڵتی حــەق نەبیســت و دڕنــدی ئێــران ئــەو پێویســتە زیاتــر دەکا کــە
هێــز و الیەنەکانــی کوردســتان و ئێــران یەکگرتوانــە بــۆ ڕووخــان و لەنێــو

چوونــی ئــەو دەســەاڵتە ملهــۆرە تــێ بکۆشــن.
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ئاشــکرایە ئامــرازی تێــرۆر و ڕەشــەکوژی گرینگتریــن چەکــی ئاخونــدان

دژ بــە جیابیــران و تێکۆشــەرانی ڕێگــەی ڕزگاریــە و تێرۆریســت پــەروەری
بەشــێک ال پێناســە و نێوەڕۆکــی ئــەو دەســەاڵتە جینایەتکاریــە.

ســازمانی خەباتــی کوردســتانی ئێــران وێــڕای مەحکوومکردنــی

ئــەو کــردەوە تێرۆریســتییەی دەســەاڵتدارانی ئێــران ،داوا لــە الیەنــە
پێوەندیــدارەکان دەکا لێکۆڵینــەوە لــەو ڕووداوە بکــەن و بکەرانــی ئــەو

تێــرۆرە بــە ســزا بگەیەنــن.

بەبۆنــەی تێــرۆری شــەهادەتی مووســا باباخانــی پرســە و سەرەخۆشــی

لــە کەســوکاری مووســا باباخانــی و هاوڕێیانــی لــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان ڕادەگەێنیــن.

سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
کۆمیتەی ناوەندی

 ١٧گەالوێژی  ١٤٠٠هەتاوی
٨ی ئاگۆستی  ٢٠٢١زایینی
***

پهیامی مەكتەبی سیاسیی یەكێتیی نەتەوەیی دیموكراتی كوردستان
بهڕێز دهفتهری سیاسی حزبی دێموكراتی كوردستان!
ساڵوی سهربەخۆبوون و ئازادی!
بەداخێکــی گرانــەوە کاک مووســا باباخانــی ،ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــهدەســتی داگیركـهر و تێرۆریســتهكان لــە
شــاری هەولێــر لـ ه ڕۆژی  2021-8-5تێــرۆر کــرا.
وێــرای دووبــار ه خهمناكــی و دڵتهنگیمــان كــ ه ئهمــڕۆ  2021-8-10لــ ه
ڕێورهســمی ناشــتنی تهرمــی پیــرۆزی لهشــاری كۆیــه ،بەنــاوی خۆمــان
و ئەندامانــی مەكتەبــی سیاســی و كۆمیتــەی ســەركردایەتی و ئەندامانــی
یەكێتــی نەتەوەیــی دیموكراتــی كوردســتان  YNDKجارێكــی دیكــ ه
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بەتونــدى ئــەم کارە تیرۆریســتییە ئیدانــە و مەحکــووم دەکەیــن و پرســە
و سەرەخۆشــی خۆمــان ئاڕاســتەى بەڕێزتــان و خانــەوادەى شــەهید و
تــەواوى هەڤااڵنــى حیزبــى دێموکراتــى کوردســتان دەكەیــن و خۆمــان بــە
هاوبەشــى خەمتــان دەزانیــن.
شـههید مووســا باباخانــی لـه تهمـهن الو بــوو ،ههروههــا یەکێــک بــوو لــە
ئهندامــ ه چاالكهكانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و ڕۆڵــی بهرچــاوی
ههبــوو .بــهو هــۆكارهو ه ببــوو ه چقڵــی چــاوی دوژمنــان و داگیركهرانــی
كوردســتان .بۆیــ ه بــهوردی بــۆی كهوتنــ ه پیــان و شــەهیدیان کــرد.
بێگومــان لەدەســتدانی کادرێکــی وەک مووســا باباخانــی بــۆ حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان و بزوتنــهوهی ڕزگاریخوازیــی ڕۆژههاڵتــی
كوردســتان خەســارهتێکی گەورەی ـه ،لــهههمــان كاتــدا حیزبــی دێموکــرات
بــ ه هــۆی كاریگهریــی لــ ه ڕۆژههاڵتــی كوردســتان بــەردەوام ئامانجــی
ســەرەکیی دوژمنــان و داگیركهرانــی كوردســتان بــوو ه و ههمیشــ ه
ههوڵــی تیرۆركردنــی كادر و ئهندامانــی دراوه ،بـهاڵم بههــۆی ســووربوون
و تێكۆشــهری حزبــی دێموكراتــی كوردســتان ههمیشــ ه لــهقوربانیــدان و
خهبــات و بهرخــۆدان بـهردهوام بــوو ه بــۆ بهدهســتهێنانی مافهكانــی كــورد.
ب ـهم بۆن ـ ه خەمناك ـهو ه داوا ل ـه الیهنــی پهیوهنــدار دهكهیــن ،ب ـه زووتریــن
کات بكوژانــی بدۆزنـهو ه و هـهروهك چــۆن لـ ه ڕۆژانــی ڕابــردوودا بكوژانی
فهرمانــد ه قــادر قــادری ســزای لهســێدارهدانیان بــۆ دهرچــوو ،بهههمــان
ـه ســزای عادیالنـ ه بگـهن و حوكمــی لـ ه
شــێو ه بكوژانــی مووســا باباخانــی بـ 
ســێدارهدانیان بــۆ دهربكــرێ.
جارێكــی دیكــ ه پرســ ه و سهرخۆشــی ئاڕاســتهی ئێــو ه و خانــهوادهی
ش ـههید مووســا باباخانــی دهكهیــن و ئومێدهواریــن ئ ـهو ه دوا ناخۆشــیتان
بێــت و ههمیشــ ه ســهركهوتوو بــن بــۆ كــورد و كوردســتان.
لهگهڵ ڕێزدا
مەكتەبی سیاسیی یەكێتیی نەتەوەیی دیموكراتی كوردستان
YNDK
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پەیامی هاوخەمیی بزووتنەوەی داهاتووی کوردستانی سووریە
بزووتنــەوەی داهاتــووی کوردســتانی ســووریە تیــرۆری شــەهید مووســا
باباخانــی بەتونــدی مەحکــووم دەکا.
لــە درێژایــی سیاســەتەکانی ڕێژێمــی ئێــران بــۆ تێــرۆری دژبەرانــی لــە
نێوخــۆ و دەرەوەی واڵتەکــەی بەتایبــەت کــوردەکان ،پێنجشــەممە٥ ،ی
ئاگوســت گرووپێــک لــە ئیتالعاتــی ڕێژێمــی ئێــران ،مووســا باباخانــی
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی حزبــی دێموکــرات تێــرۆر دەکــەن و تەرمەکەی
دوو ڕۆژ دواتــر لــە ژوورێکــی هۆتێلێکــی هەولێــر دەدۆزرێتــەوە.
بزووتنــەوەی داهاتــووی کوردســتانی ســووریە ،تیــرۆری شــەهید موســا
باباخانــی بەتونــدی مەحکــووم دەکا و ئــەوە بــە هەڕەشــەیەکی جــددی بــۆ
ئازادیخــوازان و پێشــێلکردنی ســەروەریی دەوڵەتــی عێــراق دەزانــێ .هــەر
لەمبــارەوە داوا دەکەیــن لــە کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی و ڕێکخراوەکانــی
پێوەندیــدار بەمافــی مرۆڤــەوە بــۆ ئــەوەی کــە ڕژێمــی ئێــران بخەنــە ژێــر
گوشــار و لێکۆڵینــەوە کــە سیاســەتی ســەرکوت و تیــرۆر بوەســتێنێ و
بکــەران و ئــەو کەســانەی پشــتیوانیانن بدرێنــە مەحکەمــە بــۆ ئــەوەی ســزای
دادپەروانــە بدرێــن.
بزووتنــەوەی داهاتــووی کوردســتان ،هەروەهــا لــە ناخــی دڵیــەوە
سەرەخۆشــی خــۆی ئاراســتەی ڕێبەریــی و ئەندامانــی حزبــی دیموکراتــی
کوردســتان و بنەماڵــەی شــەهید دەکا.
یــادی شــەهید مووســا باباخانــی و هەمــوو شــەهیدانی کوردســتان پیــرۆز
بێ .
سەرشۆڕی بۆ قاتاڵن و جینایەتکاران
بزووتنەوەی داهاتووی کوردستانی سووریە
قامیشلۆ ٢٠٢١-٨-٨
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پەیامی هاوخەمی کۆمەڵە بە بۆنەی رووداوی تێرۆرکرانی
مووسا باباخانی ئەندامی رێبەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەرێــزان ئەندامانــی دەفتــەری سیاســی و کومیتــەی ناوەندیــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان!
بنەماڵــەی خۆراگــری باباخانــی و ئەندامــان و لەیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان!
زۆر بەداخــەوە هەواڵــی گیانلەدەســتدانی بەرێــز کاک مووســا باباخانــی
ئەندامــی رێبەرایەتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانمان پێگەیشــت کــە لــە
پیالنگێرییەکــی تێرۆریســتیدا لــە الیــەن دەزگا ئەمنییەتییەکانــی کۆمــاری
ئیســامییەوە کراوەتــە ئامانــج و گیانــی ئازیــزی لەدەســت داوە.لــە قوواڵیــی
دڵــەوە بــە بیســتنی ئــەم هەواڵــە دڵگــران و خەمبــار بووین.بێگوومــان
گیانلەدەســتدانی کاک مووســا خەســارێکی گەورەیــە بــۆ بزووتنــەوەی
رزگاریخــوازی گەلەکەمــان و بــە تایبــەت بــۆ ریزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان.
ئێمــە لــە الیــەن هەمــوو ریزەکانــی کۆمەڵــەوە وێــرای مەحکــووم کردنــی
ئــەو کــردەوە تێرۆریســتییەی کۆمــاری ئیســامی،پربەدڵ سەرەخۆشــی لــە
ریزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و هــاورێ و هاوســەنگەرانی
کاک مووســا باباخانــی و بنەماڵــە و کەســوکاری دەکەیــن و خۆمــان بــە
شــەریکی خەمیــان دەزانیــن.
بژی یادی ئازیزی مووسا باباخانی
بژی بزووتنەوەی رزگایخوازی کوردستان
مەرگ ونەمان بۆ کۆماری تێرۆریستی ئیسالمی ئێران.
سکرتاریەتی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
١٦ی گەالوێژی ١٤٠٠ی هەتاوی
٧ی ئاگۆستی ٢٠٢١ی زایینی
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پەیامی هاوخەمی یەکێتیی دیموکراتی کوردستان بە بۆنەی تیرۆری
مووسا باباخانی ئەندامی ڕێبەریی حیزبی دیموکرات
بەڕیزان:
ئەندامانــی دەفتــەری سیاســی و کۆمیتــەی ناوەنــدی حیزبــی دیموکراتــی
کوردســتان!
کادیر و پێشمەرگە و هەڤاڵ و بنەماڵەی مووسا باباخانی!
زۆر بــە داخــەوە هەواڵــی تیــرۆری کاک مووســا باباخانــی ئەندامــی
ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانمان بیســت کــە لــە الیــەن دەزگا
ئەمنــی و جاسووســیەکانی کۆمــاری ئیســامی ئێرانــەوە کراوەتــە ئامانــج و
گیانــی لــە دەســت داوە ،وەک یەکێتیــی دێموکراتــی کوردســتان ئــەم هەوڵــە
تیرۆریســتیەی کۆمــاری ئیســامی ئێــران مەحکــووم دەکەیــن ،هەروەهــا بــۆ
ئــەم ڕووداوە خەمبــار بوویــن و هاوخەمــی خۆمانتــان پــێ ڕادەگەیەنیــن
و سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــەی گــەورەی حیزبــی دیموکــرات و هەڤــاڵ و
بنەماڵــەی کاک مووســا باباخانــی دەکەیــن.
بژی کورد و کوردستان
بەرز و پیرۆز بێت یادی شەهیدان

یەکێتیی دیموکراتی کوردستان
 ٢٠٢١/٨/٨ی زایینی
١٧ی گەالوێژی ١٤٠٠ی هەتاوی
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پەیامی ڕێکخراوی خەباتی شۆڕشگێڕی کوردستان
لەبارەی تێرۆری مووسا باباخانی
ب ه نێوى خوداى بهخشندهى مێهرهبان!
بەڕێز دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
هەواڵمــان بیســت کــە کاک مووســا باباخانــی ،ئەندامــی کومیتــەی
ناوەندیــی حیزبەکەتــان ،بــە پیالنــی ڕژیمــی تیرۆریس ـتپەروەری کۆمــاری
بەنێوئیســامیی ئێــران و بــە دەســتی بەکرێگیراوانــی ئــەو ڕژیمــە لــە
شــاری هەولێــر تیــرۆر کــراوە .ئێمــە لەگــەڵ مەحکوومکردنــی ئــەو کــردەوە
تیرۆریســتییە ،بــەو بۆنــە دڵتەزێنــەوە سەرەخۆشــیی گــەرم لــە ئێــوەی بەڕێز
و ســەرکردایەتیی و ئەنــدام و دۆســتانی حیزبــی دێموکــڕات و ،هاوســەنگەر
و دۆســت و کەســوکاری کاک مووســا دەکەیــن و خۆمــان بــە شــەریکی
غــەم و پــەژارەی هەمــوو الیــەک دەزانیــن.
بێگومــان لەدەســتدانی هــەر خەباتگێڕێکــی نێــو ســەنگەری شــۆڕش
کەلێنێــک لــە ڕیــزی بزووتنەوەکەمانــدا درووســت دەکا ،هــەر بــەو پێیــەش
لەدەســتدانی کاک مووســا باباخانــی خەســارێکی گەورەیــە لــە حیزبــی
دێموکــڕات و بزووتنــەوەی کوردســتان دەکــەوێ ،بــەاڵم مێــژووی چلــودوو
ســاڵی پــڕ لــە تیــرۆر و ڕەشــەکوژیی نیشــانی داوە کــە ئــەو ڕژیمــە جگــە
لــە ڕووڕەشــیی و ڕیســوایی لــە ئاســتی دەرەوە و ،ڕق و بێزاریــی زیاتــری
خەڵــک و شۆڕشــگێڕانی ،بەتایبەتــی خەباتگێڕانــی کــورد ،دەســکەوتێکی
دیکــەی لــەو سیاســەتە ترســەنۆکانە و دژەئینســانییە نەچنیوەتــەوە.
جارێکــی دیکــە سەرەخۆشــیی و هاوخەمیــی گەرمــی خۆمــان بــۆ ئێــوەی
بەڕێــز و هــاوڕێ و هاوســەنگەرانی کاک مووســا دووبــارە دەکەینــەوە.
ڕێکخراوی خەباتی شۆڕشگێڕی کوردستان
کومیتەی ناوەندی
٢٠٢١/٨/٨ی ز
١٧ی گەالوێژی ١٤٠٠

ن
باباخا�
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ڕاگهياندنی ڕهوتی سۆسياليستی کۆمهڵه بەبۆنهی تێرۆری مووسا

باباخانی ،ئهندامی کوميتهی ناوهندی حيزبی دێموکراتی کوردستان

تێرۆريســتهکانی کۆمــاری ئيســامی جارێکیتــر لــه کردهويهکــی

جينايهتکارانــهدا ،ڕۆژی شــهممه ١٦ی مانگــی گهالوێــژ بــه تێــروری

کاک مووســا باباخانــی ئهندامــی کوميتــهی ناوهنــدی حيزبــی ديموکراتــی

ن
کوردســتان لــه شــاری ههولێــر پێتهختــی ههرێمــی کوردســتان ،دەســتيا 

بــه جێنايەتێکــی ديکــه دا.

ئــهوه يهکــهم جــار نييــه کــه لــە دەرهوهی ســنورهکانی ئێــران کۆمــاری

تێرۆريســتی ئيســامی بــه کوشــتنی نهيارانــی خــۆی ،دهســت دهداتــه

جناي ـهت .لــه مــاوهی عومــری نهکبهتــی خۆيــدا و بهتايب ـهت لــه ســی ســاڵی
ڕابــردوودا بــ ه ســهدان کهســايەتی و ههڵســوڕاوی سياســی تهنيــا لــه
ههرێمــی کوردســتان بهدهســتی ســيخوڕکانی خــۆی تێــرۆر کــردووه.

ل ـهو کات ـهوه کــه کومــاری ئيســامی لــه گ ـهڵ حکومتــی ههرێــم پيونديــان

ههيــه و پێــش ئــەوەی کــه حکومەتــی ههرێمیــش دام ـهزرا بێــت حکومهتــی

کۆمــاری ئيســامی دهســتی لــه تــرۆری موخالفينــی خــۆی لــه کوردســتانی
باشــور نهپاراســتووه.

کۆمــاری ئيســامی ههوڵــی داوه لــه ههرێمــی کوردســتان تــا ئـهو جێگايــه

کــه پێــی دهکــرێ ئــاژاوه بنێتــەوە .ههوڵــی داوه بــه هـهر شــێوهيەک کــه پێــی
دهکــری و بهتایبـهت بــه شــێواندنی ئهمنیەتــی ههرێــم ،بـهر بــه ســەقامگيری

لــه ههرێــم بگــرێ.

تهجروبــه نیشــانی داوه کۆمــاری تێرۆريســتی ئيســامی ئێــران لــه هيــچ

کاتێکــدا دەســت لــه تێــرۆری نهيارانــی خــۆی چ لــه دەرەوەی واڵت و چ لــه

ناوخــۆی ئێــران ه هڵنهگهرتــووه .ئێســتا بــه هاتنــە ســهرکاری ســهرۆک
ی هــهزاران کــهس بــە شــانازيیهکانی
کۆمــارێ وهک ڕەئيســی کــه کوشــتن 
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خــۆی ئهزانــێ ئهبــێ چاوهڕوانــی جینايهتــی زورتــری لــێ بکــرێ .بــۆ
ی کۆمــاری تێرۆريســتی ئيســامی ئێــران و
بهرگــری لــه جێنايهتــی زۆرتــر 

کورتکردنــی دهســتی ئـهم ڕێژيمــه لــه تێــرۆری ههڵســوڕاوانی سياســی ،لــه
دهرهوەی واڵت دهبــێ ئهفــکاری جيهانــی ب ـهو قهناعهتــه بگ ـهن کــه دهســت
لــه پشــتيوانیی ئ ـهم ڕێژيمــه ههڵگــرن.

ئيمــه تێــرۆری کاک مووســا باباخانــی ،ئهندامــی کوميتــهی ناوهنــدی

حيزبــی ديموکراتــی کوردســتان لــه شــاری ههولێــر ،بهتونــدی مەحکــوم
دهکهيــن و داوا دهکهيــن قاتڵیــن و هاوکارهکانــی بدۆزرێتــهوه و ســزا
بدرێــن .

بــهم بۆنــهوه سهرهخۆشــی لــه بنهماڵــه و کهســوکاری کاک مووســا و

کوميتــهی ناوهنــدی حيزبــی دێموکراتــی کوردســتان و ههمــو ڕيزهکانــی

حيزبــی ديموکــرات دهکەيــن و خۆمــان بــه شــهريکی خهميــان دهزانيــن.
ڕهوتی سوسياليستی کۆمهڵه
١٧ی گهالوێژی ١٤٠٠
٨ی ئووتی ٢٠٢١
***

کوردستان تریبووناڵ :تێرۆری بەڕێز مووسا باباخانی مەحکووم
دەکەین

هاوواڵتیانی بەڕێز!

هــەروەک ئــاگادارن ،زۆر بەداخــەوە تەرمــی مووســا باباخانــی ،ئەندامــی

کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ڕێککەوتــی ١٦ی

گەالوێــژی  ١٤٠٠لــە هۆتێــل «گوڵــی ســولێمانی» لــە شــاری هەولێــر
دۆزراوەتــەوە.

ن
باباخا�
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ئەمــە یەکــەم جــار و دواییــن جــار نییــە کــە تێــرۆری دەوڵەتــی

کۆمــاری ئیســامی پەالمــاری بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی کوردســتان
دەدا .ڕێکخــراوی کوردســتان تریبوونــاڵ وێــڕای دەربڕینــی بێــزاری و

مەحکوومکردنــی ئــەو کــردەوە تێرۆریســتییە ،پرســە و هاوخەمــی خــۆی
بــە بنەماڵــەی مووســا باباخانــی ،ئەندامــان و الینگرانــی حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتان و هەروەهــا کۆمەڵــگای کــوردەواری ڕادەگەیەنــێ و داوا لــە
هەمــوو الیــەک دەکات کــە یارمەتیــدەری «کوردســتان تریبوونــاڵ» بــن بــۆ

ئــەوەی دۆســیەی تێرۆریزمــی دەوڵەتــی کۆمــاری ئیســامی بەرانبــەر بــە
کوردســتان لــە کۆمەڵگــەی جیهانییــدا بێنینــە بــەر بــاس.

هــاوکات داوا لــە دەزگای دادی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان دەکەیــن

بەدواداچوونــی جــدی بــۆ ئــەو کەیســە بــکا و لــە هەمــوو تواناکانــی خــۆی

لــە پێنــاو لەقــاودان و بــە ســزا گەیاندنــی تاوانبارانــی ئــەو تێــرۆرە کەڵــک
وەرگــرێ.

ناو و یادی مووسا باباخانییەکان هەمیشە زیندوو دەمێنێ.
دەستگای کارگێری کوردستان تریبووناڵ
٢٠٢١/٨/٩
***

بەیاننامەی هاوبەشی چوار ڕێکخراوی چاالکی مافی مرۆڤی

ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ مەحکووم کردنی تێرۆری مووسا باباخانی
چــوار ڕێکخــراوی چاالکــی مافــی مرۆڤــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە
بــاو کردنــەوەی بەیاننامەیــەک تیــرۆری «مووســا باباخانــی» ئەندامیــی
کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــە تونــدی مەحکــووم
دەکــەن و داوای هەڵویســتی جــدی لــە دامەزراوە جیهانییەکانی مافی مرۆڤ
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دەکــەن و هەروەهــا دەخــوازن دەزگای قەزایــی و دامــەزراوە تەناهییەکانــی
کوردســتانی باشــوور بــە شــێوەیەکی ڕوون و ئاشــکرا بەدواداچــوون بــۆ
کەیســی ئــەو تیــرۆرە بکــەن.
دەقی بەیاننامەیەکە:
ڕۆژی پێنــج شــەممە١٤ ،ی گەالوێــژی « ،٢٧٢١مووســا باباخانــی»،
ئەندامــی ڕێبەریــی حزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان لــە هۆتیلێکــی شــاری
“هەولێــر” پایتەختــی هەرێمــی کوردســتان تیــرۆر کــرا.
لێکۆڵینــەوە ســەرەتاییەکان دەری دەخــەن کــە تیــرۆری ئــەم چاالکــە
سیاســییە و ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حزبــی دێموکراتــی کوردســتان،
لــە الیــەن ڕێکخــراوە ئەمنــی و هەواڵگرییەکانــی کۆماری ئیســامیی ئێرانەوە
جێبەجــێ کــراوە .حکوومەتێــک کــە لــە چەنــد دەیــەی ڕابــردوودا ،تیــرۆر و
لەناوبــردن ،بەشــێکی دانەبــڕاو لــە سیاســەتی ناوخۆیــی و دەرەکییەکــەی
بــووە.
ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لە کوردســتان ،هاوکات لەگەڵ ئیدانە کردنی
تێــرۆری مووســا باباخانــی ،داوا لــە ســەرجەم ڕێکخــراوە نێودەوڵەتییەکانــی
مافــی مــرۆڤ و بــە تایبــەت ڕێپۆرتێــرە بابەتییەکانــی مافــی مــرۆڤ و یــەک
لەوانیــش ڕێپۆرتێــری تایبەتــی مافــی مرۆڤــی ئێــران دەکــەن ،بــە ســەرنجەوە
گرنگییەکــی تایبــەت بــەم بابەتــە بــدەن .هەروەهــا دامەزراوەکانــی مافــی
مــرۆڤ لــە کوردســتان ،داوا لــە دەزگا ئەمنــی و دادوەرییەکانــی حکوومەتــی
هەرێمــی کوردســتان دەکــەن ،بــە هــۆی گرینگیــی ئــەو پرســەوە ،شــێلگیرانە
و بــە شــەفافییەتەوە بەدوایــدا بچــن.
ئێمــە وەک ژمارەیــەک لــە ڕێکخراوەکانــی مافــی مرۆڤــی کوردســتان،
هــاوکات کــە پرســە و سەرەخۆشــیی خۆمــان ئاراســتەی نەتــەوەی
کــورد دەکەیــن داواش لــە ســەرجەم الیەنــە سیاســی و مەدەنــی و مافــی
مرۆڤییــەکان لــە ئێــران و کوردســتان دەکەیــن لــە بەرانبــەر سیاســەتە
توندوتیژەکانــی حکوومەتــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بێدەنــگ نەبــن و
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بــە گوێــرەی پێویســت بەرانبــەر بــە بــەردەوام بوونــی کوشــتار و تیــرۆری
چاالکانــی سیاســیی کــورد ،ناڕەزایەتیــی خۆیــان دەرببــڕن.
حکوومەتــی کۆمــاری ئیســامیی ئیــران لــە ســەرەتای دامەزرانییــەوە هەتــا
ئێســتا ســەدان چاالکــی سیاســی ،مەدەنــی و مافــی مرۆڤــی کــوردی لــە
هەرێمــی کوردســتان و واڵتانــی ئورووپایــی تیــرۆر کــردووە و بــەردەوام بە
هەڕەشــە کــردن لــە چاالکانــی مەدەنــی و مافــی مرۆڤ و چاالکانی سیاســی،
خەریکــی پالندانــان بــۆ تیــرۆر و لەناوبردنــی چاالکانــی کوردســتانە.
تیــرۆری چاالکانــی سیاســی لــە دەرەوەی کوردســتانیش لــە کاتێکــدا
بەڕێــوە دەچــی کــە ئــەم حکوومەتــە لــە ناوخــۆی واڵت ،لــە ســااڵنی
ڕابــردوودا هــەزاران چاالکــی سیاســیی لــە بەنــد کــردووە و دەیــان چاالکــی
سیاسیشــی لــە ســێدارە داوە.
دەســەاڵتی دادوەریــی کۆمــاری ئیســامیی ئیــران لــە کوردســتان تەنیــا
بەشــێک لــە دامــەزراوە ئەمنییەکانــە و لــە بنەڕەتــڕا هیــچ ســەربەخۆییەکی
دادوەریــی نییــە بــە شــێوەیک کــە زۆرتریــن لقــی دادگای شۆڕشــی ئێــران
لــە شــارەکانی کوردســتانە.
لــە کۆتاییــدا جارێکــی دیکــە تیــرۆری مووســا باباخانــی بــە تونــدی ئیدانــە
دەکەیــن و هەمــوو هەوڵــی خۆمــان بــۆ بەدواداچوونــی یاســایی بــۆ دۆخــی
تراژدیکــی مافــی مــرۆڤ لــە کوردســتان بــە گشــتی و ئــەم تیــرۆرە بــە
تایبەتــی دەخەینــە گــەڕ.
-

کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان
ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هانا
ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو
٢٠ی گەالوێژی ٢٧٢١
 ١١ئاگۆستی ٢٠٢١
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پەیامی هاوخەمیی پارتی سەربەخۆیی کوردستان لەگەڵ حیزبی
دێموکراتی کوردستان

بەڕێز حیزبی دێموکراتی کوردستان!

بــە بیســتنی هەواڵــی تێــرۆری کاک مووســا باباخانــی ،ئەندامــی کۆمیتــەی

ناوەنــدی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان پــڕ بــەدڵ خەمبــار بوویــن.

تێرۆری خەباتگێرانی کوردی ڕۆژهەاڵت بە پیالنی دەســتوپێوەندییەکانی

کۆمــاری ئیســامیی ئێــران نــە جــاری یەکەمــە و نــە دواییــن جاریــش دەبــێ،

ئەساســترین ڕێــگای دەربــاز بــوون لــەم مەترســییە ســامناکە هاودەنگــی و
هاوخەباتیــی هەمــە الیەنەیــە بــۆ کۆتاییهێنانــی یەکجــاری بــە دەســەاڵتی

خوێناویــی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــە.

دیــارە لــە دەســتدانی هــەر تێکۆشــەرێکی کــورد لــە هــەر شــوێنێکی ئــەم

کوردســتانە خەســارێکی مەزنــە لــە ســەرجەم بزاوتــی ڕزگاریخوازیــی
گەلەکەمــان .لەســەر ئــەم بنەمایــە کاک مووســا و تێکــرای شــەهیدانی

کوردســتان مڵکــی هەمــوو کــوردن.

پارتــی ســەربەخۆیی کوردســتان وێــڕای مەحکــووم کردنــی هەمــوو

تێرۆرێــک بــە هــەر بیانــوو و ئەنجەتێــک ،پرســە و سەرەخۆشــیی خــۆی

ئاراســتەی حیزبــی دێموکــرات و بنەماڵــەی ســەربەرزی کاک مووســا دەکا

و خــۆی بــە هاوخەمتــان دەزانــێ.

سەرکەوێ خەباتی ڕزگاریخوازیی یەکجاری گەلی کورد
دەفتەری سیاسیی پارتی سەربەخۆیی کوردستان
2021/8/7
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پەیامی پارتی دێموکراتی پێشرەوی کوردی سووریە بەبۆنەی
تێرۆری شەهید مووسا باباخانی

لــه بــهرواری  2021/8/7بهرێوهبهریــی گشــتی ئاسایشــی ههولێــر

(پایتهختــی ههرێمــی کوردســتان) رایگهیانــد کــه تهرمــی موســا باباخانــی

چاالکوانــی راگهیانــدن و ئهندامــی کومیت ـهی ناوهنــدی حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتان ( ،)PDKلــه هۆتێلێــک لــە ههولێــردا دهدۆزرێتــهوه.

ئیمــه وهک حیزبــی دێموکراتــی پێشــڤهرۆی کوردی ســووریە ()PDPKS

بەتــهواوی ئــەو جینایەتــه شــهرمهزار و مەحکــووم دهکهیــن و لــه
دامــودهزگای پێوندیــدار داوا دهکهیــن کــه لێکۆڵینــهوهی زۆر ڕوون و

دادپهروەرانــه بکـهن و تاوانبــاران ئاشــکرا و ڕادهســتی دادگا بکرێــن تــا بــه

ســزای تــاوان خــۆی بگهینــن.

ههروههــا سهرهخۆشــی گهرمــی خۆمــان ئاراســتهی حیزبــی برامــان

( )PDKو بنهماڵــهی نهمــر موســا باباخانــی دهکهیــن.
قامشلو 2021/8/10

ده فتەری سیاسیی ()PDPKS
***

پەیامی ئەنجومەنی سەرکردایەتیی بزوتنەوەی نوێبوونی کوردستان
بەڕێز دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان!
بەڕێــز خێــزان و خانــەوادەی خوالێخوشــبوو مامۆســتا و ســەرکردە
موســا باباخانــی!
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بــە داخ و پەژارەیەکــی مەزنــەوە هەواڵــی تیرورکردنــی سیاســەتمەدار و
ســەرکردە و تێکۆشــەر و خەباتگێــڕی گەلەکەمــان (موســا باباخانی)مــان
بیســت .بەتۆنــدی تێرورکردنــی ماموســتا شــەرمەزار و ڕیســوا دەکەیــن
و هیواداریــن ئەنجامدەرانــی ئــەم کــردەوە تێروریســتیە بــە زووتریــن کات
دەســتگیر بکرێــن و بدرێنــە دادگا .هــەر بــەم بۆنە خەمناکەوە سهرهخۆشــیی
خۆمــان ئاراســتەی بەڕێزتــان و تــەواوی گەلــی کوردســتان دەکەیــن و
خۆمــان بەهاوبەشــی خەمتــان دەزانیــن.
لەخــوای گــەورە داواکاریــن ئـهو ه دواناخۆشــیتان بێــت و خــوای گـهور ه
ســهبوری و ئارامــی بخاتــ ه نێــو دڵ و دهرونتــان و خوالێخۆشــبووش
بهبهههشــتی بهرینــی خــۆی شــاد بــكات.
مامۆســتا موســا باباخانــی هەمــوو تەمەنــی خــۆی لەپێنــاو گەلەکــەی
بــەڕێ کــرد ،بۆیــە لەدەســتدانی نــەک تەنهــا زیانێکــی گــەورە بــوو بــۆ حیزبــی
دیموکراتــی کوردســتان و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەڵکــوو خەســارەتێکی
گــەورە بــوو بــۆ بزاڤــی ڕزگاریخوازیــی گەلــی کوردســتان.
نەمری و سەربەرزی بۆ گشت شەهیدانی کوردستان
سەرشــۆڕی و شــەرمەزاری بــۆ تیرۆرســتان و داگیرکــەران و ناحەزانــی
کوردستان
ئەنجومەنی سەرکردایەتیی
بزوتنەوەی نوێبوونی کوردستان
٢٠٢١/٨/٨
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پەیامی چاالکانی مەدەنی و ئەدەبی و فەرهەنگیی شاری بانە
لەدەســتدانی هــاوڕێ و تێکۆشــەری وەک کاک مووســا هەرچەنــده کــە

خەســارێکی گەورەیــە لــە خەباتــی زینــدووی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و

حیزبــی دێموکــرات ،لــە هەمــان کاتیــشدا پەیامێکــی گەورەیــە لــە تــرس

و دڵەڕاوکێــی دوژمــن و نەیــاری گەلەکەمــان کــە هەمــوو کات لــە هێــز
و هــزری حیزبــی دێموکــرات و جەمــاوەری ترســاوە ،بۆیــە بــە درێژایــی
مێــژوو پیالنــی تیرۆرکــردن و شــەهیدکردنی ئەندامانــی ڕێبــەری و کادر و
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتیــان داڕشــتووە.

تێگەیشــتوون کــە بــاوەڕ و ڕێبــازی دێموکــرات جیهانبینیەکــی نــوێ و

مۆمێکــی نەکووژاوەیــە لەنێــو تاریکــی کۆمــاری ئیســامیدا.

ئــەم هێــز و لێهاتووییــەوە بــە دڵنیایــەوە بــە یەکگرتوویــی چەنــد هێنــدە

دەبــێ و ڕوداوێکــی دووژمنتۆقێنــەر دەبــێ.

باشــترین پاداشــت بــۆ شــەهید موســا و شــەهیدانی ڕێــگای ڕوزگاری

یەکگرتوویــی دووالیەنــی دێموکراتــە.

هیــوادارم بــەو حەرەکەتــە وەاڵمــی دەســتی ڕەشــی تیــرۆری کۆمــاری

ئیســامی بدەنــەوە.
لە کۆتاییشدا:

هاوخەمــی و سەرەخۆشــی بانــە و ئاربەبــای ســەربەرز بــە هەموو خەڵکی

کوردســتان و کرماشــانی هەمیشــە کوردســتان و بنەماڵە و هاوســەنگەرانی
ئەو شــەهیدە و کادر و پێشــمەرگەکانی دێموکرات ڕادەگەیێنین.

چاالکانی مەدەنی و ئەدەبی و فەرهەنگی شاری بانە
1400/5/19ی هەتاوی
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پەیامى هاوخەمیى سکرتێرى گشتیى YNDK
بۆ حیزبى دێموکراتى کوردستان

بــراى بەڕێزمــان کاک خالیــد عەزیــزى ،ســکرتێرى گشــتیى حیزبــى

دێموکراتــى کوردســتان!

بەڕێــزان ئەندامانــى دەفتــەرى سیاســى و کۆمیتــەى ناوەندیــى حیزبــى

دێموکراتــى کوردســتان!

ساڵوێكی برایانەى گەرم !

بــە خــەم و پەژارەیەكــی زۆرەوە هەواڵــی تیرۆرکردنــى شۆڕشــگێڕى

ناســراو کاک مووســا باباخانــی ،ئەندامــى کۆمیتــەى ناوەندیــى حیزبــى

دێموکراتــى کوردســتانمان پێگەیشــت .ئــەم هەواڵــە لــە ناخــەوە هەمــوو

الیەکمانــى دڵتەنــگ و خەمبــار کــرد.

بــە نــاوی خۆمــان و ئەندامانــی مەكتەبــی سیاســی و كۆمیتــەی

ســەركردایەتی و ئەندامانــی یەكیەتیــی نەتەوەیــی دێموكراتــی كوردســتان
 YNDKبەتونــدى ئــەم کارە تیرۆریســتییە مەحکــووم دەکەیــن و پرســە

و سەرەخۆشــیی خۆمــان ئاراســتەى بەڕێزتــان و خانــەوادەى شــەهید و
تــەواوى هەڤااڵنــى حیزبــى دێموکراتــى کوردســتان دەكەیــن و خۆمــان بــە
هاوبەشــى خەمتــان دەزانیــن و ،ئومێــد دەكەیــن ئەوە دواخەم و ناخۆشــیتان

بێــت و ،لــە یەزدانــی مــەزن دەپاڕێینــەوە دڵنەوایــی و ئارامــی بــە هەمــوو

الیــەك ببەخشــێ و خوالێخۆشــبوویش بخاتــە بــەر ڕەحمــەت و دلۆڤانیــی
خــۆی.

غەفوور مەخمووری
سكرتێری گشتیی

یەكێتیی نەتەوەیی دیموكراتی كوردستان YNDK
٢٠٢١ / ٨ / ٨
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پەیامی مەکتەبی سیاسیی حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
بەڕێز کاک خالید عەزیزی!

هاوڕێیانــی دەفتــەری سیاســی و کۆمیتــەی ناوەنــدی حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتان!

بــە نیگەرانیەکــی زۆروە هەواڵــی شــەهیدبوونی مووســا باباخانی ،ئەندامی

کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــە تێکۆشــەرەکەتانمان بیســت کــە لــە کردەوەیەکــی
تێرۆریســتی شــەهید کراوە.

بــەوە بۆنــە خەمناکــە بەنــاوی خۆمــان و ســەرجەم هاوڕێیــان لــە مەکتەبــی

سیاســی و ســەرکردایەتی پرســە و سەرەخۆشــی خۆمانتــان ئاراســتە
دەکەیــن و ســەری ڕێــز و نــەوازش بــۆ ڕوحــی ئــەو هەڤاڵەتــان دادەنوێنیــن.
هەروەهــا بــە تونــدی ئیدانــەی ئــەو کارە تێرۆریســتییە دەکەیــەن و لــە

الیەنــە پێوەندیــدارەکان داواکاریــن هەرچــی زووە بکەرانــی ئــەو کــردەوە
تێرۆریســتیە ئاشــکرا بکــەن ،ســزایی تونــدی بکــوژ و تاوانبــاران بــدا.
لەگەڵ ڕێزماندا

مەکتەبی سیاسی

حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
***

پەیامی ئەندامانی نێوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

بۆ قەاڵی خۆڕاگری پۆاڵیینی حیزبی دێموکراتی کــــوردستان
ســاو و ڕێز حورمەت بۆ هاوڕێیان و دڵســۆزان و تێکۆشــەرانی حیزبی

دێموکراتی کوردستان!
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بــە داخ و پەژارێکــی زۆرەوە هەواڵــی شــەهیدبوونی کاک موســای

باباخانیمــان کــە بیســت دڵــی هەموومانــی تەزانــد و جارێکــی دیکــە ڕژیمــی

کۆمــاری ئیســامی  ،الواز بــوون و تیروریســت بــوون و دژە ئــازادی
بــوون و دژە مرۆڤایەتــی بوونــی خــۆی بــە جیهــان ســەلماند و ویســتی
بــەو کارە هێــز و ورەی تێکۆشــەرانی شۆڕشــی کــورد کــەم بکاتــەوە ،
بــەاڵم هەمــوو جــار ڕژیمــی خوێنمــژی کۆمــاری ئیســامی دەچــێ ئــەو هەڵــە
گەورەیــە دووپــات دەکاتــەوە و لەگــەڵ گیانــی خــۆی گاڵتــە دەکات و بــە

هــەر جارێــک شــەهیدکردنی تێکۆشــەرێکی کــورد  ،ئێمــە ورە و هێــزی

ئەژنۆمــان بــۆ لەنــاو بردنــی ڕژیمــی پیســی ئاخونــدی و هێنانــە خــواری ئــااڵ
پیســەکەیان لــە ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان زۆرتــر دەبــێ و ســەنگەری

خۆڕاگریمــان هەمووجــار دەبێتــە قەاڵیەکــی پۆاڵییــن کــە بەهــەزاری وەک
خۆیــان و جاشــەکانیان لەنــاو ناچێــت و نەفرەتمــان لێیــان زۆرتــر دەبێــت

 .ئەمــە مێــژوو ســەلماندویە و لــە مێــژوودا بــەرزی ونزمــی زۆرمــان
دیــوە ،تلمــان داوە  ،خوێنمــان بــە ڕووبــار لێچــوە بــەاڵم کــە ئــەو ڕێگەمانــە
هەڵبــژاردوە پێویســت بێــت گیانــی خۆمــان پێشکەشــی واڵت دەکەیــن .

پەیامیشــمان بــۆ ســیخوڕ و جاشــەکانمان ئەوەیــە واڵت شــەرەفی مرۆڤــە

و هاوواڵتیــان خوشــک و بــرای یەکــن .ئێــوە کــە شــەرافەت و کەرامــەت و

بنەماڵــەی خۆتــان بــۆ دوو ڕۆژ ژیانــی ناقابــل بــە دوژمنــی خوێــن خــۆری

زاڵــم فرۆشــت دەســا بــە تەمــای ســزای خۆتــان بــن کــە دێــر یــان زوو

بــە دەس هەڵۆتیژباڵەکانــی ئــەو واڵتــە جێبەجــێ دەکــرێ و وەک چــۆن

جاشــەکان و خۆفرۆشــانی ســەردەمی حکومەتــی بەعــس لــە دوای ڕوخانــی

ســەدام حســەین ســزا دران  ،ســزای ئێــوەی واڵت فرۆشــیش لــەوان کەمتــر
نابێــت و چیتــر بەتەمــای ژیانێکــی خــۆش مەبــن چونکــە دونیاتــان لــێ دۆزەخ
دەکەیــن و کوردســتان جێگــەی واڵت فــرۆش و ئەغیــار نیــە و نابێــت .

ئێمە ئەندامانی نێوخۆ پرســەو سەرەخۆشــی خۆمان ئاراســتەی بنەماڵەو

خــزم و کــەس و کاری هــاوڕێ کاک موســا باباخانــی و پێشــمەرگەکان
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و تێکۆشــەران و تــەواو دڵســۆزانی ئــەو خاکــە دەکەیــن و ڕادەگەیەنیــن
هەرهەموومــان لەگەڵتانیــن و ورەتــان هیــچ دانەبــەزێ و تاکــوو دڵۆپێــک

خوێنمــان تێــدا مابێــت لــە خەبــات و تێکۆشــان  ،لــە درێژەدانــی ڕێگــەی
شــەهیدان و لــە تۆڵــەی خوێنــی شــەهیدانمان بــۆ ســاتێک غافــڵ نابیــن و

پاشەکشــەناکەین  .ئــەوەی کــە دەمێنــێ و نابــەزێ ئێمەیــن و ئــەوەی کــە
مەشــروعیەت و نرخــی لــە نــاو واڵتیــدا نەمــاوە کۆمــاری ئیســامیە و لەنــاو
چوونــی نزیکــە .

ژین و ژیان بۆ کـــوردستان

مــەرگ و نەمــان بــۆ کۆمــاری خوێنمــژی ئیســامی ئێــران و دووژمنانــی

کـــــوردستان .

١٦/٥/٢٧٢١کوردی
 ٨/٧/٢٠٢١زاینی
***

پەیامی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان
بەڕێز دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان!

زۆر بــەداخ و پــەژارەوە بــۆ گیــان لــە دەســتدانی بەڕێــز مووســا باباخانــی،

ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتی کوردســتان کــە لە هەولێر،
پێتەختــی هەرێمــی کوردســتان لــە کردەوەیەکــی ترســنۆکانەدا کۆتایــی بــە

ژیانــی هێنــراوە.

ئێمــە وێــڕای هاوخەمــی و سەرەخۆشــیمان بــۆ بەڕێزیــان و بنەماڵــە

تێکۆشــەرەکەی زۆر بەتونــدی ئــەم کارە قێزەونــە ســەرکۆنە دەکەیــن و داوا
لــە الیەنــە پێوەندیدارەکانــی هەرێمــی کوردســتان دەکەیــن بــە ڕاشــکاوانە
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ڕاســتیی ڕووداوەکــە بــۆ خەڵکــی کوردســتان ڕوون بکەنــەوە و ڕێــگای
یاســایی و پێویســت لــە بەرامبــەر بــە ئەنجامدەرانــی بگرنــە بــەر و تاوانباران
بــە ســازی خۆیــان بگەیەنــن.

پێمــان وایــە ئــەم کارە ڕەشــەکوژیە زیاتــر لــە کردەوەیەکــی تێرۆریســتی

دەچــێ و لــەم کاتــەدا زیاتــر لــە مانایەکــی هەیــە و پیالنێکــی بــۆ داڕێــژراوە

کــە تەنیــا ئامانجــی لێدانــی حیزبێــک و کەســێکی تێکۆشــەر نییــە ،بەڵکــوو
لێدانــە لــە شــکۆی حکومەتــی هەرێــم و تێکدانــی ئــەم پێوەندییــە ئاســایی

و تەندروســتەی کــە خەریکــە لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی ئێرانــی دراوســێ
بــەرەو پێــش دەچــێ .بۆیــە پێویســتیی بــە لێکۆڵینەوەیەکــی ورد و هەوڵێکــی
هەمەالیەنــە هەیــە بــۆ دەســتگیرکردنی تاوانبــاری و دووبــارە نەبوونــەوەی

ئــەم کارە ئاژاوەگێریــەی کــە زیــان بــە پێوەنــدی دراوســێیەتی نێــوان هــەر

دوو ال دەگەینــێ.
لەگەڵ ڕێزماندا

پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان
دەفتەری سیاسی
***

پەیامی هاوخەمیی ڕێکخراوی دێموکراتیکی یارسان
ڕێکخــراوی دێموکراتیکــی یارســان لــە پەیامێکــدا بــۆ حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتان هاوخەمیی ئەو ڕێکخراوەیەی لەهەمبەر تێرۆری کاک»مووســا
باباخانــی» ئەندامــی ڕێبــەری حیزبــی دێموکــرات دەربڕیــوە.

لــە بەشــێک لــە پەیامــی هاوخەمیــی ڕێکخــراوی دێموکراتیکــی یارســاندا

هاتــووە کــە ،هاوڕێیــان و ئەندامانــی ســەرکردایەتیی حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتان ،هەواڵــی تێــرۆری ناجوامێرانــەی کاک» مووســا باباخانــی»
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ئەندامــی ڕێبــەری حیزبــی دێموکــرات ،بەدەســتی تاریکپەرەســتان و
تێرۆریســتانی ڕێژیمــی ئێرانمــان پێگەیشــت و لــە ناخــی دڵەوە سەرەخۆشــی

لــە ئەندامــان و هاوســەنگەرانی کاک مووســا و بنەماڵــەی بەڕێزیان دەکەین.
بەڕێــزان هــەروەک هەموومــان ئاگاداریــن رێژیمــی ئێــران لــە مــاوەی

٤٣ســاڵ دەســەاڵتدارییەکەیدا ،بــەردەوام هەوڵــی تێــرۆری جیابیــران و
ڕێبەرانــی بزووتنــەی گەالنــی دیکــەی داوە و حاشــا هەڵنگــرە کــە ئــەو
رێژیمــە ڕێژیمێکــی تێرۆریســت و دژی گــەالن و جیابیرانــی دیکەیــە.
***

پەیامی خوێندکارانی زانکۆی کرماشان بەبۆنەی تێرۆری «کاک

مووسا باباخانی» ئەندامی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان
فەرهەنگیــان و خوێندکارانــی زانکــۆی کرماشــان ،بەناردنــی پەیامێــک

هاوخەمــی خۆیــان بــۆ تێــرۆری کاک» مووســا باباخانــی» ئەندامــی ڕێبەری

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،بەدەســتی تێرۆریســتەکانی ڕێژیمــی ئێــران
دەربڕیــوە.

لەبەشــێک لــە پەیامەکــەی خوێندکارانــی زانکــۆدا هاتــووە کــە شــەهید

مووســا باباخانی ،بە دەرکەوتنی لە شاشــەی کوردکاناڵ و پێشکەشــکردنی
بەرنامــەکان و هەروەهــا پێوەنــدی بەهێــزی کاک مووســا لەگــەڵ نێوخــۆی

واڵت ،ڕێژیمــی تێرۆریســتی ئێرانــی زیاتــر هانــداوە کــە پیالنێکــی گاڵو بــۆ
تێرۆرکردنــی ئــەو پێشــمەرگە ڕێبــەرە دابڕێــژن و بەپیــان شــەهیدی بکــەن،

ئێمــە وەکــوو خوێنــدکاران و فەرهەنگیانــی پارێــزگای کرماشــان لەگــەڵ
خوێــن وئامانجــە بەرزەکانــی هەمــوو شــەهیدانی کوردســتان بــە تایبەتــی
نوێتریــن شــەهیدی گەلەکەمــان شــەهید» مووســا باباخانــی» پەیمــان نــوێ

دەکەینــەوە کــە تــا دوا هەناســە درێــژەدەری ڕێــگا پیرۆزەکــەی بیــن.

هەروەهــا بــە بۆنــەی تێــرۆری کاک» مووســا باباخانــی» ئەندامــی
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ڕێبــەری حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،ڕێکخــراوی خەباتی شۆڕشــگێڕی

کوردســتان و پارتــی ســەربەخۆیی کوردســتان ،پارتــی کرێــکاران و

ڕەنجدەرانــی کوردســتان،بزووتنەوەی نوێبوونــی کوردســتان و حیزبــی
زەحمەتکێســانی کوردســتان ،تێــرۆری کاک» مووســا باباخانــی» ئەندامــی
رێبــەری حیزبــی دێموکراتیــان بەدەســتی جــەالدە تێرۆریســتەکانی رێژیمــی

ئێــران مەحکــووم کــرد.

***

پەیامی مهسعوود تەک ،سهرۆک گشتیی حیزبی سۆسیالیستی
کوردستان

بەڕێز سهروکاتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
هاوڕێیانی بهرێز!

ئیمــه بــه ههواڵــی ڕفانــدن و شــههید کردنــی ئهندامــی ڕێبــهری ئێــوه،

موســا باباخانــی لــه الیــهن تێرۆریســتانی ڕێژیمــی جمهــوری ئیســامی

ئیرانــهوه زۆر خهمبــار بویــن.

شــههید کردنــی موســا باباخانــی بهردهوامیــی سیاســتی حکوومهتــی

ئیــران و تێــرۆر کردنــی ســهرۆک و تێکۆشــهرانی نێشــتمانپهروهری
واڵتپارێــزی کــورده.

لــه ڕێــگای ئێــوەوە سهرهخۆشــیی خۆمــان ئاراســتهی بنهماڵــه و

هاوســهنگهرانی شــههید مووســا دهکهیــن و خۆمــان بــه هاوبهشــی

خهمیــان دهزانیــن .هەروەهــا داوا لــه بهرپرســانی ئاسایشــی ههرێمــی

کوردســتان دەکەیــن کــه بکــوژ و بهرپرســانی ئـهو جینایهتــه ئاشــکرا بکـهن.

هــاوکات پــێ لەســەر ئــەوەش دادەگریــن کــە کۆمــاری ئیســامیی ئیــران

ناتوانــی بــه کــردوهی تیروریســتی پێشــی خهباتــی ئــازادی گهلــی کــورد لــە
رۆژههاڵتــی کوردســتان بگــرێ.
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ئیمه دڵنیاین لەوهی که سهنگهری شههید موسا چووڵ نامینێ.

جاریکــی دیکــه سـهری رێــز و نهوازشــی خۆمــان لــه بهرانبــەر شـههیدانی

کوردســتان نیــۆی دهکهین.

مهسعود تەک

سهرۆک گشتیی حیزبی سۆسیالیستی کوردستان
2021/8/8
***

ڕاگهیاندنی كومیتهی ناوهندی كۆمهڵه ،رێكخراوی كوردستانی

حیزبی كومونیستی ئیران بهبۆنهی تێرۆری كاك مووسا باباخانی
ئهندامی كومیتهی ناوهندی حیزبی دیموكراتی كوردستان

ڕۆژی شــهممه١٦ ،ی مانگــی گهالوێــژ تێرۆریســتهكانی كۆمــاری

ئیســامی لــ ه كردهوهیهكــی جینایهتكارانــهدا مووســا باباخانــی ،ئهندامــی
كومیتــهی ناوهندیــی حیزبــی دیموكراتــی كوردســتان لــ ه شــاری ههولێــر

پێتهختــی ههرێمــی كوردســتان تێــرۆر كــرد .ئــهوه یهكــهم جــار نییــ ه كــ ه

ئـهو ڕێژیمـ ه لـ ه دهرهوهی ســنورهكانی ئێــران دهســت دهداتـ ه جینایـهت .لـ ه

مــاوهی چهنــد دهی ـهی ڕابــردوودا ب ـ ه س ـهدان ههڵســوڕاوی سیاســی ه ـهر

لـهو ههرێمــی كوردســتانه ،كهوتونهتـ ه بـهر شــاالوی هێرشــی تێرۆریســتیی

ڕێژیمــی ئێــران.

ئــهو ه لــ ه حالێكدایــ ه كــ ه ڕێژێمــی ئیــران لــه حكوومهتــی ههرێمــی

كوردســتان كۆنســولخان ه و پێوهندیــی دیپلوماتێكــی ڕهســمیی ههیــه و

ههمــوو ســالێك میلیاردهــا دوالر قازانــج لــ ه مهعامهلــهی بازرگانــی لــ ه
ڕێگــهی ســنوورهكانی ئــهو ههرێمــ ه كــۆ دهكاتــهو ه و لــ ه بارودۆخێكــدا

كــ ه لهژێــر گهمــارۆی ئابــوری دایــه ،ئــهو ههرێمــ ه بۆتــ ه ســهرچاوهیهكی
داهــات بــۆی .بــهو حاڵهشــهوه هیــچ دهرفهتێــك بــۆ شــێواندنی ئهمنیهتــی
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ههرێمــی كوردســتان لهدهســت نــادا و ڕێگــ ه بــ ه خــۆی دهدا لــ ه پێتهختــی

ههرێمــی كوردســتان ،ل ـ ه شــاری ههولێــر ،پهناب ـهران و نهیارانــی سیاســی

خــۆی تێــرۆر بــكا.

بــۆ كورتكردنـهوهی دهســتی كۆمــاری ئیســامی ،لهسـهر ههڵســووڕاوانی

سیاسی ل ه دهرهوهی واڵت ئیقدامێكی هاوئاهنگ و جیدی بۆ بایكۆتكردنی

ئــهو ڕێژیمــ ه لــ ه ئاســتی جیهانیــدا پێویســته .تهجروبــه نیشــانی داو ه كــ ه

كۆمــاری ئیســامی بــه هیــچ پرۆتۆكــۆل و ڕێككهوتنێكــی سیاســی پێبهنــد
نییــه و دهســتی تێــرۆری تهنیــا ل ـه ژێــر فشــارێكی سیاســی و كۆمهاڵیهتــی
بههێــزدا كــورت دهكرێهت ـهوه.

ئیمــ ه تێــرۆری جینایهتكارانــهی كاك مووســا باباخانــی ،ئهندامــی

كومیتــهی ناوهنــدی حیزبــی دیموكراتــی كوردســتان بهتونــدی مهحكــوم

دهكهیــن و داوا دهكهیــن بكــوژان و هــاوكاران و دهســت و پێوهندهكانیــان

بدۆزرێنــهو ه و بــ ه ســزای شــیاوی خۆیــان بگــهن .هــهر بــهم بۆنــهو ه
سهرهخۆشــی دهكهیــن ل ـ ه بنهماڵ ـ ه و كهســوكاری كاك مووســا و ههمــوو

حیزبــی دیموكراتــی كوردســتان و خۆمــان بـ ه شـهریكی خهمیــان دهزانیــن.
كومیتهی ناوهندیی كۆمهڵه

ڕێكخراوی كوردستانی حیزبی كومونیستی ئیران
١٧ی گهالوێژی ١٤٠٠
***

پەیامی هاوخەمیی حیزبی ماف و ئازادی HAK-PAR
بەڕێز سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکرات کوردستان!
زۆربــهدا خ و کهســهرهیکی زۆرهوه و مخابــن ،ههواڵــی تیــرۆری
پێشــمهرگهی گراننــاس کاک مووســا باباخانیمــان بیســت کــه بــه دهســتی
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تیرۆریســتانی ڕێژیمــی ئیــران شــههید کــراوه.
ئیمــه زۆر خهمبــار و خهمگیــن بویــن بــه بیســتنی ئــەم هەواڵــە .نەتــەوەی
کــورد بــە شــەهیدبوونی کادێریکــی شــارهزا و زۆر بهرێــز وەک کاک
مووســا ڕۆڵەیەکــی بەوەجــی خــۆی لەدەســت دا.
بمــرێ ڕێژیمــی زۆرداری ئێــران و سهرخۆشــی لــه نهت ـهوهی کــورد ،لــە
بنەماڵــەی بەڕێــزی شــەهید مووســا ،سهرەخۆشــی لــه ســکرتێری گشــتیی
حیــزب و ت ـهواوی ڕێب ـهری و ئهندامــان و الیهنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان دهکهیــن.
ڕوحــی شـههید مووســا شــاد و لــه نیــۆ نــوور و ڕووناکیــدا ئــارام بگــرێ
و جیــگای بههشــتی بهریــن بــێ.
بژی تێکوشانی ڕزگاریخوازانەی کوردستان.
سهروک گشتیی حیزبی ماف و ئازادی ()HAK-PAR
لەتیف ئەپۆزدەمیر
٢٠٢١/٨/٨
***

پەیامی هاوخەمی یەکێتیی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی تیرۆری
مووسا باباخانی ئەندامی ڕێبەریی حیزبی دیموکرات

بەڕێــزان ئەندامانــی دەفتــەری سیاســی و کۆمیتــەی ناوەنــدی حیزبــی

دیموکراتــی کوردســتان!

کادیر و پێشمەرگە و هەڤاڵ و بنەماڵەی مووسا باباخانی!

زۆر بەداخــەوە هەواڵــی تیــرۆری کاک مووســا باباخانــی ،ئەندامــی

ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانمان بیســت کــە لــە الیــەن دەزگا

ئەمنــی و جاسووســیەکانی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە کراوەتــە ئامانــج
و گیانــی لەدەســت داوە.
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وەک یەکێتیــی دیموکراتــی کوردســتان ئــەم هەوڵــە تیرۆریســتیەی

کۆمــاری ئیســامی ئێــران مەحکــووم دەکەیــن ،هەروەهــا بــۆ ئــەم ڕووداوە
خەمبــار بوویــن و هاوخەمــی خۆمانتــان پــێ ڕادەگەیەنیــن و سەرەخۆشــی
لــە بنەماڵــەی گــەورەی حیزبــی دیموکــرات و هەڤــاڵ و بنەماڵــەی کاک

مووســا باباخانــی دەکەیــن.
بژی کورد و کوردستان

بەرز و پیرۆز بێت یادی شەهیدان
یەکێتیی دیموکراتی کوردستان
 ٢٠٢١/٨/٨ی زایینی

١٧ی گەالوێژی ١٤٠٠ی هەتاوی
***

پەیامی تەشکیالتی نهێنیی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە بانە
بــە داخ و کەســەرێکی زۆرەوە ڕۆژی شــەممە ١٦ی گەالوێــژی ٢٧٢١ی
کــوردی هەواڵــی تیرۆرکردنــی هــاوڕێ و هاوســەنگەر مووســا باباخانیمــان
پــێ گەیشــت .بــە بیســتنی ئــەم هەواڵــە خەمناکــە نیگــەران بوویــن کــە لــە
هۆتێلــی گوڵــی ســلێمانی تەرمەکــەی دۆزراوەتــەوە .بێگومــان لــە دەســتدانی
ئــەو کادرە لێهاتــووە خەســارێکی گــەورە بــوو
بۆ ئەمڕۆی ڕۆژهەاڵت.
ئێمــە وەک بەشــێک لــە تەشــکیالتی نهێنیــی حیزبــی دیموکراتی کوردســتان
ئــەم کارە قێزەونــە و نامرۆڤانەیــە بەتونــدی مەحکــووم دەکەیــن و هــاوکات
بــە بۆنــەی لەدەســتدانی ئــەو کادرە لێهاتــووەی حیزبەکەمــان ،سەرەخۆشــی
لــە بنەماڵــەی موســا باباخانــی و حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان و ناوچــەی

ن
باباخا�
 228یادنامەی شەهید مووسا

کرماشــان دەکەیــن و پــڕ بــە دڵ شــەریکی خەمتانیــن.
ئــەی ڕەقیــب بــاش بزانــە کــورد زینــدووە و بــە شــەهیدکردنی هــاوڕێ
مووســا باباخانــی ئێمــە پاشــگەز نابینــەوە لــە ئامانجەکەمــان و بوێرانەتــر
و بــە باوەرتــر هەنــگاو هــەڵ ئەهێنیــن ،مکوڕتــر لــە جــاران ڕووبەڕووتــان
ئەوێســتینەوە و تــا وەدیهێنانــی ئامانجەکانمــان ناوەســتین.
کۆمــاری پــەت و ســێدارە بــە درێژایــی مێــژوو لــە ئامرازێــک کەڵکــی
وەرگرتــووە ،وەک تێــرۆر و تــرس و دڵەڕاوکــە بەرانبــەر بــە چاالکانــی
کــورد کــە هیچــی نەهێشــتوتەوە بــۆ قســەکردن و لەیــەک تێگەیشــتن.
دەوڵەتــی هەرێمــی کوردســتان و دەوڵەتــی عێــڕاق پێۆیســتە بــە زووتریــن
کات لــە هەمبــەر ئــەم کــردەوە نــا مرۆڤانــە هەڵوێســتی توندیــان هەبــێ و
بەدواداچــوون بــەو کــردەوە تیرۆریســتییە بکــەن و بــە زووتریــن کات ئــەو
کەســانە شناســایی بــکا و بــە ســزای یاســایی خۆیــان بگەیەنــن و بەپێــی
کۆنڤاســیۆنی نێودەوڵەتــی پشــتیوانی لــە چاالکانــی سیاســیی ڕۆژهــەاڵت
لــەو بەشــەدا بکــەن.
لــەم کاتــەدا پێویســتە ســەرجەم الیەنــەکان بــە یەکدەنگــی و یەکڕیــزی
و بــاوەڕ بەخۆبــوون لــە نێــو ماڵــی کــورد هەنــگاو هەڵبێنــن تــا تەختــی
داگیرکــەران وەرگێڕیــن و ئــااڵی سەربەســتی هەڵکەیــن.
ڕۆحی هاوڕێ موسا باباخانی شاد و یادی هەمیشە هەرمان.
تەشکیالتی نهێنیی حیزبی دیموکراتی کوردستان (بانە)
١٩ی گەالوێژی 1400هەتاوی
***
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پەیامی تەشکیالتی نهێنیی ناوچەی ژاوەرۆ و تەنگیسەری
دێموکراتپەروەر

الێ هەڵوێ بەرزەفڕی بەرزە مژی

چۆن بژی شەرتە ،نەک چەندە بژی

شەهید مووسا وەکوو هەڵو سەربەرزانە شەهید بوو.

ئێمــە وەکــوو ئەندامانــی نهێنیــی حیــزب سەرەخۆشــی خۆمــان ئاراســتەی

حیزبــی دێموکــرات و بنەماڵــەی ســەربەرزی شــەهید مووســا و هەمــوو
هــاوڕێ و هاوســەنگەرانی و بــە گشــتی خەڵکــی بەشــەرەفی کوردســتان

دەکەیــن.

بــە تیــرۆری شــەهید مووســا زۆر خەمبــار بوویــن ،بــەاڵم بــا دوژمنــان

ئــەوە بزانــن کــە ئێمــە قــەد بەچۆکــدا نایەیــن و دڵنیایــان دەکەینــەوە کــە هەتــا
گەیشــتن بــە ئاواتەکانمــان دەس لــە خەبــات هەڵناگریــن و ئامادەیــن گیانــی
خۆمــان فیــدای گــەل و نیشــمانەکەمان بکەیــن و ڕێبــازی شــەهید مووســا و
هەمــوو شــەهیدانی کوردســتان بــەر نادەیــن.

ئەندامانی نهێنیی حیزب دیموکرات ناوچەێ ژاوەرۆ و تەنگیسەری
دێموکراتپەروەر
***

پەیامی پارتی یهکیتیی دێموکراتی کورد له سوریه
زۆر بهرێــز کاک خالیــد عزیــزی ســکرتێری گشــتی حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتان!

ههڤااڵن و ئهندامانی سهرکردایهتی و دهفتهری سیاسیی خهباتگێڕ

ن
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پێشمهرگه و ههڤااڵن و الیهنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
ههڤــااڵن! هاوبهشــی خهمتانیــن بەبۆنــهی شــههیدبوونی ههڤاڵــی

سـهرکرده مووســا باباخانــی بــه دهســتی ڕژیمی ئیســامی ئیرانــی خۆینڕێژ.
ههڤــااڵن! ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــه ئاســتی جیهانــدا بــه تیرۆرکــردن

ئۆپۆزیســیۆنی خــۆی دهناســرێ .هــەر لــهو چوارچێــوهدا لــه دهروهی

واڵت خوالێخۆشــبوو دوکتــور قاســلموو و دوکتــور شــهرهفکهندی تــا بــه
ســهرکردهی شــههید موســاباباخانی ،تیــرۆر کــرد.

سهرکهوتن بۆ خهبانی ڕهوای حیزبی دێموکوراتی کوردستان
شهرمهزاری بۆ ڕژیمی کۆنهپهرهستی تاران

بژی کورد ،بژی کوردستان

پارتی یهکێتی دێموکراتی کورد له سووریە
٢٠٢١/٨/١٠
***

پەیامی بزووتنەوەی گۆڕان سەبارەت بە تێرۆری مووسا باباخانی
بەڕێزان لە حیزبی دیموکراتی کوردستان!

بەداخەوەیــن بــۆ شــەھیدبوونی مووســا باباخانــی ،ئەندامــی کۆمیتــەی

ناوەندیــی حیزبــە تێکۆشــەرەکەتان.

بەو بۆنە خەمناکەوە ،سەرەخۆشی لە کۆمیتەی ناوەندی و ئۆرگانەکانی

حیزبی دێموکراتی کوردستان و بنەماڵەی مووسا باباخانی دەکەین.
بزوتنەوەی گۆڕان
٢٠٢١/٨/٨
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بەیاننامەی تۆڕی مافەکانی مرۆڤی کوردستان سەبارەت بە
تیرۆرکردنی مووسا باباخانی و بێهرووز ڕەحیمی

ڕۆژی شــەممە ١٧ی گەالوێــژی  ١٤٠٠حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتان

بــە دەرکردنــی بەیاننامەیەکــی فەرمــی ،ڕایگەیانــد کــە مووســا باباخانــی،

ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی ئــەم حیزبــە ،لــە شــاری هەولێــر تیــرۆر کــراوە.

ئــەم حیزبــە کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــی بــە بەرپرســی تیرۆرکردنــی ئــەم
ئەندامــە پایەبــەرزەی خــۆی زانیــوە.

مووســا باباخانــی لەدایکبــووی  ١٣٦٠لــە «بێڵــەوار»ی کرماشــان ،ســاڵی

 ١٣٧٨بــوو بــە ئەندامــی حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران و لە مقەڕی
ئــەم حیزبــە لــە نزیــک شــاری کۆیــەی هەرێمی کوردســتانی ئێراق نیشــتەجێ
بــوو .ناوبــراو ســیمایەکی ناســراوی نــاو بزووتنــەوەی کوردســتانی ئێــران و
بــە تایبــەت لــە نــاو چاالکانــی پارێــزگای کرماشــاندا بــوو .لــە ڕێکەوتــی ١٧ی

خەرمانانــی  ١٣٩٧و لــە کاتــی بۆردومانکردنــی مقــەڕی کۆیــەی حیزبــی
دیمۆکراتــی کوردســتان لــە الیــەن ســپای پاســدارانی ئینقالبــی ئیســامیی

ئێرانــەوە ،مووســا باباخانییــش برینــدار بــوو .لــەم هێرشــەدا  ١٦ئەندامــی

حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتان گیانیــان بەخــت کــرد و زیاتــر لــە ٤٠
کەســیش برینــدار بــوون.

تیرۆرکردنــی مووســا باباخانــی لــە حاڵێکدایــە کــە کەمتــر لــە مانگێــک

لەمەوپێــش و لــە ڕێکەوتــی ٢٣ی پووشــپەڕدا ،چاالکێکــی سیاســیی کــوردی

خەڵکــی ســنە بــە نــاوی بێهــرووز (ڕێبیــن) ڕەحیمــی لــە شــاری ســلێمانیی
هەرێمــی کوردســتانی ئێــراق تیــرۆر کــرا و گیانــی لەدەســت دا .بنەماڵــەی

بێهــرووز ڕەحیمییــش کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بە بەرپرســی تیرۆرکردنی

ئــەم چاالکــە سیاســییە دەزانــن .زوڵەیخــا ناســری ،هاوژینــی ئــەم چاالکــە
سیاســییە ،بــە تــۆڕی مافەکانــی مرۆڤــی کوردســتانی وتــووە کــە لــە ســااڵنی
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نیشــتەجێبوونی خــۆی و هاوژینەکــەی لــە هەرێمــی کوردســتان ،دەزگا
ئەمنییەکانــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران چەندەهــا جــار هەڕەشــەیان لــێ

کــردوون.

بــەم دواییانــە و لــە ڕێکەوتــی ٥ی گەالوێــژدا ،ناوەنــدی عەبدوڕەحمــان

بروومەنــد لــە دووتوێــی ڕاپۆرتێکــدا ڕایگەیانــد کــە زیاتــر لــە  ٥٤٠حاڵەتــی

کوشــتن یــان ڕفاندنــی هاوواڵتییانــی ئێرانیــی لــە دەرەوەی واڵت تۆمــار
کــردووە کــە بــە دەســتی کۆمــاری ئیســامی ئەنجــام دراوە .بەپێــی ئــەم
ڕاپۆرتــە ،لــە کــۆی ئــەو ڕووداوانــەی چــل ســاڵی ڕابــردوو ٣٨٠ ،حاڵەتــی

کوشــتن لــە خاکــی هەرێمــی کوردســتانی ئێراقــدا ڕوویــان داوە.

ئــەم ناوەنــدە داکۆکیــکارە لــە مافەکانــی مــرۆڤ لــە ڕاپۆرتەکەیــدا

جەختــی لەســەر ئــەوە کردۆتــەوە کــە «لــە ڕاپەڕینــی  ١٣٥٧بــەدواوە

دەســتوپێوەندەکانی کۆمــاری ئیســامی بــە ســەدان جــار هێرشــیان کردۆتــە
ســەر پەنابــەرە ئێرانییــەکان لــە واڵتــە جۆراوجۆرەکانــدا و چونکــوو لــە
زۆربــەی حاڵەتەکانــدا هیــچ جــۆرە ســزایەکیان ڕووبــەڕوو نەکراوەتــەوە،

بــەردەوام درێژەیــان بــە هێرشــەکانیان داوە».

تــۆڕی مافەکانــی مرۆڤــی کوردســتان وێــڕای بەرزڕاگرتنــی نــاو و یــادی

مووســا باباخانــی و بێهــرووز ڕەحیمــی و وەبیرهێنانــەوەی ڕووداوی
تیرۆرکردنــی ئێقبــاڵ مــورادی لــە ڕێکەوتــی ٢٧ی پووشــپەڕی ١٣٩٨دا،

تیــرۆری ئــەم چاالکــە سیاســییانە شــەرمەزار دەکات و داوا دەکات لــە
جاویــد ڕەحمــان ،ڕاپۆرتێــری تایبەتــی نەتــەوە یەکگرتووەکان بــۆ کاروباری

مافەکانــی مــرۆڤ لــە ئێرانــدا ،لێکۆڵینــەوەی پێویســت لەســەر ڕۆڵــی کۆماری

ئیســامیی ئێــران لــەم تیرۆرانــەدا بــکات و هەنــگاوی کرداریــی پتــەو و

کاریگــەر بــۆ شــەرمەزارکردن و بەرەنگاربوونــەوەی سیاســەتی کوشــتنی
دژبــەران لــە الیــەن حکوومەتــی ئێرانــەوە لــە دەرەوەی واڵت هەڵبگرێــت.

تــۆڕی مافەکانــی مرۆڤــی کوردســتان هەروەهــا داوا لــە حکوومەتــی

هەرێمــی کوردســتان کــە ئــەم تیرۆرانــە لــە ناوچــەی ژێــر دەســەاڵتیدا بــە
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ئەنجــام گەیەنــراوە ،دەکات بــە شــێوەی ڕوون و ئاشــکرا دژ بــە کــردەوە و

پالنەکانــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ کوشــتنی چــاالکان و پەنابەرانــی سیاســیی
کــوردی ئێــران هەڵوێســت وەربگرێــت و پابەنــد بێــت بــە بەرپرســایەتییە

یاســایی و ئینســانییەکانیەوە لــە پرســی پاراســتنی گیــان و ئاسایشــی
پەناخــوازان و پەنابەرانــی نیشــتەجێی هەرێمــی کوردســتاندا و بەپێــی یاســا

و ڕێســا جیهانییــەکان و لەســەر بنەمــای هاوکاریکردنــی نوێنەرایەتیــی

کۆمســاریای بــااڵی پەنابەرانــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
بجووڵێتــەوە.

نوسخەیەک بۆ:

 -جاویــد ڕەحمــان ،ڕاپۆرتێــری تایبەتــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــۆ

کاروبــاری مافەکانــی مــرۆڤ لــە ئێرانــدا

 -مەسروور بارزانی ،سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان

 -نوێنەرایەتیــی کۆمیســاریای بــااڵی پەنابەرانــی ڕێکخــراوی نەتــەوە

یەکگرتــووەکان لــە هەولێــر

تۆڕی مافەکانی مرۆڤی کوردستان
***

ن
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پیام مجاهدین خلق در محکومیت ترور موسی باباخانی
توسط جمهوری اسالمی

ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران تــرور عضــو کمیتــه مرکــزی حــزب
دموکــرات کردســتان بــه دســت مــزدوران رژیــم آخوندهــا را قویــا محکــوم
میکنــد.
مجاهدین خلق در وبسایت رسمی خود نوشتە است:
حــزب دموکــرات کردســتان اعــام کــرد موســی باباخانــی عضــو کمیتــه
مرکــزی ایــن حــزب بعدازظهــر پنجشــنبه ١۴مــرداد از جانــب دو تروریســت
رژیــم ایــران ربــوده شــده و صبــح شــنبه ١۶مــرداد جســد بیجانــش در
حالیکــه آثــار شــکنجههای زیــادی مشــهود بــود در یکــی از اتاقهــای هتــل
گل ســلیمانیه در شــهر اربیــل پیــدا شــده اســت.
در ادامــەی ایــن اطالعیــە آمــدە اســت :ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران بــا
تســلیت بــه حــزب و بســتگان موســی باباخانــی عضــو کمیتــه مرکــزی حــزب
دموکــرات کردســتان تــرور وی بــه دســت مــزدوران رژیــم آخوندهــا را
قــوی محکــوم و خاطرنشــان میكنــد رژیــم بایــد حســاب آدمربایــی و شــکنجه
و ایــن جنایــت ضدانســانی را پــس بدهــد.
***
اعالمیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر)
در محکومیت ترور موسی باباخانی ،عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات
تروریســم دولتــی یکــی از ابزارهــای دائمــی ســرکوب رژیــم جمهــوری
اســامی!
ماشــین تــرور جمهــوری اســامی همچنــان بــا شــدت کار میکنــد .در
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روز شــنبه شــانزدهم مــرداد مــاه ،جســد شــکنجه شــده و بــی جــان موســی
باباخانــی از اعضــای کمیتــه مرکــزی حــزب دمکــرات کردســتان در یکــی
ازاتــاق هــای هتــل «گل ســلیمانی» در شــهر اربیــل کردســتان عــراق پیــدا
شــد .بــر پایــه اطالعیــه حــزب دمکــرات کردســتان ،او از روز پنــج شــنبه
چهــارده ام مــرداد مــاه ناپدیــد شــده بــود و دو تــن از تروریســت هــای
جمهــوری اســامی کــه بــه احتمــال زیــاد نفــوذی بــوده انــد ،در قتــل او دســت
داشــته انــد.
ایــن نخســتین بــار نیســت کــه اعضــای رهبــری ،کادرهــا و پیشــمرگان
ســازمان هــا و احــزاب کــرد ایرانــی و ســایر فعــاالن سیاســی در اقلیــم
کردســتان عــراق قربانــی توطئــه ی باندهــای تروریســتی جمهــوری اســامی
مــی شــوند .در ســال  1397نیــز قــادر قــادری توســط گروهــی کــه از ســوی
ســپاه پاســداران اجیــر شــده بودنــد بــه قتــل رســید  .در رابطــه بــا قتــل قــادر
قــادری  ۵نفــر در شــعبه دوم دادگاه اربیــل محاکمــه شــدند کــه ســه نفــر
از آنهــا بــه انجــام ایــن تــرور در قبــال دریافــت  100هــزار دالر از ســپاه
پاســداران اعتــراف کردنــد .شــیوه تــرور موســی باباخانــی شــباهت هــای
بســیاری بــا شــیوه ی تــرور قــادر قــادری دارد .اســتفاده از دوســتان نزدیــک
بــا تطمیــع مالــی بــرای بــه ســرانجام رســاندن امــر کشــتار .حــزب دمکــرات
کردســتان اعــام کــرده اســت کــه تاکنــون بیــش از  200نفــر از اعضــای ایــن
حــزب توســط جمهــوری اســامی تــرور شــدەاند.
جمهــوری اســامی کارنامــه ی ســیاهی در کشــتار فعــاالن سیاســی در
خــارج از کشــور دارد .در ایــن دوران ســیاه  42ســالە حاکمیــت ایــن رژیــم
ارتجاعــی بیــش از  ٥٤٠نفــر از فعــاالن سیاســی در خــارج از کشــور توســط
گــروه هــای تــرور بــه قتــل رســیده انــد .اگــر توطئــه انفجــار محــل برگــزاری
مراســم ســازمان مجاهدیــن در پاریــس قبــل از اقــدام جنایتکارانــه کشــف
نمــی شــد ،ایــن رقــم بســیار بیــش از ایــن هــا مــی بــود .اســدالله اســدی
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ســازماندە اجــرای ایــن اقــدام تروریســتی بــه همــراه ســه نفــر دیگــر توســط
پلیــس دســتگیر شــدند .حمــل مــواد انفجــاری در هواپیمــای مســافربری
و گــذر از موانــع گمرکــی بــا اســتفاده از امکانــات دیپلماتیــک ،ماهیــت
بــه غایــت خطرنــاک جمهــوری اســامی را نــزد همــه ی جهانیــان آشــکار
ســاخت .ماشــین تــرور جمهــوری اســامی در اجــرای مقاصــد خــود از همــە
امکانــات سیاســی و مالــی و مذهبــی اســتفاده مــی کنــد .ســفارت خانــه هــا و
کنســولگری هــای رژیــم در امــر تســهیل انتقــال تیــم هــای تــرور و پشــتیبانی
مالــی و سیاســی از همــە امکانــات خــود اســتفاده مــی کننــد .در جریــان
دســتگیری اســدالله اســدی ،ســفارت جمهــوری اســامی در بلژیــک تــاش
کــرد تــا بــا اســتفاده از مصونیــت دیپلماتیــک ،مقدمــات آزادی او را فراهــم
ســازد .تالشــی کــه بــه ســرانجام نرســید و در نهایــت اســدی بــه  ٢٠ســال
زنــدان محکــوم شــد .اســتفاده از گــروه هــای تبهــکار در قبــال پرداخــت مالــی
از دیگــر شــیوه هــای تــرور فعــاالن سیاســی در خــارج از کشــور اســت.
شــیوه ای کــه در مــورد تــرور محمــد رضــا کالهــی در هلنــد بــکار گرفتــه
شــد .فعــاالن سیاســی در خــارج از کشــور مــی بایســت نســبت بــه شــباهت
هایــی کــه در تــرور قــادر قــادری و موســی باباخانــی وجــود دارد دقــت
بیشــتری کــرده و نســبت بــه افــرادی کــه خــود را فعــال سیاســی جــا مــی
زننــد و در رفــت و آمــد بــه ایــران هســتند ،هوشــیارانه تــر عمــل کننــد .هــر
دوی ایــن اعضــای کمیتــه مرکــزی توســط کســانی بــه قتــل رســیده انــد کــه
دوســت انگاشــته مــی شــدند ،خــود را فعــال سیاســی معرفــی مــی کردنــد و
در رفــت و آمــد بــه ایــران بــوده انــد.
ســازمان مــا از بــدو تاســیس خــود سیاســت قاطــع و روشــنی دربــاره
مســئله ملــی داشــته اســت .برســمیت شــناختن حــق ملــل ایــران بــرای تعییــن
سرنوشــت و اتحــاد داوطلبانــه همــه آنهــا ،از اصــول بینــادی سیاســت مــا در
بــاره مســئله ملــی اســت .در ادامــه ایــن اصــول روشــن دربــاره مســئله ملــی،
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مــا از کنگــره اول ســازمان کــه در ســی ســال پیــش برگــزار شــد ،فدرالیســم
منطقــه ای را بــه عنــوان بهتریــن راه حــل مســئله ملــی در ایــران پیشــنهاد
کــرده ایــم .قیــام مــردم عــرب خوزســتان ،تــرور موســی باباخانــی و حــوادث
تاســف بــار نقــده کــه بــه جــان باختــن دو جــوان نقــده ای انجامیــد ،نشــان می
دهــد کــه تنهــا یــک راه حــل اصولــی و دمکراتیــک بــرای حــل تبعیــض هــای
ملــی اســت کــه مــی توانــد نــه فقــط همزیســتی مســالمت آمیــز ،خواهرانــه و
برادرانــه ملیــت هــای تحــت ســتم ایــران را تامیــن کنــد بلکــه خــود پشــتوانه
نیرومنــدی بــرای تضمیــن دمکراســی در ایــران باشــد .ســازمان مــا کــه بــرای
بدیــل سوسیالیســم دمکراتیــک در برابــر جمهــوری اســامی مبــارزه کــرده
و دمکراســی را جــزء جدائــی ناپذیــر از سوسیالیســم مــی دانــد پــای بنــدی
اصولــی و عملــی بــه حــل مســئله ملــی را کــه یکــی از سرنوشــت ســازترین
مولفــه هــای دمکراســی در ایــران اســت ،جــزء حیاتــی از بدیــل سوسیالیســتی
مــی دانــد.
رژیــم جمهــوری اســامی اگــر تصــور مــی کنــد بــا تــرور مســئوالن احــزاب
و ســازمان هــای کــرد مــی توانــد مبــارزه علیــه تبعیــض ملیــت هــای تحــت
ســتم ایــران را مهــار کنــد بایــد بــه بیــش از چهــار دهــه کارنامــه ننگیــن خــود
در برخــورد هــای تبعیــض آمیــز علیــه خلــق هــای ایــران توجــه کنــد و بــه
قیــام عبــرت آمیــز اخیــر مــردم عــرب خوزســتان نــگاه کنــد کــه شــاهدی بــر
ترازنامــه ورشکســتگی کامــل تــاش هــای ســرکوبگرانه حاکمیــت جمهــوری
اســامی اســت .ســرکوب بــه عنــوان پاســخ بــه مبــارزه عدالــت جویانــه علیــه
ســتم ملــی و علیــه خواســت هــای بــر حــق مــردم شکســت خــورده اســت .اوج
گرفتــن جنبــش انقالبــی مــردم ایــران ایــن حقیقــت را بیــش از پیــش آشــکار
مــی ســازد .اعتراضــات و اعتصابــات درخشــان کارگــران ،کشــاورزان،
معلمــان ،پرســتاران ،بازنشســتگان و تظاهــرات عظیــم در خوزســتان در
واکنــش بــه مدیریــت جنایتکارانــه در تقســیم منابــع آبــی کشــور ،در مدیریــت
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فاجعــە مرگبــار کرونــا کــه قتــل عــام عامدانــه مــردم کشــور توســط حاکمــان
اســت و در ویــران ســاختن اقتصــاد کشــور ،همــه دال بــر ایــن اســت کــه
جمهــوری اســامی تــاش بیهــوده ای بــرای بقــا مــی کنــد  .دور نیســت آن
روزی کــه ســیل بنیــان کــن جنبــش انقالبــی مــردم ایــران بســاط نظــام جهــل
و جنــون ،غــارت و اســتثمار وحشــیانە جمهــوری اســامی را برکنــد.
تــرور موســی باباخانــی نخســتین تــرور سیاســی رژیــم پــس از رئیــس
جمهــور شــدن ابراهیــم رئیســی اســت .شــخصی کــه نامــش متــرادف بــا
شــکنجه و اعــدام در طــول حیــات جمهــوری اســامی اســت .بدیهــی اســت
کــه ماشــین تــرور جمهــوری اســامی در حرکــت و در پیشــبرد مقاصــد
جنایتکارانــه ی خــود در دوران ریاســت جمهــوری رئیســی بــی مهاباتــر
عمــل خواهــد کــرد
ســازمان مــا ،ســازمان کارگــران انقالبــی ایــران(راه کارگــر) ،تــرور موســی
باباخانــی از اعضــای کمیتــه مرکــزی حــزب دمکــرات کردســتان و مســئول
ســازماندهی ایــن حــزب در ایــام و کرمانشــاه را بــه شــدت محکــوم مــی
کنــد و مراتــب تاســف عمیــق و همــدردی خــود را بــه خانــواده و بســتگان
ایــن شــهید و کمیتــه مرکــزی و همــه اعضــاء و پیشــمرگان حــزب دمکــرات
کردســتان اعــام مــی نمایــد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
زنده باد آزادی ،دمکراسی و سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر)
پنجشنبه  ٢١مرداد  ١٤٠٠برابر با  ١٢اگوست ٢٠٢١
***
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اطالعیەی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

در رابطە با ترور موسا باباخانی در اربیل

بــاز هــم رژیــم تروریســت پــرور جمهــوری اســامی در اقلیــم کردســتان
مرتکــب جنایــت شــد
بنــا بــه اطالعیــه حــزب دمکــرات کردســتان ،کاک موســی باباخانــی یکــی
از اعضــای کمیتــه مرکــزی ایــن حــزب ،غــروب پنــج شــنبه چهاردهــم مــرداد
( ۵آگوســت  )٢٠٢١توســط دو تــن از تروریسـتهای حکومــت اســامی در
شــهر اربیــل در اقلیــم کردســتان ربــوده شــد .جســد بــی جــان وی کــه آثــار
فــراوان شــکنجه بــر آن مشــهود بــوده امــروز صبــح در یکــی از اتاقهــای
هتلــی در شــهر اربیــل کشــف شــد .ســکرتاریای حــزب دمکــرات کردســتان،
ارائــه اطالعــات دقیــق و بیشــتری را در ایــن بــاره وعــده داده اســت.
مــا ضمــن محکومیــت شــدید ایــن تــرور و جنايــت رژیــم حاکــم بــر ایــران،
همــدردی کامــل خــود را بــا خانــواده و بســتگان کاک موســی باباخانــی
و همچنیــن تمامــی رهبــری و صفــوف حــزب دمکــرات کردســتان اعــام
مــی کنیــم باشــد کــه همبســتگی روز افــزون و بیــش از پیــش میــان تمامــی
جنبشهــای اجتماعــی و جنبــش ملیتهــای تحــت ســتم در ايــران شــرایط
برچیــدن بســاط ننگیــن حکومــت اســامی را فراهــم کنــد.
روابط عمومی
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
 ١٦مردادماه  ٧ - ١٤٠٠آگوست ٢٠٢١
***

ن
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پیام شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان ایران فدرال
در خصوص ترور موسی باباخانی
دوستان گرامی!
اعضای حزب دموکرات کردستان!
مــا قاطعانــه تــرور کاک موســی باباخانــی توســط مــزدوران رژیــم
فاشیســتی مذهبــی جمهــوری اســام را بــه شــدت محکــوم میکنیــم و بــه
ملــت کــرد و همرزمــان او بــا تاســف و تاثــر عمیــق تســلیت میگوئیــم.
باورمندیــم کــه مبــارزه زنــان و مــردان مردمــان ایــران بــه ویــژه
رزمندگانــی ماننــد کاک موســی تــا بدســت آمــدن رهائــی مردمــان متنــوع
ســرزمین ایــران ادامــه خواهــد داشــت و پیــروز خواهــد شــد .
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان ایران فدرال
***
پیام همدردی حزب بلوچستان راجی تپاکی
در رابطە با ترور موسی باباخانی

حــزب بلوچســتان راجــی تپاکــی در رابطــە بــا تــرور موســی باباخانــی بــا
انتشــار پیامــی بــا کمیتــه مرکــزی حــزب دمکــرات کردســتان ابــراز همــدردی
کــردە اســت.
در ایــن پیــام آمــدە اســت کــە شــهادت موســی باباخانــی در اربیــل قلــب هــر
انســان آزادەای را بــدرد آورد .ضمــن بیــان تســلیت بــه خانــواده ایــن نکونــام
و همچنیــن کادر رهبــری و اعضــای ایــن حــزب و یکایــک ملــت مبــارز کــرد،
تروریســم دولتــی جمهــوری اســامی ایــران و جنایــات لشــکر خامنــەای را
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شــدیدا محکــوم میکنیــم.
در بخــش دیگــری از ایــن پیــام آمــدە اســت کــە رژیــم ولــی فقیــه و ســپاه
تروریســتی کــه جدیــدا در دادگاه اقلیــم کردســتان بخاطــر تــرور یکــی دیگــر
از رهبــران حــزب دمکــرات کردســتان ایــران در دادگاه محکــوم شــدند ،بــا
ادامــه ایــن جنایــات میخواهنــد بــر سیاســت تهاجمــی تروریســتی خــود و
حــذف فیزیکــی مخالفــان بخصــوص مبــارزان ملــی تاکیــد کننــد.
بخــش پایانــی ایــن پیــام میافزایــد رژیــم ایــران بــا سیاســت ربــودن
مخالفــان ،تــرور مبــارزان  ،کشــتن مــردم و بســتن اینترنــت در صــدد اســت
بــر عمــر خــود بیفزایــد امــری کــه میطلبــد مبــارزان ملــی در سرتاســر
جغرافیایــی ایــران و خصوصــا ملــت هــای تحــت ســتم متحدانــه در مقابــل
آن بایســتند.
حــزب بلوچســتان راجــی تپاکــی گفتــە کــە ضمــن ابــراز تســلیت بــرای
هــر نــوع همــکاری جهــت محکومیــت و مبــارزه بــا رژیــم ولــی فقیــه اعــام
همراهــی میکنــد.
***
اطالعیەی حزب مردم بلوچستان
در خصوص ترور موسی باباخانی
ترور ناجوانمردانهی موسی باباخانی را محکوم میکنیم!
حــزب مــردم بلوچســتان تــرور ددمنشــانه و ناجوانمردانـهی آقــای موســی
باباخانــی از اعضــای کمیتـهی مرکــزی حــزب دموکــرات کوردســتان را کــه
در اقلیــم کوردســتان صــورت گرفــت ،محکــوم مینمایــد.
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آقــای موســی باباخانــی پیــش از کشــته شــدن توســط عوامــل بــرون مرزی

جمهــوری اســامی ،ربــوده شــده بــود و بــه مــدت دو روز خبــری از وی
نبــود تــا ایــن کــه جنــازهی ایشــان کــه آثــار شــکنجههای فــراوان بــر آن
هویــدا بــوده ،پیــدا میشــود.

جمهــوری اســامی ایــران کــه تحت فشــارهای شــدید خارجــی و خیزشها،

اعتراضــات و اعتصابــات داخلــی بــوده و از هــر زمــان دیگــری بــه پایــان

عمــر منحــوس خــود نزدیکتــر اســت ،تنهــا راه بقــای بیشــتر خــود را در
سیاســت ســرکوب ،تــرور ،شــکنجه و ایجــاد رعــب و وحشــت میبینــد .از

آنجایــی کــه ســازمانها و احــزاب دموکراتیــک کوردســتان همــواره ثابــت
نمودهانــد کــه از تــوان تشــکیالتی و مبارزاتــی بســیار باالیــی برخــوردار
هســتند و میتواننــد رژیــم اســتبدادی حاکــم را بــا چالشهــای فراوانــی

رو بــه رو ســازند ،رژیــم جمهــوری اســامی ایــران در پــی حــذف فیزیکــی
رهبــران و افــراد تأثیــر گــذار آنهــا بــر آمــده اســت.

تــرور آقایــان عبدالرحمــان قاســملو و صــادق شــرفکندی از نمونههــای

بــارز عملیــات تروریســتی جمهــوری اســامی در خــارج از کشــور بــوده

اســت .بــا اینهمــه ملــت کــورد نشــان داده اســت کــه حــذف فیزیکــی رهبــران
سیاســی آنهــا نــه تنهــا خللــی در عــزم آنهــا بــرای ادامـهی مبــارزه ایجــاد

ننمــوده اســت ،بلکــه در ایــن راه مصصــم تــر هــم شــدهاند.

حــزب مــردم بلوچســتان ضمــن محکــوم نمــودن تــرور آقــای باباخانــی

و ابــراز همــدردی بــا خانــواده ،اعضــای حــزب دموکــرات کوردســتان و
دوســتان و نزدیــکان ایشــان ،از دولــت اقلیــم کوردســتان میخواهــد نســبت

بــه حفاظــت از جــان افــرادی کــه بــه دالیــل سیاســی و تهدیــدات جانــی بــه

آنجــا پنــاه بردهانــد اقدامــات بیشــتری را انجــام دهــد.

حــزب مــردم بلوچســتان همچنیــن از جهــان آزاد انتظــار دارد کــه دفــاع

از حــق حیــات را کــه بنیادیتریــن اصــل حقــوق بشــر اســت بــر مصالــح
دیپلماتیــک و تجــاری ترجیــح داده و رژیــم جمهــوری اســامی را در ارتبــاط
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بــا اعمــال وحشــیانهاش بــه محاکــم بینالمللــی بکشــانند.
حزب مردم بلوچستان
 8آگوست 2021
***

اعالمیەی کمیتەی کردستان حزب حکمتیست
در محکومیت ترور موسی باباخانی

بنــا بــه اطالعیــه حــزب دمکــرات کردســتان ،موســی باباخانــی از اعضــای

کمیتــه مرکــزی ایــن حــزب غــروب پنــج شــنبه چهاردهــم مــرداد توســط
دو تــن از تروریس ـتهای وابســته بــه جمهــوری اســامی در شــهر اربیــل

ربــوده شــده و روز شــانزدهم مــرداد جســد وی بــا آثــار شــکنجه درهتلــی
در اربیــل پیــدا میشــود.

ایــن اولیــن بــار نیســت کــه رژیــم تروریســت پــرور اســامی دســت بــه

تــرور مخالفیــن خــود و افــراد وابســته بــه اپوزیســیون در خــارج از کشــور

میزنــد و متاســفانه اقلیــم کردســتان بــه جوالنــگاه امنــی بــرای انجــام اقدامــات
تروریســتی و حــذف فیزیکــی مخالفــان رژیــم تبدیــل شــده اســت.

کمیتــه کردســتان حــزب حکمتیســت تــرور جنایتکارانــه موســی باباخانــی

عضــو کمیتــه مرکــزی حــزب دموکــرات کردســتان را قویــا محکــوم مــی کنــد

و بــه خانــواده و دوســتان ایشــان تســلیت میگویــد.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری -حکمتیست
 ٨اگوست ٢٠٢١
***

ن
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پیام کانون حامیان عدالت در محکومیت ترور و جنایت
در اقلیم کردستان
بنابــه اطالعیــه حــزب دمکــرات کردســتان ،کاک موســی باباخانــی عضــو
کمیتــه مرکــزی ایــن حــزب ،شــامگاه پنــج شــنبه چهاردهــم مــرداد توســط
تروریســت هــای جمهــوری اســامی در اربیــل تــرور شــد.
فــارغ از ابعــاد و جزئیــات ایــن تــرور بــر ایــن باوریــم کــه ایــن آخریــن
اقــدام رژیــم نخواهــد بــود و از همیــن روســت کــه پایــان تــرور و جنایــت بــه
از بیــن رفتــن جمهــوری اســامی گــره خــورده اســت.
امنیــت منطقــه و تــک تــک شــهروندان تنهــا بــا ســرنگونی ایــن رژیــم تامیــن
خواهــد شــد ودر فــردای ســرنگونی اســت کــه جنايتــکاران اســامی را
میتــوان بــه پــای میــز محاکمــه کشــاند.باید پاســخگوی جنایاتشــان باشــند.
روز آزادی ایــران،روز دادخواهــی ملتــی خواهــد بــود کــه خشــم و انــدوه
ســاليان را بــا خــود دارد.آن روز دیــر و دور نخواهــد بــود.
بدینوســیله بــا خانواده،بســتگان وهمرزمــان کاک موســی باباخانــی
صميمانــه همدردیــم.
کانون حامیان عدالت
سه شنبه ١٠آگوست ٢٠٢١برابر با  ١٩مرداد ١٤٠٠
***
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پیام محمود بشاری ،موسس و دبیرکل اسبق جبهەی عربی آزادی
برای اهواز

بسم الله الرحمن و الرحیم

(کل مــن علیهــا فــان یبقــی وجــه ڕبــک ذوالجــال و االکــرام – صــدق اللــه

العظیــم)

بــا اندوهــی فــراوان و بــا عــرض تاســفی بســیار شــهادت جنــاب موســی

باباخانــی عضــو کمیتــه مرکــزی حــزب دموکــرات کوردســتان (شــرق

کوردســتان) را تســلیت عــرض مینماییــم.

بــا عــرض تســلیت ایــن شــهادت جانــکاه بــه حــزب و مــردم کوردســتان،

از خداونــد عزوجــل خواهانــم کــه رحمــت وســیع خــود را بــر شــهید موســی

نــازل و جایگاهــش را در بهشــت بریــن قــرار دهــد.
اناالله و اناالیه ڕاجعون.

محمود بشاری

موسس و دبیرکل اسبق جبهەی عربی آزادی برای اهواز
***

پیام تسلیت حزب دموکرات ایران
به حزب دموکرات کردستان

جناب آقای خالد عزیزی دبیر کل محترم حزب!
اعضای محترم دفتر سیاسی!

متاســفانه دســتان آغشــته بخــون مامــوران مــرگ و تــرور جمهــوری

اســامی یکــی دیگــر از فرزنــدان کــرد و عضــو رهبــری حــزب “موســی
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باباخانــی” را آمــاج تــرور وحشــیانه قــرار دادهانــد .ایــن اقــدام تروریســتی
در بزنگاهــی از تاریــخ صــورت مــی گیــرد کــه رهبــر جمهــوری اســامی

دســتگاه پلیــد و خونریــز خــود را در معــرض ســقوط حتمــی میبینــد .اینبــار

امــا ارتــکاب چنیــن جنایتهایــی تنهــا نشــان از وحشــت رژیــم از حضــور
مبــارزان و پیشــقراوالن ایــن حــزب و احــزاب دیگــر در مســیر مبــارزات

اســت.

مــا ،شــورای مرکــزی حــزب دموکــرات ایــران ضمــن اعــام انزجــار از

رفتــار هــای ددمنشــانه حکومــت فاســد روحانیــون ،همــدردی و تســلیت

خــود را بــه شــما رهبــران حــزب ،خانــواده شــهید “موســی باباخانــی” و همــه
مــردم کردســتان ابــراز مــی داریــم و در مســیر مبــارزات پی ـشرو همــواره
در کنــار شــما هســتیم و بــا حــزب شــما و مــردم رنجدیــده کردســتان
همراهــی خواهیــم کــرد.

شورای مرکزی حزب دموکرات ایران
دبیر حزب عباس خرسندی
***

پیام همدردی سازمان دموکراتیک یارسان با حزب دمکرات کردستان
در رابطە با ترور موسی باباخانی

رفقای حزب دموکرات کوردستان!
از تــرور ناجوانمردانــە موســی باباخانــی عضــو رهبــری حــزب دموکــرات
کوردســتان بــا خبــر شــدیم و بدیــن وســیلە غــم و انــدوە ابــراز همــدردی
ریاســت مشــترک ،شــواری مرکــزی و تمــام اعضــای ســازمان دموکراتیــک
یارســان و رهبــری حــزب دموکــرات کوردســتان و تمــام همســنگران و
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مخصوصــا خانــوادەی موســی باباخانــی عــرض میداریــم.
ایــن تــرور ناجوانمردانــە در حالــی انجــام گرفتــە کــە هنــوز چنــد روز از
ســوگند ابراهیــم رئیســی بەعنــوان رئیــس جمهــور تــازە رژیــم جمهــوری
اســامی نگذشــتە اســت .بــی شــک در زمــان ابراهیــم رئیســی شــرایط در
ایــران بــرای فعــاالن سیاســی ،مدنــی ،کنشــگران و دگراندیشــان ســختتر و
پــر هزینەتــر خواهــد بــود.
تــرور مــردان و زنــان مخالــف رژیــم و دیگــر کنشــگران سیاســی و مدنــی
در ایــن  ٤٢ســال از عمــر ایــن رژیــم ضــد بشــری پدیــدەای تــازە نبــود و تــا
پایــداری ایــن رژیــم ادامــە خواهــد داشــت.
ســازمان دموکراتیــک یارســان کــە بــرای آزادی ،دموکراســی و نظــام
ســکوالر دموکراتیــک بــا رعایــت کامــل مفــاد حقوقبشــر در ایــران مبــارزە
میکنــد ،ایــن عمــل شــنیع و ضــد انســانی از طــرف تروریسـتهای وابســتە
بــە رژیــم جمهــوری اســامی ایــران را محکــوم کــردە و بــە رهبــری حــزب
دموکــرات کوردســتان و تمــام همســنگران و مخصوصــا خانــوادەی موســی
باباخانــی تســلیت میگویــد.
ســدی بــاور دارد کــە تنهــا راە ســرنگونی رژیــم ننگیــن و تروریسـتپرور
اســامی ایــران ،اتحــاد و همگامــی تمــام احــزاب سیاســی مخالــف ایــن رژیــم
براســاس گفتمــان و طرحــی مشــترک اســت.
سازمان دموکراتیک یارسان
2021/8/8
***
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پیام قاسم شعله سعدی در رابطە با ترور موسی باباخانی
ترور را محکوم مینماییم!
تــرور آقــای موســی باباخانــی عضــو کمیتــە مرکــزی حــزب دمکــرات
کردســتان را قویــا محکــوم مــی نماییــم و مراتــب تســلیت و همــدردی خــود
را بــا خانــواده محتــرم ایشــان و مــردم شــریف کــرد وحــزب دموکــرات
کردســتان اعــام مینماییــم.
جنبش راه سوم -راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
١٠/۵/١٤٠٠
***
پیام شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران
در مورد ترور موسی باباخانی
با درودهای فراوان به حزب دموکرات کردستان!
بــا انــدوه بســیار مطلــع شــدیم کــه رفیــق عزیــز موســی باباخانــی توســط
عوامــل رژیــم جمهــوری اســامی بــه شــکلی وحشــیانه بــه قتل رســیده اســت.
تســلیت مــارا بپذیریــدو بــرای بازمانــدگان ایــن عزیــز صبــر و بردبــاری
آرزو داریــم.
دشــمنی جمهــوری اســامی بــا انســانهای آزاده و مردمــی بیــش از ٤٣
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ســال اســت کــه بــه اشــکال گوناگــون از جملــه تــرور و اعــدام و شــکنجه
ادامــه دارد .وقــت آن اســت کــه اپوزیســیون جمهــوری اســامی در کنــار هــم
پیوندهــای خــود را بــرای ســرنگونی محکــم کننــد .
شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران
8.08.2021
***

اعالمیەی مشترک سە تشکل سیاسی

در مورد ترور رفیق موسی باباخانی
هموطنان گرامی!
بــا کمــال تاســف بــه اطــاع میرســانیم کــه جســد رفیــق موســی باباخانــی،
عضــو کمیتــه مرکــزی حــزب دمکــرات کردســتان در تاریــخ  ١٦مرداد ١٤٠٠
در هتلــی در شــهر اربیــل در کردســتان عــراق پیــدا شــده اســت.
طبــق اعــام مرکــز همــکاری احــزاب کردســتان ،رفیــق موســی متولد ١٣٦٠
در کرمانشــاه اســت و از ســال  ١٣٧٨بــه صفــوف مبــارزات کردســتان
در حــزب دمکــرات ملحــق شــده اســت و در کنگــره  ١٧حــزب دمکــرات
کردســتان بــه عضویــت رهبــری ایــن حــزب درآمــده اســت.
تــرور فعالیــن سیاســی در خــارج از کشــور بخشــی از سیاســت ســرکوب
جمهــوری اســامی اســت کــه قدمــت آن بــه درازای عمــر جمهــوری اســامی
میرســد ،بیگمــان در ایــن مــورد هــم جمهــوری اســامی و ماشــین تــرور
ایــن رژیــم تنهــا متهــم موجــود هســتند.
ســه ائتــاف کنگــره ملیتهــای ایــران فــدرال ،شــورای دمکراس ـیخواهان
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و همبســتگی بــرای آزادی و برابــری در ایــران ،ضمــن ابــراز همــدردی و
تســلیت بــا حــزب دمکــرات کردســتان و جامعــه مبارزاتــی کردســتان از قــوه
قضایــی حکومــت اقلیــم کردســتان میخواهــد کــه در پیگیــری تــرور ایــن
فعــال سیاســی تمــام تــاش خــود را بــکار بگیــرد.
در ضمــن ایــن ســه ائتــاف اپوزیســیون ایــران بــاری دیگــر از مجامــع
بینالمللــی و کشــورهای مذاکــره کننــده در ویــن میخواهــد کــه مســئله
کشــتار و ســرکوب مــردم ایــران و نقــص حقــوق بشــر را بــه مذاکــرات
پرونــده هســتهای جمهــوری اســامی اضافــه کننــد ،بــر همــه مجامــع جهانــی
نمایــان اســت کــه زندگــی مــردم ایــران بیشــتر از هــر کشــور و مردمــی دیگــر
در ایــن جهــان تحــت تهدیــد جمهــوری اســامی هســت.
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
شورای دمکراسی خواهان
کنگره ملیتهای ایران فدرال
يکشنبه  ١٧مرداد  ٨ – ١٤٠٠اوت ٢٠٢١
***

پیام همدردی و تسلیت کومەلە زحمتکشان

بە مناسبت ترور موسی باباخانی عضو رهبری حزب دموکرات
اعضای دفتر سیاسی و کمیتەی مرکزی حزب دموکرات کوردستان!

خانــوادەی خویشــتندار باباخانــی ،اعضــا و هــواداران حــزب دموکــرات

کوردســتان!

بــا نهایــت تاســف خبــر شــهادت کاک موســی باباخانــی عضــو رهبــری

حــزب دموکــرات کوردســتان بــە دســتمان رســید کــە در یــک دسیســەی
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تروریســتی از ســوی نهادهــای امنیتــی جمهــوری اســامی مــورد هــدف

قــرار گرفــت و جــان عزیــزش را از دســت دادە اســت.

از اعمــاق وجــود بــا شــنیدن ایــن خبــر غمگیــن و ناراحــت شــدیم .بــدون

تردیــد شــهادت کاک موســی باباخانــی خســارت بزرگــی بــە جنبــش

اســتقاللطلبانەی ملتمــان بــە ویــژه صفــوف حــزب دموکــرات کوردســتان

اســت.

مــا هــم از ســوی تمامــی صفــوف کومەلــە ضمــن محکــوم کــردن عمــل

تروریســتی جمهــوری اســامی ،صمیمانــه مراتــب تســلیت و همــدردی خــود

را بــا تمامــی صفــوف حــزب دموکــرات کوردســتان و رفقــا و همســنگران

کاک موســا باباخانــی و خانــواده و بســتگانش اعــام و مــا را نیــز در ایــن
غــم جانــکاه ،همــدرد و شــریک غــم خــود بدانیــد.
زنده باد یاد موسا باباخانی

زنده باد نهضت آزادیخواهی کوردستان

مرگ و نابودی برای جمهوری اسالمی ایران
دبیرخانهی کومەلە زحمتکشان کوردستان

 16مرداد  1400شمسی برابر با  7آگوست 2021میالدی

***

پیام فرهنگیان و دانشگاهیان کرمانشاهی
در رابطە با ترور شهید موسی باباخانی
خبــر غــم انگیــز شــهادت مظلومانــه فرزنــد فخــور کوردســتان کاک موســی
باباخانــی ،عضــو کمیتــه مرکــزی حــزب دموکــرات کوردســتان ،بســیار
دردنــاک و باعــث تالــم و تاثــر بــود.
پوشــیدن جامــه فاخــر شــهادت ،باعــث افتخــار ابدی هر کورد شــرافتمندی
اســت و ایــن جامــه ،بهحــق برازنــده قامــت پــاک کاک موســی بــود .لــذا غــم
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و درد مــا نــه از فیــض شــهادت ایــن پیشــمرگه قهرمــان کــه از نبــودن و
نداشــتن یکــی از فرزنــدان الیــق کوردســتان اســت کــه بهویــژه بــه دیدنــش
در قــاب کوردکانــال و آموزههــای دقیــق و راهگشــایش ،عــادت کــرده بودیــم.
ن کــورد ،بــه
مــردی کــه عاشــقانه و صادقانــه در راه ملــت و خــاک و آرمــا 
مجاهــدت برخاســته و عمــر باارزشــش را از جوانــی تــا وقــت شــهادت ،بــر
ســر راه مقدســش گذاشــته بــود.
کاک موســی ،صاحــب تمــام درجــات علــو و بزرگــی شــده بــود و تنهــا
مــدال پــر افتخــار شــهادت مانــده کــه آن را هــم بهشایســتگی ،بــر ســینهاش
نقــر کــرد تــا بــه ابدیــت برســد .ابدیتــی کــه بیشــک ،در خــاک پــر از خــون
کوردســتان ،ســیرابگر گلهــای پــاک و جــوان دیگــری خواهــد بــود کــه
خیلیهایــش بــا باغبانــی خــود کاک موســی ،در حــال شــکوفه دادن اســت.
ضمــن تســلیت هجــرت نابهنــگام ایــن عزیــز ســفرکرده بــه محضــر ملــت
کــورد ،مراتــب همــدردی خــود را بــه اعضــای حــزب دموکــرات و خانــواده
ایشــان ،اعــام میداریــم و در ایــن مصیبــت دردنــاک ،آرزوی صبــر داریــم.
باشــد کــه خــون عزیــز او و دیگــر شــهدا ،بــا پیــروزی قریبالوقــوع ملــت
کــورد و نابــودی رژیــم تروریســت اســامی ایــران ،قریــن گــردد.

از طرف فرهنگیان و دانشگاهیان کرمانشاهی
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گواڵڵەی سوورمان خوێنی یارانە

ئاڵبۆمی وێنە
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٢٢ی پووشپەڕی ١٤٠٠

٢٢ی پووشپەڕی  - ١٣٩٩مەزاری شەهیدانی حیزبی دێموکرات
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مووسا لە کۆڕی یاراندا

مووسا لە کاتی ڕووماڵکردنی هەواڵدا

گوندی بۆڵێ  - ١٣٨٤سەردانی کۆمیسیۆنی چاپەمەنیی حیزب
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ئێوارەیەک ،ھەینی لە خوێنی ئێمەدا دەتالیەوە
پاسارییەک ،پێش بانگی خەم بۆ شاخەکان دەکوالیەوە
ئێوارەیەک ،ئاوا دەبوو باڵێک لە سووریی دەرد و ژان
ئێوارەکەی ،شارێک شەاڵلی خۆرەتاو ،کووژایەوە

