
 

 تير؛ ماە خونين

  ـ يادی از زندە ياد دکتر قاسملو ـ 

          کامران امين آوە دکتر                                                                           

ماە هر سال به ياد تيرهايی ميافتم که قلب فروزان يکی تير با آغاز
ترين شخصيتهای سياسی ملت کورد را در پشت ميز  از برجسته 

مذاکرە شکافت.  بزرگمردی  از معدود رهبران جهان که از همان 
رهايی ملی، رفع ظلم و ستم و  اش برای آزادی،  اوان نوجوانی

با باور  و آغاز کرد رسيدن به صلح و سوسياليسم مبارزە خود را
"که خلقی که آزادی ميخواهد بايد بهای آنرا  عميق به اين واقعيت

تا آخرين لحظات زندگی خود به آن وفادار ماند. نيز بپردازد" 
راە  ملت خوددر راە آزادی زندەياد  دکتر عبدالرحمن قاسملو 

 .کرد. از کوردستان به اروپا رفت طیرا  پرفراز و نشيبی

 .به کرسی استادی دست يافت و را باتمام رسانيد  يهحصيالت عالت

اما بزودی بميان ملتش بازگشت و در قلب کوەهای سربرافراشته 
با  و اندهی پيشمرگان اش را مستقر کردکوردستان مقر فرم

اتکا به تجارب را با يکی از مستبدترين ديکتاتوريهای جهان آغازکرد. زندەياد قاسملو با   رهبری حزبش فصل نوينی از مبارزه
  ی قليل چند نفره به چندين دهه مبارزە سياسی، تحصيل و درايت منحصر بفرد خود حزب دمکرات کوردستان را از مجموعه

حزبی شناخته به  اش کرد و آن را در حساسترين لحظه تاريخی برای مردم کورد بزرگترين نيروی پيکارگرفرا کشاند، سازماندهی
در جهانی  به ستون مقاومت و استواری در مقابل يکی از درندە ترين رژيمهای تاريخ ايران تبديل کرد. و شدە در مجامع بين المللی

که سياستهای بلوک شرق و غرب و تفکرات نهادينه شدە در جامعه، تعيين کنندە سياست بسياری از احزاب بود، دکتر قاسملو 
گيرد که با توجه به عمدە بودن مبارزە عليه نقرار  سوسياليستی جهانابل بلوک و جنبش ميبايست سياستی را برگزيند که درمق

از سوی ديگر  .ايران را نادرست قلمداد ميکردند امپريالسيم جهانی، پشتيبان جمهوری اسالمی بودند و مبارزە عليه رژيم ارتجاعی
مهوری اسالمی در تقابل بودند. حزب يفتد که با جنم سياستهای کشورهای امپرياليستی در اين مبارزە ظريف و دشوار در دا

زمرە مدافعان "تماميت ارضی و در دمکرات کوردستان تحت رهبری دکتر قاسملو برخالف برخی از احزاب و شخصيتهايی که 
با پيشبرد سياست مستقل خود، نام نيکی  و مرتجع منطقه و جهان تبديل نگشت استقالل ايران" بودند هيچگاە به آلت دست نيروهای

صفحه تاريخ جهان از خود بجا گذاشت. بی گمان پيشبرد چنين مبارزەای کاری سهل و آسان نبود ولی درايت و تيزهوشی دکتر در 
تنها از حرکت باز نايستاد،   ی جنبش ملی ـ رهاييبخش کوردستان نه باختن دکتر قاسملو قافله قاسملو آنرا امکان پذير ساخت. با جان

تر بر حق تعيين سرنوشت مردم کوردستان و  ی اصلی آن تأکيد راسخ مشخصه  وجه  که  پاگذاشت يگریدی  مرحله  کيفيتا به  بلکه
است احزاب کورد با درس گرفتن از مبارزە سخت و دشوار ملت کورد در   رهايی ملی از سوی پيشروان اين ملت است. شايسته

ترين فرزندان اين آب و خاک و از دست دادن رهبران فرهيخته باختن به های بسيار و جان دهه گذشته که همراە با فداکاريی ٧طی 
با شرکت تمام احزاب را جبههی مشترک کورد  اين احزاب و سرمايههای مادی و معنوی اين ملت بودە است راە رسيدن به

گان راە  جان باختهمدن به خواستهای تاريخی و بر حق مردم کورد مهيا سازند. ياد دکتر قاسملو و تمامی آبرای نائل کوردستان 
 آزادی و رهايی کوردستان گرامی باد.
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