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 پێشەکی 
 

یزمی دەولەتیی کۆماری  تێرۆرلە گەڵ ئەوەی یەکەم ئامانجی سەرکوت و شەڕ و  
ەر  گو هێزە سیاسییەکانی بوون، هەر وەها ئەو خەڵکەکەیئیسالمی، کوردستان

خەڵکی یستیی کۆماری ئیسالمی،  تێرۆرو تاوانی  چی زۆرترین قوربانییەکانی پیالن
کارێکی    و تێکۆشەرانی گەلی کوردن، بەاڵم بە داخەوە هەتا ئێستاشکوردستان

و تەسەل لە  و توێژینەوەی تێرئەوتۆ بە مەبەستی بە دۆکیۆمێنتکردنی ئەو تاوانانە
و بەوەجترین ڕێبەرانی بزووتنەوەی شۆڕشگێرانەی  بارەیانەوە، نەکراوە. گرنگترین 

کادرەکانکوردستان لێهاتووترین  مافخوازانەی  و  خەباتی  بەڕێوەبەرانی  و 
  تێرۆر و وەزارەتی ئیتالعاتی ئەو ڕێژیمە  کوردستان، لە الیەن سوپای پاسداران

هێزە  ڕووهەڵمااڵوییەوە،  پەڕی  بەو  سەرکوتکەرانە  دەزگا  ئەو  بەاڵم  کراون، 
" بە  کوردستان  شۆڕشگێڕانەی  خەباتی  بەشدارلە  ناو تێرۆرسیاسییەکانی  یست" 

و تێکۆشەرانی ئەو هێزانە  یستییەکانی خۆشیان لە دژی ڕێبەرانتێرۆرە  و، تاواندەبەن
"، دەناسێنن!!  تێرۆرتەنانەت لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێران، بە "بەرپەرچدانەوەی  

بۆ کەمتەرخەم ن ئەمانەش دەگەڕێ  سیاسیانەی ەوە  هێزە  ئەو    یان گرتنەرنەسوودوو  ی 
یزمی دەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران لە دژی  تێرۆرو شوێنەوارانەی  لەو هەمووە بەڵگەنامە

و دیپلۆماتیکی نێودەوڵەتی،  و کۆمەڵی سیاسیئاستی کۆڕ  کوردستان. بە داخەوە لە 
مرۆڤ  مافی  لە  بەرگری  جیهانییەکانی  دامەزراوە  نێوەندی  لە  لە  وەها  هەر  دا، 

ی واڵتانی  ی ی گشت و بە مەبەستی شوێندانان لە سەر بیروڕا پانتایی میدیاکانی دنیا
ەتیی  ڵیزمی دەوتێرۆرو بەڵگەنامەکانی  جۆراوجۆر، کەمترین کار لەسەر داتاکان

 ئەو ڕێژیمە بە دژی کوردستان، کراوە.
م لە ڕاگەیاندنی  ی لەمێژینەو تێکۆشانبە حوکمی خەریکبوونم بە کاری نووسین 

است  ، هەر وەها  بە هۆی هەستیاریی تایبەتیی خۆشم لە ئداحیزبی دیموکرات
نەتەوەکەم نەهامەتییەکانی  لە  مەینەت و  و خەڵکێک کە ژیانی خۆم بۆ خەبات 
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  و ەو کەسانە بووم کە لە ئاست پیالندا تەرخان کردوە، یەک لپێناوی ڕزگارییان
ئازادیخوازانی  تێرۆرو هەڕەشە  هێرش بە  بەرامبەر  ئیسالمی  یستییەکانی کۆماری 

و،  نبەتی، بەردەوام لە سەر هەست بووتایو تێکۆشەرانی کورد بە  ئێران بە گشتی
 .  ن بنووس ەوەئەرکدار کردوە لە بارەیان یانخۆ

و  ناحەق ئەستێندراوی قوربانییەکان  هەستکردن بە بەرپرسیارەتی لە ئاست گیانی بە
و گەیاندنی و بواری کاری ڕاگەیاندن بۆ لەقاودانی تاوانەکانقۆستنەوەی نووسین 

کەسوکار دادخوازیی  لە    وهاواری  کردوە  وایان  قوربانییەکان،  هاوخەباتانی 
و بابەتی ئامادەکراوم دا بە سەدان نووسین، وەرگێڕانابردووڕدەیەی    ٣درێژایی  

ەتیی ڕێژیمی ئێران بە تایبەتی لە دژی حیزبی  ڵیزمی دەوتێرۆرلە بارەی تاوانەکانی  
دا باڵو و خەڵکی کوردستان هەبێ. ڕاستە ئەم نووسینانە لە کاتی خۆیدیموکرات

و کاتی خۆشی  بوونەوە، بەاڵم بەو هۆیەوە کە سااڵنێکی زۆریان بە سەردا تێپەڕیوە
تیراژو هتددا باڵو بوونەوە، ئێستا نایاب  و کەملە توێی باڵوکراوەی حیزبیی مانگانە

و تامەزرۆیانی ئەم جۆرە بابەتانە، ناتوانن وەدەستیان بێنن. ئەمەش  و خوێنەرانبوون
یزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی  تێرۆرو  یزم بە گشتیتێرۆرە  لە کاتێک دایە ک

کورد پرسی  دژی  کوردستانلە  تیکۆشەرانی  بەرهەڵستکاران و  دژی  لە  و  و، 
قوربانیی دەستێنن. جگە لەمەش زۆر لەو   ،وناڕازیانی ئەو ڕێژیمە هەر وا چاالکە

دا هەبووە،  ئەگەر ئەم  تێرۆریستیانەو کردەوە  و الیەنانەی دەستیان لەو تاوانکەس
بەڵگەنامانەنووسین  بسپێردرێن بە    یا  بفەوتێن،  و  نەدرێتەوە،  مێژوو  لێ  ئاوڕیان  و 

و هیچ کات حوکمی عەداڵەت لە بارەیانەوە وەک بەرزەکی بانان بۆی دەردەچن 
 بەڕێوە ناچێ.

یەنانە لە بارەی و هەموو الو تەسەلو بە دواداچوونی تێرهێشتا توێژینەوە  بەداخەوە
و لە دژی هێزە سیاسییە  یستییەکانی کۆماری ئیسالمی لە کوردستانتێرۆرتاوانە  

ئەو   هەموو  ئەوەیە  کاتی  ئێستا  نەدراون.  ئەنجام  کوردستان،  خەباتکارەکانی 
ساڵی ڕابردوودا لە بارەی تاوانە    ٤٠و بەڵگەنامانەی لە درێژایی  و لیدواننووسین 

ڕێژی ئەو  ختێرۆریستییەکانی  لەکاتی  بکرێنەوەۆیمە،  کۆ  بوونەوە،  باڵو  و دا 
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و بە جارێکی دیکە بخرێنەوە بەر سەرنجەکان بۆ ئەوەی خوازیارانی لێکۆڵینەوە
 و سەرچاوەی پێویست ڕابگا. و دۆکیۆمێنتدواداچوون، دەستیان بە زانیاری

کتێبە ئەم  توێی  لە  نووسینەکانم  لە  کۆمەڵێک  دووبارە کۆکردنەوەی  و 
تاوانەکانی   کردنی  دۆکیۆمێنت  بە  خزمەت  لە  هەنگاوێکە  باڵوکردنەوەیان، 

ئیسالمیتێرۆر کۆماری  دەولەتیی  دەستوپ یزمی  خەڵکی  ێ و  دژی  لە  وەندەکانی 
هۆی  کوردستان بە  من  کە  دیموکرات  حیزبی  تایبەتی  بە  سیاسیەکان  هێزە  و 

م بۆ تەرخان کردوە. دیارە  و پترخۆدا زیاتر لێی ئاگادارمتێکۆشانم لە ڕیزەکانی
و ئەرشیڤی  ئەم کتێبەم لە هەلومەرجێک دا ئامادە کردوە کە بە داخەوە لە کتێبخانە

و کۆمەڵێک سەرچاوەی پێویستی دیکە دوورم. هەر بۆیە دەستم  شەخسیی خۆم
و پیالنە و بابەتەکانی خۆم لە پێوەندی لە گەڵ کردەوەبە نزیکەی نیوەی نووسین 

ئێرانیستییەکانی  تێرۆر ئیسالمیی  بەڵگەنامەی  ڕێژیمی  زۆر  ڕانەگەیشتوە.  دا، 
و  دیکەش هەبوون کە بوونیان لەم کتێبە، یارمەتیی بە بەرچاوڕوونیی خوێنەران

یزمی کۆماری ئیسالمی دەکرد بەاڵم تێرۆرتامەزرۆیانی ئاگاداری لە تاوانەکانی  
 بە داخەوە ئیستا لە بەر دەستم نین.

و بابەتی ئامادەکراوی خۆم هەن کە کەوتوونە بەشی  ین نووس  ٥٠دا زیاترلەم کتێبە
یەکەمی کتێبەکە. چەند دانەیەکیان لەوانەیە ناو و ئیمزای هێزێک یا چەند هێزێکی 

هەر    ان لە سەر بێ، بەاڵم چونکە خۆم نووسیومن هەر لەو بەشەدا هێناومن.ی سیاسی 
کردەو بە  پێوەندییان  ڕاستەوخۆ  لەوانەیە  نووسینێکیشم  چەند  ە وەها 

  تێرۆر یستییەکانی ڕێژیم لە کوردستانەوە نەبێ بەاڵم بەو هۆیەوە کە باس لە  تێرۆر
یزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی لە شوێنەکانی دیکەی ئێران تێرۆر  بە گشتی یا

چەند بەڵگەنامەیەکیش   دا بیانگونجێنم.  یا جیهان دەکەن، پێم باش بوو لەم کتێبە
کتێبەکە پاشکۆی  بەیاننامەلە  زیاتر  کە  هاتوون  حیزبی  ڕو  دا  اگەیەندراوی 

بەو هۆیەوە   ،دیموکرات یا هی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێرانن 
یزمی کۆماری ئیسالمییەوە هەبوو، هێنانیانم لەو پاشکۆیە  تێرۆرکە پێوەندییان بە  

 دا بە پێویست زانی. 
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دا هەوڵ دەدەم پاشماوەی نووسینەکانم لە بارەی  چاپەکانی دیکەی ئەم کتێبە  لە
ەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان یا بە یستی تێرۆرو کردەوە  پیالن

دژی   بە  تاوانانەی  ئەو  بارەی  لە  زیاتر  بەڵگەنامەی  وەها  هەر  کورد،  دژی 
بنکەتیکۆشەران بەڕو  بنەماڵەکانی حیزبی دیموکرات  بخەمە سەر ێو  وە چوون، 

ڕەهەندە  لەقاودانی  بە  بچووکم  خزمەتێکی  کارەم  بەم  هیوادارم  کتیبە.  ئەم 
نیاز تاوانە  جیاوازەکانی  ئێرانتێرۆرو  دڕندەی  ڕێژیمی  و،  یستییەکانی 

و و هاوڕێکەسوکارو  و دادخوازیی بنەماڵەاگرتنی هاواری زۆرلێکراویڕزیندوو
د  هاوخەباتانی کردبێ.  لە  قوربانییەکان  کە  دەکوشم  بەڕێزێکیش  هەر  ەستی 

 دەوڵەمەندکردنی ئەم پڕۆژەیەدا، هاوکار و یارمەتیدەرم بێ.  
 

   ٢٠١٩  مای ،قادر وریا

 



 

 

 
 

 !"ناوی ئیمامی زەمانسەربازانی بێ"
  ، ەیی نەخام  کەو  یسانەک  یزمان  ەجار ل   رۆز  ە" کمانەز  یمامی ئ  یناوێب  یربازانەس"
 وەئ  ،ەنراوێل  انیزێر  وەگوتراوەڵه   پێیان  ەوە...وانی لالحەف  ،ینجان ەفسەر
  ی مارۆک   یت ییەمن ە ئ   وتالعاتیئ  یت ەزارەو  ییرێدەچاو  رێژ  ە ل  ەک   ن ەراوانی گێکرەب
 وانۆیخ   یشتمانانیهاون   ی دژ  ەل   یجاسووس   وتێرۆر  ی کار  دا، رانێ ئ  ییسالمی ئ

 .نەدەد نجامە ئ یسالمی ئ یمارۆک  یفانیموخال
  شتنەیگ  یستەبەم  ەب  میژێر  یران ەبەوەڕێ ب  ەک  ێوە کە ردەد  اڕکانەشانی ن  مووەه   ەل
  ی "مجوز"  ەب  ،ینسانکوژ ی ئ  وتێرۆر  ییلەگ  یدژ  ی زگاەد  یکان ەڵەپ ەچ  ەئامانج  ەب
دیقانوون   ویرعە ش  وین یی ئا   ە ل   انیەیزگاەد  وە ب  رە س  یراوانی گ ێکرەب   یست ە!! 
  ن، یوترێدز  ۆیە. بەکردو  ەاڵئاوبزانن،    یستیوێ پ  ەب  ەک   داکێ کار  رەه   یانمدنجاەئ
  ویجاسووس   یزگاەو ددام  وێ ن  ەل   کانەوەکرد  ن یتر ینسانی ئ   یدژ  ون یترن ێست ەزهێ ب

  ی کێشت   ەبوون ب  دا، کانەرۆراوج ۆج   ەرۆم  ویسالمی ئ  یمارۆک   یرکوتە س  وتێرۆر
 .ێری گ ەردەو ێل انی لکەک کۆیەشک ورمە ش چیه ێب وییئاسا

  بوون یتر  یپشت   ەل   روەنبیم  رەس ەل   یستانەدەکارب  و رانەب ەوەڕێب   ەک  داکێ میژێر  ەل
  ۆیهەب  وەبردو  انی ک ەڵخ   یرەس   یشکێ م  ،یپاک ن ێداو  قواوەت   ویرستە خوداپ  یباس  ەب
  ە ب   یکردنەن  چاوڕە   رەس ەل  انی مانەک ەت اڵو  یکەڵ خ  ەژان ڕۆ  ان،ی کان ەراوی گێکرەب

 ە"امر ب  یانووی ب  ە"و ب رزە ب  یخالقە" و "ئکان یەیسالم ی ئ  ەنێشو  وێ"ر  وانەئ  ەیقس
  ەی جازی فتواو ئ  ،ەکردو   زەڕە و  انۆیخ  یانی گ  وانیژ   ەاز منکر" ل   یمعروف" و " نه

 وانین ی نووس  ەل  مەڵەق  ەک  ەدراو  ۆوتەئ  ەیوەکرد  فتاروەر  وتیەنای ج   یداننجامەئ
 .نەک ەد رمە ش انەیوەانێڕگ ەزمان ل

  ی زبی ح   ییتیە ەاڵمۆک   ین یۆسی مۆک   ەیوەنۆڵی کێ ل  وییزاەق   یش ەب   یوی ش ڕئا  ەل
  ە ل  ن یت یبر  ەک  نە ه  ەندەروەپ  ولمی ف  دانەس  ەب  دا،رانێ ئ  یکوردستان  یکراتۆمێد
  ی رکوتە س  ویجاسووس  وتێرۆر  یزگاەد  ەک  کێ تاوانەڵە خ ەڵو ه تاوانباران  یعترافات ی ئ
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  ران ێ ئ  یکوردستان  یموکراتێد  یزبی ح  ەل  شاندنەبروەز  ۆب  یسالمی ئ  یمارۆک
ز  انەیوانڕە ه  وەل  رۆکردوون.    ست ەد  وندوونیز   وقەز  ەتاوان ەڵەخەڵ تاوانبارو 
ئەهاسان   انی شتنەیاگێڕپ ه  یسان ەک  رەگە.    ی ک ۆرەوێ ن  ینی ناسە ن  رەبەل  ەک   بن ەوا 

  یی وێدز  وییاڵقوو  ەیادڕ  رە بەل   ویسالمی ئ  ی مارۆک   یمیژێر  ەینیقەڕاست
  ون ێب  توانن ەد  ن،ە بک   ەعترافاتان ی ئ  وەب   ەڕباو  تەحمە ز  ە ب  کان،ەوەکرد  وتیە نایج
 .ستن ی بب   ێل  انەیانییاستڕ  مەئ  انۆیخ  ێیگوەب  ونن یبب  ەسانەک  ەرۆج  مەئ  ەوەکینز  ەل
ه   وەل  کەیەژمار  یعترافاتی ئ  وەربردەس   ی ن اڵسا  ەل  ەک  ەی تاوانەڵە خ ەڵتاوانبارو 
  ۆیخ   یکات   رابوون،ی گ  ەوەران ێ ئ  یکوردستان  یموکراتێد  یزبی ح ۆیه   ەب  شووداێ پ
)ج  ی١٩٨  ەیژمار  ەل ل١٣٧٢  یردانەزۆ"کوردستان"    ی ناوێ پ  ە"ل  یناو  رێژ  ە( 
ب داسالمی ئ لەوەت ۆب  واڵ !!"  جارەه   ن ەیدەد  ڵوەه   ودواشەمە.   وەربردە س  ەیر 

 یناوێب  یربازان ە"س   یکیە یقوربان  ن ڵێی دروستتر ب  انی  کێ"ربازە "س  یکانەوەکرد
 :رچاوە ب ەن ەی " بخمانەز یمامی ئ
 :ی قز ە س  ی ک ێ م. ع، الو   ەی ربرد ە س
  ی ک ێ. الورچاوەب  ە خات ەد  نیۆزیوەل ەت  ەیفحەس   رەس ەم.ع ل  یمای س  ۆدئیو  یزگاەد

بردەز  یندمووەگ  ،ڵمووکا  ون ی. چاوشڵەیەسا  ١٩-٢٠   ان یوخسارڕ  ەیوین  زۆو 
.  ێکرەد  یدەب  یزار ەرم ەش  ەب  کردنست ەه  دایکردنەقس  ەو ل  دایمای س  ە. لەوی شۆداپ
 ەشاگرد ل  کەو  داڵیساەد  ین ەمەت  ەل  ،ەگرتوەڵه  ندن ێخو  ەل  یست ەد  ١٣٦٦  ڵیسا
  ی می مسعود رح  یناو   ەب   ژدانیوێب  یک ێ جاش   ،ەکردو  کار ەب   یست ەد  کەیەواخانەنان
  ۆی خ  ییوانەیح  یستەه  وەکردوێت  یماح ەت   داەنەم ەت  وەل  قزەس   ەیتە سونن   یکەڵ خ
 :ەوە ت ێڕێگ ەد ۆیخ  یرهاتەس ەب ەرۆج  مەب ۆیخۆب ،ەدامرکاندو ێپ
ب  ستمەد  وگرتەڵه  ندنێ خو  ەل  ستمەد  ١٣٦٦  ڵیسا" .  ییواەنان  یکار  ە کرد 

"  بێ"ساح  یگوند  ەل  ۆیخۆ ب  وەیەه   انی"ی"چلوکباب  ەک   ەت ەسونن  یک ەڵخ   یک ڕێکو
  ڵ پوو  نەتم  ٣٠٠  ەب  یبووم توان  ڵمن مندا  ەیوە ئ  رەبەدام. ل  یویجاش بوو، فر

  تا ە . هقزەس   ەهات  مانڵما  ١٣٦٨  ڵیبکاو... سا  ەڵگە"م لە کار  وە"ئ  وێن ێتەڵە خ مەڵ ه
  ێی د  یکەڵ خ  یکڕێ کو  ەڵگەل   کێوەبوارد. ش رام  یش ۆفر  غاری س  ەب  ١٣٧١  ڵیسا
  و کیدا  یدز   ەتا ب  ن یوتەرک ە د  ڵما  ەل  دانێ ل  مەدە ق   ۆبوو، ب  وانمانیم  ەک   مانۆخ
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  ان یی زەرک ەم  یندانیز  یلیحوە ت  ون یانی سوپا گرت  ی شتە . گن یشێ بک   گاریباوکم س
صابر   ،یضی ف  دی سع  ،یضی پور، رئوف فحسن   جمال  ەوەتالعاتی ئ  ەل  یانەیب  ۆ. بن یدا

  ی حاج   ەڵگە. لندانیز  ەهاتن   یشافع   یهاد  وییانور قاراوا  ،یمحمد شکر  ، یستار
سپاه بوو  ندان یز  یسئوولەم  ەک   یمرتض قس  یو  ت  انەیبوو،    ان ی لیحوەکردو 

 ووانمی من م  یخزممان گوت  ڕەیکو  وەئ  ،ەوەکێژوور   ەکرد  انەیمێ . ئن ی رگرتەو
پور  . جمال حسن رامی گ   ژۆچوار ر  ەیماو  ۆکرد. من ب  انیئازاد  م،هاتوو  ەوێد  ەل

  ەڵ گ ەل  انی"ەکار  و ەجار "ئ  کیە  ش ییشافع  یجار، هاد  ٢  یضیچوار جار، رئوف ف
 ."کردم

 ی ال  ژۆر  ٢٤  ەیماو  ۆب  وەوەنیگرەد  ێنوەرل ەبرا، س  انیناو  ەیسانە ک  وەئ   رەه
  ی وا"  ی "کار  ەیو ەئ  ۆب  ان ۆیخ  ڵی ما  ەوەنەبەید  ەرۆ ن  ە ب  ەوان ە. شگرنەدیرا   انۆیخ
بنەبد  نجامەئ  ەڵگەل لەڵێد  ەوەبار  وەل  ۆیخۆ.  "وام  ل  ێ:    یە ببوو  مێ هاتبوو 
  ی بازێ ر  ەکردو  ێل   یداوا   ەک   سەک   مەک یەگرتبوو".    ێپ  تمەعاد  ویشۆ خەن
ناوبراو    ،ەپور" بوو"جمال حسن   رەب  ەت ێبگر  یسالمی ئ  یزامی ن  ەب  تەخزم  یزۆری پ

"حفاظت   یگرێج  ەکردو  ێل   یەیداوا  وەئ  ەکات ک   وە. ئەزێورەت   ی کەڵ خ  ،ەتورک 
 .انیهاوکار  ەت ێبب ەک ەکردو  ڵیقبوو ش یوە. ئە[ بوو قزەس  یشار  یاطالعات" ]

 کەیەدروست کردم. ماو  ۆ ب  انی ک ەیەرگ ەئازاد کردو ب  انی من   ران،ی گ  ژۆر  ٢٤  یدوا"
خ  وێ ن  ەل د  ەب  کمەڵ شار  بداەگرتن    ام، ەڕگەد  ەکووچ   ەب  ەکووچ   رۆتۆم  ە. 

تا    ەژێدر  میی هاوکار ئ١٣٧٤/ ١٤/٧دا  جمال    -١  کردنە د  میهاوکار  ەیوانە. 
 ی ئاواڵماەح   یکەڕە گ   یکەڵ کورد، خ  ،یسپاه   -٣  یض ی رئوف ف   -٢پور  حسن 

 - ٥ یضی رئوف ف  یبرا ڕەسمی یجاش یضی ف دی سع -٤کورد  ەب ەع ڕیکو قزەس
 یصابر ستار  -٦  قز ەس  یئاواڵماەح  یک ەڕەگ  یک ەڵخ  ،ەرماندەف  یمحمد شوکر

رئوف، جمال    ،یتورک. هاد   ندان،ی ز  یک ۆرەس  ،ی حاج مرتض   -٧  قزەس   یکەڵ خ
 ."کردمەد ەڵگ ەل انی "ش ەکار وە"ئ وامەردەب یو حاج مرتض

حسن   ١٣٧١  ەڕیپووشپ   یمانگ فجمال  رئوف    ، یی قاراوا  رەنوەئ  ویض ی پور، 
  ە ل   کێکیە   راق،ێ ع   ی کوردستان  یکانیە یاس ی س  ەز ێ ه  ەل  ک ێ ک یە  وێ ن   ۆب  رنێ ن ەید
  نێ نجوێ پ  یوج ەف  ەل  ەک   نن ێناسەد  ێپ  داەزێ ه  و ەئ  وێ نەل   یانی انیخو  یکانەرۆم
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  ۆڵی وججم  رە سەل   یاری زان  ،ەوەتێ رسی بگ  وەئ  یال  ن ەکەد  ێل  یبوو. داوا  سئوولەم
  و سئوولەم  یکاک  ەب  دای ب  وەوەبکات   ۆک  موکراتێد  یزبی ح  یران ەش ۆک ێ ت
و مانگ  ێ. سنەبک   ەوانڕە  یوان یرەم  قزوەس   یتالعاتی ئ  ۆب  میس ێب  ەتا ب  ەیکەگرێج
تەوەتێ نی م ەد  وانەئ  یال  ژۆر  ٦ پاش    ەی کە تییە ئموورەم  ەیماو  یبوون   واوە. 
 و وشەک   یت ەباب  یش ی کڵی. پوونەدەد  ێپ  ینەتم  زارەه  ٣٠.  قزە س  ۆب  ەوەتەڕێگەد
پ  ندوەق   ەللەک   ٣  هاەروە. ه ێتێدرەد  باسی ل باوکنۆر  ۆییلی ک   نجێ دوو    و ەل  ی. 

 .کار بکا رەندەب ۆب ەچوو  ەیک ڕەوابوو کو ێیپ داەیەماو
حسن   تالعاتی ئ  یناسروا  یراوی گ ێکرەب  ەک   کێکات لجمال   قل ەن  قزەس  ەپور 

 ێس  ەب  ێوەل  وکانۆب  ۆب  ەبردوو  ۆیخ  ەڵگەل  ی. "م.ع" هابادەم  ۆب  ەچوو  وەکراو
  ی ت ەخزم  رەب ەل  ەک   یمانەز  ی مامی ئ  یناوێب  یربازەس   ۆیخ   کەو  وکەموبار  ی زات
  شی رۆ نوقم بوون، ز  داێیت  ەیت ەانەیخ   مووەه  وە ئ  ومیژێر  ی تالعاتی ئ   ەب  انیرۆز
 ن ەم ی چ  حڵەسا  یوەخوسر  ەل  ن ی تیبر  ەسەک  ێس  وە. ئەناساندو  ن،ی ن  شانی و ن  ناوێب

 .یو فرهاد محمودپرستن ی اسی ی( علی)خسرو خسرو
 ان یناو  ترداەوەرەس  یپاراگراف  ەل  ەک  شەوانەئ  قزو،ەس  ە برا، ل  انیناو  شترێ پ  یوانەئ

کوردستان    ەیکید  یکان ەشار  ەل   شەشنە چ   مەل  ەیک ید  ی رۆز  و،کانۆ ب  ەهات ل 
کنامووس   وڵما  وانی گ   رەسەب ل  داکەڵ خ  یت ەرام ەو  با  "م.ع"    یزمان  ەحاکمن. 

خد  وخالقەئ  یباس و    ە ل  ون یسی بب  یسالمیئ  یزامی ن  ەیرانەزێپار  مەئ  ەیخوو 
ئاگادار   رترۆ... ز  وکەڵخ   ەڵگ ەل  انی وت ەوک س ەڵه   ویندەوێ پ  ان،ڵەیماەبن  یزعەو
 :ن ی ب
  ٢ ە. بدامەن پێیان ی چەک ن،ەبد ێپ نمەتم  زارەه ١٥ ێبوو مانگ رارەق کانۆب ەل"

  ان ەڵی گەجاران ل  ٨.  دامەن  ێپ  انی شیوەئ  یەدوا  دام،ێپ  انی ن ەتم  زارە هەمانگ چارد
ب  رۆزەب  ناساندوەد  زبی ح  ەیرگەشمێ پ  ک ەو  مانۆ خ  ،ەوەدانان  ن یمەک  ۆچووم 

 ل،ۆگ  غ،اڵ بڵئا  ،ەپ ەکت ێگو  ند،ەک یشار ،ەپەت کانی ت   ە. لستاندەد  کەڵخ  ەل  مانڵپوو
.  داەد گرتن ەب کمەڵ و خ کردەد می جاسووس   داەکید  یخت ەو ە... ل وانیمووسالەرەق

جار    ٢  وەش   ر ەه  ،ۆیخ  ڵیما  ۆب  ەویەبردم  وەش  شەش   نەم ی چ  حڵەسا  وەخوسر
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  ەڵ گە" لیوا  یجار "کار  کیە  پرستن یاسی  ی. علکردمەد  ەڵگەل   یوا"  ی"کار
 ."کردم ەڵگ ە" لیوا یجار"کار کیە  ش ی"یکردم. "فرهاد محمود

 ومیژێر  ەیەیرۆم  ند ەچ   وەئ  یو کچانژنان  ییخالق ەئ  یزعەو  ەیوەانێڕ.ع پاش گم
 و ەئ  ییژێستدرەد  ە... ل  ووانە" بی"محمود  یناو  ە ب  یئاگاه  یکێرە فسەئ  یربوونێ ف

  ی کانەناوچ  وکانۆ ب  یشار  یو ژنکچ  ن یندەچ  ینامووس  ەب  ەراوی گ ێکرەب  ەتاقم
 :ەوەت ێڕێگەد رۆ راوج ۆج  یداستان ،یرەوروبەد
 ەن ێو  ۆخراپ کردوون. ب  انی کچ  رۆز  نەمی چ   ڵەسا  وەخوسر  وپرستن یاس ی  یلەع"

  ێی د  ە"ف" ل  یناو  ەب   ەکی د  یکێکوچک، کچ  ی کەڵ "ف" خ  یناو  ەب  کێ کچ 
دوو   وەل  کێ کیەبوو.    ەییپ ەتکانی ت  می دەق  ە"ز" ک  ند،ەکیشار  ە"ل" ل  ،ەکولوج 

 ە وەرەس ەب  یوا  وەیە ه  یالت   یک یەبرا  ی زان  ە کرد، پاشان ک  ڕزگپ   یک ێ کچ   ەس ەک
ل  ەل  ێناچ ئ  ەمار  ۆیخ   ەیبراک  ەترسان  شیت یەبراژن  ستاێ کردو    ە ک  کێوە!... 

  واو ەت  یک ەڵخ   یکچ  ەوت ل  ێیپ  ەیکەژن  ،ەوۆبردب  یوا" من   ی"کار  ۆب  وەخوسر
  ە ب  یەدوا  ،یەن  یبت ەر  ۆت  ەق... ب  کی: دایوت  ش یو ەئ  ،ەانی کان ڕەکو  ەیرۆن  ،یبوو
  ی ان ەیب  تاە ه  ەژن  وەخوارو ئ  ەهات   ن ێدا. خویرەس   یقۆت   ەب  یدا  ەمانچ ەد  ەکلک

 ."ایگر رەه
خدی فاس  ەتاقم  وەئ  یداو  ە وتوونەک   ەیکچان  وەل  کێکیە  ی خوشک   ،ەشۆفرۆو 

بیت ۆیە"م.ع" خ ناوبراو    م ەب  یخوشک  ی"م"   یشرانێ ک  سادە ف  وەرەب  یرهاتەسە. 
 :ەوەت ێڕێ گەد ەرۆج
گوتبوو   ێیپ  تبووید  مانۆخ  ڵیما  ەل  یخوشکم  ی"م"   ن،ەمی چ   حڵەسا  یوەخوسر"
خوسر  ێپ  یولەق   ش یوەئ  نم،ێ ته ەد   ەیژمار  وۆیخ  ڵی ما  یسەئادر  وەدابوو. 
 و ە"ئ  وەخوسر  ێوەل  وێوەئ  ۆخوشکم چووبوو ب  یدی دابوو. ئ  ێپ  ۆیخ  ینۆفە لەت

لەیکار  ی "م"  یکان ەوش ەک  و،ەخوسر  ڵیما  ەوەچووم  ەکردبوو. من ک  ەڵگ ە" 
  ان یوا  یوشەک  وانەئ  ڵیما  یکانە ژن  ەچونک   ،ەهاتو  ەک   میبوون، زان  ێوەخوشکم ل

 یبرا یدی شە. رێو ەبچم هارەن ۆگوتبوو ب یمن  ەب شترێ پ وە. خوسرکردەدەن پاەل
[ یناو  ەب  کێبوون ]جاش   گابانی ن  رگاەد  رەب  ەل  ستەرە پن ی اسی  یلەو ع  وەخوسر

و وەخوسر  ای ن ەژوور ت  ە چووم  ە . کرگاە د  رەبەبوو ل  داەک ەنێ ماش   ەل   یسپهر  میبرا
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ل  ی"م" خوسر  ێوەخوشکم  "ئ  یرچاو ەبەل  تیسوەیەد  وەبوون.   م ەخوشکم 
خوشکم    رەب ەل ش ی. منێب ێل یبا خوشکت چاو گوتەیبکا، د ەڵگ ە" لمەکار

 ەڵگ ە" لەیکار  وە خوشکم "ئ   یچاو  رەبەو لدام  ێ ل  ەیزلل   ێ. دوو سێگوتم ناب
  ە کرد   یو من خوشکم  یال  ۆب  ەوۆچ  یە. دواکردە ن  ینگەد  چی کردم. خوشکم ه

 "...وەوەرەد
ه   رۆز  ەیوەنۆڵی کێ ل  ەل  کەو   ، ەوتووەرکەد  داشەک ید  یتاوەڵە خ ەڵتاوانبارو 

 ۆ ب  بارترەل  یرچ ەه   ی]عامل[ ەرۆ م ەیوەئ ۆ" بمانەز  یمامی ئ یناوێب  یربازانە"س
  ە ل   یواوەتەب  وانە ئ  نەدەد  ڵوەه  نەدروست بک  انی کان یەینسانیئ  یدژ  ەستەبەم
  وان ەل  یواوەتەب  یت ەنسان ی ئ  وتییەخسەغوروور و ش  ونەدا نوقم بکسادەف  یلکاوەز

  یی ش ۆخەن  ەیدۆریگ  ەک ید  یرمانەد  ویرزەد  وبە ح  ییت ەارمی  ەب   ۆیەدا بکوژن. ب
  کەلکیان   ەرۆج  مە ب  ێب  شۆخ  پێیان  یکێنۆرچەه  ەو ەڕێگای   وەل  ونەکەد  انیینسیج
 :ەڵێ. "م.ع" دگرنەردەو ێل

 ە ک   ر ەه   وە. ئمەبک   ەڵ گەل   ی"ەکار  وەکردم "ئ  ی جار ناچار  ٥خوشکم    یم"""
 ."...کردمە د یناچار ودامەد یالم، هان  ەهاتە د ۆیخۆ ب هاتەد ۆب یفشار

  ت ییەئموورەم  ەیوان ەر  اڕکانۆب  ە"ابوذر" ل   یسوپا  ەل  ٧٥  یزەرماوەس  ی٩  ە.ع لم
  ن، ەمی چ   حڵەسا  یوە. خوسرموکراتێد  یزبی ح  ی ران ەش ۆکێت  وێ ن  ەتێ ب  ەک  ەکراو

 ڵێ ب  موکرات،ێد  و ێ ن  ەبچوو  ەگوتو  پێیان  یهورموز  یلەو ع   ستەرەپن یاس ی  یلەع
ب  ە ب   یەدوا  وەوەبک  ۆک  یار ی زان  ،ەوەن ێ بم  کەیەماو  ،یتیە رگاەشم ێ پ  ۆهاتووم 

 .ەوەڕێبگ کیەانووی ب
  ی کان ەقس  ەل ەبوون ک ەنان ێزە ت ڵ د ەرەمەس روەیس ە شت  مووەه  وەل کەیەش ۆگ ەمانەئ

  دا یسالمی ئ  یمارۆ ک  یتێرۆر  ویجاسووس   یزگاەد  ییقوربان   زارانەه   ەل  کیە
ل ه   ەهاتوون.    و رهاتەس ەب  ،ەیەژنام ۆر  مەئ  یکانەڕەالپ  رە سەل  رەداهاتوودا، 

 .ەوەنن ێخوەد  تاوانەڵەخەڵ ه  وبارانتاوان   یزمان  ەل  نترێکڵەاچڕ و    ترڵتا  ەوەل   یعترافات ی ئ
 
 ێداناب  ەوانەکرد  فتارو ەر  ەرۆج   مەئ  رەس ەل  ەیک ەتەاڵ سەد  ەیبناغ   ەک  کێ میژێر  ایئا

"گو و  "چاو"  پارێو  ک  ەرانە وەجان  مەئ  یستانەدەکارب  ورانەزێ"و   مەل   ەبن 
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راد  داەرهاتەسەب  وتە حشەو  ەل  ەش ی مەه   ەک   یەن  ۆیخ   یقەه   تانن،یناس  کەیەتا 
 ک یە ۆب دالەگ ڕەییتوو وڕق وێن ەسووتان ل ەیک ەتۆم ویبژ دایرانەگی و نترس

ل ن  یچاو  رە ب  ەسات    ە ک   کێزامی ن  ەین یقەڕاست  یک ۆرەوێ ن  ەیەوەئ  ؟ێچ ە ال 
 !!نەبەد یناو یالهی ئ  یزامی ن ەب یرانەبەوەڕێب
 است  ن یا ن یاسالم و د اگر"

 " .است ن یی آ ەهر چ  بخشکد
 و دین ئەمەیە، هەر چی ئایینە بەزیاد نەبێ.()ئەگەر ئیسالمەتی

 (دا باڵو بووەتەوە.١٩٩٧)١٣٧٦، رەزبەری ٢٥٠"کوردستان"، ژمارە  لە ڕۆژنامەی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 

 سامناک یادکردنەوەی تاوانێکی 
 ی حیزبی دیموکرات( " کەمپی بازیان " نی بەکۆمەڵی دانیشتوانی  ا )دەرمانداوکر 

 
ساڵ  بهمهله  دوو  لهو    دادگای  مێژوویی  بڕیاری  رچوونیده  ریبهرهبه  ر، 

 وه كرده  له  ئیسالمی  كۆماری  رانیبهڕێوهبه  بوونیست ههده  یبارهله  میکۆنووس
  ئینسانییە   و دژییستتێرۆر  م رێژیمهئه  سامناكی  تێكیدا، جینایهكانیستییهتێرۆر

 .ئاشكرا بوو
 رمانداوكرانیده  كانیوارهدا، شوێنه١٣٧٥  یلێوهخاكه  مانگی  كانیڕاستهنێوه  له
له  بنەماڵەکانی  مپیكه  دانیشتووانی  ڵیكۆمهبه )له  حیزب  شاری   بازیان    نزیك 

وهسلێمانی كه(،    سامناكی   ژاری  ئیسالمی  كۆماری  كرێگیراوانیبهوتن.  دیار 
و  مپه و كهئه  دانیشتووانی  یوهخواردنه  ئاوی   یرچاوهنێو سه  "سالیۆم"یان كردبووه

جۆرههب نه  م  ههویستبوویان  تێكۆشهك  بهحیزبی  رانیر  ماڵ ،  منداڵیانڵكوو  و  و 
  دا زیاتر له ئاكام  ن. لهنێو ببه  جارێك له، بهژیده  وێله  سێكیر كههه  گشتیبه
كار هێنابوو،  بهوهو خواردنهیان بۆ خواردنییەاورژا  و ئاوهئه  یوانهس لهد كهسه
نێو    له  وڕوو بوون كهرهرگ بهمه  ترسییمه  ڵگهو لهوتن كه  خۆش نه  توندیبه
 .وتن كهرچاو دهبه و منداڵڵێك ژندا كۆمهوانئه
ر  " ههپناه  "محمد سعدی  هاوڕێ  ناویكان بهاوهررمانداوكده  كێك لهیه  وهداخهبه

زو گیانیزۆر  دهدهله  و  دا.  ئههدیك  كانیاوه وکررمانداست  ـ  چی گهش    ر 
 یـ پاش نزیكه  هێناوههێندێكیان نه  له  وازی  واویتهبه  م ژارخواردنهئه  واریشوێنه

مردن ڕزگاریان    كان، لهخۆشخانهنه  رگ لهمه  ڵگهكردن له  كانێرهربهمانگێك به
 .و ژیانیانكارو تێكۆشان شوێنی وهڕانهو گهبوو
  كرێگیراوانی بهمان" )زه  ئیمامی  ناویبێ  ربازانی"سه  بوو كهم جار نهكهیه  وهئه
لهئیسالمی  كۆماری  جاسووسیی  زگایده بۆ  حیزب    رانیتێكۆشه  نێوبردنی  ( 

نایان  وان پێشتریش زۆرجار پهگرت. ئهردهوه  ئینسانییە  دژی  وهم كردهله  کەلکیان
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،  بێك دوو جار نهیه  كانیان بردبوو كهیستییهۆرتێر  ستهبه"ژار" بۆ مه  كاربردنیبۆ به
جارێهه  وهییەخۆشبه بهموو  له،  مه  یوهر   جێبەجێ یان  كهڵهپهچه  ستهبهبتوانن 

 .كرابۆوه ڵ، پووچهوهییەحیزب هاوڕێیانی وشیاریی هۆییان بهكهن، پیالنهبكه
ك یا  دا، یهوانله  ئیسالمی  كۆماری  كه  وهبێنینهبیر  وه  م رۆژانهئه  وێر بمانهگهئه

  گشتیئێران به  ڵكیو خهمانكهلهو گهواڵت  ئازادیخوازانی  دژی  تیند جینایهچه
ده ئه داون،  ههنه  بێنجام  رۆژهك  بهساڵ  كانیموو  هه،  سهڵكوو    كانی عاتهموو 
  وه بێنینه  و رێژیمه ئه  تییاڵتدارهسهده  بیست ساڵ  یماوه  كانیرۆژه  یكهیهكهیه

دا بۆ لێره  ر بۆیه. ههش ناكرێوهئه  كه  ریان بدوێین سه  و لهخۆمان  پێش چاوی
  مپی كه  دانیشتووانی  ڵیكۆمه  به  رمانداویده  ڕووداوی  یادی  دیكه  ستێكیبهمه

 .وهینهكهبازیان ده
  رچوونی ده  ریبهرهبه  له  ڕاست  یتهم جینایهئه  ئیسالمی  ك گوتمان كۆماریوه

م  ئه  ییڕیسوا  هۆی  بووه  نجام دا. بڕیارێك كهدا ئهمیکۆنووس  دادگای  حوكمی
  ڵكی بۆ خه  ئیسالمی  كۆماری  ئینسانیی  دژی  و، سیمایدنیادا  ئاستی  له  ڕێژیمە

و ئابڕوو  ڕێژیمە م ئه رانیبهڕێوهر بهگهرخست. ئهموو كات زیاتر دههه جیهان له
 قاودانی  و لهگرنگ با   الوهدنیادا هیچ به  ئاستی  یان لهكهرێژیمه  و ئیعتیباریپرستیژ

 یوهكرده  الیرگیز بهزانیبا، هه ڕیسوایی دا، بهیزمتێرۆر خۆیان له بوونیستههده
نهیستیتێرۆر بهوهچوونهدهدا  به.  هۆیهاڵم  نیزامهئه  كه  و  بهكهوان    شتێكی   یان 
 نێوبردنی   و پیالنێك بۆ لهتو جینایهفتارره  شنهرچهو، ههزانن ده  و ئیالهیپیرۆز

 ر به هه  ن، دیتمان كهكهده  چاو لێ  رعیو شهواڕه  ركێكیك ئهموخالیفانیان وه
بڕیارهئه  دوای بهییەمێژووی  و  بهئینسانكوژه  كرێگیڕاوهدا،    له   تیتایبهكانیان 

خۆ وه  وهزیاتره  و گوڕێكیتین و بهترتازه  یرنامهو بهخشهنه  عێراق، به  كوردستانی
كۆمهوتن كه   حیزبی   )له  ئازادییان  ڕێگای  رانیتێكۆشه  له  دیكه  ڵێكیو 

 .كرد  تێرۆرئێران(  یدیكه سیاسییەکانی و ڕێکخراوەدێمۆكرات
، زۆر  میخاته  ركاریسه  و هاتنه١٣٧٦  ساڵی  ردانیجۆزه  ی٢  ڵبژاردنیهه  دوایله
الیهسكه بهو  چاوه  له  تیتایبهن  ئهرۆژئاوا  بوون  ڕێژیمهڕوان   له  مااڵوایی  م 

و  ر بهسه  تازه ركۆماریـ سه ١بوو  وهش ئهییەڕوانو چاوهئه یزم بكا. هۆیتێرۆر
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ناسڕاوهرهمیانه  به  هبوو ك   قۆڵه بۆخۆشیو  ئیددیعای ڵێك دروشمكۆمه  به  و،    و 
 ناوبراو  ركاریسه  هاتنه  ـ به  ٢یدان.  مه  ، هاتبووهدیكه  اڵتدارانیسهده  جیاواز له

و رانك بڕیارده بێرلین وه  دادگای  رێژیم كه  رانیبهڕێوهو بهرپرسانبه  ڵێك لهكۆمه
 بردبوون، له  ، ناویئیسالمی  كۆماری  یتێرۆر  زگایده  سلییئه  یرانڵسووڕێنههه
نهتوڵهده كهماندا  گرتنه  تازه  سانیو  وێنه  كه  وهجێگایان  توانین ده  بۆ 
)وه)سه  نجانیفسهره فالحیان  ویالیه  زیریركۆمار(،   زیری )وه  تیئیتالعات(، 

  و ئینسانكوژی یزم تێرۆر  كه  و هۆیهاڵم بهین. بهو . . . ناو ببه(وهرهده  كاروباری
لهبه  به  بووه بهڕێژیمەو  ئه  نێوەرۆکی  شێك  بڕوا    ی دیكه  كانیشێوه  و 

  دا ناتوانێ و دیكتاتۆرهئازادیكوژ  م نیزامهموخالیفان، له  ڵگهله  وهوڕووبوونهرهبه
ماشێنیبێهه  كیجێگایه ئینسانكوژیتێرۆر  ،  ههنه  ئیسالمی  كۆماری  یو  ر  ك 

  وته رباڵو كهزۆر به كییهشێوهدا دیتمان، به١٣٧٧  ساڵی ك لهڵكوو وهستا، بهوهنه
 .كانجیاوازبیره  تهخسییهو شهئازادیخوازان نێوبردنی كێشان بۆ لهخشهنه

مان كهواڵته  ڵكیخه  كانیئیعترازییە  تهكهرهو حهربڕین ده  ناڕەزایەتی  كه  هڕاست
  ی تێرۆرو  ركوتسه  زگایده  ییهخشهم نهئه  موویهه  چوونیڕێوهبه  پێشی  توانی

به  ڕێژیمەو  ش زیاتر ئهمهو لهبگرێ  ئیسالمی  كۆماری نجام ئه  به  داننان  ناچار 
 وه كانیههاوركرێگی به  ندهو پێوهستن دهالیه  واڵت له  ئازادیخوازانی  یتێرۆر  درانی
  ئیسالمی   كۆماری ڵگرتنیست ههده  ینیشانه  هیچ جۆر ناتوانێبه  وهاڵم ئهبكا. به

و رپرسند بهچه  جێگۆڕكێی  و نهرشوڕانانهسه  كشهپاشه  م جۆرهئه  . نهبێ  تێرۆر  له
  تیی ارهاڵتدسهده   یو شێوهنێوەرۆک  له  ئاڵوگۆڕ  پێكهاتنی  هۆی  ست، نابنهدهكاربه

و و ئینسانكوژیت، جینایهركار بێسه  له  ڕێژیمەم  تا ئهدا. ههئیسالمی  كۆماری
 .بێده فتاریو ڕهتسیاسه كراو لهجیانه شێكی، بهتێرۆر رگرتن لهوهەلک ك

١٣٧٨ی ڕۆژنامەی" کوردستان"، خاکەلیوەی  ٢٦٩ژمارە    



 

 

 



 

 

 
 
 

 وتاری یوئاخیم ئێریک 

 ی میکۆنووس تێرۆرەی قوربانییەکانی ڵوەکیلی بنەما
 ی د.قاسملوودا( تێرۆر دەیەمین ساڵی    ڕەسمی )لە ڕێو 

 
 !رێزبه خانمان! ئاغایان! دۆستانی

  نی مهچاپه  كۆنفرانسێكی له شداری" بۆ بهمیکۆنووس" یتێرۆرك پاش وتوویهحه
هێلێن    ڵ خانمیگه  م جار لهكهدا بۆ یهم كۆنفرانسه، بانگهێشتن كرام. لهپاریس   له

ئاشنا بووم. ئهدوكتور ق  ریقاسملوو، هاوسه بۆ    كانیوڵهوتم هه  و پێیاسملوو 
مهڵگرتن هه  شوێن پێ قهئه  رمانیفه  یسانهو كهئه  حكووم كردنیو  یان  تالنهو 

  دوادا چوونی به  ئوتریش له  تیدوڵه  . چوونكهبووهنه  دواوهبه  ، هیچ ئاكامێكیداوه
دهتڵهقه  یرانستووردهده  حكووم كردنیو مهكانقاتڵه   ناوبراو .  پارێزێكان، خۆ 

كو  وه   داوه   ڕوویانبێرلین    له  یتاڵنهو قهئه  یلهسهوتم: هیوادارم مه  پاشان پێی
م و، هیوام خهڕ دهگهخۆم وه  موو توانایهه  دا كهڵێنم پێ. من بهیهنه  لێ  نیییهڤ

دوكتور   كانی، )جێگرهبدولیو عهیندفكهرهشه  تڵی[ قهله  وه]لێكۆلینه  ربڕیده
و لهقادری  قاسملوو  پێوهبێرلین  (  بۆ   بێرلین و  ڤییەن  كانیهتێرۆرنێوان    ندیی، 

 .ڕاگه ڕاستوه م كاره[  ئهجیهان ئاشكرا بكا، ]دیتمان كه ڵكیخه
له  یدرێژه   ١٩٩٧تا    وهه ١٩٩٣  ساڵی  له  میکۆنووس  دادگای  ی ماوه  كێشا. 
زیاتر    یدانیشاهید  له  خایاند، دادگا گوێی  ڕۆژی  ی٢٤٧  دا كهكهكردنهەمهموحاك 

  نووسراوی   حوكمی  كانیڕهم الپهكهیه  ر له. ههڕاگرتو پسپۆر  شاهید  ١٥٠  له
كه كوشتاریگرتوه  یهڕالپه  ٤٠٠  دادگادا  یهوه  ڤییەن  ،  ههكهكو   نگاوی م 

  حیزبی   ئێران دژی  تییوڵهده  یزمیتێرۆر  یدرێژه  لماندنیسه  ستیبهمه  به  مێژوویی
و  ڤییەن  له  یتاڵنهو قه. ئهوهر لێكۆلینهبه  تهئێران، خڕاوه  كوردستانی  دێموكراتی

  ویئه  یمیان درێژهو ئهبووههه  وهندییان پێكهدا پێوهیڕاست  دا ڕوویان دا، لهبێرلین 
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دادگاییانهدیكه كارێكیتهنه  بێرلین   .  كه  هایوه  نیا  تاو خه  كرد 
دا    ڵكوو نیشانی، بهوهبنهنه  ئوتریش دووباره  زاییقه  زگایده  كانیەمییەرخمتهكه
قهئه   كانیییەندتمهتایبه  كه داڤییەن  له  كه  یتاڵنهو  ڕوویان  وهدا  كو  بوو، 

ن  دهنیشان ده  حسێب بێن كه  به  و هۆكارانهئه  یزنجیره  گرینگ له  كییهئاڵقه
  ئێران دان، دیاره   تییوڵهده  یرزترین پلهبه  له  كهتڵهر دوو قههه  رانیستووردهده
 .خۆیان خۆش كردوه و جێیوهتهدا ماونهیهو پلهر ئێستاش لههه
 یوهئه  ڕایرهدا سهخۆی  یند ساڵهچه  كاری  یماوه  بێرلین، له  دگایدا  م جۆرهبه

قاتڵه  تیوڵهده  كه به  كانیئوتریش  دهتا  گه  فرۆكه  رگایر  ئێران    وهانهڕبۆ  بۆ 
توانی  ێڕبه قادری  تڵیقه  رانیستووردهده  كردن،  و  قاسملوو    له   دوكتور 

 .حكووم بكادا مهڤییەنیش 
 پاسپۆرتی  كان بهییەئێران  یستهتێرۆر  میکۆنووس  یتێرۆر تا    ئورووپا كه  كانیقامهشه

  رانی ستووردهده  ژێر پێی  مرۆ له، ئهوهخوالنهدا دهتێی  ئازادی  به  وهدیپلوماتیكه
بۆتهكانتڵهقه پهته  میکۆنووس  دادگای  بڕیاریر.  سووتێنه  ئاگرێكی  دا   ردهنیا 

  م له كهڵكوو النیبوو، بهتاوانباران نه  و ناوهێنانیمێژووی  ر تاوانێكیسه  الدان له
پێكهاتنی پا  ئورووپا  لهن ڕاست جۆریك  ئوپۆزیسیونی  ریمپهو   ركوتی ژێر سه  بۆ 

 .بوو دواوه ركوت[ دا بهو سهتێرۆرر رامبهبه ئێرانیش ]له
  بوون له ست ههده  تاوانی  ئێران به  تیوڵهده  كییهپله  رانیرێبه  حكوم كردنیمه
  ئێران، كه   ئیتالعاتی  زیریلالحیان وهفه  لیعه  گرتنی  بڕیاری  ركردنیو دهداتڵقه
كاتهله لهو  هێشتا  له سه  دا  بوو،  كار  دهیڕاست   ر  پێشخهدا  بۆ ییەرست  بوو  ك 
 .و میلۆسۆویچپینوشه دژی له شنهم چهله یدیكه بڕیاری ركردنیده

ئه  له     دیكتاتۆرانهداهاتوودا،  وهسهله  یو  ههالنڕاونركار  وهو  ئهر  و ها 
پۆلیس    چنگی  ناتوانن خۆ له  ، چیدیستهدهاڵتیان بهسههێشتا ده  كه  یئینسانكوژانه

بكهده كومهرباز  له  مافی  یڵگهن.  و وهكرده  به  كردنیەجێ جێب  پێناوی  مرۆڤ 
لهمرۆڤ   مافی  جیهانیی  ندراوییهراگه  یچاالكانه  وه ییەت چونیه  باری  دا، 

و میخاترجه  به  ئێمه  كه  نیه  و مانایههیچ به  وهاڵم ئهپێش. به  مبازێك چۆتهڵهقه
دڵنیابوهینهبده   لێ  پاڵی  وهییەیئاسووده كهو  ده  ین  باش  گۆبێداهاتوو    ه ناڕ. 
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و  و دیالكتیكی()جهشی  مبازیڵهقه  یشێوه  دا بهوودانیانڕ  میردهسه  له  سیاسییەکان
دا، ڕوو كاننێوان هێزه  اڵت "تناسب قدرت" لهسهده  هاوكێشی  تییچونیه  ر لهدهبه
رێبهدهده به  تیوڵهده  رانین.  كردنی  خۆازیاری  وهداگرتنهپێ  ئێران  و  ئه   ئازاد 

كهقاتاڵنه کراونمه  ن  لهحكووم  ماوهبێرلین   و  دهكهزیندانه  یدا   ر.  سه  بنهیان 
تا وهست بردن بۆ شانتاژیش خۆ ناپارێزن، ئهده  ت لهنانهدا تهم پێناوهوان، لهئه
لهمه  یشهڕههه دهبێ  كیییەئاڵمان  رگ  كهكهتاوان    بوونی ههنیا  ته  تاوانی  ن 

  ری دهبه  ادهڕ  له  تیو چاوبرسیهماح. تهییەئێران  خانمێكی  ڵگه  له  جینسی  ندییپێوه
  ڵ گه  داهات له  ڕپ  ودایوسهبۆ سات  یندازهئهبێ  زرۆییو تامهئاڵمان  تیوڵهده

درهئێران  میلیونیی  ٦٠  بازاری ده دا،  زوو  یان    ی وهبوونه  ئاسایی  هۆی  بێتهنگ 
 .تهوڵهو دوو دهنێوان ئه ندیپێوه
  له   دەرەکییەکان  و هۆكارهلهسهمه  رییكاریگه  بزانین كه  بێ: دهیكهاڵم ئاكامهبه
و  بارودۆخی  ڕەوتیر  سه بۆ  نیا  ته  میکۆنووس  دادگای   بڕیاری  نهێئێران، 

زووتێپهكاتی  کاریگەرییەکی نیهو  ههر  بۆیه.  و   ئاڵوگۆری  پێكهێنانی  ر  قووڵ 
  له   و خودموختاریئێران  له  دێموكراسی  قامگیر كردنیسه  ستیبهمه  به  قینههڕاست

ههئێران  كوردستانی بهدا  نه  نێوخۆی  ر  حوكمیوهتهاوهرست بهئێران    دادگای   . 
بیرهمیکۆنووس سكرتێری  وویزیند  میشههه  رییوهو  قاسملوو،   دوكتور 
له  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پێشووتری هۆكارانهئێران،  كهو  توانن  ده  ن 

له  پێكهێنانی  به  تییارمه ش خێراتر  كهوتهڕەت  نانهن و تهدا بكهئێران  ئاڵوگۆر 
 .نبكه
وتنتان ركهو سه  ڕاگریبر و خۆ، سهو ئامانجهئه  دیهاتنیوه  هیوای  وابوو بهكه    

 لی گه  هێزی  كردن به  متمانهو، لهوردو دروست دا  یوهو شیكردنهوهلێكدانه  له
 .خۆازین ئاوات ده ئێران دا به النیكورد و گه

 Yoachim Erigیوئاخیم ئێریک   
 نووس ۆ ک ی م   ی ر ۆ ر ێ ت   ی کان ییە قوربان   ڵەی ما ە بن   ی ل ی ک ە و 
 

 اڵو بووەتەوە. ب دا    ( ١٩٩٩) ١٣٧٨ڕۆژنامەی"کوردستان"، هاوینی ی  ٢٧٣لە ژمارە  



 

 

 
 



 

 

 
 

 مبیسته یدهسه كانیئینسانفرۆشه 
   مین ساڵڕۆژی سێهه  ی بۆنه )به 

 ( ئیسالمی   كۆماری   به   دیموکرات   شەڕی  تێكۆ   ٧ فرۆشرانی 
 

  ، چوومهوهمانهكهێیە د  خوێندن له  یر، كاتێك بۆ درێژهوبهمهله  ساڵ  ٣٠  ینزیكه
بچووكجوان  شاره دڵگرهو  بۆ    یكهو  لهكهیهشنۆ،  جار   تاقه   ویترینی  م 

(دا،  ڵۆسینه  دیحمهال ئهمه  مان )كتێبفرۆشییكهشاره  وكاتیئه  یهک شیەكتێبفرۆ
سه  ناوی آڕ  نجیرهكتێبێك  یا  بشر  "جنایات  بیستم"  اكێشام:  قرن  فروشان  دم 

ئینسانفرۆشه  كانیتاوانە) یا  زۆربهبیسته  یدهسه  كانیمرۆڤ    زۆری   یم(. 
  دواتریش، به   ساڵی  ت دووسێنانهو تهو شارهخوێندنم له  م ساڵیكهیه  كانیهڕۆژ
 و ڕووداوهوت. ئهكهده  و كتێبهو چاوم به بردمادهڕدا  ییەم كتێبفرۆش ئه  ویترینی  الی
ست  "یان هێنابا، دهڵۆسینه  "كتێبفرۆشیی  ناوی  ركههه  كه  دووپات ببۆوه  ندهوهئه
 پۆلی  رچاو. وابزانم لهبه  وههاتهیم دهكهرگهر بهسه  یو وێنهم كتێبهئه  ناوی  جێبه
رۆمانێك بوو    كه. كتێبهوهبخوێنمه  و كتێبهیارم دا ئهڕب  دا بووم كهندیناوه  كییه
 اوان كه تو بێپاك ند مرۆڤێكیچه تاڵی یربردهسه بوو له بریتی یكهوێنههه  كه

بێ وهتاقمێك  بۆ  هێنانیدهویژدان،  مهسامان  وپووڵ  ست  بۆ    دژی   ستێكیبهو 
م  و بهخۆیانیان فرۆشتبوو  شنیچه  له  یدیكه  سانێكیكه  و بهفاندبوویانن ڕ،  ئینسانی
ژیان كردبوو.   كانیشیەموو خۆهه  له  شیبهو بێیڕەش ۆژڕ  وانیان تووشیئه  جۆره

كرماشان   ریوروبهده  ، لهكهرۆمانه  كانیووداوهڕ  یزۆربه  بیرم بێ  له  ندیوهئه
 .وویان دابووڕ

دا  حاڵێك  دا، لهمبیسته  یدهسه  كانیدوا ساڵه  و لهرخێك دواترچه  كهچاره  ینزیكه
بهكهداستانه  كانییەعاتف   وارهشوێنه هێشتا  جارێكینه  جێیان،    دیكه   هێشتبووم، 

بوومهبیسته  یدهسه  كانیئینسانفرۆشه  یدیكه  كێكیۆچیر  تووشی نازانم وهم   .
اڵم ، بهر خوڵقاندبوویوسهون  یاڵیر خهبوو یان هه  قینهڕاستە پێشوو    یكهكهۆچیر
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چیرجارهمئه  چیروكی ئه  قینهڕاستە  كێكیۆ،  لهگهبوو.    ی كهكهۆچیر  ر 
و  فرمێسك  تاقمێك "بازرگانی  قوربانیی  ، ببوونهئاسایی  ڵێك ئینسانیپێشوودا،كۆمه

كه ههسیاسی  ئیددیعای  نه  خوێن"  نهبوونیان  وه  بوو،  موسوڵمانخۆیان  و ك 
ده  ئایینی  تكاریخزمه ئهئیسالم  كۆمهناساند،  جار  مرۆڤیم  و  ڕشگێ ڕ شۆ  ڵێك 
  به   رێكخراوێكی  رانیێنهڕڵسووهه  یخشهو نهویست  پێی  ل، بهگه  تكاریخزمه

و و مافخۆیان دوژمنانی به ستراویبه وپێستده ، بهو ئیسالمیت سیاسیواڵهڕ
 .فرۆشران ئیسالمی یان، كۆماریكهلهگه كانیییە ئازاد

  دێموكراتی   حیزبی  شەڕی  تێكۆ  ٧دا،  ١٣٧٥  ساڵی  ریزبههڕ  كانیییەكۆتای  له
وش و، داریزیز قادریەد ع ەم ە، محاییڕەزد  ەرش ئە  كانیناوه  ئێران، به  كوردستانی

یووسالمدئی  محووست،  عودپەمەنس  مسماعیلیئی دنان  ەور،  كاوزەفە ،  و  میزر 
  ، له وهڕانهگهئێران ده  كوردستانی  ورامانیهه  یناوچه  له  كه  هرابیوعروف سەم

"  ئیسالمی  یوهبزووتنه  "رێكخراوی  كانیكدارهن چهالیه، لهبجهڵههه  نزیك شاری
چاومده   به  ،وگیران ده و  پێستو  و  جاسووسی   زگایده  حویلیتهستراویبه   و 

  كه   وهو هۆیهوان به. ئهوهكرماشان درانه  ئوستانی  له  ئیسالمی  كۆماری  ركوتیسه
 ،و  بووناوبراو نه  رێكخراوی  ڵگهكیان لهییەت یان هیچ دوژمنایهكهحیزبهو  خۆیان

چونكهروههه رێكخراوێكیوانه  ێیانپ  یڕاست  به  ها    داواكاری  سیاسیی  بوو 
ڵێك  كۆمه بێ دا، ئامادهده  ل لێگه ت بهو خزمهتیكوردایه الفی كه تیئیسالمه

  و ئیمتیازی و بۆ پووڵست بكاو پیالن قۆڵبهفێڵ  ، بهئازادی  ێگایڕ  شەڕی  تێكۆ
بهناڕه بهبیانفرۆشێ  ئیسالمی  كۆماری  وا،  داوی   وتنهكه  هاسانی  ،    نێو 
 .ناوبراو رێكخراوی  كانیكدارهچه
  كانی كدارهچه  یهی ی پڕشووره  م تاوانه" ئهئیسالمی  یوهبزووتنه  ر "رێكخراویگهئه

هێندێك    حیسێبی  به  م تاوانهكرا ئهسزا دابا، ده  و تاوانبارانی  حكووم كردباهم  خۆی
بهسه  سیكه   تیی ركردایهسه  ندییزامههڕو  ێنوێنیڕ  بێ  كه  كهڕێكخراوه  ر 

ئه   رێكخراوی كردهناوبراو  ئه وهم  داوهیان  بهنجام  دابنێین.  هه،  و  ڵویستاڵم 
تاوانهئه  دوای  به  ئیسالمی  یوهبزووتنه  رێكخراوی  تییرایهریبه  یڕەفتار دا، م 
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  تیی واوهته  له  ئیسالمی  یوهبزووتنه  ،و"لێڵه  وهرچاوهسه  "ئاو له  خست كه  ریده
 .رپرسیاره، بهو فرۆشتنهفاندنڕم ئینسان دا لهخۆی
كردهله  ساڵ  سێ سامناكییپڕشووره  وهو  سێرابردوه  هو  كۆمهئه  ساڵه  .    ڵه و 

لههه  دیموکرات  یرهتێكۆشه ئازار  روا  شكهژێر    رانی گهنجهشكهئه  ینجهو 
 .)*(دان ئیسالمی كۆماری

و  ستاندهست كاربهده  له  خۆی  ، توانیوێتیسهكه  ٧و  كێك لهنیا یهدا تهیهو ماوهله
،  ئیسالمی  كۆماری  و جاسووسییركوتسه  زگایهد  تكاریجینایه  كرێگیراوانیبه

مان كاك"داریوش  هڕێی و هاو . ئهیكهحیزبه  رانینێو تێكۆشه  وهێتهڕو بگهبكا  ڕزگار
كهاسالمدوست"ه كاریس.  داری  و  ئهوكاك  وێڕای ئه  یوكاتهوش،    ٦  و 

  ئیسالمی   كۆماری  ینجهشكهئهو  ژێر ئازار    و لهستر دهبهله  یدیكه  یكههڕێیهاو
ده فشاریان  كهسه  خرێتهدابوو،  هاوسه  ر  ههربچن  منداڵه  رو    له   یكهدوو 

و   ر ماڵگهئه  درابوو كه  شیان پێولهو قهدرۆ ئه  . بهوها بێننهڕعێراق    كوردستانی
ڵ  گهر لهاڵم ههن. بهكهزیندان ئازاد ده  ئێران، ناوبراو له   وهوش بێننهوداری  منداڵی

وان  رێژیم ئه  و جاسووسییتێرۆر  زگایوش، دهو كاك داری  یماڵهبنه  یوهڕانهگه
بارمتهوه مهگرنادهڕخۆیان    الی  ك  بهئموورییهو  ده  ت  كهدهناوبراو    بچێ   ن 

له  حیزبی  رانیتێكۆشه  دژی  له  یستیتێرۆر  یوهكرده   كوردستانی   دێموكرات 
  وه ییەخۆش  و به  رگرتوه  یکەلک   تهرفهو دهمان لههڕێی م هاونجام بدا. ئهعێراق ئه

 زگار كرد.ڕ ئیسالمی كۆماری كانیلالدهو جهرانگهنجهشكهئه چنگی  له خۆی
ساڵسێهه  یبۆنه  به  درانهته  ۆژیڕمین  دێموكرات،   شەڕی  تێكۆ   ٧  یوهحویل 

له داریوش  ڵگهوتووێژێكمان  ئهكاك  "ئهڕێی هاو  یماڵهبنه  ندامانیو  د  رشهان 
  مانـ  پێك هێناوه هڕێیهاو  ٧و  له  دیكه  سیدوو كه  - "زیز قادریعهمهو "حه"زاییهڕ

 .كێشین ادهڕیان وهرنجتان بۆ خوێندنهسه كه
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 : ست و و سالمد ئی وش  و ڵ كاك داری گه وتووێژ له 
سێبه:  "كوردستان"  داریوش!  كاك  جهوبهمهله  ساڵ  رێز    هاوڕێی   ٦و  نابتر 

  وونی ڕ  . تكایهوهدرانه  ئیسالمی  كۆماری  حویلیو تهگیران  بجهڵههه  ت، لهدیكه
 ؟ وهحویل درانهو چۆن تهچۆن گیران ئێوه وهبكه

  م كه كهن دهماكهحیزبه  ندییناوه  یكومیته  "كوردستان" ئورگانی  زۆر سوپاسی
  كی هڕێی ند هاوو چهمن   ق بهرههده  كه  وریهگه  و تاوانهئه  ۆژیڕمین ساڵسێهه  له

 ه ک تناحشهوه  و تاوانهئه  و چوونیندچه  تا له  وهریان كردمهسهنجام درا، بهم ئهدیكه
 .مویست بكهخۆشه "كوردستان"ی رانیك بۆ خوێنهیهند قسهچه
بووین.   پاوه  شارستانی  یكومیته  حیزبیی  رانیتێكۆشه  له  سیكه  ٧  تیمێكی  ئێمه
ئێران   كوردستانی  ورامانیهه  یناوچه  له مانوهڕانهگه  كاتی  له  ٧٥/ ٢٧/٧  ویشه
ههرهبه  خسیشه  ماشێنێكی  به  وه"هاوار"ه  گوندی  له وتین،  كه  ڕێبه  بجهڵهو 

 كدار پێشی تێك چهماعهب" جهنه"عه  نزیك گوندی  و لهشه  ی٨  عاتیسه  ینزیكه
داوامان   جێستبهش دهكرد. ئێمه  ئێمه  له  یانشناسای  كارتی  و داواییان گرتئێمه

  و گوتی ناسیده  وانیئه  كهماشێنه  م شوفیریخۆیان بناسێنن. هه  وان كرد كهله
جههه  ، ئیسالمین   یوهبزووتنه  فرادیئه گوتیان  خۆشیان   ی وهبزووتنه  تیماعهم 

ئێمه داوایئیسالمین.  له  ش  كههاوكاریمان  كرد  بدهیارمه  وان  بۆ  تیمان  ن 
  و ئینجا به داین ن پێییاهاوكار ولیوانیش قهخۆمان. ئه كانیمان بۆ بنكهوهانهڕگه
ریان  سه  و پێویست ناكا تۆ لهنئێمه  انیمیو  مانهئه  یان گوت كهكهماشێنه  یندهانهڕ
دهستیاوهڕ بوو كهشه  ی١  عاتی. سهبڕۆی  توانیو  هاتهفهنه  و  و  المان  رێكیان 

پێشمهگوڵپی  "علی  به  خۆی ناساندی  یرگه"  گوتی.ن.ك    ئێمه   یانیبه  و 
بنكهرهو بهین كههاوكاریتان ده به  كانیو  ئێمهین. بهكهن دهێتاڕخۆتان  و له  الم 

 تی ماعهجه  كه  وهشاردهیان دهوكات نهتا ئه  ران بووین، چونكهیان نیگهوهكرده
سهوهبزووتنه كه  یانیبه  ی٤عات  ن.  القستده  بوو  به  و  چاویان  و  ستینو 

ن تاكوو مانبهده  و كوێرهبه  بوو كهخۆمان نه  و ئاگامان لهنێو ماشێن   داینهنێیافڕ
 .وهیهی پاسداران خۆمان بین سپای ستیر دهبه له پاوه له
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  نجام درانی ئه  دوای  ، بهئیسالمی  یوهبزووتنه  رپرسانیو بهانڕێبەر :  "كوردستان" 
تاوانهئه تاوانهدا ههییەیپرشووره  و  دا  و گوتیان  رنر خۆیان البهسه  له  كهوڵیان 
  ی م ئیددیعایهبۆ ئه  یه. چ واڵمێكت ههوهتهحویل داوهته  یئێوه  نیشتمانی  تییكیهیه

 ناوبراو؟ رێكخراوی
ئێران   ئیسالمیی  كۆماری  حویلیته  بووم كه  سهكه  ٧و  كێك لهمن بۆخۆم یهئه    

بهوهدراینه و  وردستانو كجیهان  سیاسییەکانی  ڕێكخراوهموو  هه  به  اشكاویڕ  . 
راده  ڵكیخه  اڵنیكۆمه كهیهگهكوردستان  خهئه  نم  ن  الیهله  یهورهگه  تهیانهو 

كورد    لیگه  یوهجوواڵنه  ق بهرههده  وهعێراقه  كوردستانی  ئیسالمیی  یوهبزووتنه
دا  هیلهسهو مهله  كوردی  یدیكه  و هیچ رێكخراوێكیئێران كراوه  كوردستانی  له
وانیش  و ئهناسیده  وانی، ئهكهماشێنه  شوفیری  یوهله  جگه  . چونكهبووهستیان نهده

 كداریچه  له  جگه  بجهڵههه  بوو كهواڵمان هه، پێشتریش ههناسییان دهكهشوفیره
موو  هه  . پاشان بهنیه  لـێ  یدیكه  هیچ رێكخراوێكی  كداری، چهڕێكخراوهو  ئه

ههنیشانه كهكهسو ڵو  بوو  دیار  سهئه  وتیان  بهوان  ئیسالمین.   یوهبزووتنه  ر 
ر  ، ههكهناوچه  وكاتیئه  تییتایبه  زعیوه  هۆی  به  نیشتمانی  تییكیهیه  یرگهپێشمه

 .بووننه وێله
بهوهڕانهگهده  بجهڵهو ههرهبه  ئێوه  ئایا كاتێ:  "كوردستان"   دا یاڵتانخه  ، هیچ 
رێكخراوێكیده ئیسالمهتیكوردایه  ئیددیعای  كه  سیاسی  هات،  كا،  ده  تیو 

  رێژیمێكی   حویلی، تهو پارهو بۆ هێندێك پووڵ  ست بكاڵێك میوان قۆڵبهكۆمه
 ؟وهئیسالمیتان بداته ك كۆماریوه ێژیڕو خوێن كورد دژ به
، ئاوا بكرێ  شتێكی  بوو كه  وههاتبوو ئهدا نهیاڵمانخه  به  نیا شتێك كهته  ئێمه   

پاره بۆ هێندێك پووڵ   بوو كهنه  سیاسی  هیچ حیزبێكی  وانیمان لهڕچاوه و بۆ و 
  كه   خۆی  یكهوهتهنه  سانێك لهكه  حازر بێ  ئیسالمی  كۆماری  ولیهێندێك قه

 .وهبداته و رێژیمهئه حویلیتهو شۆرشگێڕن سیاسی حێزبێكی  ر بهسه
  كۆماری   كانیزیندانه  ت لهكههڕێی هاو  ٦  وێڕای  دا كهیهو ماوهله   "كوردستان":

بوویئیسالمی لهدا  چۆن  ئهخۆت  ڵگه،  ئازار  ڕەفتاروان  و  ئهكرا؟   نجه شكهو 
 دران؟
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بهبارهسه  ده  نجهشكهئه  ت  هه  بێكردن  لهبڵێم  ژێر    له  وهكانهۆژهڕم  كهیه  ر 
وجۆر  جۆرا  یشێوه  و بهو ئازاردا بووین تزیهو ئهنجهشكهئه  یترین شێوهدڕندانه

 .مكهیان دهوهگێڕانه رم لهمن بۆ خۆم شه كراوین كه نجهشكهئه
شاهیدێكیجه  :"كوردستان"  زیندوویئازاد  نابت  پیالنێكی تاوان  و    و 
.  نتی ێیاو هاوڕخۆت  دژی  له  ئیسالمی  یوهبزووتنه  كانیكدارهچه  یئینسانفرۆشانه

بهبارهسه تاوانهت  شووره  و  سهییەپڕ  بهبارهو  چ هاوڕێ  نووسیچاره  ت  یانت، 
و كانمرۆڤدۆسته  ڕێكخراوهو  ڵكوردستان، بۆ كۆڕوكۆمه  ڵكییامێكت بۆ خهپه

 ؟ یهدنیا هه گشتی ایڕبیرو
 و له زۆر سامناك  كرا تاوانێكی  ێیەهاوڕ  ٦و  و ئهمن   ق بهرههده  كه  یو تاوانهئه
 وه زووهو ئارهئاوات  ڵێكۆمه  به  ئێمه  بوو، چونكه  یانهییزهبه  حاڵیش دا بێ  ینیعه
و و ماڵێیانهاوڕ  بۆ نێو كۆڕی  وهویست بڕۆینهمانهو دهوهڕابووینهورامان گههه  له

به بۆسه  وتینهكه  وهداخهمناڵمان.  پیالنێكیناجوامێرانه  یناو    ری ێنهه رمشه  و 
  ئیسالمیی   كۆماری  لییگه  دژی  و رێژیمیئیسالمی  یوهنێوان بزووتنه  دووقۆڵیی
  ی ڕێ ت چاوهو قههاتبوونه  دامێشكمان  به  نها شتێك بوو كهته  ئێمهبۆ    ئێران، كه

ر  هه  دژی  ك كهیهوهبووین. كردهنه  وێك ئهوه  شوێنێكی  ئاوا له  كییهوهكرده
رهیاسا  شنهچه مافیئینسانی  وشتێكیو  ئهمرۆڤ   و  ها  روههه  ،وسیاسی  خالقیو 

بۆیه  رعیشه  كییاسایه  شنهموو چههه  دژی له  بوو.    ڵكی خه  اڵنیكۆمه  داوام 
و تر ئه  جارێكی  كه  یهوهئه  تیتایبه  ئێران به  و كوردستانیگشتی  كوردستان به

كردهپیالنه بكهمه  ئینسانییە  دژی  وهو  ههنحكووم  بهوڵو  تواناكانیان  ر  هه  و 
  بێنن تا النی   ئیسالمی  و فشار بۆ جمهوریڕگه  نهبخه   بێهه  ك ئیمكانییهشێوه
بۆ خزمدیكه  ییههاوڕێ  ٦و  ئه  م شوێنیكه بكاسو كهم  ئاشكرا  و  و كاریان 
 .م بكاراههمالقاتیان بۆ فه جالیمه
لهروههه داوام  حیزبهردۆستهشهبه  ڵهو كۆمه  كۆڕ  ها  و  و    ئێرانی  ییەسیاس   كان 

ئهییەكوردستان ئه  بۆ جارێكی  كه  یهوهكان  بكهمه  یهوهو كردهتر  و  حكووم  ن 
فشار   وهئێران و پێكه  كوردستانی  دێموكڕاتی  حیزبی  نگیپاڵ ده   نهنگیان بخهده
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رگ مه  م لهدیكه  ییههاوڕێ  ٦و  ڵكوو ئهئێران بێنن تا به  ئیسالمیی  بۆ كۆماری
 .وێبكه پێیانچاویان  ن كهكاریان بدهو سكه و ئیزنیجاتیان بێنه

بزووتنهجه  بڕوای   به "كوردستان":   بوو نه  ئاماده  بۆچی  ئیسالمی  یوهنابت، 
  كه تاوانه  تییرپرسایهبه  م جۆرهو به ، سزا بدا ئێوه  یوهحویلدانهو تهگرتن   عامیالنی

ئه  ر خۆیسهله تهیان گرتئێوه  یوانهالببا؟  دایهحوو  ئێستا چ كارهوهیل  ن، ، 
 ؟ وهیهییانناسده ر بیانبینیگهئه
 یدزێوه  وهو كردهئه  عامیالنی  وهبزووتنه  كیرهسه  ر دوو هۆیبهمن له  ریزهنه  به

 :داسزا نه
  بۆخۆی   ئیسالمی  یوهبزووتنه  تییایهڕێبەر  كهپیالنه  سڵییئه  عامیلی  كه  وهم ئهكهیه

موویان هه  یوهرهسه  بوو لهده   ،كانیان سزا دابانو عامیلهر هاتبانگهئه  بوو، بۆیه
 .یان سزا داباوهبزووتنه ییڕێبەر
ت  خزمه  دا لهكهناوچه  له  ك بۆخۆیالیه  له  ئیسالمی  یوهبزووتنه  م چونكهدووه

ههئێران    ئیسالمیی  كۆماری  كانیییەندوهرژهبه ئێران  كردابوو،    كی یهوهدهموو 
لهكردندهپێ  ییت وایهتهنه  دژی   می ده  وئه  زعیوه  وهشهدیكه  كیالیه  و 

 ژێرباری   چوونهنه  هۆیبه  ئیسالمی  و كۆماریلێك ئاڵۆز بووعێراق گه  كوردستانی
نێوان  ویست لهیانههه، دو تاوانه.ن.ك بهی  و تاوانبار كردنیئیسالمی  یوهبزووتنه
یهئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی شه  نیشتمانیی  ییتكیهو  و ڕكوردستان، 
ئێران    ئیسالمیی  كۆماری  قازانجی  نیا بهویش تهئه  ن كهدروست بكه  كیرهدووبه

 .سو بهبوو
بڵێم    بێده  وهداینه  حویلیانو تهسگیر كردم دهودهیان ئهئێمه  یوانهت ئهنیسبه  به

توانم ر بیانبینم زۆر چاك دهگهاڵم ئهن، بهدا چ كارهوهنێو بزووتنه نازانم ئێستا له
 .وهبیانناسمه
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 : زایی د ره رشه كاك ئه   ڕێزی به   ی ماڵه بنه   ندامانی ئه پرسیار له 
 ؟ییە، چتانهد ههرشهئهكاك  له كه ریوهبراژن ! دوایین بیره: "كوردستان" 

هاوسه سه   )خوشكه  ئه   ری حرا(  ره رشه كاك  لهزایی د  كاته:  بوو  قه  كه  وهو  رار 
  شاری  ردانێكیوتم با سه پێشتر پێی ێڕۆژند ورامان، چههه یبۆ ناوچه وهبچێته

  و سلێمانی رهبه  ێگادا كهڕ  بگرین. له  یادگاری  یوێنه  ندێو ههین بكه  سلێمانی
كان بێت.  منداڵه  ئاگام له  كه  وه دووپات كردمه  لێی  ند جارێچه  ڕێ  وتبووینهكه
  ان بڵێ ێی و پوهن بده ییامنیان كرد تۆ دڵخۆش   كان یادیر منداڵهگهئه  یگوت كهده
 .وهڕێتهگهتر دهكییهماوه كه
 ؟ یهبابتان هه كتان لهییەروهچ بیره ئێوه شیر ! رده و ئه كوردستان !  دیئه

كه  سهدرهمه  یوهكرانه  تاكانیرهسه   کوردستان: لیباس  بوو  كیفی باوكم    و 
 كرد باوكم پێیمان دهسهدرهمه  ڵ باوكم باسیگهله  بۆ كڕیبووین. كه  یسهدرهمه
ئهده لهگهگوتین  من  ئێوهنه  ماڵێ  ر  بهرسهده  بێده  بم  و  بخوێنن   باشی  كانتان 

بن. چهزیره بوو كهڕۆژند  ك  قسانهله  ێك  ده  یو  تا  بۆ   ێك خۆی ڕۆژكردین 
دا خۆمان  دڵی  له  كرد. ئێمهدهتێ  و شتیهێنابوو  یكههییپشتو كۆڵهكردده  ئاماده

ستاین  و ههخه  له  انییبه  . كهجێمان دێڵێك بهیهبۆ ماوه  كرد كهست دهوامان هه
ئیتر لهكرد نه  یاكهێگج   چاومان له   چی ڕوانین. كهر چاوههه  وههڕۆژو  مابوو. 

ئاواتین    و زۆر بهڕوانین برام چاوه  شیریردهو ئه. من وهتهڕاوهگهر نههێشتاش هه
 .وهڕێتهتر باوكمان بگهجارێكی كه

یادیمنداڵهبراژن!    :"كوردستان"  زیاتر  كاتێك  چ  ئه  كان  دهرشهكاك  و  نكهد 
خۆت چ    ین؟ ئهكهدا دهماڵهبنه  كۆڕی  له  یجێگاكه  بوونی  خاڵی  ست بههه

 ؟یكهده كاتێك یادی
ورۆزدا زۆر  نه  جێژنی  كاتی  و لهحیزب  كانیجێژنه  كاتی  له  زۆریكانم بهمنداڵه 

  جێژنی   . كاتێك لهییەخاڵ   جێگای  ین كهكهست دهمان ههمووو ههنكهده  بیری
لهنه مندااڵن  باوكیان دهگهورۆزدا  بۆ سهڵ  ئهكوردستان  ،یرانچن  له ردهو    شیر 

ده نیشن داده  كهتاریكه  ماڵه  سووچی پڕ  چاویان  لهو  ههفرمێسك  بێت  ند رچهو 
نابێكهده دڵیان خۆش  بهم  بۆ سهن دهكامنداڵه  و زۆر جار  ناچن  بۆ  یران.  ڵێم 
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یران  ڕۆن بۆ سهو دایكیان دهڵ باوك گهمندااڵن له  :ڵێتدا دهاڵموه   شیر لهردهئه
 .نیا ناچین ته ش بهو ئێمهڵمانگهله یتۆش نایهو ئهباوكمان گیراوه ئێمه چیكه

  ی ییەرماوشه  و تاوانهر بهرامبهبه  شیر! ئێوهردهبراژن! كوردستان! ئه:  "كوردستان" 
؟ یهكتان ههیهو چ قسهیامنجام درا، چ پهئه  انیێی و هاوڕدرشهكاك ئه  ق بهرههده

چاوه لهییەڕوانچ  لهكوردستان  ڵكیخه  كتان   ڕێكخراوه و  ڵكۆمه  كۆڕو  و 
 ؟یهجیهان هه كانیمرۆڤدۆسته

بنهوه  ئێمه   له  زاییره  دیهرش ئه  یماڵهكوو  و ئیسالمی  یوهبزووتنه  داوامان 
وا  كه  یهوهن ئهكهكورد ده  لیگه  ت بهیانهو خهكوردن  كه  یسانهو كهموو ئههه
  هیچ كوردێك. چونكه   ر بهرامبهن بهكهت نهیانهت خهو قهوهدا بچنهخۆیان  به

چێت  بیر نهشیان  لهوهو ئهوهدرێتهدا دهچاوانیان  به  م تاوانهوا ئهكه  دادێ  ێڕۆژ
الپهكه لهڕەش  كییهڕهوا  تۆمار كردوهخۆیان  مێژووی  یان  له دا  داواكاریمان   .  
ههئێران  كوردستانی  ڵكیخه عێراقیش  بهرامبهبه  كه  یهو  تاوانهر    چاوپۆشی   م 
ههنكهنه بگرن  پێویستی  ڵوێستیو  لهداواشم  .بۆ  كۆڕوكۆمههه  ان    ڵه موو 

  كۆماری  ر رێژیمیسه نهفشار بخه م تاوانهر بهرامبهبه كه  یهوهكان ئهمرۆڤدۆسته
 .نئازاد كردنیان بده وڵیو ههرگیان بپارێزێمه وا لهكه ئیسالمی

 ی راننجامدهو ئهرانبهڕێوهبه  ێك چاوت بهڕۆژر  گهكوردستان ! ئه:"كوردستان" 
 ؟ ڵێیدهان پێیی چ  ستێنهبێزهه وهو كردهئه یباره، لهوێبكه و تاوانهئه

ئهقه  ئێمه  ڕیبیروباوه  ناگرێهه  وهت  به  كه  ڵ  كردهدژ  وان ئه  ییهوه و 
یان وهنیا ئه. تهوهینهبدهز جوابیان  ناحه  یقسه  بگرین یان به  نامرۆڤانه  ڵوێستێكیهه
موو  و ههكوردستان  شۆڕشگێڕی  ڵكیخه  الی  ووتان لهڕك  روههه  كه  ڵێمدهێپ

بوو هڕدونیا    مرۆڤدۆستێكی كه  به  ،ش  الیدیكه  دونیای  له  هیوام  خودا    ش 
 .بێ ڕەشتان ڕوو

و . ئهدهرشهكاك ئه  حرا! گوڵستان، چووكترین منداڵیسه  خوشكه:  "كوردستان" 
كا؟ ده  باوكی  ت باسیبوو؟ ئایا قه  ند مانگه، چهوهدرایهحویل  ته  كات باوكی

 كا؟ده بوونیماڵ نه له ست بههه
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ڵ دێت  رگا دێت گوڵستان ههده  یقهته  بوو. كه  مانگه  ١٣و كات  گوڵستان ئه
  ڵێ ڕۆین بۆ فروشگا پێم دهده  . زۆر جار كهتیباوكیه  زانێده  وا  رگاكهده  بۆ الی

ده  دایه منیش  بكڕین.  باوكم  بۆ  گیانهبا شتێك  نایهڵێم  بابت    له   چی. كهوهته! 
 .ماڵه له وهڵێت باوكم ئهدا دهاڵموه
 

 : زیز قادری عه   مه كاك حه   كچی   میره ڵ سه گه وتووێژ له 
ونت  ند جار خهدا چهیهو ماوه. لهدووره  ئێوه  باوكتان له  ساڵه  سێ:  "كوردستان" 

 ؟ بینیده پێوه ونێكی؟ زۆرتر چ خهدیوه وهباوكته ئازادیی به
 به   وهو كاتهله  –دیومن    وهئازیزمه  باوكی  به  یونانهو خهئه  وێر بمههگهئه  

 رێژیمی  به  وهتهو دراوهگیراوه  وهییەئیسالم  یوهبزووتنه  كانیتكارهجینایه  هۆی
باوك    له  ساڵ دووریسێ  یماوه  . لهوهرێك جێیان نابێتهفتهده  هل  وهبگێڕمه  –ئێران  

ئازارێكیواڵتیو دوورهتیریبایهغه  له ئهزۆرمان چێشتوه  دا  لهگه.    نێو كۆڕی ر 
ڕوات. بیر  و دهدا دێتپێش چاوانمك سات باوكم لهنیشم بۆ یهدا دادههاوڕێكانم

  شی باوه  ماڵ بوو. له باوكم له وهچوومهده سهدرهمه له كه وهمهكهده انهڕۆژو له
چاوهگرتمده ده  كانیو  كهماچ  كاتێك  دادێشه  كردم.  وانێك  شه  بیری  و 
وم خه  كرد. كهنگین دهره  مانیكهماڵه  كانیخۆشه  قسه  باوكم به  كه  وهمهكهده

  وایه   المان. جاری  وهتهڕاوهو گهزاد بووهئا   بینم كهده  پێوه  ینوخه  وێكهدهلـێ
باوكم    دیداری  به  كه  بێ  یڕاستیان    ون بێخه  وهئه  ڵێم تۆ بڵێیدا دهكهونهخه  له

ده ئهوهبمهشاد  زۆرتر  خه؟  دێتهده  پێوه  یونانهو  بهالمان  وهبینم:    ه ییدیار  و 
  كانما به ونهخه  له  بێر نهخوازم ههگیان! ئاواته  . بابهوهكاتهشادمان ده  كانیخۆشه

  شی باوه  ا خۆم له، توههێی ب  ڕاستیبه  ۆژێك بێڕ  زوومه. ئارهوهدیدارت شاد بمه
 .وهپێت شاد بینه تایهتا ههو بۆ ههرمت باوێمگه
 بوونی خاڵی ست بهو ههیكهباوكت ده بیری دا پترچ كاتێك له: "كوردستان"  

 ؟ یكهدا دهتانماڵهنێو بنهله یجێگاكه
بیریهه كاتێك  ده  موو  ههوهمهكهباوكم  بهو    ی جێگاكه  بوونی  خاڵی  ستیش 
بهكهده لهتایبهم.  ئایین حیزبی  ژنهجه  ت  بیریكانییەو  زۆرتر  ئهوهمهكهده  دا  و . 



 37                                  تێرۆریزمی دەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران لە دژی کوردستان
 

 

 

ڵ  گهو لهژنهجه  یكههیییان . بهتهحهدڵم زۆر زۆر ناڕه  ژنهجه  یكهییەیانبه  كه  وهشه
 ، كه تهحهناڕه  جاران زیاتر دڵی  نیشین. دایكم لهرسێكمان دادهو ههو ژاڵهدایكم

وڵیش  فرمێسك. هه  بن لهپڕ ده  كانیچاوه  نیه  وهماڵه  باوكمان له  كا كهیرمان دهسه
  وه مهكهده  انهڕۆژو  ورۆزدا  بیر لهنه  ژنیجه  بین. لهت نهحهناڕه  ئێمه  دا كهده
  ی " كایهڵ "ژاڵهگهبۆخۆمان له  وێیران، لهچووین بۆ سهده  وهڵ باوكم پێكهگهله

ڕوا و دهژن دێتچۆن جه  زانیتۆ ده  نه  ساڵهگیان! سێاڵم بابهكرد. بهخۆشمان ده
ترین  دڕندانه  تۆیان به  كه  یوانهئه  ئێمه  گیان! داخۆم خوایزانین. بابهش دهئێمه  نه

  گیان! هیوادارم له   ر بێنێت. دیسان بابهسهیان كرد، چیان بهئێمه  و لهگرت  شێوه
 .وهكتر شاد بینهیه دا بهزۆر نزیك كیداهاتوویه

بههه  :"كوردستان"  بهرامبهستت  كر  تهرگهپێشمه  باوكی  یسانههو    حویلی تیان 
 ؟ ییەچ  وهدایه ئیسالمی كۆماری

ستاند،  ئه  ئێمه  نادیار باوكمیان له  كییهو بۆ ماوه یان كردتهنایهو جهئه  كه  یوانهئه
لهبناڵێنن   ردهو دهوانیش بهئه  كه  وهێینهڕپاده  ورهگه  خوای  له ژیان    خۆشیی  و 
  و دڕندانه ت بهها نیسبهروهش بن. ههبهوانیش بێش كرد ئهبهیان بێك ئێمهوهرهه
،  ك جاریش بێنیا بۆ یهته  كه  م، پێم خۆشهكهیریان دهسه  و تۆڵهڕق  چاوی  به
 .یان بینمنه

 ؟ یهكان ههمرۆڤدۆسته ڵهۆمهوکو كۆڕرێكخراو كت لهچ داوایه"كوردستان":
ئه پا  ستیان دێده  له  یوهئه  یهوهداوامان    و هاوڕێكانی باوكم  گیانی  نیڕاستبۆ 

كیان بۆ  یهخۆیان بتوانن رێگا چاره  و كۆششیوڵهه  ن. داواكارم بهكهنه  درێغی
و گیانیان  القاتیان ئازاد بێتو مهحوكمیان بدرێ  ن كهوا بكه  ، كارێكیوهبدۆزنه

 .بپارێزرێ
موو ن ههالیه  له  تیرایهنوێنه  و به"كوردستان"  رانینووسه  یستهدهك  ش وهئێمه
  مین ساڵی سێهه  یبۆنه  كوردستان به  فیڕهشهبه  ڵكیخه  و تێكڕایحیزبی  یانیێهاوڕ

  م هاوڕێ ئه  و كاریسو كهماڵهڵ بنهگهله  دیكه  ، جارێكیهیی یپڕ شووره  و تاوانهئه
موو  هه یوهو شاد بوونهئازیزانیان و ئازادییین كهده ردیمان هاودههویستانخۆشه

 .خوازین ئاوات ده دیداریان به المان به
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بیر  له  و تاوانهئه  رانینجامدهو ئهرانبهڕێوهبۆ به  دیبهئه  رشۆڕیو سه  یڕەشووڕ
 .وهچووهنه
 

 و ەئ  ی نجامەرئەو س  نووسەچار  ەیبار  ەل  یاریداهاتوودا، زان  ی کانەتەباب  ەو ل  ەبێکت  مەل  رە)*( ه
 ەیە ه   موکراتید ەیرەشۆکێت ٦

باڵو بووەتەوە. (١٩٩٩)١٣٧٨، رەزبەری ی ڕۆژنامەی "کوردستان"دا٢٧٦لە ژمارە  



 

 

 
 
 

 ""صبح امروز یرۆژنامه ریرنووسهسه سڕێژ له ده
 

ناردنیمانكهرۆژنامه  ستنیبه  ریكیخه چاپخانه  و  كه  بۆ  واڵمان هه  بووین 
ئاغایگهپێ   رێفورمخوازی   یرۆژنامه  ریرنووسهججاریان سهعید حهسه  یشت 

  دی ممهمحه  و ڕاوێژكاریتاران  شاری  شوورای  رپرسیبه  "صبح امروز"، جێگری
 ی ٢٢  ممهشهكیه  رۆژی  رۆیپێش نیوه  ی٨/٥عاتئێران، سه  ركۆماریسه  میخاته

ر  به  وتۆتهخت، كهپێته  ندیناوه  تاران له  شاری  شوورای  ركیر دهبه، لهڕەشەمە
 .بریندار بووه  توندیو بهدوو تێرۆریست سڕێژیده
  ی یهده  و لهئیسالمی  كۆماری  ركاریسه  هاتنه  تایرهسه  له  ججاریان كهعید حهسه
دا  ئیسالمی  كۆماری  تیمنییهئهو  ئیتالعات  زگایده  و ڕێژیمه، لهئه  نیمهته  میكهیه

  نێوخۆیی   یو ملمالنهكێشه  هۆیبه  دیكه  سیك زۆر كهكرد، دواتر وه ده  كاری
لهاڵتسهده  كانیقۆڵه یا  لهتێگه  ئاكامی  و  لهڕاستییەکان   یشتن    كانی نده ناوه  ، 
و  ر داهاتسهبه  ۆڕیئاڵوگ  وهو بۆچوونهفیكری  باریو لهوهوتهاڵت دوور كهسهده
لهخنهره  وتهكه سیاسهئیسالمی  كۆماری  ڕابردووی  گرتن  بهتو  و  رنامهو 

 .كانیوهكرده
بوو. ركۆماردا ههسه  به  میخاته  ڵبژێرانیهه  له  رچاویبه  خشێكیججاریان نهحه
یدان.  مه  نایه  ا پێیو ئاز ئاگا  نووسێكیك رۆژنامهوه  وهردانیشهجۆزه  دووی  دوایله

له  ڕابردووی دهكار  ئهئیتالعات  زگاینێو  دهتمنییهو  زۆر    به  یشتنیستراگهو 
ججاریان حه  وهئه  هۆیدا، بوون بهزگایهو دهنێو ئهله  و زانیاریواڵهه  یرچاوهسه
كردنی  له  ریكاریگه  خشێكینه جینایهپیالن  ئاشكرا    اڵتدارانی سهده  كانیتهو 

و  . ئهبێدا ههوانئه  ر بهسه كانیتكارهجینایه  و مۆرهزگاڕۆ و دهرهو سهپاوانخواز
ر  و هێرش بۆسهزنجیرەییەکان تڵهقه ڵگهله ندیپێوه له كه  یهنووسانهو رۆژنامهله



   "صبح امروز"  ی رۆژنامهری  رنووسهسه  سڕێژ لهده                                        40

 

تهتاران  خوێندكارانی بهدا،  ڵك  خه  ئازادییەکانیو  ماف   دوژمنانی  نگیان 
بهچنیوهڵهه بۆ  ڕێگایان  چوونیرهو  ڵك خه  ئازادیخوازیی  یوهبزووتنه  وپێش 

 .خۆش كردوه
بیرئازایانه  ڵوێستیهه ئهئازادیخوازانه  وبۆچوونیو  لهگه،  خهر  دا  ڵكنێو 

ئه كردوه خۆشه  ندهوه"حجاریان"یان  له   ڵبژاردنیهه  له  كه  ویست   شووراكان 
  وه و الشه، لهست بێنێدهكان وهنگهزۆرترین ده  بدولاڵ نووریعه  دوایدا  تاران
كۆنهپاوانخوازان  چاوی  قڵیچه  به  ببێ  وهئه  هۆیبه  بووه نێو    رستانیپهو 

  یانی كهاڵتهسهده  كانیرزۆك بووهله  بۆ بناغه  ورهگه  كیییەترس مه  و بهتحاكمییه
 یكهرانهێکسڕێژ لده  تییچۆنیه  یبارهتا ئێستا له  ینهییاو زانیارواڵو ههبزانن. ئه

و  هاوكار   كه  كردوویانه  سانهو كهر ئهەش ههتێرۆرو  ن ئه ده، نیشان دهوهباڵو بوونه
و "و "رفسنجانیست "فالحیان"دهویان لهو جڵه" بوونعید ئیمامی"سه  ستیهاوده

دریرێبه  یتی"به ههایه"  ئهربۆیه.  تا  ج ش  بكرێ  یێیەو  ن دهده  وڵهه  بۆیان 
بهپێوه  ڕاستیەکانی بشارنهتێرۆرو  ندیدار    و عامیالنی رانستووردههێڵن دهو نهوهە 

 .بناسرێن  ەكهتێرۆر  سڵییئه
  ونی وپێشچورهبه  له  پاوانخوازان بۆ پێشگێری  الیقهته  شێك لهبه  ە بهتێرۆرو  ئه  ئێمه

دهخه  یرزگاریخوازانه  یوهبزووتنه مهزانین ڵك  وێڕایكهده  حكوومیو   ین. 
خواستنیبه نهدوكتوره  وڵیهه  وتنیركهسه  ئاوات  بۆ    گیانی  جاتدانیكان 

هه هیوادارین  ده  رچیحەججاریان،  بهرانستووردهزووتر  و ئه  رانیبهڕێوهو 
خه  یستییهۆررتێ   وهكرده بناسرێن بۆ  حوكمڵك  ئیرادهو  لهخه  یو  دا  یانبارهڵك 

 .بچێ ڕێوهبه
( ٢٠٠٠)مارسی  ١٣٧٨ی ی ڕۆژنامەی کوردستان، ڕەشەمە٢٨١ژمارە   



 

 

 
 
 

 ی حەججاریان تێرۆر ئەو دیویڕووداوەکانی 
 

  رانی نوێنه  ڵبژێرانیهه  وتوو دوایحه  ڕابردوو سێ  ساڵی  یممههڕەش  ی ٢٢  ڕۆژی
  ئیسالمی   كۆماری  پاوانخوازی  قۆڵی  ر چاویبه  و تێكشكانیم  شهشه  جلیسیمه
تاران،    شاری  شوورای  رپرسیبه  ججاریان جێگریحه  عیدیدا، سهڵبژاردنهو ههله

و "صبح امروز"  یڕۆژنامه  ریووسهرن، سهمیركۆمار خاتهسه  سیاسیی  راوێژكاری
لهیه ناسراوه  كیك  كه  قۆڵی  كانیسیما  دهبه  وتهئاڵوگۆرخواز،   ێژی ڕسر 

جینایهچه  ستییتێرۆری بهسه  تكاریند  به  دەسەاڵتدارانی  ر   توندی  پاوانخوازو 
 رگ ڕزگاری مه  ترسییمه  ، ناوبراو لهئێرانی  پزیشكانی  وڵیهه  بریندار بوو. به

به ماوه بوو،  وه   زۆری  كییهاڵم  تا  هاتهخایاند  ههوههۆش  له و  ئێستاش    ر 
  وه ێتهست بێندهوه جارانی  تییالمهسه  توانێده  كه و هێشتا ڕوون نیهیهخۆشخانهنه

 .یان نا
  وتنه و كهك گیرانیهدا ژمارهججاریانحه  عیدیسه  تێرۆری  ڵگهله  ندیپێوه  له

 ندیپێوه  له  ییانهسمیهڕ  و باڵوكراوهگیرانیان، ئه  تییالم چونیه. بهوهژێر لێكۆڵینه
پاسداران،   نێوان سوپای  و ناكۆكیی، كێشهوهدا باڵو بوونهوانئه  گیرانی  ڵگهله
دهئیتالعات  تیزارهوه لێكولینهسه  له  زاییقه  زگایو  گیراوانهله  وهر  دژ و  و 

نیشان  كانیزگاجۆراوجۆرهو ده و دامرێژیم  ستانیدهو كاربهانڕێبەر  یوهكرده  ،
و ڕوویان ندا زۆر ڕووداو ههججاریانحه  یتێرۆر  یردهپشت په  له  ن كهدهده

بهئیسالمی  كۆماری  دەسەاڵتدارانی  كه  داوه  می خاته  دەوڵەتی  رانیبهێوهڕو 
بكهخه  ێونایانه ئاگادار  لێ  بهڵكیان  حاڵهن.  لهو  هێندێك  ڕووداوانهش    له   و 

ڕۆژنامهوالت  نێوخۆی  كانیڕۆژنامه ههو    شاراوه   وهرهده   كانیییەروالدهو 
 .وهتهماونهنه
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  بوون كه هه  وهرهو دهنێوخۆ  انیرهزهن نهخاوه  س لهم كه، كهتاوهرهسه  ر لههه
دهدام  و كاریپیالن  به  تێرۆرەو  ئه  نجامدانیئه تاقمهزگاو    كانی تكارهجینایه  و 
  كانیش زۆر زوو دروستیی ییەتای رهسه  وهلێكۆڵینهزانن.  پاوانخواز نه  قۆلی  ر بهسه
بۆچوونهئه دهو  كهچه  و رخستیان  لهند  گهئه  رانیبهڕێوهبه  سێك    اڵڵه و 

كاربه  ستییهتێرۆری وهمیخاته  دەوڵەتی  ستانیدهبۆ  شناسایی   تیزارهو    ئیتالعات 
 .بووهه وههپاسداران سوپای ن بهییاندموویان پێوههه كران كه

  دا، اڵتسهنێو ده  وان لهئه  رانینیشاندهڕێو  و پشتیوانانپاسداران  سوپای  رپرسانیبه
نهتهپه  یوهبۆئه ئاوسه  وێتهكهیان  لهر  گومان  ئهسه  و  هێزهر    ره ركوتكهسه  و 
دا  حاڵێك  لهبوو.  كردن دهپێ   ر بۆ گاڵتههه  خست كه  ڕیهكیان ویهسیناریۆرن،  البه

نجام دابووـ و دیار بوو بۆ  یان ئهكههتێرۆر  یسهند كهو چهپاسداران ئه  سوپای
 الی  له  ڕواڵەت  كرابوون ـ به  شناسایی  میخاته  تیوڵهودهئیتالعات    تیزارهوه

  می ركۆمار خاتهدا بۆ سهكیهنامه  رێژیم له  یڕێبەر  یینه، خامهگرتبوونی  خۆی
  وانی ئه  ڵگهله  و لێبڕاوانهجیددی  رخوردیو بهكهتێرۆرە  عامیالنی  گرتنی  داوای
وه كرد ناوبراویو  ڕووداوهئه  یندهروهپه  نابێ  كه  وههێنایه  بیر  وهو  ك  ش 

  رچوونی ده  دوای  ر دوا به. هه  وهئاكام بمێنێته  ان بێیەکیزنجیره  تلهقه  یندهروهپه
سوپاییینهخامه  رمانیفه ئه  ،    بەڕێوە   یكهسیناریۆ  له  دیكه  كییهڵقهپاسداران 

ت  بارهپاسداران سه  :" سوپاییاندڕایگهو  گرت   كانیستهتێرۆری  ڕواڵەت  و به برد
دروست    ریگهئه  له  یڕێبەر  زنیمه  قامیمه  رانییو نیگهكهلهسهمه  گرنگیی  به

 ندی پێوه  له  خۆی  قانوونیی  ركیئه  پێی  دا، بهوالت  تیمنییهئه  له  ئاڵوزی  بوونی
رگرتن  کەلک وهدا بهوالت  تیمنییهو ئهشۆرش  كانیوتهسكهده  نیڕاست پا  ڵگهله
پێخه  ڵگهله  خۆی  رباڵویبه  ندییپێوه  له شوێنیلك،    كانی یستهتێرۆر  و 
  ی قاممه  حوكمی  و به"روزی  "شبانه  هەوڵی  و بهكرد  شناسایی  وانیو ئهگرتڵ هه
گرتنی  زاییقه ههئه  بۆ  ده  نگاویوان    قامه مه  حویلیته  جێستبهناو 
 !"دانكانیرپرسهبه

وهیوونسی"  لێوهخاكه  ی٦  ڕۆژی هێندێك    میخاته  دەوڵەتی  ئیتالعاتی  زیری " 
بوو   وهئه  یوونسی  هەوڵیموو  . ههوهباڵو كرده  وهكانهگیراوه  یباره  له  زانیاریی
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بهپاسداران  سوپای  شدارییبه  گومانی  كه رێژیم    یدیكه  كانیو ئورگانهسیجو 
سوپاو    ر بهر سهك ههگیراون نه  یوانهئه  و گوتی. ئهوهۆینێتهدا، بڕهتێرۆرەو  له
بهبه نین،  ئهڵكوسیج  چهو  مۆتۆكو  لێ  كه  كههتێرۆربۆ    كه  ڕەشو  لكیان 
هیوه هێزهزگاده  رگرتوون،  یوونسینه  كانتییهمنییهئه  و  ڕوون   له  بوون. 

یهیكهوهكردنه لهدا  ناوبرد وه  كانییستهتێرۆر  كیك  خوێندكار  گوتی ك    و 
ئینسانییستهتێرۆر مهبوون  اساییئ  كان  بۆ  نه  خسییشه  ستیبهو  ـ  به خۆیان   ك 

نیهاد  رمانیفه ئههیچ  ئورگانێك،  كارهو  ئهو  داوه یان  وهنجام  ئیتالعات    زیری. 
له  سوپای  كه  یاندگهراشی گیراوهخۆی  كاتی  پاسداران    حویلی ته  كانیدا 

و  دا هاوكاریزاییقه  زگایو دهوانهو دونێوان ئه  و لهو داوهئه  یكهتخانهزارهوه
ك ش وهنابهو جهئه  . دیارهیههه  كهنده روهپه  له  وهواو بۆ لێكۆڵینهتهنگاوییهاوهه

گۆمانێك"    شنهكان كرد "هیچ چهڕۆژنامه  له  رێژیم داوای  كانیڕاستەمموو دههه
 .وهنهكهباڵو نه تڵهو قهئه یبارهله
ئهبه بوو  دیار  چهاڵم  له  زیریوه  ییهوهڕوونكردنه  شنهو  دا  یڕاست  ئیتالعات 
بووهمه له  یڕێبەرپاسداران و    سوپای  كه  رجێك  تهرامبهبه  رێژیم   لدانی حویر 

بهگیراوه دیارئیتالعات  تیزارهوه   كان  كردوهییادا،  به  ن  هێزهناهه  "تا  و  كانق 
ك یهكان ماوه گیراوه  رحاڵههكرێن". بهشۆڕش تاوانبار نه  كانیتگوزارهسیما خزمه

مانه  تیزارهوه  الیله بهوهئیتالعات  به،  هۆیهاڵم  الیههه  كه  وهو    نه موو 
ههندیدارهپێوه خامه  یڕێبەرم  كان  ههیینهرێژیم  وه،  ههئیتالعات  زیریم  م و 
  سوپای   یڕاست   و بهیهدیكه  شتێكی  كهلهسهمه  سڵیئه  یانزانیده  زاییقه  زگایده

ده ههكههتێرۆر   له  ستیپاسداران  نهیهدا  "هاوكاریئه  یانتوانی،  و  "و 
شاهرودی  ییەڕواڵەت  "یهنگاوی"هاوهه   كه   زاییقه  زگایده  رۆكیسه  بپارێزن. 
بهده  ـ  بووبێ  یینهخامه  راسپاردنی  به  بێده  وادیاره   به   كیییەقاز  جێست 

"تاماڵتسهده لێكۆڵینه  االختیار"یو  له  یوهبۆ  پهخێرا  و كرد  دیاری  یهندهروهو 
دهوڵههه بۆ  لهگیراوه  رهێنانیكان  وهده  كان  ده  تیزارهست  ستیان  ئیتالعات 
دوایپێ لهتاوانباره  رگیرانیوه   كرد.  دادگوستهالیهكان  ،  وهارانهت  ریین 

لهیهراگه ئهالیهندراوێك  دادگوستهن  بۆوه  ییەرو  لهباڵو  راگه.  دا  ندراوهیهو 
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وه له  تیزارهگوترابوو:  ئهزۆر  ئیتالعات  وه  نجهشكهو  له   رگرتنیبۆ    ئیقرار 
کەلکیگیراوه النیرگرتوهوه  كان  یهكه  و  لهم    نجه شكهئه  كانیگیراوه  كێك 
ئهرامبهبه  له  دیاره.  كردوه ئیددیعایهر  یوونسیو    ڕەتکردنەوەی   وێڕای  دا، 

بهگیراوه  كه  ڕایگەیاند  ئیددیعاكه وهدهله  لهپهكانیان  ئیتالعات    تیزارهست 
ئهرهێناوهده وهو  لێكۆڵینه  پێویستی  كاتی  یهتخانهزارهو  و كانگیراوه  له  وهبۆ 
 .دراوهنهیان پێكهدهنروهپه كمیل كردنیته

  ی وهشاردنه  ستیبهمه  به  یواڵنهموو ههو ههباسكراو و ئه  یسیناریۆ  چوونیبەڕێوە
بهپێوه  ڕاستیەکانی نه  وههتێرۆرو  ندیدار  ئێرانیان    ڵكیخه  ر گومانیك ههدراون 

ههده  یبارهله نیهادی  بوونیست  بهك سوپاوه  هێندێك    قۆڵی   انیڕێبەر و  سیجو 
له  پاوانخوازی نههتێرۆر و  رێژیم  بهوهندۆتهڕەوادا  پرسیاری،  زیاتریان    ڵكوو 
بهئێران هه  انیكڕووداوه  و ئوگرانی مانكهواڵته  ڵكی. خهخوڵقاندوه  دوای   روا 

ڕوونی دروست  اڵمیوه لهپرسیاره  و  دیارهوه هتێرۆرو  ئه  یبارهكانیان   ن. 
به  كانیڕۆژنامه ئازادئه  وهداخهئێران  نیهییەو    له   كهڕووداوه  ییڕاست  كه  یان 

بكهخۆی  تییواوهته ئاشكرا  خاتهدا  یوونسیمین.  كاربهو    ی دیكه  ستانیدهو 
 ندیوهرژهر بهبه، لهیههه وهكهڕووداوه یبارهواویان لهته زانیاریی تیش كهوڵهده

  كه تهقیقهحه  وێكان، نایانهكراوه  بینیپێش   و ئاكامهوارشوێنه  ترسی  نیزام، یان له
  اڵمی و وهكهاوهڕوود  ییڕاست   كه  ش بێو هۆیانهر ئهبهر لهن. ڕەنگە ههئاشكرا بكه

واڵێك  . ههرناوهدهوه  ریاالوسط"دا سه  ڕق"الش  یڕۆژنامه  كان لهپرسیاره  زۆر له
له  ڕق"ش  كه ساڵیئه  ئاوریلی  ی١٣  ڕۆژی  یژماره  االوسط"   ی٢٥)  خۆی  م 

  انی كناسراوه  ستهبهو مهنیاز  رنجدان بهسه  ، بهوهكرده  (دا باڵوی١٣٧٩  یلێوهخاكه
پاوانخوازیدیكتاتۆر  اڵتدارانیسهده بهئێران  و  كردهرنامهو  و زگاده  یوه و 

  جلیسی مه  رانینوێنه  ڵبژێرانیهه  دوای  كانیان بهوڵهو ههوان  ر بهسه  كانینیهاده
ڕابردوودا زۆر   ند مانگیچه  له  یهو ڕۆژنامه. ئهنزیكه  وهڕاستییە  دا، زۆر لهمشهشه

راكێشیسه  ڕاپۆرتی په  كانیڕووداوه  یبارهله  رنج    تڵه قه  یبارهله  ردهپشت 
كارهزنجیرەییەکان داخستنیتاران  یزانستگه  ساتیو  گرتنی كانڕۆژنامه  و    و 
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كرد  وهریفورمخوازه  قۆڵی  انیڕێبەر یان  كهبوونه  ڕاستدواتر    كه  وهوونهبالو 
 :دا نووسیویهخۆی ترین ڕاپۆرتیتازه  االوسط" له ڕق. "شوتوهركهده

لهیهژماره وێنه  سوپای  رانیرماندهفه  ك  بۆ  ذوالقدر،   پاسداران  محمدباقر 
  هاوكاریی   به  رضایی  و مرتضیرتیپ احمد وحیدیاالسالم ذوالنور، سهحجت

یزدیوه  بیزههمه  اڵتیسهده  به  تیخسییهشه  هێندێك بهك محمد    ئاگاداریی   و 
  ی گوێره  . بهشتوهڕ ان دا یی مخاته  تیوڵهده  ڕووخاندنی  یخشه، نهرفسنجانی  هاشمی

دا  خاك سپاردنی  به  كاتیو لهبكرێ  تێرۆرحەججاریان    رار بووهقه  یهخشهو نهئه
  بگرنه   كهزعهوه   سوپا كونترۆڵی  كانین، هێزهدهنیشان ده  وهڵك دژكردهخه  كه
اڵم . بهپێك بێ  رفسنجانی  تییرۆكایهسه  به  نائاسایی  تێكیوڵهو دهست خۆیانده

  اڵڵه گرت، گهنه  ریسه  واویته  حەججاریان به  یتێرۆر  یخشهنه  یوهئه  دوای
و  كانوزهحه  هێندێك له  ڵبژاردنیهه  ئاكامی  ن داوهبڕیاریا  كهپیالنه  رانیدارێژه

  تێكی حاڵه  له  دیاره  كه  وهنهبكه  ڵتاران پووچه  شاری  ڵبژاردنیهه  ت ئاكامینانهته
و  یدانمه  دێنه  دیكه  كانیو هێزهو سوپاندهنیشان ده  وهڵك دژكردهوتۆدا خهئه

 .ڕووخێنن ده میخاته تیوڵهو دهست خۆیانده گرنهده كهزعهوه كونتروڵی
و بووەتەوە. ( باڵ ١٣٧٩ا)خاکەلێوەی ی ڕۆژنامەی "کوردستان" د٢٨٣لە ژمارە   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 

 !!ئەو کاتەی پەردەکان ال دەدرێن 
 
 كۆماری  زگاكانیو دهستاندهكاربه  هۆیر بهڕابردوودا هه  ك دوو مانگییه  له

  پشتی   و لهنهێنی  به  الدرا كه  واڵنهو ههڵێك لهر كۆمهسه  له  رده، پهوهئیسالمییه
لهردهپه ئهالیه  دا،  تاقمفرادن  بنیاتهو  بهسه  كانیو  و ئه  پاوانخوازی  قۆڵی  ر 

دژیوهرێژیمه ئازادیخوازانیرانتێكۆشه  ،  ویستمانكهواڵته  و  داخوازه و   و 
 .چوون ڕێوهان، بههاونیشتمان كانیڕەوا
"،  الله"انصار حزب  تاقمی  پێشووی  كانیركردهسه  " لهئەمیر فەرشاد ئیبراهیمی "

دوایله  وادیاره پشتینهیاو  تاقمهله  دا  ڕه كردوه  و  ئههگو    به   كه  وتوهكه  وانهڵ 
به  ی٢  یرهبه" ناسراون.  ئاڵوگۆرهئه  پێكهاتنی  دوای   خورداد"  وڕاو بیر  له  و 

 تاقمی  یباره  له  ییڕاست"دا، ناوبراو زۆر    " ئەمیر فەرشاد ئیبراهیمی  ڵوێستیهه
  ی الدانه   ردهو په قاودان  و لهئه  یهوهئاشكرا كردوون. خۆش ئه  "وهالله"انصار حزب

ئیبراهی  لهتۆمار كراون  ڤیدیۆیی  ر كاسێتیسه  له  خۆی  نگیده  " بهمی"  وش  و 
و  ئه  كهنیه  وهدا كارمان به. لێرهوهباڵوبۆته  كهكاسێته  كه  یهوهرنج راكێشتر ئهسه

  مانی حره"مه  یچوارچێوه  دا لهچ ڕێگایەک  و بهناوبراو چۆن تۆمار كراون  یقسانه
"    "ئەمیر فەرشاد ئیبراهیمی  داننانی  گرینگه  یوهر. ئهده" چۆتهئیسالمی  كۆماری

  كۆماری   پاوانخوازی  قۆڵی  رانیڕێبه  " بهالله"انصار حزب  تاقمی  ییستراوهبه  به
 .یهوهئیسالمییه

ناوبراو   "،  تاقمیالله"انصار حزب  تاقمی  پێشووی  یرپرسهو بهئه  كانیقسه  پێی  به
  رۆكی "سه  نجانیفسه، رهئیسالمی  كۆماری  یڕێبەر  یینهخامه  خسین شهالیه  هل

"جمعیت    بیری، دهئەلال عەسكەرئەوالدیو حەبیبومجمع تشخیص مصلحت نظام"
"اللهكرێدهلێ  پشتیوانیی  توندی  به  وهیه"اسالمی  مۆتلفه سەركرده  .    ی كرم" 
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ر  به  فرادیئه  و بهگرێردهپێویست وه  ستووراتیده  نابانهو جه" لهالله"انصار حزب
  "، "موحدی ك "جنتیوه  كانیرستهپهكۆنه  . ئاخوندهنێیهگه، ڕایان دهخۆی  مریئه

  فكری   انیڕێبەر  " لهو "مصباح یزدی"  كنی  "، "مهدوی"، "محمد یزدیكرمانی
رس ، دهوهیهئیدئۆلۆژیكی  باری  له  و تاقمهئه  فرادیو ئهنو تاقمهئه  وییعنهو مه
  هێزی   یدیكه  رانیرماندهو فهلطفیان"  اللهش "هدایتوهییەنیزام  باری  ن. لهداده

یان بۆ دابین  دیكه  انیک یەویستو پێداكو چهنكهده  و تاقمهله  ، پشتیوانیئینتیزامی
  ر عەبدواڵ نووری المار بۆ سهپه  له  خۆی  شدارییبه  ئەمیر فەرشاد باسی  ن.كهده
  ناوی  زۆر جار به  كه  ئاشكرا كردوه  شیوه و ئهدا كردوهو تارانیشیدشههمه  له

رێژیم    دادگاكانی حویلیكان تهڕۆژنامه  دژی  له  ی" سكااڵنامهخصوصی  "شاكی
 .داوه

و  سڵ ر ئهسه  الچوون له  ردهو په"  "ئەمیر فەرشاد ئیبراهیمی  كانیقسه  ویباڵوبوونه
 "، بوو به الله"انصار حزب  ستیدهگۆپاڵ به  تاقمی  یقینهڕاستە  رۆكیو نێوهیشهڕ

  دوای   وان بهكانیان. ئهڕۆژنامهو  پاوانخواز  قۆڵی  كانیركردهسه  ییهڕتوو  هۆی
خۆ  وه  وهیهرانیو نیگهییتووڕه  دا، بهگرانهڵنهحاشاهه  ییەو ڕاست ئه  یوهباڵو بوونه

چهكه كهوتن.  لهند  وهس  كهكیالنهو  لههه  یان  دابوو  زانیاریوڵیان  بۆ   یانهو 
"  دانشگاه ر "كویهێرش بۆ سه  ساتیكاره كانیڕووداوه  ییڕاست یوهبوونهڕوون

بهکەلک وه تهفێڵ  به  تاوانبار كرد كه  وهربگرن،  ئاماده و كاسێتهئه  كهڵهو    یان 
ویستوویانهكردوه بۆچوونیگومان  و  له  و  شه  یبارهناڕاست   كانی تهخسییه" 
  دژی   بلیغاتیته  ێكیپۆلشه  ڕێخستنیوه   وێڕای  بۆیه  ر. ههوهنه، باڵو بكهوهنیزام"ه

رهامی"نه "محسن  عبادی"وارسازان"،  "شیرین  بهو  هیچ    چاوكردنیره  بێ"یان 
 دادگای  دابوو كه حاڵێك  ش لهوهزیندان كرد. ئه  یوانهڕه  قانوونی  رێوشوێنێكی

  رهامی   كه)  ٧٨ریپووشپه  ی ١٨و  ١٧  ساتیكاره  تاوانبارانی  كردنی  موحاكەمه
  كونفرانسی   شداریبه  كانیتهخسیهشه  یمهو موحاكه(بوو  كانیهیی قوربان  یلیكوه

)كه عبادی  بێرلین  لهكیلیانهوه  خانم  له گۆڕێ  (،   وهشهدیكه  كیالیه  دابوو! 
  ی و قسانهو حاشا له  وهربگرێتهوه  كانی" قسه  وڵیان دا " ئەمیر فەرشاد ئیبراهیمیهه

 .بوونوتوو نهركهسه وهیهوبارهله دیاره بكا، كه
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  له   وهتاقمێك بۆ لێكۆڵینه  كه  نێیهجلیس ڕابگهمه  وهئه  هۆی  بوو به  یهلهسهو مهئه
اڵم  . بهوهڕوون ببێته  كهلهسهمه  ییڕاستكا تا  ده  وارسازان" دیارینه  یندهروه"په
  كی یهلهسهمه  له  نیه  یوهئه  جلیس مافیمه  كهیاند  ڕایگه  زاییقه  زگایده  بێژیوته
هۆیوهبكۆڵێته  تیتایبه  زاییقه ئهگهله  زاییقه  زگایده  تییدژایه  .  و ڵ 
و  كانیهڕاستی  زیاتری  رچیهه  ئاشكرا بوونی  له  رانیو نیگه  ش، ترسیهلهسهمه
. دروست كراوه  كیلهو دوو وهبۆ ئه  ك بوو كهیهندهروهپه  ییبناغهبێ  وتنیركهده

روا  دا ههیهندیو پێوهله زاییقه زگایو دهجلیس نێوان مه و ناكۆكییكێشه دیاره
 .یههه یدرێژه

ئیعترافات"ی  یوهنگدانهده  یرمهگه  له ابراهیمی  "  دژكرده""امیرفرشاد   وه و 
ههزاییقه  زگایده  نیشاندانی قۆڵ  لهو  تهگرتن   ڵماڵین  وارسازان"دا  "نه  عقیبیو 
كه  یڕۆژنامه بڵیندگۆیزمانحاڵ  میشههه  "كیهان"    اڵتدارانی سهده  بلیغاتییته  و 

و  ڵێك لهو كۆمه""، "شیرین عبادی، "محسن رهامیرست بووهپهو كۆنهپاوانخواز
  بی زهو غهڕقر  به  وتوونهكه  توندی  به  ند ساڵێكهچه  كه  یجیابیرانه  تهخسیهشه

بهپاوانخوازه له  تاوانبار كرد كه  وهكان،   مافی   دێریچاوه  ڕێكخراوی  پووڵیان 
ك وه  سانهو كهبوو ئه  وهئه  ستیشیبه. مهرگرتوهمرۆڤ )هیومن رایتس واچ( وه

 ی وهڕوونبوونه  پێناوی  كانیان لهوڵهو ههم بداڵهقهله  بێگانه  كرێگیراویو بهرنۆكه
لهداكانیهیڕاست دیفاعیان  عهقهه  و  وهداڵهو  مهت،  كهئموورییهك    له   تێك 
 .، پیشان بدایان سپێردراوهڕا پێوهرهده
"ایرنا"    رییڵدهواو ههوهمایهاڵم نهوه"كیهان" بێ  ییهییپڕ شووره  وڵهو ههاڵم ئهبه

 ڕابردووی   ك لهیهگۆشه  قاودانیو له"كیهان"  ئیددیعاكانی  یوهدرۆخستنهوه  وتهكه
ههرپرسانبه ڕۆژنامهئه  رانیڵسووڕێنهو  شهگهله  تیدژایهله  یهو    ته خسییهڵ 
ڵ  گه  له خۆی  ملمالنێی  یدرێژه  " ایرنا" له  رییواڵدهدا. ههئێران  كانیییەنگ رههفه
مێحوه  له  كهیاند  ڕایگه"كیهان"دا    رانیبهڕێوهبه كارهێندێك  كردهردا   یوهو 

  زیاتری   ئاگاداریی  ستیبهمه  و بهڵكخه  و بیروڕایتزاوهر قهبه  خاته"كیهان" ده
شوێنه"كیهان"  كانیڵوێستههه  له  گشتی  وڕایبیر   وتی ڕه  له  كانیییەنفمه  رهواو 

  ڕۆژی   دا، لهواڵت  كانیییەنگ رههو فهتیاڵیه، كۆمه، ئابووریسیاسی  ئاڵوگۆڕی
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باڵو١/٥/١٣٧٩ممهشه ڕاپۆرت  هێندێك  ههوهكاتهده  دا،  له.  پێوهر  دا  یهندیو 
و  " یعتمداری: "حسین شر"ایرنا" نووسی  رییواڵدههه  "ایران" ئورگانی  یڕۆژنامه

سازكردنیان   نده روهپه  تیمێكی  مێژه  "كیهان" له  ستانیدهكاربه  له  دیكه  هێندێكی
هێناوه ئابڕووی  پێك  ببه  نگیرههفه  هلیئه  تا  دیارهئێران   نداریی یدامه  ن. 

ن یهال  له  "ایرنا" )كه  رییواڵدههه  ریبهڕێوهو بهرپرسنژاد" بهغالمحسین وردی"
بهئه  وهییەمخاته  تیوڵهده ڕۆژنامه(سپێردراوه  ئهپێ  ییەیت رپرسایهو    ی و 
بهرامبهبه"ایران" ن الیه  له  حسین شریعتمداری  یكهرستهرپهسه  "كیهان" )كه  ر 

و الوێژ ئهگه  ی٧  ڕۆژی  خایاند. چونكهنه  ( زۆریكراوه  دیاری  وهیهیینهخامه
"كیهان" گهله  خۆی  بلیغاتییته  شەڕی    نهالیهكیهیاند  ڕایگه  ییەرڵدهواهه ڵ 

 .گرێڕاده
حزب  تاقمی  یباره  له  یڕاستییانهو  ئه ڕابردووی "الله"انصار  "حسین    و 

و  م  زۆر كه  یوهله  ، جگهوهباڵو بوونه  وه"كیهان"ه  تیساڵهو ڕه  "شریعتمداری
 وشیاری   ڵكیخه  یوهله  بوون. جگهش نهتازه  دا شتێكیجێ  ر لهواون، ههناته

لهكهواڵته بهڕابردوو  ند ساڵیچه  كانیڕووداوه  وتیڕه  مان  خۆیان،    چاوی  دا، 
له ڕاست زۆر  دیوننهییاو  بهیان  پێهه  جوانی  و  لهستیان  زۆر  و كردوون، 
بهكبوێره  نووسهڕۆژنامه پێشتر  به  لیلده  انیش  گر  ڵنهههاشاحو  محكهمه  یڵگهو 

حزبوه  تاقمی  ندییپێوه "انصار  بنیاتی"اللهك  له  و  دامگه"كیهان"  ده ڵ  زگا  و 
دا،  ییانئیسالم  كۆماری  اڵت لهسهده   و مافیایرێژیم  كانیرهركوتكهو سهئیتالعاتی

"ئەمیر فەرشاد    یالدانه  ردهو پهئه  گرینگیی  هیچ له  ییەڕاست و  اڵم ئه. بهقاو داوه   له
هه"  ئیبراهیمی كه  رییواڵدهو  ناكاته"ایرنا"  ئهوهم  ئۆپۆزیسیونگه.  جاران  و   ر 

ئهئیسالمی    كۆماری  یمێژینه  له  موخالیفانی یا    كه   یجیابیرانه  و ڕووناكبیرهو 
لهخنهره رێژیمهئه  تییاڵتدارهسهده  یشێوه  یان  "خودییههه  و  ")لەخۆیان(  و 
ئهنه ئاشكرا دهنهییاڕاستو  بوون،  ئێستا ههیان  لهكرد،  دا، و رێژیمهئه  نێوخۆی  ر 
تاوان  سهله  ردهپه جینایهر  الدهتهو  میكانیزمیدرێكان  سهتێرۆر  و  و ركوتو 
 .كرێدهكردن ئاشكرا  مكوتده
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، ناتیق  نجانیفسههڕ ،  یینهخامه  كانیییەئامۆژگار  كه  یهوهئه  رینیشانده  زعهو وهئه
  له   ئیسالمی  كۆماری  و پاوانخوازیدەستاڵتبهسهده  رانیبهڕێوهبه  و زۆر لهنووری

 تا دوێنێ   یوانهلهو زۆر  بووهر نهكان، كاریگهییەناكۆك   یفتیله  داكێشانی  یباره
ر  به  ، ئێستا لهكردوه  و رێژیمهتیان بهو حزمهبوون  دائیسالمی  ت كۆماریخزمه  له
  ن، وای كهده  بینیپێش   و پاوانخوازیڕۆییرهبۆ سه  ڕەش  كیداهاتوویه  یوهئه
دهبه ڕیزیباش  له  زانن  لههه  یوانهخۆیان  جینایهسهروا  خهتر  و  تیانهو 

 دركاندنیو بهوهنهبكه وامن، جوێردهڵك بهخه كانیییەو ئازادماف تییدوژمنایه
ههكانیەڕاست لهڵوێستو  ههئه  دژی  گرتن  تاوانو  جینایهموو  لهتهو   یرهبه  ، 
و پشتیوانی  وهڕێگایهو  له  بێر نه، یان ههوهك بۆ خۆیان بدۆزنهدا، جێگایهڵكخه

و  كانیرهربهخۆیان ڕابكێشن تا بۆ به  یكهو تاقمهقۆڵ  ڵك بۆ الیخه  ویستییخۆشه
 .ربگرنوهلێ ردا کەلکیبهڕقه نیو الیهڵ قۆڵگهله ملمالنێ

باڵو بووەتەوە.   ( ١٣٧٩)ساڵی    ی ڕۆژنامەی" کوردستان" دا ٢٩٠لە ژمارە    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 

 ئیسالمی داهاتوویی كۆماریو بێپاوانخوازان یقاژهلهپه
 
  ڕق "الش  بییرهعه  ی(دا رۆژنامه١٣٧٩  یلێوهخاكه  ی ٢٥)  ٢٠٠٠  ئاوریلی  ی ١٣  له

  یبارهله  گر، راپۆرتێكیڵنهحاشاهه  یڵگههێندێك به  ستوور بهاالوسط" پشت ئه
ههرانبهڕێوهبه  یردهپه  پشتی  كانیوڵههه   پاوانخوازی   قۆڵی  رانیڵسوورێنهو 

و  دااڵتسهده  كانیندهموو ناوهر ههسهبه  وهزاڵبوونه  ستیبهمه  به  ئیسالمی  كۆماری
رهموخالیفان  رنانیدهوه لهبهقهو  ڕێگایسهرانیان  كرده  ر  باڵو  .  وهخۆیان، 

  و قۆڵه ئه  رانیرمانده و فهستاندهوبهجڵه  ڵێك لهكۆمه  دا كهده  نیشانی  كهراپۆرته
زهكودێتا  ڕێگای  له  وێیانهده زهبر و  سهنگو  دهوهركوتهو    كانی وتهسكه، 

لهخه  ئازادیخوازیی  یوهبزووتنه چهڵك  ساڵهو  وهدوایی  یند  و وهربگرنهدا 
نێو  له  و دیكتاتۆریپاوانخوازی  و موخالیفانیاڵتسهنێو دهخۆیان له  كانیرهبهڕقه

 .رنخۆیان الیان به ر ڕێیهسو لهنمكوت بكهدا دهڵكۆمه
  كانی قسه  وارینه  پاوانخوازدا كه  قۆڵی  ستانیدهوبهجڵه  نهێنیی  كییهوهكۆبوونه  له
واڵت،    یوهرهده  یشتهڕابردوودا گه  هاریبه  تایرهسه  له  كهوهكۆبوونه  شدارانیبه
و ر باس. لهبه  خۆیان هێنابووه  یكهشوومه و پیالنهرنامهبه  ڕاشكاوی شداران بهبه

جێیهوهكۆبوونه ذوالقدر"  "محمدباقر    سوپای   گشتیی  ریرماندهفه  نشینیدا 
  ستادی   نگییرههفه  رضا افشار" جێگریپاسدار "علی  رتیپیسه  وێڕای  پاسداران كه

سهكانكدارهچه  هێزه  گشتیی نقدی  رتیپیو  "محمدرضا  سهپاسدار   یرۆك " 
  " حفاظت اطالعات "ی   ریرماندهنژاد" فهو "حسین زیبایی"حفاظت اطالعات"

له بهكهوهكۆبوونه  سوپا،  بووهدا  "قهڵێده  شدار  ڕووداوی زنجیرەییەکان  تڵه:    و 
  بێ دا دهوانر ئهرامبهبه  دا. لهوانئه  ستیده  ك لهبیانوویه  " بوون بهدانشگاه  "كوی

  دا " علی یهوهو كۆبوونهر لهست دا ههر دهسهست لهیان ده  بێ  وهئه  ڵوێستهه
خورداد    ی٢  یرهبه  وتنیركهسه  كانیمن هۆكاره  بڕوای  ڵـێ : " بهرضا افشار" ده
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ڵك  ل خهگهله  ئیتالعاتی  و پێكیو رێكوامردههێز، بهبه  ندییـ پێوه١ند شتن:  چه
راكێشانی  ٢ دروشمی٣ن  الوا  ـ  نوێر  راكێشه  ـ  تێئۆریدارێژانی٤و  و ئازا  ـ 

بوونی٥ڕووناكبیر   كۆماریسه  پۆستی  له  میخاته  ئاغای  ـ  نه ٦دا  ر   بوونی ـ 
 ...دانێو خۆمان هێز له  به كیییەنگاوو هاوههستراتیژی

 ندییـ پێوه  ١:    بێدا دهوانر ئهرامبهبه  كۆسپ له  بۆ دروست كردنی  ر بۆیههه
ئیتالعاتی  زانیاری ئه  له  و  تا چیو خهواننێوان  بپچڕین  دا  توانن  نه  دیكه  ڵك 

ههبۆچوون   به  كانیڵوێستهو  بگهخه  ئاگاداریی  خۆیان  لهیهڵك   كی الیه  نن. 
ته  ڕادیۆ  وهدیكه دهلهو  بێنهبه  كییهشێوه  به  بێویزیون  ـ ٢یدان.  هم  رباڵوتر 

له  پێكهێنانی یهداوانترس  توقاندنیان،  پێویستهو  كردن  ٣  كجار  دروست  و  ـ 
قازانج    دا، زۆر بهكانو الوهڵك  نێو خه  له  و دوودڵیو گومانشك  یوهباڵوكردنه

سیمای٤.  بێده خه  یقینههڕاست   ـ  بۆ  بكهتیئۆریداڕێژان  ڕوون  به ٥.  وهینهڵك    ـ 
ین. كان  چاوترسێن بكهڕووناكبیره  ت، زۆر لهحشهوه  ویو جهترس  پێكهێنانی

بیانووی٦ لهدانشگاه  و " كویكان  ییەینجیرهزه  تلهقه  ـ  و ربێنین ست دهده  "یان 
 (*) ."...ین ڵك زیاتر بكهردان بۆ خهجۆزه ی٢ یرهبه كانیییەترسمه
اڵم " سعید حجاریان" كرابوو، به یتێرۆر ، پێش ڕووداویییەنهێن  وهو كۆبوونهئه
ر  سه  له  یردهو پهباڵو بۆوه  یكهواڵههه  دا بوو، كهناوبراوكران له  قهته  دوای  به

  رانی رێبه  بوو كه  ربالوهبه  و پیالنهك لهیهلقهحجاریان ئه  كردن له  قهر تهالدرا. هه
  ش مانگی پێنج شه  یدیكه  كانیتبوو. روداوهكیان بۆ گردارهپاوانخواز ته  قۆڵی

"    یكهراپۆرته  ییڕاست بۆ  دیموویان شایه، ههو قۆڵهئه  كانیڵویستهو ههڕابردوو  
 .ندهاالوسط" ده ڕقالش

به خشاندنێك  ههچاو  رووداوانهڵوێستو  لهو  گومانێك  هیچ  و ئه  دروستیی  دا، 
دا، دیتمان مشهشه  جلیسیمه  ڵبژاردنیهه  ڵگهله  ندیێوهپ  . لهوهدا، ناهێڵێتهئیدیعایه

به  قۆڵی  رانیرێبه لهوهکەلک   پاوانخواز  ئامرازهرگرتن   "   به   "ینهییاقانوون  و 
ئاكامهیهوهستیانهده لههه  كانی،  له  ڵبژاردن  پووچه وزهحه  هێندێك    ڵ كانیان 

 مستی  له  گوێ  كاندیدای  قازانجی  دا، بهكانیش وزهحه  ك لهیهژماره  ، لهوهكرده
  ڵبژاردن له هه  ر ئاكامیرامبهبه  ڵبژاردنیان كرد. لههه  ئاكامی  ستكارییخۆیان، ده
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  وه و هۆیهن. بهبهبۆ نه  نایپه  ما كهنه  رانهئابڕووبه  وڵێكیدا، هیچ ههتاران  یوزهحه
  كان گرنگتر بوو( تووشی وزهموو حههه  له  دیاره  ) كهدا  شیهوزهو حهله  كه

شۆرانهسه  شكستێكی هه  ر  زۆریان  بهولهاتبوون،  ئاكامی دا  بتوانن    ڵكوو 
ن، بكه  و كارهوت ناتوانن ئهركه، كاتێك بۆیان دهوهنهل بكهپووچه  كهڵبژاردنههه

  به   نجانیفسهیاند، تا رهاطل" راگهتارانیان "ب  كانینگهده  كییهسێ  یهاتن نزیكه
و  دا بیگونجێنن مبیسته  یبهرتهمه  و لهڵبژێراوانهه  نێو لیستی  بێننه  یهر جۆرێك هههه

بهمه  بینێرنه رهجلیس.  هۆیهبه  نجانیفسهاڵم    ببێته   توانێده   نه  یزانیده  كه  وهو 
و بۆ  ئه  چوونی  ستیبهمه  به  ییهكهڵهته  وموو فێلو ههئه  و نهجلیس مه  رۆكیسه
بهمه كرا،  ده   هاسانی  جلیس  وازیكرێقبوول  مه  له  ،  بۆ  هێنا. چوون    جلیس 

به  ستانیدهوبهجڵه  كه  دیكه  رێكیمێحوه بۆ  لهرهربهپاوانخواز،  ل  گهكانی 
خۆیان    و تواناییموو هێز، ههو پاوانخوازیرۆییرهسه  مانیو نهئازادی  خوازیارانی

  مانه ڵهن قهو خاوهو ئهخۆربهو سهئازاد  نییمهچاپه  ڵگهله  تیدژایه  ،كار هێنا  تێدا به
و  و پیالنكردڵك دهخه  واكانیڕه  و داخوازهویست  دیفاعیان له  ترسانهنه  بوو كه

لهرێگیراوانی كبهو  لیگه  دژی  ستانیدهالتبهسهده  كانیوڵههه دهان  دا. قاو 
ئه  یستهداروده بۆ  مهپاوانخواز  مانگه  له  ستهبهو    جلیسی مه  نیمهته  كانیدوا 
  " ئیسالحی   د ناوی به  یاڵڵهگه  وهخۆیانه  مستی  لهگوێ  رانینوێنه  هۆی  دا بهمپێنجه

 دوای   به رباڵودا كهبه یهێرشێك ش لهسند كرد، دوایه"یان پهنیمهچاپه قانوونی
ههتوند  وتاری پڕ  تیژو  بهرۆژنامه  دژی  یینهخامه  یهڕەش و  چوو،    ڕێوهكان 
وێكرارۆژنامه  ٢٠  ینزیكه گۆڤاریان  یهو  بهو  دیاره كیه  دوای  ك  داخست.    دا 

و  ئازا  نووسه  و رۆژنامهكانن رۆژنامهخاوه  كردنی  و زیندانیكانرۆژنامه  داخستنی
  وێنه   بێ  یان شتێكیو جارهئه  اڵم هێرشیبوو، بهر ههكان، پێشتریش ههگرهخنهره
 .بوو

به  ستانیدهاڵتبهسهده  لهیهژماره  شدارییپاوانخواز  شهڕووناكبیران  ك    ته خسیهو 
لهریفورمخوازه دوای  كونفرانسی  كانیان  )ئێران    جلیسی مه  ڵبژاردنیهه  بێرلین 

  كه كونفرانسه  شێواندنی  ستیبهمه  دزێو به  یوه دا هێندێك كردهوێ  له  م( كهشهشه
بهڕوویان كرد  چه  دا،  تا  مهبیانوو  لهبهند  علی  یوانه  ست  له  "  افشار"   رضا 
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  زۆر له  داخستنیله ن. جگهبكه جێبەجێكردبوون،  دا باسیكهییەنهێن  وهكۆبوونه
 ریفورمخوازی  یوهنێو بزووتنه  كانیو هێزهتیسایهكه  شكردنیبهو بێكانرۆژنامه

وهله بهراگه  یگرنگه  سیلهو  بهده  ربالویبه  یاندن زۆر  به   ست  تا  بوون    كار 
" سیمای  ولیقه  ، بۆ خه  یقینههڕاست  خۆیان  بكه  ڵكتێئۆریداڕێژ  و  "وهنهڕوون 
  زۆر له   كییهژماره  بوو كه  داواڵنهو ههئه  یدرێژه   ن. لهزیندانیان بكه  یوانهره

شهڕووناكبیران كهجیابیره  تهخسیهو  و رانرماندهفه  ئیعترافی  به  كانیان 
 وێرایزیندان كرد، تا    ترس"ن، لهو " نهپاوانخواز" ئازا"  قۆڵی  ستانیدهبهوجڵه

و  ئه  رانیر رێبهسه  یان لهبوێرانه  رییئیفشاگه  یبۆنه  وان بهخۆیان به  داخی  شتنیڕ
و وهنهت باڵو بكهحشهو وهواكانیان، ترسهڕر داوا  سه  و شێلگیر بوونیان لهقۆڵه

 .وهونهوان دوور بكهئه وریده ڵك لهخه م جۆرهبه
 ی ندهروهپه  كانیتاوانباره  كردنیمه"موحاكه  و دادگاكانینابه  بڕیاریو دوائاكام

دادگایكان"ییەینجیرهزهتڵهقه و  ججاریان"  حه  تێرۆری  له  وهلێكۆڵینه  و 
سهپووشپه  ی١٨  ساتیكاره  تاوانبارانی  كردنیمهموحاكه بۆ  )هیرش  ر  ر 

  بوون كه   ڕاستییەو  ئه  ریمێنهلو سهرخۆیان، نیشانده  ینۆره  خوێندكاران(یش به
و  میخاته  تیوڵهگیروگرفت سازكردن بۆ ده  ستیبهمه  به  ییرانانهو قهموو ئههه
و،  ڵكخه  ئازادیخوازیی  یوهبزووتنه  ركوتیخۆش كردن بۆ سه  مینهزه  نیازی  به
دروست   یهوهو بزووتنهئه  نگانیو پێشهرانرێبه  رنانیدهیدان وه مه   و لهنێوبردن  له

و  ئه  یرچاوه. سهیهیان ههرچاوهك سهو یهچوون  ڕێوهبه  رنامهبه  پێی  كران، به
  كودێتای   پیالنی  كه  یهیهرچاوهو سهر ئه، ههست دروستكڕاوانهنقهئه  به  یرانهقه
هێرش    یرنامهو بهڵك  خه  یڵبژێڕاوهه  جلیسیو مهمیخاته  تیوڵهده  دژی  رهبهرهبه

سه دهبۆ  دادهخه  باتیخه  كانیتهسكهر  بهرێژێڵك  لهده  ڕێوهو  به با.  ناو و 
  و به " بوونئهبره"ته  وتوهركهوال دهومتاوانبار بوونیان بۆ هه  یوانهدا، ئهدادگایانه
بوون،   لێکراودر  و غهقوربانی  یڕاستبه  سانێك كهاڵم كهرچوون. بهده  بۆی  هاسانی

قیان ست ههنقهئه  ، بهستدرێژیو دهسڕێژر دهبه  وتنهو كهق رژاناهه  خوێنیان به
  كانی تهو جینایهر تاوانسه  یان لهردهپه  یوانهت تاوانباریش كران. ئهنانهخوراو ته

فه  ئیمامی  عیدیسه دهحسینیان  اللهو روحلالحیان  و  ژێر    مییننهههجه  زگایو 
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به  ، لهوان الداوهئه  رمانیفه و  زۆر له  یماكه  كه  نجانیفسهاڵم رهزیندان دان، 
ئیمامیسه  كانیتاوانهریكهو شهیهتانهجینایه و زنجیرەییەکان  تڵهقه  پیالنی  له  عید 

  ركوتی سه  ئاشكرا، ماشێنی  بهو  واڕستیان دهروا ده دا، ههدیكه  تیدان جینایهسه
و  خوێندكاری  یوهبزووتنه  رانیئاژۆن. تێكۆشه، ده وهو پێشهرهبه  ئیسالمی  كۆماری

دهدانشگاه  "كوی  ساتیكاره  قوربانییەکانی  كانیكیلهوه به  خرێنه"،  اڵم زیندان، 
  ریی وهبیره  له  ڕاستویش  ر خوێندكاران ، ئههێرش بۆ سه  ری" رێكخه"نظری

"حجاریان " كرد،   یان لهقهته  یوانه. ئهكرێ" دهئهبرهدا "تهكهساتهكاره  یكساڵهیه
"حەججاریان"    یكهاڵم رۆژنامه، بهناگوترێ  كاڵتریان پێ  گوڵ  و لهكرێن  ون ده 

 ! كرێبۆ دادگا بانگ ده و خۆشیخرێداده
  به   وهپێشه  یان لهكهسیناریۆوت نین،  رێكهبه  شتێكی  و رووداوانهبینین ئهك دهوه

ههرانبهڕێوهبه  هۆی ئاماده  قۆڵی  رانیڵسوورێنهو  پهپاوانخواز  كڕاوهو  له سند    و 
  كانی هجۆراوجۆرندهو ناوهو شوێن زگاده  كانیان لهندهو پێوهستده  ومۆره  ڕێگای

كان زۆر  پاوانخوازه  دا كهشوهئه  ڵگهاڵم لههكرێن. بده  جێبەجێدا،  التسهده
  زگای نیگابان"، ده  ر"، شوورایرێبه  سنووری  بێ  اڵتیسهك "دهوه  گرنگی  ئامرازی

 و كۆنتروڵی  ریرماندهویزیۆن، فهلهو ته  ڕادیۆكان،  هجۆراوجۆرو دادگا  زاییقه
كانیان  ستهبهمه  بردنیوپێشرهكانیان بۆ بهییەئینتیزام  و هێزهشرتهسوپا، ئه  كانیهێزه

ئهیهوهستهده  به چیگهو،  مهتوڵهده  ر  شتێكیتازه  جلیسیو  بۆ  ئه  ش  وتۆیان 
پیالنهخشهنه  یوهكردنه  ڵپووچه قۆڵهئه  كانیو  ههكردوهنه  و  ئه،    كانی لقهموو 

ش یهد ئاڵقهنو چهئه  كردنی  جێبەجێ. بۆ  بووهنه  جێبەجێ خۆیان بۆ    یسیناریۆكه
پێئیشاره  كه نرخێكییان  نهكه  كرا،    ئاستی   له  یوهله  جگه  . چونكهداوهمیان 

  ڵكی خه  تیفرهنه  وڕق،  زیاتریان بۆ خۆیان كڕیوه  زارییرمهو شه  دنیادا ڕیسوایی
لهكهواڵته بهخۆیانیان چه  شمان  ئهر وروژاندوهرامبهندین  ته.  ئهنانهوان  ر  ه گ ت 
  ڵێكی و كۆمهن،  بكه  جێبەجێكانیان  رنامهسیناریۆو به  ش لهدیكه  كییهند ئاڵقهچه

  خۆیان به   و نابێبێنن، هێشتا ناتوانن   دیكانیان وهلهپهچه  ستهبهو مهنیاز  له  دیكه
اكبیر  د ڕوونند سهو چهند رۆژنامهچه  ڵگهر لهوان ههئه  وتوو بزانن. چونكهركهسه
 .بێ موو شتێك كۆتاییو گرتنیان ، ههداخستن  به و روو نین كهرهبه
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بڕان له  هێزی  وڕوون كهرهبه  ریرانسهسه  رینیبه  كییهوهبزووتنه  ڵگهوان لهئه
نیشانیپشتهله  ئێرانی  ڵكیخه  هاتووینه ڕێی سه  كانیكۆسپه  له  داوه  و    ر 

پێدا    كه  خۆی  جێی  ش بهوهوپێش چوون بدا. ئهرهبه  نرخی  یهامادهو ئوهمێتهناسڵه
له سهسه  گرتن  پێشگیریركوتر    بوونی   جێبەجێو  ڕئاڵۆگو   پێكهاتنی  له  و 

  ره بهرهمان بهكهواڵته  ڵكیكا خههاونیشتمانان، واده  واكانیڕه  و داخوازهویست
و بیر  كانیان ناهۆمێد ببن مافه  یشتن بهبۆ گه  ێمنانهو ه ئارام  تیكهرهو حهوڵهه  له
  ئیسالمی   كۆماری  رچیگهدا، ئهوتۆشئه  تێكیحاڵه  . لهوهنهبكه  دیكه  ڕێگای  له
  به  بەزەییانەبێو نیشان بدا خۆی  یئینسانكوژانه رۆكیجاران نێوه زیاتر له  نگهره

  ڵ گهجاران له  زیاتر له  یڵوێستهو ههر ئهاڵم ههبه،  وهڵك دا بچێتهخه  رینیگژ ڕاپه
ئهكاده  وروویرهبه  داهاتوویی  بێ  رێژیمی  یباره  له  ١٣٥٧  ساڵی  یوهو 

  .وهبێتهدا دووپات دهمانكهواڵته له دیكه  دا جارێكیڕووی پاشایەتییەوە
 :رچاوهسه

 ی ندهروه: "پهم، وتاریههپازده  (، ساڵی١٣٧٩  ڕی، ) پووشپه٦"پر"، ژماره  گۆڤاری
 . ججاریان" رامین احمدیعید حهسه یتێرۆر

   
باڵو بووەتەوە. ( ٢٠٠٠)ساڵی ی ڕۆژنامەی "کوردستان"دا ٢٩٠لە ژمارە   



 

 

 
 
 

 ""القاعده رێكخراوی ڵگهئێران له رێژیمی هاوكاریی ڕابردووی
 

ن" ت تیمرمهێ "كێن  میڵهقهدا بهێكڕاپۆرت   مریكا لهئه  "این سایت" چاپی  گۆڤاری
  ساتی كارهله  و رێژیمهئه  قشیو نهئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  نهێنیی  ندییپێوه  باسی
 كه  درێژه  هڕاپۆرتو  ئه  ی. كورت كراوهدا كردوهیسێپتەمبر  ی١١  یستییتێرۆر

له  یوتوونامهحه لندن"  باڵوی  خۆی  ی٨٨٤  ژماره"كیهان  ،  وهكردۆته  دا 
 :رانخوێنه یر دیدهبه ینهخهدا دهوهخوارهله

  ئێران بۆ نیویۆرك به   ئیسالمیی  ركۆماری، سهمیخاته  ریفهسه  ڵگههاوكات له
لهبه  ستیبهمه   وه تهنه  ێكخراویر  گشتیی  كۆڕی  یوهكۆبوونه  شداریكردن 
دهكانكگرتووهیه ئیتالعاتییهدا،  بنیاتكانزگا  ناوهو  بهچاوه  كانینده و  ر  سه دێر 
  كۆماری   قشینه  ت بهبارهنوێیان سه  مریكادا، زانیارییئه  یاساكان له  چوونیڕێوهبه

ههمریكادائه  یسێپتەمبر  ی١١  ساتیكاره  له  ئیسالمی كردهروهو    وه ها 
بهئه  دژی  به  پێشوو كه  كانییستییهتێرۆر باڵو كرده  ڕێوهمریكا  ئهوهچوون  و  . 

سهالیه  له  كه  زانیارییانه بوونه   وهئیتالعاتییه  كانیجیاوازه  رچاوهن   وهباڵو 
  و رێكخراوی ئێران  نێوان رێژیمی  كانیلیاتییهمهعه  ندییهپێوه  ن لهڕوو  كییهپێشینه

  لیاتییانه مهعه  ندییهو پێوهن. ئهدهبن الدن پێشان ده  ئوسامه  ییڕێبەر  " بهالقاعده"
 : بریتین له

  نیزامیی   و راهێنانی، بارهێنانیستیتێرۆر  یوه ش بۆ كردههاوبه  داڕشتنی  رنامهبه 
و  سووریه  وان لهئه  ها راهێنانیروهدا، ههئێران  نێو خاكی  بن الدن له  كانیپیاوه

به دانیئێرانی  رانیراهێنه  هۆی  لوبنان  و  كانیستهتێرۆر  به  ماڵی  تیییارمه  ، 
ها  روهو ههندیپێوه  یڵكهرایه  زراندنی(، دامه)جعلی  ساخته  پاسپۆرتی  دابینكردنی

له  وخۆیڕاستە  شدارییبه له وهقینهته  یسهره"كه  ردنیدابینك  ڕێگای  ئێران   "  
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 ڕێوه به  "وه"القاعده  رێكخراوی  هۆی  به  كان دا كهیستییهتێرۆر  وهكرده  كێك لهیه
 .چووه

له  زانیاریی پێوهورد    فیدراڵی   كانیرزهبهپایه  رهدادوه  ئیختیاری  له  دا كهندییهو 
بروا سهن، ههو وێرجینیادا ههنیویۆرك به  هر  لهوهماونه  نهێنیمۆرو  ئهبه.   ی وهر 

ههپێوه به  كه  یستانهتێرۆرو  به  یهندییان  دهدوایانئێستاش  بهگهدا  اڵم  ڕێن. 
لهڕابردوو  یوتووانهو حهله  دیكه  كانیزانیارییه   رانی داڕێژهرنامهبه  ئیختیاری  دا 

 .یزم دانراونتێرۆر دژی ڕیشه
 رگریبه  زیریوه  "پل ولف مونیز" جێگری  دا:ده  ن" ئاوا درێژهتیمرمه  کینێت"

بن    "ی"القاعده  و رێكخراوینێوان ئێران  له  یندییهو پێوهئۆكتۆبر له  ی٢٦  ڕۆژی
  ئیتالعاتی   و بنیاتیندین بنكهچه  ڵگهله  وهو بارهو لهئاگادار كراوه  یهدا ههالدن

  ی و نیشانه ڵگهو بهڕاپۆرت  یگوێرهبه  زۆر نهێنییانه  و زانیارییهئه  .كردوه  راوێژی
كۆباوه  جێگای ئهوهكرانه  ڕ  زانیارییانه.  نێوان    ندییپێوه  ابردوویڕو  شوێن   و 

رێكخراویئێران  تیوڵهده  كردنیجێجێبه  ریانیجهله  ئیسالمی  جیهادی  و 
لههاوبه  لیاتێكیمهعه ئهنێوا  ش  تاقمیڕێكخراوهو  ن  له  و  الدن    ی فێوریه  بن 

و  كانهوودییهیه  دژی  ئیسالمی  یجیهانی   كییهرهبه  پێكهێنانی  ستیبهمه  دا به ١٩٩٨
 .ندهپێشان ده جوانی كان بهسیحییهمه
بن    ئێستا جێگری  میسر كه  ئیسالمیی  جیهادی  پێشووی  یڕێبەر"  ایمن الظواهری"

ل به"یه"القاعده  رێكخراوی  هالدن  بهكارناسان  ڕیباوه  ،    ی وهتۆژینه  رپرسانیو 
  یڕێبەرو  ڕێژیرنامهبه  وهوهئه  هۆی  به  سێپتەمبر  ییازده  لیاتیمه، عهمریكاییئه

 .كراوه
"ظواهری١٩٩٠  ییهده  له وهدا  میوانی"  وهفه  لیعه  ك    ئیتالعاتی   زیریالحیان 

  یستیی تێرۆر  لیاتیمهعه  شیبه  رپرسیبه  حیدید وهحمهو ئهئێران  ئیسالمیی  رێژیمی
"قدس"،    یكهیه  یرماندهفه  حیدی. وهكردوه  ئێرانی  ریفهواڵت، سه  یوهرهده
  ڕێوه به  ئێرانی  یوهرهده  كانییستییهتێرۆر  لیاتهمهعه  زۆر له  كه  تییهتایبه  كییهكهیه

 .بردوون
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ژمارهڕابردوو  كانیمانگه  له كۆماندۆی  كییهدا،    جیهادی   رێكخراوی  زۆر 
فغانستان كراون، تا ئه  یوانههڕ  وهدهشههمه  ێگایڕ  و له   دائێران  میسر به  ئیسالمیی

و  مریكاییئه  یهئیتالعاتی  رچاوهسه  كانیهڕاپۆرتبن الدن بن.    كانیهێزه  به  ڵتێكه
ئهییەئورووپای مهكان  دهته  یهلهسهو  بۆیهكهئیید  ئێران  ئه  ڕێگایەکك  وه  ن.  م  بۆ 

  كانی خانهفڕۆكه  بوو كه  ڕهو باوهر ئهسه"بن الدن" له  بژێردرا، چونكهڵهه  ستهبهمه
  وه ر ئهو ههمریكا دانئه  كانیئیتالعاتییه  ئموورهمه  دێرییژێر چاوه  پاكستان له

 یماوه  له  ""القاعده  رێكخراوی  جیوهبه  فرادیئه  ك لهیهژماره  گیرانی  هۆی  بۆته
  ساڵی   له  یوسف" بوو كه  كان "رمزیگیراوه  كێك لهدا. یهڕابردوو  ش ساڵیشه

ن الیه  له  ١٩٩٥  و ساڵی  دا دانابۆوهجیهانی  بازرگانیی  ندیناوه  له  بۆمبی  ١٩٩٣
"میرایمال كنسیروهمریكا درا، ههئه  حویلیگیراو ته  وهپاكستانه   ساڵی   " كهها 

ناوهرامبهبه  له   ١٩٩٣ له  رێكخراوی  ندیر  ته  "النگلیی  سیا    ی قه ویرجینیا" 
پاكستان گیراو   له  ١٩٩٧  كردو ساڵی  ڕێكخراوهو  ئه  كارگێڕانی  ك لهیهژمارهله
 .مریكا درائه حویلیته
لههڕاپۆرت   پێی  به نزیكهسێپتەمبر  مانگی  تایرهسه  كان  پێش  وتوویهحه  یدا  ك 
ئێران لهسێپتەمبر  ییازده  ساتیكاره  نیووداڕ   شاری   رابردن له  ڕێگایناكاو    ، 

ئهسهله  د"یشهه"مه به   ئیسالمیی  جیهادی  رێكخراوی  فرادیر  داخست.   میسر 
ئاگاداری   كه  بووه  وهئه  و كارهئه  ، هۆیمریكاییئه  رپرسانیبه  ڕیباوه   ئێران 

  یویستوه و نه  چێده  ڕێوهبه  و زووانهبه  بوو كه  یستیتێرۆر  یورهگه  هێرشێكی
  وه ستاندنهئه تۆڵه هێرشێكی له مریكاو خۆیئه ستیده  ك بدا بهیههانهبه و كارهبه

 .كردوه ڕزگار
  ئیتالعاتیی   ستێكیدهئۆكتۆبردا كاربه  تاكانیرهسه  : لهنووسیها دهروهن ههتیمرمه

كه  ئاشكرای  ئورووپایی "عماد    ناویبه  لوبنانی  اڵتوویهه  یستێكیتێرۆر  كرد 
لهمغنیه لهیه  به  د چاویشههمه  شاری  "    تی زارهوه  رزیبهپایه  رپرسانیبه  كێك 

 ی ر شێوهسهكانیان لهو باسه  قسه  ریوهته  چێدهوت و وا وێئێران كه  ئیتالعاتی
ئێران    تیحكوومه  رچیگه. ئهبن الدن و تالیبان بووبێ  ڵگهئێران له  هاوكاریی

ماوه له ئه  بۆمبارانی  اڵم كهبه  كردوه  تالیبانی  تییدرێژ دژایه  كییهبۆ   فغانستان 



   ""القاعده رێكخراوی  ڵگه ئێران له رێژیمی  هاوكاریی  ڕابردووی                   62

 

و  ر لهمریكاو ههئه  توند له  گرتنیخنهره  وتهكرد، كهپێ  ستیده  مریكاوهن ئهالیه
  ئیسالمیی   ویتوندڕه  انیڕێبەر  له  الدین حكمتیار" كه"گلبد  به  دا پێشنیاریكاته

 .فغانستانئه وهڕێتهتالیبان بگه  تیدانیكرد بۆ یارمه  فغانستانهئه
 تی وڵهده  ستانیدهكاربه  كێك لهیه  خا كهده  ریده  هڕاپۆرت و  ئه  وهدیكه  كیالیهله

كێك یه  و كه. ئهئاگادار بووه  سێپتەمبر  ییازده  یستییتێرۆر  هێرشی  ئێران پێشتر له
سێتییهحكوومه  رزیبهپایه  ستانیدهكاربه  له دوایسه  ،    دانی ڕوو  عات 

 "لۆس ئانجلێس" كردوه   له  خۆی  خزمانی  كێك لهبۆ یه  فوونیلهته  كهساتهكاره
گوتوویه منداڵهرهاوسه  كه  دایه  ریزهنهله  تیو  "به  ێرێبن  كانیو    شتی ههبۆ 

ئهئه  هێمن"ی ههمریكا.  لهروهو  پێوهها  وردهفوونییهلهته  ندییهو    كاریی دا 
  كردنی واشهو چهدابردن  الڕێئێران بۆ به  رێژیمی  كه  ئاشكرا كردوه  كییهاڵڵهگه

ژاپۆن"    سووری شیرته"ئه  یهاڵڵهو گهئه پێی به كه كردوه یكان ئامادهزانیارییه
بهوه ئه  ناسێندرێده  سێپتەمبر  ییازده  یستییتێرۆر  ساتیكاره  ریبهڕێوهك  و و 

و ر لهـ هه  لیاتهمهو عهئه  نجامدانیئه  سوور به  شیرتهئه  ـ تاوانبار كردنی  زانیارییه
 .وهلوبنان باڵو كرایه  ئێران له  رێژیمی  نگریالیه  ویزیۆنێكیلهن تهالیه  دا لهڕۆژه

به ئێران  له  ندیپێوه  بوونی  رینیشانده  دیكه  یڵگههێندێك  تاقمینێوان  بن   و 
كێك د" یهمحم  نیویۆرك "علی  كیدادگایه  دا له٢٠٠٠  ئۆكتۆبری  ی٢٠  الدنن، له

  دادگادا باسی   و لهالدا. ئه ندییهو پێوهر ئهسهله  یردهكان پهگیراوه  یستهتێرۆر  له
گه كه  یستییتێرۆر  یاڵڵهپێنج  له ئه  ڵكیخه  كوشتنی  ستیبهمه  به  كرد   مریكا 

بن   تاقمی  هۆی  به  ١٩٩٨  ساڵی  و كینیا كهتانزانیا  له  و واڵتهئه  كانیتخانهفارهسه
 مریكا ئه  دا چۆته١٩٨٠  ییهده  له  دانا كه  وهبه  چوون، ناوبراو دانی  ڕێوهالدن به

بۆ    رێكیفهسه  ١٩٨٩  ساڵی  . لهزراوهش دا دامهرتهئه  كانیتییهتایبه  هێزه  له  ،و
  رێكخراوی بن الدن و    یكهتاقمه  به  گرتوه  ندیپێوه  نهێنی  و بهفغانستان كردوهئه

لهنانهته  ،ومیسر  ئیسالمیی  جیهادی "دا  "القاعده  یستییتێرۆر  كییهپێگه  ت 
 .دیتوه یستییتێرۆر كاری ت بهتایبه  كییهورهده
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  كی یهوهكۆبوونه  له  پارێزگاری  ركیئه  دانا كهوهبه  دادگادا دانی  محمد" له  علی"
سوودان   له  و بن الدن كهلوبنان  حیزبوڵاڵی  ریرماندهه" ف نێوان "عماد مغنیه  نهێنیی

 .چوو، كردوه ڕێوهبه
 به   وهداتهده  خۆی  كانیوهكرده  یڕاپۆرتو  ئێرانه  جێینیشته  سێكه" كهعماد مغنیه"
بهنیزامی  ئیتالعاتی  تییتایبه  شیبه لهیه  یڕاپۆرت   پێی  .    رچاوه سه  كێك 

  دایه   یستهتێرۆر  ٢٢و  ئه  لیستی  " له"عماد مغنیه  ، ناویئورووپایی  كانیئیتیالعاتییه
عقیب  ژێر ته  مریكا لهئه  دژی  به  یستیتێرۆر  یوهكرده  نجامدانیئه  هۆی  به  كه
 .دان

درێژه   خۆی  یڕاپۆرت ن  تیمرمه  کینێت بێجگهده   ئاوا  مهوانهله  دا:    ئموورێكی ، 
  وتووێژێكی   ، لهرهنابهئاوا پهڕۆژ  ئێستا له  كه  ئیسالمی  كۆماری  ئیتالعاتی  پێشووی

بهئاڵمان  له  فونیلهته سایت"ی  گۆڤاری  ڕا  كهراگه  "ئین  بۆخۆیئه  یاند   و 

"F.B.I" كردۆته وایه  كه  وهئاگادار  ئێرانهالیه  له  بڕیار  بۆ  یهاڵڵهگه  وهن  ك 
 واشنگتۆن به   كان لهتییهوڵهده   ندهو ناوهجیهانی  بازرگانیی  ندیناوه  یوهقاندنهته

دا، ندانهو ناوهمبۆجێت بهجه  ڵگریرههفهنه  كییهند فڕۆكهچه  خۆپێدادانی  هۆی
 ی وه . ئهكراوهنێو ئاگردا" ناودێر    یتان له"شه  مزی ره  به  یهاڵڵهو گه. ئهبچێ  ڕێوهبه

  ری بهڕێوهو بهرجێكهك جێبهب وهرهعه  پیاوانی  له  بوو كهوهرنج بوو ئهسه  جێگای
  لیاتییه مهعه  تاقمه  كه  یسانهو كهنیا ئهو ته  ربگیرێوه  کەلکكان  فڕۆكه  دزینی

بوون    كرد، ئێرانیده  ریرماندهو فه  رستیرپهیان سهالڵهو گهئه  كانیجۆراوجۆره
ئێرانییه  له  كه زمانهرهعه  نێو  خوزستان    ئوستانی  ڵكییان خهزۆربه  كان كهب 

هه ئهڵبوون  كۆنبژێردرابوون.  ئهگوتی  ئموورهمه  هو  تاقمهئه  ندامانی:   و 
 .زرابوونو جۆراوجۆردا دامهجیاواز و عینوانیژێر ناو له لیاتییانهمهعه
گهكهیه   ی فڕۆكه  یوهستاندنهئه  تۆڵه  ستیبهمه  به  ١٩٩٨  ساڵی  كه  اڵڵهم 

فارس    کەنداوی  مریكا لهئه  كانینیزامییه  هێزه  هۆی  به  ـ كه  ئێرانی  "ئێرباس"ی
وان ئه  گوترابوو كه  كهلیاتهمهعه  رانیبهڕێوهبه  و بهـ داڕێژرابوو  خوارێ  وتهكه

  ك له یهو قسهغداو بهس ێبڕۆن بۆ قێبر  بێده  ئەمریکاییەکان  یارهته  دزینی  دوای
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كردنی  نهگۆڕێ  له  جیهانی  بازرگانیی  ندی ناوه  وێران  بدا  گوترابوو هبوو.  وان 
 .كرێدهمان پێشوازیتان لـێك قارهغدا وه و بهس ێقێبر زین لهدابه دوای

مهئه له  پێشووی  یئیتالعاتییه  ئموورهو  گوتیكانیقسه  یدرێژه  ئێران    كه   دا 
لهوتوویهحه پێش    مزیی ره  یامێكیپه  وهئێرانه  نێوخۆی  له  سێپتەمبر  ییازده  ك 
نێو ئاگردا"    یتان له"شه  لیاتیمهعه  و زووانهكرد بهده  یوهئه  باسی  یشتبوو كهگهپێ
ئهچێده  ڕێوهبه گوتی.  مهعتهمه  بێ  و  بوون   رێكخراوی  ڵگهله  یكهلهسهل 

ههئاڵمان  ئیتالعاتی كاربهروهو  لهئه  تیفارهسه  ستێكیدهها  باس   مریكا  بێرلین 
ئ  كردوه كردۆته  وانیهو  بهوهئاگادار  "ئین    گۆڤاری  به  مریكاییئه  رپرسانی. 

  پێشووی   ئمووریمه  یكهوهوریاكردنه  كه  ڵێده "F.B.I" كه  سایت"یان گوتوه
  به   ها گوتیروه. ههیشتوهگهنه  پێ  سێپتەمبر  ییازده  ڕۆژیتا  ئێرانیان هه  ئیتالعاتی

، سێپتەمبر  ی ١١  هێرشی  مانگ پێش له  ١٨  یهاڵڵهو گهئه  بردنیڕێوهبه  ستیبهمه
)خصوصیتایبه  شیبه  تێكیشیركه سهت  به(  كڕینی  تیحكوومه  ر  بۆ   ئێران 
 كۆنسێرسیۆمی   یڕێگا   ، له٧٥٧بوئینگ    یفڕۆكه  تییتایبه  كییدهیه  كییهپارچه

 و پارچه ئه  كرینی  له  كه  یسانهو كهكێك له. یهناوه  نگاویهه  ئورووپا  ئێیرباسی
بهپاریس   له  كییهدهیه بوو،  دا  له  ساتیكاره  ڕۆژیشدار    واڵته   نیویۆرك 
 .مریكا بووهئه كانیكگرتووهیه
 رپرسانیها بهروهو ههكاندوورخراوه ئێرانییه كه دا هاتوههڕاپۆرتو ئه یدرێژه له
  دا هوشداریان دابوو كه ڕابردوو سااڵنی یماوه مریكا لهئه ئیتالعاتی دژی شیبه

  موسوڵمانی   یرهغه  كانیوهتهو نهكانبهرهعه  له  كه  زانێباش ده  ئێران وا به  رێژیمی
 و كاره و ئهرگرێلك وهكه  یستیتێرۆر  چاالكیی  بردنیڕێوهبۆ به  ئێرانی  یرهغه
  خۆی   بوونیست ههده  حاشا بكا له  توانێده  ئاسانی  و بهونكهشوێنه  هۆی  بێتهده
  كانی ئیتالعاتییه  وهلێكۆڵینه  زگایده  ر بهسه  رێكیفسهدا. ئهوانهكرده  و جۆرهله
ئێران بن    تیحكوومه  جێگای  ش بهر ئێوهگهئه  سروشتییه  شتێكی  ڵێمریكا دهئه

  ڵگه و بهر ئههه  بهێڵن. چونكه  جێخۆتان به  دوای  ك لهیهو نیشانه  ڵگهبه  وێناتانهه
 .ندا ئاشكرا بكهو هێرشانهئه ڵگهله ئێوه ندییتوانن پێوهده و نیشانانه

دا باڵو بووەتەوە( "کوردستان "ی ڕۆژنامەی ٣٣٣)لە ژمارە   
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 له و پاوڵبووش دواییانەیم  ئه كانیقسه راوێزی په له
 دائێران ڵگهله ندیپێوه

 
)  ی٦  ممهشهپێنج  ڕۆژی بووش،  ١٣٨٢  ریڵوهزهخه  ی ١٥نوامبر  جۆرج   )

لهئه  ركۆماریسه كهوتارێك  مریكا  مریكا"دا  ئه  دێموكراسیی  "بنیاتی  له  دا 
  له  دێموكراسی ڕەوتی ڕێگایر سه كانیندو كۆشپههك یبارهكرد، له پێشكێشی

گوتیڕاستنێوه  اڵتیرۆژهه دواو،  واڵتانیدا،  دهنێوه  اڵتیرۆژهه  :"   بێ ڕاست 
ئهتحكوومه  اڵتیسهده بهرتهو  بكهرتهش  رێزیوهنهسك  بگرن،    ،  قانوون 

راگهنیدهمه  یڵگهكۆمه ئازادربهسه  نهیهو  بنێن،  بنیات  كان  ییەئایین  ییەخۆكان 
و نژنان دابین بكه  سیاسییەکانی  ن، مافهئازاد مل بده   ن، بۆ بازاڕیر بكهبهستهده
دا بێنن". جۆرج بووش  و واڵتانهرباڵو لهبه  ركوتیو سهدارینه  به  كۆتایی  مجۆرهبه
  بێ تاران ده  تی:" حكوومهێرانیش كردو گوتیئ  به  یدا ئاماژهكانیقسه  یدرێژه  له

ده بۆ  دابنێخه  نگیرێز  ئهڵك  ئیددیعاكانی،  دوا    تی شرووعییهمه  یبارهله  گینا 
 ."داست دهدهله وهخۆیه

  دا كه وتارێك  مریكا لهئه  یوهرهده  زیریدا كۆلین پاوڵ، وهنوامبریش   ی١٠  له
پێشكێشینیوی  كالێج"ی  "سیتی  له و  تسیاسه  له  یخنهره  توندی  كرد، به  ۆرك 
  ی دیكه   واڵتانی  دا كهو كاتهر له: "ههو گوتیئێران گرت  اڵتدارنیسهده  فتاریره

،  تازه  تییڕهبنه  قانوونی  و دانانینگدانده  مافی  كردن )تعمیم(یگشتی  ، بهناوچه
بهتازه  نگاویهه سهخه  كانیبناغه  كردنیپته  وهرهیان  ،  گرتوهڵهه  رداریڵك 

وڕوون تا مل رهبه  نێوخۆوه  زۆر له  گوشارێكی  ڵگهله  ئێران تازه  پاوانخوازانی
یشتن  گه  ئێران خوازیاری  ڵكی: "خهن". پاول گوتیدێموكراتیك بده  بۆ ئاڵوگۆڕی

جێگیربوونیئازادی  به دانیكهواڵته  له  دێموكراسی  و  لهان  بارهو   نابێ   وهو 
 "بێچووكترین گومانمان هه
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 كانی كگرتووهیه  واڵته  ستانیدهو گرنگترین كاربهرزترین بهپایه  دوو له   یم وتانهئه
كهئه نیگهییتووڕه  دیكه  جارێكی  مریكا    كۆماری   اڵتدارانیسهده  رانییو 

له ورووژاند،  بارهچه  ئیسالمییان  و  ڵهو كۆمهڕو كۆكاننهیهراگه  رنجیسه  وه ند 
 :ین كهوان دهك بهیهئاماژه  ان راكێشا كهسیاسییەکانی  نده ناوه

  خۆی   ندییزامههڕ   ، تازهئیسالمی  كۆماری  دا كران كهكاتێك  له  م قسانهـ ئه١
 پێدانی رهپه  كردنیغهدهقه  كۆنوانسیۆنی  ئیلحاقیی  پرۆتۆكۆلی  مۆركردنی  ڵگهله

و ئورووپایی  واڵتانی  له  یهخنههڕو  یاندبوو. پێشتر زۆرجار ئهراگه  تۆمیئه  كیچه
 دا، ناچاركردنی ئیسالمی  ر كۆماریفشارهێنان بۆ سه  وان لهئه  مریكا گیرابوو كهئه
راكێشان  ێژیمهڕو  ئه مل  هاوكاریبۆ  دا نیزمیاتێرۆرو  تۆمیئه  كانیبواره  له  و 
 ڵكی خه  ئازادییەکانیو  ماف  پێشیلكردنی  وتۆ بهئه  خێكیو بایهو، گرنگیستهبهمه

به ناده  وهو رێژیمهن ئهالیه  ئێران له   زیریركۆمارو وهسه  وامبوونیردهاڵم بهن. 
  ڵ گهله  تیكردنیدژایه  ت بهبارهسه  و رێژیمهگرتن لهخنهره  مریكا لهئه  یوهرهده

كا  هێز دهبه  و بۆچوونهڵك، ئهخه  نگینان بۆ دهو رێزدانهدێموكراتیك  ئاڵوگۆڕی
بۆ    و ملدانیخۆی  پێشووی  ڵوێستیهه  كردن لهكشهپاشه  به  ئیسالمی  كۆماری  كه

ناتوانێ  پرۆتۆكۆلی  مۆركردنی ئهده  له  خۆی  رۆكیبه  ناوبراو،  مریكاو ست 
بهربێنێرۆژئاوا ده  یدیكه  تانیوڵهده   فتاره و رهت، سیاسهوهئاسووده  یاڵیخه  و 

 .بدا درێژه خۆی  كانیئینسانییە دژی
 ریوبهمهمانگێك له  كانیقسه  ڵگهكۆلین پاول له  ئێستای  یم قسانهـ كاتێك ئه٢
ناوبراودا   ڵوێستیهه  ئاشكرا له  رخانێكیرچهوه  ست بهنێین، ههك دادهنا یهپه  له
مریكا،  ئه  اڵتیسهده  توندرۆی  كانیكارهموحافیزه  ر كهوبهمهین. مانگێك لهكهده

لهیاقسه به  ڵوێستێكیهه  ریبهگرتنه  پێویستیی  ن    ئیسالمی   كۆماری  دژی  توند 
لهده پاول  كۆلین  كه  وانهكرد،  له  خوازیاری  بوو    ستانی دهكاربه  ڵگهوتووێژ 

،  رانسه فه  واڵتانی  ژێر فشاری  له  ئەمریکاییەکانوكات  بوو! ئه  ئیسالمی  كۆماری
ڕووسیهئاڵمان بو  ملیان  ئهدا  كهوهۆ    شداركردنی به  ڕێگای  له  دا 

 و واڵتانه كێك لهن. ئێرانیش یهدابین بكه  و واڵتهئه  تیمنییهئه  وهعێراقهدرواسێكانی
پهبوو. به   له   یستیتێرۆرو  خرابكارانه  یوهكرده  ڕۆژبەڕۆژ زیاتری  گرتنیرهاڵم 
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لههاوپه  كانیهێزه  دژی بهعێراق  یمانان  ر  سه   له  ئیسالمی  كۆماری  وامییردهو 
وایعێراق  ڵگهله  ندیپێوه  له  خۆی  "موذیانه"یتیسیاسه  ،   ڕوانینی   كردوه  دا 

لهوه  ویڕهمیانه  سانێكیكه پاوڵیش  ده  ك كۆلین  دا،  و واڵتهئه  اڵتدارانیسهنێو 
 ( ٢) .بگۆڕێ وهو رێژیمهر بهرامبهڵوێست بهفتارو ههره جۆری باریله
  كۆماری  له دێموکراسیو ئازادی قازانجی ئاڵوگۆڕ به پێكهاتنی له ـ ناهومێدی٣

لهئیسالمی مانهوهریفۆرمه  ڕێگای  دا  رێژیمهئه  اڵتیسهده  ویجڵه  یوهو،    له  و 
كهده كهسانێكست  ئامادههیچ  به  دا    ی ڵـــگهكۆمه  ڵگهله  هاوكاری  یجۆر 

مــــافی تێرۆر  اریبـــو  لــــه  ییوهتـــهنــــــــێونه ئاشـــتیمرۆڤ   یزم،   و 
 ناوه  پێوهپاڵ   وهو ئهرهبه  مریكایئه  اڵتدارانیسهدا نین، دهڕاستنێوه  اڵتیرۆژههله
له  كیییەراشكاوبه لهمیشههه  زیاتر  به  پێكهاتنی  پێویستیی  ،    قازانجی   ئاڵوگۆڕ 

  خۆیان له پشتیوانیی داقسه م لهكه، النیودا بدوێن ئێران له و دێموكراسیئازادی
واڵتهئه  ڵكیخه  باتیخه بهگه  ستیبهمه  به  و  مافه دێموكراسی  یشتن    و 

 .نن یهكانیان رابگهئینسانییە
  تی سیاسه  یبارهبلێر له  تۆنی  كانیم قسهو ههو پاوڵبووش  یو قسانهم ئهـ هه٤

  ڕی شه  میرههبه  "ئێمه  گوتی  دا كهعێراق  ڵگهله  ندیپێوه  مریكا لهو ئهئینگلستان
ن  خهده  ری"، دهوهدرووینهدا دههاوتایان  و واڵتانیئێران  [ عێراق، له  ]خۆمان له

واڵتهئه  یروانگه  له  كه دوو  بهوهجیهانه  یهێزهبه  و    ڕەوتی   وپێشچوونیره، 
وهدیموكراتیزاسیۆن دامه  كانیمافه  تنیدیهاو    كانی بناغه  زراندنیمرۆڤ، 

بنبڕبوونینیدهمه  كیڵگایهكۆمه توندڕهیزمتێرۆر  ،  لهویو  هتد   .  .  . ر  هه  و 
  ی دیكه   بۆ واڵتانی  وتهو رهئه  لهاویشتنیپه  بێدا بهڕاستنێوه  اڵتیرۆژهه  واڵتێكی

ناوچهئه نیهیهو  مومكین  ته،  ئنانه.  لهگههت  له  ر  دا،  شناوچه  واڵتانی  واڵتێك 
زاڵبوونیمێنێنه  دیكتاتۆری بۆ  رێگا  بهخه  و،  و  داخۆیان  نووسیر چارهسه  ڵك 

اڵم  ، بهخۆش ببێ  نوێ  كییهڵگهكۆمه  زراندنیو دامهدێموكراسی  جێگیركردنی
ئاڵوگۆڕی  ریوروبهده  واڵتانی بهشنهم چهله  ،  ئهیهنه  رداسهیان  ر  هه  وتهم ره ، 

نابێركهسه  كان به رستهپهو كۆنهئینسانی  دیكتاتۆرو دژی  سیستمه  . چونكهتوو 
  دێموكراتیك له  زموونێكیئه و تێك شكاندنیوتن كهرنه، بۆ سهوهموو توانایانههه
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ك  یه  ئیسالمی  ن. كۆماریكهده  تیو دوژمنایهندهده  وڵدا ههخۆیان  تییدرواسێیه
، دا گرتوهئێران  له  دێموكراتیكی  ئاڵوگۆڕی  ر پێشیك ههنه  كه  یهمانهو سیستهله
  كا. كه دا دهشو ناوچهدراوسێ  واڵتانی  ئاڵوگۆڕ له  جۆره  وئه  تییڵكوو دژایهبه

ئێران،    ڵكیخه  ئازادیخوازیی  باتیخه  له  و پشتیوانیو رێژیمهوابوو فشارهێنان بۆ ئه
  ترین واڵتی ورهگه  پێویست له  گۆڕانكاریی  پێكهاتنی  به  تییەیارمه  یوهله  جگه
تێكدا، الوازكردنناوچه لهیه  شكاندنیو  پشتیوان  كێك  پێگهگرنگترین    كانی و 
 .ش دایهیهو ناوچهله و ئازادیكوژیڕۆییرهو سهیزمتێرۆر

دا باس و پاوڵبووش  كانیقسه  له  وهوردبوونهلـێ  جێگای  یدیكه  كییهلهسهمهـ  ٥
  . دیاره ییەئیسالم  كۆماری  "مشروعیت"ی  هاتنی  ژێر پرسیارو كۆتایی  چوونه  له

  تیی اڵتدارهسهده  بوونیو نهبوونشرووع"مشروعیت" و مه  مكیچه  كردن لهقسه
اڵم . بهگرێدهڵجیاو دوورودرێژ هه  ئێران وتارێكی  مییئیسال   كۆماری  رێژیمی

م  له   و رێژیمهئه  تییاڵتدارهسهده  تیشروعییهتوانین بڵێین مهده  ندهوهر ئهدا ههلێره
بهیانهدوایی مهچووهنه  و كۆتاییرهدا  رێژیمهئه  تیشرووعییه.  لههه  و    ڕۆژی   ر 

بووه  له  وهییەیشتنگه  اڵتسهدهبه  میكهیه پرسیاردا  ئهژێر  باوهگه.  بهر   وهڕمان 
لهتیاڵتدارهسهده  مێكیسیسته  تیشرووعییهمه  كه  بێهه  یئازادانه  نگدانیده  ، 
كان دێموكراتیكه  شێوه  له  مهو سیستهئه  رگرتنیوهکەلک، لهمهو سیستهڵك بهخه

تان رهو دهئیمكان  ت، لە پێكهێنانیحاكمییه  دانیو درێژهاڵتسهده  یشتن بهبۆ گه
و خۆیان بۆ ئۆرگان  رانیو نوێنهاڵتدارانسهده  یئازادانه  ڵبژاردنیهه  ڵك لهبو خه

 ییە ندوهرژهبه  كردنیتیرایهنوێنه  ، لهواڵت  رییبهڕێوهو بهقانووندانان  كانینده ناوه
لهجیهانی  ئاستی  له  واڵتێك  كانیمیللییە  له   وهلێپرسینه  مافی  بوونیهه  دا، 

هێنانهاڵتدارانسهده خهسه  و  بۆ  البردنیان  لهركارو  و  ئه  یچوارچێوه  ڵك 
سهمهسیسته ئهگرێده  رچاوهدا،  قبووڵ،  كهكهده  وكات   ئیددیعای   ین 

ك  یان نهكهنیزامه  تیشرووعییهمه  یرهباله  و رێژیمهئه  رانیبهڕێوهو بهاڵتدارانسهده
 ناكرێ   وهحاشا له  . دیارهو ناڕاست بووهجێ، بێوهڵهوههه  ر لهڵكوو ههئێستا، به

  كاتیی   یكشهو، پاشه  ریفۆرمخوازی  یوهبزووتنه  یوهو قووڵبوونهگرتن رهپه  كه
ئهرامبهبه  له  ئیسالمی  كۆماری بزووتنهر  ماوهیههوو  بۆ   ، لهیهدا  نێوخۆو    ك  
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به  ئیسالمی  كۆماری  پێك هێنا كه  یو هومێدهئێران ئه  یوهرهده   ی شێوه  چاو 
 یو ئیرادهكردن بۆ ویستچملكه  ڕێگای  و لهدا بخشێنێخۆی  تییاڵتدارهسهده
مهخه دهشروعییهڵك،  بۆ  ده  خۆی  تییاڵتدارهسهت  بهدابین  شكستكا.  و  اڵم 

بزووتنهئه  ناكامیی شانسییهوهو  بۆ  شرووعییهمه  جۆره  پێكهاتنی  ،  تێك 
 . ژێرگڵ دا بردهخۆی  ڵگهله ئیسالمییشی كوماری تییاڵتدارهسهده

ی ڕۆژنامەی "کوردستان" دا باڵو بووەتەوە. ٣٧٧لە ژمارە   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 

 م كهلهگه نازلێشێواوی دیسان بۆ مندااڵنی
 

 بێنمه   ناز لێشێواوانه  و منداڵهئه  ئاهونزای  یباره  شتێك لهم تا  ڵهقه  مهدهست دهده"
  تێكی غوربه  اڵم لهكوردستان به  یدیكه  كییهپارچه  ر خاكیسه  له  كه  گۆڕێ

 و دیویئه كانیزیندانه زنجیركراویان له باوكی دووریی میدا، خهو تاڵریبغه
و  یان، لهوهنهدیت   نوێ  ر لهسه  یو تاسه  وونڕنا  ینووس چاره  له  رانیسنووردا، نیگه

  و خۆزگه راقمه  نێو جیهانی  بچمه  وێمههێشتوون. دهنه  جێی  دا بۆ ساتێك بهیهماوه
ئهمندااڵنه  یاڵیو خهونخه پهوه  یاڵخهبه  یو ساتانهیان،  فریشتهریك  له و    كان 
و وانانزیندانه  چاوی  چاودا، دوور له  نگوستهئه  تاریكیی و لهندهده  باڵ  یققهشه
بهگهنجهشكهئه تهبچووك  یالقهده  ران،  تاریكهربهنگهته  ژووره  نگیو    و 

و  ونو خهو ئاواتزانم لهباوكیان. ده  ئامێزی  ننهیهگهدا، خۆیان دهكانسییە كهتاكه
  ی مانانه و قارهتیبههه  به  سیمای  مێشكیان دادێ  به  و نهدێ  دڵیان  دا نهیانیااڵنهخه

و مانگ ئازار  ٨  واریشوێنه  وان دڵیان نایهرچاویان. ئهبه  بێننه  مزاویشه  باوكیان به
جیسمیحیڕوو  وامیردهبه  درانینجهشكهئه   یاڵیی خه  یڕواڵەت و  سیما  له  و 

 ( ١ن." )بكه دیدا بهباوكیان
  می خه  یبۆنه  و به  مندااڵن  جیهانیی  ڕۆژی  بیانووی  م بهم دێڕانهئه  كه  وهو كاتهله
  و "كوردستان" له شیر"رده"، "گوڵستان"، "ئهمیرهو "سه  ""ژاله  دابڕانی  كۆتاییبێ

 .رابردوه ساڵ ٥، نووسیوهباوكیان  ویستییخۆشه پڕ له شیباوه
لهژاله" هاوتهچه  ڵگه"  جێژنییاندیكه  نیمهند  بۆ    "هانا"ی   دایكبوونی  له  دا 

باوكیهاوڕێ هاتوون.  هاوپۆلیان  "سه""ژاله  و  )حهمیرهو  قادریعه  مه"  (، زیز 
 ساڵ   ٦"  ،(دازایید رهرشهو "كوردستان" )ئهشیر"رده"گوڵستان"، "ئه  باوكی  ڵگهله
  ن الیه   دێموكرات له  حیزبی  یدیكه  شەڕی  تێكۆ  ٥  وێڕای  بجهڵههه  ر لهوبهمه  له

  حویلی ته  ست كراویقۆڵبه  و بهگیران    وهكوردستان"ه  ئیسالمیی  یوه"بزووتنه
 .وهدرانه ئیسالمی  كۆماری كورد كوژی رێژیمی
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بینم. ده  وهست ژاڵهده  پیرۆزباییش به  دا، كارتێكیاییپیرۆزب  گوڵی  پكهچه  ڵگهله
  الی   به  دایكبوونت كه  له  مین ساڵییه: "دهنووسراوه  م. لێیلهپهبه  یوهخوێندنه  له
، پیرۆز  ژیانه  هیوادار بوون به  خۆشترین ساتی  دنیاوه  و باوكێكی  موو دایكهه
لهبێ باوكێكیموو دایكهه  الی  "به   یر وشهسه".  و وهگیرسێمه"، دهدنیاوه  و 

  ی كه. شێعرهوهخوێنمهده  وهپشتیه  زوویان لهو ئاره ونو خهتسرهو حهمك خهدنیایه
  :بیر وهعدیم دێتهسه
 پیش سرافكنده یتیمی چو بینی"

 (٢")فرزند خویش  بر روی بوسه مده 
ژیوان بم یا  خۆم په  یكهرگۆشهدایكبوون بۆ جگهله  جێژنی  پێكهاتنی  نازانم له

كرانیعوهده  له ئه"ژاله  ت  بۆ  جێژنۆكه"  چییهم  بۆ  به  ؟  بیر وه  هۆیبووین 
 له   جێژنی  له  شیبهبێ  یوهبیر هێنانه، یا وه باوكی  ریبهێس  له  شیبهبێ  یوههێنانه

  و لێ   وهشارمهده  لێ  خۆمی  نییڕووده  ڕی؟ شهوهیهباوكی   شدارییبه  دایكبوون به
ق  نجام ههرئهخۆم. سه یلۆمه  وهومهكهده  نوێ  ر لهڕوا. دواتر سهڕێم تا دهگهده
 ی كهبۆ منداڵه  كه  نی  لۆمه  : "تۆ شایانیڵێده  م كهدهرم" دهرامبهبه  یكه"منه  به

  یه كهدا دهو جێژنهئه  خۆشیی  نازلێشێواویش له  منداڵی  ندو چهگریخۆت جێژن ده
و پڕ  پیرۆز  دنیای  تریشن كهو الوهبه  لۆمه  و زۆر لهلۆمه  شایانی  وانهش. ئههاوبه

خۆشهونخه  له نازیویستیو  مندااڵنهئه  و  تێكو  ئهیان  لهدا،  ناوی   ویش   ژێر 
 .تێك دا ،"دا سبیل الله"مجاهد فی رگیبهو له "ئیسالم" پیرۆزی

 
 نازلێشێواوی   "بۆ مندااڵنی   ، وتاری تاویهه   ی ١٣٧٦  ردانی ، جۆزه ٢٤٦  ژماره   ،"كوردستان"   (١)

 "لمگه 
 .ه ەکخۆت ماچ م ی كه مل منداڵه ەالر تیوێكی هه  رچاویبهله  تهوا (٢)

بووەتەوە. ی ڕۆژنامەی "کوردستان" دا باڵو ٣٤٢لە ژمارە   
 



 

 

 
 
 

 ؟وێكــوردستــان ده ڵكـیخــهگیـانی چیـان لــه یستان،تێرۆر
 

لهرامبهبه  فێوریه  ی١)  ( ٢٠٠٤)مساڵئه  قوربانی  جێژنی  ڕۆژی   ی ١٢  ڵگهر 
دا، خۆیان كك یهو وه  هاوكات  یوهدوو كرده  یست لهتێرۆرند  ندان( چهرێبه
  تیی كیهیه  ی ٣  ندیڵبهو مهدیموكرات  پارتی  دووی  لقی  گاكانینێو باره  یاندهگه

  ڵك بۆ جێژنه خه  زۆر له  كییهژماره  دا كهكاته  وله  ڕاستو،    ولێرهه  له  نیشتمانی
  هیدبوونی شه  هۆی  و بوونهوهقانده، خۆیان تهوهبوونهب  دا كۆگایانهو باره له  پیرۆزه

و ئه  قوربانییەکانینێو    زیاتر. له  وهزۆر له  كییهژماره  و بریندار بوونیسیان كهده
و  رزبهپایه  رپرسانیبه  رچاو لهبه  كییهژماره  وهداخهدا، بهیستییهتێرۆر  وه دوو كرده

 .نهه  تیكیهو یهجی پارتیوهبه رانیتێكۆشه
نیهكهیه  مهئه جار  لهیستهتێرۆر  م  بۆنهجێژن  ندیروبهسه  كان  و خۆش  و 

 جێژن له  م جۆرههو ب نبهڵك دهخه  نێوبردنیو لهست بۆ كوشتن دا دهكانپیرۆزه
  و ناوچه شار  دا لهدوایی  یند ساڵهو چهر لهن. ههكهده  كوردستان تاڵ  ڵكیخه

چهیستهتێرۆردا،  عێراق  كوردستانیكانیجۆراوجۆره جاریكان  به دیكه  ند    ش 
  بوونی  ئینسانی  و دژیچوون. دزێوی  وهجێژنه  پێشوازی  و كوشتن بهوهقاندنهته
دیاردهئه لهكالیه  له  یهم  به  یوهدووپاتبوونه  وهدیكه  كیالیه  و  جار    جار 
كوردستان،   كان لهیستهتێرۆر  یتكارانهجینایه  یوهكرده  و خوێناویتریترورهگه
  ك تاوانێك دژ به وه  حكووم كردنیمه  و زیاتر لهرامێنین تێ  پتری  گرێده  ڵهه

 .بنووسین  ریسه له ، تیمرۆڤایه
واتهتێرۆر بێبێدیفاع  ڵكیخه  نێوبردنیله  ،  پهتاوان  و  كوشتن و  بۆ  و  نابردن 

  دا بێ ستێكبهمه  شنهر چههه  وپێش بردنیرهبه  پێناوی  ت ـ لهحشهوه  خوڵقاندنی
 ڕوایمترین بكه  و هێزێك كهنو الیهس. هیچ كهحكوومهو مه  یسواڕ  ـ شتێكی

ر  ك هه ، نهبێك ههیهڵگهر كۆمههه  كانیپیرۆزه  ڕێوشوێنەو  كانئینسانییە  مافه  به



   ؟ وێكــوردستــان ده  ڵكـی خــهگیـانی  تیـرۆریستان، چیـان لــه                       76

 

  وانهكرده  م جۆرهله  ڵكوو ناتوانێ، بهوهبێنێته  كوژی  هڕەش و  تێرۆربۆ    پاكانه  ناتوانێ
نهستێنهڵهه  بێزی دژیان  ئهبێو  لهده  حوكمێكه  مه.  و تێرۆر  یباره  توانین 
لهتێرۆر شوێنێكیهه  یستان  جیهانهئه  ر  بهبیده  م  لهین.  نێوچاوانی ختبه  اڵم    و 

  ڵكهو خهئه  نێوبردنیو لهكوشتار  قۆڵیان له  ییستانهتێرۆرو  كوردستان، ئه  ڵكیخه
جیهان دان.   كانییستهتێرۆرو نزمترین  ستترین په  یزیڕ  ، لهڵماڵیوههه  چێشتوه  تاڵی

زلهێزێك، یا   كان دژییستهتێرۆرجار  جیهان، زۆر  زۆر شوێنی  ر لهگهئه  چونكه
و  ، ئایینی، میللیسیاسی  كیهییررامبهو نابه  مسته  پشتی  نێك كهو الیهاڵتێكسهده
نجام  ئه  یستانهتێرۆر  كا، كاریده  جۆرێك بێدادی  له  و داكۆكیگرتوه  زییگههڕ
  خۆی   نیمهته  درێژایی  به  تێك كهمیلله  كان دژییستهتێرۆركوردستان    ن، لهدهده
 ، ئامرازی وو بووه ڕ رهبه  مافی  و بێو تااڵن  و بڕو كوشتمو ستهزۆرداری  ڵگهله

لهیستهتێرۆركار دێنن.  به  تێرۆر   اڵتێك كاری سهو دههێز  كوردستان دژی  كان 
بۆ   ستدرێژیم ده و ستهوهوسانهچه  دژی  وا كهرهه  ن كهدهنجام دهئه  یستیتێرۆر

نهسه ناشیانهه  یكهوهتهر  دههێز  وێخۆیانن،  سهكوردی  اڵتیسهو    ی رچاوه، 
بێ بێڕێزیبچووكترین  ئایین   ریرامبهنابهو  مافیو  هیچ  نهبۆ  گهوهتهو  و لو 

و  رچیبه  رێم لههه  تیو حكوومهكوردستان  ڵكیخه  ڕاستی. بهبێ  دیكه  واڵتێكی
به  بۆچی نرخییزم تێرۆر  ئامانجی  بوون  ده  و  تاوانیان  تاوانی كام   بژێرن؟ 
 ناسراوه  ابردووهڕو  به  دیكتاتۆرێكی  كه  بێگانانه  و هێزهئه  ڵگه  له  یمانیهاوپه

ر  سه  پێداگربوونیان له  ؟ تاوانیوهكردوونه  كۆڵ  و عێراقیان له  كورد  ر بهرامبهبه
له  نووسیچاره  گرتنیوهستهدهبه بناغهسه  خۆیان  تاوانی رانهروهدادپه  كییهر    ؟ 
ئههه بۆ  نیشتمانیزێد  یوهوڵدان  به  و  بنچینهرێوشوێن   ێیپ  خۆیان    كانی و 

مافیدیموكراسی به  و  تاوانیببه  ڕێوهمرۆڤ  ناخوازن   كه  وهئه  ن؟ 
ببێتهكهكوردستانه ئهوه  مێكیننهههجه  یان  ئێرانی تالیبان  فغانستانیك    و 

 !كان؟ئاخونده
 دژ به   ریستانیتێرۆر  خالقییئهو بێنزمی  ڕیوپهیشتن لهبۆ تێگه  دیكه  كیهۆیه

 "فریضه"ی   ناوی  و بهئایین   ژێر ناوی   و لهپیرۆز  رگێكیبه  له  كه  یهوهكوردستان ئه
و  ڵكخه  دژی  ویش لهكان ئهتهئینسانیترین جینایه  و دژیرماویترین ، شهوهییەدین 
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  یا له   پێشوازی  كاتی  له  ڕاستگرن،  ئایین ده  رێزی  ڕاستیبه  ك كهڵگایهكۆمه
  وه بۆ دڵنیا بوون له  ڕاستین. بهدهنجام دهدا، ئهكانییەئایین   و بۆنهجێژن  یرمهگه
  وهئینسانییەو  پیرۆز  ر هیچ ئایینێكیسه  ڕێكیان بههیچ ف   تاوانبارانه  م جۆرهئه  كه
ههنیه ئه،  منداڵهئه  بووی  ارچهپ  پارچه  رمیته  سهبه  ندهوهر  ئهانهقوتابیی   و  و  ، 

و  ەرگو پێشمه، ئهساڵداچووانهبه  وپیر  و پیاوهو ژن، ئهتكێشانهحمهو زه  كرێكار
  و هێرشه خۆكوژی  وهو كردهله  خۆمان كه  پێش چاوی  بێنینه  ندانهو كارمهپۆلیس 
دوایئه  ینهییایستتێرۆر بهانهی م  ئه  یوهئه  بێدا  تاوانێكیان  دابێهیچ  بوونه نجام   ،  

ئهقوربانی مه  وه.  ئایینێكهبكتهچ    ارچەپارچە پ  ڕێگای  له  خۆی  یامیپه  كه  و 
و  دا ئایینی  جێژنێكی  ردنیکلێك  پیرۆزبایی  ختیوهساته  كان لهمرۆڤه  رمیته  كردنی

قوستان  و نهو، بریندار  جۆراوجۆر  و توێژیچین   یان ئینسان لهده  كوشتنی  هۆی  به
كهسه  كردنی لهدان  دهكیهچرتكه  س  باڵو  ئهوهكاتهدا،  ئهگه؟  مهر  و  بكتهو 
  اڵت بگرێته سهو دهبگا  خۆی  مرادی  ێك بهڕۆژ  یهوهبیركردنه  و شێوهو ئهئایینه

  ی دیكه  كیییەچ دیار  توانێو كوشتن ده  و تاریكیتحشهوه  له  ست، جگهده
 ؟بێ پێ
  دواییانەی م  ئه  كانییستییهتێرۆر  وهكرده  ڵگهله  ندیپێوه  له  كه  دیكه  كییهلهسهمه
ئهیهوهوردبوونهلـێ  دا جێگایكوردستان  رێمیهه وان  ئه  تییدوژمنایه  كه  یهوه، 
لهیه  ڵگهله حكوومه  كێك  حیزبههه  یكهتهدوو  دوو  یا    ی كهورهگه  رێم 

یا   بجهڵهیا هه  ولێر بووه، ههخساوهبۆیان ره  جێیەکر  ههوان له. ئهكوردستان نیه
  رپرسانی ر بهدا ههشو هێرشانه. لهشاندوهخۆیان وه  ستیركووك، دهیا كه  سلێمانی
كاربهحیزبی مهحكوومه  ستانیدهو  نهبهتیان  ههبووهست    كوشتنی   زۆرتر  رچی، 

وهڵكخه له  خوڵقاندنیتحشهو  كردوههڕدا  كانیانوهكرده  زیاتریشیان  . چاو 
  یستانه تێرۆر  یوهو كردهوهقینهته  گرتنیرهپه  كه  یهوهلێوردبوونه  ش جێگایوهئه
هاوكاته  له تهجموجۆڵ  زۆربوونی  ڵگهله  كوردستان  به   تهوڵهده  الیقهو   دژ 

پێشگیریكورده بۆ  كوردستان.   ڵكیخه  فیدرالیی  داوای  دیی  هاتنه  له  كان 
چین كانڕێكخراوهو  حیزب  رچیهه توێژهو    ڕیزی كوردستان    ڵكیخه  كانیو 

یه دهخۆیان  ویستنكهكگرتووتر  داواكانی  و  له  و   نووسی چاره  یبارهخۆیان 
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گهكوردستان له  لیو  به  تراشكاوانهڕداهاتوودا    عێراقی  كورد    نگیی كدهیه  و 
 و، لهتانوڵهده  دستان پیالنیكور  كانیسنووره  یوهرهده  بڕن، لهردهده  وهزیاتره

  شی ر نهگهئه  ڕاستییەم  بن. ئه، زیاتر دهیستیتێرۆر  تیدا، جینایهكوردستان  نێوخۆی
  لمێنێ سهیكوردن، ده  دژبه  تانیوڵهده  كرێگیراویكان بهیستهتێرۆر  كه  لمێنێسه
لهئه  تییدوژمنایه  كه و، ئازادییەکانیو  ماف  به  كورد  لیگه  یشتنیگه  ڵگهوان 

  دا، له كوردی  اڵتێكیسهده  ریسێبه  و ئارام لهمن ئه  ژیانی  بوونی  رانییان لهنیگه
ئێرانوه  تانیوڵهده  هی توركیهك  سووریهو  نیهكه  و  ههمتر  وهو،  یهموو  ك ك 

 یوانهئه  دا كهنیشان ده  وهكوردن. ئه  لیگه  دییبهئه  ستییو بندهشیبێبه  خوازیاری
به ئاوهئازاد  كوردستانێكی  دیتنی  چاویان  تهند زۆرن، چهنایه  ڵدان ههو  نیا  و، 

مهنیاز  یوهكردنه  ڵپووچه  ڕێگای نهدوژمنان  كانیڵهپهچه  ستهبهو  یاران،  و 
هاوكاریینكوردستا  رێمیهه  ڵكیخه  كانیریزه  كگرتوویییه   ی رپرسانهبه  و 

هێز پارتیتیكیهیه  تیتایبه  به  سیاسییەکان  ڕێكخراوهو  نێوان  پاو    نی ڕاست و، 
گهئه  كانیوتهسكهده له  كورد  ماڵی  یوهكخستنهیه  ڕێگای  له  لهو   نێوبردنیو 
  .تیكانیهییە وكووڕمكه
دا،  قوربان  جێژنی  ڕۆژی  كوردستان له  یستان لهتێرۆر  یوهدوا كرده  چوونیڕێوهبه
 ساڵ  ١٤.  كورده  لیگه  یزم لهتێرۆر  یدیكه  شاندنێكیست وهده  یوهرهبیرهێنهوه
رێژیمیوبهمهله پێش    ڕۆژی  یئێواره  ڕاست  ئیسالمی  كۆماری  یستیتێرۆر  ر، 

قاسملوو،    جێژنی  و سكرتێری كورد  لیگه  یشاوهلێوه  یڕێبەرقوربان دوكتور 
هه  ئێرانی  كوردستانی  دیمۆكراتی  حیزبی  گشتیی ستاند.  ئهلێمان    یه وهق 

دا،  قوربان  جێژنی  كورد له  لیگه  دژی  له  یستیتێرۆر  داوێكیڕوو  یوهدووپاتبوونه
باره  له لهرپرسهبه  نهالیه  رنجیسه  وهدوو  ال  كوردستانی  كان  بۆ    ی عێراق 

 .رابكێشێ ئیسالمی كۆماری  كوردی و دژ بهیستتێرۆر رێژیمی كانیپیالنه
ژێر   یزم لهتێرۆر  رگرتن لهوهکەلک   ریداهێنه  نا كهوهر ئهبهر لههه  و رێژیمهئه

ئیسالم  ڵاڵ ئه  ناوی قورئان  و  لهو  دایهییەکانئایین  بۆنه  وجێژن  و  بهكان  ڵكوو ، 
بهبارهسه ئاشكرایدێرین   تییدوژمنایه  ت  به كورد  لیگه  ئازادیی  ڵگهله  و   و 
لهیه  وڵههه  یبۆنه   بۆ كورد له   یتهرفهو دهئه  بۆ تێكدانی  كانیكهیه  دوای  ك 
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 وهو كردهم گومانلێكراو لهكهو یهدوژمن   چاوی  به  بێپێش، ده  دا هاتۆتهعێراق
  كوردستانی   كان لهۆیشتووهڕست و ده  رپرسبه  نه. الیهبكرێ  یریدا، سهنهیاستیتێرۆر

یان دان،  كهو نیشتمانهزێد  یزم لهتێرۆر  گرتنیرهپه  رانینیگه  ڕاستیبه  عێراق كه
بهدیكه  پێویستی  وڵێكیموو هههه  شانیشانبه  بێده ئههه  و گرینگیدان  و  رگهر 

نهله  ئیسالمی  ك، كۆماریهیگریمانه   له  و رێژیمهئه  دڵنیا بن كه  وهو لهنكهبیر 
بوونی  دوژمنانی  یوهپێشه  ڕیزی سهمنیهێ   جێگیر  ئازادیقامگرتووییو    له   و 

 .عێراق دایه كوردستانی
ئاواتهبه دههاوكاریو  رێمهه  تیحكوومه  یوهكبوونهیه  ریسێبه  له  یو  ست و 

 ڵ یستان ههتێرۆرو  یزمتێرۆر  نگ بهدا، تهتو حكوومهڵكخه  یدڵسۆزانه  وێكدانی
كان،  ییەقوربان   یماڵهو بنهتیكیهو یهپارتی  تییركردایهسه له  خۆشیره، سهبچنرێ

ههولێرهه  ڵكیخه خهو  ده  ڵكیموو  چاكبوونهین كهكوردستان    رچی هه  یهوو 
 .خوازین ئاوات ده كان بهبرینداره زووتری

  له   و ئازادیئاشتی  جێگیربوونی  و دوژمنانییستانتێرۆربۆ    یڕەشووڕو    ییڕیسوا
 كوردستان 

. باڵو بووەتەوە (١٣٨٢)ڕێبەندانی ی ڕۆژنامەی "کوردستان"دا٣٨٢ژمارە   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 

 !نابوورێ كورد لێی مێژووی تاوانێك كه
 

دێڕانهئه  رینووسه ئهم  ستوونهو،  لە  شم  "بەر  ڕۆژنامەی  )ستوونی  مااڵوایی" 
ند چه  و لهند جارڵكوو چهك جارێك، بهنه  خۆیان زانیوه  ركیئه  به  "کوردستان"(

لهبۆنه كه  وهمێكهخه  یبارهدا  تۆزیزه  ڕبوونیتێپه  به  بدوێن    رامۆشیی فه  مان 
نهنانیشێلـێ لهو،  به  كانییهده  ك  ههداهاتوودا،  بۆ   مێژووی  له  تایهتاههڵكوو 
و من   مینیا خهته  ر بههه  مهم خه. ئهوهمێنێتهده  زیندوویی  ر بهدا ههمانكهوهتهنه

ر  و ههتال  ووداوێكیڕ  قوربانییەکانی  ندییان بهپێوه  كه  نیه  مااڵنهو بنهو ئههاوبیرانم
و  ن ویژدانن خاوه  كه  یهسانهو كهئهموو  هه  می. خهیههه  وهییەیدا پڕ شوورهوكاتهله
بایهجوان  ریتهنه  له كه  كانیپیرۆزه  خهو  لهكهوهتهنه  لتوورینێو  ما  بنه  یان، 

و  خالقئه  و، لهكوردستان  ڵكیخه  زۆری  رههه  یزۆربه  و ئایینیدین   كانیئینسانییە
شارستانیناسراو  ڕێوشوێنە دنیاپهو  خهتسیاسه  میعاله  كانیهسندو  و  باتو 
 .بڕاوندانه شۆڕشگێڕانه تێكۆشانی

خۆیان بۆ   ژیانی  یسانهو كهله  سیكه  ٧  كییهستهر، دهوبهمهله  ساڵ  ٨  ینزیكه
رخان  ئێران ته  كوردستانی  یان لهكهلهگهیئازادیخوازانه  باتیخه  وپێش بردنیرهبه

  تووشی   بجهڵهنزیك هه  تێكۆشانیان، له  ندیڵبهمه  له  وهڕانهگه  كاتی  ، لهكردوه
،  شیان كردبێوهئه  بینیبن. گریمان پێش ده  كوردستانی  رێكخراوێكی  یپرسگه

تاقمێك    زێنن، هیبهماشێن داده  وان لهئه  یكدارهچه  ڵهو كۆمهو ئهیهم پرسگهئه
بهئیسالمی  یوه"بزووتنه  ناوی  به كه"ن.  بیانزانیبا  چلۆن  ههاڵم  كه سانێك    ن 
"رێكخراوی"رگه"پێشمه  ناوی  دانانی  ڕایرهسه لهخه  و  خۆیانسهباتكار"  و ر 

له ناویتێكۆشان  "كوردایه"ئیسالم"  ژێر  ئهتیو  و  تیانهخه  نوقمی  ندهوه"دا، 
 ێوشوێنه ڕرین  یت تایرهن سهئاماده  بوون كه  هوتهسیاسه  ناوی  به  و كاسپیخۆفرۆشی
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بهئەخالقییەکان پیرۆزهو  ئایینی  كانیها  نهئیسالم  نێو  نێو    كانیجوانه  ریتهو 
بات  خه  ئیددیعای  سانێك كهن كهڕ بكه؟ چلۆن باوه ژێر پێ  نهیان بخهكهتهمیلله

 مخۆریخه  به  خۆی  ن، تاقمێك كهكهده  وهوسانهچهو  و زۆرداریمسته  دژی  له
 و، بهدادهران لـێداگیركه  ڵگهله  كانیرهربهبه  و الفینێو كوردستان دادهكورد
و تیانه، درۆ، خهدزی  هێشتنیو نهئیسالمی  و رێوشوێنیخالقئه  وپێدانیبره   ناوی

دیارده پڕ شوورهمه  اتۆتهه  دیكه  دزێوی  یزۆر  تاوان دهیییدان،  ق  رحه ترین 
ئهبه دهوان  ئهنجام  هاوڕێدا؟  بهیانهم  بێگومان  نهمێشكیشیان  مان  ئههاتوهدا  و  ، 

بهكهیه  له  یسانهكه دیداردا  بهخۆش  یڕوو  م  به  زمانی  و  خێرهاتنیان  لووس 
ك  تر، یهعاتیند سهن، چهكهنییان دهێنوێڕیان  كهو بنكهرهك میوان بهو وهنكهده
ژوورێكییه  به بۆ  ده  دیكه  ك  بهنكهبانگیان  كهچه  و  سواریند  ریان  سه  س 
و ونو تهرارر قهسهو لهلیس نێو ته  نهیانخهو دهستن بهو القیان دهمو دهستو دهبن ده
وه  ستیبه نێچیرێكیپێشوو،  تهقیمهبه  ك   كۆماری  كانیئینسانكوژه  حویلیت 

  ؟!وهنهدهئێرانیان ده ئیسالمیی
 داننان به   ، وێڕای ئیسالمی  كۆماری  كوردی  و دژ بهئینسانكوژ  رێژیمی  ئێستا كه

  تاقمی   ستییر هاودهسهله  شیردهدا، پهمانو هاوڕێیانهس )*( لهكه  ٦  هیدكردنیشه
تاوانهله  ئیسالمی  یوهبزووتنه تهدا، الداوهم    ملی  خستۆته  یكهت كوشتنهنانهو 

  كۆماری   یان بهتهم خزمهئه  وهنهبكه  وونیڕ  و تاقمهئه  میراتگرانی  بێوان، دهئه
 وی پێنا  كورد له  لـیو گهدێموكرات  حیزبی  یان بهورهگه  تهیانهم خهو ئهئیسالمی

  كوردستانی   ڵكیو خهئێران  كوردستانی  دێموكراتی  ؟ ئایا حیزبیدا كردوهچی
دوژمنایه كردبووئه  تییئێران،  شهوانیان  لهو  یا  راگه  دژی  ڕیان  یاندبوون؟ 

خۆیان    و ئایینییییڕێكخراوه  ركێكیئه  ئێران به  رێژیمی  ت بهو خزمه  خۆفرۆشتن 
حیزبیده ئهدێم  زانن؟  تا  كێشه  وكاتهوكرات  تاقمهئه  ڵگهله  كییههیچ  دا  و 
 رێژیمی   به  تیخۆشخزمه  كهلهسهمه  واته. كهبووهنه  وهر كاریهسهبه  و كاریبووهنه

لهئێرانه چ  بووبێماددی  وتیسكهده  پێناوی  ، جا  لهدا  چ  "هاوپهبه،    تیی یمانهر 
بوونی"سیاسی و ئه  و جاسووسییتێرۆر  زگایده  ك كلكیوه  كخراوهڕێو  ئه  و 
 .بووبێ رێژیمه
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 كانی"ئینسانفرۆشه  ناوی  ق شایانیحه  به  " كهئیسالمی  یوه"بزووتنه  میراتگرانی
  و تاوانه ئه  نجامدانیئه  تییرپرسایهبه  كانیئاكامه  ڵگه"ن، چلۆن لهمهردهم سهئه
  كه   بێده  و فشارانه  وژمو تهاڵمێكیان بۆ ئهو، چ وهوهبنهوو دهڕورهبه  یهورهگه
  ڵكی خه  گشتیی  اڵم بیروڕایزانن. بهریان، بۆ خۆیان دهسه  خرێتهدا دهییەندم پێوهله

حیزب كۆڕسیاسییەکان  ڕێكخراوهو  كوردستان،  كۆمهو  ناوهڵهو   ندهو 
هێزئه  وهمووانههه  یڕووسه  له  كانمرۆڤدۆسته الیهو    تاقمێكی   كه  نانهو 
،  ئیسالمی   كۆماری  و ئینسانكوژیی  تێرۆر  زگایده  ستیو هاودهو كلكئینسانفرۆش

  دا، نابێ ده  خۆی  یوهمانه  به  دا، درێژهوانئه  باتیخه  كانیوتهسكهده  ریسێبه  له
  رۆڵه   ق بهرحهویش دهكان، ئهڵترین تاوانهپهچه  بن. ناكرێ  نگبێده  م تاوانهله

م  ئه ر خاكیسهك میوان لهوه كورد كه لـیگه كانیرهروهو نیشتمانپهدێموكرات
  ڕێوه "دا بهسیاسی  و "تیكۆشانی""ئیسالمی  ژێر ناوی  ژین، لهكوردستان ده  یشهبه

 و سزای خالقیو ئهسیاسی  یوهلێپرسینه  رانیان، لهبهێوهڕو به  راننجامدهو، ئهبچن 
 .وه، "مصون" )پارێزراو( بمێننهرانهروهدادپه
ئهئیسالمی  یوه"بزووتنه  یئینسانفرۆشانه  تاوانی  مێژووی  كه  یهورهگه  ندهوه" 

  ر دڵـی سه، لهو تاوانهگرتووش لهرچاوهسه  می. خهنابوورێ  كورد هیچ كات لێی
و رانبهڕێوهبه  یوكاتهتا ئهكا ههده  روا قورساییكان ههویژدانه   به  موو مرۆڤههه
 .تداڵهعه ستیده  درێنهده كهتاوانه رانینجامدهئه

لهیه (*) ئیسالمدوست،    ناوی  به  سهكه  ٧و  كێك  دوای   ٧داریووش   مانگ 
  و جاسووسی   تێرۆر  زگایدا دهكاتێك  ، لهئیسالمی  كۆماری  به  وهحویلدرانهته
  بۆ كوردستانی   وههێنابوویانه  یستیتێرۆر  پیالنێكی  جێكردنیبۆ جێبه  و رێژیمهئه

 .ژیسوئێد ده  و ئێستا لهكرد  ڕزگار  و خۆیرگرتوه  یکەلکت  رفهده  عێراق، له
باڵو بووەتەوە. (١٣٨٣ساڵی ) ی ڕۆژنامەی "کوردستان" دا٣٨٧لە ژمارە   

 



 

 

 



 

 

 
 
 

 ، میکۆنووس دادگای بڕیاری
 وهییەئیسالم كۆماری وێڵیته به ییمیشههه كییهڵهپه

 
  تی یالهئه  رزیبه  (، دادگای١٣٧٦  یلێوهخاكه  ی٢١)  ١٩٩٧  ئاوریلی  ی١٠  ڕۆژی

  ی تێرۆر)  میکۆنووس  یتێرۆر  یندهروهپه  له  وهلێكۆڵینه  ڕۆژی  ٢٤٦بێرلین پاش  
شهنه سادق  دوكتور  فهندیفكهرهمران  عه،  هومایوونیبدولیتتاح  و  اڵنردهئه  ، 

 ه تێرۆرو  ئه  رانیبهڕێوهبه  یبارهله  خۆی  كجاریییه  ڕیاری، بدێهكوردی  نووری
  كه  و تاوانبارانهك لهر یهحوكم بۆ هه یوهبڕینه بێرلین وێڕای یاند. دادگایڕاگه

جێبهكههتێرۆر  یخشهنه به  جێیان    كۆماری   كییه  پله  رانیبهڕێوهكردبوو، 
سه  ری)ڕێبه  ئیسالمی وهڕێژیم،  وه وهرهده  زیریركۆمار،  و  ئیتالعات  زیریو 

 .ناساند كههتێرۆر سڵییئه ریبهڕێوهبه به ت(یمنییهئه
 ڕەوتی  ها لهروهو ههخۆی  یرانهروهو دادپهئازایانه  حوكمی  بێرلین له  دادگای
 ی١٧  ساتیكاره  یباره  له  ڕاستییەکان  یوهدۆزینه  به  ر خۆیدا، ههكانیوهلێكۆڵینه
بهوهستهبهنه  وههمیکۆنووس  رێستۆرانی  یسێپتەمبر چۆنیه.    كاركردنی   تییڵكوو 
 موو دنیایو، ههقاو دا  دا لهخۆی  تییواوهته  له  ئیسالمیی  كۆماری  یتێرۆر  ماشێنی

یان ڵكوو ده، بهمیکۆنووس  رێستۆرانی  یتێرۆرر  ك ههنه  یاند كهگهتێ  ڕاستییەو  له
به جیهان، هه  ریرانسهسه  له  ئیسالمی  كۆماری  موخالیفانی  یدیكه  یتێرۆر   ر 
دراونئه  وهییەئیسالم  كۆماری  ڕێژیمی  هۆی لهنجام  ئاستی ڕووسه  و،    ترین 
  كار   ڕەوتیدا  یڕاست  . لهێژراوهڕیان بۆ داخشهو نهدا پالنتیوڵهو دهتیومهحكو

لێكۆڵینه ئاكامیكانوهو،  پیرۆزهنرخ  به  كاره  و  دادگایهئه  یكهو  ناساندنی و   ،  
چۆنیهرۆكنێوه بهجێكردنجێبه  تییو  ن  الیه له  تیوڵهده  یزمیتێرۆر  بردنیڕێوهو 

  بێرلین خاڵێكی   دادگای  بڵێین بڕیاری  كرێ، بوو. دهوههیی ئیسالم  كۆماری  ڕێژیمی
  قاودانی   و لهناساندن  له  بوو كه  ووداوانهڕو  ئه  گرنگترینی  كێك لهو یهرخانرچهوه
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بوو. ان ههتیی ڕهبنه  دا رۆڵیئیسالمی  كۆماری  یو ئینسانكوژانهیستیتێرۆر  تیماهییه
  م جۆره بێرلین به  دادگای  ییهرانهروهو دادپهئازایانه  م بڕیارهئه  گرنگیی  كرێده

 :ین بكه ندیڕیزبه
  بوو كه  تێرۆرمین  دوایه  و نهمین كهیه  نه  میکۆنووس  یتێرۆر  یوهئه  ڵگهـ له١
  كی م جار بوو دادگایهكهم یهاڵچوو، بهده  ڕێوهبه  وهییەئیسالم   ن كۆماریالیهله
و  خۆربهسه  زاییقه  سیستمێكی  نیخاوه  كه  ئورووپایی  گرنگی  واڵتێكی  رزیبه

ڕێژیمیرهبهموعته دهتێرۆرك  وه  ئیسالمیی  كۆماری  ،  ڕێبهناساندیست    رانی و 
  تێرۆر   ماشێنی  كییهرسه  ریڵسوورێنهو ههدارێژرنامهبه  به  شیو ڕێژیمهئه  كییهپله
 .برددا ناو دهو سیستمهله
  ڵێنی و بهولقه  دانی  ر له، ههكانیوڵهموو هههه  ڕایرهسه  ئیسالمی  ـ كۆماری٢

بازرگانیئابووری  كانیبواره  له  و كارهاسانیهاوكاری بهو  بگره ئه  دا  تا ڵمان   ،
  و بازرگانی و دیپلوماتیكتیمنییهو ئهسیاسی  جۆراوجۆری  یشهڕهو ههفشار  گاتهده
دادگا    كاری  ڕەوتی  پێشی  یتوانی، نهو واڵتهئه  ستانیدهو كاربهتوڵهر دهسه  بۆ

 .دا، ڕزگار بكاجیهان ئاستی ك لهییەی ڕیسوا  پێكهاتنی و خۆ لهبگرێ
به٣ ئهوهبێرلینه  داگای  بڕیاری  مێژوویی  حوكمی  هۆی  ـ  ههو،  بهو  و ڵگهموو 

پێكراوانه  ییەزانیار پێوهله  یبڕوا  وهییەندو  پۆلیس دهدا  دهست    زایی قه  زگایو 
كهئه دهڵمان  لهركهوتن،  زۆربهوت  به  یپشت   وهكرده  واویته  نزیك 

  ختێكی و پێتهر شارهه   له  ئیسالمی  كۆماری  یارانینه  دژی  له  كان كهیستییهتێرۆر
  كانی هتێرۆر  یباره  ر لهگهاڵم ئه. بهیههه  و ڕێژیمهئه  ستیچوون، ده  ڕێوهدنیادا به

وێنه  وهدیكه )ڤییه  یتێرۆر  بۆ  قاسملوو  شاپدوكتور  دوكتور  ختیار  به  ورون(، 
.  و..)رۆم(  قدینهد حوسێن  ممهحه)ژنێڤ(، م  ویجههڕ  )پاریس(، دوكتور كازمی

چه  حوكمی ده  دادگای  بڕیاری  شنیله  تهرنهبێرلین  لهچوون،  ر  بهنیا 
فه  تانیوڵهده  ندخوازییوهرژهبه بووه ، سویس رانسهئوتریش،  ئیتالیا  واتهو  و ئه  . 
بهبهله  تانهوڵهده ئابووری  كانیان كهجۆراوجۆره  و قازانجهندوهرژهر  و زۆرتریان 

ئاماده  بارزگانی خوێنیڕاستییەکانبوون    بوون،  دادپهقوربانییەکان  و    ری روهو 
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بهژێرپێ  نهبخه جۆرهو،  ڕێژیمهئه  م  لهیستهتێرۆرو  تكارجینایه  و  ست  ده  یان 
 .ت، ڕزگار كردوهداڵهعه
  وژی و ئینسانك هتێرۆر  رخست سیستمیده بێرلین بۆ جیهانی دادگای ـ حوكمی٤
ماهییهئێران  ئیسالمیی  ڕێژیمی  له به  تێكیدا  دێمۆكراسیئازادیخوازی  دژ   و 

واتهیههه  ویستنی ڕێژیمهله  .  لهو  كوشتنی  تێرۆر  دا  كهكه  بۆ  لك  سانێك 
دا  ر واڵتسهحاكم به  سیاسیی  سیستمی  تییان لهزایهو ناڕهخنهره  كه  گیرێردهوه
داواییههه ئازادماف   و  دهئینسانییە  ییەو  لهتێرۆرن.  كهكان  ئینسانكوشتن  و  و 

و قبووڵ  نێونەتەوەییەکانی  و كونوانسیۆنهیماننامهپه  زۆر له  ڕواڵەت  به  دا كهڕێژیمه
  ك شتێكی ڵكوو وه، بهند دانانرێسهو ناپهدزێو  شتێكی  ر بهك ههئیمزا كردوون، نه 

 .وهبینرێتهبۆ ده و ئایینیرعیشه وجیهیو تهكرێده یریسهپیرۆز 
زۆر    دانیو شاهیدیدادگادا  كاری  ڕەوتی  رباڵو لهبه  یوهلێكۆڵینه  هۆی  ـ به٥
  كۆماری   ڕێژیمی  یتێرۆر  ماشێنی  ڵسووڕانیهه  تییچۆنیه  ئاگایان له  یسانهو كهله

هههه  ئیسالمی پێدانانی  تیییارمه  بهها  روهبوو،  لهیهژماره  ددان  و  تاوانباران  ك 
وت  ركهده  ،دیكه  و هێندێك واڵتیڵمانئه  یكانتییهمنییهئهزگا  ده  زانیارییەکانی

یهتێرۆر  كه لهیزم    كۆماری   تییاڵتدارهسهو دهتسیاسه  كانیسڵییهئه  پایه  كێك 
دێنێ  ئیسالمی لهپێك  بۆوه ڕوودا  یڕاست   .  دههه  كهن  نیهادزگاموو  بنكه و  و  و 

، دیپلۆماتیك،  ، ئابووریسیاسی  جۆراوجۆری  ناوی  باـ    و ڕێژیمهئه  زراوێكیدامه
  زگای ده  شێكن لهبهـ یا    ر بێسهشیان لهت خێرخوازانهنانهو ته، ئایینینگیرههفه

جاسووسیتێرۆر ئینسانكوژییو  به  ئیسالمی  كۆماری  و  كهئه  پێییا    له   ركێك 
ناوهوورسه لهكراوه  بۆیان دیاری  وهاڵتهسهده  كانیندهترین  ئامانجخزمه  ،  و ت 
 .دان ئیسالمی كۆماری كانیستییهتێرۆری خشهو نهرنامهبه
  ئاستی   م لهدا، ههییوهتهنێونه  ئاستی  م لهبێرلین، هه  دادگای  ووییمێژ  ـ حوكمی٦

  ئاستی   یران كرد. له و قهژهنگهته  تووشی  ئێرانی  ئیسالمیی  دا، كۆمارینێوخۆیی
ئهییوهتهنێونه رێژیمهدا،  جگه ڕورهبه  وێنهبێ  كیییەڕیسوا  ڵگهله  و  بوو.    وو 

به  كانیگشتییە  نهیهڕاگه  یوهله بهڕۆژو  گشتیجیهان  ماوه  تیتایبهئاوا   یبۆ 
ئیسالمییان   كۆماری  تییوڵهده  یزمیتێرۆر،  وهو حوكمهئه  یبۆنه  به  ڕۆژندین  چه
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  ڵكی خه  گشتیی بیروڕای ژێر فشاری  ش لهئورووپایی  تانیوڵهده یقاودا، زۆربهله
  م حوكمه . ئهوهنهئێران بانگ بكه  خۆیان له  كانیفیرهدا ناچار بوون سهكانیانواڵته
له  وای نوێنهنیش درێژخایه  كرد  ههكانییەت رایهدا،  هه  موو جموجۆڵو  و    وڵو 

  كی ییەندپێوه  ر جۆرهو، ههداجیهان  واڵتانی  له  ئیسالمی  كۆماری  تێكۆشانێكی
  پرسیاری   یو نیشانهبكرێ  یریسه  وهگومانه  چاویبه  و رێژیمهئه  ڵگهواڵتان له

 .رسه بخرێته
  زۆر قووڵتری   وارێكیشوێنهبێرلین    دادگای  دا، حوكمینێوخۆیی  بواری  اڵم لهبه
ورهسهله خههاتووزاڵهوه  ڵكیخه  یر  تێكۆشانیباتو  و ئازادیخوازان  و 

  نێوەرۆکی بوو    مێژ  وان لهئه  دانا. دیاره  و رێژیمهئه  دژی  ئێران له  باتگێڕانیخه
رێژیمهئه ده و  بۆ  لهوتبووركهیان  ده  و  داوایان  بوو   ی ڵگهمهكرد كۆمێژساڵیش 

ناوهییوهتهنێونه حوقووقیسیاسی  نده،  قهو  له  كانیییەزای و  تاوانجیهان  و  و 
رێژیمهئه  كهتانهجینایه بێدهده  و  نهیانكا،  بهنگ  ئهبن.  ئه  یوهاڵم  كات  تا  و 

به لهساتوسه  وهداخهدیبوویان  رێژیمهئه  ڵگهودا  داپۆشینی یستهتێرۆر  و    و 
جێپێوێن ش رێژیمهئه  ینجهپهو  النیكانهتێرۆر  له  و  یا  نهكهدا،    گرتنی م 
دادپهئازایانه  ڵوێستیهه به  رانهروهو    ی ئازایانه  بڕیاری  رچوونیده  هۆی  بوو. 

  هاتووی زاڵهوه ڵكیو خهئوپوزیسیۆن ڕوانییمجار چاوهكهبۆ یه وهبیرلینه دادگای
ك بوو بۆ  تایههرهبێرلین سه  دادگای  ، بڕیاریوهوانهئه  یروانگه  . لهدیاتهئێران ه

ر  رامبهكان بهییەئاوایڕۆژ  تهوڵهده  نوێی  ڵوێستیو ههڕەفتارو  ندیپێوه  یكایه هاتنه
دڵگه  به بهئێران.  رێژیمی  یییەیڕیسواو  رم  له  بۆ  پێك جیهانی  ئاستی  ئێران  دا 

و  باتخه  وهزیاتره  كیییەتو ئازایهشبینیو گهو گوڕتین   ئێران به  ڵكیهاتبوو، خه
جینایهیستتێرۆر  اڵتدارانیسهده  ڵگهله  كانییرهربهبه   كۆماری   تكاریو 

و  بو  وهبێرلینه  دادگای  حوكمی  رچوونیده  دوای  وپێش برد. لهرهئیسالمییان به
یان  راشكاوانه  كیدا "نا"یه١٣٧٦  ردانیجۆزه  ی٢  ڵبژاردنیهه  ئێران له  ڵكیخه  كه
دهبه دواتریش    اڵتهسهو  كهناكبیرانڕووگوت.  فهسیاسی  ییەتسایهو  و نگیرهه، 

  انی ییەکو ئینسانكوژتجینایه  قاودانیله  ستیان كرد به ئازاكان، ده  نووسه  نامهڕۆژ
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  شێكی بێرلین پێشتر به  دادگای  كه  ئیسالمی  كۆماری  و جاسووسییتێرۆر  ایزگده
 .ئاشكرا كردبوو

  ئیسالمی   كۆماری  اڵتدارانیسهده  له  شهو بهئه  نووسیچاره  ینهرنج بدهرسهگهئه
  رده دا، پهمیکۆنووس  یتێرۆر  یندهروهو پهبێرلین   دادگای  كاری  ڕەوتی  له  كه
ماهییهسهله دروستییتكارانهجینایه  تیر  الدرا،  حوكمهئه  یان    زانیارییەکانی و  و 

بهندیپێوه حوكمهدار  دهو  بۆ  ههوێكهردهمان  ئه.    ی سۆنگه   له  یوانهموو 
بۆ    دا كهتێكرفهر دهههقاو دران، لهو له، ناویان هاتوههمیکۆنووس   یندهروهپه
هاتهخه خه  ڵك  دهپێش،  وه   وهسینگه  به  دیدهڕ  ستیڵك  یان  ماكهنان،   ی ك 
 و داوای ڵكخه  ر زاریسه  وتهركوت، ناویان كهو سهتو جینایهتێرۆر  كییرهسه

ئهمهموحاكه كرا.  بهمشهشه  جلیسیمه  ڵبژاردنیهه  له  ییەیڕیسواو  یان  ر  سهدا 
  دژی   دا لهكانییەخوێندكار  خۆپیشاندانه  له  یو دروشمانههات، ئه  نجانیفسهره

بوونهبه  یینهخامه ئیفشاگهوهرز  لهئازایانه  یەی ر،  و لاڵحیانفه  دژی  كان 
و ـ زۆر له  ییڕواڵەتند  رچهـ هه  رچاوالچوونیبهو له  و خۆونكردنكانیستههاوده

  كۆماری   یتێرۆر  ماشێنی  ریپێكهێنه  كانیزراوهو دامهزگاو دهندناوه  له  یسانهكه
مۆرهئیسالمی بهرهسه  یدا  ئهڵگهكین،  بۆ   مێژوویی   حوكمی  كه  ڕاستییەو  ن 
ورد    و شناختیریروهو دادپهتقیقهو حهیڕاست  یر بناغهسهبیرلین، له  دادگای

 .درا ئیسالمی كۆماری تییاڵتدارهسهده میسیسته له
 م حوكمهاڵم ئه، بهدا رابردوهبیرلین   دادگای  یحوكم  رچوونیر دهسهبه  ساڵ ٧
وههه یهر  لهك    میکۆنووس   یتێرۆر  قوربانییەکانی  یماڵهبنه  كانیكیلهوه  كێك 

. ئێستایه  مییردهسه  شێك لهڵكوو به، بهنیه  وه ڕابردوو  به  ندیی، پێوهتیگوتوویه
  ی تێرۆر  رییوهبیره  . چونكهرهبهموعته  وزۆر هۆ، بۆ ئێستاش زیندووبه  م حوكمهئه
  ویژدانی   ، لهوهییەئیسالم   كۆماری  هۆی  ئازادیخواز به  زاران مرۆڤیو هه  دانسه
 . حوكمی وهتهماوه  زیندوویی  دا بهئێران  یوهرهو دهئێران  كان لهئینسانه  ریبهخهبه

  ئێستا، چونكه   میردهو سهمڕۆئه  تیواقعییه  له  شێكهبهبیرلین،    دادگای  مێژوویی
وهێ ب  دادگای  یوانهئه دهرلین  ،  ئیسالمی  كۆماری  یستیتێرۆر  اڵتدارانیسهك 

لهسهده  ویروا جڵه، ههناساندنی بهئێران  اڵتیان  لهیهوهستهدهدا    ر كوشتنی سهو، 
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 له   شێكهبێرلین به  دادگای  مێژوویی  وامن. حوكمیدهریارانیان، بهو نهموخالیفان
چونكهئه  تیواقعییه به  ئورووپایی  تانیوڵهده  مڕۆ،  ئێستاش    پێشی گرتنه  تا 
  له   تڕۆكرانی  روا پێشی، ههو رێژیمهر بهرامبهبه  سازشكارانه  ڵوێستیو ههتسیاسه
فڕێدرانداییوهتهنێونه  یڵگهكۆمه زبڵدانی  یو  نێو  له  بۆ  خهالیهمێژوو    ڵكی ن 
 گرن.، دهوهمانهكهواڵته

 موو ئۆگرانیو ههئێران  ڵكیخه  یروانگه  بێرلین له  دادگای  مێژوویی  حوكمی 
  بكرێته   بێو، دهرهبهو موعتهروا زیندووهه  وهتهقیقهو حهریروهو دادپهتداڵهعه

  تیی سایهیان كهده یتێرۆر یندهروهپه یبارهو بڕیاردان لهوهلێكۆڵینهك بۆ یهبناغه
دهڕۆژ  كانیشاره  وختپێته  له  ئێرانی  ئازادیخوازی بۆ    بناغه  بكرێته  بێئاوادا. 

بهبارهسه  ئیسالمی  كۆماری  انیڕێبەر  كردنیدادگایی زاران هه  نێوبردنیله  ت 
كه لهكانندیخانهبه  له  مرۆڤ  بهدا  بردن،  رفاندیانن ڕ  ۆژیڕ  نێویان  و  وون 

  )كیفرخواست(ێكی   ك دادخوازیوه  بێده  م حوكمهروشوێنیان كردن. ئهسهبێ
لهبهموعته دادگاییجیهانی  یادهڕ  ر  بۆ  رهیینهخامه  كردنی  دا،  ،  نجانیفسه، 

 و رێژیمه ئه  مڕۆی ئه  ودوێنێ  ستیدهاڵتبهسهدان دهو سهیانو دهتیحیان، ویالیهالفه
ر  سه دا، بهمكوت كردنو دهو تۆقاندنتێرۆرنا  پهر ئێستاش لههه  كه  كار بهێنرێبه

 .نكهده واییرمانڕهدا فهئێران و واڵتی ڵكخه
 یادی  وه ڕێزه  به  دارلین ێ ب  دادگای  ژووییمێ   حوكمی  رچوونیده  یساڵه  ٧  له
ههمیکۆنووس  ساتیكاره  هیدانیشه  یزمیتێرۆر  ستیده  قوربانییەکانیموو  و 

دا، ساڵو  وانیش زاران ساڵو بۆ ئههه  ناردنی  ڵگه. لهوهینهكهده  ئیسالمی  كۆماری
  بێ   نێرین كهده  رانهروهو دادپهو ئازاتخوازقیقهههركناس،  ئه  و مرۆڤه موو ئهبۆ هه
هه  له  وهمینهسڵه یارمهترسو  شهڕههیچ  فشارێك،  بهو   ی وهوونبوونهڕ  تییان 
به  ،و  ت كردداڵهعه  چوونیڕێوهو بهتقیقهحه   بڕیاری   رچوونیده  هۆی  بوون 

   .بیرلین  دادگای یو ئازایانهمێژوویی
 .باڵو بووەتەوە ١٣٨٢ساڵی  ی ڕۆژنامەی "کوردستان" دا٣٨٧لە ژمارە 

 



 

 

 
 

 !!"كانپیرۆزه تهجینایه"
 

له یه  له  (٢٠٠٠)ئاگۆستی  ١٣٧٩ی  الوێژگه  ی٧  ر، ڕۆژیوبهمهلهساڵێك     كێك 
نێو    له  " كهفسانه"ئه  ناویبه  ساڵه  ٣٠  ژنێكی  رمید، تهشههمه  شاری  كانیكهڕهگه
فڕێپێچرابوو  وهموكتێكه  تكهله دۆزرایه  و  ئهوهدرابوو،  جگه.  ـ  كات  و  له   و 
لهده  یسانهكه ههكهتهجینایه  ستیان  كهدا  هیچ  نهبووـ  قهئه  زانییدهس    تڵه و 
  كانی هڕەش  " چارهفسانهو "ئهبێده  شنهو چهله  یدیكه  تیندین جینایهچه  تایرهسه

یهڵكۆمه  یدیكه به،  بهكیه  دوایك  له خنكێندرێن خۆیان ده  رییڕووسه  دا،    و 
نێو جۆگهقه یا ههكانقاناوه  ولهراغ ڕێگا،    كێك له ڕهگه  یدیكه  ر شوێنێكیو 
وتوو جارێك،  ند حهر چههه  اڵم دواتر كهدرێن. بهده  د، فڕیشههمه  كانیكهڕهگه
ك یه  زۆریشیان به  یزۆربه  ـ كه  وهدا دۆزرایهو شارهر له، ههدیكه  ژنێكی  رمیته

لێ  شێوه فڕستێندرابووئهگیانیان  له  ێو  گومان  ـ  نهوهدرابوون  كهدا  و ئه  ما 
  پێی و بهیهیان ههرچاوهك سهو یهنتێرۆرو  تڵقه  له  تازه  كییهزنجیره  تانهجینایه

 .چن ده ڕێوه، بهرنامهبه
كه  مجارهئه  یزنجیرەییەکان  تڵهقه  قوربانییەکانی م  كه یه  ساڵڕۆژی  له  ڕاست  ـ 

لهتڵقه ـ ههپهس تێت كهبیس  دا  له  یو زۆربهموویان ژنڕین    باری زۆریشیان 
كانیان  رمهته  م وتارهئه  نووسینی  تا كاتی  یسهكه  ٢١و  لێك نزیك. له  وهنهمهته

نهوهتهدۆزڕاونه دووانیان  ههبێ،  له،  فڕێ نکوژراو د  شههمه  موویان  دڕاون.   و 
و و لێدوانراپۆرت  یگوێره  . بهیهدا هه  نییەکانقوربانێو    ش لهدیكه  وێكچوونێكی

دامپۆلیس   كانیوهلێكۆڵینه دهو  پێوهو  راگهكانندیدارهزگا  كان،  گشتییەنهیهو 
  تێكڕا به   : بهیهكیان ههك یهو زۆر وهمكه  كیڕابردوویه  کوژراوەکان  یزۆربه

باڵوكردنهشفرۆشیله كردهددیرموخه  واددیمه  یوهو  لهناته  یوهو    ڵ گه با 
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  ند جار لهجارێك یا چه  وهو هۆیانهو به ریك بوونخه  وههئەخالقییەکان   ڕێوشوێنە
 .ابووکرێیان لوهێكۆڵینهو لگیرابوون وهئموورانهن مهالیه

ناویان   کوژراوەکان  و ڕابردوویئاكار  شێك لهك بهوه  یو تاوانانهئه  نێوەرۆکی
ماهییههاتوه نیازیكانتڵهقه  تی،  به  و  ده  هاسانی  بكوژان  ئهكهئاشكرا    ی وانهن. 

دا  شانهڕهو چارهناهپبێ  ژنه  ڵهو كۆمهئه  كییه  دوای  ك بهیه  كوشتنی  ستیان لهده
بهیههه ئه  یاڵیخه  ،  به  رعیشه  ركێكیخۆیان  نهی  )امر  و  منكر(   معروف  از 
  یه هه  اڵم كێرن. بهبه  نێوساد لهفه  یماكه  وێیانهده  م جۆرهو بهنن یهگهده  جێبه
  س ،"له ن كهیاڵكوو دهو دووان، به كك یهویش نهمرۆڤ، ئه  كوشتنی كه زانێنه

  به   یوانهئه  ڕەزامەندیی  ستهێنانیدهو وه"رعیشه  ركیئه  یاندنیگه  جێبه  پێناوی
 "فتوا" له   رگرتنیوه  بێ  ن، بهكهت دهدا حكوومهڵكر خهسه  به  ڵاڵوهئه  ناوی

بهبیزههمه  عێكیرجهمه هاوكارییپشتیوانی  له  دڵنیاییبێ  و  دهدام  و  زگا  و 
،  نیه  ڕاست  م ئیددیعایهر ئهگه. ئه، مومكین نیهتهو حكوومهئه  كانیهجۆراوجۆر

  دوای ك بهیه  كوژرانی  یوهو پاش ئهتڵقه  ١٩  نجامدرانیو ئهكساڵیه  دوای  چۆنه
واڵت   یوهرهو دهنێوخۆ  له  تییمرۆڤایه  ، ویژدانیزێنهدڵته  و شێوهكان بهژنه  كییه

و  جاسووسی  زگایو ده مان"زه  ئیمامی  و نیشانیناوبێ  ربازانی"سه  ژاند، تازهدا هه
ئینتیزامیپۆلیسی بهو  و وهدۆزنهده  تاڵنهو قهئه  سلییئه  خۆیان عامیلی  ئیددیعای، 

ئهده لهیگرن؟!  كهشارێك  ویش    كۆماری   ریرێبه  زێدی  كه  وههۆیه  وبه  دا 
مهییەئیسالم لهشیعه  میشتههه  ئیمامی  دیهڕق و،  ههوتوهڵكههه  وێكان    میشه و 
  تی تایبه  گرنگیەکین،  كهده  تێ  ڕا روویالوه  ران لهتكهزیاره  زۆر له  كییهژماره

عا  ئیددی  اوێك كهرـ گی  ناییحه  عیدیسه  ش كهوهر ئه! ههدرێده  یكهتهمنییهئه  به
لهبهله  خۆی  ستیده  به  یهکوژراو  ٢١و  له  ١٦كا  ده ـ  بردوون  م كهیه  ین 

شانازیكانوهلێپرسینه وهده  خۆی  كانیتهجینایه  به  دا  جێبهكا،    كردنی   جێك 
 ١٥٠گیرابام، نیازم بوو  ر نهگهئه  ڵێو دهباناویان ده  و ئیسالمیئایینی  ركێكیئه
  وانه و لێكۆڵینهو گرتن ئه  زانێده  یهوه ئه  بكوژم، مانای  ژنانه  و جۆرهله  دیكه  سیكه
ههین ڕواڵەتو  فشه  موویهه "سهروهو،  لهسكهعه  عیدیك  جێبهسهر"یان،    جێ ر 

هاوده!  رعیشه  ركیئه  كردنی "لهئیمامی  عیدیو سهلالحیانفه  كانیستهو   یان 
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و  نناكهویش هیچ لێكرد، ئهنه"هیچ لێئیسالمی  نیزامی  دوژمنانی  نێوبردنیلهر  سه
  رێزیشی  یهوانه، لهكانیسپێردڕاوهئهپێ ركهئه زۆرباشی بردنیڕێوهبه ت بهبارهسه
 .بگیرێلێ

كه بهله  ژنانی  یتڵگهقه  ئێستا  ـ  تووڕهڕق  یوهكۆبوونه  هۆی  شفرۆش    یی و 
ـ بۆ تاران    و شارهله  ژنكوژی  سلییئه  عامیلی  و ئاشكرا بوونیدشههمه  ڵكیخه

واڵتیش،    یدیكه  كانیورهگهو شارهو شارهله  كرێده  بینیپێش ،  وهتهاوهرگوێز
.  داوه  ڕوویاند  شههمه  له  بین كه  تاڵنهقه  شنهوچهله  دیكه  كییهزنجیره  شاهیدی

كههه بهشههمه  له  روا  چاوهنائاسایی  تێكیحاڵه  پێكهاتنی  دوای  د،    وانیی ڕو 
خۆیان   یوتهبه  ئینتیزامی  هێزی  ستانیدهڵك، كاربهخه  تووڕەییو  ڕق  یوهقینهته

كۆله  ژنی  ٥٠٠ نیهوهكردۆتهشفرۆشیان  دوور  دوای دیكه  كانیشاره  له  ،    ش 
ههحشهوه  ویجه  پێكهێنانی ئهت،  كارهر  دهبكه  و  بێگومان   ستانیدهاڵتبهسهن. 

ئههه  كه  ئیسالمی  كۆماری  رستیپهكۆنه جۆرهموو  و  ستداربهمه  تهجینایه  و 
ئیشارهرمانفه  به  سازماندڕاوانه مههوان دئه  یو  له رجۆ  ستیبهكرێن،    اوجۆریان 

بهیههه  تانهو جینایهئه  نجامدانیئه له.  ئه  اڵم  لهنێو  دووانیان  دا،  موویان هه  وان 
 :رچاوترنبه
هێندێك    و دانیئیسالحات  باسی  كه  یهوانهنگ كردن بهیدان تهم مهكهیه  ستیبهمه

ن وانیشان بده  وێیانهو دهنكهدا دهۆراوجۆرج  بواری  هاونیشتمانان له  به  ئازادی
جۆرهئه  گۆڕیهاتنه  ئاكامی  له  كه لهداوایانه  و  كاربوونیسهو  و  ت وڵهده  ر 
 .داگرتوه ساد واڵتیدا، فهكانییەئیسالم  ڕێوشوێنە ند بهزۆر پابهنه جلیسێكیمه

  بی زههمه  مارگرژیده  اڵنیكۆمه  و پشتیوانییرنجسه  ست راكێشانیبهم مهدووهه
  و دیفاع له خالقیئهو بێسادفه  ڵگهله  و شێلگیرانهتوند  كانییرهربهبه  ژێر ناوی  له

 و دابڕانی"ریزش"  له  پێشگیری  وێڕای  جۆره  متا به  كان دایهیەئیسالمی   ڕێوشوێنە
و ركوتسه  له  دیكه  كییهورهده   یوهكردنه  نگرانیان، ڕێگا بۆ زاڵالیه  پتری  وهله

 .نخۆش بكه واویته  ، بهقانوونی و بێملهوڕی
و  ددیرموخه  واددیمه  و قاچاغیشفرۆشیو لهسادفه  گرتنیرهپه  ڕاستیاڵم ئایا بهبه

  ركردنی ده  ن، یا بهو دیاردانهئه  قوربانییخۆیان    سانێك كهكه  كوشتنی  ئیعتیاد، به
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بڕیاریكۆمه "ئه"فتوا"  یگوێره  به  ڵكۆمه  بردنیبەڕێوەو  وتیژتوند  ڵێك  " مرو 
ر گه؟ مهبێبڕ، ده ، خاشهبیزههمه  و وشكهمارگرژده  ڵێك ئینسانیكۆمه  قل"یو"عه

له زیاتر  ده   ئێران  له  ییهدوو  س  ڕابردوو  به دائیسالمی  نیزامێكی  ریێبهژێر    و 
ندین  ر تا ئێستا چهگه؟ مهچووهنه  ڕێوهبه  و نیزامهئه  كانیڕێوشوێنەو  یاسا  یگوێره
ساد بوون، وێران  فه  ندیستان ناوهدهكاربه  یوتهبه  یو شوێنانهكهڕو گهجار ئه

  زارانیان تووشی و ههکراونگسار نهنسه  خالقیئهبێ  تاوانی  یان ژن بهو دهکراوننه
لێشه نهدرانلالق  زیندان  ئه و  ك  وه  بییزههمه  شارێكی  له  چۆنه  دیبوون؟ 
گیرێن؟  سیان دهكه  ٥٠٠ك رۆژ  یه  به  زۆرن كه  ندهوهشفرۆش ئهله  د، ژنانیشههمه

چۆنه كه  شاری  كه  یا  و  ئه  ریزۆ   یزۆربه  كردنیردهروهپه  كۆیمه  قوم 
ئیسالمیین،    كۆماری وباریكار  ریڵسووڕێنهو ههربهڕێوهمرۆ بهئه  كه یهئاخوندانه

كههه  به لهزاران  لهراكێشاوه  خۆی  بۆالی  شفرۆشیله  ژنانی  س  ناوی  و   ژێر 
 ن؟دهده شفرۆشیله به "دا درێژه"سیغه

ئهئیسالمی  كۆماری  ستانیدهاڵتبهسهده نهێنی  به  یوانه،  یا    وی جڵه  ئاشكرا 
له  یزنجیرەییەکان تڵهقه  رانینجامدهئه مهتاران  ژنان  بهشههو  به یهوهستهدهدیان    و 

و  ئه  كوشتنی  ن فتوایدهخۆیان دهق بههه  وهئیسالمه  پیرۆزی  و ئایینیدین   ناوی
و  وهلێپرسینه  س زیاتر شیاویموو كههه  له  ن،ربكهده  نوایانهئهو بێوماولێقه  ئینسانه

لهسزادانن  ئهیڕاست   و  قهگهدا  بێر  فهپیسی  یماكه  رار  لهو  مان كهواڵته  ساد 
ر  به   ر لهك هه. نهمهموحاكه  پای  وان بكێشرێنهمووان ئهپێش هه  بێ، دهوهبسڕینه

كا، دوو ده  سكیان لهس دهم كهدا، كهیخالق ئه و بێداوێنپیسی بواری له یوهئه
  و به اڵتسهو دهدین   خۆیان له  تییتایبه  یشتنیتێگه  به  كه  و هۆیهڵكوو زیاتر بهبه

كۆنهوتچه  تهسیاسه واڵتیرستانهپهو  تووشی  كانیان،    رۆژگارێكی   ئێرانیان 
ناچار  یان بهرۆژانه  بۆ بژیوی  یكهڵكهخه  زۆر له  شێكیبه  كه  كردوه  ڕەش  ندهوهئه
  .نبهده شفرۆشینا بۆ لهپه
 

"تاوانی ناوی  )*(  مقدس(  )جنایت  لهیه   پیرۆز"  "رضا   كانیفیلمه  كێك 
  كۆماری   كانیهتێرۆرو  تجینایه  یباره  ر لهوبهمهله  ند ساڵچه  كه  "یهزادهعالمه
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لهكردوه  ، دروستیئیسالمی بهسهله  یردهپه  زادهدا عالمهفیلمهو  و  لهر  و  شێك 
  خۆیان له   یقسه  و بهلال ئه  ناوی  به  و رێژیمهئه  رانیبهڕێوهبه  كه  الداوه  تانهجینایه
 !نجامیان داوهئیسالم دا ئه پێناوی

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 !ریحشیگهوهو قیدڵڕه دیتنی اهاتن بهڕ
 

دیاردهڕك،  یهوهكرده  یوهدووپاتبوونه یا  بهیهووداوێك  ـ  كیش  یهادهڕر  ههك 
و واڵهه  یتاییتا پهپه  یوهباڵوبوونه  وهدیكه  كیالیه  و، له  كالیهـ له  ناخۆش بێ

دا،  كانگشتییە  نهیهڕاگه  له  وانهو كردهداوڕوو  و جۆرهئه  كانینهو دیمهاپۆرتڕ
و  داوویان دهڕن  گمهده  و بهپێشتر جاروبار  یڕووداوانهو  ن ئهكهمرۆڤ ده  وا له

ر  سهجارانیان له  یییەرو كاریگهژاند، ئهیان ههده  توندی  ، بهوهیهم بۆنهر بههه
و ویژدانیان    ستپێشتر هه  یوانه، ئهرهبه  رهبه  دێ  لـێ  . وایمێنێنه  و بیری  ستهه
  ش كه وانهت ئهنانهبوو، تهت دهحهو ناڕه بریندار توندی به ڕووداوانه م جۆرهبه
، پێیان وانهله  وویڕ،  ڕووداوانهو  دیارده  و جۆرهئه  كانیو ئاكامهشهڕهو ههترسیمه

و خۆیانیان  نیریان بكهخۆیان سه  ژیانی  هاتوویچارنهله  تێكیك واقیعییهو، وهڕابێن 
كۆمه  ڵگهله كارهئه  كه  ێکڵ بگونجێنن.  تێدا  ساتانهم  ههده  ڕووشیان  ها  روهدا، 

، ست بوون، بێزاریر ههسهو لهو، ئه  ادێن ڕم پێیان  م كهگشتییش، كه  بیروڕای
 .داده ییمكه  یان نواند، لهدا دهییەندم پێوهجاران له  یڵوێستهو ههوهدژكرده

ندین  چه  ئێران كه  كوردستانی  یدیكه  رانیو تێكۆشه  دیموكرات  حیزبی  له  ئێمه
ده  كوردستانی  یڕیوهپه  ساڵه بووین،  بهتێرۆرتوانین  عێراق  و  قكوژرانناههو 
  كانی دهوهنه  كوردستان له  یشهم بهو هاوڕێیانمان لههاوبیران  یزلوومانهمه  رگیمه
دا، كانم جارهكهیه  و لهر پێشترگهئه  كه  وهبێنینه  ك نموونهدا وهڕابردوو  ییهده
لهشه بێزارییتفرهنه  پۆلێك  و  كانرهروهنیشتمانپه  ییەسیاس  ڕێكخراوهنێو    له  و 

بۆ   وانیئه  ندییو هاوپێوهردیو هاودهو سۆزخستده  ڕێدا وهڵكخه  اڵنیكۆمه
دان جار  و سهیانده  هۆی  كێشا، دواتر بهادهڕ  قوربانییەکان  یماڵهو بنهئێمه  الی

  كه ساته، كارهئێرانی  كوردی  ئازادیخوازانی  لێكرانیقهو تهتێرۆر  یوهدووپاتبوونه
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شتێكیوه سهئاسایی  ك  كهكراده   ریی ،  و ربڕین ده  بێزاری  فوكوڵیو 
 .، نیشتبۆوهقوربانییەکان ڵگهله ندیو هاوپێوهردیو هاودهحكوومكردنمه
لههه لهڕ  ییهده  ر  ئهلجهئه  ابردوودا،  كهزاییریش،  شهكه  وكات  ههم  بوو  و 

و ندهدا نهندێكرمهو هونهرنووسه  ك، یا ماڵهیهر دێسهكان بهوهتوندڕه  ییەئیسالم
مندااڵن،   شكاوی  زمانی  ووستاق وهمۆڵهبه  رچاویبه، لهڵاڵوهئه  پیرۆزی  ناوی  به

  شنه م چهئه  یباره  واڵێك لههه  ر كهتادا ههرهسه  بڕن، لهرنهكانیان سهو بابهدایك
لهرییانهحشیگهوه تهڕادیۆ  ،  ده  كانڕۆژنامهو  نویزیۆلهو  مرۆڤ  بۆوهباڵو   ،

  له   بێر نهنووسین، هه  زمان، به  كرد بهده  زیو حههاتدا دهشله  به  مچوڕكی
لهخۆی  پاڵ بهبكا  ردیهاوده  قوربانییەکان  ڵگهدا،  له  و  كان  جۆره  جۆرێك 
بێزارییتفرهنه  یوهاڵم دووپاتبوونهبه  .رببڕێ، دهییەقدڵڕه  مووهم ههله  خۆی  و 

  نی و دیمهڕاپۆرتو  واڵهه  مرۆڤ له  و مێشكیو گوێچاو  و پڕبوونیكانتهجینایه
و  وارشوێنه  ر بهرامبهبه  گشتیی  و بیروڕایرو خوێنهرو بینهكان، گوێگرساتهكاره

 ." كردبوووان، "واكسینهئه كانیییەركاریگه
بارهله  نموونه ئه  وهو  توندزۆرن.  تهوتیژیو  هێرشوهقینهو  پهو    الماره و 

فهئیسرائیلی  وانیتوندڕه  یخوێناوییانه زه  ستینیلهو  وهبۆ  لهبر    ڵكی خه  شاندن 
پهیه بردوه كتر  بۆ  تردا  ورهگه  كییهچوارچێوه  له  یر جارهو، ههنیبهو ده نایان 

كن  ییەرحشیگهو وه  و توندوتیژییزمتێرۆر  له  دیكه  كییه، نموونهوهبنهپات ده دوو
  "خێڵی   له  یوهدوور بڕۆین؟ ئه  چی. بۆاهاتوهڕپێیان    مهردهو سهئه  مرۆڤی  كه
 ولێر شاهیدیهه  له  قوربان  جێژنی  ڕۆژی  و لهشوبات  كییه  دا، لهیڕوو"  مهحه

له لهركووككه  بووین،  شارهغدابه  و   خانیڕوو  دوای  عێراقی  یدیكه  كانیو 
له ەپت ێ س   ی ١١  یكهساته، كارهوهبنهدا زوو زوو دووپات دهعس به  رێژیمی   مبر 

 ڕۆژند  چه  گرتنی  بارمته  مادرید، به  ر لهفهنهمهشه  یویستگه  یوهقینهنیویۆرك، ته
منداڵیسه  ریوبهمهله نوێنگهبیسالن، هه  له  قوتابخانه  دان   ڕیپه  وئه  یموویان 

دڵڕه ییدڕنده بهئاماده  سانێكن كهكه  قیو  داخێك  رپه  یوهخواردنه  هاسانیی  ن 
مرۆڤه  لهبێتاوانه  ئاو،    واكانی ناڕه  ییەسیاس  ستهبهمه  وپێشبردنیرهبه  پێناوی  كان 

 ژێر پێ   تهجۆرێك خراونه  ت بهو جینایهتاوان  كانین. سنوورهنێو ببهدا لهخۆیان
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پێیان رێ  به  ئەخالقییەکانو  ئینسانی  ڕێوشوێنەو،     نی دیمه  ، كهخراوهجۆرێك 
بێسڤیل  مرۆڤه  ربڕینیهس لهتاوانهو  ئینسانكوژهالیهكان،    به   وهكانهن 

دهئینتێرنێت  له  وهییەڵمااڵوههڕوو پیشان  مندااڵنیدرێدا  موو  هه  له  ریبهبێ  ، 
  وه "یه"شانازی  و، تاوانكاران بهوهقێندرێنهتهدا، دهنێو پۆل  و لهنێو پاس  تاوانێك له

 .نن یهگهادهڕیان كهتهجینایه نجامدانیئه ڵیواهه
 و بیروڕای تیمرۆڤایه  اهاتنیڕ،  ییەیدڕنده  مووهو ههئه  ستاندنیئهرهپه  ترسیتر لهپڕمه

كا وا ده  اهاتنهڕم  . ئهو ئینسانكوژانهیستانتێرۆر  رییحشیگهو وهتجینایه  به  گشتی
بهنگاوههه بۆ  دۆزینهكوژیشههڕو  تێرۆر  ڵگهله  كانیرهربهكان  و  وهو 

، سست  ییەو توندوتیژییو دڕندهقیموو دڵڕهم ههئه  كانیهۆیه  ركردنیسهچاره
،  بگیرێ  ریحشیگهوه  تكردن بهو عادهڕاهاتن  و  پێش به  كرێببن. نازانم چۆن ده

، وانهكرده  و جۆرهله  ییو تووڕهڕق یبڵێسه  ڕاگرتنیبۆ زیندوو    ڕێگایەک  ڕەنگە
جێگایههه  له  بێ  وهئه وهر  لهده  ووڕك  ییەرحشیگهك  خۆمان    جێگای   دا، 

دایكقوربانییەکان یا  باوك،  خوشكو  براو  كچو  كوڕو  خۆشهو  و ویستو 
  یی ورهو گهقووڵی  ست بههه  وهموو وجوودمانههه  دابنێین تا بهوان  ئه  زگیرانیده

بكهساتهكاره شانبهكان  لهڕەشو كائه  شانیین.  بیرێك    كه   وهینهبكه  و هۆیانه، 
  گرووپەو  و تاقمستهده  نابردنیو پهوتیژیو توندیزمتێرۆر  ڵدانیرههبواریان بۆسه

بارجیاوازه بۆ  خۆكوژیگرتن   متهكان  كوشتنیو  بێتاوان،  ئاسایی  ڵكیخه  و  و 
  ك كه ییەق و ناههزۆرداری  شنهرچههه  دژی  ڵبڕین لهنگ ههده  . با بهخۆش كردوه

 پشتگری  ، بهكرێك دهییەتمایهو كهنگێكرههزێك، فهگههڕك، ئایینێك،  یهوهتهنه  له
  كی، چهك زۆردارانه، نهرانهروهدادپه  كییهر بناغهسهان لهككێشه  جێبوونیجێبه  له

ئهده  له  ریحشیگهو وه یزمتێرۆر تاقمانهستهو دهتوڵهو دهست    ر كه دهبێنینه  و 
ملهوڕیزۆر  به  وێیانهده توندوتیژیو  لهو  كان،  بێتاوانه  ئینسانه  نێوبردنیو 

 .دی كانیان بێننهویسته
ی ڕۆژنامەی "کوردستان" دا باڵو بووەتەوە. ٣٩٧لە ژمارە   



 

 

 



 

 

 
 
 

 ئێمه شیهاوبه تیرپرسایهمنتر، بهئه جیهانێكی
 ( وەرگێڕان لە فارسیەوە)

 
  وه تهنه  ڕێكخراوی  گشتی  ن( سكرتێریالیه)ڕاسپێردراو له  رزیبهپایه  یكومیته

ڕۆژیوهكانهكگرتووهیه   ی باره  له  ڕاپۆرتێكی  ینوامبر  ی٢٩  ممهشهسێ  ، 
قهشهڕههه گۆڕانهیرانهكان،  و  باڵو كرده  كانیكان  ئهوهجیهان  ڕاپۆرته.   كه   م 
،  ژاری ، ههكانهكگرتووهیه وهتهنه ڕێكخراوی كانیگرنگترین ڕاپۆرته كێك لهیه

چهتیبرسیه تێرۆریزم،  ئایدزڵكوژهكۆمه  كه،  شه  كان،  به ییەنێوخۆی   ڕهو    كان 
 .نێمڕۆ دادهئه ر جیهانیكان بۆ سهڕشهگرنگترین هه

ر  سهله  "یئێمه  شیهاوبه  تیرپرسایهمنتر، بهئه  "جیهانێكی  ناوی  دا كهم ڕاپۆرتهله
: جیهان دا هاتوه  تێرۆریزم له  یشهگه  له  ڕوو  ترسییمه  به  ، پاش ئاماژهدانراوه
كان  كگرتووهیه وهتهنه ندامیئه واڵتی ١٠ ر زیاتر لهبۆ سه لقائیدهئه كانیهێرشه

 واڵتانی   له  و ڕێكخراوهئه  كردنی  هەڕەشە  ریجیهان دا، نیشانده  یچوار قاره  له
 .یهو ڕێكخراوهئه كان و خودیكگرتووهیه وهتهنه ندامیئه

لهروههه  كهڕاپۆرته ڕادیوئهناوكی  مادده  كۆنتڕۆڵكردنی  بواری  ها  كتیڤ،  ، 
 كردوه  و داوای  گۆڕێ  وههێناونه  خۆی  كانیییەدا، ڕاسپێرو میكڕۆبی  شیمیایی

 .پێویست بنرێن  شساغییله نگاویهه هەڕەشانەم له پێشگیری ستیبهمه به
، ناهومێدی  پڕاوپڕ له  كیوایهههوش كه  تێرۆریزم له   كه  وهبه  ئاماژه   ڕاپۆرت وێڕای

  مافی   و پێشێلكردنی  وی، توندڕهسیاسی  ركوتی، سهژاریپێكردن، هه  تیسووكایه
ڕا،  وهرهده  له  كان و داگیركاریییەیناوچه  كێشه  ریژێر سێبه  ها لهروهمرۆڤـ و هه

جێگیر   بواری  لهواڵتان    الوازیی  كان لهتێرۆریسته  كه  نێیهگهكا، ڕادهده  شهگه
  .گرنردهوه کەلک دا، زم و قانووننه كردنی
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الیەن    رزیپایەبه  یكومیته لە   وهتهنه  گشتیی  سكرتێریڕاسپێردراو 
  بێ ده  یكهگشتییە  و سكرتێره  م ڕێكخراوهئه  كه  سپاردوه  ڕای  ،كانكگرتووهیه

  ییە م ستراتیژ. ئهبێگشتگیریان دا هه  كیییەستراتیژ  و پێدانیبره  له  ریڕێبه  ڕۆڵی
كۆتاییهه  بێده بۆ  به  وڵدان  كهداگیركاری  هێنان  و   ژاریهه  یوهمكردنه، 

  تی حكوومه  ، جێگیركردنیسیاسییەکانو    تیاڵیهكۆمه  مافه  برەوپێدانی،  بێكاری
ڵ  گه له كانێرهربهبه ستیبهمه كان، تێكۆشان بهدێمۆكراتیكه قانوون و ڕیفۆرمه

فێركردنه  ردهروهپه  ڕێگای  له  ویتوندڕه په  وهو  له   ئامرازی  پێدانیڕهو   باشتر 
بگرێتهتێرۆریزم  دژی  به  هاوكاری دهوهدا  داوا  ڕاپۆرت  كۆڕی.   گشتیی   كا 

 ی باره  له  خۆی  كانیخێراتر وتووێژه  رچیكان  ههكگرتووهیه  وهتهنه  ڕێكخراوی
 .كمیل بكاتێرۆریزم ته یپێناسه یباره گشتیگر له انسیۆنێكیڤ كۆن

  كان له ییەكناوه  كهچه  زۆربوونی  ترسییمه  بواری  رز لهبهپایه  یكومیته  ڕاپۆرتی
لهجیهان ئهلێده  وهپسپۆرانه  زمانی  دا،  هێرشكیگه:    شارێكی   له  تۆمیئه  ر 

و    س بكوژێك میلیۆن كهیه  زیاتر له  یهوانهو له  زار دان ههدا ڕوو بدا، سهورهگه
بهكهالنی زیان  زیاتر  دوالر  تریلیۆنێك  . نێیهگهده  ییوهتهنێونه  بازرگانیی  م 

ئاماژه پاش   نیگه  به  ڕاپۆرت  لهییەران گرنگترین  بوارهكان  دهو  دهڵێدا    تی وڵه: 
پێش   واڵتی  ٢٥تا    ١٥داهاتوودا    ساڵی ١٠  یماوه  له  كه  كردوه  ییبینئامریكا 

  ڵدانی رههسه  یبینی پێش   دیكه  ن. هێندێكیدهڵ دهر ههسه  تۆمیئه  كین چهخاوه
لهیان كردوهتۆمیئه  كین چهخاوه  واڵتی  ٥٠ ته٢٠٠٤  ساڵی  .  واڵت    ٨نیا  دا 

ڕ  ناوكی  یررادخانهزه  نیخاوه ئهبوون.  و   كیناوه   یماده  كانینبارهاپۆرت 
بهڕادیۆئه ده  دیكه  یورهگه  كیییەترسمه  كتیڤ  ده  باناو  ئهڵێو  مڕۆ  : 
واڵت دا    ٢٧  كانیییەحقیقاتته  ڕیئاكتۆره  چڕ كراو له  م ئورانیۆمیرهكیلوگه١٣٠٠

 .یههه
ههكگرتووهیه  وهتهنه  رزیبهپایه  یكۆمیته ل كان  بههر  باسیشهو    ی شه ڕههه  دا 

: ڵێده  وه و بارهزیاد بوونن. له  ڕوو له  كا كهكانیش دهییەو میكڕۆب  شیمیایی  كهچه
  كرێ ده  ن كهكان ههییەشیمیای  مادده  ریمهێنهرههبه  یكارخانه  ٦٠٠٠ر ئێستا  هه
 یان لێ کەلک  و شیمیاییمیكڕۆبی  كیچه  مهێنانیرههتان بۆ بهرهك ئیمكان و ده وه
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دا هێندێك  تێرۆریستان  كارگاكانی  له  كرد كه  یوهئه  باسی  . كومیتهربگیرێوه
پێی  وهتهدۆزراوه  میكڕۆبی  كیچه ئهسهله  و  میكڕۆبی گهئه  داگرتوه  وهر    ر 

  كی ناوه  بۆمبێكی  یوهقینهته  ، لهكار بهێنریك بهك چهوه  (زخمسیاه"تیراوێ" )
 ێ ل   یکەلک ك  ك چهر وهگهئه  "تیراوێ"  م میكرۆبیك گره. یهترسیتر نیهم مهكه
 .كوژێس دهك میلیون كهتا یه  ١٠٠٠٠٠ ربگیرێوه

باسی پاشان  نهژاریهه  كانیدیارده  ڕاپۆرت  تاوانكاریخۆشی،  دا جیهانی  له  و 
لهكردوه ڕاپۆرته.  به  ڕاسپارده  ١٠١دا  م  گرینگترین  گه  له  كانێرهربهبۆ  ڵ 

  .مڕۆ پێشنیاز كراونئه جیهانی  كانیشهڕههه
ی ڕۆژنامەی "کوردستان" دا باڵو بووەتەوە. ٤٠٢لە ژمارە   

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

خۆیان و  ڕێژیم، انیڕێبەر  ئەو کاتەی
 !مێژوو پجاڕیگه  نهكهدهیان كهنیزامه

 
و ئه  پاش ریز كردنی  ئیسالمی  كۆماری  و جاسووسیی  ركوتسه  زگایده  ێکكات
بوختانهه درۆیه  موو  مامۆستای  و  ئهرزانهفه  بۆ  عه  یورهگه  دیبیو   لی ئێران 
 وهدوژمنانهبەکرێگیراوی    و  بێگانه  رینۆكه  ر لهـ هه  سیرجانی  عیدییسه  ریكبهئه

  رمی شهبێ  ڕیوپهدا، بهزیندان  ناوبراو له  ردنیکدیق پێ   وای ـ و د  تا نێربازی  بگره
به  كه  ڕایگەیاند  وهییەڵمااڵوههڕووو   لهناوبراو  كهوه  مردنی   ر  ژێر   وتبووهها 
  كه   خۆی  بازجوویی  ئمووریمه  و ئینسانیی  جوان  یڕەفتارو    وهكرده  ئسیریته

  وه یهو بۆنهر بهكردبوو و هه خۆی  ڵیپهچه یڕابردوو له ی"منقلب" ببوو و تۆبه
  ژێر ناوی  له خۆی  تیسخهده گۆرین به ئمووریبۆ مه و پێزانینی رێز كییهنامه

 عزیز!" دا نووسیبوو؛  "بازجوی
مانگ   ٢  یئێران، پاش نزیكه  ئیسالمی  رێژیمی  ئیتیالعاتی  تیزارهوه  یا كاتێك كه

  جی رهفه  ئێران ئاغای  ناسراوی  نووسینامهڕۆژو    ناكبیرڕوو  روشوێن كردنیسهبێ
 وێ و له  ڵمانئه  چۆته  وهئێرانه  ناوبراو له  كه  و درۆیهئه  یاندنیو راگه  ركووهیسه

بووه لهون  له  یخانهفڕۆكه  ،  دوربینهرامبهبه  مێهرئاباد    كاناڵه   كانیر 
قوتی  كانیییەویزیۆنلهته دا  هه  وهكرده  رێژیم  ئهو  درۆموو  ده   و    ی سانهلهو 
به  ستیبهمه ده  وهدووپات كردنه  ناوبراوی  بوون    ئیسالمی   كۆماری  وێركهتا 

  له   یاڵخهبێ  دا بۆ خۆییهماوه و  له  ناكبیرهڕووو    رو نووسهو ئه  كردوهنه  درۆی
 ؛وهتهخوالوه وهرهده
لالد و  تاقمێك جه  ر ویستیرامبهبه  له  و مرۆڤانه ئه  كه  كهداوهڕوو  ینهو الیهئه
و بیروبۆچوون و  ناو و ناوبانگ  ڕایرهو سه چۆك داهاتوون به ییاددا، بۆچیشه
لهرهربهبه  ی ووڕابردو    كانیانناسراوه  ڵوێستههه و   دیكتاتۆری  ڵگهكانییان 



   مێژوو!  پجاڕیگه  نهكه ڕێژیم، خۆیان ده ئەو کاتەی ڕێبەرانی                           106

 

ویستوون و چییان لـێ  ران بوونگهنجهشكهئه  ویستی  سلیمیدا، ئاوا تهرستیپهكۆنه
ك زۆر  بۆ منیش وه  ؛گوتوویانه  وان پێیان خۆش بووهئه  رچیو هه  نووسیویانه

نه  دیكه  سیكه چونكهگرنگ  وه  له  مانزانیده  بوو.  دا  ،  ری حشیگهحاڵێك 
  كانی لالدهو جه  رانگهنجهشكهئه  ئینسانیی  دژی  یڕەفتارو    قی، دڵڕهخالقیئهبێ
رێژیمهئه ناناسێ  و  سنوورێك  خۆڕاگریهیچ  توانای،  مه   جیسمی  ،    ویی عنهو 

  زن بن ـ سنوورێكی یش مهڕادەیەکر  هه  ند كراو ـ بهو به  دیل  ازانیئازادیخو
 .یههه

كه نێوهله  شتێك  بهو  گرنگ  وهالمهدا  سه  زۆر  ترسو  بوو،  و   رنجڕاكێش 
 شكرموو لهو ههو به  ركوتسه  یزگایهو دهدام  و گشتهرێژیمێك به  تیحشهوه

به  وهخانهو جبه نه  له  اناتیئیمك  تێكڕای  و  به  وهییەبلیغات ته  هاتوویژماردن   و 
  له   جگه  ناكبیر بوو كهڕووو    رند نووسهچه  له  وهوفیشاڵهڕف  مكهم حهبه  كورتی
به ئه  یانكهمهڵهقه  له  و بێجگه  ئازادی  بڕوا  زار  هه  به  یو گۆڤارانه  و كتێبو 

"لهحمهزه بهتێرۆر  ریسێبه  له  قۆدا"وچه  تیحمههڕژێر  ت،    گیرفانی   پووڵی  و 
و بۆ   كانرزهبه  خهبایه  یان بۆ دیفاع لهدیكه  ، هیچیوهكردنهخۆیان، باڵویان ده

به راماڵینی  تاریكی   نگیزهوهشه  دڕدان  جه  تاریكی  و  خوهلو  شك  افهڕو   ،
 .برددهنه

و  ئه  رانیبهڕێوهو به  رانرهێنهو ده  سیناریۆنووسان  ك لهیهژماره  یوهئه  ئێستا دوای
شانۆسازی  فیلم  جۆره ئه  یانهو  یا  له   وهنزیكه  له  یوانهبۆخۆیان،    ئاگایان 
 ڵك خه  ئازادیخوازیی  یوهبزووتنه  وپێشچوونیرهبه  تیكهرهبه  ، لهكانیان بووهكاره
له له  كانیڵهقۆ  نێوخۆیی  ملمالنێی  یسایه  و  ساڵیچه  رێژیم  دا، ڕابردوو  ند 

و  ئه  سازكردنی  تییچۆنیه  و ئیدی  شباح"ئه  ینێو "تاریكخانه  تیشكیان هاویشتۆته
 ماون؛نه س شاراوهكه له ێیانەملـزۆره و ددان پێدانانهو شانۆسازیفیلم جۆره
به  پیر  كینووسێنامهڕۆژ  ئیسالمی  كۆماری  زاییقه  زگایده  تازه ك وه  ڕێزیو 

چهحه  به  ندیپوورزه  كیسیامه ساڵ فتاو  چه  وهنهمهته  ند  پاش  مانگ  و  ندین 
كردنسهبێ ئه  روشوێن  ههنجهشكهو  ـ  لهدان  ئه  ر  شوێنهنزیك    جی رهفه  یو 
لهسه فیلمر چهرامبهبه  ركووهییان  نیشانكراودا ده  واڵنووسیو هه  ڵگرههند  ست 
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وه ڕ ـ  رابگه  هێناوه  قسهاگرت  و كا: خۆیده  ڕاست  ئیسالمی  كۆماری  نێیهتا 
ڕۆژنامه  زنجیرەییەکان  نامهڕۆژ ته  كانئازادیخوازه  نووسهو  ژنهنانهو    شی كهت 
  ئیسالم  وژمنانید سازی و به نبێگانه ر بهموویان سهكار( هه نگیزمێهرئه توو)خا

هه نیزام  دهپهدهڵو  بهڕن!  جهست  و    موسوڵمانان  قیهیفه  لییوه  نابیجێش 
دام  كانیرهنوێنه دهو  بنیاته  زگاو  بهسه  یكانڕۆژنامهو    كانجۆراوجۆره  و    ر 

نوو و بیا ڵگهبه ن بهكه، دهوه ناوبراو دووپات كراونه به یو قسانهپاوانخوازان، ئه
و    و تاقم  كانئازادبیره  نووسهنامهڕۆژو    نامهڕۆژر  هێرش بۆ سه  ڕێخستنیبۆ وه

 !نازنده خۆو به نێن شیان خۆ ڕادهوتنهركهو سهكان. بهجیابیره ییەت سایهكه
دیتنی  به  دا، ئیسالمی  كۆماری  یییەیو شوورهرمپڕ شه  ییەو شانۆسازئه  شوێن 

 " جێگریبۆ "ابطحی  ركووهیسه  جیرهفه  ئاغای  یكهنامه  باشتر له  شتێكیهیچ 
 وهوهئه  هۆی  م تا بهرێژیم شك نابه  ركۆماریسه  ،میخاته  و پارلمانیی  حوقووقی

  شانۆسازییانه   و جۆرهئه  تیییارمه  به  رببڕم كهاڵتدارانێك دهسهده  خۆم له  تیفرهنه
بكهكهرێژیمه  نیمهته  وێیانهده درێژ  ئاغایوهنهیان   له  ركووهیسه  جیرهفه  . 

 :نووسێدا دهیكهنامه
،  یهبوونیان ههنده رمهشه  هێشتا توانای  كه  دیكه  كیییەر ئێرانك ههمنیش وه…"
  كانی ینهر دووربرامبهبه  شكاو لهئاوا تێك  مێردێكیپیره  توانێده  م. كێندهرمهشه

له  داملهوڕان درۆئه  یوهدووپاتكردنه  كاتی  و  بوختانه  و   كه   ستراوانهڵبههه  و 
و   سیكهتاكه و زیندانی پانیقه ندیستبهو ده لالقشه بریزه به مانهزه شقیایئه

ئه بهدیكه  حییڕووو    جیسمی  ینجهشكهزۆر  داسهسهدا،  ببینێپاندوه ریان  و   ، 
 ن كوێرڕووو ده   دڵ   ئیسالمی  كۆماری  انیڕێبەر ك  وه  بێ؟. . . ده بێنه  ندهرمهشه

 رمان فه  به  دا كهو وتووێژانهئه  ساتیكاره  له  كه  بینیو نه  زانیتا نه  ر بیبهخهو بێ
  وه ڵكوو ئهند، بهورزهوك پوه قوربانییەکانیك كرێن، نهده وهلالقهشه بریزه و به
به  رانستووردهده كهبهڕێوهو  نیزامه  خۆیان  رانن  دهكهو    پجاڕی گه  نهكهیان 

 ."مێژوو
 .ی ڕۆژنامەی "کوردستان" دا باڵو بووەتەوە٣٤٦لە ژمارە 



 

 

 
 
 



 

 

 
 

  به ندیدارپێوه ڕاستیەکانی یبــــارهله دیئــه
 !؟ڵـــێن چیده وهكوردستــانه

 
به  كانیكورده حیزبیگشتیئێران  به  كوردستانی  دێموكراتی  و  ،  تیتایبهئێران 

  ر له دا، ههئیسالمی  كۆماری  ڵگهله  ندیپێوه  له  ڵوێستێك كهو ههناسین   یبارهله
خۆیان بنازن   به قیانه، ههیانبووههه وهو رێژیمه ئه ركاریسه هاتنه  ڵیوههه ڕۆژی
 :هچونك 

و   حیزب  ڵكوو زۆر لهمارگرژ، بهو ده   ساویلكه  اڵنیر كۆمهك ههدا نهحاڵێك  له
  كۆماری   كانیو دروشمه  ریاكاری  ش فریویسیاسییەکانی  ییەتسایهو كه  رێكخراو
بنیاتنه  ئیسالمی خواردبووكهرهو  به  یان  دژی  و  ئیمپریالیست،    شۆڕشگێر، 

 و پشت  وهوساندنهو چه  زۆرداری تكێشان، دوژمنیحمهو زه  ژارانهه  نگریالیه
په  رینگهسه  و چووبوونه  زانین جیهانیان ده  و زۆرلێكراوانی  ستانژێرده  نایو 

دێموكرات،    وان حیزبیئه  یوهپێشه  و له  كوردستان  ڵكی، خهوه و رێژیمهدیفاع له
  و ساكاریان كرد به   زۆر ساده  شتێكی  وهڵهوههه  ر لهوان ههتان. ئهڵهخهنهڵهه
بوونی  ڕاست  كیحهمه درۆ  . یكههڕێبەرو    ئیسالمی  كۆماری  ئیددیعاكانی  و 

گه له  لیگوتیان  زۆری_    -ئێران،    كوردستانی  كورد  هەرە  م  ههزۆربەی 
و    دوور  كییهڕابردووم  ، ههو زۆرلێكراوه  ستژێرده  مێژساڵه  م له، ههموسوڵمانه

. هیچ كاتێكیش  یهدا ههویهلهپه  دیكتاتۆریی  دژی  بات بهخه  له  و خوێناویی  درێژ
  وری و جه  درغه  دیكه  یوهتهزۆر نه  و زیاتر له  بووهئیمپریالیزم نه  و پشتیوانی  پێگه

لههه  .دیوه  كانییستییهئیمپریال  اڵتهسهده كاتهر  گهشو  و   ژارهه  لێكیدا 
  ویست  یترین تایره، سهیكههڕێبەرو  و رێژیمهر ئهگه. ئهشهبهو بێ تكێش حمهزه

  ئێران   خۆییربهسه  دژی  و نه  ئیسالم  دژی  نه  یان ـ كهلهو گهئه  كانیو داخوازه
دراوسێن ـ  و واڵتانی ئێران یدیكه النیگه ك لههیچ یه ندی وهرژهبه دژی و نه
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ئه  قبووڵ ئیددیعاكانیان    دروشم  یهوهئه  مانای  وهكرد،  بهن ڕاست و  كاتێك  .  اڵم 
و هیچ ماف  نین ددان به  ئاماده  یكهو رێژیمه  ینیخۆیان دیتیان خۆمه  چاویبه

بنێن  لیگه  كیییەئازاد زمانی  كورددا  سه  زۆر  و  ده  كوترو    ستی ده  ستیو 
بۆ  ێکرپ به  ڵكیخه  كانیداخوازه  ڵگهله  وهبوونه   ڕووبهڕوودن  كار  كوردستان 

پێ ههئه  پێی  به  دێنن،  لهدیتش،  انهڕەفتارو    ڵوێستم    ی دیكه   كانیشهبه  یان 
بهڕۆژموو  ئێرانیش، هه له   النیگه  شۆرشی  كانیوتهسكهك دهیهشێوهێك    ئێران 

 ك، له هیی و دوودڵ  هیچ گومان  ، بێوهگیرێنهردهوه  وهتازه  اڵتدارانیسهن دهالیه
و نواندنردانهو سهئه  ش نرخیوههیی و شانازرزیربهسه  و بهستاندا ڕاوهریرامبهبه
 .یان داهیی كانرهربهبه

نێو    ت لهنانهته  -ئیسالمی  كۆماری  هل  وهڕانهڵگههه  ڕەوتی  ند ساڵێكهچه  ئێستا كه
  كانی ستهبهو مه  و ئامانج  و رێژیمهتیان بهخزمه  یهدوو ده  ینزیكه  دا كهوانهئه

 و له  خنه، زۆر رهكردوه  پێ  ستیده   -بوون  كانیگرنگه  رههه  مۆره  و له   كرد
 وه ییەئیسالم   كۆماری  كانیوهو كرده  رۆكنێوه  یبارهله  وهوانهئه  زمانی  قاودان له

و  ئه   و نرخی  خبایه  توسقاڵێك له  وێبمه  یوهئه  بێ. بهوهخوێنینهو ده  بیسین ده
له  گرتن خنهره دانانه  و  كهقاو  بكهیان  دهوهمهم  ئه،  بهڵێم  زیاتر  وان  و   شتێك 

بیست    كوردستان له  ڵكیو خه  دێموكرات  حیزبی  یشتوون كهگهنه  وهتر لهڕاست
  ڵكی خه  كانیییەتڕهبنه  ییەو ئازادماف  كه  وهیشتوون. ئهگه  پێی  وهپێشه  وهله  ساڵ

 رپرسان و به  مۆره  گۆڕینی  كه  وه؛ ئهدی  نهدا نایهو رێژیمهئه  یچوارچێوه  ئێران له
  ئیسالمی   كۆماری  كه  وه؛ ئهو نیزامهئه  رۆكینێوه  گۆڕانی  هۆی  ان نابێتهڕێبەرو  
دا،  دیكه  واڵتانی  ڵگهله  ندی پێوه  و له   واڵت  نێوخۆی  یران خوڵقاندن لهقه  بێ  به

 خوا بوون به و ناوی ئیسالم دینی كه وهبدا؛ ئه خۆی یوهمانه به درێژه ناتوانێ
  تی و خودایه  واییرمانڕهفه  وهوانهئه  هۆی  رست بهتپهاڵسهده  ئامرازێك، تا تاقمێكی

  موو دروشم هه  ڕایرهسه  و رێژیمهئه  انیڕێبەر  كه  وهئه  ن؛  دا بكهڵكر خهسهبه
ێك  ڕۆژر گهو . . .دا، ئهو ئیسرائیل مریكائه ڵگهله ندیپێوه كیان لهو ئیددیعایه

وان  ئه  ڵگهك لهودایهو سه  موو ساتبۆ هه  ن بخوازێیاكهرێژیمه  ندیوهرژهبه
ئهئاماده "هه"قانوون"  كه  وه ن؛  "دهڵبژاردن"و  رێزخه  نگیو  هیچ  مانا  ڵك"،  و  و 
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 و نیزامهله  مڕۆییئه  ێكیڕواڵەت  نیا بۆ نیشاندانیو تهدا نیهو نیزامهله  ئێعتیبارێكی
  و قسانه ئه  موویهه  ڵیهێنرێن؛ بهكار ده  ێك جار بهو هێند  یهناویان هه  نهبۆگه

له حیزبیالیه  له  ساڵه  ٢٠  زیاتر  خه  دێموكرات  ن  ،  وهكوردستانه  ڵكیو 
   .وهگوترێنهده

به  ڵكیموو خهك ههنه  كه  ییەخۆشحاڵ   جێگای  وهئه  دیاره یارانی واڵت،    ڵكوو 
  و به   وتوهركهان بۆ دهڕاستییانەیم  ش، ئێستا ئهو رێژیمهئه  تا دوێنێی  فاداریوه
موو  و هه  نابانهو جهبوو ئهاڵم زۆر خۆشتر دهن. بهدهده  قاوی  عال" لهئه  پی"ته
هاتوونهكاوه  به  یوانهئه  ، یه  كوردستان  ڵكیخه   یقسهر  سه  خۆ  مین  كهو 
  ت هامه و شه  قووڵ  ، ناسینیبینی، واقیعرستیپهو كۆنه  زۆرداری  ڵستكارانیرههبه

  تاوانێكی   ێك بهڕۆژیان زۆربه  دێموكرات كه  و حیزبی  كورد  لیگه  تییو ئازایه
ددان   و بۆ جارێكیش بووه  وهێننهبیر بدا، وهم ده لهقه  خشراویان لهبهو نه  ورهگه
وبوونیان هڕپێش  یبۆنه  دێموكرات به  و حیزبیكورد    لیگه  قههه  دا بنێن كهوهبه
خوێناوی   زۆر خۆڕاگریی  سااڵنێكی  ت بهبارهو سه  داو رێژیمهئه  كانییرهربهبه  له
زۆرداریرامبهبه  له دیكتاتۆریی  ر  رێزیئیسالمی  كۆماری  و  لـێ   دا،   شیاویان 

 .بگیرێ
 و قاسمی  تۆڵاڵ تاهیری، ئایهنجیگه ریكبه، ئهبدوڵاڵ نووریك عهوه سانێكیكه

و ژیان    ئێران  یوهئه  بێ  زۆر ئازان كه  و. . . بێگومان مرۆڤێكی  عدیسهشوعله
  ڕاستییانەی و  ن ئههدبێڵن، بڕیار ده  جێدا بهئیسالمی  كۆماری  شیهڕ  ریسێبه  له

  تیی ن. ئازایهدهشاریان نهدا حهخۆیان  سینگی  له  دیكه  ، چی  وتوهركهبۆیان ده
لهئه و ئه  یاندنیو ڕاگه  گران بۆ دركاندن  زانن چ نرخێكیده  كه  دایه  وهوان 

بهبده  بێده  یانهیڕاست حاڵهن،  لهو  مل  دهچه  ش  خوزگهقۆ  و ئه  سوون. 
 ی وانهموو ئهو هه  كورد  لیو گه  دێموكرات  بوو بڵێن حیزبیشیان دهییەت ئازایه

 ، بهكردنی  كانیرهربهبه  وتنهو كه  یشتن گه  و رێژیمهئه  تیماهییه  له  پێش ئێمه
نه  و  چووبووننه  ڵههه هانیان  بهدوژمنان  واقیعدابوون،   رۆكی نێوه  بینانهڵكوو 

 .تر، بڕیاریان داش ئازایانهو پێیهر بهو هه وهئیسالمییان لێك دایه یكۆمار
 نامەی "کوردستان" دا باڵو بووەتەوە. ڕۆژی ٣٥٥لە ژمارە 



 

 

 



 

 

 
 

 یڵگهو كۆمه ڵكخه له یاغی رێژیمێكی
 !بێهه ناوکیی كیچه ، نابێییوهتهنێونه

 
  كۆماری  نهێنییبه  وڵدانیو ههئێران  كانیییەتۆم ئه  زراوهدامه  یشاراوه  تێكۆشانی
وه  ئیسالمی هێندێك  مریكائه  رنجیسه  مێژه  له  تۆمیئه  كیچه  ستهێنانیدهبۆ  و 

دامهدیكه  تیوڵهده بهتایبه  نێونەتەوەییەکانی  زراوهو  جۆرهت  و وزرادامه  م 
 م دووك ئهاڵم هیچ كات وهنییان. بهرانیگه  یمایه  به  و بووهراكێشاوه  یواڵنههه

ژێر    تهخراوهنه  كانیییەتۆمتوانا ئه قاودانیئێران بۆ له  ، رێژیمیدوایی  یساڵه  سێ
م و لهزیادیان كردوه  تا هاتوه  وههسێپتەمبر  ییازده  دوای  له  یو فشارانهفشار. ئه

 .وور چوونوژرهبه واویته دا بهدوایی یند مانگهچه
 ر رێژیمی بۆ سه  گشتی  به  ییوهتهنێونه  یڵگهو كۆمهتیتایبه  مریكا بهئه  هێنانیفشار

ك  وه  ساتیتوانن كارهده  كه  یههه  مەترسیانەوە  وخۆیان بهڕاستە   كیییەندئێران پێوه
لێسێپتەمبر  ییازده ئهوهوێتهبكهیان  له  مەترسیانەو  .    یشتنی ستڕاگهده  بریتین 

وان ئه    رگرتنیکەلکوهو  ڵكۆمهبه  كوشتاری  كیچه  كان بهییەیاغ   و تاقمهتانوڵهده
  ی ڵگه كۆمه یو ئیرادهجیهان قامگرتووییتوانن سهده مەترسیانەو یزم. ئهتێرۆر له

ن.  بكه  ڕووورهبه  جیددی  یشهڕههه  ڵگه، لهئاشتی  بۆ جێگیر كردنی  ییوهتهنێونه
 ڵ كۆمهبه  كوشتاری  كیچه  ستوور بوون بهو پشت ئهیزمتێرۆر  رگرتن لهوهکەلک 
به   ڕەوتی ر  رامبهبه  له  نڕاوەستاو  ئینسانی  دژی  ستیبهمه  وپێشبردنیرهبۆ 

لهدیمۆكراتیزاسیۆن و  ئه  یڕەفتارو  ێبازڕ  له  كیرهسه  شێكیبه  به  بووه  مێژهدا، 
تاقمانهتوڵهده یاغییوه  وێیانهده  كه  یو  لهوهبمێننه  ییوهتهنێونه  ك   ڵگهو 

 .گونجێنن دا، خۆیان نهمهردهم سهئه جیهانی
تاقمهتوڵهده ههییەیاغ  و  كهكان  ده  واڵتی  له  روا  ناوچهسهژێر  یا   ی اڵت 

ر  سهو تۆقاندن، خۆیان بهشهڕهو ههركوتو سهزۆر  ێگایڕ  دا، بهخۆیان  تێكۆشانی
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 دوور له و بهخۆیان زوویو ئارهلیقهو سهویست  یگوێره و به پاندوهدا سهڵكخه
ن،  بهده  ڕێوهبه  ڵو كۆمهو دیموكراتیك، واڵتئینسانی  رێوشوێنێكی  شنهرچههه

بهدڵگه كردهڵهكۆمبه  كوشتاری  كیچه  رم  دهتێرۆر  یوهو   وێیانهیستییش، 
به له  بارمته  جیهان  به  دیوارێكی  وهكهالیه  بگرن.  ژێر   واڵتی  وریده  ئاسنین 

  كی ییەئاگادار  شنهكێشن تا جیهان هیچ چهدا دهتێكۆشانیان  و شوێنیاڵتیانسهده
ردا  سهخۆیان به  یڵكهو خهئه  ڵگهوان لهئه  یوهو كردهڕەفتار  شنیو چهجۆر  له
وان،  ئه  ستدرێژییو دهمست ستهده  توانن لهش نهكهڵكهو، خهبێپاندوون نهسه

هیچ   بۆ  لهبه  جێیەکهانا  چههه  له  وهشهدیكه  كیالیه  رن.  ك  ییەهاوكار  شنهر 
بوارانهله  ییوهتهنێونه  یڵگهكۆمه  ڵگهله كهو  ،  یههه  وهوانهبه  ییندپێوه  دا 

لهبوێرنخۆده تهتیرپرسایهبه  و  لههودهعهو  دامهنیهاد  ئاستی  كانیان   زراوه و 
دهكانییەیوهتهنێونه خۆ  نهوهدزنهدا  هه.  ئهك  بگرهوهر  دههه  ،  ویست دهوڵ  و ن 
بۆچوونهداوا به  كانیو  جیهانسهخۆشیان  بسهر  ههدا  كاتیپێنن.   ڕەوتی ش  ر 
خۆیان    و ئیمكاناتیتوانا  پێش به  چووهوان نهئه  ویستی  یگوێره   كان بهداوهڕوو

تێكدانی جیهانناوچه  تیمنییهئه  بۆ  بهو  له وهبرزه  یشهڕههه  و  و قازانج  شاندن 
 .خوڕنجیهان، ده  كانیستهدهو بڕیار بهنفووزبه تهوڵهده ندیوهرژهبه
لههه رێژیمهركام  دیكتاتۆرانهتوتالیتر  و  و  تۆمی ئه  كیچه  بوونیهه  به  یو 

ههمیكرۆبی یا  وه،  بۆ  ههدهوڵدان  ناسراون،  یهستهێنانیان  لهر  و  تو حكوومهك 
پشتیوانیرپێدهرهپه  ش كهتاقمانه بهیزمن، سهتێرۆر  و  ئایین هه  ر  مهر  و بزههو 

  ، له بێو تێكۆشانیان ههاڵتسه، دهم جیهانهئه  ر شوێنێكیهه  و لهك بن یهوهتهنه
  تی تا حكوومه  بگره  وهئێرانه  ئیسالمیی  رێژیمی  نین. له  یهم قاعیدهئه  یوهرهده

لهشیمالی  یكوره  كومونیستیی ئهتالیبان  ،  و بزههمه  سوننی  یلقاعیدهو 
  دیكه   كانیوتیژخوازهو توندیستتێرۆر  ستهو دهتاقم  گاتهتا ده  وهشیعه  حیزبوڵاڵی

ئهئورووپا  له ههمریكاو  جێگایهو  یه  یدیكه  كیر  تایبهجیهان،    ندیی تمهك 
هههاوبه لهیهشیان  خۆبواردن  كردنی  :  ئازادماف  دابین  و  ئینسانی   ییەو 

نهخۆیان  واڵتی  ڵكیخه  كانیدیموكراتیكه مل  بۆ  دو  و  ئه  كردنی  جێبەجێان 
شانیان. سه  تهخستوویه  ییوهتهنێونه  یڵگهكۆمه  دەروەستانەیو  تیرپرسیارهبه ر 
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قسهیهله ئهك  ههدا  یاغین،  لهوان  هه  ڵكیخه  م  لهخۆیان،  و،  جیهان  ڵكیخه  م 
بده   یوهمانه  به  درێژه   رییاغیگه  به  وێشیانههده ئخۆیان  بۆ  م ئه  یوه هن. 
  كی و چه  یزم تێرۆرك  وه  ریكاریگه  ئامرازێكی  ر، پێویستهسه  شیان بۆ بچێتهوایههه

  !ندهست نهده ڵكوژ لهكۆمه
هاندهنتیقمه دڵگهرو  لهئه  رمییو  ههڕەفتار  وان  لهو كهڵس و    ڵكیخه  ڵگهوت 

نهو جیهانخۆیان  واڵتی داواكانیانتویس  تیقانییهك ههدا،  خۆیان،   واییهڕو  و 
اڵت  سهده  یان لهوهو مانهكانیانرهرامبهبه  و ئیمكاناتیان بۆ ترساندنیڵكوو توانابه

  قبوونی ر ههبهله ڕاستیو بهبار وانهگه. ئهر نرخێكههه  اڵت بهسهده یشتن بهیا گه
له  ییڕەواو  داواكانیان بان،  دڵنیا  رێگاهشێو  خۆیان  ئامرازیو  و دیموكراتیك  و 

لكیان كانیان، كهستهبهمه  وپێش بردنیرهگۆڕ یا بهسند بۆ هێنانهو دنیا پهئینسانی
  ی راده م لهو ههخۆیان  واڵتانی  یچوارچێوه  م له، ههوههڕێگایم  و لهگرتردهوه

بهییوهتهنێونه پشتیوانیان    دا  پهمیلیۆن  دهبۆخۆیان  كهیدا  ئه  كرد  و بێگومان 
هێزوتوانایهییەمیلیون   ییەپشتیوان لهگاریگه  كی،  چهیزمتێرۆر  رتر  و تۆمیئه  كیو 

 .وانئیختیار ئه خستهده میكرۆبیی
و  ئه   ختییبهبێ  و، لهنیاغییانه  و جۆرهئه  یبارمته  یاڵنهو كۆمهڵو گهئه  ختیبه  له

تاقمانهرێژیم  جۆره ئهو  به،  دهواڵت  یزۆربه  ندیوهرژهمڕۆ  و  ورهگه  تهوڵهو 
سهجیهان  كانینفووزهبه ئاشتییقامگرتووییو  لهییوهتهنێونه  و   وی گره  ، 
كردنیپێدانرهپه جێگیر  ئازادیدیموكراسی  و  .  دایهجیهان  ریرانسهسه  له  و 
كپێدانرهپه جێگیر  پێكهێنانیئازادی  ردنیو  سهئاشتی  و  بهو    بێ قامگرتووییش 
و خۆیان  واڵتی  ڵكیر خهرامبهبه  له  و تاقمانهرێژیم  م جۆرهئه  دا هێنانیچۆكبه

 .نابێ جێبەجێدا  ییوهتهنێونه یڵگهكۆمه
ت  بارهسه  یهو رێژیمانئه   یوهپێشه  ڕیزی  تهئێران خراوه  ئیسالمیی  ئێستا رێژیمی

  پێویست به   اڵمیوه  بێكانیان، دهییەو گوماناونهێنی  ییەتۆمئه  و تێكۆشانهوڵهه  به
و ئه  . چونكهدایه  خۆی  جێی  واو لهش تهوه. ئهوهنهبده  ییوهتهنێونه  یڵگهكۆمه

زۆر   جیهان له  و كارشكێنیكردننه  تیهاوڕێیه  له  بۆخۆی  یوهله  جگه  رێژیمه
ده بهیههه  بااڵی  ستیبواردا  خۆی  بیانووی  و  بهله  جۆراوجۆر  و  تی رپرسایهو 
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  ر شانی سه  ونهكهدا دهو جیهانئێران  ڵكیخه  ڵگهله  ندیپێوه  له  كه  هودانهعهته
و یزمێرۆرت   له  و پشتیوانیپێدانرهبۆ په  ندێك بووهموو كات ناوه، ههوهتهدزیوه

كردنی  جیهانی  یئیراده  ڵگهله  كرابێ  بۆی  یندهوهئه جێگیر  و  ئاشتی   بۆ 
دژایهناوچه  له  قامگرتووییسه ئهمهله  . جگهكردوه  تیدا،  رێژیمهش   نیشانی  م 

مانهسئوولهنامه  رێژیمێكی  كه  داوه بۆ  بهخۆی  یوهو  بردنیرهو   وپێش 
،  رانه تێكده  نگاوێكیو ههو ئاڵۆزیست بردن بۆ هیچ ئاژاوهده  ، لهكانیستهبهمه

بهنیه  یوهمینهسڵه باشتر  چ  ك وه  ترسییپڕمه  كێكیچه  به  ستیده  یوهرله. جا 
دا  یكهواڵته  ڵكینێوخه  له  دا كهرجێكلومههه  له  ڕاستو،  رابگا  تۆمیئه  بۆمبی

پهئه  ڵگهله مهتعییهڕووشمه  له  شیبهبێ  ڕیو  بهقبووڵییهو  ئهوڕوویهرهت  م ، 
 .رسه بخرێته یفشاره

  دا، به تر دوو حاڵههه  ، لهییەی وهتهنێونه  و فشارهئه  ئاكامی  كه  دا نیهتێ  گومانی
 ئیلحاقیی   یامهڵێنن به  ڵگهره  بێ  ئاماده   و رێژیمهر ئهگه. ئهئێرانه  النیگه  قازانجی

سهوێبكه  تۆمیئه  كیچه  پێدانیرهپه  له  پێشگیری  كۆنوانسیۆنی بۆ  و ردان، 
مل    كانیییەتۆمئه زراوهدامه  له  ییوهتهنێونه  دێرانیو چاوهرانلێكۆڵه  یوهلێكۆڵینه

دوور به  ئاشكرا بكا )كه  یڕابردوو  كانیوڵههه  یباره  له  ڕاستییەکانموو  و ههبدا
ـ  زانرێده بهگه  ڕێگای (  ئهستێبهده  خۆی  له  تۆمیئه  كیچه  یشتن  به مه.    ش 

چونكهئێرانه  ڵكیخه  قازانجی رێژیمهئه  .    دنیای   گرتنیبارمته  به  یئامراز  و 
ویستگهئه  . خۆوهستێنرێتهدهلێ بۆ  مل  داواكانیر    یی وهتهنێونه  رێكخراوی  و 
رانهئه  یوزه لهكێشێتۆمییش  فشاریهزنجیره  ڵگه،  سزایك    یی وهتهنێونه  و 
ملمالنێبێده  ڕووورهبه به.  له   یئیراده  ڵگهله  كانیرهربهو    جیهانیش، 
كهرجێكلومههه یه  ڵكیخه  دا  لهكپارچهئێران   رێژیمی  تییدژایه  میشههه  تر 

  .كا خێراتر ده و رێژیمهئه خانیڕوونیا ن، تهكهئێران ده ئیسالمیی
ی ڕۆژنامەی "کوردستان" دا باڵو بووەتەوە. ٣٦٧لە ژمارە   



 

 

 
 
 

 تیمرۆڤایه دژی تاوان له یدرێژه ، زنجیرەییەکان   تڵه قه 
 
و  مرۆڤ  مافی  جیهانیی ییاننامهبه  رچوونیده  ڕۆژیدیسامبر    ی١٠  ساڵڕۆژی  له 
ساڵزنجیرەییەکان  تڵهقه  ڕیگهساڵوه  ریبهرهبه  له   ڕێگای   هیدانیشه  ڕۆژیدا، 

قهندیشهئه  ئازادیی دهمڵهو  محه  ربڕینیو  موختاریممهبیروڕا،  محهد  د  ممه ، 
  عیدیی ر، سهههڕووف  روانهو پهریووش، داالیید میرعهحمه، ئهندهر پوویهعفهجه

غهسیرجانی حوسه،  مهینیففار  شه،  ئهجید  تهحمهریف،  ئیبراهیم  ززولیفهد   ،
حهزالزاده حاجیزاده،  جهمید  پی ویرتهپه  مشیدی،  دهڕوو،  هتدوانیز  دا،  و 

  كانی رهو ترسێنهرباڵوبه    كوشتاره  ی، درێژهسیاسییانه  تڵهو قهئه  نین كهیهگهراده
خه١٣٧٦تا    ٦٠  كانیساڵه داواكاری  ڵكین.    كردنی   مهموحاكه  ئێران 
تین.  مرۆڤایه  دژی ت لهجینایه  تاوانی  ئێران به  سیاسییەکانی  تڵهقه  رانیستووردهده

كرا ئاش   یباره  ئێران له  ڵكیخه  گشتیی  داوای  گۆڕیهاتنه له  پێنج ساڵ  ئێستا كه
  وه یانهبارهت لهداڵهعه  چوونی ڕێوهو بهتاڵنهو قهندیدار بهپێوه  ڕاستیەکانی  كردنی
  و زیندانی ركوت، گرتن سه  تیسیاسه  یدرێژه  له  جگه  ئیسالمی  ، رێژیمیرابردوه
ان  ڕاستیەکانی   سانێك كهو كهتانهو جینایهئه  رانیقاودهله  دانینجهشكهو ئهكردن

پارێزه  ـ  كردوون  ـ    سیاسییەکان  تڵهقه  قوربانییەکانی  كانیماڵهبنه  رانیئاشكرا 
 ".ناوهنه یدیكه نگاوێكیهه
  زراوی و دامهننجومهو ئهندندین ناوهچه  وازیبانگه  شێك بوون لهبه  م دێڕانهئه

 مین ساڵیپێنجه  له  واڵت كه  یوهرهده  كانیییەئێران  و مرۆڤدۆستیدیموكراتیك
كردوهئێران  یزنجیرەییەکان   تڵهقه  ساتیكاره داوایان    ییە زیندان  "كوشتاری  دا، 

بوون   وهئه  و خوازیاری"بناسرێ  تیمرۆڤایه  دژی  ك تاوان لهئێران وه  سیاسییەکانی
به  كۆماری  رانیبهڕێوهبه تاوانانهئه  یبۆنه  ئیسالمی،   كی دادگایه  له  وهو 

بڵێین ئهده  وهییەدڵنیای   بكرێن. به  مهدا موحاكهییوهتهنێونه  یباره  له  یوهتوانین 
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ناكبیر،  ڕووییی  ت سایهك كهەی ژماره  یتێرۆر  یپێنج ساڵه  ئێران له  سیاسییەکانی  تڵهقه
 :هاتوه جوانیدا زۆر بهوازهو بانگهله، بگوترێ بێو ئازادیخوازدا دهنگیرههفه
 
موخالیفانی یاران نه   تڵی قه  دیارده سیاسی   و    كۆماری   نی مه ته   درێژایی   به   كه یه ، 

 ئیسالمی 
جۆراوجۆر،    یشێوه  ك بهییەت زایههڕنا  شنهرچههه  ركوتیو سهموخالیفان  نێوبردنیله

نیه بهتایبه  شتێك  له  ت  لهئیسالمی  كۆماری  نیمهته  قۆناغێك  زۆر   ی وانه. 
لهچاره بهدراوه  گرێ  و رێژیمهئه  نووسیچاره  نووسیان  لهو    اڵته سهو دهشێكن 

دژیدیكتاتۆر ههئینسانییە  و  هه،  ئهموو  بده  یهوهوڵیان  نیشان  كهوا  له ته  ن    نیا 
  خۆخزاندنی   ، بۆ وێنهتیتایبه  ر هێندێك هۆیبهو لهو رێژیمهئه  نیمهته  قۆناغێك له

مۆرهستدهكاربه لهڕۆرهسه  یو  شكێن  قانوون  ئیتالعاتی ده  و  و  زگا 
ناڕازیئازادبیر  سانیدا، كهكانتییهمنییهئه لهو  موخالیف  به و  براون!  ئهنێو   وهاڵم 

. و رێژیمهئه  یقینهڕاستە  نێوەرۆکی  یوهبۆ شاردنه  وڵێكهو ههئاشكرایه  كیدرۆیه
لهئازادیخوازان  ركوتیسه بۆ  دارشتن  پیالن  له  و    ڕۆژی م  كهیه  نێوبردنیان 

و  و حیزبموو ئهر هه. هێرش بۆ سهبووهر هههه  وهو رێژیمهئه  ركاریسههاتنه
  یاندنی ش زیاتر راگهمهو لهبوون  و دیموكراسیئازادی  كاریداوا  یرێكخراوانه

موویان  و داواكانیان بوون، ههویست   پشتیوانی  یڵكهو خهو ئهوانئه  دژی  ڕ لهشه
  ڵكی خه  دژی  ڕ لهكان. شهییەو ناڕازموخالیفان  نێوبردنیله  تیسیاسه  شێكن لهبه

توركمه سهكوردستان،  بهن  لهلووچستانحرا،  تێكۆشههه  نێوبردنیو  و  رزاران 
  بۆ كوشتنی   كه  و پیالنانهدا لهتو ماهییهروههجه  دا لهكانزیندانه  ئازادیخواز له

فهناكبیرڕوو  ییەت سایهكه بهكان دارێژراونئازادبیره  ییەنگرههو  چوون، جیا ڕێوهو 
 .نین 
 

 دا كوژران ١٣٧٧  پاییزی   له   نین كه   وانه ر ئه هه   زنجیرەییەکان   تڵه قه   قوربانییەکانی 
شهنانهته  سهمیخاته  خسیت  كه  ركۆماری،    تڵی قه  ڕایگەیاند  رێژیمیش 
  تی زارهنێو وه  "عوامل خودسر"ی  هۆی  به  ندهو پوویهكان، موختاریرهههڕووف
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و  ئه  یدرێژه  تاڵنهم قهئه  كه  ناوهنهدا  وهبه  نجام دراون، هێشتا ددانیئیتالعات ئه
كهتاوانه له  ن  كهده  دژی  پێشتر  مهسیاسی  تییسایهیان  فهبیزهه،    نگیی رههو 

  ڕێوه به  وهو رێژیمهئه  كانیییەو ئیتالعاتتیمنییهزگا ئهداموده  هۆی  ر بهو ههناڕازی
به كێچوون.  لههه  یوانهئه  زانێنه  یههه  اڵم  قهئه  ندیروبهسه  ر  دا  تاڵنهو 
ها  روهدرا، ههده  كان فڕێشاره  یوهرهو دهكانبیابانه  كانیان لهرمهو تهرفێندران
كه سهوه  یدیكه  تییسایهزۆر  ئهسیرجانی  عیدییك  میرعهحمه،  برایم الیید   ،
 ، گیانیان لێ گوماناوی  كییهشێوه  به  و هتد كهبیعیره  دیممهال محه، مهزالزاده

و  ئه  رۆكینێوه  له  كه  وهو هۆیهبه  ڕاستو  رنامهبه  پێی  موویان بهستێندرا، ههئه
سیاسهرێژیمه رهبوون  ناڕازی  كانیتهو  لێخنهو  لهده  یان  دهالیه  گرت،  زگا  ن 

 ، كوژران. وهییەئیسالم كۆماری كانیرهركوتكهو سهو ئیتالعاتیتیمنییهئه
  هۆی   ڵكوو به، بهبووهمترین گومانیان نهكه  وهو بارهر لهك ههئێران نه  ڵكیخه 

  نی ڕاست وان بۆ پائه  كه  ڕاستییەو  و ئهاڵتدارانسهده  یقینهڕاستە   تیماهییه  ناسینی
و پیالنێك  تهیچ جینایه  ست لهكانیان، دهستهبهمه  وپێش بردنیرهو بهاڵتسهده

  شیان، به و نیزامهبه  ستراوهبه  تییسایهزۆر كه  و گوماناوییپڕله  رگی، مهوهناگێڕنه
  كه   كردوهتا ئێستاش قبووڵیان نه  . بۆ وێنهرێژیم زانیوه  ستانیدهاڵتبهسهده  كاری

تاوه  سانێكیكه شهقانیڵهك  ئهداریتمهریعه،  بهینیخومه  دیحمه،    رگی مه  ، 
  .مردوون سروشتی
 وه ییە ناچار   ی ڕوو   ، شتێك بوو له ١٣٧٥  پاییزی   سیاسیی  تڵی هێندێك قه  داننان به 

  و موختاری ندهو پوویهكانرهههڕووف تڵیقه دا نا كهوهبه ، ددانیمیر خاتهگهئه 
  چوون، له   ڕێوهدا بهئیتالعات  تیزارهنێو وه   رۆ لهرهسه  كییهند مۆرهچه  هۆی  به

گه  وهییەناچار  یڕوو   ری رانسهسه  له  ئازادیخوازی  یوهبزووتنه  كردنیشهبوو. 
به  ،ودائێران بزووتنهئه  خۆهێنانیبڕوا    له   دا كهتاڵه  و شكستهئه  دوای  به  یهوهو 
تووشی٧٦  ردانیجۆزه بوونی   پاوانخوازی  رستانیاڵتپهسهده  دا   كردبوو، 

كار  نوێ  رجێكیلومههه تێكۆشانیبۆ    نووسه نامهڕۆژو  خۆربهسه  نییمهچاپه  و 
ڵوێستێك  هه  هركۆمار بسه  و ئیعتیباریئابڕوو   یوهسترانهو، بهداو كاتكان لهبوێره

  ئابڕووی   نیڕاستمییان ناچار كرد بۆ پا، خاتهبوو گرتبایدا دهییەندو پێوهله  كه
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ند و چهئه تییرپرسایهڵك، بهخه  ییوتووڕهڕق یوهقینهته له و بۆ پێشگیریخۆی
بوو نه  ش ئامادهحاڵهو  ئیتالعات. به  تیزارهوه  كییهند مۆرهر چهسه  بخاته  تڵهقه

له تهداخۆی  تییواوهته  رێژیم  وهنانهو  به  تیزارهت  لهواویته  ئیتالعات  و ، 
 .رپرس بناسێو بهتاوانبار  دا بهتانهجینایه

 چووه نه   ڕێوه ت به داڵه دا، عه ش تڵه ند قه و چه ئه   ڵ گه له   ندی پێوه   له 
ر  بهو، لهو موختاریندهو پوویهكانرهههڕووف  تڵیقه  له  پێنج ساڵ  ڕینیتێپه  دوای
كردهڕەفتار  ناكاییڕوو ماوهله  ئیسالمی  كۆماری  اڵتدارانیسهده  یوهو  دا  یهو 
  وه مییشهخاته  رێژیم به  رانیبهڕێوهو بهاڵتدارانسهده  وڵیموو ههتوانین بڵێین ههده
مه١  كه  بووه  وهئه ند  و چهئه  رگیمه  له  زنجیرەییەکان  ییەسیاس   تڵهقه  یلهسهـ 
  تڵه ند قهو چهندیدار بهپێوه  ڕاستیەکانی  میكه  ـ النی٢.  دا سنووردار بكرێسهكه

  ـ تاوانبارانی ٣ش بشێوێندرێن  ڕاستیەکانی  كرێده  یو جێگایهو تا ئهئاشكرا بكرێن 
باسیان   بێنه  س بۆین، كهو رێژیمهئه  تدارانیاڵسهرزترین دهبهپایه  كه  سڵیئه

و سزا بدرێن حكووم بكرێن مه  وهو خوارهمندهچه  جهرهده  كییهند مۆرهو، چهبكا
ئه ٤ گه  شێلگیرانه  یوانهـ  بههه  یشتنیبۆ  بهقدارهه  ق  و  تداڵهعه  چوونیڕێوهو 
ناساندنیمهله زیاتر  هۆكارههۆ  یوهنكردنهڕووو  ڵیسئه  تاوانبارانی  ش    كانیو 
   .مكوت بكرێن و دهسزا بدرێن  توندی كۆشن، بهدهپێشوو تێ كانیو تاوانهتڵقه

 وه ته وه را دۆز  کەیان رچاوه و سه ن پێشوو   ەکانی تاوان   ی درێژه تاوانەکانی ئێستاش  
یشتن  راگه  كاتی  له  یو ئازایانهورد  یوهلێكۆڵینه  به  میکۆنووس  ر دادگایگهئه
  ڕاستیەکانی   دا، زۆر لهو هاوڕێیانیندیفكهرهدوكتور شه  یتێرۆر  یندهروهپه  به

ئاشكرا   ئیسالمیی  كۆماری  یتێرۆر  ماشێنی  كاركردنی  تییچۆنیه  ندیدار بهپێوه
بوێرهئازا  نووسهنامهڕۆژكرد،   وه كانو  ئهترسنه  كیلهو   نێوخۆی  كانیركناسهو 

له بهوهه ١٣٧٧  ساڵی  پاییزی  یزنجیرەییەکان   تڵهقه  دوای  واڵتیش    له   تیقیمه  ، 
  هەڵسووڕانی و  كار  یباره  له  دیكه  نیزۆر الیه  خۆیان توانیویانه  هاویشتنی  ترسیمه

ن. گرنگترین قاو بده ، لهو رێژیمهئه  كانیتكارهو جینایهرركوتكهزگا سهداموده
ناتهئینسانی  دژی  رۆكینیوه  یهوهئه  وتوهركهده  باشی  به  كه  یڕاست لهو    ڵ گهبا 

  ـ كه   یكهییەتاڵتدارهسهده  و سیستمیئیسالمی  كۆماری  مرۆڤی  كانیو مافهئازادی
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توانن  ده  و نهیهدا ههاڵتدارانسهده  ڵبژاردنیهه  خشێكیان لهنه  نه  وهكرده  ڵك بهخه
و ر دوو ئههه  ها لهروهن. ههتانهو جینایهو تاوانئه  یرچاوهـ سه  وهلێیان بكۆڵنه

كهپیرۆزانه  وڵههه ناساندنی  دا  ئینسانكوشتنیتێرۆر  ماشێنی  بۆ    كۆماری   و 
ئهسالمیئی  هه  له  كه  وتوهركهده  ڕاستییەو  دراون،  ئهپشت  جینایهموو  دا،  تانهو 

بهانڕێبەر لهرێژیم  رانیبهڕێوهو  ههفه  لییوه  وهمووانههه  یڕووسه  و  ن.  قیه، 
روا  كان ههت خوڵقێنهجینایه  یقینهڕاستە  و پشتیوانانیو تاوانانهئه  رانیستووردهده

  ڕێوه دا بهئێران  له  یجۆراوجۆرانه  ڵبژاردنهو ههو، ئهستهدهاڵتیان بهسهده  یوجڵه
 .دا نیهوانئه اڵتیسهده سنوورداركردنی ئسیرێكیان لهچن، تهده

 وه ه ێت سزا بمێن بێ   و نابێ ییە ت مرۆڤایه   ، تاوان دژی ان ئازادیخواز   ی كوشتار 
كهشه  كه  وهئه یهئێران  كانیییەت سایهریفترین  لهو  محهك  جهممهوان  ر  عفهد 

  وه تهرگێڕاوه، وهوهمرۆڤه  كانیمافه  یباره  له  نرخی  به  ند كتێبیچه  كه  ندهپوویه
زمانیسه لهفارسی  ر  بهڤمرۆ   مافی  جیهانیی  ڕۆژی  ریبهرهبه،  زێنترین  دڵته  دا 

ئهسێندرێده  لێگیانیان    شێوه ناسراوی  كیییەت سایهكه  كه  وه؛  دنیا  ك  وه  بۆ 
  ن كۆماریالیهوتووێژ له  ر مێزیسهله  ئاشتی  یرهمبهەیاو پدوكتور قاسملوو، ئه

ئهكرێده  تێرۆر  وهییەئیسالم   ئازادیی   جیهانیی  ڕۆژی  ریبهرهبهله  كه  وه؛ 
چهنییمهچاپه به  له  امهنڕۆژندین  دا،  فهیه  ئێران  دادهك  ئهرمان    كه   وهخرێن؛ 

خوێندكارانی زنجیرەییەکان  تڵهقه  قوربانییەکانی  یماڵهبنه  رانیپارێزه    و 
شهركوتكراوسه ده  اڵڵیو  هێرشكهزیندان  خرێنهخوێن  تاوانبارانرانو  و و 

بهتهجینایه  رانیخوڵقێنه پلهوهخولێنهدا دهكانقامهشه  له  ئازادی  كان  پایهو  یان و 
 له   ك كهیهخنهر رهر ههسهڵك لهخه  نگیده   ڵبژێراوان بههه  كه  وهر؛ ئهسه  چێتهده
موحاكهده  تییاڵتدارهسهده بهخه  یوانهئه  ،وكرێن ده  مهگرن،    راشكاوی  ڵك 
بێزارییتفرهنه دابه  خۆی  و  نیشان  ههوه وان  به،  خۆیان  چارهسهروا    نووسی ر 

سهكانییەئێران ههپاندوهدا  نیشانده ؛  كهڕاستییەو  ئه  ریموویان  و ماف  ن 
 .نرێن هیچ داده و بهكرێدهیان پێدا گاڵتهئێران مرۆڤ له ئازادییەکانی

  له   ئیسالمی  ماریتا كۆ   كه  وهئه  رچاوگرتنیبهوه و بهیانهیڕاستو  رنجدان بهسهبه
لهئێران كاربێسهدا  ئیمكانیر  به  ڵكیخه  یشتنیستڕاگهده  ،  ماف ئێران  و  و 
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كههئازادییان نیهمرۆڤ   مافی  جیهانیی  ییاننامهبه  له  یان  هاتوون  پشتیوانیی دا   ،  
 ان به هێن   ئێران بۆ كۆتایی  ڵكیخه  باتیخه  باتیخه  وتنخواز لهپێشكه  تییمرۆڤایه

و  ئه  رانیبهڕێوهبه  وان بۆ ناسینیئه  ڵگهله  نگیو هاودهئیسالمی  كۆماری  نیمهته
و  ، پیرۆز ئینسانی  ركێكی، ئهتیو مرۆڤایهمرۆڤ   و دوژمنیتكارك جینایهوه  رێژیمه
ڵكێك  خه  به  تهئێران، خزمه  ڵكیخه  یم داوایهكان لهییەجیهان  . پشتیوانییپێویسته

 .خۆیان رابگا كانیییەت ڕهبنه ییەو ئازادماف ستیان بهن دهوهئه شایانی كه
ی ڕۆژنامەی "کوردستان" دا باڵو بووەتەوە. ٣٧٨لە ژمارە   



 

 

 
 
 

 پیر دایه  گای ریبن سهخوار له تیخه
 

  نووسه ئێران ڕوویان دا، ڕۆژنامه له زنجیرەییەکان  تڵهقه پێش كه وهله ند ساڵچه
 وه نهبده  و پرسیارهئه  اڵمیدا وهوڵیان دههه  وهرهده  كانینهیهو ڕاگهئێران  كانیبوێره

ش، كاتێك  و كاته؟ پێش ئهیهكێ  تاڵنهقه  م جۆرهئه  سڵییئه  ریستووردهده  كه
جیهان    جۆراوجۆری  و واڵتانیووپاروئ  له  ئێرانی  ئوپۆزیسیۆنی  رانیتێكۆشه  كه
بهیه بهكیه  دوای  ك  ده  له  ئیسالمی  كۆماری  كانییستهتێرۆر  هۆیدا  بران،  نێو 

دامودهپولیس  واڵتانهئه  زاییقه  زگایو  ڕۆژنامهو  كهنووسانو   ییە تسایهو 
  ستی دهرمان بهو فهڕلێخو   ڕان كهگهده  و پرسیارهئه  اڵمیكان بۆ وهمرۆڤدۆسته

كهیهكێ  ئیسالمی  كۆماری  یتێرۆر  ماشێنی  میكهیه ئێستاش   وه ییەخۆش   به  ؟ 
هاوكارییسهله  ردهپه و گرنگ   مۆره  ڵگهله  ئیسالمی  كۆماری  رپرسانیبه  ر 
زۆر كهالدراوه  لقاعیدهئه  كانیورهگه بۆ  ئه ،  پرسیارهس    كه   گۆڕێ  هاتۆته  و 

شاردنهتیدانارمهی بهرانرمانده فه  یوهو    به   لقاعیدهئه  رێكخراوی  رپرسانیو 
 . رێژیم بووه  ستیدهو كاربهقامكام مه ندییزامههڕو ئیجازه

  گای   ریبن سهخوار له تی: "خهیهوهئه  موو جارێك ههوه  و پرسیارهئه  اڵمیوه 
دایه ئهپیر  كه".  رهیه  سەیو  سهحیا  فهویفهحیم    پاسدارانی   سپای  ریرمانده، 

  سەی، و كهئه  ؛ڕێنێو ملیان بپهو ڕووناكبیران ببڕێراننووسه  راسپاردبوو تا زمانی
  نیزامی   له  تێرۆر  یكۆمیته  رۆكیخست سهریده  میکۆنووس   دادگای  ویلێكۆڵینه

و ئه  یدیكه  زگاكانیو دامودهپاسداران  ویش سوپایر ئههه  ؛ئێران دایه  ئیسالمیی
  ئیستكباری  بر "لهزه وههڕێگایم و لهنبكه لقاعیدهئه راسپارد هاوكاریی یرێژیمه
لهجیهانی ئهئه  وویرسه  و  بده مریكاوان  ئێسرائیل  ئهو  ،  یی نهخامه  نابهو جهن". 
خۆتان    چاوی  و بهنبكه  یهڵگهم بهئه  یریرموون سه. فهییەئیسالم  كۆماری  یڕێبەر
 بیبینن! 
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 یی نه خامه   رمانی و فه ندی زامه ه ڕ ر  سه  له   لقاعیده ئه   ڵ گه له   هاوكاری 

 زۆر نهێنی
 /م /س ٨٠ـ  ٣٣٥ـ  ٤ ژماره

 ٢٤/٢/١٣٨٠تاریخ 
 یڕێبەر زانیاریی رێكخراوی  تییرۆكایه: سهله

 ٤٣ لیاتییمهعه یئیداره ڕێزیبه گشتیی ریبهڕێوهبۆ: به
"دامت    یڕێبەر  رزیبه  قامیمه  كانیبڕیاره  یباره  ستوور لهده  یاندنیت: راگهبابه

 " بركاته
 "! نناد "دامت توفیقاتهقهپور  ئاغای نابیڕێز "حجت االسالم والمسلمین" جهبه
 و ساڵو دوعا ڵگهله

 و بوێریگۆڕاست  ندانیو كارمهخۆت  ختیارییو بهوتن ركهسه  زوویئاره   وێڕای
 . یهو ئیدارهئه

ر  سهله  وهواندنههڕگومان    یباره  نابت لهجه  دواییانەیم  ئه  كانیڕاپۆرته  ئاكامی
بۆچوونیوانگهڕ،  لقاعیدهئه  داهاتووی  كانیرنامهبه  له  نگریالیه جۆراوجۆر    و 
باسبه  وتنهكه ههر  سهنگاندنڵسهو  بهرئهو  و ئه   یوهواندنههڕ  ستیبهمه  نجام 

مهگومانانه فهوهپێداگرتنه  به  یڕێبەر   رزیبه  قامی،  خه،  لهرموویان:    ڵ گهبات 
بهمریكائه  وهنهوائه  وویرسهله  جیهانی  ئیستكباری ئیسرائیل،  و بڕاودانه  شێكیو 

عهیهئێمه  ئیسالمیی  نیزامی  كییرهسه  ئامانجی و ئابووری  نیزامی  یبدار كردنیو 
  نیزامی   كگرتوویییه  به  و دوو دوژمنهئه  یدیكه  كانیكهكۆڵه  ئێعتبار كردنیبێ

لهئیسالمی و  قامگرتووییسه  خستنی  ترسیمه  له  و،داسیاسی  حیسابی  پاكانه  ، 
 واو له ته  ر وشیارییسهپێداگرتن له  نابیان به. جهو پێویستهوان واجبئه  تیمنییهئه
خوازیاریتێكۆشان  یدانیمه وردبوونهرنجدانسه  دا  بوون.    یوهو  زیاترتان 
بهروههه دا كانبارهناله  ئاكامه  رچاوگرتنیبهوه  ها  هاوكارئه  هاتوویو  ،  ییەو 
بهفه خهئه  كردنی  ستادی  هۆی  رموویان:  له  باتهم  مهكردنهشهگهڕوو    یدانی ، 

له  تێكۆشانی له  هاوكاریی  ڕێگای  دوژمنان    ی دیكه   كانیكهكۆڵه  ڵگهنزیكتر 
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سك  رتهپتر به  رچی، ههوهییەخاریج  نگرانیو الیهنێوخۆیی  تیمنییهو ئهئیتالعاتی
وبارێكتان  موو كاردا ههكانتانوتهسكهده  یوهكاردانه  له  بدرێ  وڵو ههوهنهبكه

رێكخراو.   ندیناوه  پارێزگاریی  یئیداره  وخۆیڕاستە  دێرییچاوه  بخرێته
نیشانكردنیو دهدیاریكردن  كه  ییەسروشت  ئهسارهو خهزیان  ست  و  ئه   ركیكان 
وشیارهتكێش حمهزه  ئیداره ههیهو  لهروه.  درا  بڕیار    پێدانیرهپه  بواری  ها 

  ستی بهمه  و حیزبوڵاڵدا بهلقاعیدهئه  یڵكهرایه  باتگێڕانیخه  ڵگهكان لهییەهاوكار
 دا كۆتایی  . لهبیروڕا بكرێ  و ئاڵوگۆڕیدیاریكراو، پتر باس   ئامانجێكی  یشتن بهگه

پشتیوانیییڕێبەر  رزیبه  قامیمه  ڕەزامەندیی لهئه  واویته  و    كانی رنامهبه  وتان 
ئیدارهئه  داهاتووی پێیهو  بهنمیهگهڕاده،  لهتێگه  و  ئهیشتن  و گرنگ  ركهو 

جهییەترسپڕمه كهتان،  پێداگربوون  پێ  نابێ  نابیان  شوێن    كه   چووكترین 
  هۆی   ببێته  توانێده  بهێڵن، چونكه  جێبه  بێ   لقاعیدهئه  له  رینگالیه  رینیشانده
ناله  ئاكامی قهبارزۆر  پێوهكراوبوونهرهو  دههه  كهییەندو،   یچوارچێوه  له  بێر 

 . بێ لێتان رازی ورهگه ندی. خوداوهوه"، بمێنێتهو الزواهریئێستادا "مقنیه
 "الله و علیكم و رحمت"والسالم

 ر فهسه مانگی ی ٢٠
 نووری ناتیقی ریكبهئه لیعه
 یڕێبەر ئیتالعاتی زگایده رۆكیسه

 ١٣٨٠/ ٢٤/٢هاتن:  ڕۆژی ئیداره یبیرخانهده مۆری
 ] ـ زۆر نهێنی محرمانه : خ.م ]خیلیندیریزبه

 ئیمزا: محبی
 هرگیراو"اخبار روز" وه  سایتی له یهڵگهم بهئه

ی ڕۆژنامەی "کوردستان" دا باڵو بووەتەوە ٣٩٧لە ژمارە   
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 "!خاك یدوێم ئهده تۆدا ڵگهله"
 

به ١٣٧٧  ساڵی  زی رماوهسه  و  وزسه   میشههه   روهسه   ی پێوه  به   رگیمه   دوای   ، 
په )داریووش  ئازادی   كانیرزهربه سه  نووسه هه وورفه   ی روانه و  و  ئازا  رانیر(دا، 

  ك به و مجید شریف یه ، محمد جعفر پویندهمان، محمد مختاری كه واڵته   ی ئازاده
رفێندرانك یه   دوای  ئه دا،  پاش  چه كێرد  به   ی وهو  لێو  گیانیان  ستێنرا،  ئه   قۆ، 

دا كوژران،  تێ  وانیئه   دا كه تااڵنه   هڕۆژو  ئه   رییوهبیره  درا. له   كانیان فڕێ رمه ته 
ئێران باڵو    رانینووسه   كانوونی  ندامیئه   كاظم كردوانی  ی كه وتاره  رگێڕدراوی وه
 :، نووسیبووی هیدانه و شه كێك له یه  خاكسپاردنی به  بۆ كاتی كه   وهینه كه ده
و  تمروه  بێ  تیغی  كه   "یاس"م بۆ هێناوی   ، گوڵێكیخاك! دیاریم بۆ هێناوی   ی ئه 

 .بڕیوه ڵی"داس" هه   ری تااڵنكه 
 ، له وێ سرهتۆدا ده  ئامێزی   رۆ له مئه  ی ییە و دیاردوێم. ئه تۆدا ده  ڵ گه خاك! له  ی ئه 
 .تۆمان سپارد بوو به  ر دوێنێهه  كه  وهدنێته ر دا سه ك یه نیشت مێالقه ته 
  .كانت دیاریمان بۆ هێناوی ناكبیرترین روڵه ڕوو و باشترین  خاك! له  ی ئه 
ئینسان    فیرهشه   سپێرین كه و دهتۆ سپاردوه  سانێكمان به س یا كه خاك! كه   ی ئه 

له  ته هه   بوونیان  به   نیمه موو  له كورت  پڕ  به خۆیان  میرهه به   اڵم  په دا،    ریو 
 .ڕاستپا وهسواسه وه
له   ی ئه  ته خۆت  دییبه ئه   دڵی  خاك!  جێی ن نازه  رمیدا    كه یه   كه   وهیه كه ده  نێك 
  له   و بێزاری ڵكخه   ویستییو خۆشه ئازادی   وینی، ئه وجوودی   كانیردیله گه   ی كه یه 

،  چووانه ست دهله  م ئازیزهئه   و یارانیدۆستان  ئێمه خاك!    ی . ئه بارێ ده  یان لێو كینه ڕق
  ڕادەیەک  ، به و كینه هل جه   ستیده  ی م كوژراوانه ئه   خۆین كه ویژدانمان ده  سوێند به 
  ویست، بێ بۆ خۆیانیان ده  ی یه وهبیركردنه   و ئازادییئه   بوون كه   ئازادی   خولیای 
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فه  جیاواز ڕقهیچ  هه ییە و  بۆ  دهمووان ك،  داوا  ته یان  ئه نانه كرد.  بۆ    ییە اوچڕو  ت 
 .دا مانه رهه پڕ به  داره ورهم گه ئه  ی یشه ڕ یان له، تیشه ئاوا ناجوامێرانه  ی كورتانه بیر
و  "بوون  كورتی  دووساتی  له  سپێرین كه و دهتۆ سپاردوه  سانێكمان به خاك! كه   ی ئه 
  یو شاراوهئاشكرا  وگرفتیك گیرو یه زارهه   له   هیچ ترسێك  دا، بێژیانیان  بوون"ی نه 

بێجگه ڕۆژ سه ئه   نگیرهه فه   له   گار،  جگه ییە ورزهم  و  ڵكخه   ییڕزگار   له   ، 
  ی وهو لێكدانه پرسا  چاوی   و به وهكردهدهنه   دی   هیچی  ، بیریان له ڵكۆمه   وتنیپێشكه 

وردبوونه امانڕ  ،وجیهان  نگیرهه فه به   ڵیكۆمه   نگیرهه فه  له   وهو  شوێن  خۆیان، 
و  وتنپێشكه   ڕێگای شا  له   نگاوێك ئێمه ت هه نانه ته   بتوانێ  ڕان كه گه دا دهك یه ڕێگا

 .رێ و پێش به رهدا، به تیاڵیه و كۆمه نگیرهه فه  ی وهرز بوونه به 
ر  سه   تۆوه  ناوی هه   له   مامێك كه ن نه زاراهه   له  كه   دی خاك! تۆ خۆت شایه   ی ئه 
  داری  بن به ، دهندین ساڵچه   ر به ویش هه وان، ئه م له كه   كییه نیا ژماره، ته ن ردێن ده

ستن.  وهده  وهته حورمه   ر تۆدا به رامبه به   و له چن دهڵو ئاسمان هه رهو به اڵو گه پڕ لق 
 .ورهتین، بمانبو ندهرمه مرۆ شه ئه  ئێمه 
سه   ی ئه  لێرهخاك!  هاودهین كه ده  خۆشیت  شه ردو  وته خه   ریكیو    یمتین. 

له ورهگه   شاعیرێكی بۆ  دیكه   ی ورهگه   شاعیرێكی  دستچوونی  له   ی ژارهپه   ت  دا 
 :خشێت ببه كه مبارهماته  دڵه به   ڵكوو سوكنایی، به وهخوێنینه ده
كه " هه بژی   تیزانیویه   ئینسانێك  ساتێكیو  ئابڕوویبووههه   مانای   نیمه ته   موو   ،  

ش  و كاته ت ئه نانه . ته تێكه میلله   مێژووی   شێك له و به رزی ربه سه   و پاڵپشتیڵكۆمه 
به ده  كه  نه ده  دروستی  به   ی كه رهورو  بوونی  …كردبێركیان  فێركردنی ،   ،  

  ته و حورمه به   ییفسانه ئه   كییه چوارچێوه  یشیبوون نه   دانیه تێ  ی و قسه ت بوو  حورمه 
 (*)".خشێبه ده

  اخوان ثالث"دا مهدی  رگیمه  ی ژارهپه  شاملوو له  ی وته "(*)
 رگێڕ( .)وهر كوردی سه   گێرایه رنه شێعر بوو، وه  كه   وهو هۆیه م به م وتارهشێك له به *

و جعفر محمد مختاری  رگیمه  تیی، تایبه١٣٦  دینه"  ژماره"آ    گۆڤاری  : رچاوه سه 
 .پوینده

ی ڕۆژنامەی "کوردستان" دا باڵو بووەتەوە ٤٠٢لە ژمارە   



 

 

 
 
 

 وهئایینه ناوی به تیئینسانهو  خالقئه ربڕینیسه
 

  كه   بیسێداوێك دهڕوو،  بینێ، فیلمێك دهوهخوێنێتهمرۆڤ شتێك ده  وایه  جاری
ماوههه بیر  كییهتا  مێشكیزۆر  له  جێبه  و  له  وهناهێڵن. زۆر    ی نامهڕۆژ  پێش 

و، گیانم  ربۆتهبه  كهك مۆتهتا ئێستاش وه  كه  وهتێكم خوێنده"كوردستان"دا بابه
به ئهر الیهههبیرم  بڕوا،  دا  تابڵۆیهوه  داوه ڕووم  ك  دا    میردهبهله  ورهگه  كیك 
 ینی و زهبیرله  ساتێك كهو كارهداوڕوو. . .    وهبچێته  بیریله  و ناهێڵێوهبێتهقوت ده

  كی یهكهمۆته  شنیچه  تا له  دێڵێجێك یادگار بهوه  تاڵ  وارێكیمرۆڤ دا، شوێنه
به نیهئه  هزری  رگایده  له  وامردهدزێو  گرنگیش  بدا.  شوێنی كات  كه  و    و 

  ی یهند ده، یان چهوهوتۆیهدوور كهلـێ  ینده، چهبووه  و كوێی، كهكهداوهڕوو
تێسهبه ئهڕیوهپهردا  یه  داویڕوو  كه  گرنگه  وه.  بهگۆرین  ساتیش  جێت  ك 

واوم،  ڕت كهكونه زاركی من "سیرم" له ـێڵو، دهبڕێچاوت ده و چاو لهناهێڵێ
ده مار  تۆ  كه  بیجا  نا،  ئهخۆته  یفییان  شتهئه  ڕاست  مه.   دوای   كه  یهو 

س یا  كه  روا بزانه. ههداوه  یڕوومن    "كوردستان" له  یكهتهبابه  یوهخوێندنه
ن تا  بكهست پێڕا دهوێو ككێ  ، لهوهرهاتێك بگێڕنهسهچ به  سانێك زانیویانهكه
وا  بكا. ئه  ڕەشك من  وه  رێكیخوێنه  گاریڕۆژو،  خوار  دا بچێتهگیان  ناخی  به

  رچی ش بڵێم ههوه. با ئهوهبۆتان بگێڕمه  وهییەقدڵڕه  ڕیوپهبه  وێمهئێستا منیش ده
ر  گه. . . ئه بووه   یوانهپێچه  یكه، ئاكامهوهرمهبه  خۆمی  بیریله  وڵم داوهپتر هه

 ، باشترههێنێدا نهیوهر ئێ سه، بههێناوه  ر منیسهبه  تهو بابهئه  ك كهاڵیهبه  وێتانهده
  یی بشۆن. من كارێكم بۆ ئاسووده  تهیوایهڕو  ئه  یوهخوێندنه  خێری  له  ستده
 ویست لهمهم. دهرێشان بكهپه  ئێوه  یاڵیخه  وێاڵم نامه، بهخۆم كردوه  یاڵیخه
  هیچ ناچار نین خۆتانی   اڵم ئێوهبم، به  ئاسووده  یهتهم بابهئه  تێك، كهست موسیبهده

بكه  پێوه ئهگرفتار  خوێندتانهگهن.  توهر  ئههه  ووشیو  مۆتهر  ترسكهو  و و 
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  داستانی   مهگوتین. ئهنه  ڵێن پێیبووم، مه  من تووشی  بوون كه  تهفرهو نهتحشهوه
 ."كانهئوقیانووسه ریوبهو براكانمان لهخوشك  تیكردن بهسووكایه تاڵی

  ی وتوونامه حه  روتاری" یا سه"یاداشت هفته  رگێڕدراوی، وهوهخوێندتانه  یمهئه
،  یهوتوونامهو حهئه  ریرنووسهسه  كانادا بوو كه   "شهروند"، چاپی  زمانی  فارسی

ك  ییەكك پێشه"شهروند"دا، وه   ی ١٣٧٦  یممههڕەش  ی٢٢،  ینی، هه٣٤٧  ژماره  له
.  مان"دا نووسیبوویزه  ئیمامی  ناوونیشانیبێ  ربازانی"سه  ژێر ناوی  تێك لهبۆ بابه

بابهئه كهتهم  بوو  رێپورتاژێك  دێڕانهئه  رینووسه  ،  بهم    فیلمی   دیتنی  دوای، 
كان  كردبوو. تاوانباره  یدا، ئامادهكانیانتاوانه  ند تاوانبارێك بهچه  داننانی  ڤیدیۆیی

مێرمنداڵكۆمه الویڵێك  كه  یشتوویپێگهتازه  و  بوون  به  كورد    ختیی دبهبۆ 
نهیانكهماڵهبنهو  خۆیان لهكهوهتهنه  تییهامهو  و  جاسووسی  زگایده  داوی  یان، 

ئهكه  ئیسالمی  كۆماری  ئینسانكوژیی دهوتبوون.  بهو    تی زاره)وه   دناوهزگا 
،  وهكۆكردنه  و زانیاریڵكۆمه  به  رمانداوكردنی، دهتێرۆر  ستیبهمه  ئیتالعات( به

ئێران   كوردستانی  دیموكراتی  حیزبی  كانیبنكه  یوانههڕ  یهسانكه  م جۆرهئه
به بهكردبوو.  "ئهئه  یوهرلهاڵم  ن،  بكه  جێبەجێكانیان"  سپێردراوهئهپێ  ركهوان 

  ڕەوتی   كرابوون. له  شناسایی  وهدیموكراته  حیزبی  تیمنییهئه  ین كومیتهالیهله
ڵگرتن،  فیلم هه  دووربینی  ر بهرامبه، بهو تاوانبارانهراوو گومانلێكدا، ئهوهلێپرسینه

به لهتێوه  تییچۆنیه  ددانیان  رایهتۆڕ  هاوكاریی  گالن    كانی ییەجاسووس  ڵكهو 
ئهئیسالمی  كۆماری نابوو.  كهانهڕەفتارو  دا  كاربهالیهله  ش  مۆره ستاندهن    و 

و  تیانهخه  لكاویزه  ڵیان كرابوو ـ تا پتر لهگهله  زگایهو دهئه  كانیكرێگیراوهبه
باسیان   وردی  ـ به  بێیان نهوهزبوونهو پاشگهوهڕانهگه  ێگایڕو  ۆبچن ڕت  جینایه

 .كردبوو
  دا بۆخۆشیان قوربانی یڕاست  له  ، كهتاوانباره  ڵهمهو كۆئه  رهاتیسهبه  دا ناكرێلێره

جارێكی به١)وهبگێڕمه  دیكه  بوون  كه(،  بۆ  كهاڵم    ڕۆژانه   مئه  سانێك 
 Ktv فزیۆنییلهته  كاناڵی  شێخ زانا"یان له  یستیتێرۆر  گرووپی"  كانیددانپێدانانه

تێگهدیوه له،  چارهربردهسه  یشتن  تاوانبارانهقوربانی  وئه  نووسیو  من    یو 
و كرابوو  ڵگهكسییان لهێ س  كاری  یوهوانیش، پاش ئه. ئهستمن، دژوار نیهبهمه
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له لـێتهوحاڵهفیلمیان  بهههدا  كرابوون  ڕازئه  یبارمته  ڵگیرابوو،  نهێن و   ییە و 
و ئینسانكوژیمان بۆ جاسووسی  یوهر كردهگهو، پێیان گوترابوو ئهیهرانهئابڕووبه 

ین.  كهده  ڕیسواتان  كهماڵهو بنهو خۆتانوهینهكهده  كانتان باڵون، فیلمهدهنجام نهئه
 وهئه  یستییهتێرۆرسێكسی ـ    م دوو سكانداڵهنێوان ئه  له  دیكه  وێكچووی  خاڵێكی
ك ـ وه  ئیسالمی  ریكۆما  و جاسووسییتێرۆر  زگایده  رانیڵسووڕێنههه  بوو كه

زانا"ی تهخاوه  "شێخ  بهكیهن  بهرماڵو  و ڵترین پهت، چهدیانه  هلیئه  ڕواڵەت  و 
و رستیو خواپهئیسالم  ژێر ناوی  خۆیان له  كانیستهبهو مهئینسانیترین نیاز  دژی

 !پێش  دا بردبووهدینداری
پێشهئه بابه   یوتوونامهحه  ریرنووسهسه  یییەكم  بۆ    ی كهته"شهروند" 

ده ههدڵ  یقسه  توانێ"كوردستان"،  مرۆڤههه  ستیو  خاوهستهه  به  موو  ن  و 
. شێخ زانا"دا بێ  یستیتێرۆر  گرووپی"  كانیدانپێدانانه  بینینی  دوای  كان بهویژدانه

جهئه  یوهئه  ڕاستیبه كردوویانه  ئیقراری  به  تهماعهم  نیا ته  ئێمه  و،خۆیان 
ڕین.  پهریان دا تێسهبه  هاسانی  روا به، شتێك نین ههو دیتوهكمان بیستوهیهگۆشه
تهكیهڵگهكۆمه  گشتیی  ویژدانی  چونكه نهنانهو  كریهوهتهت  بریندار  .  دوه كیان 
، گرووپەم  ئه  ندامانیئه  كه  ییەو هاسان فرۆشێك بهو هیچ  مریشكسابێكهیچ قه
و ڕمه  ڵتوبڕیان كردوون، گیان لهو قهتو پهتو لهربڕیوهتاوانیان سهبێ  ئینسانی

 !و مریشك ناستێنن بزن 
شێخ   یستییتێرۆر  گرووپی  كانیدانپێدانانه  یوهباڵوبوونه  یبۆنه  به  انهڕۆژم  ئه

ژمارهئه  گرووپی و  زانا" وتووێژ یهنسار،  میزگرد،  بهك  له و   دواداچوون 
بوونهكوردستان  كانینهیهڕاگه باڵو  بهوهدا  هێندێك  كار.  كردهڕێز،   وه و 
عس" ناوبرد. به  لتووری"كه  یدرێژه  یان بهگرووپە م  ئه  كانیستێنهو بێزههرماویشه
كهوهله سهبه  رێژیمی  دا  جینایهییندهدڕ  مبولیعس  پیشهو  لهبوو  ییت  و و 

خۆمان ر لهگهاڵم ئه. بهزاندبوو، هیچ گومانێك نیهبه  موو سنوورێكیدا ههییەندپێوه
 پیرۆزی   ناوی  كان بهزێنترین تاوانهو دڵتهترین ییپڕشووره  نجامدانیگۆڕین ئهنه
و و ئیسالمدین   یردهژێر په   ك لهییەرحشیگهوه   ر جۆرههه  وا زانینیهڕ  و، بهڵاڵوهئه

 . دیاره ئێران، دایهێناوه  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی  كه  لتوورێكهدا كهرستیخوداپه
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 ئامرازێكی  به  و، كردنیمرۆڤ   ت لههووییه  یوهو ستاندنهتیسایهكه  شكاندنی
و جاسووسی  زگایزۆر داموده  كان، لهتاوانهدزێوترین    نجامدانیبۆ ئه  ئیرادهبێ

و  ئیسالمی كۆماری لتووریكه نیا لهاڵم ته. به باوه دا، شتێكیجیهان ئینسانكوژیی
  و كاسپیی دوكانێك  به  ڵاڵیان كردوهئه  و ناویو ئایین دین   دا كهوتاقمانهستهو دهئه

بۆ    ڵكۆمه  به  ستدرێژییك دهكان وهتاوانه  ونترین قیزه  نجامدانین، ئهكهده  پێوه
  ڵگهله  جینسی  كاری  نجامدانیئه  و برا به خوشك  ر مێرمنداڵێك، ناچاركردنیسه
كوشتنییه تهبێ  ئینسانی  كتر،  دهتاوان  بۆ  سهنیا  لێڕاهاتن،   ربڕینیست 

رـ سهنهبكه  ستدرێژیی، دهرانیرفێنه  داوهنه  ڕێگای  ـ چونكه  ساڵه١٦مێرمنداڵێكی
 . زاندرێده سندانهو خوداپهواڕه شتێكی به

موو  هه  ركی، ئهر ناوێك دا بێژێر هه  له  ریحشیگهو وه تێرۆرو  تو جینایهتاوان
كهویژدانبه  مرۆڤێكی خودان  دژیتهرامهو  بهستێبوه  ،  ئه.  كهاڵم  و  تیسایهو 
الیهرێكخراو وایه  كه  یمییانهئیسال   نهو  جۆرهئه  پێیان    ه ڕەفتارو  وهكرده  م 

و یزمتێرۆر  له  و جۆرهئه  بات دژیخه  ، لهنیه  وهر ئیسالمهسه، فڕیان بهترسییانهپڕمه
و  ر بۆ ئیعتبارگهئه  مانهرشان. ئهسه  وێتهكهركیان دهدا، زۆرترین ئهییەرحشیگهوه

بهیاكهدینه  ویستییخۆشه   كه نیه  وهبڵێن ئیسالم ئه  ڕاشكاویبه  بێرۆشن، دهپهن 
دڕنده ئه خوێنخۆرهم  دهیشتوونگهتێی  خۆشانهنه  و  حكوومیان مه  ترسانهنه  بێو 

 .وهكاتهدین نه  ناوی  به  سیاسی  تكارێك، دوكانێكیر جینایههه  دیكه  ن. با چیبكه
 

له  ئاماژه  تیبابه)*( ره  ی ٢٥٠  ژماره  پێكراو  باڵو  ١٣٧٦  ریزبه"كوردستان"،  دا 
 وهبۆته

ی ڕۆژنامەی "کوردستان" دا باڵو بووەتەوە. ٤١٧لە ژمارە   
 
  
 



 

 

 
 

 

  حیزبی وكورد  لیگه ڵگه له نـدیهاوپێوه پەیڤی جوان بۆ
 دا رانســهفه میللیی جلیسـیمه لـهدیموكرات 

 
پارلمانی( ٢٠٠٢مساڵ)ئه  ئۆكتۆبری  له جارێكی  رانسهفه  دا،    به   بۆوه  دیكه  بۆ 

گهاشكاوانهڕ  ندییهاوپێوه  ینوێنگه گوڕیرمو  كهحیزب  و    ییە ت سایهو 
 .كورددا لیو گهدیموكرات حیزبی ڵگه  كان لهو مرۆڤدۆستهدیموكرات

و  ندیفكهرهتۆر شهدوك  تییسایهكه  تن لهێزگرڕ، بۆ  ٢٠٠٢  ئۆكتۆبری  ی ٢٣  ڕۆژی
  شداریی به  به  تیتایبه  سمێكیڕێورهدا،  هیدبوونیشه  یساڵه١٠  له  ڤااڵنیهه

  كی یه، ژمارهییرانسهفه  گرنگی  یڵهو كۆمهو رێكخراوندین حیزبچه  رانینوێنه
  تی خسییهو زۆر شهو واڵتهئه  كانیمرۆڤدۆسته  ییەت سایهو كهپارلمانتێران  رچاو لهبه

 .چوو ڕێوهدا بهرانسهفه میللیی جلیسیمه "مارس"ی ساڵۆنی  له و ئێرانیكورد
  ، له ندیفكهرهدوكتۆر شه  یتێرۆر  یساڵه   ١٠كرا،  ڕوان دهك چاوهروههه  دیاره

 رانینوێنه  یوهكۆبوونهك بۆ لێك  یهبۆنه  دنیا بوو به  یدیكه  و شوێنیزۆر واڵت
رێكخراوحیزب كۆمهو  ئێرانكوردستانی  ڵهو  دۆستانیكانییەو  و كورد  لیگه  و 
ئهئێران  له  ئازادیخوازی  یوهبزووتنه لهدا.  بۆنهوان   له  وهیادكردنه  دا وێڕاییهو 

خهتیسایهكه تێكۆشانیباتو  شه  و  هاوڕێیانندیفكهرهدوكتۆر  ،  هیدی شه  یو 
  باته و خهئه ڵگهخۆیان له ندییو هاوپێوهوانئه كانیئامانجه خۆیان به فادارییوه

 و دیموكراسی ئازادی  یشتن بهبۆ گه  ندیفكهرهدوكتور شه  وانیرێڕه  كه  یهڕەوا
دا و كاتهر له، ههوانهو كۆبوونهسمو رێوڕه. ئه وهن، دووپات كرده دهده   یدرێژه

دهوه دووپاتكردنهرفهك  بۆ  بههه  پشتیوانیی  یوهتێك  لهموو  خهشداران  و  بات و 
لهئێران  نێوخۆی  له  كهییەكانرهربهبه خهالیه  و  واڵتهئه  ڵكین    دژی   به  وهو 

 یساڵه  ١٠  رگیرا. یادیوه  لێ  یکەلک،  دایه  گۆڕێ  له  و پاوانخوازیدیكتاتوری
شه  یۆرتێر واشینگتۆن،   له  ندیفكهرهدوكتۆر  پاریس،  ستۆكهۆڵم،  بێرلین، 
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و  ئه  نیشاندانی  خۆیان پڕ بوون له  ینۆبه  موویان بهكوردستان، هه  و لهئوسترالیا
هاوپێوهفاداریوه  جۆره پشتیوانییانهندیو  بهو  و  ئه  یهوهئه  یكهڕاستییەاڵم  . 

 وه یهو بۆنهدا بهرانسهفه  میللیی  جلیسیمه  كانیسالۆنه  كێك لههی  له  ییهوهكۆبوونه
به  ڕێوهبه كه  چوو،  هۆ  ئیشارهوتاره  مله  زۆر  پێدا  گرنگیكهدهیان  و  ین، 

 .رسه ینهتیشكیان بخه تیخۆیه جێی  بوو كههه تیتایبه  خێكیبایه
 :شداران به   ركیبی و ته كه وه كۆبوونه   چوونی ڕێوه به   شوێنی 

دوكتۆر    یتێرۆر  ساتیكاره  له  وهئۆكتۆبر بۆ یادكردنه  ی٢٣  ڕۆژی  یوهكۆبوونه
چوو.   ڕێوهبه  رانسهفه  میللیی  جلیسیمه  كانیسالۆنه  كێك لهیه  ، لهندیفكهرهشه
یهوهئه نهكهش  جار  كهم  تاالرهسالۆن  رانسهفه  پارلمانی  بوو  بۆ   خۆی  كانیو 

بهكورد  لیگه  ڵگهله  نگیهاوده رێوڕهبۆنه  چوونیڕێوهو  به تایبه  سمیو    ت 
ریش،  وبهمهله  ساڵ  ٣كورد.    لیگه  ییرانسهفه  ئیختیار دۆستانی  نایهكان دهكورده
  ی یمیلل  نینجومهئه  كانیسالۆنه  له  دیكه  كێكییه  له  ١٩٩٩  نیژوئه  ی١٨  ڕۆژی

دوكتۆر قاسملوودا، پێك    یتێرۆر  یساڵهده  له  ورهگه  سمێكیدا، رێوڕهو واڵتهئه
له لهیش ٢٠٠٠  ساڵی  مای  ی٣١  هات.  یهڤ  تاالری  دا  ـ  له یكتۆر هۆگۆ    كێك 

و  كورد  تییسایهندین كهچه  شدارییبه  ، سمینارێك بهجلیسهو مهئه  كانیتاالره
پێك هاتبوو،    وهو واڵتهئه  كانیوزهسه  حیزبی  رانین نوێنهالیه  له  ، كهییرانسهفه
 .چوو ڕێوهبه
  ئیختیار دۆستانی  نێتهده خۆی جۆراوجۆری  ئیمكاناتی رانسهفه پارلمانی كه وهئه
و، رێگا لهو گهئه  و تێكۆشانیباتخه  رانیو نوێنهكورد  لیگه  باتیخه  ییرانسهفه
لهده چه  دا  كۆروكۆبوونهئه  تریژێر  بۆ  تایبه  گرنگی  سیاسیی  یوهودا،  ت 

دا  خۆی ر له، ههبچێ ڕێوهدیمۆكرات به حیزبی انیڕێبەر یتێرۆر یوهیادكردنه
  میللیی   جلیسی. مهنهڕووش زۆر  یامهو پهو مانا . ئهەتتایبه  یامێكیو په مانا  نیخاوه

بڕیاریئیراده  تییرایهنوێنه  كهرانسهفه النكهرانسهفه  لیگه  و  مهو    كۆی و 
ده  له  دیموكراسی لهدنیادا  دیموكراتیكیئوسوولی  باتیخه  ڵگهكا،    لی گه  و 
 .ئێران دایه كوردستانی  دیموكراتی و حیزبیكورد زۆرلێكراوی
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دروستیی ئیددیعایهئه  بۆ  بهده  و  پشت  ببهدیكه  ییڕاستند  چه  توانین  ستین.  ش 
یان  دا ئیشارهم وتارهله  ییهوهكۆبوونه  و سێم ئهكه  موو، النیڵێین ههر نهگهئه
و دا، پێك هاتوونپارلمان  وان لهئه  رانیو نوێنهكانوزهسه  حیزبی  وڵیهه  كرا، بهپێ
لهرانسهفه  گرنگی  تییسایهڵێك كهموو جاریش كۆمههه مووان  هه  یوهپێشه  و 

 ڕێكخراوه و  حیزب  و رێكخراو لهند حیزبچه  رانیو نوێنهانڕێبەرو،  مادام میتران
  یی رانسهفه  شدارانیشدار بوون. به، تێیان دا بهو واڵتهئه  كانینفووزه  و بهمێژینهله
چهئه كۆڕم  كۆبوونهند  بهوانهو  داوه  وهكرده،  واڵته  له  كه  نیشانیان    ی كهنێو 

ئیعتیباردا رێزخۆیان نفووزیو  بهتایبه  و  لهیهخۆیان هه  ت  ك وان وهو هێندێك 
و رێز  دا جێگایییوهتهنێونه  ئاستی  رمۆروا لهییەو پمادام میتران، بێرنارد كۆشنێر

له ههوانیش ئه  ڵگهئیعتبارن.  جارێدا،  كهچه  موو  ،  سیاسی  تییسایهندین 
  خۆیان خستۆته   نگی، دهئاواوهڕۆژ  یدیكه  واڵتانی  و مرۆڤدۆست لهنگیرههفه

 .كورد لیو گهدیموكرات حیزبی  رانیو نوێنهانڕێبەر گینده  پاڵ
 

 :وه كانه جوانترین وشه  به   اشكاوانه ڕ   و گوڕ، پشتیوانیی رم گه   ندیی هاوپێوه 
ندیدار پێوه  كانیسمهرێوڕه  له  ئاواییڕۆژو  ییرانسهفه  دۆستانی  یو وتارانهزۆر له

  ر له هه  خۆی  دا، پێشكێشیان كردوون، كاتیدیموكرات  و حیزبیكورد  لیگه  به
  یڕابردوو  یژماره  ران. لهخوێنه  پێش چاوی  تهخراونه  وهیهنامهڕۆژم  ئه  ڕێگای

  له   مساڵئه  كتۆبریئۆ  ی٢٣  ڕۆژی یو وتارانهزۆر له  شێكیدا به"كوردستان"یش 
پاریس پێشكێش    دا لهندیفكهرهدوكتۆر شه  یتێرۆر   یوهیادكردنه  سمیرێوڕه

  لی گه  یو دۆستانهئه  كانیقسه  رۆكینێوه  له  وه. ورد بوونهوهكرابوون، باڵوبوونه
هه  و حیزبیكورد لهدیموكرات،    ستی هه  پێكهاتنی  هۆی  بنهده  دا كهو كاتهر 

لهگناسیمهئه پێزانین  كوردێكهه  و  ئێرانر  ئازادیخوازدا،  باتگێڕخه  كیییەو  و 
موو  و ههحیزبێك به  بوونیهه  یبۆنه  كورد به  لیو گهدیموكرات  حیزبی  كانیرۆڵه
ا ن. بكهده  خۆوه  كردن به  و شانازیخۆنازین جۆرێك به  تووشی  وهو نفووزهرێز
ههچه  له بواردا  لیهڵوێستهند  ئەك  پهەسەر  وتارانهیامو  كهبكه  و  ند  چه  له  ین 

 :دا پێشكێش كراونرانسهفه پارلمانی پێكهاتوو له یوهكۆبوونه
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 : دا هیدی شه   انی ڕێبەرو  دیموكرات   حیزبی   ڵ گه له   ندی پێوه   له 
كهحیزب  یروانگه  له  مرۆڤدۆستهدیموكرات  ییەت سایهو  و رانسهفه  كانیو 

حیزبیئاواوهڕۆژ سیمبۆلی  ،  ئوسوولیڕەواخت،  سه  باتێكیخه  دیموكرات  و ، 
و  كورد   یكێشه  یئاشتیخوازانه  ریسهچاره  به  بوونیبڕوا هه  ڕایرهسه  كه  ئینسانییە

بهترین ورهگه  فیداكردنی تێكۆشهانڕێبەرجترین  وهو  دا،  هڕێگایو  له  رانیو 
اڵتداران سهده  خوێناویی  ركوتیو سهالمارپه  ڵگهروا لهدا ههیكهواڵته  نێوخۆیله
  تیی وڵهده  یزمیتێرۆر له انیڕێبەر، ئورووپا واڵتیش، له یوهرهده له .وڕوویهرهبه

ند جار  چه  رچیگهش، ئهئورووپایی   تانیوڵهدا نین. دهمانئه  له  ئیسالمی  كۆماری
  دژی   له  ئیسالمی  كۆماری  تییوڵهده  یزمیتێرۆر  كانیتهو جینایههێرش  شاهیدی

حیزبهئه ل  و  قازانجبههبوون،  بهرستیپهر  له  سیاسییەکانی  ییەترپرسایه،  و  خۆیان 
و  یدان دایهمه  روا لهدیموكرات هه  ش حیزبیو حاڵه. بهوهبیر بردۆتهدا لهییەندپێوه

  ندییهاوپێوه  رم بهو دڵگهئێران  ریرانسهسه  ڵكیخه  باتیخه  داهاتووی  هیوادار به
رێكخراوحیزب مرۆڤدۆستهدیموكرات  تیسایهكهو  و  بیركانو  و  گشتی  وڕایو 

م ئه  دا. بڕواننهده  خۆی  تێكۆشانی  به  وتوو، درێژهپێشكه  دنیای  ئاگای  ویژدانی
 :رستانه

  و خودموختاری بۆ ئێران  "دیموكراسی  دروشمی  یباره  ! . . . لهدوكتۆر قاسملوو"
كانت  زووهئاره  كێك لهیه  دا كهئێران  له  بڵێم دیمۆكراسی  بێبۆ كوردستان"یش ده

، دیموكراسی جێگیر بوونی پێناوی تۆ له باتیاڵم خه، بهدی هاتۆتهبوو، هێشتا نه
چونكههاتوهنهپێ  كۆتایی حیزبیكهحیزبه  .  ئێران    كوردستانی  دیموكراتی  ت، 

  دیكه   باتگێڕانیو خهواندا رێڕهخۆت  بوونیهن  و لهدابات دهخه  به  روا درێژههه
كانت  نگ یا زوو ئامانجهدره  كه  تێدا نیه  گومانی  ن. بۆیهدهت دهرێگاكه  به  درێژه
  ."دی دێنه

دوكتۆر قاسملوودا،    یتێرۆر  یساڵه  ١٠  سمیێورهڕ  دوكتۆر بێرنارد كۆشنێر، له
 پاریس

* 



   حیزبی دیموکرات و كورد ی لگه  ڵگه  له  ینـدوهێهاوپ ۆجوان ب ەیڤی پ                 138

 

  قوتبێك بوو، هاتوومه   بۆ ئێمه  حمان قاسملوو كهدولره بعه  له  وهبیركردنه  من به"
بكا.    وهبیركردنه  ناچار به  تا ئێمه  وتۆ پێویستهئه  سێكیكه  كه  ڕهو باوهر ئهسه

ر سه  به  ڵێگرم. بهردهشق وهرمهفرانسوا ]میتران[ یش سه  دا من لهو بوارهله  دیاره
  وانه ئه  یندیشهو ئهبیررگرتن لهوه  ڕێنوێنیو  هسانكه  م جۆرهرگرتن لهشق وهمه
و  بگرێ  ڵنگاو هههه  وهییەتوانای  و بهو قایمو قورسلێبڕاوانه  توانێئینسان ده  كه

 ."بداو پێ ند دا برهو هاوپێوههاوپشت  النینێو گه له ئاشتی تیسیاسه
 دوكتۆر قاسملوودا ـ پاریس یساڵهده راسمیمه مادام میتران له

* 
رێزێكی" قاسملوو،  زۆرییه  دوكتۆر   ریرانسهسه  كانیدیموكراته  الی  كجار 

  ڕێگای  له  باتخه  سیمبۆلیو  بوو، ئهكان ههسوسیال دیموكراته  تیتایبه  جیهان به
 ناوی  و بهخۆم  یناو  بۆ زۆرلێكراوان بوو، به  ریروهو دادپهو دیموكراسیئازادی

رێز  ریو سهئه یادی، بهوهندامهئه رێكخراوی ١٤١و سوسیالیست نالیۆنتێرناسی ئه
نێو  له  یكهباتهو، خهئه  مردنی  به  كه  وهبیر دێنمهدا وهشوهئه  ڵگهنوێنم. لهداده

ههچووهنه گهو  بهتا  به ئینسانه  یماف   كه  قینهڕاستە  كیییەدیموكراس  یشتن    كان 
 ."بێده یو درێژهیههه یچاو بكا، درێژهره واویته
 سوسیالیست  نتێرناسیونالیئه رۆكیر مۆروا، سهیهپێ
 دوكتۆر قاسملوو یتێرۆر  یساڵه ١٠ یبۆنهیام بهپه

* 
 و ئازادیی ئێران له بۆ دیموكراسی میشهئێران هه كوردستانی دیموكراتی حیزبی"

حمان قاسملوو، بدولرهد، عهممهمحه  هیدان قازی. شهكردوه  باتیكورد خه  لیگه
شه نه  خۆڕایی  به  ندیفكهرهسادق  ئهتێدا  وهچوون.  خهوان    ڕێی   باتگێڕانیك 

له  كانیمافه دهمعاله  ینیه ز  مرۆڤ  سهوهمێننهدا  یادیوزه،  بۆ  ساڵو  وان    كان 
پهنێرنده پشتیوانییهیواداری  یامیو  ئا  و  وان،    یكهنشینهجێ  یڕاستەخۆیان 

عهكهحیزبه  گشتیی  سكرتێری حهتان  دهیهلێره  كه  زادهنسهبدوڵاڵ  ن. كه، 
بیر  مان لهت ئێوهقه  ! ئێمهندیفكهرههد سادق ش ممهقاسملوو! محه  حمانیبدوڵرهعه

 ."وهناچێته
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به فاربیاز  ،  رانسهفه  كانیوزهسه  حیزبی  ییوهتهنێونه  كۆمیسیۆنی  رپرسیپاتریك 
 ـ پاریس  ندیرفكهدوكتۆر شه یتێرۆر یساڵهده سمیرێوڕه

* 
  دیموكراتی   حیزبی  وهئه  بینین ده  كه  یر نیههیچ سه  دا بۆ ئێمهرجهلومهو ههله "

  كه   ییەسیاس   كیداهاتوویه  و ئامانجیهیوا  ینوێنگه  ر وا بوێرانههه كه كوردستانه
 دێن. ئێمه   دیوه   تیاڵیهكۆمه  وتنی، پێشكهمرۆڤ، دیموكراسی  كانیودا مافهله
و ڵین گه  تان لهدا ئێمهباتهو خه. . . له  ختهسه  ندهتان چهباتهو خهئه  زانین كهده

وشیارانه لهزۆر  خهگهش   .  .  . گهئێران  ڵكیڵتانین  وه  لیو  بۆ   دیهێنانی كورد 
بۆ  كانیانئامانجه بهقینهاستهڕ  یڕانگۆپێکهێنانی  و  پێوردهو  زۆر    كییستییهوام 

و  ئه  كانیخهو بایهڕباوهو  بیرئێران، به  كوردستانی  دیموكراتی  حیزبی  یان بهورهگه
 ."یههه  و حیزبهئه وچانیبێ تێكۆشانی و بهحیزبه

سكرتێری  بەڕێز  وتاری  له فات    نێونەتەوەییەکانی   ییەندپێوه  كومیسیۆنی  ژاك 
 ندیفكهرهدوكتۆر شه  یتێرۆر  یساڵه  ١٠  سمیێورهڕ،  رانسهفه  كومونیستی  حیزبی

 پاریس له
* 

 ئێران   ڵكی خه   ئازادیخوازیی   باتی و خه گشتی   كورد به   لی گه   داواكانی   پشتگیریی 
سكرتێری هاوڕێی  گشتیی  جارێك  عهتێكۆشه  حیزب  حهر   له   زداهنسهبدوڵاڵ 

  ی ورهگه كیییەت سایهكه زمانی له و ماناداریزۆر ورد  كییهدا، نوكتهوتووێژێك
  "حیزبی   گوتبووی  ڕێزهبه  و دۆسته. ئهوهایهڕ، گێ ییشهرانسهفه  حیزب كه  دۆستی

 بینم". مانایده  وهلێوه  یكهباتهو خهكورد  لیگه  كه  یهیهرهنجهو پهدێموكرات ئه
  وه هڕەزامەندیی   و بهوهرێزه  چاوی  به  میشههه  و دۆسته، ئهنهڕووزۆر    یهو قسهئه

ختێك بۆ  دێموكرات. وه  حیزبی  كانیوهو كرده ڵوێستو ههتهسیاس   تهروانیویه
م، كهكورد ده  لیگه  باتیو خهكوردستان  یری، سهوهیهرهنجهو پهله  ڵێده  خۆی
 .بینمده كانیو جوانهباش نه، الیهوهنیگایه و گوشهله یانی

  دێموكرات له   حیزبی  دۆستانی  یانهیامو پهو وتارو باسئه  ینهرنج بدهر سهگهئه
بهتایبه  كانیوهوكۆبوونهكۆڕ حیزبهت  پێوه  و  به یا  كورددا    لیگه  ندیدار 
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و  دێموكرات  حیزبی  پشتگیریی  ڕێگای  وان لهئه  بینین كهپێشكێشیان كردوون، ده
 ڵ گهخۆیان له  ندییهاوپێوهم  دا، ههئێران  كوردستانی  كورد له  ڵگهله  ردیهاوده

 و پاوانخوازی دیكتاتۆری  دژی  ئێران به  ڕیرانسهسه  له  كه  و تێكۆشانهباتو خهئه
ش  دیكه  زۆر جاری  یڵێنهو بهخۆیان به  ندییم پابهنن. ههیهگه، رادهدایه  گۆڕێ  له
به  لیگه  به ده داویانه  گشتی  كورد  رادهوهنهكه، دووپات  روا هه  نن كهیهگهو 

 .نییەندین میلیۆن چه ستهبنده وهتهو نهئه ریو یاوهیار
ئهلێره پرسیارهدا  بۆچی  دێته  و    حیزبی   ڵگهله  ندیهاوپێوه  ڕێگای  له  پێش، 

  ڵكی خه  ڵگهم لهو ههگشتی  كورد به  لیگه  ڵگهم لههه  وێیانهده  وهدێموكراته
دێموكرات    بڵێین حیزبی  بێدا دهو پرسیارهئه  اڵمیوه  ن. لهندی بكهران، هاوپێوهئێ 

لههه كاتهر  كهو  هێزیڕابردووبه  دا  توانیوێتی كوردستانه  سیاسیی  ترین    و 
له  لیگه  باتیخه  تییرایهنوێنه بهكوردستان  شێكیبه  كورد  بكا،    تی سیاسه  دا 

و  ییرانسهفه  ن دۆستانیالیه  له  كردوه  و گونجاویش، واینانه، واقیع بیئوسوولی
ئولگوووه  وهییەئاوایڕۆژ نموونهك  )له  كییهو  بهگوڕ  هێنانه  یشێوه  باش  و  رهو 

موو دێموكرات هه  حیزبی  كه  وه. ئهدا( بناسرێیكهتهمیلله  یكێشه  پێش بردنی
بووه داواكار  لهكو  یكێشه  كات  له  رد  واڵتهئه  یچوارچێوه  ئێران  بهو   و 

ئاشتیخوازانهسیاسی  كییهشێوه بكرێسهچاره  و  لهر  دا  خۆشی  تێكۆشانی  و 
كردوه ره  كانیئینسانییە  ڕێوشوێنەو  دێموكراسی  به  ندیپابه لهچاو    چاوی   ، 
.  وهتهماوهنه  شاراوهكان  و دێموكراتهمرۆڤدۆست  ڕێكخراوهو  و حیزبتیسایهكه
لهئه ههكوردستانیش   یدیكه  كانیشهبه  ڵگهله  ندیپێوه  وان  لهدا،   ڵگهر 

لههه  یچوارچێوه  له  تیوایهتهنه  یكێشه  ریسهچاره كام  واڵتانهر  كه و    دان 
ن  كه ده  باتێكیش پشتیوانیخه  یشێوه  . لهش كردوهدا دابهر خۆیانسه  كوردیان به

و  ر له. ههدوور بێ  كان بهئینسانییە  مافه  و پێشێلكردنیكوژیهڕەش و  تێرۆر  له  كه
ن  الیه  له  كانیمافه  وتكردنیو زهكورد  لیگه  ركوتیسه  روا كهدا، ههشكاته
ر  سه  حاكم به  واڵتانی  ن، خۆ بواردنیكهحكووم ده مه  وهئێرانه  اڵتدارانیسهده
و  ئه  كانیییەی وهتهنه  مافه  ناسینی  سمیهڕ  به  كوردستانیش له  یدیكه  كانیشهبه
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لهكهده  ڕیسوا  لهگه ڕامانێك  قسانهئه  رۆكینێوه  ن.  خوارهو  م ئه  ییڕاست   وهی 
 :خار دهمان بۆ دهئیددیعایه

  رانی نوێنه  ریخانووبه  ، لهلێره  بینم ئێوهده  كه  ییەرزربهو سهشانازی  بۆ من جێگای"
  دا كه باتهو خهله  ئێمه  پێم وایه  . چونكهوهبوونه  پارلمان كۆ  واته  رانسهفه  لیگه
جێگیركردنی  ئێوه بهدێموكراسی  بۆ  تان كهلهگه  كانیمافه  ناسینی  سمیرهو 

ئێران    كانیكورده  ئێوه  به  وهمن ئهو پشتیوانتانین. ئهنگن، هاودهبهده  یبەڕێوە
 ڵ گهله  دیكه  واڵتانی  له  ش كهدیكه  كانیپارچه  كوردی  ڵگهله  اڵم ئێمهڵێم، بهده
 ".نگین ن، هاودهڕووورهبه وهوسانهو چهركوتسه

  ی ستهده  رپرسیو بهكانوزهسه  رۆكیو سهرانسهفه  پارلمانی   ندامینوئێل مامێر، ئه
  ندی فكهرهدوكتور شه  یتێرۆر  یساڵه  ١٠  ڕێوڕەسمی  دا لهپارلمان  كان لهزهوسه
 )١ ) (دا٢٠٠٢ ئوكتۆبری ی ٢٣)

* 
كه  ئێمه" حیزبیئه  خۆشحاڵین  بۆته  مڕۆ  له   ندامیئه  دێموكرات    چاالك 
ئێمهسیالیستۆس  نتێرناسیۆنالیئه پشتیوانی  وێله  دا.  و ئه  تییندامهئه  له  زۆرمان 

 گا بۆ كوردی مڕۆ رێئه  كه  یهوهشهییەتندامهو ئهئه  ئاكامی  ر لهو ههكرد  حیزبه
وه  یدیكه  كانیپارچه یهكوردستان  هادهكوردستان  نیشتمانیی  تییكیهك  پ  و 

بووه بهكار  شداریبه  كه  خۆش  بن.    نێرناسیۆنالیئه  كانیرنامهو  سوسیالیست 
  ی وهئه  هۆی  دا بۆتهسیالیستۆس  نتێرناسیۆنالیئه  دێموكرات له  حیزبی  تییندامهئه
 بوونی  گشتی  و بهزیاد بكا  خۆی  كانیماڵهبنه  تر لهكییهماڵهبنه  ڕێكخراوهو  ئه

 ".هکەلک و بهمڕۆ زۆر باشئه رجیلومهدا بۆ ههیهڕێكخراوهو كان لهكورده
 و لێپرسراوی رانسهفه  سوسیالیستی  حیزبی  ندییناوه  یكومیته  ندامی، ئهئالێن شناڵ

  (٢)مێدیترانه  شیبه
* 

ن. كهده  پشتیوانی  و توركیهو عێراقئێران  كورد له  لیگه  باتیخه  كان لهوزهسه"
له  رانسهفه  له  ئێمه جار  زۆر  ئێستا  پێكهێنانی   حیزبی  ڵگهتا  بۆ    دێموكرات 

كۆنفرانس خۆپێشاندان سمینارو  مهو  كردوه و  هاوكاریمان  ئێمهراسیم  ز  حه  . 
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، بۆ  كانیبۆ مافه  كورد كه  لیگه  ڵگهخۆمان له  تیوانییو پشنگیین هاودهكهده
ئازادییتیرامهكه بۆ  دهخه  خۆی  و  بكهبات  زیاتر  ئێمهكا،    تی تایبهبه  ین. 
  نیشتمانیی   نینجومهئه  كوردان له  كاری  گرووپی   خۆمان بۆ سازكردنی  كانیوڵههه
 ".ین دهدهپێ دا درێژهرانسهفه

  رانسهفه كانیوزهسه حیزبی ییوهتهنێونه كۆمیسیۆنی رۆكیفاربیاز، سه پاتریك
 (٣دا )ندیفكهرهدوكتور شه یتێرۆر  یساڵه ١٠ ڕێوڕەسمی له

* 
نیا  ته  وهدێموكراته  حیزبی  یالقهده  دێموكرات له  حیزبی  ك گوتمان دۆستانیوه
خهكوردستان  یریسه ناكهك  لیگه  باتیو  بهورد  لهن،    حیزبی   یئاوێنه  ڵكوو 

زانن  وان دهبینن. ئهده وهئێرانیشه واڵتی ندیدار بهپێوه ییڕاست دا، زۆر  دێموكرات
  كانی م ئامانجهكهیه  ئێران له  كوردستانی  كورد له لیو گهدێموكرات  حیزبی  كه
و ماف  نیا داوا كردنییشیان تهبوون. تاوان  ئیسالمی  كۆماری  الماریو پهركوتسه

دێموكرات    زانن حیزبیها دهروه. ههكوردستان بووه  ڵكیخه  كانیمیللییە  ییەئازاد
 ر كاری سه  هاتنه  ڵیوههه  ڕۆژی  ر لهو ههبۆ ئێران بووه  دێموكراسی  داواكاری
دیكتاتۆریوهییەئیسالم  كۆماری زۆرداریی،  و وهت كردۆتهره  یرێژیمهو  ئه  و 

داوهله  ویئه  ئینسانیی  و دژیرستانهپهكۆنه  رۆكینیوه لهقاو  دۆستان  مێژه.  و  بۆ 
ده   ڵكیخه  ئۆگرانی له  كه  وتوهركهئێران  ویست زۆر  داخوازانهو    حیزبی   یو 

هێناونیه لهگۆڕێ  دێموكرات   وه هئێران   ركوتكراویسه  ڵكیخه  ناویهه  ، 
ئههه ئێران   ڵكیمڕۆ خهئه  یییەقانوون  و بێحوقووقیو بێركوتو سهڵقواڵون. 
دا  ریرامبهبه  دێموكرات له  حیزبی  مێژ ساڵه  ، لهوهرز كردۆتهبه  دژی  نگیان بهده

قوربانییستاوهراوه زۆرترین  پێناوهله  و  داوهو  لهدا  دۆستانهئه  یوانگهڕ  .  ، وهو 
ویستدێموكرات  حیزبی  باتیخه  له  پشتیوانی داخوازهو  پشتیوانیكانیو    له   ، 

 له  رستیپهو كۆنهدیكتاتۆری  دژی  بات بهخه  ریو كاریگهزۆر چاالك  شێكیبه
 :كرێن ده دیبه اشكاویڕ به ستانهبهو مهدا ئهوهخواره یم قسانه. لهئێران دایه

جینائه" دوو  قاسملوو  یتێرۆر)  یهناجوامێرانه  تهیهو  دوكتور    یتێرۆرو  دوكتور 
  له  تیتایبهكورد به  لیگه  باتیخه  سروشتی  ( بۆ خۆیان بۆ ناسینیندیفكهرهشه
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بهئێران كێدا،  و  رستیپهكۆنه  یڵگهبه  سیاسی  تڵیقه  كه  زانێنه  یههه  سن. 
ده ئای  كه  رێژیمێكه  ۆییەڕرسه .  خۆی  تیمیلله  یوهوسانهچه  ئامرازی  كاتهین 
  تینووی   ئێران كه  نییدهمه  ڵیو كۆمهالو  چینی  بینین كهده  مڕۆ ئێمهئه  وهییەخۆشبه

پلۆرالیزمئازادی مودێرنیتهو  ئازایانهو  شێلگیرانهترن،  هاتوونهو  لهمه  تهتر  و یدان. 
ئێمهرجهلومههه بۆ  سههی   دا  نیهچ  ئهده  كه  یر    دێموكراتی   حیزبی  وهبینین 

  كه   ییەسیاس   كیداهاتوویه  و ئامانجیهیوا  ینوێنگه  روا بوێرانههه  كه  كوردستانه
.  دێن . . .  دیوه  تییهاڵكۆمه  وتنیو پێشكهمرۆڤ، دێموكراسی  كانیودا مافهله

گهئێران  ڵكیخه وه   لیو  بۆ  گۆڕانكاریی كانیانئامانجه  نیدیهێناكورد  بۆ    و 
بهقینهڕاستە پێوردهو  گه  كییستییهوام  بهورهزۆر    دێموكراتی   حیزبی  یان 

  وچانی   بێ  و تێكۆشانیو حیزبهئه  كانیخهو بایهڕو باوهبیر  ئێران، به  كوردستانی
 ".یههه  و حیزبهئه

  كومونیستی   حیزبی  نێونەتەوەییەکانی  ییەندپێوه  كۆمیسیۆنی  ژاك فات، سكرتێری
  رانسهفه
 ( داندیفكهرهدوكتور شه یساڵه ١٠ ڕێوڕەسمی له)
رز،  ت بهو هیممهوتنخوازن بیر، پێشكهخاوه  ڵێك ئینسانیر، كۆمهوبهمهله  ساڵ  ده"
  دۆستی   سێ  بوون كه  وانهر ئهكان ههكران. قاتله  تێرۆر ئوتریش    ختیپێته  ڤییەن  له

 دا له ١٩٩٢  یسێپتەمبر  ی١٧  النیان لهردهو ئهبدولی، عهندیفكهرهمان، شهدیكه
ئێران   خۆیان واته  واڵتی  رپرسانیبه  هۆیموویان بههه  ڵێهید كرد. بهبێرلین، شه

به كهكوژران،  پا  رپرسانێك  به  اڵتیسهده  نیڕاست بۆ  نرخێك،  هه  خۆیان  ر 
له  هاونیشتمانانی  دژی  له  تیوڵهده  یزمیتێرۆر لهئازادی  دژی  خۆیان،    دژی   و 

 ".كار دێنن  ، بهدیكه كانیییەت سایهكه
 (٥دوكتور قاسملوودا)  یتێرۆر  یساڵه  ١٠  ڕێوڕەسمی  دوكتور بێرنارد كوشنێر، له

  زۆری   شێكیبه  ییهو متمانهڕو باوه دا من بۆ خۆم ئهساڵه  و دهئه  یماوه   له  "
  ، به وهكانهجۆراوجۆره  نهموو الیههه  به  ئیسالمی  كۆماری  و موخالیفانییاراننه

  . جا بۆیه خۆم دیتوومه  چاوی  ، بهیهئێرانیان هه  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی
ئێوه زه ئه  ڕایرهتان سهكهیزبهو حبۆ  تان  كهحیزبهوه  كه  یو گرانه قورس  برهو 
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زیانێكیوتكه به  و  بۆنهزۆرتان  ئاواتهكه  وێ  وهیهم  و تیئازایه  خوازی  وت، 
  له   ییەبریت   كانتان كهئامانجه  دیهێنانیبات بۆ وهخه  دانیدرێژه  م، لهئێوه  بوێریی

كردنیسه وهدائێران  له  دێموكراسی  قامگیر  بۆ    خودموختاری  ستهێنانیدهو 
 ".كوردستان
 ( میکۆنووس ساتیكاره هیدانیشه  یماڵهبنه كیلییم ئێریك )وهخهانس یوا 

دا  رانسهفه  پارلمانی  ، لهندیفكهرهدوكتور شه  یتێرۆر یساڵه  ١٠  ڕێوڕەسمی  له 
(٦ ) 
و دێموكراسی  زراندنیدامه  ستیبهمه  و بهركوتسه  دژی  له  ئێوه  دا كهباتێكخه  له"

  له   باتهو خهئه  زانین كهو دهپێش، پشتیوانتانین   نهیبهده  تیاڵیهكۆمه  رییروهدادپه
دژی  رجێكیلومههه دژواردا  به  زۆر  هیچ    له  كه  چێده  ڕێوهرێژیمێك 

 ".ێخۆ ناپارێز ئێوه دژ به كییهوهكرده
 سوسیالیست  نتێرناسیۆنالیئه پێشووی رۆكیر مۆروا، سهییەپ
 (حیزب ی١١ ینگرهۆیام بۆ كپه)
 

 :كانرچاوهسە

  كوردستانی   دێموكراتی  حیزبی  ندییناوه  یكومیته  ("كوردستان"، ئورگانی١)   
 ١٣٨١ ریڵوهزهخه ی ١٥، ٣٥٢ ئێران، ژماره

 چاوهسهمان ( هه٢)   
 رچاوهمان سه(هه٣)   
 رچاوهمان سه( هه٤)   
 ١٣٧٨ ریپووشپه ی ٢٢، ٢٧٢ (   "كوردستان"، ژماره٥)   
    ١٣٨١ ریڵوهزهخه ی ١٥، ٣٥٢ (  "كوردستان"، ژماره٦)   
 ١٣٧٦ فرانباری، به٢٥٣ (  "كوردستان"، ژماره٧)   
 



 

 

 



 

 

 
 
 

 د كر تێرۆر  یمی كحه ڵاڵتوهیئا ،قودس" "سوپای
   (وەرگێڕان لە فارسیەوە)

 
  كانی ییەئیسالم  وهبزووتنه  یكه"یه  ر بهسه  سوپای  ندامیئه  تییمنییهئه  رێكیفسهئه

به  سوپای بهكۆمه  پاسداران"  ناوبراو    كاری  یڕابردوو   كه  وهنامهڵگهڵێك 
و  . ئهبپارێزرێ  گیانی  كردوه  واڵتێك داوای  و لهرچووهئێران ده  ، لهلمێنێسهده
كه  تیمێكی  ندامیئه  ییەتمنییهئه  رهفسهئه  تی ئموورییهمه  كه  بووه  سیچوار 
  میان كی توڵاڵ حهئایه  و كوشتنیفجهنه  میر لهئه  تیزرهحه  میرهحه  یوهقاندنهته
توڵاڵ ئایه  كیم برایحه  موحسینی  چوونی  ریبهرهبه  ، لهرهفسهو ئه. ئهبردوه  ڕێوهبه

 .ردهئێران چۆته كیم بۆ ئێران، لهحه
و  هێندێك كۆر  : "لهنووسێ، دهوهباڵوكردۆته  یواڵهم ههئه  یك نێت" كه"په  سایتی
  جلیسی مه  له  یبراكه  جێنشینی  به  بووه  كیم كهحه  موحسینی  دا گوتراوهڵكۆمه

  نی نجومه)ئه  تیحكوومه  شوورای  ندامیدا ئهشوكاتهر لهو ههداعێراق  عالیئه
و دا بۆ ئێران بردوون خۆی  ڵگهله  و زانیاریینامهڵگه، هێندێك بهعێراقه  حوكم(ی

توڵاڵ  ئایه  یتێرۆر  قودس له  ن سوپایدهنیشان ده   ئێران كه  ستانیدهكاربه  به  داونی
  به   یان داوهنامانهڵگهو بهئه  ئەمریکاییەکان  كه  ن نیهڕوو.  یههه  ستیدا دهكیمحه
  دێریی ژێر چاوه  له  ددام كهسه  رێژیمی  یپاشماوه  تییمنییهئه  زگایا دهكیم یحه
نراوهعێراق  حوكمی  نینجومهئه بنیات  دهوهتهدا،  بهو  بۆتهست  ئهوهكار  و ، 

 ."ست هێناوندهوه ینهییازانیار
ردار  قودس سه سوپای یرمانده: "فهڵێدا دهیكهواڵههه یدرێژه یك نێت" لهپه"

و و ئه  دێریژێر چاوه  كیم لهتوڵاڵ حهئایه  یتێرۆر  یاڵڵهڵێن گهو دهییەقاسم سلێمان
 كۆماری  نیۆیزیڤلهته  له  الریجانی  لیعه  جێگری  دیممهئاغا محه  لیردار عهسه

ئامادهئیسالمی بهكراوه  دا،  ئه  هۆی  و  و  ئه  ندامیهئ  تییمنییهئه  ریفسهچوار 
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  یستییه تێرۆر  لیاتهمهو عهئه  چوونی  ڕێوهبه  . هۆیچووه  ڕێوهف بهجهنه  له  وهسوپایه
  له   بۆ عێراق پشتی  یوهڕانهگه  ناوبراو دوای   كه  یهوهكیم ئهتوڵاڵ حهئایه  دژی  له

كردوه   كانیاڵتدارهسهده  ئاخونده و مریكاییئه  ههێز  به  خۆشی  یڕووو  ئێران 
 ."عێراق نیشان داوه جێگیر له كانیییەئینگلیس

و  كانم پرسیار لێكردنهكهیه  ، لهكردوه   ایڕئێران    له  یییەتمنییهئه  رهفسهو ئهئه
  یی وهتهنێونه  ستانیدهكاربه  به  خۆی  وێله  دا كهو واڵتهله  تاییرهسه  یوهلێكۆڵینه
سێئه  كه  كردوه   ئیددیعای  ،ناساندوه  حهئه  ڵگهله  یرهفسهئه  و    می رهودا، 

  بۆ ئێران، به   وهڕانهگه  یوه، پاش ئهوهقاندۆتهف تهجهنه  میریان لهئه  تیزرهحه
كوژراون  یشێوه ئهجۆراوجۆر  تاقهو  لهكه  و،  تیمهسێك    كه   یهییەلیاتمهعه  و 

 .وهتهزیندوو ماوه 
  كانی ندامهئه  كێك لهكیم، یهتوڵاڵ حهئایه  یتێرۆر  تیمی  یندامهو ئهئه  یگوته  به

 داوێكی ڕوو  م لهدووهه  ریفه. نهخواردن كوژراوه  كرانی  ژاراوی  هۆی  به  كهتیمه
  سیش به م كهو سێههوهتهستێنراوه  لێ  تاران گیانی  بابایی  ئوتوبانی  دا لهئوتومبیل

كوژراوه  پادگانی  دیژبانی  یگولله  هۆی بهكهداوهڕوو.  مناجات  جۆره یان    و 
ست  ده  له  یدا، گوللهو چۆڵكچه  ئاڵوگۆڕی  كاتی  له  كهدیژبانه  كه  پاساوداوه

 .چووهرده
لههه پێوهر  سایتیییەندو  وتووێژێكی  یكی"په  دا،  و "خوسره  ئێران"یش 
  ڕۆژی   كه. وتوێژهوهباڵوكردۆته  ئیبراهیمی  رشادیمیر فهئه  ڵگهله  "یمیرانیشه
نیوه  ی ٣٠/١١عات  ئۆكتوبر سه  ی٩ بهپێش  ئه  كاتی  ڕۆ  )كانادا(  نجام تۆرێنتۆ 

ئهدراوه فه.  و  وارسازان""نه  یندهروهپه  یبۆنه  به  كه  ئیبراهیمی  دیرشامیر 
نهێنی  قاودانیله بهپیالن  یباره  له  زۆر  دهئۆرگان  كانیرنامهو  زگا  و 
ماوهناسراوه  ناوێكی  وهرێژیمه  كانیرهركوتكهسه لهیه،  بهمهك    دوای   وپێش 
،  ئیسالمی  كۆماری  تیحكوومه  یكانتییهمنییهئه  مۆره  كانیوامهردهبه  شهڕههه

 .هێشت جێبه ئێرانی
و ئه  ڵگهله  خۆی  گرتنیندیپێوه  تییچۆنیه  یباره  له  ئیبراهیمی  رشادیمیرفهئه
 ی تێرۆر  تیمی  ندامیكا ئهو ئیددیعا دهكردوه  ایڕئێران    له  كه  ییەت منییهئه  رهفسهئه
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 پێ  وهسهو كهیلێكم لهپێش ئیمه  وه له  ڕۆژ:" دوو  ڵێ، دهبووه  كیمتوڵاڵ حهئایه
  ی تێرۆر  تیمی  ندامیكردبوو، ئه  دا ئیددیعاییكهیلهئیمه  له  یسهو كهیشت. ئهگه
بیر وه  چاكی به  توانیمدهاڵم نهبۆم ئاشنا بوو. به  یكه، ناوهكیم بووهتوڵاڵ حهئایه

  ی كهوێنه  هۆی  بۆ ناردم. به  خۆی  ییل وێنهئیمه  ر بهپاشان هه  .وهبێنمه  خۆمی
ئهوهناسیمه فه".  لهمیر  دهكهوتووێژه  رشاد  حهڵێدا  ده:  ئهكهز  ئهم    ره فسهو 

ف"  جهنه  ف" بناسێنم. "شاهیدیجهنه  "شاهیدی  ناوی  ر بههه  ، جارێییەتمنییهئه
من   ڵگهدا لهئامووزش  ورانیده  . لهپاسدارانه  سوپای  ودسیق  هێزی  رانیفسهئه  له

"شاهیدیبووه  ورههاوده چۆنیهجهنه  .  و  اڵڵه گه  چوونیڕێوهبه  تییف" 
  ئیبراهیمی   رشادیمیر فهبۆ ئه  و جۆرهبه  كیمیتوڵاڵ حهئایه  یتێرۆر  تیئموورییهمه

 :وهتهگێڕاوه
لهیهماوه بهسه  نیزامیی  ئیتالعاتی  ریفتهده  له  پێش   وهك    ری هبهره  ر 

  له   تهئمووریهو مهیاندرا. ئهقودس راگه  هێزی  تێك بهئمووریهمه  وه(یهیینه)خامه
 نی ڕاست پا  لیاتیمهعه  له  ییەبریت   یهه ڕۆژو پ"عابدون" دا بوو. ئه  یهڕۆژپ  یچوارچێوه

  زگای ده  ر بهسه  دا كهو ئاخوندانهست ئهده  عێراق له  كانیشیعه  تیعیهرجهمه
لهفه  تیویالیه من  جێبهدیكه  سیكهسێ  ڵگهقیهن.  بۆ    لیاتی مهعه  جێكردنیدا 
ن ڕووب رنیگارانیبه" خه ناوی به ئموور كراین. ئێمهكیم مهتوڵاڵ حهئایه یتێرۆر

  كانی ییەتایرهسه  عێراق، كاره  چووینه  وهییەمینزه  رزیمه  دا و سیما" لهسه  رزییمه
سوپا   دا، تیمێكیمانكهتهئمووریهمه  كانیهڕۆژدوا  كرد. له  جێمان جێبهكههتێرۆر

کەوت ئێمە  مه  ٧٠٠ـ    ٨٠٠  ینزیكه  ورەگەڵ    ی وهقینهته  واددیكیلۆ 
  كه تهئموورییه، مهواددهو مهرگرتن لهوهکەلک   و بهسڵیئه  ست تیمیردهبهخسته

 .نجام درائه
توڵاڵ ئایه  یتێرۆر  یدیكه  یكهندامهئه  سێ  كوژرانی  تییف" چۆنیهجهنه  شاهیدی"

  سایتی   كه  باس كردوه  و جۆرهر بهئیبراهیمییش هه  رشادیمیر فهبۆ ئه  كیمیحه
 .وهیاندڕایگه"پیك نت" 

  ، گیانی ژاراویکردنی خواردنەوە  هۆی  " بهالله"بقیه  یخۆشخانهنه  س لهم كهكهیه
داوهده  له نهست  لهدووهه  رییفه.  )دانشكده   له  وهڕانهگه  كاتی  م   "دافوس" 
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.  ماشێن كوژراوه  سادوفیته  هۆی  به  بابایی  ئوتوبانی  ( لهو ستاد سپاه  فرماندهی
 رچوونیست دهدهله  گولله  هۆی  ركار بهسه  چوونه  كاتی  میش لهسێهه  ریفهنه

ناسم. م دهسێهه  ریفهمن نه  ڵێرشاد دهمیر فه. ئهرچووهده  دیژبان، گیانی  ییڕواڵەت 
  وره سوپادا هاوده  "یافسری  "دانشكده  من له  ڵگهویش له. ئهییەرسكهعه  ناوی

شهید عسكری  ناوی  به  یكهردنهم  ریبهبوو. خه له"مراسم ختم    ی نامهڕۆژ  " 
 .تاران دا باڵو بۆوه چاپی "كیهان"ی

:  ڵێف" دهجهنه "شاهیدی ئیددیعاكانی دروستیی  ویڕاست   یباره رشاد لهمیر فهئه
من    یورهها هاودهروه. هه، گومانێك نیهقودس بووه  سوپای  ندامیئه  دا كهوهله

ده بووه ئهبووههه  روان"ی"سه  یجهره.  منیش  لهگه.  مابامهر  ئێستا  وه وێدا   ،
زیز  بدولعهعه  ریفتهوم بۆ دهئه  ی، من وێنهمهله  و بووم. جگهئه  یجهرههاوده

 له   ئییدیان كرد كهوان تهكرد. ئه  ڕێیل بهئیمه  كیم بهتوڵاڵ حهئایه  كیم برایحه
 .وتوهكه سهو كه(، چاویان بهكهوهقینهدا )پێش تهینیهه ڕۆژی نوێژی

  رگی و مهتێداچوون  ف" پاشجهنه  "شاهیدی  رشاد ئیبراهیمیمیر فهئه  یگوته  به
 بیانووی   به  ویش بكوژن. بۆیهئه  ترساوه  وه، لهتێرۆر  تیمی  ندامیئه  ٣  گوماناویی

ند و پاش چهرگرتوهسوپا وه  له  سییخهرهلالت، مهمحه  ب گرم"یچوون بۆ "آ
  ندیی ێوهپ  له  رشاد ئیبراهیمیمیر فهئه  ڵگه. ئێستا لههێشتوه  جێبه  ان ئێرانیڕۆژ
  یستیی تێرۆر  هێرشی  هۆی  به  كه  یههه  وهله  كجار زۆرییه  . ترسێكیوام دایهردهبه

 . ژیده نهێنی به ر بۆیه، ههبكوژرێ خۆی پێشووی هاوكارانی
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 ی تاوانێکی تێرۆریستی ساڵه ٢٠
 هەڵگری تێکۆشەرانی دیموکرات(   )تەقاندنەوەی مینی بووسی 

 
خه٧یانیی  بهرهبه بنکهانهڕۆژ  ڕێگای،  (  ١٩٩١)  ١٣٧٠ری  ڵوهزهی  نێوان  ی  ی 
)لهفتهده دێموکرات  حیزبی  سیاسیی  قه  ری  بناری  بۆڵێی  شوێنی  ندیل(دێی  و 
سهماڵهبنه بهکانی  شایهفتهده  ر  ئێندزێ(،  )گوندی  سیاسی  تاوانێکی  ری  دی 

س که  ٢٠  زیاتر له  رنشینانی مینی بووسێک کهدژی سه  زێن بوو. تاوان لهدڵته
ندامانی ری سیاسی و ئهفتهده  ر بهکانی سهوان پێرسۆنێلی کۆمیسیۆنهبوون. ئهده
سێکیشیان  ند کهیان، چهانهڕۆژر کاری  سه  چوونهده  که  کانی حیزب بوونماڵهبنه
شایی  میوانی  له به  که  وهڕانهگهده   ڕابردوو  ڕۆژیو  پیالنێکی    بوون  ئامانجی 

 . تێرۆریستی
 ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمی وانێتێکی بۆمبڕێژکراویان که  ر بهکانی سهتێرۆریسته

بهر بسهنیشی لهمهسووته  ند بۆشکهچه نیشت  ته  وتن، لهکار کهبیانووی له  وو، 
  که بووسهبوو. کاتێک مینی ڕاگرت رانی حیزب،  کیی هاتوچۆی تێکۆشهرهسه  ڕێگای

کان  ، تێرۆریستهکهوتووهکار کهله  ڕواڵەت  به  ی وانێتهڕاست  گاتهده  »ئێندزێ«وه  له
وانێته  به  وهدووره  له بهوهقێننهتهده  کهکۆنتڕۆڵ    به   کهمینیبووسه  مجۆرهو 
سێ    م تاوانههۆی ئهڵ. بهو دووکهو گڕوهقینهتێشووی ته  بێتهده  وهکانییهرنشینهسه

بهتێکۆشه شهوهری  دێموکرات  حیزبی  زۆجی  بوون.  سهربههید  کانی  رنشینهی 
مردن رزگاریان   له  وهخۆشییه  رچی بهگهئه  توندی بریندار بوون که  ش بهدیکه

یان  ستهر جهسهداویان لهڕووبر  و زهوهقینهواری تهتا ئێستاش شوێنهاڵم ههبوو، به
 .  ماوه
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امۆستا  م  بریتی بوون له  ١٩٩١ری  ڵوهزهی خه٧هیدی تاوانی تێرۆریستی  سێ شه
رهمه گهال  حهسووڵ  عهردی،  جهسۆ  و  ههلیپوور  مامایی.  لهلیل  م  رسێک 

 : بوون شنی خۆیان دا نموونهچه له رانهتێکۆشه
رهمه گهال  مامۆستایهسووڵ  ئایین ردی،  نیشتمانپهیکی  ئهروهی  بوو.  له ندامهر   تی 

یی، سااڵنێکی  وهتهنهپێناوی رزگاریی    بات لهحیزبی دێموکراتی کوردستان و خه
هاتنه پێش  ده سه  زۆر  ئاخوندی،  رێژیمی  کاری  لهر  پێکردبوو.  ر  سه ست 

  حیزبی دێموکراتی کوردستاندا، چوار ساڵ له   ڕیزی   و تێکۆشان لهتیکوردایه
ڕ کردبوو. کاتێک رێژیمی کۆماری دا تێپهتیی رێژیمی شایهندیخانهبه  نی لهمهته

هاته لهسه  ئیسالمی  کار،  ئهگهر  دهوهڵ  مهی  ئهالیزانی  ئایینی،  زانای  ر گهو 
و ئیمتیازی جۆراوجۆر،  و سامانو پایهنی پلهخاوه  بنهن دهبکه  و رێژیمهپشتیوانی له

رێژیمه له  ڕووبوو  نه  ئاماده لهو  پشت  چهکهوهتهنه  و  بکا.  بهی  له کی    رگری 
کردهخه کوردستانی  لهشان  ڵکی  دێموکرات  ڕیزی  و  ئهحیزبی  رکی  دا 

کرد.  ستی هات، درێغی لێ نهده  تێکی لهر خزمهو ههستۆئه  جۆراوجۆری گرته
باتی رزگاریخوازیی  و خهت حیزبی دێموکراتخزمه  نیا بۆخۆی لهته  ر بهو ههئه
نهیکهوهتهنه سهدا  ئهرجهبوو،  بنهم  لهکهماڵهندامانی  و  ڕێنوێنی  یسۆنگه  ی 

  وه و جوواڵنهتی حیزبدا، خۆیان بۆ خزمهسووڵال رهکانی مامۆستا مهئامۆژگارییه
 . ڵماڵیتێکۆشان هه دا قۆڵیان لهرێکنگهسه ک لهر یهرخان کردو ههته
ی پیرانشار بوو، ڵکی ناوچهسووڵ خهال رهک مهویش وهئه  لیپوور کهسۆ عهحه
لهیه پێشمهشاوهلێوه  رماندهفه  کێک  هێزی  کاک حه  رگهکانی  کوڕی  بوو.  سۆ، 

وه،  ییهشیرهو نفووزی عهکیی خێڵههۆی پێگهسوور« بوو. باوکی به  »مرادی گرده 
ی  وه دژی بزووتنه  وڵی دابوو لهو ههوهتییهرنجی رێژیمی شایهر سهبه  وتبووهکه

به »حه  کورد  بێنێ.  بهکاری  چههه  سۆ«  پێشمهڵگرتنی  حیزبی رگایهکی  تیی 
ئهدێموکرات نیشاندانی  نهوپهو  لێهاتوویی  ههڕی  »پێشمهروهک  کی  یهرگهک 

بهقاره وهمان،  فهڵكوو  نیزامیرمانده ک  کادرێکی  وهو  به و  دڵسۆز ک  و  رپرسێکی 
پڕ شانازیی خستهیهڕه، الپهکارامه بنهسه  کی  مێژووی  لهکهماڵهر  و و کادریان. 
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یان ڕی متمانهو پهڵکی پیرانشار، ئهخه  ی حیزبی دێموکرات بوو کهرماندانهفه
  . بوونو هیوادار دهبیستنی ناوی، خۆشحاڵ و بهدیتنی و بهپێ بوو

رۆڵهجه مامایی،  ئازهیهلیل  کهکی  بوو  زمان  لهوانهپێچه  به   ری  زۆر    ی 
  ۆ چقەاڵ و دانیشتووانی کوردستانیان    ڵگرتبووکی رێژیمیان ههچه  کانی کههاوزمانه

ی  وهتی بزووتنهی خزمهوهی حیزبی دێموکرات بۆ ئهرگهپێشمه  هوکرد، ببوده
کانی  دیی ئامانجههاتنه  به  ڕیشی وابوو کهڵکی کوردستان بکا. باوهو خهکوردستان

وان له  کو یهی ئێرانالنی دیکهلی کورد، گهی گهوهو جوواڵنهحیزبی دێموکرات
ند ی چهلیل مامایی، ماوه. جهوهبنهکانیان نزیک دهمافه  کانیش، لهربایجانییهئازه

له بوو  تهشهبه  ساڵ  خهداروکاتکانی  ده  ماتدهو  دڵسۆزی،  کاری  کرد، 
هۆی لماندبوو. بهو هاوکارانی سهرپرسانناسیی خۆی بۆ بهنهو ماندووییستپاکیده

لهرزههب  ندییهتمهتایبه لهڕێبەرالی    کانی،  حیزب،  کادر  یی  هاوڕێیانی  و  نێو 
لیل شۆفیری ویست و جێگای رێز بوو. جهکاندا، خۆشهماڵهنێو بنه  و لهرگهپێشمه

 . ر ڵوهزهی خه٧ئامانجی پیالنی تێرۆریستیی  کرا به  بوو که بووسهو مینیئه
بوو    تێرۆریستیانه  وهو کردهو پیالنتای ئهرهسه،  ١٣٧٠ری  ڵوهزهی خه٧تاوانی  

عس،  اڵتی بهسهده  ر خاکی کوردستانی رزگاربوو لهسه  کۆماری ئیسالمی له  که
کانیان  سیاسییه  هڕێکخراوو  و حیزباڵتی کوردستانههڕۆژرانی  هش دژی تێکۆ  له
لهڕیوهبه بردن.  دواتر  ی  بهسااڵنی  پیالنهو  دیکههۆی  ئهکانی  رێژیمهی  و  و 
بهکرێگیراوهبه کادرده  کانی،  پێشمهیان  ئاوارهرگهو  پهو  کوردی  نابهو  ری 

حویلی رێژیمی ستێندرا، یا ته، گیانیان لێ ئهترین شێوهناجوانمێرانه  اڵت بهههڕۆژ
م و بریندار کران. ئهقوستانکی زیاتریش نهیه، ژمارهوهکۆماری ئیسالمی درانه

پهوه  که  انانهتاو ئیسالمی  هب  ڕەشکی  یهڵهک  کۆماری  و  نێوچاوانی 
 . بیر بکرێن ، نابێ لهوهمێننهده وهکرێگیراوانییهبه
:  ته و جینایههیدی ئهدا، ساڵو بۆ یادی سێ شهتێرۆریستییه  م تاوانهی ئهساڵه  ٢٠  له

و دڵنیایان  نێرین لیل مامایی دهو جهلیپوورسۆ عهردی، حهسووڵ گهال رهمامۆستا مه
ق  ناحه  لی کورد، خوێنی بهو گهحیزبی دێموکراتی کوردستان  که  وهینهکهده



 153                                  تێرۆریزمی دەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران لە دژی کوردستان
 

 

 

وان،  کانی ئهدیهێنانی ئامانجهبات تا بهخه  و بهەنبیر ناکهکانیان لتهژاوو خزمهڕ
 . وههەندپاداشیان ده

 بووەتەوەلە رۆژنامەی "کوردستان" دا باڵو 
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مان و دۆستان و  کهوهتهنه کۆبانێ له  وتنیرکهسه :یاننامەبە
 بێ  پیرۆز یهوهتهم نهدلسۆزانی ئه

 
شاری کۆبانێ    له  رگهڕڤانان و هێزی پێشمهی شهڕۆژ خۆڕاگریی جانانه١٣٣پاش  

هێرشهرامبهبه  له چهر  سهتێرۆر  گرووپیکدارانی  کانی  بۆ  داعش  ئهیستیی  م  ر 
ژانویه٢٦  ڕۆژی نجام  رئه، سهشاره له٢٠١٥یی  پهگه  ، کۆبانێ  و  الماری مارۆ 

 .داعش ڕزگار کرا
ڕ کرد،  ترسییان تێپهخت و پڕ مهی، ڕۆژانی زۆر سهکهگرهخۆرا  ڵکهکۆبانێ و خه

شێکی  ت بهنانهدیت. ته  وهخۆیانه  ییان بهوان زۆرترین وێرانی و زیاترین ئاوارهئه
، داگیر کرا. کۆبانێ  وهکدارانی داعشهن چهالیه  ک لهیهبۆ ماوه  و شارهرچاوی ئهبه

،  وهن داعشهالیه  واوی لهته  رداگیرانی بهسهستبهسنووری ده  ند جارێکیش لهچه
ی  وهتهکانی نهدا، دڵی رۆڵهو و ساتانهو ڕۆژ و شهمووی ئههه  اڵم لهبه  .نزیک بۆوه 
له بهههکورد  لهشهموو  و  کوردستان  جێگایههه  کانی  لهر  جیهان،  ڵ  گه  کی 

پڕ سه دابوو. کروهخۆڕاگریی  بهریی کۆبانێ و کۆبانێپارێزان  ئه  ۆبانێ  م هۆی 
شانازییه  خۆڕاگرییه خهجێی  ڕۆڵهکهلکهی  و  بهی  و تێرۆرر  رامبهکانی  یستان 

نگاریی نێوان  رهبه  عبیری لهته  ک کهمز و هێمایهڕه  ت پاریزان ، بوو بههالهجه
تاریکی،ڕوو و  پێشکه  ناکی  مردن،  و  و جهژیان  و شههالهوتن  و،    ڕت، خێر 

 پۆلێکی جیهانی له شه  ش وای کرد کهمهر ئهکرد. ههیی دهتی ودڕندهمرۆڤایه
  وتنخواز، هێزێکی گوشار ر و پێشکهروهتیی دادپهندی و پشتیوانیی مرۆڤایههاوپێوه
تی و فاوهبیته  به  که  و واڵتانی ناوچه  تێرۆر  ڕی دژهشه  یمانانی  ر هاوپهبۆ سه

پهسه  وهمیهرخهمتهکه داعش  یری  ئهبۆ سهالماری  دهم شارهر  وەڕیان  ێ کرد، 
بهبکه لهوڵهکان و ههگوشاره  وهخۆشییه  وێ.  له   کان  ڕا، وهرهده  کوردستان و 
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اوا بۆ  ڕۆژکانی والتانی  رهڕکهشه  بوو. هێرشی ئاسمانیی فرۆکهوتیان ههسکهده
سهسه ڕێتێرۆرکانی  رهنگهر  و،  داعش  به  گهیستانی  هێزی    پێدان  چوونی 

چه  رگهپێشمه لهو  قورس  کوردستانههه  کی  له  وهرێمی  دوو  کۆبانێ،  و بۆ 
رخستنی خۆراگریی جێی شانازیی  سه  ڕۆڵێکی گرنگیان له  بوون که  وتانهسکهده

 .بوودا ههکۆبانی
  داگیرکاری و   ی ڕزگاربوونی کۆبانێ لهبۆنه  حیزبی دیموکراتی کوردستان، به

شی کچان و کوڕانی  رمترین پیرۆزبایی پێشکهی داعش، گهرانهالماری وێرانکهپه
ی کۆبانێ و تێکڕای  رڵکی خۆڕاگی کوردستان، خهرگهزی پێشمهێ رڤان، ه شه

خهباتکارهخه  هێزه و  دهڕۆژڵکی  کان  کوردستان  لهاوای  ساڵو  کاتێک  کا.  دا 
یستان  تێرۆری هێرشی  وهرچدانهرپهبه  لهی  هیدانهو شهموو ئهنێرین بۆ گیانی ههده

موو کۆبانێ و هه  خوازین کهخت کرد، هیوا دهدا گیانیان بهیانکهر نیشتمانهبۆ سه
زوویی    ک، بهموو الیهوڵ و پشتیوانیی هههه  کان، بهئازادکراوه  گوند و ناوچه

وتنی رکهدا هیوادارین سه  کاتهم  ر لهببینن. هه  وهخۆیانه  به  وهدانی و بنیاتنانهئاوه
م  رجهسه  داعش له  ڕی دژ بهکانی شهرهبه  وتن لهرکهوێنی سههه  کۆبانێ ببێته

 .کانی ڕۆژاوا و باشووری کوردستانداگیرکراوه ناوچه
مان و دۆستان  کهوهتهکانی نهموو ڕۆڵههه  وتنی کۆبانێ لهرکهسه  جارێکی دیکه
 .پیرۆز یهوهتهم نهو دلسۆزانی ئه

 حیزبی دیموکراتی کوردستان 
 ری سیاسی فتهده
٢٧/١/٢٠١٥ 
 ١٣٩٣ندانی ی رێبه٧

 لە ماڵپەڕی "کوردستانوکورد" و ڕۆژنامەی "کوردستان" دا باڵو بووەتەوە.
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 !کوا دەنگی ڕۆشنبیرانی سەربەخۆ و نوخبەی ئەم هەرێمە؟
 

هەڵوێستەکانیانمرۆڤەکان بە  الیەنەکان  کاتە    -و  لە  هەڵوێستانەی  ئەو 
هێندێک هەڵوێست هەن بەو هۆیەوە   پەیدا دەکەن.  واتا  -دا دەینوێنن هەستیارەکان

ئینسانی کە سەرچاوەکەیان، بەرزی  ئەخالقی، حوکمی ویژدانڕەوشتێکی  و، و 
پیرۆزەکان بەها  لە  بەرگری  بڕیاری  هاندسازگەکەیان  ئازایەتی و  و  ەرەکەیان 

دا. خاوەنەکانیان  و مێژووی تاکەکانبوێرییە، دەبن بە الپەڕەیەکی زێڕین لەژیان
و و ناویان بە بەرزیبە هۆی ئەو جۆرە هەڵوێستانەیان، بۆ هەتاهەتایە سەربەرز دەبن 

دا تۆمار دەکرێ. دیارە نواندنی هەڵوێستی بوێڕانە هێندێک جار  باشی لە مێژوو
و تێچووی تایبەتیش دەکا، بەاڵم چ قەیدی؟ ستەکە تووشی کێشەخاوەن هەڵوی

و دروست، تووشی مرۆڤ  و تێچوویەک کە لە سۆنگەی هەڵوێستێکی بەرزکێشە
 .بێ، مایەی شانازییە

پێشەوەی ئەوان، ڕێکخراوە سیاسییەکانیان،  کوردستانڕۆژهەاڵتی  خەڵکی   و لە 
کوردڕێز هەرێمی  بۆ  تایبەتیان  خۆشەویستییەکی  دەسکەوتستانو  و  و 

و خۆشییەکانی  سەرکەوتنەکانی هەیە. هەر لە کۆنەوە دڵیان لە گەڵ مەرگەسات
خوشک کات،  هەر  داوە.  لێی  دا  خەڵکە  دیوە، ئەم  لێقەوماوی  بە  وبراکانیان 

دا دابەش کردوە. و مەینەتی ئەوانیان بە سەر خۆیانو، خەمباوەشیان بۆ کردوونەوە
و زیاتر  دا دیتوە، لە گەڵیان هەڵپەڕیونسەرکەوتن   کاتێکیش ئەوانیان لە خۆشی و

خۆیان   نەتەوەیی  ڕووگەی  وەک  ساڵە  چەندین  ئەوان  نواندوە.  شادییان  لەوان، 
کوردستان هەرێمی  دەسکەوتەکاڕوانیویانە  بە  شانازیان  کردوەنیەو،  ئامادە  وە  و 

ەر  و پارێزگارییان لێ بکەن. ه بوون بە هەر جۆرێک لە دەستیان دێ، پشتیوانی
بۆنە هێندێک  لە  حالەتبۆیە  بن،  و  چاوەڕوان  ئەگەر  ئاساییە  زۆر  دا، 
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و چاکەیان  و هاودەنگ بن وبراکانی باشووریشیان، لەگەڵ ئەوان هاوخەمخوشک
 .و، خۆشەویستییان بە ڕێزلێگرتن، واڵم بدەنەوەبە پێزانین 

و بە هاسانی لە  لەم هەرێمە ڕووی دا، بەم زوانە  ٢٠١٤ئەوەی لە دواڕۆژەکانی  
و  حافیزەی خەڵکی ڕۆژهەاڵت ناسڕێتەوە. بکوژی کەسایەتییەکی گەورەی کورد 

دوکتور   کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  لە  نەتەوەیی  خەباتی  گەورەی  ڕێبەرێکی 
پارلمانی  هەیئەتێکی  چوارچێوەی  لە  کە  قاسملوو،  کۆماری  عەبدوڵڕەحمان  ی 

و حیزبیی ئەم و حکوومیدا هاتبووە هەرێم، لە بەرزترین ئاستی سیاسیئیسالمی
بەرگی هەرێمە لە  کە  بکوژێک  لێکرا.  پێشوازیی  سوور  فەرشی  سەر  لە  دا، 

وتووێژدیپلۆمات سەرمێزی  لە  پێتەختیکی  و  ناوەندی  لە  دەستی  ئورووپاییو،   ،
وەک بکوژی ڕێبەرێکی سیاسیی کورد    داو، لە ئاستی دنیاچووە خوێنی ئەو ڕێبەرە

بەرپرسانی حکوومی گەورە  دیارە  ئەم ناسراوە!  بۆ  لەوانەیە  هێندێک حیزب،  و 
سیاسی پاساوی  دیپلۆماتیککارەیان  بارودۆخەکەیان، و  ئاستەمبوونی  بیانووی  و 
دا،  و پاساوانەیان لێ وەردەگیرێ یان نا، یا هەر لە جێبێننەوە. ئیستا ئەم بیانوو

و بیانوو دۆزینەوە بە پێویست دەزانن یان نا، باسێکی دیکەیە. ئەوان ێنانەوەپاساوه
هەست دابنێن،  خۆیان  کارەی  ئەم  سەر  لە  ناوێک  شوعووری  هەر  و 

و هومێدی خەڵکی ڕۆژهەاڵت  و متمانەڕۆژهەاڵتییەکانیان بە توندی بریندار کرد
هێما خەوشداربە  هەرێمەیان  ئەم  رەمزەکانی  ئەگو  کرد.  لەق  بیانەوێ،  و  ەر 

و شوێنەوارە  و کردەوەیەی خۆیان کەم بکەنەوەکانی ئەم رەفتارنیەکاریگەرییە نەرێ
نادروستبوونی  بە  دان  ئەوەیە  چاوەڕوانی  کەمترین  بسڕنەوە،    زیانبارەکانی 

 .و نەهێڵن جارێکی دیکە ڕووداوی لەم چەشنە دووپات بێتەوەدا بنێن کارەکەیان
ڕۆشنبیران ڕووداوە و  بەاڵم  ئەم  بۆچی  هەرێمە،  ئەم  سەربەخۆی  نوخبەی 

و دەنگیان دەرنەهات؟ پاساوی ئەوان بۆ ئەم بێدەنگییە چییە؟  دا تێپەڕیبەسەریان
و نەیانزانیوە کە تێرۆریستیکی دڵڕەش، بکوژی ڕێبەڕێکی  هەتا ئیستاش نەیانبیستوە

ازیی لێکراوە؟ دا پێشوو لە چ ئاستیکو هەولێر، چۆنوەک د.قاسملوو، لە سلێمانی
زانیویانە نەزانیبێیا  ئاساییان  شتێکی  بە  لەوانەشە  ئاساییە؟!  الیانەوە  بە  لە  و  و 

نی خۆیان دا پێشی ناڕەحەت بووبن، بەاڵم بۆ ئەوەی خوێنی خۆیان الی ڕوودە
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، بیدەنگبوونیان ڕەچاوکردبێ!  و الیەن تاڵ نەکەنو دامەزراوەئەم یا ئەو دەزگا
بارەی   لە  ئەم پاشەڕۆژبینی  بۆ  »ئێرانە حەیاتەکە«ش، دەتوانێ هۆیەک  بۆ  سەفەر 

  !بێدەنگی و بێهەڵوێستییە بووبێ
ناسڕێنەوە، هەر    و ڕووشاندنەکان، لە بیرەوەریی مرۆڤەکانهەروا کە ئازاردانەکان

دا، بە سانایی  و بیدەنگییەکان لە ساتە هەستیارەکانبەو جۆرەی بێهەڵوێستییەکان
هەڵوێستگ ناچنەوە،  بیر  ڕەفتاررتن لە  ئاست  لە  دەنگهەڵبڕینەکان  کردەوە و  و 
زاکیرە لە  بیرەوەرییەکاننەشیاوەکانیش،  لە و  ئەمجاریش  ئەوانەی  دەمێننەوە.  دا 

نەبوون بیدەنگ  ڕووداوە«  »ئەم  بکوژی  ئاست  پێشوازی  بە  هەر  نەک  و 
  -هەر چەند ژمارەیان کەم بوو  -د.قاسملووەوە نەچوون بەڵکوو »ترۆ«شیان کرد

و لە مێژووی و هەڵوێستی بوێرانەیان لە دڵی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانناویان  
دا بە درەوشاوەیی دەمێنێتەوە. هەربەو جۆرەی ناوی شێرکۆ بێکەس،  نەتەوەکەیان

و زۆر  کەماڵ مەزهەر، مەسعوود محەممەد، حەسیب قەرەداغی، سوارە قەالدزەیی
دا،  ەیان لەم جۆرە حالەتانەو کەسایەتیی دیکە بە بۆنەی هەڵوێستی بوێرانڕۆشنبیر

 .بە نەمری ماوەتەوە
 .بۆتەوە دا باڵو"کوردستان "نامەی ڕۆژی ٦٤٧تێبینی: ئەم بابەتە لە ژمارە 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 

 بزووتنەوەی ئیسالمی و پەڵەیەکی شوورەیی نەسڕاوە
 ( تاوانێکی گەورە بیست ساڵەی  ) 

 
له ٢٠ شهوبهمهساڵ  ئۆکتۆبری  ٢٠ر  سهله  ١٩وی  ر،  ی ٢٩رسه  له ٢٨)  ١٩٩٦ی 
کانی  ناوه  به  دێموکرات  ری حیزبیوت تێکۆشهتاوی(، حهی هه١٣٧٥ری  زبهره
ـ ٤ـ داریووش ئیسالمدووست  ٣زیز قادری  د عهممهـ محه٢زایی  د رهڕشهـ ئه١

ف  ڕووعـ مه٧ور کازمی  ففهـ موزه٦دنان ئیسماعیلی  ـ عه٥د پوور  ممهیوونس محه
له هه  سۆهرابی،  شاری  لهبجهڵهنزیک  کوردستان،  باشووری  ن  الیه  ی 

بزووتنهکدارهچه ئیسوهکانی  عێراقهی  کوردستانی  و به  وهالمیی  گیران  دیل 
 .وهحویلی کۆماری ئیسالمیی ئێران درانهته

ڕای ره، سهرانهو تێکۆشهکانی ئهماڵهند ساڵ، حیزبی دێموکرات و بنهی چهبۆ ماوه
هههه نهموو  زانیارییهوڵێکیان،  هیچ  لهیانتوانی  چارهبارهک  ئهی  پۆلهنووسی   و 

کێک  نیا یهست بێنن. تهده  رێژیمی ئێران، به  یان بهوهحویلدرانهوای تهد  رهتێکۆشه
  تێرۆر زگای  کاتێكدا ده   ناوی داریووش ئیسالمدووست، لهکان بهحویلدراوهته  له

ده ئیسالمی  بهیهو جاسووسیی کۆماری  بۆ  لهڕێوهویست  پیالنێک  دژی    بردنی 
بێنێ، لهق دا بهخاکی کوردستانی عێرا  حیزبی دێموکرات له ت  رفهده  کاری 

وهکه گهڵکی  و  هاوسه  وهڕایهرگرت  لهنگهنێو  ناوبراو  وتووێژی  چه  رانی.  ند 
و  نامهڕۆژ پهییڕادیۆنووسی  لهردهدا،  شهسهی  پیالنی  هاوبهر  شی  رماویی 

ئێران  وهبزووتنه ئیسالمیی  کۆماری  رێژیمی  و  عێراق  کوردستانی  ئیسالمیی  ی 
زگای ئیتالعاتی  ده  به  وهحویلدرانهدیلگیران و تهتیی بهیان الدا و چۆنیهدژی خۆله
 .قاو دای لهو رێژیمهئه
ههبه بهدوای  لهوڵێکی  دیموکرات  حیزبی  نێونهراده  رینی  پاش  ییوهتهی  و  دا 

ر  کان بۆ سهمرۆڤدۆسته  ندهکان و ناوهسیاسییه  تییهسایهو که  ڕێکخراوگوشاری  
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 ور بهی سهرگهپێشمه  ٦نووسی  ستی ئاشکرا کردنی چارهبهمه  رێژیمی ئێران به 
سهحیزبه مورتهرئه،  سهنجام  ئهرمهزا  باڵوێزی  له دی  ئیسالمی  کۆماری    وکاتی 

مارسی  ٢٩  ڕۆژیبریتانیا،   له ٢٠٠٤ی  نامه   ،  بهواڵمی  کۆربین،  ی  جێرمی  ڕێز 
کوژرانی    اڕڵمانی بریتانیا، دانی بهپ  مافی مرۆڤ له  گرووپیرۆکی  جێگری سه

لهسهکه٦و  ئه نا.  ئهنامه  دا  کوژرانی  ناوبراودا  پاڵ   درابووه  سهکه  ٦و  ی 
اڵتی  ههڕۆژ  له  وکات کهر ئههه  سهکه  ٦و  ئه  و هاتبوو که"ی ئیسالمیوهبزووتنه"

خاکی    له  "ئیسالمی  یوهبزووتنه"ڵ  گهڵچوون لهتێکهه  ، لهوهڕاونهگه  وهکوردستانه
 .رێمی کوردستاندا، کوژراونهه

و الیەن  ڕاست دەم  سەران  لە  کە  جارێ  هەموو  ئیسالمی  بزووتنەوەی  ەکانی 
لە   پڕشوورەییە کراونەوە،  تاوانە  ئەم  بارەی  لە  پرسیار  بەرەوڕووی  میدیاکانەوە 

ە الیەکەوە هەوڵیان داوە حاشا لە ئەنجامدانی ئەو تاوانە لە الیەن ئەم ڕێکخراو
بکەن و بڵێن لە شەوێک دا کە کۆنتڕۆڵی شاری هەلەبجە نەک بە دەست ئەوان 

وە بووە، ئەم تاوانە ڕووی داوە. نیەبەڵکوو بە دەست هیزەکانی یەکیەتیی نیشتما
لە الیەکی دیکەوە دەڵێن با حیزبی دیموکرات لە دادگاکانی هەرێم سکااڵ لە  

بەرە دادگا  لە  ئەوان  و  بکا  تۆمار  بزووتنەوە  کردنە  سەر  تاوانبار  ئەو  وڕووی 
نموونە لە دووپاتکردنەوەی ئەم قسە سواوانە، لە وتووێژەکەی ئەم    دەبنەوە. دوا

ی بزووتنەوەی ئیسالمی لە گەڵ کاوە  یدوایانەی عیرفان مەال عەلی رابەری گشت 
خاڵی  بوو.  دا  “ڕووداو”  تەلەڤیزیۆنی  بەرنامەی”پەنجەمۆر”ی  لە  ئەمین 

پێوەندییەسەرنجڕاکێش و هەر لەو   دا ئەوەیە هێندیک  کاتە دا زۆر تاڵیش لەم 
یستیانەی دیکە دەکەن کە لە ناوچەی ژیر دەسەالتی  تێرۆرجار ئاماژە بەو تاوانە 

هێزەکانی دیکەی هەرێم دا لە دژی حیزبی دیموکرات و تێکۆشەرانی ئەم حیزبە  
اوانە  ڕوویان داوە و دەڵێن بۆچی باسی ئەوانی دیکە ناکەن و هەر تەنیا ئەم ت

و  دیموکرات  حیزبی  دژی  تاوان  ئەنجامدانی  بزانە  وا  هەر  دێننەوە!!  وەبیر 
 نیە تێکۆشەرانی ڕۆژهەالتی بۆ هەموو الیەنەکان موباح و ئاسایی بووە و ڕەوا  

 !مەسئولییەتی ئەم یەکەیان بە چاوی بەڕێوەبەرانی دا بدرێتەوە
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تی ناوچەی هەڵەبجە  بەڕێوەبەرانی ڕێکخراوی بزووتنەوە ئیسالمی بارودۆخی تایبە
ساڵی   پاییزی  حیزبی  ١٩٩٦لە  تێکۆشەرەی  پۆلە  ئەو  تەحویلدانەوەی  بۆ  یان 

خۆیان   خەیاڵی  بە  کات  ئەو  قۆستەوە.  دەتوانن پێ دیموکرات  وابوو  یان 
و  شوێنەونکە  بۆ  باش  سەرپۆشێکی  بکەنە  ناوچەیە  ئەو  ئاڵۆزییەکانی 

ک. بەاڵم دوای لە ئیعدام  خۆدەرهاویشتن لە بەرپرسایەتیی ئەنجامدانی وەها تاوانێ 
کەسە و شایەدیدانی لە سەر چۆنیەتیی ڕووداوەکە لە    ٧ڕزگاربوونی یەکێک لەو  

ئەم  میدیاکان بەڕێوەبەرانی  بەرۆکی  نەیتوانیوە  خۆدزینەوە  و  حاشاکردن  دا، 
ڕێکخراوەیە لە چنگ مەسئولییەتی تاوانەکەیان، ڕزگار بکا. ئەگەر چی بە بێ  

مدوستیش، دەرکەوتبوو کە ڕووداوەکە نەک لە نێو  شایەدیدانی داریووشی ئیسال 
شاری هەڵەبجە کە ئەو شەوە لە کۆنترۆڵی هێزەکانی یەکیەتیی نیشتمانی دابوو، 
 .بەڵکوو لە دەرەوەی ئەو شارە و لە سەیتەرەی بزووتنەوەی ئیسالمی، ڕووی دابوو

ن تێپەڕینی زەمان و  بە  نە  بەڕێوەبەرانی بزووتنەوە، وەک دەبینن  ە بەو  سەران و 
جۆرە پاساوو بەرگرییانە نەیانتوانیوە پەڵەی ئەم تاوانە پڕشوورەییە لە نێوچاوانی  
ئەم  کەیسی  حەواڵەدانی  بە  دڵنیاییەوە  بە  بسڕنەوە،  ڕێکخراوەکەیان  و  خۆیان 

دا بکەن و خۆیان  ڕووداوەش بۆ الی دادگاکانی هەرێم، ناتوانن ئاوێک بەم ئاگرە
ەگەر دادگا و مەحکەمە و دادوەری ئەوتۆ لە  وەک بێتاوان نیشان بدەن. دیارە ئ

بێ  و  ئەستۆ  بگرنە  کەیسە  لەم  لێکۆڵینەوە  بەرپرسایەتیی  کە  ببن  پەیدا  هەرێم 
داوەکە  ڕووسڵەمینەوە لە ئاکامە سیاسییەکانی، بڕیاری خۆیان لە سەر تاوانبارانی  

قوربا بنەماڵەی  و  دیموکرات  حیزبی  دڵنیاییەوە  بە  لێ  نیەبدەن،  پێشوازیی  کان 
ەکەن. هەر دادگایەکی سەربەخۆ و بێالیەن و هەر دادوەرێکی بوێر بیهەوێ بێ  د

ئاکامی  بە  پێوەندیدار  ئەمنیەتیی  و  سیاسی  تێبینیی  و  ئاکام  وەبەرچاوگرتنی 
بڕیاردانێکی شەففاف و دادپەروەرانە لە سەر کەیسی ئەم تاوانە بێتە مەیدان، دەبنە  

 .جێگەی ڕێز و ستایشی خەڵکی خاوەن ویژدان
لهحی  ئه  زبی دیموکراتی کوردستان  تاوانهبیستەمین ساڵی  له ییەیپڕشووره  و    دا، 

به قوربانییه  وه ڕێزه  کاتێکدا  دهیادی  و  وهکاتهکان  الیەنگران  داواکارە   ،
خوازیارانی حەق و عەدالەت لە هەرێمی کوردستان و لە هەر شوێنێکی جیهان،  
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قرژاوی  ناحه  خوێنی بهر بهرامبهتان بهخالقیی خۆرکی ئینسانی، نیشتمانی و ئهئه
انی کۆن و ئێستا،  ڕێبەر   یهوهن. داوامان ئهجێ بکه، جێبهو تاوانهکانی ئهقوربانییه
ئهدهبڕیاربه بزووتنهستانی  کهوهوکاتی  و  ئیسالمی  به ی  تاوانبارکراو   سانی 

وکاتی  تیی ئهرپرسایهپێی به  ی بهوهئهژێر گوشار بۆ    نهبخه  و تاوانهبردنی ئهڕێوهبه
ر  رامبه به  تاوانباران له  له  وهپرسینهو لێنه  و تاوانهنجامدانی ئهئه  خۆیان و رۆڵیان له

 .ر بن اڵمدهدا وهبیروڕای گشتی
دەکەینەوە حیزبی دێموکراتی کوردستان، هه تا  بۆ جارێکی دیکەش دووپاتی 

،  چووهنه  ڕێوهبه  و تاوانهرانی ئهبهڕێوهی بهباره  لهت  داڵهی حوکمی عهوکاتهئه
دیلگرتن   تاوانی به  له  وهدواداچوون و لێکۆڵینهر دادخوازی و پێویستیی بهسهله

 .بێوام دهردهی دێموکرات، بهرهو پۆلە تێکۆشهی ئهوهحویلدانهو ته
 "وکورد "کوردستانلە

، باڵو بووەتەوەماڵپەڕی ناوەندیی حیزبی دیموکراتی کوردستان



 

 

 
 
 

 بڕیاری دادگای میکۆنووس، یەکەم تیشک هاویشتن

 بۆ  نێو "تاریکخانەی ئەشباح"  
 

پاش    میکۆنووس  دادگای(  ١٣٧٦  یلێوهخاكه  ی٢١)١٩٩٧  ئاوریلی  ی١٠  ڕۆژی
 تێرۆری  یندهروهر پهسه  له  خۆی  كجاریییه  بڕیاری  وهلێكولینه  ساڵ  سێ  زیاتر له

شهكهحیزبه  گشتیی  سكرتێری سادق  دوكتوور  هاوڕێندیفكهرهمان  ، یانیو 
  و سزای   تاوان  دیاریكردنی  دا وێڕایخۆی  یكهبڕیاره  له  و دادگایهیاند. ئهڕاگه

رزترین  به  و له  خۆی تییواوهته له  ئیسالمیی  ، كۆماریكهتهجینایه  رانیبه  ڕێوهبه
  تاوانباری   و به   هتێرۆر و  ئه  ریبهڕێوهو به دارێژ  اڵڵهگه  دا بهتیرپرسایهبه  ئاستی

  رسوایی   پڵیدا ناساند و تهگشتی  موخالیفان به  نێو بردنی  و له  كوشتن   له  كیرهسه
 .اددنیادا، لێ ئاستی له یو رێژیمهئه
  سیاسی   انتظام" كۆنترین زیندانییرچوو "عباس امیر  ده  كهبڕیاره  وكات كهر ئههه
  و رێژیمه، له ئه  كانیندیخانهبه  له  خۆراگری  مبولیو سهدائیسالمی  كۆماری  له

بڕیارهئه  ئاسوی شهو  بردندا،  لهق   نیزامی   اڵتیسهده  كانیبناغه  رزینیو 
خوینرێژیتكارجینایه گوتیكرد  دیبه  ئیسالمیی  كۆماری  و  "ئو  چی گهه:    ر 

ههوزهبرزه ئێرانینگ  به  موو  حاڵهداگرتوه،  بوونهو  باڵو  ههئه  یوهش  واڵه،  و 
ورهسه  له  باشی  شۆێنێكی دادگایخه  یر  دانا...   بڕیاری  له  میکۆنووس  لك 

  پڕ له  یو كارنامهئاشكرا كرد تیو جینایهساتساڵ كاره ١٨دا خۆی  كجاریییه
موو جیهان.  هه  رچاویبه  خسته رۆیرهسه  رێژیمێكی  مرۆڤی  مافی  پێشێل كردنی

  رێژیم ئاشكرا بووه، هاوواڵتانی   كانیلالدهجه  و ناخیكان الدراونردهپه  ئێستا كه
كهییەكگرتووییه  به  بێده  ئێمه موو  هه  رباڵویبه  هاوكاریی  یبناخه  ببێته  ك 
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بخهڕێكخراوه فشار  رێژیمهس   نهكان،  داوایر  ژێر    له  گشتی  كیییەراپرس  و 
 ."ئێران  داهاتووی ن بۆ دیاریكردنیدا بكهجیهانی كیییەدێرچاوه
هههه  رایرهسه  كه  ئیسالمی  كۆماری  انیڕێبەر پهوڵموو  بۆ  یهقاژهلهو  كیان 

ئهئه  حوكمێكی  رچوونیده  له  پێشگیری لێده  لێی  یهڕۆژو  وتۆ،  یان  ترسان 
 تێروریزمی   چوونیڕێوهو بهبڕیاردان  تییر چونیهسهله  یردهو، دادگا پهدیهاته

  پیالنێكی   دادگایان به  یو بڕیارهدا الدا، ئهوانئه  یڕێنوێنیو  رمانژێر فه  له  دەوڵەتی
  لكی اڵم خهم دا. بهڵهقه  ان لهئێر  لكیو خهیانكهرێژیمه  دژی  ئیستیكبار له  سیاسیی
نه ههئێران  ئهك  بڕیارهر  وهمیکۆنووس   دادگای  یو  دوژمنایهیان    ڵ گه له  تیك 
 ت بهترین خزمهورهگه  ڵكوو بهكرد، بهیان چاولێ نهكهواڵته  و قازانجیخۆیان

وكات  ئه  هن زادسهحه  ئەو کاتی حیزب عبدالله  گشتیی  خۆیانیان دانا. سكرتیری
 ئێران ئازاد بایه   لكیخهد خۆزگه:" سهدا گوتیییەندو پێوهله  خۆی  وتارێكی  له

له چۆن  ئێستا  بزانین  دههه  تا  ئێران  بهموو  ههشایی  بوو    خۆشیی به  ركێڵپهو 
  ناخۆشی   ینبهئێران جه  لكی[ بۆ خهیهلهسهو مه]ئه   . دیارهو حوكمهئه  رچوونیده

 كه   وهزۆر خۆشحالین به  یوهئه  ڵگهبۆ خۆمان له  ر ئێمههه  ڕاستی  . بهتێدایه
بۆتهقیقهحه ڕوون  ناڕهت  لهحهوه،  كوژیهژماره  كهوهتین  پیاو  یست  تێرۆرو  ك 

.  ت بێحهناڕه  وهیهو بارهئێران له  تیمیلله  نگهن. ڕهكهده  وهرهسه  تمان بهحكوومه
  پشتیوانی   بڵێ  خۆی  ئیره  بێهه  جالیر مهگهنگ، ئهكدهیه  موویت ههم میللهاڵبه
 ."كاده و حوكمهله

بڕیارهئه  رچوونیده  یدەرەکییەکانو  نێوخۆیی  وارهشوێنه      و  ییەمێژووی  و 
بڕیارهئه  رچوونیده  دوای  كانیڕووداوه كه   ڕاستییەو  ئه  رینیشانده  و    بوون 

  ی ر لێکۆڵینەوەسهسوور بوون له  به  میکۆنووس  و دادگایلمانئه  زاییقه  زگایده
  یان به ورهگه  تێكیخزمه  ڕاستی  یان، بهئازایانه  و بڕیارهئه  یاندنیو ڕاگهخۆیان  

 لكی هخ   یقخوازانهو ههڕەوا    باتیخه  وپێشچوونیرهو به و ئازادیو مافتداڵهعه
 یندهروهپه   له  لێکۆڵینەوە  به  خۆی  كاری  میکۆنووس  دادگای  ئێران كرد. ڕاسته

شه  تێرۆری سادق  فهفكهرهدوكتور  عهندی،  ئهتتاح  هومایوون  و النردهبدولی، 
كرد،    ست پێده  تێرۆریستی  ڕووداوێكی  له  لێکۆڵینەوە  واته  دێهكوردی  نووری



     ،  یەکەم تیشک هاویشتن نووسۆکیم یدادگا یارڕیب                              166

 

چوارچێوهبه سهلێکۆڵینەوە  یالم  بهبارهكان    دەوڵەتیی   تێرۆریزمی  سروشتی  ت 
قاودرا.   له  پێوه  رێژیمێكی  رۆكیو نیوهرینتر بۆوه  كجار بهیه  ئیسالمی،  كۆماری

له  به  دا زۆر زانیارییكانلێکۆڵینەوە  ئاكامی  له   كوشتاری   تییچۆنیه  یبارهنرخ 
له كۆماریالیه  لهئێران    یوهرهدهموخالیفان  دادگا  وه  وهییەئیسالم  ن  و گیر 

بوو   وهگرنگتر ئه  موویهه  وتن. لهموو جیهان كهو ههلمان  ئه  زاییقه  زگایده
لهركهده  كه تێرۆر  سیستماتیك   كییهشێوه  به  وهییەئیسالم  ن كۆماریالیه  وت 
ستیان  دا، دهرزترین ئاستبه  له  ژیمهو رێئه  رپرسانیو بهانڕێبەر و    چووه  ڕێوهبه
لهكوشتن   له بردنی  و  ئازادبیرانموخالیفان  نێو  ئهبووهدا ههو    ری ده  و دادگایه. 

بهتێرۆره  خست كه ئهبه  كییهكومیته  یخشهو نهرمان  و فه  فتوا  كان  نجام رز 
كه )خامه  یڕێبەر  له  دراون  سهیینهرێژیم  وهنجانیفسهرهركۆمار)  (،    زیری (، 

)فه وهئیتالعات  فهتی)ویالیه  وهرهده  زیریلالحیان(،   سوپای  ریرمانده(، 
  جێبەجێ موویان  ر هههه  نگاوییو هاوهه  هاوكاری  و، به  و ... پێك هاتوهپاسداران

 .كراون
  نیادا، پشتیوانیی د  ئاستی  له  میکۆنووس  دادگای  بڕیاری  یوێنه  بێ  یوهنگدانهده

 ندامی ئه  والتانی  كانیفیرهسه  یوه و بڕیاره، بانگ كرانهجیهان له  گشتیی  بیروڕای
پێكهاتنیئێران    له  ئورووپا  تییكیهیه   كۆماری   انیڕێبەربۆ    واوته  ڕسوایی  و 

  انكوژیی و ئینسدیكتاتوری  یهدوو ده  نزیك به  هاتوو لهزاڵهوه  ڵكیخه  ئیسالمی،
 و، بڕوایانییان هیواداركهباتهخه  ڵگهله  ییوهتهنێو نه  نگییهاوده  به  یو رێژیمهئه
ئیرادهو وره  هێزتر    كانیان بهو داخوازهویست    ڕەوا بوونی  به بۆ    وانیئه  یو 

زگا ودهو دامرتكاجینایه  اڵتدارانیسهده  ڵگهشێلگیرتر له  كانییرهربهو بهبات  خه
 .كان، قایمتر كردییەمننهههجه
لهكه دوای  متر  مانگ    لكی ، خهمیکۆنووس  دادگای  بڕیاری  رچوونیده  دوو 

  تكاری جینایه  تاقمی  له  گشتی  بێزاریی  ربڕینیبۆ ده  دا كهترفهم دهكهیهئێران له
یان  ڕاشكاوانه  كیدا" نا"یهركۆماریسه  ڵبژاردنیهه  پێش، لهرمانڕەوا بۆیان هاتهفه
  ڵ گهوانیان لهئه دڵخوازی و كاندیدایگوت  و تاقمهئه روانییو چاوه ویست به

ئهرهبه  رانهبهڕووئاب  شكستێكی كرد.  سهوڕوو  شكستی   لكخه  یوتنهركهو    و 
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جینایه  تێرۆر  رێژیمی  رانیبهبەڕێوە پێشڕه  یڕێگات،  و    ی وهبزووتنه  وییبۆ 
پاشه  هاونیشتمانان  یئازادیخوازانه شكانی  كشهو    رستانی پهكۆنه  یدیكه  و 
لهپاوانخواز   كرد.  خۆش  جینایتكار  نێوهو  كهو  زۆر  لهدا  و   رپرسانبه  س 

  ی وهنهبۆ قۆست   و نیزامهئه  نگرانیو الیه  ئیسالمی  كۆماری  پێشووی  ستانیدهكاربه
  ئازادیخوازیی  یوهجوواڵنه یوهسك كردنهرتهو بهلك خه  و بێزاریییی زایهناڕه
لهئه بهمه  نایه  پێیاندا  خۆیان  كانیویسته  یچوارچێوه  وان  تا  هێندیك    یدان 

لهرتهبه  ئاڵوگۆڕی لهبه  سك  چاویئیسالمی  كۆماری  كانیتهسیاسه  شێك   دا، 
 .ڕووخان بپارێزن ترسییمه له و رێژیمهو ئهووسێنن لك بن خه

 له  یموو ماوههه  له  كه  ئیسالمی  كۆماری  سڵییئه  ستانیدهاڵت بهسهالم ده به    
یان  دیكه  یڕێگایەک ت  و جینایهو كوشتن  ركوت  سه  له  دا، جگهر كار بوونیانسه

هاتوه، مێشك دانه  دا بهناڕازی  لكیو خهوازانئازادیخ  ڵگهله  وهبوونه  ڕووبۆ ڕووبه
  توانی یان دهنه  ئێستا ئیدی  وان كهل ڕابكێشن. ئهگه  یبوون مل بۆ ئیراده نه  ئاماده

دا  جێرلهو ههشێنن  موخالیفانیان بوه  ست لهده  ئورووپا  پێشوو له  یییەو هاسانبه
واڵت،    یوهرهده  ك لهیان، نهكهاڵتهسهده  دژی  له  جیددی  یشهڕهو ههباتخه
دا،  یانكهییەرمانڕەوایفه  ندیو ناوهرگهجه  له  ڕاستو    واڵت  نێوخۆی  لكوو لهبه
و   موخالیفان  نێو بردنیو لهتیڕۆر    یدیكه  بردبوون، دیسان شااڵوێكی  قیندهزه

چاو   له  كهزعهوه  كه  وهو هۆیهیان بهوجارهاڵم ئهكرد. بهست پێئازادبیرانیان ده
كانیان  تهو جینایهترین تاوان ئاست تازه ر لهك ههلك نهپێشوو زۆر گۆڕابوو، خه

نهبێده بهنگ  سهبوون،  ناچاریان كردن  ههئه  ڕایرهڵكوو  درۆیانهو  و  له  یموو 
بهییەندپێوه كردبوویانن،  بگرنهتهجینایه  تییرپرسایهدا  بهستۆ  ئه  كانیان    ملی   و 

 .دا بێنن ئیتالعاتی تیزارهنێو وه خۆیان له ربزێو"یسه یهێندیك "مۆره
  م جاره ئه  ـ دیاره  دیكه  شباح")*( جارێكیئه  ی"تاریكخانه  بوو كه  م جۆرهبه    

ئاكار    م لهند كهرچههه  كییهو گوشهداك لێییهـ بروسكه  واویو ناته  خێرایی  به
دێو  و ههئه  یوهو كرده  درنجموو  ئینسانكوژه  لالدو جه  و  دا  خۆیان تێ  یو 

دهحه داوه،  ئهركهشار    مانی ئه  بێ  ییتووڕه  كانیئاكامه  ترسی  له  یوانهوت. 
 یندهو پوویه   كان، موختاریرهههڕووف  یتێرۆر  دا عامیالنیڵێنیانئێران، به  لكیخه
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  زگاكانی و دهنێو دام  له و ئینسانكوژی تێرۆر یو ماكه لك بناسێنن خه هید بهشه
لهالتسهده ببه  دا  ههنێو  ئێستاش كهن،   لهساڵ  ینزیكه  تا  تێرۆرانه ونیوێك    و 

ك ر وههه  ر. چونكهسه  نهیان ببهكهڵێنهبه  یان توانیوهو نه  یان ویستوهبرێ، نهڕاده
ماكه  ریده  میکۆنووس  دادگای سه  خست  زنجیرهئه  یرچاوهو  و   تیڕۆره  و 

ن  وانهڵكوو ڕاست ئهربزێو، بهسه ندیند كارمهك چهپێشتر نه كانیموو تێرۆرههه
لهئیسالمی  كۆماری  ویجڵه  كه دایهده  یان  له  ست  و ركۆمارسه  یڕووسه  و 
تهجلیس  مه لهنانهو  ناساندن    یڕوو سه  ت  بنبڕكردنی"قانوون"یشن.   یماكه  و 

تل،  قه  رانیفتواده  ئاشكراكردنی  بێدا بهئیسالمی  كۆماری  له  و ئینسانكوژی  تێرور
و  ئه  هاوبیری  یان ئاخوندیو ده  یینهخامه  ستییو هاوده  تخالهده  قاودانیله  بێبه

 الدان له   ردهپه  و، بێالت دانسهده  كانیوجۆرهجۆرا  ندهناوه  ر ئێستا لههه  كه
كارنامهسه له   یر  كه  تیجینایه  پڕ  رهوه  سیزۆر  فهفسهك  لالحیان،  نجانی، 

  ستی دهو كاربهر  بهڕێوهدان بهحوسینیان، " یحیی رحیم صفوی"، "ذوالقدر" و سه
و   اڵتسهده   یان لهوهو دوور كردنهالنان  و، وه و رێژیمه  ئه  یدیكه  رزیبهپایه

  باتی خهنیا بهش تهوه. ئهنیه  مه، ئیمكانیموحاكه  پەلکێشکردنیان بۆ بەردەم مێزی
دێتهخه  شێلگیری بهنه  دی  ڵك  كهكه  وڵیهه  ك    كۆماری   یوهمانه  سانێك 
 كانی و داخوازهویست  دیهاتنیو وههاونیشتمانان  ئازادیی  یڕووسه  یان لهئیسالمی

 .ڵك داناوهخه
  ڵبژاردنی هه  ر بهرامبهئێران به  ڵكیخه  یرپرسانهو به  و ئاگایانه  ئازایانه  ڵوێستیهه  
شووڕاكانیسه نوێنه  شارودێ  ركۆماری،  دهشهشه  رانیو    جلیسی مه  یورهمین 

پشتیوانیی  ئیسالمی  شووڕای لهئه  و  ڕاپه  خوێندكاری  یوهبزووتنه  وان    رینی و 
ست  ر ههسه  ها لهروهدا، ههڕابردوو  ساڵی  ریپووشپه  خوێندكاران له  یهڕۆژ٦

  زۆر له  یوهئاكام كردنهو بێ وهرچدانهرپهبهیدانیان بۆ مه خت هاتنهوهو بهبوون
بهئینسانكوژ    رستانیپهكۆنه  كانیییەلگه  دژی  وڵهو ههپیالن پاوانخواز،    باشی و 

بڕیاریان داوه ئه  ن كهخهده  ریده و   تاقمێك تێرۆریست  دیكههێڵن چینه  وان 
رهبر"    "قاتالن فروهر، زیر عبای  ین. دروشمردا بكهسه  تیان بهئینسانكوژ حكوومه

له  یدیكه  كانیو دروشمه ئه   دایانكهرینهڕاپه  كاتی  خوێندكاران  پهو   ینده و 



 169                                  تێرۆریزمی دەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران لە دژی کوردستان
 

 

 

ریان سه  دا بهجلیس مه  یورهمین دهشهشه  ڵبژاردنیهه  لالحیان لهو فهنجانی  فسهره
ئه  هات هاودهنابانهو جهئه  یوهو،  هاوبیر و  لهست و  دا،  ئێران  یكانڕۆژنامه  انیان 

 ناساندنی له میکۆنووس : دادگایدایهزۆر ڕوونیان تێ یامیكیپه گوترێپێیان ده
چووه نه  ڵهههدا بهئیسالمی  كۆماری  ت لهو جینایهو تێرور    ركوتسه  یرچاوهسه

  خۆیان نرخی  كانیڵهجترین رۆوهو به باشترین  خوێنی به ئێرانیش كه ڵكیو خه
ق  ناحه به  شەڕی  زاران تێكۆ هه  قاتاڵنی  یان بژاردوه، لهتهقیقهو حهئه  یوهڕوونبوونه
 .خۆیان خۆش نابن   كوژراوی

مێژووییئازایانه  بڕیاری  رچوونیده  یساڵهسێ  له دا،    میکۆنووس  دادگای  و 
  ڵكی موو خهو ههخۆمان  گناسییمهو ئهسوپاس    ربڕینیده  وێرای  دیكه  جارێكی
و له یسانهو كهموو ئهو ههلمان ئه زاییقه كان، سیستمیییەقاز ر بهرامبهئێران به

نهییەندپێوه ههئافه  شیاوی  خشێكیدا،  گیانیرینیان  بۆ  ساڵو    ی ڕێبەر  بوو، 
دوكتور شهشه هاوڕێیانی  ندیفكهرههیدمان  هه  و  قورباو    تێرۆریزمی  نیانیموو 

بڕین  کە  ردهده  و هیوا  نێرین  واڵت ده  ویرهو دهنێوخۆ    له  ئیسالمی  كۆماری
  هێنان به   ئێران بۆ كۆتایی  ڵكیخه  گرتوویرهڕۆژ په  و ڕۆژ بهشێلگیر    باتیخه
 وئازادی  و جێگیركردنی  ئێران دا  و ئینسانكوژ له  تاقمیك تێرۆریست  التیسهده

 .ئاكام دا بگاتهمانكهواڵته له دیموكراسی
ئێران   ئازای  نووسینامهڕۆژ"  "اكبر گنجی  كه  اشباح" ناوێكه  )*(   "تاریكخانه

دهسهله ئینسانكوشتنی  تێرۆر  زگایر  و،   داناوه  ئێرانی  ئیسالمیی  كۆماری  و 
بههه  كتێبێكیشی ناوه ر  جینایهپیالن    یبارهله  و  فالحیان،    كانیتهو  رفسنجانی، 
 .كانیان نووسیوهتهجینایه  ریكهو شه سعید امامی

( ی هەتاوی١٣٧٩زایینی   ٢٠٠٠ی ڕۆژنامەی "کوردستان" دا)ساڵی  ٢٨٣لە ژمارە  
 باڵو بووەتەوە. 



 

 

 
 
 

 ڕ؟ی پووشپه٢٢بۆچی قاسملوو؟ بۆچی 
 

کۆماری ئیسالمی گیانی    که  ی سیاسیی کوردهڕێبەر م  کهد.قاسملوو یه  نه    
لی کوردی  تاوان دژی گه  که  ێکهڕۆژ  ڕ، تاقهی پووشپه٢٢  ، نهستاندوهلێ ئه
ی  ٢٢)  ١٩٨٩ی  ی ژوئیه١٣ی  تێرۆر  که  ڕاستەر  ش ههمهنجام درابێ. ئهتێدا ئه
 تی نیهوڵهی دهتێرۆرمین  ت دوایهنانهمین و تهکهن، یه(ی ڤییه١٣٦٨ڕی  پووشپه

  ڕ« و ی پووشپه٢٢»   هۆی چییه  ر وایهگهنجامی داون. ئهکۆماری ئیسالمی ئه  که
م سێ کانی مێژووی ئهتاڵه  و بۆنه  ڕۆژنێو    ی د. قاسملوو« لهتێرۆرریی »وهبیره
دوایییهده بهی  بوون  بۆ  رفهده  دا،  سهده  ناڕەزایەتیتێک  له رانسهربڕینی    ری 

نهههڕۆژ چیه،  هۆی  کوردستان؟  تهاڵتی  ئهک  الیهنیا  و  حیزبی  ندامان  نگرانی 
به خهدیموکرات،  غهڵکوو  به  یرهڵکی  خهحیزبی  بهاڵم  و  ڵوێستیش،  هه  باتگێر 

ڵکی ئاساییش،  اڵنی خهو کۆمه  کانی دیکهسیاسییه  هڕێکخراونگرانی  ها الیهروههه
پووشپه٢٢  له لهی  و  ههتێرۆرریی  وهبیره  ڕ  د.قاسملوودا  دهی  گرن، ڵوێست 
بڕن،  ردهمی دهیستی کۆماری ئیسال تێرۆررێژیمی    بێزاریی خۆیان له  کگرتووانهیه

 ڕێگای   فاداریی خۆیان بهگرن و وه ادهڕرز  کانی بهتهیادی د.قاسملوو و خزمه
کهئه گهڕزگار  ڕێگای  و،  نهیی  و  کورد  ستهلی  چهمانی  و  ی  وهوسانهم 

 ؟وهنهکه، دووپات دهجۆراوجۆره
ئه       پرسیارهواڵمی  دههه  م  ههڵ  وردتر  م کهگرێ  چییه  بچینهمێک  تیی نێو 

ههتێرۆربۆ    که پیالنێک خرابوو،  رێک  د.قاسملوو  ههی  لهیهڵوێستهم  ر  سهک 
بۆچوونهسایهکه و  بکهتی  د.قاسملوو  لهکانی  ئهگهین.  له شمانهڵ  نابێ    دا، 
  لی کورد له ی حیزبیی گهووریی و سهوهتهوانینی نهڕڵدان و دروستبوونی  رههسه

کههڕۆژ کهاڵتی  بین  غافل  ههڕوهله  وردستان  نهێخستنی  و وهتهڵوێستی  یی 
 .یهدا جێگای خۆی ههمانکهلهنێو گه گشتگیر، له
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ئهکهییهڕاست       هاوشه  یهوهی  و  د.قاسملوو  لهڕێی هیدکردنی  مێزی  سه  انی  ر 
ماری  ی کۆکانی دیکهسیاسییه  هتێرۆر  زۆر له  ڕادەیەکیی تا  ه تێرۆرم  وتووێژ ئه

یستیی تێرۆرکی  یهوهر کردهش، ههوانی دیکهئه  استهڕ.  وهئیسالمی، جیا کردۆته
تیی سایهباتکار و کههێزی خه  بر لهزه  وهوانههۆی ئه  به  ،حکووم بوون وو مه

تاکتیکی    رگرتنی کۆماری ئیسالمی لهکوهلاڵم که، بهتوانا دراوهر و بهتێکۆشه
قۆستنه و  چهوهوتووێژ  نیازێکی  بۆ  د.قاسملوو  نیازپاکیی  ئهپهی  قوبحی  و  ڵ، 

، کههتێرۆر  که  نیه  وهر ئههه  کهلهسهمهدا  ڕاند. لێرهموو سنوورێک تێپههه  ی لهتاوانه
ت و نیزامی وڵهرزترین ئاستی دهبه  له  که  ش نیهوهر ئه، ههتییهوڵهێکی دهتێرۆر

نه دا  ئیسالمی  دارێژتێرۆری  خشهکۆماری  د.قاسملوو  به  اوهڕی  ،  چووه  ڕێوهو 
ئهبه پێشێلکردنی عورف و  بهڵکوو  لهشێوهقترین  زه  خالقی سیاسی  پشت   ش، 

ئهرجهبینرێ و سهده  کهتاوانه به  وهکهیه  به  وانهمی  بریندارکردنی   بوون  هۆی 
 .ڵکی کوردستانیی خهوهتهری نهوورویژدانی گشتی و غو

بهسایهکه      بوونی تیی  ئینسانی  و  دیموکراتیک  و  د.قاسملوو  رزی 
ی پرسی کورد ری ئاشتیخوازانهسهدیالۆگ و چاره  ڕی بهکان و باوهبیروبۆچوونه

پیالن   یی لهتووڕه  ،و  رهێبهڕو  ی ئهتێرۆرریی  وهدا، بیرهم پێناوههیدبوونی لهشه  ،و
.  وهمری هێشتۆتهنه  دا بهیکهوهتهی نهحافیزه  وی لهئه  ،نێوبردنی  و تاوان بۆ له

هیدکرانی دا سکرتێری گشتیی حیزبێکی سیاسیی کاتی شه  د.قاسملوو له  ڕاستە
ر  سه ناردراوانی رێژیمی تاران له  ر بهرامبهبه  دا کهو کاتهاڵم لهبوو، بهڕباتگێ خه

و  ئه  .کردکی دهیهوهتهی نهڕەواتیی پرسی  رایهناو وتووێژ دانیشتبوو، نوێنهمێزی به
ت بۆ وتووێژ  واڵهڕ  رگی دیپلومات و بهبه  ی ئیسالمی لهکۆمار  ش کهیستانهتێرۆر

  ، به تییهسایهو کهدڵ و مێشکی ئه  گرتن لهسێره  ڵ د.قاسملوو ناردبوونی، بهگهله
ک  یهوهتهی نهیخوازانهڕزگارباتی  ویست مێشک و چاوی خهیانهیاڵی خۆیان دهخه

بۆیههه  .بپژێنن  کوردستان،  خه  ر  بهڤییهی  تێرۆرڵکی  گه  ن  لهورهشتێکی    تر 
  زانن و ئاماده ک دهیهوهتهنه  تی بهسووکایه  باتکار، بهسی خهند کهکوشتنی چه

 .خۆش بن   تییهم سووکایهنین له
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دیکه      گرنگی  پ  که  خاڵێکی  و  کردوهڕوشپهوقاسملوو  مزێکی ره  به  یان 
و  وهتهنه وهباتگێڕانهخهیی  ئه،  گوترا  تێگهک  و  وهتهنه  یشتنهو    باتگێڕانه خهیی 
ری  دا، سهاڵتی کوردستانههڕۆژ   مان لهکهوهتهنێو نه  له  وهخۆشییه  به  که  یهرزهبه
  بێ که هێزتر دهدا بهڵکی کوردستاننێو خه  له  یشتنهم تێگهتا دێ ئه. ههداوهڵهه
ک کۆماری ئیسالمی  ی وهکانێ دژی رێژیمێکی زۆردار و دڕندهرهربهبات و بهخه

به وکیهیه  پێویستیی  نههاوپێوه  تی  یهوهتهندیی  و  ههههکیی  ئهیهڵوێستی  م  . 
دهاستییهڕ کهش  چوارچێوهسه  به  خوازێ  و  سنوور  و    ر  حیزبی 

ک مڵک یا  ک وهڕ نهی پووشپه٢٢، زاڵ بن و د.قاسملوو و  دانکاییەیهڕێکخراو
  ر بۆیه ن. ههک پرسی خۆیان چاو لێ بکهڵکوو وه پرسی حیزبی دیموکرات، به

نا و  گشتی  مانگرتنی  دیموکراتیش،  پووشپه٢٢ربڕینی  تیدهزایهه ڕحیزبی  ڕی ی 
ڵ  گهک لهیهوهتهی نهێ ک ملمالنڵکوو وهک چاالکیی حیزبی بهک وهموو ساڵێک، نههه

نجام  رئهبێ سهده  ک کهیهکا. ملمالنێکورد، چاو لێ ده  رێژیمێکی زۆردارو دژه
 . وێربکهدا سهکورد تێی

٢٠١١ژوئیەی  ٨  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 

 !ندی فێری کردین فکه ره ی د.شه لفوبێیه و ئه ئه 
 

و له  ڕاستدا،  ندیلری پایزێکی دڵڕفێنی داوێنی قهبهرهبه  ر، لهوبهمهبیست ساڵ له
هیدبوونیمان بۆ هات.  واڵی شهکرد، ههده  ی ئامادهوهڕانهخۆمان بۆ گه  دا کهکاتانه

لهچه مێژوو  بوو!  تاڵ  ده  ئێمه  ند  بهبۆوهدووپات  دیسان  له هه  ڕۆژی  .    ینی، 
سکرتێری    ریان بۆ ئاگادارکردنمان نارد. جارێکی دیکهفه، نهوهییهری سیاسفتهده

بهند هاوڕێیهگشتی و چه ببوون بهوهکی  تیی  وڵهیزمی دهتێرۆرنێچیری    جمان، 
  خوێنی دی ڕژانی  پا، شایهوورختێکی ئو مجاریش پێتهئه  .کۆماری ئیسالمیی ئێران

چهێبهڕ و  کورد  سهرێکی  بوون.  هاواڵێکی  سهرلهند    نه یهڕاگهرنجی  نوێ 
ر  سه کورد کرابوو، چۆوه له که درێکی دیکهی تاوان و غهسایه کان لهگشتییه
ی  شێوه  مانن. دیسان بهکهوهتهنه  ڕێیر  سه  ی لهو پیالنانهی کورد و ئهوهبزووتنه

رک و ئهگوڕاندن و ئه و  ڵماڵین له نووسین  ڵههۆشوێنی کار و ق  وهڕاینهنائاسایی گه
ئاستی    ی لهوهکردن بۆئهخۆ ئاماده   ین. دووبارهبێ بیانکهدا دهوکاتانهی لهو کارانه

ساڵ پێشتر، د.قاسملوو و ئێستاش جێنشینی    ٣  ک دابین کهیهوهتهوانیی نهڕچاوه
 .ستاندبوویان لێ ئهرهێبهڕو ئه
برد  ومان شک ده، ئهاسملوو باڵو بۆوه هیدکرانی د.قواڵی شههه  ساڵ پێشتر که ٣

ئه بهوهبۆ  نیگهخه  ی  بڵێین  مهڵک  توانێ  ده  که  یهندیمان ههفکهرهبن، د.شهران 
مان  کهڵکهخه  به  بوایه. ئێستاش دهتوانایه  به  رهێبهڕو  جێنشینێکی شیاو بێ بۆ ئه

  اڵم ئێمه، بهنورهسارێکی گه، خهورانهگه  هڕێبەرو  ستدانی ئهده  له  ڕاستەبڵێین،  
وان ێڕه ڕ،  یاندوهی پێگهانهڕێبەرم  ئه  حیزبێک که  ناهومێد بین.  بۆمان نییه  و ئێوه

کانیان  رکهیان و ئهێگاکهڕوامیی  ردهواندا بۆ به ڵ ئهوتۆشی له گهو قوتابیانی ئه
،  وهوان پڕبکاتهێگای ئهتوانێ جنیاش نهته  سێک بهر کهگهئه  که  کردوه  ردهروهپه
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ین توانین وا بکهتی دهرپرسایهبه  ستکردن بهگیانی هه  ڵ و بهکۆمه  کاری به  به
ر واشمان  ر واشمان وت، ههدیار بێ. هه  وهێ وانمان پبوونی ئهمتر بۆشایی نهکه

ی  اده ڕ  ی کوردستان و لهادهڕ  له  که رینهبه  ندییهردی و هاوپێوهو هاودهکرد. به
له و  ئێران  که  ڕێکخراوئاستی    ئۆپۆزیسیۆنی  و   تییهسایهو  دێموکرات 

ر  گهدی بووین، بۆ مهڵ حیزبی دیموکرات شایهگه  کانی جیهان لهمرۆڤدۆسته
 کرا؟هوان دڕلێمان چاوه ین کهبکه وهیری ئهکرا غهده
  بوو"له   وهی ئهکهرۆکهاوهن  که  شێعرێکی فارسیم دیوه  ر دێڕهوبهمهندین ساڵ لهچه

رگی  دیتنی مه  له  بێجگه  نی درێژ چ سوودێکی بۆ تۆ تێدابووهمهخدریان پرسی ته
بینم زۆر  و ده   وهمهدهده   ڕابردوو  ئاوڕ له  که  .  ئازیزانت؟"  کی زیاتر لهیهژماره

کهله لهسانهو  مانیان  و  بوون  نه  ی  بۆ  من  خهکهوهتهمانی  و  ی  باتیان 
ش دا خۆشم  و کاتهر لههه  ،ڵکی کوردستان پێویستتر بوو وی خهزگاریخوازانهڕ
  ر بنیات نابوون، له سه  مم لهکهوهتهم و نهکهویستن و هیوای خۆم و حیزبهده

و رێ خۆشیی ئهم، ئهکهخۆم ده  له  و پرسیارههید بوون، ئهماون وشهدا نهژیان
حوکمی    به  تی کهتایبه  ؟ بهچێ دایه  مانان لهبۆ مه  نهنگتر مردزۆرتر ژیان و دره

 ساڵه   ١٠بیانووی یادی  )جارێک بهناوه   بێ ناوه م، دهکهتییهرپرسایهرک و به کار و ئه
بۆ ئهمجاره، ئهساڵه  ٢٥و  ٢٠ناوی    و جارێک به بۆ    میان و جارێکی دیکهیان 

یان تێدا ساتانهم کارهی ئهتاڵ و ناخۆشانه  و ساتهقوواڵیی ئه نێو  وهویان( بچمهئه
دا  یهوهم مانهتێک لهحیکمه  م کهکهخۆش ده  وههێندێ جار دڵی خۆم به  ؟دا  ڕوو
وانی پێش خۆیان، بۆ یادی ئه  ڕاگرتنی  رزبن بۆ بهسانێکیش ههبێ که. دهیههه

تا هه  ی کهندێشانهو بیر و ئهامۆشی لهرمۆی فهور و ژیلهنیشتنی غه  پێشگرتن له
دیکهده ساڵی  دهیان  وهش  گهتوانن  بدرهوههک  دهوهوشێنهر  که.  سانێکیش  بێ 

  یی ورهپاکی و خاکی و گه  مووهم ههئه  رسه  ن لهدی بدهی شایهوهبمێنن بۆ ئه
به پێشهندهخشهو  پێشهیی  و  قۆناغهوا  درێکی  غه.  ووڕابردکانی  ختهسه  نگانی 
 ڕووش  مهی دێن. ئهوانهگیی ئهمهر بێئهبه  نهوڕۆن بکهی دهوانهبێ، ئهده  ورهگه
خوێن    به  م مێژووه کان بۆ الی ئههاتووهرنجی تازهبن سهسانێک نهر کهگهدا ئهده
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ن  دههگوێ دا ن  گی جافیان بهد موختار بهحمهی ئهکهکێشن و شێعرهرانه  خشاوهنه
 "...شیرینه م خاکهتی بگرن ئهبوورن حورمهامهڕریا سه دری بهبێقه " به که

کرد، ده  هیدبوونیمان، ئامادهشه  ت بهی تایبهی ژمارهوکاتهر ئهوبهمهبیست ساڵ له
  ١٠و  ی پێنج ساڵهژماره شداری لهزانی شانس و شانازیی مان و به دوورم ده  به

شداری مردم و بهبێ. نهی خۆمم دا ههر و مامۆستایهێبهڕو  یدبوونی ئهه ی شهساڵه
هید بوونی ی شهساله  ٢٠ک بووم که یادی  یهنامهڕۆژتی  ی تایبهکردنی ژمارهئاماده

لف  ئه  ی کهرهرنووسهو سهر ئه. ههکانی خۆی کردەوهرهرنووسهسه  کێک لهیه
اڵم گرنگتر  ی پێ وتین. بهنووسیی شۆڕشگێڕانهنامهڕۆژیاندن و  و بێی کاری راگه

ئهئه  له نووسین،  سادهلفوبێی  ولفوبێی  بووون  جیدی  و  و   ژیان    شۆڕشگێڕی 
می  رههو نیشتمان و به  وهتهئاست نه  تی لهرپرسایهبه  ستکردن بهشێلگیربوون و هه

 .رانی پێش خۆمانی فێرکردین بات و فیداکاریی تێکۆشهخه
 

یادی    ت به)تایبه  ٥٩١  ی 'کوردستان" ژمارهنامهڕۆژ ماالوایی"  رلهبۆ ستوونی" به
د.سادق شهی شهساله  ٢٠ هاوڕێیانی،  فکهرههیدبوونی  و  ی سێپتەمبری  ١٦ندی 

 .( نووسراوه ٢٠١٢
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 !کارێکی جوان و جێگای پیزانین
 ندی ڕۆشنبیریی بازیان لە شەهیدانی دیموکراتڕێزگرتنی ناوه

 
زایینی٩٠ی  یهده  له ڕۆژههی  کوردانی  بهدا  تێکۆشهتایبه  التی  حیزبه تی    رانی 

ڕۆژههسیاسییه لهکانی  تاوانی  هه  اڵت،  زۆر  له تێرۆررێمی کوردستان،    یستییان 
  رگهی پێشمهوهر ئهبه  نیا لهسی بیتاوان، تهنرخ و زۆر که  ڵ کرا. زۆر مرۆڤی بهگه

ڵک  رچاوی خهبه  اڵتی بوون، لهباتکاری ڕۆژههحیزبێکی خه  نگریندام و الیهو ئه
به لهڕڕۆژی    و  جار  زۆر  و  ماڵبه  وون  چاوی  ڕفێندران،  کههڵومندا  ر  یان، 

.  وهکانی کۆماری ئیسالمی درانهڵالدهحویلی جهت تهنانهسڕێژیان لێ کرا، تهده
ئهوهبیرهێنانهوه تاوانانهی  ئه  و  النیکهقوربانیانهو  و  له،  بارهم    که   ویستهێ پ  وهو 

هیچ    ربگرن و له وه  م ڕابردوهرس له، دهرێمهم ههنانی ویژدان و بڕیار لهخاوه
نهرجێکلومههه ڕێگا  تێکۆشهدهدا  بهن  ئازادیخوازانی  و  دیکهشهران  ی کانی 

 .وهڵ بکرێتهگه  وان دا لهتی ئهال سهژێرده  رچاو و لهبه  یان، لهو تاوانهکوردستان ئه
که  له ماڵه  بنکه  بازیان  ناوهو  دیموکراتی  نده کانی  حیزبی  خوارووی  کانی 

بوو لێ  ئێرانی  کۆمهزارگهمه  ،کوردستانی  شهی  لێیهڵێک  ی  زۆربه   که  هیدی 
دا ناویان  کانی کۆماری ئیسالمین. لهیستییهتێرۆر  وهزۆریان، قوربانیی پیالن و کرده

 .نختکردن ههتی و خۆبهرگایهکانی تیکۆشان و پێشمهرزهبه رههه نموونه
پێزانییهوهئه و  خۆشحاڵی  جێگای  بازیان، ناوه  که  یهوهئه  ی  ڕۆشنبیریی  ندی 

کانی  هیدهناوی شه  که  داناوه  هیدانهو شهی ئهزارگهمه  ی لهوهکی یادکردنهتابڵۆیه
خالق  ویژدان و ئه  که  کارێکه  مه. ئهدایهێ ی تیهزارگهمهو  حیزبی دیموکرات له

داوا و راسپاردنی    ک بهیی پیی کردوون نهوهتهڕی ئینسانی و نهستی پاک و باوه وهه
یان  ی تابلۆکهو کاتهتا ئهکانیش، ههدیموکراته  یهوانهن. لهو الیهن و ئه م الیهئه
لهدیوهنه ئاگایان  هه،  به  هنگاوم  و  ناوه نرخه  پڕمانا  بازیان ی  ڕۆشنبیریی  ندی 
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 نده و ناوهسوپاسی ئه  وهن خۆم و هاوڕێیانمهالیه  له  وهیی دڵمهاڵقوو  بووبێ. لهنه
دهکهده دهم.  پێ  دهستخۆشییان  دووپاتی  و  لهگهئه  وهمهکهڵێم  ههر  ،  رێمهو 
فرۆشت  العاتی کۆماری ئیسالمی دهئیت  بوون خۆیان بهسانێک ههمانێک، کهردهسه

رانی  دژی تیکۆشه  یستیان لهتێرۆری  وهو ماڵی دنیا پیالن و کرده  پێناوی پاره  و له
ئهڕۆژهه دهاڵتی  شهنجام  خۆیان  و  مرۆڤایهندهرمهدا  و  مێژوو  دهی  کرد،  تی 

کههه کهشبوون  ئه  ناگهپه  سانێک  پشتیوانی  خهو  برا  و  خوشک    باتکاره و 
لهتیانهاڵژههۆر ڕۆژهسه  یان  دهختترین  دابوون.  لهوهیانشاردنهکان  پیالنی    ، 

ک ر وهکردن و هتد. ههکیان دههاوکارییه  موو جۆرهن، ههڕاستیانپایستان دهتێرۆر
بێ  ی باشیش دهوهو کرده  بیر بچێ، چاکه  بیر ناچێ و ناشبێ له  و تاوان له  خراپه

ڕێزی    له و  بمێنێ  ناوهبیر  دۆستانی  سوپاس  بازیان،  بگیرێ.  ڕۆشنبیریی  ندی 
 سوپاس.

٢١/٩/٢٠١٤ 
 

 )لە سەر دیواری خۆم لە فەیسبووک باڵوم کردووەتەوە(
 



 

 

 
 
 

 لە پەراوێزی دانپێدانانی وەزیری ئیتالعاتی 

 دای نەیارانتێرۆرکۆماری ئیسالمی بە 
 

ئەمساڵ سەرماوەزی  سەرەتاکانی  ئیسالمی، لە  کۆماری  ئیتالعاتی  وەزیری  دا، 
مەحموود عەلەوی دانی بەوەدا نا کە ڕێژیمەکەی کۆمەڵێک لە نەیارانی خۆی لە  

عەلەوی باسی ئەوەی   دا  لە نێو بردوە. واڵتانی دیکە، لەم چەند ساڵەی دوایی
"تیری   بە  لە والتانی دیکە   ئیسالمی  نەیارانی کۆماری  لە  ژمارەیەک  کرد کە 
غەیبی" گرفتار بوون. ئەو، ڕاشکاوییەکەی لەوەندەش تێپەڕاند و گوتی: "چەند  

بەرپر نیزامییەکانی "جیش  مانگ لەمەوبەر، عەبدولرەئوف ڕیگی یەکێک لە  سە 
بوون بە ئامانجی "تیری غەیبی". کەسێکیش بە    ،العدل" و برازاکەی، لە پاکستان 

ناوی شێخ نەدیم کە لە گەڵ برازاکەی، پازدە شیعەی پاکستانی و دوو ئەندازیاری  
ئێرانیان لە کەراچی کوشتبوو، بوون بە ئامانجی "تیری غەیبی." وەزیری ئیتالعاتی 

ۆحانی هەر وەها باسی  شناسایی و قەساسی کەسێکیشی کرد  ەتی حەسەن رڵدەو
ا هەڵداشتوە و  ڕساڵ لەمەوبەر سەرۆکی ئیتالعاتی سیرجانی لە کێوێک    ٢٠کە  

ڕای کردوە بۆ کەراچی. مەحموود عەلەوی تەنانەت ئەوەشی درکاند کە تیرە 
  تیرهاوێژەکانی کۆماری ئیسالمی، نەک هەر لە پاکستان و واڵتانی   غەیبییەکان و

دراوسێی ئێران، بەڵکوو لە والتانی زۆر دوورتریش بۆ وێنە لە تانزانیاش، توانیویانە  
نەیارانی ئەو ڕێژیمە لە نێو ببەن. نموونەکەشی محەممەدی بزورگزادەیە کە لە  

سااڵنی   کۆماری    هێزیمەئمووری    ١٥دا،  ١٣٨٨و    ١٣٨٧ماوەی  ئینتیزامیی 
لە ڕێگای چاالکیی ئابوورییەوە،    ئیسالمیی کوشتبوو و چووبووە تانزانیا و لەوێ

 ".یارمەتیی ماڵیی بە جیش العدل دەکرد، ئەویش بووە بە ئامانجی تیری غەیبی
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بەڕێوە       بە  ئیسالمی  کۆماری  ئیتالعاتی  وەزیری  داننانەی  وونی چئەم 
یستی لە الیەن رێژیمەکەیەوە، هەڵ دەگرێ لە چەند الیەنەوە تێرۆرکردەوەی  

 .ێکدانەوە بکەوێتە بەر شرۆڤە و ل
"تیری غەیبی" کە وەزیری ئیتالعات ئاماژەی پێکردوە،   دا با بڵێین،لە پێش       

کۆدێکی ئەوەندە ئاڵۆز نیە کە بەردەنگەکانی ئەم قسانە و بە گشتی خەڵک لێی  
ناونیشانی ئیمامی زەمان". چەشنی"سەربازانی بێ  تێ نەگەن. تیری غەیبی، شتێکە لە
بەر  کااڵیانە،  ئەم  دووی  و  هەر  ئیتالعات  وەزارەتی  یزمی  تێرۆرهەمهێنراوی 

کۆماری ئیسالمیین. ئەم ڕێژیمە بۆ ئەوەی ڕەنگ و بۆن و ڕوخسارێکی ئایینی  
وبردنی نەیارانی خۆی بدا، ئەم جۆرە ناوانە بۆ  ێ و ڕفاندن و لە ن  تێرۆرو پیرۆز بە  

ناونیشانانە،  یستی بەکار دینێ. ئەم سەربازە بێتێرۆرئینسانکوژەکان و کردەوەی  
سەریان لە ئاخوڕی وەزارەتی ئیتالعات و سوپای قودس و سوپای پاسداران و 

یستییەکانی دیکەی ئەو ڕێژیمە دایە و نەک ئیمامی تێرۆردامودەزگا ئەمنیەتی و  
زەمان بەڵکوو بڕیاربەدەستانی ئەو ڕێژیمە ، هەر کەسێکیان بۆ دیاری بکەن، بە 

و چەک ژەهر  هەمان  غەیبی" کە  و کوشتنە،    "تیری  خنکاندن  و کەرەستەی  
 .ی دەکەنتێرۆر

لە پێوەندی لە    ١٣٧٦ی خاکەلیوەی  ٢١لە دوای ئەوەی دادگای میکۆنووس لە  
پەروەندەی   هاوڕێیانیتێرۆرگەڵ  و  شەرەفکەندی  د.سادق  بڕیاری  ی  دا، 

یست  تێرۆردا بە  یەکجاریی خۆی ڕاگەیاند و ڕێژیمی ئێرانی لە بەرزترین ئاست
سەفیرەکانی خۆیان لە ئێران بانگ کردەوە و    ئورووپانی یەکیەتیی  ناساند، والتا

دا   ڕێژیمە  ئەو  گەڵ  لە  خۆیان  پێوەندییەکانی  جۆری  و  ئاست  بە  چاویان 
خشاندەوە. تێچووی سیاسی و ڕێسوایی سەرچاوەگرتوو لەو بڕیارە مێژووییەی 
  دادگای میکۆنووس بۆ کۆماری ئیسالمی  بە ڕادەیەک بوو کە ڕێژیمی ئێران، 

ی نەیارانی خۆی تێرۆربۆ    ئورووپانەویرێ جارێکی دیکە شار و پێتەختەکانی  
ی موخالیفان تێرۆرهەڵبژێرێ. خۆبواردنی چەندساڵەی ئەو ڕێژیمە لە دەستبردن بۆ  

هێندێک    ئورووپاییلە واڵتانی   ئەو گومانەی الی   ، ئاشکرایە  کە  هۆیەکەی 
لە دەرەوەی والت دروست  کان  نیەراێ والتی ڕۆژاوایی و تەنانەت هێندێک  لە ئ



 183                                  تێرۆریزمی دەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران لە دژی کوردستان
 

 

 

کرد کە لەوانەیە ئەو ڕێژیمە دەرسی عیبرەتی لەو ڕیسوابوونەی خۆی لە ئاستی  
کردەوەی  جیهان لە  دەستی  و  وەرگرتبێ  دیارە  تێرۆردا  هەڵگرتبێ.  یستی 

گەشەکردنی بزووتنەوەی ڕیفۆرمخوازی لە ئێران کە پێکهاتنی گۆڕان لە دوو 
دەسەاڵتی بەڕێوەبەری و یاسادانانی بەدوا داهات، دامودەزگا ئەمنیەتی و ماشێنی  

ی کێشە و گرفت کردەوە. ڕوودا بەرەویزمی کۆماری ئیسالمیی  لە نیوخۆیتێرۆر
ا و وەزارەتی ئیتالعات و دامەزراوەکانی تایبەت بە  بەاڵم سەردەمی ناخۆشی سوپ

تەواویی    تێرۆر بە  زاڵبوونەوەی  گەڵ  لە  و  نەخایاند  زۆری  سەرکوت،  و 
و سەرکوت    تێرۆرکی دیکە دەستی ماشێنی  ێکۆنەپارێزان و توندڕەوەکان، جار

دا بۆ  سەرکوت و لە نیو بردنی نەیاران  وەک پێشوو  لە ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران
 .کرایەوە اڵئاوە
دا کۆماری ئیسالمی، تەنیا لە واڵتانی ڕۆژاوایی خۆی لە تەقاندنەوەی یڕاستلە  

بۆمب و کوشتن و ڕفاندنی نەیاران دوور ڕاگرت، ئەگینا لە پیوەندی لە گەڵ 
نیوە تێرۆر  گرووپەتاقم و   توندڕەوەکانی ڕۆژهەاڵتی  و واڵتانی    ڕاستیست و 

ۆی درێژە داوە. ئەگەر جیاوازییەک  دا، هەر سیاسەتی پێشووی خدراوسێی ئێران
و   ڕفاندن  و  تەقاندنەوە  و  کوشتن  کاری  جیاتی  لە  کە  بووە  ئەوە  بووبێ، 
بێسەروشوێنکردن بە  دەستپەروەردە و بەکرێگیراویی ئێرانیی خۆی ئەنجام بدا ، 

دا، ئەنجامی داون. کانی بەستراوە بە خۆی لەو والتانەگرووپەلە ڕێگای تاقم و  
ش لە جیاتی سەربڕینی ناڕازییان و کوشتنێان بە سەبکی قەتلە وخۆی والتیێ لە ن

و لە نێوبردنی ناڕازی و   تێرۆرکی دیکە لە  رێزنجیرەییەکانی دەیەی حەفتا، جۆ
ڕووکردنیان لە گەڵ ئەو پەڕی گوشار و  وجیابیرانی گرتوەتە بەر. ئەویش بەرە

دا بەرەبەرە لە  ئیتالعاتهەڕەشە یە، بە جۆرێک کە یا لە بەندیخانە و هاتوچۆی  
ابکەن بۆ هەندەران. لە گەڵ ڕبە جێ بێڵن و    ئێرانپێ بکەون، یان ناچار بن  

دا دەنێ، هەر کات بۆیان ێ ستا مەحموودی عەلەوی دانی پێ دا هەر وەک ئئەمانەش
زانیب و  کە   ێ هەڵکەوتبێ  و    تێرۆرتیان  میدیاکان  لە  ئینسانڕفاندنەکەیان،  و 

نڵکۆڕوکۆمە گەورەیان  کانەتییەڵودەوێە  کێشەی  یا  نابێ،  دەنگدانەوەی  دا، 
نەپا  بەرەوڕوو لێ  ڕفاندنی عەبدولمالیک    وە.ڕاست ناکاتەوە، دەستیان  نموونەکەی 
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سەمەرەیان بۆ    ڕیگی لە واڵتێکی دراوسێ بوو کە دوایە سناریۆیەکی سەیر و
پەڕ  ێدا تدروست کرد تا وا نیشان بدەن لە فڕۆکەیەک کە بە سەر ئاسمانی ئێران

زۆری  د یەکجار  ئەمنیەتیی  توانای  هەم  جۆرە  بەم  و  دایانبەزاندوە  ەبوو، 
سیخوڕیی  دەزگایەکی  گەڵ  لە  ساتوسەودا  هەم  بدەن،  پێشان  ڕێژیمەکەیان 

 .تێکی دراوسێ لە بارەی عەبدولمالیک ڕیگی، بشارنەوەاڵو
ئەگەر بمانەوی خوێندنەوەیەکی ورد و دروستمان بۆ ئەم دانپێدانانەی وەزیری  

اتی کۆماری ئیسالمی هەبێ، دەبێ  النیکەم  هەڵوێستە لە سەر دوو شتی  ئیتالع
ناوچەیی  هەلومەرجە  ئەو  یەکەم  بدەین.  پێ  بایەخیان  و  بکەین  کە    ەگرنگ 

شەرم و سڵەمینەوە، باس ێتەوە و بێکۆماری ئیسالمی، ڕیگە بە خۆی دەدا بیقوز
یستییەکانی خۆی بکا. کۆماری ئیسالمی دەبینێ  جۆرێک ئالۆزی   تێرۆرلە کردەوە  

هاوپەیمانە   و  ناوچە  والتانی  و  داگرتوە  ناوچەکەی  ناسەقامگرتوویی  و 
لە گەڵ  ڕێکخراوی  ڕۆژ بە شەڕ  داعشەوە سە تێرۆراواییەکانیان،  اڵن.  ڕقیستیی 

لە  یستەکان،  تێرۆریستن و، لە نیوبردنی  تێرۆردەیەوێ بڵێ دژبەرەکانی ئەویش  
پ ڕێگە  ڕۆژاوا  واڵتانی  بۆ  وەک  هەر  بێ،  سنوورەکانیشی  بۆ ێ دەرەوەی  دراوە، 

بناسرێ. دووهەم خاڵی گرنگ    ڕەسمیکۆماری ئیسالمییش دەبی ئەم مافە بە  
ئەو ڕێژیمە لە ڕێگای ئەم نواندنی    وێستەی لە سەر بکرێ، قودرەتڵکە دەبێ هە

ی بەم دانپێدانانە، دەیەوێ ئێعتیرافاتەی وەزیری ئیتالعاتەکەیەتی. مەحموود عەلەو
ئیسالمی   کۆماری  گەڵ  لە  کەس  هەر  بڵێ  ئیسالمی  کۆماری  نەیارانی  بە 
نەبێ،  سەرکوتکەرەکانی  و  ئیتالعاتی  دامودەزگا  تەسلیمی  و  بکا  بەربەرەکانی 
دەستی ئاسنین و خوێناویی ئەم ڕێژیمە لە هەر جێگایەک بێ، دەیگاتێ! بەاڵم لە  

نا ئەم دوو خالە گرنگەدا،  یەک  گەڵ  ئەوەیە  ڕبێ  ئەویش  بکەین،  بیر  لە  استی 
  تێرۆر وە هەر وا سەرچاوەی  نیەوانگەی کۆمەڵگەی جیهاڕکۆماری ئیسالمی لە  

و ئاژاوە و توندڕەوی لە ناوچەکە دایە. هەتا بەم جۆرەش بناسرێ، کۆسپ و 
سیاسەتە   بەرەوپێشبردنی  و  درێژەدان  دەرەوەی تێرۆرتێچووی  لە  یستییەکانی 

 .ن لە زیادبوون دا، دەبن سنوورەکانی ئێرا
، ماڵپەڕی "کوردستان وکورد" ٢٧/١٢/٢٠١٤



 

 

 
 
 

 ئافەتی سەردەم 
 

دا، دوو ڕووداو کە هەر دووکیان هەڵقوواڵوی یەک  لەم چەند حەوتووەی دوایی
میدیاکان سەرنجی  بوون،  بیرسەرچاوە  خۆیانەوە و  بە  مرۆڤەکانیان  هەستی  و 

مبری شاری ەی نوڤ١٣یستییەکانی شەوی  تێرۆرخەریک کرد. یەکەمیان هێرشە  
کوژراو و سەدان برینداریان لێ کەوتەوە. ڕووداوی دووهەم،   ١٩٠پاریس بوو کە  

و ژنانی ئیزەدی بە دوای ئازادکردنی  دۆزرانەوەی چەند گۆڕی بە کۆمەڵی کچان
 .شەنگال بە هۆی هێزی پێشمەرگەوە بوو

و ئاسەوارەکانیان، کاردانەوەیەکی جیهانیان هەبوو.  یستییەکانی پاریس تێرۆرهێرشە  
یستی، توانیبووی بۆ دووهەم جار پێتەختی واڵتێکی  تێرۆرداعش وەک هێزێکی  

هێرشێکی    رووپاییئوگرنگی   خۆی،  هێرشەکانی  گۆڕەپانی  و  ئامانج  بکاتە 
یستیی بەرباڵوتر لە هێرشەکەی پێشوو، بە ئامانجی گەیاندنی زیانی گیانیی تێرۆر

و خوڵقاندنی وەحشەتێکی بەرین! بەاڵم بەردەنگ و بەرسەرنجی هەواڵی  گەورە
کچان کۆمەڵەکانی  بە  گۆڕە  ددۆزرانەوەی  کوژراوی  ئیزەدیی  ژنانی  ەستی و 
و ناوەندی بەرگری و ژمارەیەک میدیاچەکدارەکانی داعش، تاکەکانی کوردستان

دا، بەشی فارسیی  لە مافی مرۆڤ بوون. بە شوێن دۆزرانەوەی گۆڕەبەکۆمەڵەکان
تەلەڤیزیۆنی دەنگی ئەمریکا، دۆکیۆمێنتارێکی لە سەر تاوانەکانی داعش بەرامبەر  

ژنان باڵ بە  بەدیلگیراو  ئیزەدیی  کچانی  بە  و  لەو  گوێگرتن  بێ  بە  کردەوە.  و 
ژنانی ڕزگاربووسەرهاتانەی کچان بارەی خۆیان  و  لە  و  لە جەهەننەمی داعش 

بکەین   وێنا  ئەو کارەساتانە  بتوانین  دەیگێڕنەوە، زەحمەتە  هاوچارەنووسەکانیان 
 .کە لە جەهەننەمی داعش دا بە سەر ئەو ئینسانانە هاتوون

دێک لە دوژمنایەتیی داعش لە گەڵ “ئەوانی هەر کام لەو دوو ڕووداوە، ڕەهەن
و   ئایینی  نەتەوەیی،  سنوورە  کەهەموو  دوژمنایەتییەک  دەردەخەن.  دی” 
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کەمایەتی لەو  ڕووی  تەنیا  هەر  دوژمنایەتییە  ئەو  بەزاندوە.  و جۆگرافییەکانی 
و واڵتانەی لە  کە دەکەونە دەرەوەی ئایینی ئیسالم. ئەو نەتەوە  نیەو واڵتانە  نەتەوە

دوژمنایەتیی مێژی بەرەوڕووی  هەرخۆیان  کردوە،  قبووڵ  ئیسالمیان  ئایینی  شە 
ملبەملە زەمینەی  سەر  لە  کە  داعش  دیوەتەوە.  واڵتانداعش  ناکۆکیی  و و 

و بە هێزێکی هەڵقوواڵوی دنیای سوننە  و سوننی سەری هەڵداوەدەوڵەتانی شیعە
و پشتیوانی لە  دەناسرێ، بۆ خەڵکی سوننە مەزهەبیش، بێجگە لە داوای ملکەچی

و . بەم پێیە ئەوە هەر ئیزەدینیەو تاریکەکەیان هیچی دیکەی پێ  دەسەاڵتە ڕەش
و جوولەکەی نێو کۆمەڵگەیەکی موسوڵمانی ژێر دەسەاڵتی داعش نین  مەسیحی

، بەڵکووموسوڵمانانیش، ئەگەر شیعە بن یا تەنانەت ئەگەر  نیەکە مافی ژیانیان  
دا نەبن، و دەسەاڵتی ڕەشی ئەو تاقمەندڕەوانەو لە گەڵ بیروباوەڕی توسوننی بن 

بیرکردنەوە دیکەشەوە  ڕوانگەیەکی  لە  نیە.  ژیانیان  مافی  ئەو هەر  و کردەوەی 
مەیدان ئەویش  تێڕامانە،  پانتایی جووڵەتاقمە جێگای  و چاالکییەکانی داعشە.  و 

و  و واڵتانەی داعش لە نێویان هەلقوواڵوە، بەڵکوو خەڵکنەک هەرئەو کۆمەڵگە
و والتێکی جیهان، دەتوانێ ببێتە گۆڕەپانێک بۆ دەستوەشاندنی داعش هەر ناوچە

یستییە ببێ بە سەرچاوەی هەڕەشە  تێرۆرلە دوژمنانی. ئەمەش وای کردوە ئەم هێزە  
 .بۆ سەر ئاسایش لە هەموو جیهان

او باشووری نیشتمانەکەی لە گەڵ داعش لە  اوژۆڕ نەتەوەی کورد لە دوو بەشی 
دایە شەڕپێفرۆشتن   وشەڕ  سۆنگەی  ئەو  لە  داگیرکەرانەی  نیازی    گرووپە و 

و ئابووریی پێ گەیشتوە. ئەزموونی بەرەنگار  یستیە زیانی گەوەری گیانیتێرۆر
و لە کۆبانێی خۆراوای  بوونەوەی کورد لە گەڵ داعش لە هەرێمی کوردستان

یەتی هیزە  و جیی خۆیەکوردستان، ڕاستییەکی سەلماندوە کە شایانی لێوردبوونەوە
و لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو تاقمە کان دەرسی لێ وەربگرن نیەناوچەیی و جیها

دیکەتێرۆر واڵتانی  لە  خەڵکیستییە  وەربگرن.  لێ  سوودی  ئەندامانی دا،  و 
پێش کەوتوون فکرییەوە،  ڕووی  لە  کە  سیاسییشەوە کۆمەڵگەیەک  ڕووی  لە  و 

و  و ئیرادەی خۆیانن، دەسەاڵتی داعشیانە قبووڵ ناکەنهەست دەکەن خاوەن ماف
و هێرشەکانی ئەو و داگیرکاریئامادەن بە هەموو توانا بەرەنگاری لەشکرکێشی
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وە. بەاڵم ئەو بەرەنگارییەی ئەوان کاتێک سەرکەوتوو دەبێ کەپشتیوانیی  تاقمە ببنە
 .نێودەوڵەتیشی لە گەڵ دابێ

و   و پێگەی سیاسیی دوو نەتەوەی کوردسەرەڕای زۆر جیاوازی لە نیوان جێگە
داعش   فەرانسی ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  ڕۆڵگێڕانیان  جۆری  شایەدی  و  دا، 

و جێگیرکردنی  ی بووین. فەرانسییەکان کە لە داهێنانڕاست دووپاتبوونەوەی هەمان  
و  و مودێڕنەکانی ئەم سەردەمەدا، ڕۆڵی دیاریان هەیەزۆر لە بەها و بایەخە ئینسانی

ئاستی جیهانییش  دیموکراسیلە  ئازادی،  پەرەپێدانی  پڕۆسەی  لە  بەشێکن  و  دا، 
نیشانیان دا   ئافەتەی  مافی مرۆڤ،  ئەم  لە گەڵ  بەرەنگاربوونەوە  نرخی  ئامادەن 

بدەن هێرشە  سەردەم  دوای  بە  یەکگرتووییەی  ئەو  نەبن.  تەسلیمی  و 
دا، خەڵکی ئەو واڵتە لە خۆیان نیشانیان دا، یستییەکانی ئەم دوایانەی پاریس تێرۆر

خەڵک لێبڕاوییەی  و  ئیرادە  بەرەنگاریئەو  درێژەی  بۆ  فەرانسە  دەوڵەتی  و و 
ایەتی لە گەڵ داعش نواندیان، بۆ خەڵکی کوردستان کە لە گەڵ داعش لە  دژ

و جەهالەت لە هەر شوێنێکی  و تاریکیتێرۆرو بۆ هەموو تاکێکی دژ بە  شەڕ دان
هاودەردی بوون.  دڵگەرمی  مایەی  ئاستی  جیهان،  لە  کە  هاوپێوەندییەکیش  و 

و پێداگری تبوونەوەو خەڵکی فەرانسە بۆوە، دووپای دەوڵەتڕوودا بەرەوجیهانی
و  و خەڵكێک ببنە ئامانجی شەڕییەیە کە هەر نەتەوەڕاست و ئەو  لە سەر ئەو پەیامە

و خەڵکی جیهان بە  یستییەکانی داعش، دەبێ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیتێرۆرهێرشە  
 .و بە تەنیایان نەهێڵنەوەدەنگیانەوە بچن 

وه( باڵو بۆته٢٠١٥/ ١/١٢)ی “کوردستان”دا نامهڕۆژی  ٦٦٨ لە ژماره  
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 

 بەیاننامە لە بارەی: 

 شوێنەوارەکانیو پەیامیەلدا"و شەوی "یستیەکەیتێرۆرتەقینەوە 
و ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد لە هەموو بەشەکانی    خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 !کوردستان
 !کاننیەو ئێرا و کەسایەتییە کوردستانیو ڕێکخراو هێز 

 !دامەزراوە حکوومییەکان لە هەرێمی کوردستان
 !هەرێمی کوردستانو نوێنەرایەتییەکانی واڵتانی جیهان لە  کۆنسۆڵخانە

 !و نێودەوڵەتییە مرۆڤدۆستەکانناوەندە ناوچەیی 
(، مەراسمێکی کولتووری  ٢٠١٦ی دیسامبری ٢١ی بەفرانباری ئەمساڵ ) ١شەوی 

ساڵەی لە دایکبوونی د.قاسملوو( لە بنکەی دەفتەری  ٨٦بە بۆنەی شەوی یەلدا)
ال یەکیەتیی  ئیبتیکاری  بە  کە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  وانی  سیاسیی 

کوردستان  ڕۆژدیموکراتی   بنەماڵەکان  هەاڵتی  بەشداریی  بە  تێکۆشەرانو  و و 
ئەندامانی ئەم حیزبە  پێک هاتبوو، کرا بە ئامانجی تەقینەوەی تێرۆریستی. ڕاست  

بەرنامەکە تەواوبوونی  کاتی  بەڕێوەچوونی  لە  شوێنی  نزیک  لە  بۆمبێک  دا، 
ت ڕێگای هاتوچۆی گشتیی هەڕمۆتە  و لە تەنیش  مەراسمەکە، لە پەنا فرۆشگەیەک

  کەمپی “ئازادی” تەقێندرایەوە. کاتێک کۆمەڵێک لە پێشمەرگەکانی دیموکرات   –
شوێنی   دەگەنە  فریاکەوتن  بۆ  نزیکانە،  لەو  ئاسایش  بنکەی  پۆلیسەکانی  و 

کەس  ٦دا دەسبەجێ  و لە ئاکام  ڕووداوەکە، بۆمبی دووهەمیش دەتەقێندرێتەوە
کەسیش بریندار دەبن کە یەکێک لە بریندارەکان    ٤.  گیانیان لە دەست دەدەن

دا   دەست  لە  گیانی  داخەوە  بە  دواتر  سەعات  ژمارەی  دوازدە  جۆرە  بەم  و 
و تێکۆشەری دیموکرات  ٥کەس)  ٧یستییە بووە  تێرۆرشەهیدەکانی ئەم کردەوە  

 .دوو پۆلیسی ئاسایش(
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تەقینە  نیشانەکان لەو  ئامانج  کە  دەخەن  دەری  زانیارییەکان  کوشتنی و  وەیە، 
. بەو و بنەمالەکانی دێموکرات بووەژمارەیەکی هەر چی زیاتر لە تێکۆشەران  

هۆیەشەوە کە نەیانتوانیوە بۆمبەکان بێننە نێو هۆڵی بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمەکە،  
دا  کە خەڵک لە کاتی تەواو بوونی بەرنامەکە  -نزیکترین شوێن لەو هەدەفەیان 

دەبنەوە کۆ  بژاردوە.    -لێی  یەکەم هەڵ  لە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
ڕاگەیەندراودا بە مەبەستی هەر چی زووتر ئاگادار کردنی بیروڕای گشتی لەم 

تەقینەوەکە ڕوودانی  تەنیا  زیان    ڕووداوە،  ڕادەی  قورباو  بە ەینی گیا  نیەو  کانی 
ئاگاداریی هەموو الیەک گەیاند و قامکی تاوانبار کردنی بۆ الیەنێکی دیاریکراو،  

ەداشت. بەاڵم هەر لە یەکەم ساتەکانەوە، گومانمان نەبوو کە ڕێژیمی کۆماری ڕان
لێدوان   تێرۆریستیەوەیە.  پیالنە  ئەم  پشت  لە  ئێران  وتووێژ  ئیسالمیی  و  و 

ئەم   گەڵ  لە  پێوەندی  لە  ئێمە  حیزبی  بەرپرسانی  دواتری  ڕوونکردنەوەکانی 
کۆماری  تەقینەوەیە ناساندنی  سەر  لە  بووە  پێداگری  وەک دا،  ئێران  ئیسالمیی 

 .سەرچاوەی ئەسلیی ئەنجامدانی ئەم تاوانە تێرۆریستییە
حیزبی دیموکراتی کوردستان لە تاوانبار کردنی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران 

یستییە، پشتی بە کۆمەڵێک بەڵگەو هۆ بەستوە.  تێرۆربە ئەنجامدانی ئەم تەقینەوە  
دا، دەیان تاوانی ی زایینی٩٠یەی  ئەم ڕێژیمە، هەر لە هەرێمی کوردستان لە دە

سیاسییەکان  تێرۆر الیەنە  دژی  لە  گەورەی  کوردی  یستیی  تێکۆشەرانی  و 
و بنەمالەکانیان ئەنجام داوە کە سەدان قوربانییان لێ کەوتووەتەوە. ڕۆژهەاڵتی  

لە   ئێران  ئیسالمیی  ڕەشە کە کۆماری  کارنامە  لەم  تێکۆشەرانی  تێرۆرجگە  ی 
ڕ ئەو  نەیاری  کوردستانسیاسیی  هەرێمی  لە  مانگەکانی  ێژیمە  لە  هەیەتی،  دا 

ئاشکرا  ڕابردوو بە  پاسداران  فەرماندەرانی سوپای  بەردەوامی هەڕەشەیان  دا،  و 
هەرێم نێوخۆی  لە  کە  لە    کردوە  زەبر  بزانن،  پێویستی  بە  جێیەک  هەر  لە  و 

انیارییانەن  و بارەگاکانیان دەوەشێنن. لەمانەش گرنگتر ئەو ز  و بنکەدێموکراتەکان  
دا  کە کۆمیتەی ئەمنیەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان لەم چەند ساڵەی دوایی

و لێکۆڵێنەوە لە ڕاسپێردراو   لە ڕەوتی پووچەڵکردنەوەی پیالنەکانی ئەو ڕێژیمە
کۆماری   سیخوڕییەکانی  دامودەزگا  بە  سەر  ناردراوەکانی  دەستوپێوەندە  و 
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ونەوە. بە گوێرەی زانیارییەکان، ئیتالعات  ئیسالمی بۆ نێو حیزبی ئێمە، کۆی کردو
خرابکاری هەوڵی  لە  مێژە  لە  پاسداران  سوپای  تەقینەوەو  ئەنجامدانی  و   و 

بنکە   نێو  لە  دیکە  تێرۆریستیی  دامەزراوەکانی حیزبکردەوەی  دژی    و  لە  و 
نیازە  بەرپرسان   کردنەوەی  چاالک  لەڕاستای  دان.  حیزب  تێکۆشەرانی  و 

و الیەنە    و بە دژی حیزبی دیموکراتن لە هەرێمی کوردستان  تێرۆریستییەکانیا
لە  ژمارەیەک  بە  پێوەندییان  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  دیکەی  سیاسییەکانی 

و داوایان لێ کردوون    دا گرتووەتەوەی هەتاوی٩٠هاودەستانی خۆیان لە دەیەی  
دا چەند بۆ ئەم مەبەستە هاوکارییان بکەن. ئەوەش کە هەر لە دوو ساڵی ڕابردوو

و بەرپرسانی ژمارەیەک ڕێکخراوی سیاسیی    یستی لە دژی بنکەکانتێرۆرپیالنی  
کوردستان هەرێمی  نێو  لە  کوردستان  کراونەوەڕۆژهەاڵتی  پووچەڵ  و    دا، 

عامیالنیان گەڕاونەوە باوەشی دەزگا سیخوڕییەکانی ڕێژیمی ئێران، ڕاستیی ئەم 
بەڵگە ئەو  نیشانە  قسانە دەسەلمێنن.  لە گەڵ  و    و  پێوەندی  لە  زانیارییانەش کە 

و    ”دا بە دەست حیزبی دیموکراتی کوردستانەوە هەنتەقینەوەی “شەوی یەلدا
دواداچوون بە  خەریکی  ڕۆژبەڕۆژ    جارێ  سەریانین،  لە  زیاتر  لێکۆڵینەوەی  و 

تاوانە  ئەم  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  کە  دەکەن  دڵنیامان  زیاتر 
 .ئەنجام داوەیستییەی تێرۆر

حیزبی دیموکراتی کوردستان، لەهەموو ئەو الیەنانەی بەردەنگی ئەم بەیاننامەن،  
وەک  دیموکراتی کوردستان  دژی حیزبی  لە  تێرۆریستی  تەقینەوەی  دەکا  داوا 

مەترسی پیالنە    زەنگێکی  دەستپێکردنەوەی  لە  بە کردەوە  وەک سەرەتایەکی  و 
دا، چاو  یی ئێران لە هەرێمی کوردستانیستییەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالم تێرۆر

لێ بکەن. هەرێمی کوردستان، بە هۆی ئەو تاوانانەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی  
ی زایینی لە دژی الیەنە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ٩٠ئێران لە دەیەی

و ئەمنیەتییەکەی گەیشت. هەروا  دا ئەنجام دا، زیانێکی زۆر بە ئیعتیبارە سیاسیتێی
و باشووری کوردستانیش لە    برایەتیی گەلی کورد لە دوو بەشی ڕۆژهەاڵت  کە

ژێر کاریگەریی ئەو کارەساتانەی لە هەرێمی کوردستان بە سەر تێکۆشەرانی  
 کوردی ڕۆژهەاڵت هاتن، زیانی گەورەی دیت. 
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بەر       الیەنانەی  ئەو  هەموو  ئیسالمی،  کۆماری  تێرۆریزمی  چاالکبوونەوەی 
امەیەن بەرەوڕووی کۆمەڵێک ئەرک دەکاتەوە. گرنگترینی ئەم  دەنگی ئەم بەیانن 
 :ئەرکانە بریتین لە

سوپایی  دەنگهەڵبڕین  – دەستدرێژیی  ڕاشکاوانەی  مەحکوومکردنی  و    و 
 ؛  کردەوەی تێرۆریستی لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە

دامەزراوە  بنکە  چاوەدێڕیی – هەرێمی    و  لە  ڕێژیمە  ئەو  جۆراوجۆرەکانی 
 ؛ و دەستوپێوەندەکانی ڕێژیمی ئێران و هاتوچۆی کاربەدەستان نکوردستا

تێکۆشەران – ئەمنیەتی  ئاست  لە  بەرپرسیارەتی  بە  کردن  بنکە  هەست  و    و 
 و؛ کەمپەکانی ڕێکخراوە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

  و ڕێکخراوە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت   و هاودەنگی لە گەڵ حیزب  پشتیوانی –
انی ئەو بەشەی کوردستان کە لە هەرێمی کوردستانن لە دژایەتی لە  و تێکۆشەر

 .داگەڵ هەڕەشە و تاوانی تێرۆریستی
و الیەنە سیاسییە ڕۆژهەاڵتییەکانیشی    حیزبی دیموکراتی کوردستان، وەبیر هێز
و خەباتگێڕانەی گرنگی دیکەش هەتا   دێنێتەوە کە ئەگەر زۆر فاکتەری سیاسی

داخەوە   بە  هۆئێستا  بە  یەکگرتن   نەبوون  پاڵنەری  بەرین   و  هاوکاریی  و   و 
و بەرنامە تێرۆریستییەکانی   و نیاز  دا، حەق وایە هەڕەشەدرێژخایەن لە نێوانیان

دا، ببێ  ڕیژیمی کۆماری ئیسالمی بۆ زەبر وەشاندن لەوان لە هەرێمی کوردستان
پێوەندییەکانی  لە  نوێ  الپەرەیەکی  هەڵدانەوەی  بۆ  هاندەرێک  بکرێتە    انبە  و 

 .و خەباتی هاوبەش لە بواری جۆراوجۆردا  و هاوکاری  سەرەتایەک بۆ  یەکگرتن 
ناوچە  و هێز  ئێمە جارێکی دیکە سەرنجی دەوڵەتان و    و الیەنە سیاسییەکانی 

ئێران لە عێراق، ڕاست جیهان بۆ الی ئەم   ییە ڕادەکێشین کە حزووری ڕێژیمی 
ی دیکەی ناوچە، نەک بۆ بەشداری لە شەڕی  و شوێنەکان  سووریە، لوبنان، یەمەن

ئیدئۆلۆژیکەکانی   هاوپەیمانە  لە  پشتیوانی  بۆ  بەڵکوو  تێرۆریزم،  بە  دژ  جیهانیی 
سوپایی کۆماری ئیسالمی لە    و  و زاڵکردنی هێژمۆنیی سیاسی، ئەمنیەتی  خۆی

ناوچەکە دایە. ئامانج و نیازی حزووری ئەم ڕێژیمە لە نێو ڕووداوەکانی ناوچەدا  
ئاشتیی واڵتاننە بە  پێکەوەژیانی  ڕاستای  لە  نەتەوە  ک  ئایینە جیاوازەکانی    و  و 
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و دەیەوێ بە هەر    و پشتیوانیی بەشێکی دیاریکراویانە  ، بەڵکوو بۆ داکۆکیناوچە
نرخێک بووە هاوپەیمانەکانی خۆی بە سەر ئەوانی دیکە زاڵ بکا. ئەم حزوورە 

شەڕ لە  بەشدارییە  ڕواڵەت  بە  کە  تێرۆریزمناوچەییە  دژی  بە  جیهانی  و    ی 
و   توندڕەویی ئایینی، هیچی لە ماهییەتی ئەو ڕێژیمە کە پەنابردنە بۆ تێرۆریزم

نەگۆڕێوە  پیالن نەیارەکانی،  دژی  لە  شوێنێک  و سەرکوت  هەر  لە  هەر    و  و 
 .کاتێک بە پێویستی زانیبێ، سوودی لێوەرگرتوە

دەزانێ، لە ڕێگای ئەم بەیاننامەیەوە حیزبی دیموکراتی کوردستان بە دەرفەتی  
ئەو هاوخەمی  سپاس بەرامبەر  پێزانینی گەرمی خۆی  بەرینە    و  و هاوپێوەندییە 

تەقینەوەی   دەفتەری سیاسیی  تێرۆرڕابگەیەنێ کە دوابەدوای  بارەگای  لە  یستی 
و لە ڕۆژانی دواتر دا خۆی نواند. سەرۆکایەتیی    حیزب لە نزیک شاری کۆیە

حکوومە  فراکسیۆنە  هەرێم،  و  پارڵمان  سەرۆکی  کوردستان،  هەرێمی  تی 
حیزبنیەپارلما زۆربەی  بەشەکانی    کان،  هەموو  سیاسییەکانی  ڕێکخراوە  و 

، وێڕای  ڕەسمیو ڕاگەیاندنی هەڵوێستی    کوردستان، بە باڵوکردنەوەی بەیاننامە
و    مەحکوومکردنی ئەم تاوانە گەورەیە، لە گەڵ حیزبی دیموکراتی کوردستان

کەسایەتییەکانبنەما لە  زۆر  ژمارەیەکی  کرد.  هاوخەمیان  شەهیدەکان،  ، ڵەی 
و توێژە جۆراوجۆرەکان لە    و حکوومی، نوێنەرانی چین   کاربەدەستانی حیزبی

ڕێو لە  یا  شەهیدەکان  بەخاکسپاردنی  لە  کوردستان،  پرسەڕهەرێمی  و   ەسمی 
شاری   دا بەشدار بوون. خەڵکیسەرەخۆشی لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزب

و    کۆیە بە هاتن بۆ نەخۆشخانەکان بە مەبەستی خوێن بەخشین بە بریندارەکان
بنکە بۆ  جۆرە    سەردان  هەر  بۆ  دەربرین  ئامادەیی  و  حیزب  کەمپەکانی  و 

هاوکارییەکی پێویست، جارێکی دیکە جوانترین نموونەی دلسۆزییان بەرامبەر  
و کاربەدەستانی  رسانحیزبی دیموکرات نواندەوە. جێگای خۆیەتی سپاسی بەرپ

حکوومی  ئاسایش  دەزگا  مەبەستی    و  بە  کە  بکەین  کۆیە  ئیدارییەکانی  و 
و لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە، لە یەکەم ساتەکانی دوای    و هاوکاری  فریاکەوتن 

هیوادارین   حیزب.  سیاسیی  دەفتەری  بنکەی  گەیاندە  خۆیان  ڕووداوەکە، 
پیوەندیدارەکان هەرچی زووتر بگاتە   نیەدەزگا ئەمبە دواداچوونی    و  لێکۆڵینەوە
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و بیروڕای گشتیی لێ ئاگادار بکرێتەوە. ئەوەندەش کە دەگەڕێتەوە سەر    ئاکام
هاوخەمیی دێموکراتەکان لە گەڵ یەکتر لەم ڕووداوەدا، وەک زۆر بۆنەی دیکە  
سێبەری   دیکە  جارێکی  پێش،  دێتە  دیموکراتەکان  بۆ  ناخۆش  ڕووداوی  کە 

هاوسەنگەربوون  هاودڵی سەربنکە  و  بە  باڵی  هاوڕێیەتی  مالەکانی    و  و 
 .دا کێشادیموکرات

دیموکراتی کوردستان،  دژی حیزبی  لە  ئیسالمی  تێرۆریستیی کۆماری  تاوانی 
نێوخۆی ڕۆژهەاڵت نێو کوردەکان  هەم لە  ئێرا  و هەم لە  کانی دەرەوەی  نیەو 

لە گەڵ حیزبی ئێمە وەڕێ    و هاوپێوەندی  واڵت، شەپۆلێکی بەرین لە هاوخەمی
دڵسۆزان جۆراوجۆرەوە   خستوە.  ڕێگای  لە  نێوخۆ  لە  حیزب  هۆگرانی  و 

بەرپرسان بە  دڕندانەیان    پێوەندییان  تاوانە  ئەو  گرتوە،  حیزبەوە  تێکۆشەرانی  و 
کردوە هاوخەمی  مەحکووم  دیموکراتی    و  حیزبی  بە  خۆیان  پشتیوانیی  و 

تیش، جینایەتی تازەی کۆماری ئیسالمی  کوردستان ڕاگەیاندوە. لە دەرەوەی واڵ
و کۆمەڵی سیاسیی ئێرانی. هیوادارین  و کۆڕ  بووە بە هۆی تووڕەیی کوردەکان

و ئێرانی لە دەرەوەی واڵت ئەم تاوانە گەورەیەی ڕێژیمی   ئازادیخوازانی کورد 
و مەحکوومکردنی    ئێران بکەنە هەوێنی چاالکیی سیاسی جۆراوجۆر بۆ لەقاودان

و پێزانینی خۆمان بۆ   دا بە پێویستی دەزانین ڕێزیسالمی. هەر لێرەشکۆماری ئ
بە   ،ئەو بەشە لە میدیاکان ڕابگەیەنین کە بایەخی پێویستیان بەم ڕووداوە دا و

و ڕوونکردنەوە لە بەرپرسانی   و وەرگرتنی لێدوان  هاتن بۆ شوێنی ڕووداوەکە
ئەو   تیشکیان خستە سەر  تێرۆریستییەحیزبی دیموکراتی کوردستان،  و    هێرشە 

 .بیروڕای گشتییان لە الیەنە جۆراوجۆرەکانی ڕووداوەکە ئاگادار کردەوە
 

و   ادەگرین ڕ بەرز    ئێمە جارێکی دیکە یادی شەهیدانی ئەو تەقینەوە تێرۆریستییە
بنەماڵە دڵ بە خەمەکانیان لە  و هاوسەنگەرانیان دەکەین. خەڵکی   سەرەخۆشی 

هەر    کوردستانڕۆژهەاڵتی   لە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  هۆگرانی  و 
و تاوانەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران، ئەم    شوێنێک، دڵنیا دەکەینەوە کە هەڕەشە

و فرەڕەهەندی خۆی بە دژی کۆماری ئیسالمی،    حیزبە لە درێژەدانی خەباتی ڕەوا 
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ن شەهیدەکانمان هەر  و خوێنی تازەتری   سارد ناکاتەوە. بە پێچەوانەوە، ئەم تاوانە
کاتە وریاییلەو  بۆ  دەدا  هانمان  کە  ڕێبەری  دا  لە  زیاتر  پارێزگاریی  و   و 

 و ئیرادەشمان بۆ خەباتی زیاتر لە نێوخۆ   و بنکەکانی حیزب، لێبڕاویتێکۆشەران
 .و دەرەوەی کوردستان ، بە گوڕتر دەکا

 ،(ی بەفرانبار)یەلدای خوێناوی ١ساڵو بۆ گیانی پاکی شەهیدانی 
 کوردستان،   و دڵسۆزان لە گەڵ حیزبی دیموکراتی  ساڵو لە هاوپێوەندیی دۆستان

 ڕسوایی بۆ تێرۆریزم و ڕێژیمی تێرۆریستی کۆماری ئیسالمیی ئێران،
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  گەلی  ئازادیخوازنەی  خەباتی  بۆ    سەرکەوتن 

 .وهەموو بەشەکانی کوردستان
 

 کوردستان   حیزبی  دیموکراتی 
 دەفتەری سیاسی 

 ١٣٩٥ ی بەفرانباری٤
 ٢٠١٦ی دیسامبری ٢٤

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 

 حیزب و ڕێکخراوی سیاسیی  ٣٠ هاوبەشی نزیک بە  بەیاننامەی
 :بەشە جۆراوجۆرەکانی کوردستان

 یستی مەحکووم دەکەین. تێرۆریەکدەنگ و یەکگرتوو کردەوەی 
 

حیزب و ڕێکخراوی سیاسیی بەشە جۆراوجۆرەکانی  ٣٠ئێمە نوێنەرانی  نزیک بە  
بە یەکەوە لە شوێنی تەقینەوە   ٢٠١٦ی دیسەمبری  ٢٥کوردستان ئەمڕۆ یەکشەمە  

( لە قەاڵی  ٢٠١٦ی دیسەمبری  ٢١ی بەفرانباری ئەمساڵ)١یستییەکەی شەوی  تێرۆر
لە نزیک شاری   دیموکرات)بارەگای سەرەکیی حیزبی دیموکراتی کوردستان( 

 .کۆیە، کۆ بووینەوە
پێشمەرگەی دیموکرات و دوو پۆلیسی    ٥یستییە کە شەهید بوونی  تێرۆرئەو تاوانە  

ئاسایش و برینداربوونی ژمارەیەکی دیکەی لێ کەوتەوە، بەشدارانی مەراسمێکی  
بۆنەی   ئامانج کە بە  بە  لە دایکبوونی د.قاسملووی شەهید    ٨٦کردبوو  ساڵەی 

بگەیەننە نێو شوێنی  یستان بیانتوانیبا بۆمبەکانیان  تێرۆرپێک هاتبوو. ئاشکرایە ئەگەر  
 .مەراسمەکە بە دڵنیاییەوە کارەساتێکی زۆر گەورەتریان دەخوڵقاند

ئێمە حیزب پێشتر هەر یەک لە  و الیەنە سیاسییەکانی بەشدار لەم کۆبوونەوەیە، 
جیا جیا ئەم تاوانەمان بە توندی مەحکووم کردوە و هاوخەمیی خۆمان لە گەڵ  

قوربا دیموکرنیەبنەمالەی  حیزبی  و  ئەمڕۆش کان  راگەیاندوە.  کوردستان  اتی 
ئەم کردەوە   بۆ جارێکی دیکە  یەکەوە  بە  یەکدەنگ و  یستیە  تێرۆرهەموومان 

والیەنە   دیموکراتەکان   ، قوربانیان  بنەماڵەی  گەڵ  لە  و  دەکەینەوە  مەحکووم 
 .ت، هاوخەمیی خۆمان دووپات دەکەینەوەاڵسیاسییەکانی ڕۆژهە

ڕەشی   دەستی  نیە  جار  یەکەم  گیانی  رتێرۆئەمە  کوردستان  هەرێمی  لە   ،
دا بە داخەوە  ٢٠تێکۆشەرانی کوردی ڕۆژهەاڵت دەستێنێ. لە نەوەدەکانی سەدەی  

کادر پێشمەرگەسەدان  ئەندامو  ڕۆژهەاڵتو  حیزبەکانی  الیەنگری  و و 
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پیالنە   بە قوربانیی  بوون  باشووری کوردستان  لە  یستییەکانی  تێرۆربنەمالەکانیان 
ئێرا ئیسالمیی  دواییش کۆماری  ساڵەی  دوو  یەک  لەم  هەر  پیالنی  ن.  چەند  دا 

بنکەکانتێرۆر دژی  لە  پووچەڵ یستی  حیزبانە  لەو  ژمارەیەک  تێکۆشەرانی  و 
دا لە ڕێگای ڕاگەیەنە گشتییەکانەوە هەواڵەکەیان کراونەوە کە لە کاتی خۆی

 .باڵو بۆوە
تاوانی   کە  نیگەرانین  شەوی  تێرۆرئێمە  بەفرانبار١یستیی  پیالنەی  پووچەڵ    و 

بۆ ئەوەی جارێکی دیکە هەرێمی کوردستان   پێشتر، سەرەتایەک بێ  بۆوەکانی 
پیالن و هەڕەشە و کردەوەی   مەیدانی   بە  لە دژی الیەنە  تێرۆرببێتەوە  یستیی 

نەتەوەکەمان   دا  کاتێك  لە  کوردستان.  ڕۆژهەاڵتی  خەباتکارەکانی  سیاسییە 
شەڕێکی بەرین دایە و    لەباشوور و خۆراوای کوردستان لە گەڵ تێرۆریزم لە

ئیعتیبارێکی   قوربانیی  گەورە پێشکەش دەکاو، هەر لەم سۆنگەیەشەوە ڕێز و 
جیهانیی  وەدەست هێناوە، چۆن دەتوانین ڕێگە بدەین ڕۆڵەکانی بەشێکی دیکەی  

؟ هەر دەوڵەت و الیەنێک تێرۆرکوردستان لە سەر خاکی هەرێم ببن بە ئامانجی  
تێرۆر و ڕەشەکوژی ببا مەحکوومە. هەر بۆیە    دا دەست بۆ لە ژێر هەر ناوێك

خۆمان تێکۆشانی  و  سیاسەت  لە  ئێمە  لە  یەک  هەر  لەوەی  دژی جگە  دا 
دەوەستینەوە، بە ئەرکی حکوومەتی هەرێم و سەرجەم دەزگا پێوەندیدارەکانیشی  

ەشە و پیالنی تێرۆریستی لە دژی الیەنە ڕدەزانین ڕێگر بێت لە بەڕێوەچوونی هە 
پ کوردستان،  سیاسییەکانی  هەرێمی  لە  کە  کوردستان  دیکەی  ارچەکانی 

بۆ الی   تێرۆرگیرساونەوە. هەر وەها سەرنجی هاوپەیمانەتیی نێودەوڵەتی دژی  
بەشە   خەباتکارەکانی  الیەنە  و  هێز  بەرامبەر  ناوچەکە  لە  دەوڵەتی  تێرۆریزمی 
جۆراوجۆرەکانی کوردستان ڕادەکێشین و پیویستی و گرنگیی بەربەرەکانی لە  

 .یزمیان وەبیر دێنینەوەتێرۆرڵ ئەم جۆرە لە گە
و سەرکوت و تۆقاندن لە    تێرۆروێڕای مەحکوومکردنی شەڕو لەشکرکێشی،  

دا، بە قووڵی  الیەن دەوڵەتانی ناوچە لە ڕووبەڕووبوونەوە لە گەڵ پرسی کورد
باوەڕمان بەوە هەیە کە خەباتی گەلی کورد و هێزە سیاسییەکانی لە ڕۆژهەاڵت  

لە نێو ناچێ.   تێرۆرەیەکی دیکەی کوردستان، بە شەڕ و سەرکوت و  و هەر پارچ 
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دا لە سەر پشتیوانیمان لە خەباتی ڕەوای نەتەوەکەمان بۆ مافە ڕەواکانی  لە کاتێک
لە هەموو بەشەکانی کوردستان پێ دادەگرینەوە، داوامان ئەوەیە سەرجەم الیەنە  

کوردستان نێ سیاسییەکانی  لە  نەتەوەکەمان  ڕۆڵەکانی  لە  و  و  وخۆی کوردستان 
دەرەوەی واڵت، کەمپەین وچاالکیی هاوبەش لە دژایەتی لە گەڵ  سیاسەت و  

 .یستیدا وەڕێ بخەنتێرۆربەرنامەو پیالنی 
نزیکەی   هاوبەشی  بەشی حیزب٣٠کۆبوونەوەی  چوار  هەر  سیاسیی  الیەنی    و 

 کوردستان 
٢٥/١٢/٢٠١٦ 

 الیەنەکانی بەشدار لە کۆبوونەوەی هاوبەشی 
 کانی هەر چوار بەشی کوردستان نیە حیزبە کوردستا 

 یستی تێرۆر بۆ مەحکوومکردنی کردەوەی   
 : کۆیە   –    ٢٠١٦ی دیسامبری ٢٥

 :ناوەکان بە پێی تەرتیبی ئەلفوبێ 
 بزووتنەوەی دێموکراتیکی گەلی کوردستان 
 بزووتنەوەی رزگاریی دێموکراتی کوردستان 

 پارتی پێشکەوتنخوازی کورد لە سووریە 
 پارتی دێموکراتی نیشتمانیی کورد لە سووریە 

 پارتی دیموکراتی کوردستان
 (پارتی دێموکراتیکی گەالن )هەدەپە

 کوردستان  پارتی کرێکاران و رەنجدەرانی 
 کوردستان  پارتی ئازادی

 ( پارتی یەکیەتی دیموکرات  ) پەیەدە
 پارتی یەکیەتی دێموکراتی کورد لە سووریە 

 انکوردست  یەکیەتیی دیموکراتی
 حیزبی پێشکەوتنخوازی کوردی سووریە 

 کوردستان  حیزبی دیموکراتی
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 حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
 کوردستان حیزبی زەحمەتکێشانی

 کوردستان  حیزبی شیوعیی
 حیزبی یەکیەتیی کورد لە سووریە 

 ڕەوتی سوسیالیستی کۆمەڵە 
 سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران

 ( کوردستان)کەجەکەکۆما جڤاکێن 
 کوردستان  کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی

 کوردستان   کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی
 کوردستان  کۆنگرەی نەتەوەیی

 کوردستان یەکگرتووی ئیسالمیی
 کوردستان  یەکیەتیی نەتەوەیی دێموکراتیکی

 ئەنجوومەنی نیشتمانیی كورد لە سووریا  )ئەنەکەسە( 
 



 

 

 
 
 

تالعات لە ئی وەزارەتی وشەڕی سوپای پاسداران 
 تێرۆر گەڵ حدک بە چەکی 

 
بەفرانباری١)لە شەوزستان تێرۆری ڕ، دەزگای جاسووسی(دا  ١٣٩٥ی  ژیمی ێو 

یستیی لە بەردەم بارەگای دەفتەری  تێرۆرکۆماری ئیسالمیی ئێران تەقینەوەیەکی  
و کەس  ٧سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان بەڕێوە برد کە شەهید بوونی  

 .کەسی دیکەی لێ کەوتەوە ٣برینداربوونی 
تەقینەوە   تووتێرۆرئەم  و  بێزاری  هۆی  بووە  حیزبڕیستییە،  ە ڕێکخراوو  ەیی 

کوردستانسیاسییە ئێرانکانی  باشوورو  لە  خەڵک  کۆمەاڵنی  وەها   هەر  و    و 
و، بە توندی مەحکووم کرا. هەر لەو کاتەدا شەپۆلێکی  ڕۆژهەاڵتی کوردستان
هاودەردی لە  کوردستانگەورە  دیموکراتی  حیزبی  گەڵ  لە  هاوپێوەندیی  و و 

 .بنەماڵەی شەهیدەکان وەڕێ خست
دا هاتبوو، ئەم  حیزبی دیموکراتی کوردستان  وەک لە بەیاننامەی دەفتەری سیاسیی

و تاوانە تێرۆریستییەی ڕێژیمی ئێران، زەنگێکی مەترسی بوو کە نەک هەر حیزب
هەرێمی  خەڵکی  بەڵکوو  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  سیاسییەکانی  ڕێکخراوە 

تایبەتی حکوومەتی هەرێم بە  بیبیسن.  کوردستان  پێویستە،  و الیەنە سیاسییەکان 
یستیی پووچەڵبۆوەی تێرۆرو بە چەند پیالنێکی  می بەم تەقینەوەیەکۆماری ئیسال 

نیازی ئەوەی هەیە جارێکی  خدا، دەری  لەم یەک دوو ساڵەی دوایی ستوە کە 
دیکە خاکی هەرێمی کوردستان بۆ زەبر وەشاندن لە نەیارەکانی خۆی لە ڕێگای  

ونەوەی ماشێنی  و دەستبەکاربویستی بە کار بێنێ. وەڕێکەوتنەوەتێرۆرکردەوەی  
سیاسییەکانی   هێزە  دژی  لە  کوردستان  باشووری  لە  ڕێژیمە  ئەو  تێرۆری 
ڕۆژهەاڵت، لە خۆی دا درۆبوونی ئەو ئیددیعایانەش دەردەخا کە ئەو ڕێژیمە 
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نەمانی کاریگەریی ئەوان لە نێو خەڵکی    پێگەیی ووەخت و بێوەخت لە بارەی بێ
 .کوردستان دا، باڵویان دەکاتەوە 

حی  کە  پیالنی  ئەوە  گەورەترین  ئامانجی  بە  بووە  کوردستان  دیموکراتی  زبی 
ەی دوایی کۆماری ئیسالمی، بە ڕێکەوت نیە. حیزبی  ڵ یستیی ئەم چەند ساتێرۆر

ساڵەی دوایی دا، لە  دوو بواری سەرەکی دا   ١٠دیموکراتی کوردستان لەم  
هاندانی   بوارانە  لەو  یەکێک  مەیدانداریی کردوە.  ڕێژیمە  بەو  خەڵکی  بەرامبەر 

و دەرفەتێک بۆ هێنانە  و قۆزتنەوەی هەر هەلڕۆژهەاڵت بووە بۆ لەمەیداندابوون
ویست خۆیانگۆڕی  داواکانی  سیاسەتو  بەو  هەڵچنین  تەنگ  بەرنامانەی  و  و 

پاسداران بوار، سوپای  دووهەم  دەبەن.  بەڕێوەی  کوردستان  لە  ئیتالعات  و 
تێکۆشەرانی حیزبی دیموکراتی کوردست ئامادەبوون نی  لە  و خاکی  و خەڵکێان 

و چاالکبوونەوەی  تێکۆشانی جۆراوجۆری ئەم حیزبە    ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا
دوو   ئەم  بوونی  کاریگەر  ئەمانەشڕبووە.  گەڵ  لە  و  تێکۆشان  دا،  ەهەندەی 

ناوەندە دیپلۆماتیک ن  و کۆڕ  دیاربوونی حیزب الی  ەتییەکان،  ڵودەوێ و کۆمەلە 
پشتیوانیی  وای کردوە حیزبی   و  سەرنج  ببێتە جێگای  دیموکراتی کوردستان، 

کوردستان ڕۆژهەاڵتی  نێوخۆی  لە  لە    خەڵک  شوێندانانی  ئاستی  ووداوە  ڕو، 
 .سیاسییەکانی نێوخۆ دا، بەرەوژوور بچێ

چارەسەری  پێویستیی  و  دیالۆگ  لە  کوردستان  دیموکراتی  باسکردنی حیزبی 
گرنگیدا هێمنانە،  ڕێگای  بە  کوردستان  شێوازە  پرسی  بەری  گرتنە  بە  نی 

هێزنیە مەدە نیشاندانی  و  خەڵکەوە  الیەن  لە  خەبات  حزووری کانی  توانای  و 
دا، بە جۆرێک نیگەرانیی خستووەتە دڵی  پێشمەرگانە لە نێو خەڵکی ڕۆژهەاڵت

سوپای پاسداران و وەزارەتی ئیتالعاتی ئێران کە بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لە گەڵ 
دوو جۆر بە کار بێنن. لە الیەکەوە هەوڵیان داوە بە    تێرۆرئەم حیزبە، چەکی  

یستی تاوانبار بکەن. موستەنەدێکی پڕ تێرۆرئەم حیزبە بە ئەنجامدانی کردەوەی  
دا لە بارەی لە درۆ و ساختەکاری کە وەزارەتی ئیتالعات لەم مانگانەی دوایی

کردووەتەوە باڵوی  ڤی”  تی  “پرێس  لە  کوردستانەوە  دیموکراتی  و   حیزبی 
لەو  دەی نموونەیەکە  بکا،  تاوانبار  ڕەشەکوژی  ئەنجامدانی  بە  حیزبە  ئەم  ەوێ 
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نەوستاون بەوەشەوە  هەر  بەاڵم  پیالن    هەواڵنە.  ئەنجامدانی  بە  بەرنامەی  و  و 
تەقینەوە  تێرۆر بوەشێنن کە  لەو حیزبە  یستییەکەی  تێرۆریستییش دەیانەوێ زەبر 

نی  ئەم  حیزب،  سیاسیی  دەفتەری  بنکەی  لە  یەلدا  ڕوونی شەوی  بە  ازەیانی 
 .دەرخست

بەاڵم ئایا سوپای پاسداران و وەزارەتی ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمی بە گرتنەبەری  
و دەستی    ئەم سیاسەتەیان دەتوانن ڕێگا بە حیزبی دیموکراتی کوردستان بگۆڕن

 و تێکۆشانی شوێندانەرانەی خۆی هەڵ بگرن؟ پیالن  و سیاسەت  پێ لە  گوتار
دەزگای جاسووسیو   ئیسالمی دژی حیزبی    بەرنامەکانی  تێرۆری کۆماری  و 

نیشاندانی    دیموکراتی کوردستان بۆ  هەوڵەکانیان  لەو  ڕو  ناشیرین  وخسارێکی 
و   حیزبە، ئەگەر تەئسیرێکیان لە سەر ئەم حیزبە هەبووبێ، ئەوەیە کە وشیاری

ئامادەیی خۆی  توانا بۆ    و  تێکۆشەرانی  هەڕەشەو  پیالنی    بەرپەرچدانەوەی  و 
  و تەبلیغاتە ژاراوییەکەی بەرەو ژوور ببا،  ئەگینا گوتار   یستیی ئەو ڕێژیمەتێرۆر

دواین کۆنگرەی   و سیاسەت بەو جۆرەی  ئەم حیزبە،  ئوسوولیی  تێکۆشانی  و 
 .حیزب، پێی لە سەر داگرتوونەوە، درێژەیان پێ دەدرێ

* 
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 تاران، داعش، کورد 
 :اماژە ئ 

جۆزەردانی  ١٧ڕووداوەکانی   جارێکی    (ی٢٠١٧ژوئەنی    ی٧)١٣٩٦ی  تاران، 
دیکە بوون بە هۆی ئەوە پێوەندیی تاران، داعش و کورد لە گەڵ یەکتر بێنەوە 
بەرباس و بە شێوەی جۆراوجۆر قسەیان لێ بکرێ.  کۆماری ئیسالمی لە پێتەختی  
مەجلیسی   یەکەمیان  واتادار،  شوێنی  دوو  لە  ئەویش  دەسەاڵتدارەتییەکەی، 

خومەینی، دامەزرێنەر و ڕێبەری ئەو  شووڕای ئیسالمی و دووهەم لە مەزارگەی  
یستی. هێرشەکانیش بە هۆی  تێرۆرڕێژیمە هاوکات کەوتە بەر زنجیرەیەک هێرشی  

کەسانێکەوە بەڕێوە چوون کە کوردزمان و خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوون. 
هەم ڕێکخراوی داعش بەرپرسیارەتیی ئەنجامدانی ئەو هێرشانەی گرتە ئەستۆ و 

ییش، هێرشەکانی بە کاری داعش زانی. لە سۆنگەی ئەم  هەم کۆماری ئیسالم
ڕووداوانەوە، لە نێوخۆی ئێران و بە تایبەتی کەسان و ناوەندگەلی سەر بەڕێژیم،  
کوردزمان بوونی ئەنجامدەرانی ئەو هێرشانەیان کردە بیانوو بۆ لێدوانی دوژمنانە  

نەتەوەی نەفرەت لە دژی ئەو  ە. هێرشە بەرامبەر کورد و باڵوکردنەوەی ڕق و 
تەبلیغاتییەکە هەر کورد لە نێو ئێرانی نەگرتەوە بەڵکوو کوردی باشووریشی دایە  

لەکەشوهەوایەک ئەویش  خۆی،  رەحمەتی  بۆ  بەر  ڕێفراندۆم  پرسی  کە  دا 
سەربەخۆیی لە هەرێمی کوردستان، لە ساتەوەختی بڕیاری دیاریکردنی ڕۆژی  

دەد هەوڵ  وتارە  ئەم  دەبۆوە.  نزیک  لەسەرێ ا هەڵوبەڕێوەچوونەکەی    چەند   ستە 
ی جۆزەردانی  ١٧ڕەهەندێکی باس و لێکدانەوەکانی پێوەندیدار بە ڕووداوەکانی  

 .تاران بکا
یستیی ڕاستەقینە یا سیناریۆی دەسکردی سوپا و  تێرۆر ڕەهەندی یەکەم: هێرشی  

 بەیتی رەهبەری؟ 
دا کۆماری ئیسالمی هەوڵی داوە خۆی وەک یەک لە کاریگەرترین  لە حاڵێک    

لەم  تاران  ئامانجکرانی  بە  و  بکا  پێناسە  داعش  گەڵ  لە  شەڕ  جەمسەرەکانی 
دا، زۆر لە  هێرشانەدا بباتەوە سەر ڕۆڵی خۆی لە شەڕی ناوچەیی لە گەڵ داعش 

واقع لە  گومانیان  جیهانی،  و  ناوچەیی  نێوخۆیی،  بوونی  یشڕۆڤەکارانی 
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یەکانی خودی ئەو دا هەیە و وەکوو سینارێۆک کە ناوەندە سەرەکیهێرشەکان
ڕشتوە، لێیان دەڕوانن!  بەشێک لەوانەش کە لە بە سیناریۆناوبردنی ڕێژیمە دایان

هێرشەکان خۆیان بواردوە، النیکەم نەیانشاردووەتەوە حکوومەتێک و الیەنێک کە 
ڕ هاوکاری  و  پشتیوان  خۆی  ئەم  تێرۆر  کخراوەێبۆ  دووکەڵی  بێ،  یستییەکان 

 .پشتیوانی و تێکەاڵوییە ، ڕۆژێک داوێنی خۆیشی دەگرێتەوە
پرسیارێکی زۆر ساددە ئەوەیە چلۆن دەکرێ ڕێژیمێک دوو ناوەندی هەرە     

و  پیرۆزی  ڕووی  لە  خومەینی(  )مەزارگەی  یەکەمیان  کە  خۆی  دیاری 
کۆماری الیەنگرانی  و  بەڕێوەبەران  بۆ  دووهەمیان    ڕووگەبوونی  و،  ئیسالمی 

)مەجلیسی شوورای ئیسالمی( کە لە ڕووی سیاسییەوە گرنگیەکی تایبەتیان هەیە،  
دایڕشتوە؟!   خۆی  کە  خوێناوی  سیناریۆیەکی  بەڕێوەبردنی  شوێنی  بە  بکا 

دەبێ کە   هێز  بە  بۆچوونانە کاتێک  ئەو جۆرە  ڕاستبوونی  بوونی    ٣موحتەمەل 
 :فاکتۆر لە بەر چاو بگرین 

و یەک     ئەمنیەتی  سیناریۆی  بەڕێوەبردنی  لە  ئیسالمی  کۆماری  پێشینەی  ەم، 
دەزگا خوێناوی و  ئیتالعات  وەزارەتی  و  پاسداران  سوپای  کارنامەی  کە   دا 

سەرکوتکەرەکانی ئەو ڕێژیمە بە دەیان نموونەی لەو چەشنەیان تیدایە. نوێترین  
دوات و  و، سووتاندن  ڕەفسەنجانی  مردنی گوماناویی  تەقاندنەوەی  نموونەکان  ر 

وەک   ئەمانەی  ئێستاش  هەتا  ئێران  کۆمەڵی  بوون.  پالسکۆ،  ووداوی  ڕبینایەی 
پێشووش لە  وەرنەگرتوون.  ئەحمەدی سروشتی  کوشتنی  وەک  نموونەی  دا 

مەشهەد،   لە  ڕەزا  ئیمام  بارەگای  تەقاندنەوەی  قەشەی   ٤ی  تێرۆرخومەینی، 
ئیدی ئێستا، دوای لێکتر مەسیحی و تەقینەوە لە مەزارگەی خومەینی، هەبوون کە  

پاش   جۆزەردانی  ٢لەقاودانەکانی  سێ    ١٣٧٦ی  کە  سەلمێندراون  بەڵگە  بە 
کوچکەی بەیتی ڕەهبەری و وەزارەتی ئیتالعات و سوپا، لە پشت یەک یا چەند 
لەم ڕووداوانە بوون. لێرەدا لەناوبردنی ئامانج و نیازی پشت سیناریۆی پێوەندیدار  

ن. ئەو خاڵەشمان لە بیر نەچێ کە لێرەدا بە ڕێیدەگوزەداوانە  ڕووبە هەر کام لەو  
ئیسالمی،   دامەزراوە سەرکوتکەرەکانی کۆماری  پیالنانەی  ئەو  باسی  ئەنقەست 
دژی کەسایەتییە جیابیرەکانی ئۆپۆزیسیۆن و دەرەوەی ڕێژیم بەڕێوەیان بردوون،  



210   

 

بە چەند   ئاماژەمان  نموونە  تەنیا  وەک  پێشترڕووناکەین.  بە   داوێک کرد کە  
زەحمەت شیمانە دەکرا ڕێژیم بۆخۆی لە پشتیان بێ، کە چی دواتر دەرکەوت  

ڕێژیمە لەم  دەسەاڵت  سەرەکیی  ناوکەی  و  ئامانجی بەڕێوەبەر  بۆ  ئامادەیە  دا 
 .سیاسی و ئەمنیەتی و بەرژوەندی لە ڕوانگەی خۆیەوە گرینگ،  شتی وا بکا

ناوکە سەرەکییەکانی دووهەم، جۆرەی هەڵسوکەوت و دژکردەوە نیشاندانی       
لەم  ڕووداوگەلی  گەڵ  لە  بوونەوە  ڕووبەڕوو  لە  دەمڕاستەکانیان  و  دەسەاڵت 

ییەکان بدەن، پرسیار و گومانی  ڕاست دا کە لە جیاتیی یارمەتی دۆزینەوەی  چەشنە
و   درۆ  باڵوکردنەوەی  و  ناتەباوێژی  لە  جگە  چونکە  دەکەن.  دروست  زیاتر 

لە گەڵ الیەنێک یا چەند الیەنی ڕووداوەکە  ئیددیعای نەسەلمێندراو لە پێوەندی 
و کەسەکانی پێوەندیدار، وا دەکەن سەرەداوەکان هەر لە سەرەتاوە بە تەواوی  
لێکۆڵینەوە لەم جۆرە   نێو بچن.   یا دواتر بە شێوەیەکی گوماناوی لە  ببن  ون 
ڕووداوانە بە دوور لە چاوەدێریی میدیاکان و نوێنەرانی بیروڕای گشتی، بەڕێوە  

زانیاریی  دەچ دانی  لە  ڕێژیمە  ئەو  پیوەندیدارەکانی  دامەزراوە  کارنامەی  و  ێ 
دا، بە تەواوی ڕەش و گوماناوی بووە. ئەمەش وای  ڕاست و دروست بە خەڵک

یو کۆماری  ێداوانەی لە  ڕوووانین لەو  ڕکردوە بە چاوی گومان و پرسیارەوە  
 .وو دەدەن، هەتا هاتوە بە هێزتر ببێڕئیسالمی دا 

دا عادەت وابووە ئەنجامی ملمالنێی دوو قۆڵی  سێهەم، لە کۆماری ئیسالمی     
سۆنگەی جۆری   لە  ملمالنێکان  کاتانەی  ئەو  تایبەتی  بە  ڕێژیم  نێو  سەرەکیی 

بەرژەوەندی رەهبەری و سوپای پاسداران   دەنگدانی خەڵکەوە، لە زیانی ویست و
قەیرانسازیی  ڕێگای  لە  پێش،  دەچنە  کۆنەپارێزەکان  بکرێتەوە. و  پێچەوانە  ەوە، 

هەڵبژاردنەکانی  ١٧هێرشەکانی   دوای  بە  تاران  ئەمساڵی  جۆزەردانی  ی ٢٩ی 
کۆنەپارێزدا   قۆڵی  کاندیدای  شکستی  و  دوای  ڕبانەمەڕ  لە  هەر  دا.  وویان 

حانی لە هەر دوو ڕووڕاگەیەندرانی ئەنجامی هەڵبژاردنەکە، سیاسەتی حەسەنی  
پێشوو کەوتنە بەر ڕەخنە و هێرشی قۆڵی  بواری نێوخۆیی و دەرەکی دا پتر لە  

سە  لە  و،  ئەم ڕووکۆنەپارێز  دوای  لە  ئەوەی  خامنەیی.  هەموانەوە شەخسی  ی 
بە  کۆنەپارێزەوە  قۆڵی  دەمڕاستەکانی  و  خامەنەیی  زمانی  لە  هێرشانەشەوە 
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پرسیاردابوونی  ژێر  لە  دادەگیرێتەوە  سەر  لە  پێیان  زیاترەوە  ڕاشکاوییەکی 
و ئەمنیەتیی کۆماری    ویستیی درێژەی مەیدانداریی نیزامیڕێککەوتنی بەرجام، پێ 

ئیسالمی لە ناوچەدا و پێویستیی شەڕ لە گەڵ »دوژمنان« لە دەرەوەی سنوورەکان  
ئاستی   لە  ئەمریکایە.  گەڵ  لە  نزیکبوونەوەیەک  چەشنە  هەر  لە  دووریکردن  و 

کی  دا شەخسی خامەنەیی بە دوای هەڵبژێرانەوەی ڕۆحانی، بە جۆرێنێوخۆییش 
بۆ  بێ بانگەشەی  ڕۆحانی  بەڵێنانەی  و  دروشم  ئەو  سەر  دەکوتێتە  هەڵ  وێنە 

ی جۆزەردان، سیناریۆیەکی سوپای  ١کردوون. ئایا ناگونجێ هێرشەکانی ڕۆژی  
و  سیاسی  دۆخی  گۆڕینی  بۆ  خامەنەیی  شەخسی  ڕەزامەندیی  بە  پاسداران 

ەنگرەکانی  ئەمنیەتیی واڵت لە بەرژوەندی خۆیان و بە زیانی سەرکۆمار و الی
 بێ؟

ی جۆزەردان، چ هێرشی ڕێکخراو لە الیەن داعشەوە بووبن، چ ١٧هێرشەکانی  
بەشێک بووبن لە سیناریۆکی دەسکردی سوپای پاسداران و بەیتی ڕەهبەری و 
و سوپای  ڕەهبەری  ئاوەاڵیی  ئەویش دەست  دیاریان هەبووە،  ئاکامێکی  هتد، 

بۆ   خامەنەیی  بە  سەر  دامەزراوەکانی  و  پێی پاسداران  ژیر  لە  بەڕە  دەرهێنانی 
هەڵبژێردراو لە    سەرکۆماری  دەمکوت  و  سەرکوت  شەپۆلی  وەڕێخستنی  و، 

بە  درێژەدان  و  بەردەوامی  بۆ  بووە  ئاوەاڵ  ئەوانە  دەستی  وەها  هەر  نێوخۆدا. 
هێژمۆنیی   زاڵکردنی  و  ناوچە  واڵتانی  کاروباری  لە  دەستتێوەردان  سیاسەتی 

ئایینی. ناوکەی  دا لە  کۆماری ئیسالمی لە ناوچەکە ڕێگای بردنە پێشی شەڕی 
ئیسالمی کۆماری  لە  دەسەاڵت  کەلکوەرگرتن  سەرەکیی  بە  دەیەوێ  دا، 

ی جۆزەردان، سەرهەڵدانی هەر جۆرە دوودڵی و ڕاراییەک لە  ١٧ڕووداوەکانی  
دا سەرکوت بکاو، دەرگای  درێژەدانی نیاز و سیاسەتەکانی پێشوو لە نێو نیزام

ۆییەکانی ئەو ڕێژیمە هەر لە سەر هەمان پاژنەی جاران  سیاسەتە دەرەکی و نیوخ
هێرشەکانی   پێیە  بەم  بۆ  ١٧بوخلێتەوە.  زێڕێنی  هەلێکی  جۆزەردان،  ی 

رەخساندوون. هەلێکی زێڕێنی ئەوتۆ کە گریمانەی سیناریۆ و گوماناوی بوونی 
 .ی جۆزەردان، ئەوەندەی دیکە بە هێز دەکا١٧هێرشەکانی 
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 دا پێگەی کورد و کۆماری ئیسالمی لە شەڕی داعش ڕەهەندی دووهەم:  
یزم و تێرۆرشەڕ لە گەڵ داعش بە تایبەتی و  چۆنیەتی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ  

یستییەکان بەگشتی، مەحەکێکی باشن بۆ هەڵسەنگاندنی نێوەرۆکی  تێرۆر  گرووپە
دا. دوو هێز تێرۆردوو هێزی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست لە دژایەتی لە گەڵ 

خاوەنی    کە و،  دەسەاڵتە  و  حکوومەت  ئێران(  ئیسالمیی  یەکێکیان)کۆماری 
دەوڵەت و سوپا و ئەرتەش و سەرچاوەی زەبەالحی  ئابووری  و دامو دەزگای  
نەتەوە  ڕێکخراوی  لە  وێنە  بۆ  نیودەوڵەتییەکانیش  ناوەندە  لە  و  حکوومەتییە 

هەی سەربەخۆی  واڵتێکی  نوێنەرایەتیی  ستاتووسی  ئەو  یەکگرتووەکاندا،  ە. 
حکوومەت و دەوڵەتە، واڵتی پان و بەرینی ئێران بەڕێوە دەبا. هێزەکەی دیکە  

دا  )کورد(، نەتەوەیەکی بندەست و بەش بەش کراوە و بە سەر چوار واڵتی ناوچە
دابەش کراوە و تەنیا لە پارچەیەک لە چوار پارچەی نیشتمانەکەیدا، دەسەاڵتی  

نەتەوە ئیرادەی ئەو  قالبی  خۆی بە دەستەوەیە.  لە  یە لە سێ پارچەکەی دیکە، 
دا خۆ بزووتنەوەی نەتەوەیی و بڕیار و سیاسەت و هەڵویستی هیزە سیاسیەکانی

دەنوێنێ. بۆ تێگەیشتن لە جێگە و پێگەی ئەو دوو ئەکتەرە نایەکسانەی ناوچەکە  
یستییەکان، بە  تێرۆر  گرووپەیزم و  تێرۆرو تەعامول لە گەڵ    تێرۆرلە شەڕی دژە  

 :دا باسی کورد دەکەین ە هەر کامێکیان دەکەین. لە پێش جیا باس ل
 یزمتێرۆریخوازیی کورد بە ڕزگارنامۆبوونی بزووتنەوەی  - 

بزووتنەوەیی نەتەوەیی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان هەر لەو کاتە دا  
دیموکراسیخوازانە  کە شوناسێکی ڕزگاریخوازانەی هەیە، خاوەنی نیوەرۆکێکی  

و پێشکەوتنخوازانەشە. هیچ کام لە هێزە سەرەکییەکانی هەر کام لە بەشەکانی  
کوردستان خوازیاری زاڵکردنی ئایین و دینێکی تایبەت بە سەر ئایین و دینێکی  
دیکەدا نین و هەوڵی بندەستکردنی پەیڕەوان و الیەنگرانی ئایینەکانی دیکە نادەن. 

بە ماف و  نەک هەر دژایەتییەکیان   نیودەوڵەتییەکانی تایبەت  لە گەڵ پەیماننامە 
ئازادییەکانی مرۆڤدا نیە بەڵکوو نێوەرۆکی ئەو پەیماننامانەیان کردوە بە بەشێک  

کانی نیەلە بەرنامەی سیاسیی خۆیان. پێکەوەژیانی جۆراوجۆرییە نەتەوەیی و ئایی 
دا، یەکێک لە  کوردستان لە سێبەری ئاشتی و وێکهەڵکردن و بە ڕەسمی ناسینیان
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بیانووی   کامێکیان  هیچ  کوردستانە.  سیاسییەکانی  هێزە  دیارەکانی  ئامانجە 
دا ناهێننەوە  کولتووری و ئایدۆلۆژیانە بۆ هێشتنەوەی ژنان لە کۆیلەتی و بێمافی

پراکتیکیش  لە  تەنانەت  و  باوەڕەوە  ڕووی  لە  پیاو  و  و  ژن  یەکسانیی  بۆ  دا 
دا، ئەگەر ناچار بە  تن بەم ئامانجانەشیاندەکۆشن. لە ڕەوتی خەبات بۆ گەیشتێ

هەڵگرتنی چەک و شەڕی چەکداری بووبن، بۆ بەرگری لە نەتەوەکەی خۆیان  
و   نیشتمانەکەیان  داگیرکەرانی  لەشکرکێشی  و  شەڕ  بەرپەرچدانەوەی  و 
ئەو کردەوانەی   بووە.  کوردستان  خەڵکی  مافەکانی  سەرەتاییترین  زەوتکەرانی 

دراونە پاڵ کورد و هێزە خەباتکارەکانی، داهێنراوی    یستی« تێرۆروەک »تاوانی  
یستی،  تێرۆرکوردەکان بوون و مەبەستیشیان لە کردەوەی  ڕێژیمە داگیرکەر و دژە

بەرەنگاربوونەوەی سوپا و دامودەزگا سەرکوتکەرەکانی ئەو ڕێژیمانە لە الیەن  
نە خانەی یدا دەچڕاست هێزە خەباتکار و بەرهەڵستکارەکانی کوردەوە بووە  کە لە  

»بەرگریی ڕەوا«، هەر بۆیە ناوەندە نێودەوڵەتییەکانیش بە دەگمەن ئامادە بوون  
یستی« لێیان بڕوانن. هەر ئەوەش کە نەتەوەی کورد هەر  تێرۆروەک »کردەوەی  

دا هەلی پێکهێنانی دەسەاڵت و حکوومەتی خۆی  کات لە بەشێکی نیشتمانەکەی
ناوچە، نموونەیەکی دیموکراتیانەی  بۆ ڕەخساوە، بە بەراوەرد لە گەڵ واڵتانی  

بزووتنەوەی   نامۆبوونی  بەڵگەی  داوە،  نیشان  خۆی  لە  دەسەاڵتدارەتیی 
یزم و پەنابردن بۆ مەزنیخوازی و سەرکوت تێرۆرڕزگاریخوازی کورد لە گەڵ  

و سڕینەوەی »ئەوانی دیکە« لە نێوخۆی هەرێمی دەسەاڵتدارەتییەکەی و دەرەوەی 
دەسەاڵتدارەتییەکە کۆماری  ناوچەی  دەسەاڵتدارەتیی  ئەزموونی  دایە.  ی 

ەوە  هەتا  ١٩٩٢و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە    ١٩٤٦-١٩٤٥کوردستان لە  
 .ئێستا، باشترین بەڵگەن بۆ ڕاستیی ئەم قسەیە

لە   ناکرێ کە  لەوە  لە    ٣-٢حاشا  تایبەتی  بە  نێو کوردیش  لە  دواییدا  دەیەی 
داوە.  ڕێکخراوی ئایینی سەریان هەڵپ و  ڕووباشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان گ

گ لەو  و ڕووهێندێک  ڕوانگە  هەڵگری  ئەوەی  گەڵ  لە  ڕیکخراوانە  و  پ 
لە   بەشێکن  سیاسییەوە  ئامانجی  و  بەرنامە  ڕووی  لە  ئایینیین،  بیروباوەڕی 
خاوەنی   ژمارەیەکیشیان  دیارە  کورد.  نەتەوەیی  ڕزگاریخوازی  بزووتنەوەی 
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ەکرێ بڵێین لە ڕووی فکری و باوەڕەوە،  بیروباوەڕی وشک و توندڕەوانەن و د
یستییەکانی وەک ئەلقاعدە تێرۆرلە هەمان سەرچاوەوە هەڵقوواڵون کە ڕێكخراوە 

و داعش لێیانەوە هاتوون. ئەمانە ئەگەر جێ پێیەکیشیان بۆ ئەم جۆرە ڕێکخراوە 
یستییانە لە کوردستان کردبێتەوە و کەسانێکیان لە نێو نەتەوەی کوردەوە،  تێرۆر
نەی ئەلقاعیدە و داعش کردبێ، لە کۆماری ئیسالمییەوە زۆر نزیکتر بوون  ڕەوا

و  سەرهەڵدان  لە  ئیسالمی  کۆماری  ڕۆڵی  لەبارەی  خۆیان.  نەتەوەکەی  تا 
گ جۆرە  ئەم  ناوچەکەڕووپەرەگرتنی  و  کوردستان  لە  و پانە  پێوەندی  و  دا 

 .ین هەڵسوکەوتی لە گەڵیان، لە شوێنێکی دیکەی ئەم وتارە، زیاتر دەوەست 
 

 تێرۆر کورد و شەڕی دژە  
نەتەوەی کورد لە هەر کام لە بەشەکانی نیشتمانەکەی، لە مێژ ساڵە بەرەوڕووی  

ەکە    تێرۆر بووەتەو  دەوڵەتانە  ئەو  کۆمەڵکوژیی  تەنانەت  و  ڕەشەکوژی  و 
ی دەوڵەتانی تورکیە، تێرۆرکوردستانیان بە سەر خۆیاندا دابەش کردوە. جگە لە  

یزمەش کە بە تێرۆردژی نەتەوەی کورد، شەپۆلی ئەو  ئێران، عێراق و سووریا  
یستییەکانی ئەلقاعیدە و داعشەوە، ڕوویان کردووەتە ئەم تێرۆرهۆی ڕێکخراوە  

ئامانجی دوژمنیی خۆیان.  بە  نەتەوەی کوردیان کردوە  ناوچەیە، کوردستان و 
لە   گرووپەشەڕی   ئەلقاعیدە  بە  بەستراوە  و  تێکەاڵو  ئیسالمییەکانی  توندڕەوە 

رێمی کوردستان لە گەڵ حکوومەتی هەرێم و یەکیەتیی نیشتمانی و پارتی  هە
یستییەکانیان لە  تێرۆری زایینیدا و کردەوە  ٩٠دیموکراتی کوردستان لە  دەیەی  

دژی بنکە و بارەگاکان و کاربەدەستانی هەرێم، هەر وەها چەندین تەقینەوەی 
ن، دەیسەلمێنن خۆکوژی لە دژی خەڵکی سڤیل لە شارەکانی هەرێمی کوردستا

وە لە گەڵ  نیەی زایی ٩٠کە نەتەوەی کورد لە باشووری کوردستان، لە  دەیەی  
 .کان، لە شەڕ دایەنیە یزمی سەرچاوەگرتوو لە ڕێکخراوە توندڕەوە ئایی تێرۆر

لە گەڵ یەکتر، لە دوای سەرهەڵدانی    تێرۆربەاڵم شەڕی هەرە گەورەی کورد و  
خیالفەتی داعشەوە دەستی پێ کردوە. دوو پارچە لە چوار پارچەی کوردستان،  

دا بەرەی سەرەکیی  ڕابردووواتە ڕۆژاوا و باشووری کوردستان، لە چەند ساڵی  
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بوون. چەند واڵتێکی ڕۆژاوایییان لێ دەرچی کە بە   تێرۆرشەڕی  جیهانیی دژە 
ی هەوایی  بەشداری شەڕ لە گەڵ داعشن، هیچ نەتەوەیەکی ناوچە  تایبەتی بە هێز

بە ڕادەی کورد لە گەڵ داعش لە شەڕدا نەبووە، هیچ نەتەوەیەکیش بە ڕادەی  
کورد لە شەڕی داعش دا قوربانیی نەداوە. دیارە گەورەترین تاوانی دژە مرۆیی  

چووە. داعشیش هەر لە دژی خەڵکی کوردستان بە تایبەتی لە شەنگاڵ بەڕێوە 
ئەمە جگە لەوەی کە گەورەترین خۆڕاگرییەکانیش بەرامبەر پەالمارەکانی داعش  
هەر لەو دووبەشەی کوردستان و لە سەر دەستی شەرڤان و پێشمەرگەی کورد 

 .تۆمار کراون
 

 دا تێرۆر ئامانجی کورد لە شەڕی دژە  
لە  کورد  بزووتنەوەی  سەرەکییەکانی  هیزە  و  کوردستان  هەرێمی  حکوومەتی 

داڵدەی   کات  هیچ  هەر  نەک  کوردستان  بەشەکانی   گرووپەهەموو 
مرۆیی  تێرۆر دژە  و  وێرانکەرانە  هێرشی  ئامانجی  بەڵکوو  نەداوە،  یستییەکانیان 

لە  تێرۆر  گرووپە نەتەوەی کورد  بوون. خاڵی جەوهەریی شەڕی  یستییەکانیش 
ی ئەو نەتەوەیە لە شەڕی دەوڵەتانی ناوچە و تێرۆرڵ داعش کە شەڕی دژە  گە

دەکاتەوە   جیا  داعش،  لەگەڵ  ئێران   ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی   لەوان  یەک 
ئەوەیە کە کورد بەرگری لە خۆی، لە خاک و نیشتمانی خۆی کردوە و دەکا. 

دا  داعش   ڕێک بە پێچەوانەی ڕێژیمی ئێران کە بەشدارییەکەی لە شەڕی دژ بە
نێوەرۆکێکی مەزهەبی و تائیفی هەیە و الوازکردن و بەرتەسککردنی جۆغرافیای  

دا فراوانکردنی جۆغرافیای  دەسەاڵتی بەرەی سوننی مەزهەبی ناوچە و، لە بەرامبەر
ڕێژیمەی   ئەو  ڕێبەریی خودی  بە  شیعەمەزهەبەکان  هاوپەیمانە  دەسەاڵتدارەتیی 

، بە چنگ و ددان بەرگریی لە مانەوەی کردوە بە ئامانج و لەم سۆنگەیەشەوە
و  شار  هەر  دەکا!  ئەسەد  بەشار  ڕێژیمی  واتە  ناوچەکە  ڕێژیمی  خوێنڕێژترین 
ئاوەدانیی  و  ئاسایش  و  ژیان  بکاتەوە،   پاکی  داعش  لە  ناوچەیەک کە کورد 
جێگای   سەردەمەی  ئەو  مرۆڤی  شیاوی  ئازادییەکانی  و  ماف  بەو  تێکەڵ 

اوچەیەک کە بە پشتیوانیی کۆماری ئیسالمی لە  دەگرێتەوە، بەاڵم هەر شار و ن
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بەشار   دەسەالتدارەتییەکەی  چەشنی  لە  دەسەاڵتێکی  دەر،  بێتە  داعش  دەست 
لە  ژیان  لە  دەگرێتەوە کە جگە  ئیسالمی جێگای  یا خودی کۆماری  ئەسەد، 
تاریکی و بێمافی و لە ژێر سەرکوت و سووکایەتی  و هەاڵواردنی ئایینی و  

دیکە نیە. لە یەک قسەدا ڕزگاربوون لە جەهەننەمێک و چوون  دا، شتێکی  مەزهەبی
  .بۆ جەهەننەمێکی دیکەیە

 
 ڕەهەندی سێهەم: تێرۆریزم، ئاوەڵدوانەی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران 

سیاسی،  ئامانجی  پێشی  بردنە  بۆ  نەرێنی  شێوازێکی  وەک  تێرۆریزم  ئەگەرچی 
تەمەنێکی درێژی هەیە و زۆر بەر لە هاتنە سەرکاری ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانیش 

و   ڕێکخراو  و  دەوڵەتان  الیەن  لە  جیهان  جیاوازەکانی   گرووپیلەشوێنە 
رکاری کۆماری  جۆراوجۆرەوە بە کار هاتوە، بەاڵم لە ئێران لە گەڵ هاتنە سە

گئیسالمی الیەن  لە  بەکارهاتوو  دیاردەیەکی  لە  ڕێکخراوێکەوە،  ڕوودا،  و  پ 
 .چووە ئاستێکی دەوڵەتی و لە گەڵ ئەو ڕێژیمە دا لە دایک بوو

 لە ڕووی باوەڕەوە تێرۆرگونجاویی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە گەڵ -
ڕۆحێ خاوەنی  کە  کورد  ڕزگاریخوازیی  بزووتنەوەی  پێچەوانەی  کی  بە 

سەردەمیانەیە و، نێوەرۆکێکی ڕزگاریخوازانە و دێموکراتیک و مرۆڤدۆستانەی 
هەیە و خوازیاری هاوژیانی لە گەڵ نەتەوە و ئایینە جیاوازەکانی ناوچە لە سەر  
ئێرانی   ئیسالمیی  ڕێژیمی  کە  ئایدۆلۆژیایەک  الیەنەیە،  دوو  ڕێزگرتنی  بناغەی 

یی نەتەوە و ئایینەکان و ئەم چەشنە  بەرهەم هێناوە، جگە لەوەی باوەڕی بە یەکسان
نیە، لە نێوبردنی نەیار و بەرهەڵستکاری خۆی و حکوومەتی هەڵگری    نیەهاوژیا

هەر   بە  داوە  پیرۆزی  ڕەنگێکی  تەنانەت  دەزانێ.  ڕەوا  بە  ئایدۆلۆژیایەش،  ئەم 
و  هەڵگر  ڕێژیمی  مانەوەی  خزمەتی  کە  لەنێوبردنێک  و  تیژی  و  توند  چەشنە 

ئا ئەو  لە  پەرەپیدەری  پێیە  بەم  ئەم  ڕوویدۆلۆژیایە دەکا.  و ڕوانینەوە،  باوەڕ  ی 
پێناوی مانەوەی  لە  نیە بەڵکوو  ناتەباییەکی لە گەڵ تێرۆریزم  ڕێژیمە نەک هەر 

یزمە هەر  تێرۆرخۆی دا بە ڕەواشی دەزانێ. دیارە لێرە دا باسەکەی ئێمە لە سەر  
یستیی ئەو ڕێژیمە دەکەین، ئەگینا  تێرۆربۆیە تەنیا باس لە ناوەرۆک و کارنامەی  
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کانی دیکەی لە نێوبردنی نەیاران و بەرهەڵستکاران و جیابیرانیش،  نیە شێوە نەرێ
لە گەڵ باوەڕ و ناوەرۆکی ئەو ڕێژیمە، هەر گونجاو بوون و بە ڕەوا زانراون.  

یمە دا، بە شێوەیەکی ئاسایی و بێ دوو دڵی  بۆیەش لە ماوەی تەمەنی ئەو ڕێژ
بەکار هێنراون کە کوشتاری بە کۆمەڵی دانیشتوانی دەیان گوندی ڕۆژهەاڵتی  
کوردستان و بە کۆمەڵکوشتنی هەزاران بەندیی سیاسیی ئێران، نموونەی هەرە  

 .دیاریانن 
 دا لە دوو بیاڤی نێوخۆیی و نێودەوڵەتی تێرۆربەکارهێنانی -   

بردنی پێشەنگان و دامەزرێنەرانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بۆ تێرۆر،  مێژووی پەنا
کە   ئەوەش  دوای  گەیشتنیان.  دەسەاڵت  بە  سەردەمی  پێش  بۆ  دەگەڕێتەوە 
و  شەڕ  لە  کەلکوەرگرتن  شانبەشانی  دەست،  گرتە  ئێرانیان  والتی  دەسەاڵتی 
بە   خۆیان،  بەرهەڵستکارانی  و  نەیاران  نێوبردنی  لە  بۆ  سەرکوت 

و  تێرۆری"کارهێنان  سیاسەت  لە  دانەبڕاو  و  هەمیشەیی  بەشێکی  بە  کرد  "یشیان 
دەسەاڵتدارەتییەکەیان. دیارە هەر بەوەش نەوێستان کە لە نێوخۆی واڵت دا ئەم 
ئامرازە بۆ لە نێوبردنی نەیاران بە کار بێنن بەڵکوو لە دەرەوەی واڵت، چ بۆ لە 

یەتییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی  نێوبردنی پاشماوەکانی ڕێژیمی پێشوو)پەهلەوی(یا کەسا
ئێرانی و چ بۆ زەبر وەشاندن لە بنکە و هێزی نیزامیی هێندێک واڵت، کردەوەی 

 .یستییان ئەنجام داتێرۆر
هەر ئێران  ئیسالمیی  کە  کۆماری  ناردنە  ڕ وا  سیاسەتی  بانگەشەی  اشکاوانە 

دەرەوەی شۆڕشی دەکرد و داوای لە خەڵکی هێندێک واڵت دەکرد ڕێژیمی 
لەوێ  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  چەشنی  لە  شتێکی  و  بڕووخێنن  واڵتەکەیان 

لە   ئامانجەشیڕاست دامەزرێنن،  ئەو  جێبەجێکردنی  دروستکردنی  ای  هەوڵی  دا، 
واڵتانە ی دەدا و سەخاوەتمەندانە یارمەتیی   پ و تاقمی بەرهەڵستکار لەوڕووگ

یستییەکانی خۆشی  تێرۆرماڵی و چەک و تەقەمەنیی پێ دەدان. بەشێک لە کردەوە  
پ و  ڕوولە دژی ئیسرائیل و ئەمریکا و هێندێک واڵتی دیکە، بە هۆی ئەو گ

ڕێکخراوانە جێبەجێ دەکرد. ئەم سیاسەتە، هەتا ئێستاش بەردەوامە و ئەگەر لە 
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پێشیشی  ڕواڵەت بردنە  شێوەی  و  و  ئامانج  لە  هاتبێ،  سەر  بە  جیاوازییەکی  دا 
  .دا، گۆڕانی بەسەردا نەهاتوەجەوهەرەکەی

یستییەکانی جێهان لە ماوەی تێرۆربە گەشتێکی خێرا بە نێو ڕۆژژمێری کردەوە  
دا، تووشی دەیان کەیس دەبین کە لە سەرێکەوە یا لە چەند ڕابردوو دەیەی    ٤

ە ڕێژیمی ئێران و کۆماری ئیسالمی بە دەست تێداهەبوونیان  سەرەوە، دەگەنەو
تەسەلی   و  تێر  بەدواداچوونی  و  لێکۆڵینەوە  دوای  کەیسانە،  لەو  زۆر  تاوانبارە. 
واڵتان و وەدەستخستنی بەڵگەی حاشالێنەکراو و تەنانەت گرتنی ئەنجامدەران و 

کەوتووەتە لێ  ئێرانیان  ڕێژیمی  مەحکوومیەتی  ئەوان،  وە. دانپیدانانی 
سەرنجراکێش ئەوەیە تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی، تەنیا لە ئەنجامدانی 

بەر شوێنەونکە و  تێرۆرکردەوەی   پەنای دەبردە  دا،  یستی دژی واڵتانی دیکە 
  - داو لە نێوبردنی نەیارانی ئێرانیی خۆی  تێرۆرپارێزی پێویست. ئەگینا لە ڕەوتی  

پارێز و شاردنەوە بە پیویست نەزانیوە.  ئەوەندەی    -لە هەر جێیەکی دنیا بووبێ
واڵتانی   قەزایی  دەزگای  و  پۆلیس  بەدواداچوونەکانی  یەکەم  لە  بۆیەش  هەر 

ئۆپۆزیسیۆنی تێرۆرلە زۆر کردەوەی    ئورووپایی بە کەسایەتییەکانی  یستیی دژ 
ب د.عەبدولڕەحمان  رەجەوی،  د.کازم  بەختیار،  شاپوور  وەک  مەند،  ڕووئێرانی 

یانی، د.سادق شەرەفکەندی و هاوڕێکانی، بە هاسانی شوین د.قاسملوو و هاوڕێ
 .پێی ئێران هەڵگیراوە و ئەنجامدەرانیان ناسراون و تەنانەت هێندێکیشیان گیراون

 شەڕی کۆماری ئیسالمی لە گەڵ داعش لە سەر چی؟  -   
پڕمەترسیترین   و  گەورەترین  وەک  ئەلقاعیدە  ڕێکخراوی  کە  سەردەمانێک 

لە تێرۆرڕیکخراوی   ڕۆژاوا  هاوپەیمانەکانی  و  ڕۆژاوا  گەڵ  لە  یستی، 
شوێنەجۆراوجۆرەکانی جێهان لە شەڕدا بوو، پرسیاری هەرە گرنگ ئەوە بوو  

ەوە کە کۆماری ئیسالمی لە بەرەی شەڕی جیهانی دژی ئەلقاعیدە دایە یا لە ژێر
لە گەڵ ئەو ڕێکخراوە، ساتوسەودا و هاوکاریی هەیە؟ لە دەیەی یەکەمی سەدەی  

دا، بە تایبەتی ئەو کاتەی ئەلقاعیدە هێشتا لە ئەفغانستان وەدەرنەنرابوو، زۆر   ٢١
بۆ  کەنداوەوە  واڵتانی  لە  ڕێکخراوەیە  ئەو  ڕێبەرانی  و  فەرماندەران  هاتوچۆی 

مرۆییەی لە سووریە و عێراقەوە بۆ هەڵگرتنی  ئەفغانستان و هەر وەها زۆر لەو هێزە  
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ئێرانەوە بوو. میدیاکانی جیهان   ئەفغانستان، لە ڕێگای  چەکی داعش دەچوونە 
پووڵ  و  جموجۆڵ  بارەی  لە  سەرنجراکێشیان  زانیاریی  زۆر  کات  ئەو  هەر 
شارەزا   هیچ  دەکردەوە.  باڵو  ئێرانەوە  واڵتی  ڕیگای  لە  ئەلقاعیدە  راگواستنی 

پێی وا نەبوو، ئێران لەو جموجۆڵ و هاتوچۆیانە لە نیو خاکی  وخاوەنڕایەکیش  
دا غافڵە، بەڵکوو پێیان وابوو جۆرێک ڕێککەوتن هەیە لە نیوان ئەلقاعیدە  خۆی

ئێران  ڕێژیمی  گەڵ  و  لە  ئیسالمی  کۆماری  سازانی  هۆی  لە  تێگەیشتن  دا. 
ێک  ئەلقاعیدەش زەحمەت نەبوو. کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ چی دژی ڕێکخراو

بێ کە لە گەڵ ئەمریکا لە شەڕ دایە؟ مەگەر ئەو ڕێژیمە هەموو کات ئەمریکای  
ئەم   دژایەتیی  دەبێ  چی  بۆ  ئێستا  نەزانیوە؟  خۆی  دوژمنی  گەورەترین  بە 

ئەو   بکا؟  ئەمریکا  لەو سااڵنەڕتوند  گرووپەبەرهەڵستکارەی  لە  ەوانەی هەر  دا، 
شووری کوردستان و کەوتنە  ئەفغانستانەوە هاتنەوە سنووری هاوبەشی ئێران و با

ئەمینترین   لە خەڵکی سڤیل و حکوومەتی هەرێمی کوردستان،  زەبر وەشاندن 
بە   شەڕفرۆشتن  لە  سەرەکیشییان  پشتیوانی  و  ئیسالمی  کۆماری  دراوسێیان، 
حکوومەتی هەرێم، هەر کۆماری ئیسالمیی ئێران بوو. جگە لەوەی هاتوچۆیان  

ئێرانەوە بوو ئەفغانستان لە ڕێگای  لە  بۆ  ، کاتێکیش ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی 
هێرشیان کردە سەر عێراق و ڕێژیمی سەددام حوسێنیان ڕووخاند و لە   ٢٠٠٣

بۆمب   هێرشی  بەر  دایە  توندڕەوانەیان  ڕێکخراوە  ئەو  بنکەکانی  کوردستانیش 
 .ومووشەکانی خۆیان، بۆ نێو خاکی ئێران پاشەکشەکەیان کرد و لەوێ گیرسانەوە

ەک ئەلقاعیدە هەر لە گەڵ ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لە شەڕ ئەگەر داعشیش و
دابایە و ناوچەی دەسەاڵتدارەتیی دەوڵەتان و والتانی هاوپەیمانی شیعەمەزهەبی  
شیعییەکەی   هیاللە  و  خۆی  دەستی  ژێر  نەخستبایە  ئێرانی  ئیسالمیی  کۆماری 

ەاڵم کاتێک  باریکتر نەکردبایەوە، ڕێژیمی ئێران شەڕێکی لە گەڵ داعش نەبوو. ب
توندڕەوە ئیسالمییە سووننەکان لە سووریە تەنگیان    گرووپەداعش و بە گشتی  

عێراق،  لە  و  هەڵچنی  ئێران  شیعەکەی  لەمێژینە  هاوپەیمانە  ئەسەد،  ڕێژیمی  بە 
موسڵ وتکریت و ڕۆمادییان لە دەست دەوڵەتی مالیکی و ئەرتەشەکەی دەرهێنا  

ی کێچی کەوتە کەوڵی. ئەم جار ئەو و لە بەغدا نزیک بوونەوە، کۆماری ئیسالم
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دا، بەڵکوو لە  دایگرت کە نەک هەر لە واڵتانی دراوسێ و هاوپەیمان  نیەنیگەرا
یا چاالکی و بەرهەڵستی خوازیاران    -نێوخۆی ئێرانیش دالە گەڵ شەڕی داعش 

 .بێ ڕووبەرەو -و پشتیوانانی داعش لە دژی خۆی
پەرەگرتنی      -     و  سەرهەڵدان  لە  یەکەم  تاوانباری  و   گرووپەبەرپرسیار 

 توندڕەوەکان لە ناوچەدا 
ەوخۆ، کاریگەریی هەبووە لە سەر سەرهەڵدان  ڕاست ڕێژیمی ئێران، ڕاستەوخۆ و نا

یستی ناویان دەبا، ئەمەش نەک تێرۆرپانەی بە تەکفیری و  ڕووو پەرەگرتنی ئەو گ
دا وایە. ئەو کاتانەی ئەو  بەڵکوو لە ئاستی ناوچەکەشهەر لە ئاستی کوردستان  

هاوپەیمانە  وورگ و  ئەمریکا  لە  چاالکییەکانیان  و  کردەوە  ڕووی  پانە، 
کانی هاوپەیمانی  گرووپەبووە و کاریان بە سەر ڕێژیمەکان و    داناوچەییەکانیان

هەوڵی    دا بووە،رێژیمی ئێرانەوە نەبووە، کۆماری ئیسالمی لە گەڵیان لە ساتوسەودا
داوە لە دژی ئەمریکا و ڕۆژاوا و هاوپەیمانە ناوچەییەکانیان بە کاریان بێنێ و،  
لە ڕێگای هاوکاری و پشتگیریی کردنیان، بااڵنسەکە بە زیانی حزوورو نفووزی  
واڵتانی ڕۆژاوایی و هاوپەیمانەکانیان لەو ناوچەیە و بە زیانی بەرەی دیموکرات  

وتوو، بگۆڕێ و بەم جۆرە لە مانەوە و جێ و ڕزگاریخوازی نەتەوەیی و پێشکە
کاریگەرییەکی دیکەی ڕێژیمی ئێران . پێ قاییمکردنیان دا یارمەتیدەریان بووە
توندڕەوە سوننیانە، دەگەڕێتەوە بۆ   گرووپەلە سەر سەرهەڵدان و پەرەگرتنی ئەو  

سوننە   هێزە  و  خەڵک  دژی  بە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  کە  سیاسەتەی  ئەو 
ناوچە  مەزهەبەکان، ئێران و  ئاستی  دا، بەڕێوەی بردوە و بەڕێوەی دەبا. ئەو لە 

دا بە بااڵدەستکردنی مەزهەبی شیعە و شیعە مەزهەبەکان ڕێژیمە لە نێوخۆی ئێران
دا و بە گرتنەبەری زەقترین هەاڵواردنی ئایینی، بووە بە هۆی لە هەموو بوارێک

لە   بێزارییان  و  مەزهەبەکان  سوننە  خستنی  بەم پەراوێز  هەر  حاکم.  دەسەاڵتی 
جۆرە لە عێراق و سووریە و لوبنان وهتدیش لە الیەک بە پشتگیریی هەمە الیەنە  

شیعییەکان و چاوپۆشی لەتاوانەکانیان    گرووپەو بێ ئەم الو ئەو ال لە دەسەاڵت و  
دەرحەق بە هاونیشتمانانی خۆیان، لە الیەکی دیکەش بە پشتیوانی لە سیاسەتی 

غەیرە شیعییەکان، ڕێخۆشکەر بووە  نیەپێکهاتە نەتەوەیی و ئایی لە پەراوێزخستنی 
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بۆ سەر هەڵدانی توندڕەوی و گەشانەوەی ئاگری ناکۆکیی مەزهەبی و پێکهاتنی  
 .و سوننی مەزهەبەکان داێ پ و ڕێکخراوی توندڕەو لە نڕووگ

 :ئەنجام 
لە قبووڵنەکردنی   تایبەتی  بە  ئایدۆلۆژییەوە،  ئێران، لە ڕووی  ڕێژیمی ئیسالمیی 

و   دیکە  مەزهەبی  و  نەیارانیڕووبەڕووئایین  گەڵ  لە  جیاوازییەکی  بوونەوە  دا، 
ئەوتۆی لە گەڵ ئەو ئایدۆلۆژیایە نیە کە ئەلقاعیدە و داعشی بەرهەم هێناوە. ئەو  

توندڕەوانە   گرووپەکە ئەو    -ر و تۆقاندنیەک لەوان تێرۆ  -شێوازە توند و تیژانەش
دا  وبردنی نەیارانی خۆیان بە کاری دەهێنن، لە کۆماری ئیسالمیێ بۆ سڕێنەوە و لە ن

پلە و فۆڕمی جێبەجێکردنی ئەو   لە مێژە بە کار هاتوون. جیاوازییەکە تەنیا لە 
ترلە  شێوازانە دایە. ئەگەر کۆماری ئیسالمی شێوازێکی شاراوە و تا رادەیەک نەرم

بوونەوە لە گەڵ دەوڵەتان و واڵتانی جیهان و    ڕووئەلقاعیدە و داعشی لە ڕووبە
دا گرتووەتە بەر، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ستاتووسەی  خەڵکی ژێر دەسەاڵتی خۆی

وەک ئەندامێکی کۆمەڵگەی نیودەوڵەتی هەیەتی و ناچارە تا ڕادەیەک رەچاوی  
نەی کە ڕێنوێنی نەتەوەی کوردن.  بکا. ئەمەش تەواو جیاوازە لەو باوەڕ و بایەخا

هەم لەو شوێنانەی نەتەوەی کورد خاوەن حکوومەت و دەسەاڵتدارەتییە، هەم  
نەتەوەیە لە شێوەی بزووتنەوەیەکی نەتەوەیی و   لەو جێگایانە کە ئیرادەی ئەو 

دا خۆی دەنوێنێ، بە کردەوە سەلماندوویە کە شتێکی بە تەواوی  ڕزگاریخواز
دا تەنیا ەکەی دیکە)تاران و داعش(ە. ئەوەش کە لەو نێوەجیاواز لە دوو جەمسەر

دا، خۆی دیوەتەوە و  تێرۆرنەتەوەی کوردە کە لە نیو هاوپەیمانیی جیهانیی دژە  
دوو   دەکاو،  سەیری  خۆی  لە  بەشێک  وەک  مرۆڤایەتی  و  شارستانی  دنیای 

ئاستی جیهانتێرۆرجەمسەرەکەی دیکە، هەر وەک سەرچاوەی   دا سەیر  یزم لە 
رێن، دەیسەلمێنێ کە داعش و ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە یەک قوماشن و دەک

 کورد، شتێکی دیکەیە. 
 ی ڕۆژنامەی "کوردستان"دا باڵو بۆتەوە.   ٧٠٦و  ٧٠٥، ٧٠٤ کانیلە ژمارە

 



 

 

 



 

 

 
 
 

کانی کۆماری  تێرۆریستییه وه کرده دۆکیۆمێنتکردنی گرنگیی به
 دا رێمی کوردستانهه ئیسالمی له

 
  پێشەیک

  ی له زانیاری و نیشانانهو  ڵگهم بهئه  که  یهوهدۆکیۆمێنت کردن ئهبه    ست لهبهمه
 که   بنای کارێکی ڕۆشنگەرانهمه  ن، بکرێن بهتێرۆریستیەکان هه  وهی کردهباره

حوقووقییەکان سوودیان    ندهناوەندەکانی لێکۆڵینەوە، راگەیەنەکان و ناوه  بکرێ له
دهلێوه و  گشتی  بیروڕای  بەرچاوی   بخرێنە  و  ڕاگهربگیرێ  یاندن. زگاکانی 
 .م کراوهکارێکی زۆرکه یەوهبارهمله وهداخهبه

 کەمتەرخەمیی هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
ی واڵت بکەم کە  وهرهدهرپرس لهڵێک ئینسانی بهوێ سپاسی کۆمهمههده  وهلێره 

  وه و شتانهمافی مرۆڤ، یا چاالکی میدیایین و، هاتوون خۆیان به  داکۆکیکەری
ئامادە کردوە،    وهو بارهکتێبیان له  که  ناسمس دهڵێک که. من کۆمهکردوه ماندوو  

ی  باره  بگرن و هێندێک زانیاریی زیاتر له  و تێرۆرانهیا هەوڵیان داوە لیستی ئه
ڵکی تەلەڤیزیۆنی  کهکوو فیلم یا موستەنەدی بهاڵم وهڕوو. به  نهکان بخهتێرۆره

سین.  کهوڵی تاکهو هه  و کتێبن   کۆمەڵێک نامیلکه  یهی ههوهئامادە نەکراون. ئه
کوو هاتووین وهاڵتی کوردستان نهکانی ڕۆژههحیزبه  بێ ددانی پێ دا بنێین ئێمهده

له کار  بەیەکەوە(  چ  تەنیا  بە  )چ  ئهسهحیزب  که ر  بکەین  بەڵگەنامانە    و 
زۆربهده  بوون.  وهستمانهدهبه ئهزانین  حیزبانهی  کرده به  که  و  ی وهرەوڕووی 

بووە  . جاری وا ههوتوهست کهدهسنادیان وهختی خۆی ئهوه  ،تێرۆریستی بوونەوە
ئه کهخودی  کهسهو  لهدهی  ههکهتێرۆره  ستی  پیالنه   یهدا  ئیجرای    عامیلی 

بهبووه  تێرۆریستییەکه گیراوه،  لهدیل  بەتاوانەکەی امبهبەر،  ئێعترافی  کامێرادا  ر 
سانێک  لمێنن، یا کهسهده  ختهو وهکانی ئهتێرۆره  که  نسناد ههڵێک ئهکردوە. کۆمه
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کان باشترین  نیەجارخودی قۆربا  ویستییەکان بوون. ئهتێرۆر  ن شاهیدی ڕووداوههه
  ن کە هه  سانێکی دیکهکه  داوهستدهر هێندێکیان گیانیان لهگهسەرچاوەن. خۆ ئه

یانتوانی و دەتوانن  دهوانه  دا ماون. ئهو حیزبانهڕیزی ئه  ا لهبرینداربوون و ئێست 
سه دروسترچاوه  باشترین  بۆ  لهبن  دۆکیۆمێنت  کردهبارهکردنی    وه ی 

به ئهتێرۆریستیەکان،  لههه  وشتانهاڵم  بهئارشیو  روا  ماون  سوودمان وهئهبێدا  ی 
ئه لهیه  وهلێوەرگرتبن!  سیاسییەکانی  مییەکرخهمتهکهکێک  هیزە  وەکوو  انمانه 

 .ڕۆژهەاڵت
 تێرۆریستییەکان   سوودەکانی بەدۆکیۆمێنتکردنی تاوانه  

مرۆڤدۆستەکان    ندهبیری خەڵک و ناوهله  و تاوانانهشێک لهمان بهڕینی زهتێپهبه  
توانین وەبیر ین دهبە دڵنیاییەوە ئەگەر کار لە سەر بەڵگەنامەکان بکه  وه.چوونه

و ناوەندانەیان  ئیختیار ئه بیرورای گشیی و ناوەندەکانی مافی مرۆڤیان بێنینەوە. له
وە لەو جۆرە تاوانە دەکەن. پاشان پشت ئەستوور بەو بەڵگەنامانە  بنێین کە لێکۆڵینە

ەکانیان لێ کراون، تێرۆرکانی ئەو شوێنانەی  زاییهقه  ندهداواکاری بدەین بە ناوه
رێمی کوردستان. هەر شوێنێک کۆماری ئیسالمی،  هه  چ له   ی واڵتوهرهده  چ له

دادگای    یه،زایی ههزگای قههو دبێگومان دام  ،نەیارانی خۆی  لێ تێرۆرکردوون
ڕادەی  کان بهدهنهموسته  ین چۆنکهبکه  ئیستفاده  دانهو موستنهبێ لهدهیه. ئێمه  هه

به کان  ناڕوونهنە  و الیه  تێدا دەبێیان  ڵگهپێویست ڕوونکردنەوەیان تێدا دەبێ، 
ده قهوهنهکهڕوون  بەدواداچوونی  بۆ  هەم  جۆرە  بەم  داو.  و  بۆ زایی  سزا  ای 

ڕەهەند و الیەنە   وهڕێگایهمتێرۆریستییەکان پێویستن، هەم له  وهبەڕێوەبەرانی کرده
کانی کۆماری ئیساڵمی بۆ بیرورای گشتی ڕوون دەبێتەوە. جۆراوجۆرەکانی تاوانه

سار ڵێک خهکۆمه  ئێمه  دەبێ کە  وهسوودێکی دیکەی ئەو بە دۆکیۆمێنت کردنە ئه
ئه  له  که تێرۆرانهڕێگای  بهبزووتنه  به  و  کورد  گه  وی  ،  یشتوونگشتی 
 .وهینهدەکه ستەیانرجهبه

  انە تێرۆر خەسارە سیاسی و نەتەوەییەکانی ئەم  
ئیسالمییه  چۆنکه  تێرۆری کۆماری  سەر  لە  ریمی کوردستان،  هه  له  باسەکەم 

ندیی پێوه  یاند بهپێشدا زیانیان گه  له  م تێرۆرانهجێی خۆیەتی وەبیر بێنمەوە کە ئه
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پارچه دوو  وه نێوان  لێرهختایهی کوردستان.  و سهدهبه    ک  تێکۆشهیان  ری  دان 
زگاکانی و داموده   کانی ئێرهحیزب و ڕێکخراوهرچاوی  بهاڵتی لهکوردی ڕۆژهه

تێرۆر، سروشتیە کە  بنهده  ئێره لهڵکی ڕۆژههخه  ئامانجی  ناتوانن  ر  رامبه بهاڵت 
که    ، ڕووی لەو حیزبانەیەکهتهشێکی مسئۆلییهزانن بهت بن. دهفاوهدا بێ تهوهئه

ئێمه  لێره بوون.  ئهده  دەسەاڵتدار  گهاتێرۆرو  زانین  زۆریان  زیانی  به نە   یاند 
بهپێوه دوو  نیوان  لهندیی  کوردستان  گهاڵسا  شی  زیانیان  پێشوودا.  به نی    یاند 

دا  کیهناوچه  ختێک لهن. وههه  لێره  ئیعتباری  ئەو حیزب و ڕێکخراوە سیاسییانە که
ش  کهتهتێرۆریس   کراوە و دوایهو لەو ناوچەیە تێرۆر    اڵتدار بووهستهحیزبێک ده

و ئیعتباری ئه  دواداچوونی بۆ نەکراوە، سروشتیە کەرچووە و بهئاسانی بۆی ده  به
ڵ  گه  له  کندییهجۆری پێوه  ش سەبارەت بەو کەمتەرخەمیانە و بهجۆرە حیزبانه

 . ژێر پرسیار کۆماری ئیسالمی هەیانبووە بێتە
و نارەزایەتی    خنهدا زۆر ڕهتی ڵی نێودوڵهکۆڕو کۆمهله  ی زایینی٩٠یەی  دهله  

ئەو حیزبانە کرایەوەکه بااڵدهئه  لێره  بەرەوڕووی  لە  حزابی  یەکێک  بوون.  ست 
ئاسانی   دا ئاوا بهتیاناڵناوچەی ژێر دەسە  بوو کە بۆ چی دەبێ لهڕەخنەکان ئەوە  

و بێ   نگوانیش ئاوا بێدهو ئهران و ئینسانی بێ تاوان، گیانیان لێ بستێندرێنابهپه
  !ت بن ؟تەفاوه

ئەو   بوو کهتێرۆرخەسارێکی گەورەی دیکەی  ئەوە  ئینسانانەی  ئه  انە    تێرۆر و 
ی میللەتی کورد بوون، رمایهسه بەڵکوو  و حیزبانهی ئهرمایهنەک هەر سه کران،

بزووتنهرمایهسه ڕۆژههوهی  بهی  بوون،  کوردستان  بهاڵتی  گیانیان   اڵم  ئاسانی 
مافهستێندرلێ پااو  ئهکانیشیان  بەرامبەر  لە  الیەنێک  هیچ  کرا.  ی  کەسانه   وماڵ 

بنهگیانیان لێ یا ئەو  لهمااڵنهستێندرا  ئازیزانیان  م سێکیان کهکه  یا،  ست دادهی 
بوو ئه بێندام  یان  بووسه،  هیچ  روشوێن  واتە  نەزانی!  بەرپرسیار  بە  خۆی   ،
  مه ئه  بوون. بۆیههه  لێره  ی کهزگایانهودهم دامن ئهالیهکرا لهدواداچوونێک نهبه

ڕه هەتایە  هەتا  لهسهله  کهیهخنهبۆ  بڵێم  ئەوەش  با  مەوریددا   ریان.  هێندێک 
 گیان کردووه، جاری وا هەبووە کومهبووهڵسۆزیان هه، دبووهدواداچوونیان ههبه
کە کەمتەرخەمییەکانیان    پووچەڵ بوونەوەی پیالنێک. مەبەستم ئەوەیە هەر وا  به
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اڵم نابێ  ین. بهبیر نەکه  دا لهکانیشیان لەو پیوەندییەباشهلە بیر ناکەین، کردەوە  
  .بووههه وهوانهن ئهالیهله میانهرخهمتهوکهئه مان لەبیر بچێتەوە کهتهو واقعییهئه
  یستییەکان تێرۆر چەند رەهەندێکی تاوانە   

ڕوو. بەو هۆیەوە کە مهکان بخهر چۆنیەتیی تاوانهسهرنجێک لهسهپێم باشە چەند 
تاوانانهئه نه  و  نهبە دۆکیۆمێنت  لەوانەیە  ئهکراون  نه سلی  ئاگادار  لێیان  بێ. مڕۆ 

نێو   کان بە نۆرەی خۆی جێگای هەڵوێستە لە سەر کردنە. لهجۆراوجۆریی تاوانه
ڵین  پێی ده  سید") لێره"ئه  وا هەبوون بهتێرۆریستیەکان کەسانی    قوربانیانی تاوانه

کە چاالکی سیاسی یا پێشمەرگەش  نیەقوربا  "تێزاب"( کوشتوویانن. جاری وایه
بنهبووهنه بەستراوەییەکی  تەنیا   ههماڵه،  کوردی  تێکۆشه  به  بووهیی  رێکی 

 اڵتی. ڕۆژهه
رمانداوکردن( جا )ده  هرکارهێنانی ژهبه  قوربانی به  بووهنموونەی وامان هه      

هری  کارهێنانی ژهیا ئاو، بۆ وێنە بە به  ، شیرنی بووهژاراویکردنی خواردن بووه
یستییەکەش هەر تاکەکەسێک تێرۆرسالیۆم، گیانی لێ ئەستێندراوە. ئامانجی پیالنە  

بنه دەیان  بە  بەڵکوو  تێکۆشهی کوردی ڕۆژههماڵهنەبووە  و  رانی کوردی  اڵت 
  .اڵت بوونڕۆژهه

تاوانی  بۆمبدانانه  لە  دیکە  جۆرێکی  دژی  تێرۆروه  ئیسالمی  کۆماری  یستیی 
  کارهێناوهبە شێوەی جۆراوجۆر بۆمب و تەقینەوەیان به  ئۆپۆزیسیۆنی کورد بووە.

(دا،  ٢٠/١٢/٢٠١٦)  ١٣٩٥ساڵیلدای  وی یهشهر دوور نەڕۆین لههه  لە دژی ئێمه.
 کەس له   ٧گوزاری بوو گیانیڕێگای بۆمب  له  ک کهیهوهقینهته  وهداخهبهلێره  
یستی دیکە  تێرۆرمساڵیش دوو کردەوەی  رئهستاند. ههلی کوردی ئهکانی گهڕۆڵه

گیانی کاک سەباح    دا، " ڕووی  ساڵوه"بنه  گۆزاریی بوو و لهکە یەکیان بۆمب
وونی  کردن بوو کە بووە هۆی شەهید بقهتهستاند. دووهەم کردەوە  حمانیی ئهڕه

  .هاوڕێ قادر قادری
تاوانی    لە  دیکە  و  تێرۆرجۆرێکی  دانانەوە  مین  ئیسالمی،  کۆماری  یستیی 

. مین و کەمینیان لە سەر ڕێگاکانی هاتوچۆی تێکۆشەرانی  بووە  وهدانانهمین که
بۆ ئەوەی قوربانی بستێنن. بەاڵم دیارە هەر کادر و    وهتهکوردی ئێرانی داناوه
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ە  یستانی کۆماری ئیسالمی لتێرۆرپێشمەرگەی حیزبەکانیان نەکردوە بە ئامانج.  
سەر ڕێگای گشتی و بۆ وەسیلەی گشتییش مین و کەمینیان داناوەتەوە. بۆ وێنە 

مانی و چەند پێشمەرگەیەکی تێدابووە، بەاڵم ێ بۆ سول  وس چووهوبمینی  وهلێره
مینیان  سلێمانی که  -ژن و منداڵ و نەخۆشیشی تێدابووە. لە سەر ڕێگای دوکان

  بووسەکەیان داوەتە بەر و مینی یان گرتوهدهری جاوبهو ئه ر وبهئه وه،تهبۆ داناوه
  .دەسڕێژ

تاوانە  حاڵه  لە  دیکە  کردنەوەی  تێرۆرتێکی  تەسلیم  و  گرتن  یستییەکان، 
تیکۆشەرانی کوردی ڕۆژهەالتی و تەسلیم کردنەوەیان بە ڕێژیمی ئێران بووە.  
دا  نەوەدەکان  لە  ناوچەی سۆران  لە  ناو شۆڕشگێر  بە  ئەوەی حیزبوڵالی  وەک 

یا  کر ئیسالمی"دی،  هە  "بزووتنەوەی  و  ڵ لە  ڕفاندن  دا.  ئەنجامی  ەبجە 
 یستانی ئەو ڕێژیمە بووه. تێرۆرروشوێنکردنیش جۆرێکی دیکە لە تاوانەکانی  بێسه

  اڵتی که دوای ساڵێک و تەنانەت زیاتر تەرمی کوردێکی ڕۆژهه  جاری وابووه
  .وهتهدۆزراوه رو شوێنیان کردوه،بێسه
  یان به ڕقیستان فهتێرۆر  که  یهوهئه  تێرۆریستیانه  وهکردهدیکەی ئەو  ندێکیههڕه

نه بهڕق، فهکردوهتاک و کۆ  ئینسانێک کهئینسانی بێ  یان  و  و    رگهپێشمه  دفاع 
  کا له کاری سیاسی ده   ک کهیهماڵهی بنهورهگهیان بهڕق، فهکردوهنه  کدارهچه
سپی" و ویەنیوان  )کەمپی("زه  دیتمان له  ر لێرههه  .  هکردوکانی نهڵ منداڵهگه

ڕێگای گشتی بوو، مندااڵن بەو ڕێگایەدا   لە سەر ڕێگایەک کە  رمۆته"،گوندی "هه
قوتابخانهده بۆ  دانابووهچوون  مینیان  نموونه ،  دیکه.  مینی    یەکی  تەقاندنەوەی 

" بوو، که ژن و منداڵ بەینی "ئێندزێ" و "بۆڵێبووسێکی حیزبی دیموکرات له
  .خۆش و برینداری تێدابووو نه

دیموکرات،  مپهکه  له بازیانی حیزبی  پهتێرۆرکانی  بۆ ژهراوی  یستان  برد  نایان 
موو رشت و ههو ورد و د  مپە کە پیر و منداڵ وکهی ئهکردنی تانکییەکانی ئاو

س تووشی  دان کهسهدا بهخواردەوە. لە ئاکامدهڵک)بە سەدان کەس( ئاویان لێخه
که بوون  سالیۆم  ژاری  ده   خۆشیەوهبه  خواردنی  و  زگاکانی  نەخۆشخانەکان 

لهتەندروستیی ئەو کاتی عێراق فریایان که نهمه  وتن و  جاتیان بوو، هەر  رگ 
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هه واش  قوربانیی  به  نچەند  ئێستاش  ئازارهدهتا  ژاراویکردنە ست  ئەو  کانی 
  ی به ڕقکانی، فهنێوبردنی موخالیفه  ئیسالمی بۆ له  ناڵێنن. بەم جۆرە کۆماریده
  .و بچووک، مرۆڤی سیاسی و خەڵکی سڤیل نەکردوەورهک، گهچهکدار و بێچه
دیکەی  ههره سەرتێرۆرندێکی  لە  کردنە  هەڵوێستە  زهئه  ەکان   که یمانهو 

نێوخۆی واڵت و هەر لە   کۆماری ئیسالمی له  کانی تێدا کراون. دیارهتێرۆره
رێمی کوردستان  هه اڵم لهبه ڕۆژی یەکەمی هاتنە سەرکارییەوە تێرۆری کردوه. 

ساڵهتێرۆرزۆرترین   نێوان  لە  ساڵی  ١٣٧٠کانیەکان  (  ١٩٩٧تا  ١٩٩١)  ١٣٧٦تا 
قوربانیان ٢٠٠  زیاترە  کە زیاتر له  ٢٠٠یستییەکان لەتێرۆرکراون. ئاماری کردەوە  

 ستاندوه. ئه
   ەکان و هۆکاری زۆربوونیان تێرۆر جۆگرافیای      
تێرۆرهسه  دێمه تێرۆرهرجۆگرافیای  لهکان.  له هه  کان   رێمی کوردستان زۆرتر 

. حیزب و  شی ڕوونهکهلیلهده،  ولێر ڕوویان داوەدوو پارێزگای سلێمانی و هه
گا و و بارهبنکه  و دوو پارێزگایهاڵتی کوردستان زۆرتر لهکانی ڕۆژههڕێکخراوه

هه هاتوچۆیان  و  وێنهبووهمانەوە  بۆ  وایان   له  .  حزوورێکی  دهۆک  پارێزگای 
ەکان تێرۆردەڵێن    یان الوازە. زۆرجار هێندێک لە هاوڕێیانمان کە حافزهبووهنه
کانی  هۆی حزووری زیاتری هێزه  به  ک پارێزگا بووه. ئەوە ڕاستە کەیه  یا لهتەن

دەستڕۆیشتوویی زیاتری ڕێژیمی ئێران لەو    پارێزگای سلێمانی و  اڵت لهڕۆژهه
ولێریش  پارێزگای هه  اڵم لهەکان لەوێ زیاتر بووە، به تێرۆرپارێزگەیە، ژمارەی  

کان  اڵتدارهستهده  نهموو الیههه  وهداخه. واتە بههبوواڵم تێرۆر ههو ڕادەیە، بهک بهنه
، بووهمیان لەو بارەوە ههرخهمتهدا کهمی خۆیردهسه  رێمی کوردستان لههه  له

هه له  بووهچاوپۆشیان  کەسانێکیش  دهو  تێکهوان  بووهستیان  ئهگهله  اڵو  و ڵ 
ڵێ ئاسانی ده  و به  وهچێتهبیر دههی لوهس ئهئێستا جاروبار هێندێک که  تێرۆرانه.

ناوچههه لە  تایبهیهر  ئێرانی هەبووە. ئەمە  تێرۆرتی  کی  ی تێکۆشەرانی کوردی 
  و تێرۆرانه ر دوو پارێزگادا ئههه، و له ر دوو ناوچهههله  وهداخهنیە و به  ڕاست

  .بوونهه
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ڕی نێوخۆیی  ند شتێک بوون. خودی شهکان تابعی چهییەکەی ئەوەیە تێرۆرهڕاست 
بۆخۆی   -وهبێتهت دووپات نهقهتهیوادارم قه  -بوورێمی کوردستان هههه  له  که

شەڕ دەهاتن    نانەی  پێکەوە بەو اڵیهئه  نکهچوکان.  ر بوو بۆ تێرۆرهڕێگا خۆشکه
ر و ئیمتیازیان  وروبهکانی دهرن بۆ ڕێژیمهنا بههکتر ناچار بوون پبۆ تێکشکاندنی یه

سروشتییەبده  که  نێ.  ده  ئیمتیازاتێکیش  دهوروبهواڵتانی  لهیانهر  پێشدا   وێ 
  هۆکارێک بوو که   مهجێگیر بووە. ئه  شهو بهله  که  تیی ئۆپۆزیسیۆنی خۆیانهدژایه

کۆمه بهزۆری  کرد  تێرۆرهئهرهپه  ک  وستاندنی  له  کان  وه کردهچاوپۆشی 
هۆیه دیکهتێرۆریستییەکان.   رێمی هه  له  که  بوو   ئابوورییه  بارودۆخهئەو    کی 

 ەزگای سیخوڕی و تێرۆری ئێران بە هۆی ئەو بارودۆخەوەد  بوو.کوردستان هه
ده بدۆزێتهئاسانتر  بەکرێگیراو  ئه  وهیتوانی  بهوهبۆ  بۆ کردهی  بێنێ  وهی کاری 

 تێرۆریستی.
 :ئەنجام      

کوو چ وه  ئێمه  :باسه وەری بگرم ئەوەیەژاندنی ئەم  ڕووئاکامێک کە دەمەوێ لە و
وه ههتاک، چ  یهکوو  لهر  وهحیزبه  ک  وەها  هەر  ڕۆژهەاڵت،  کوو کۆی  کانی 

ی لە  ین بۆ ئەوهکار بکه  اڵتی کوردستان بە یەکەوە، پێویستە کانی ڕۆژههحیزبه
ڕابردوودا    ی  له و تاوانانهلە الیەکی دیکە ئه  ،و  وهبنهات نهدووپ  و تاوانانهالیەک ئه

 ڕوویان داوە، لە بیر نەچنەوە.
بکرێن بە    ند شتێک پێویستهین. چهر بکهسهدواداچوونی پێویستیان لهئەرکمانە به 

کرده ئیستا  کە  هەرێم    وهتایبەتی  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  تێرۆریستیەکانی 
ند ئاستدا کاریان چه  کان لهکوو حیزبهوه  ئێمه  دوەتەوە. پێویستهدەستیان پێ کر

بێ  نگیمان ههماههڕی هاوکاری و ههپه وکتر ئهڵ یهگهله ین. پێویستهر بکهسهله
  وه کهیهبێ بهکان. دهی پیالنهوهرچدانهبۆ په وهو زانیاری لە گەڵ یەکتر بگۆڕینه

زگا حیزبی  ش ڕووی قسەمان بکەینە دامودهاری هاوبهگۆش  ش، بهزمانی هاوبهبه
، رکی خۆیان وەبیر بێنینەوەرێمی کوردستان و ئههه  کان لهمنییهو حکوومی و ئه

دیکه جارێکی  بکەین  لێ  ئهڵهیهنه  داوایان  تهن  بێته  یهجربهو  لە    وه.دووپات 
  ئێستادا ئێمه   اڵم لهکران، به  موو تاوانانهو ههر هۆکارێک بوو ئهههدا به٩٠ییهده
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کار    ی واڵتیش وهرهدهله  . پێویستهوهئاسانی دووپات ببنه  وانە بهڵین ئهیهبێ نهده
  .وهزیندوویی بمێننه به وکەیسانهئه میشهی ههین بۆوهبکه

رێمی کوردستانیش یەکێکی دیکە لەو هه  نی لهدهڵگەی مهئەرکدارکردنی کۆمه
حیزبەکانی   ئێمە  ئەگەر  دیارە  بدەین.  ئەنجامی  بەیەکەوە  پێویستە  کە  کارانەیە 

پشتیان    زیندوویی ڕابگرین و  بۆخۆمان له  به  و کەیس و بابەتانەهەالت ئهڕۆژ
ت  حهی نارهوهان کە هەمیشە لهرێمی کوردست ڵکی ههدەین، خهبین و کۆڵ نه

به ئەبه  بوون   ڕۆژهه  وهوانهرچاوی  لێرهکوردی  ده  اڵتی  پێموایه تێرۆر    کرێن 
ر  هێڵن هه ن و نه توانن گۆشار دروست بکهوان دهبن. ئهت دهر خهسهوانیش لهئه

  .وهئاوا بە هاسانی دووپات ببنه
ی وهر قۆڵ لە زیندوو کردنهگهین، ئهدن بکهدۆکۆمێنتکرئاوا کاری به  ر ئێمهگهئه
بەرەوڕووی    تێرۆریسەکانی  ەک و  قهدامودههەڵماڵین  دادگاکانی  زگای  و  زایی 

ست بوون و هاوده  رپێشوو هاوکا  ی کهنانهو کەس و الیهینەوە، ئهئێرەیان بکه
ئاسانی    هداهاتوو دا ناتوانن ئاوا ب  له  ، ی کۆماری ئیسالمیتێرۆرڵ دەزگای  گهله

بده  به  دڕێژه دههاوکاری  چونکە  و   کێشرێنهن.  لێپرسینەوە  مێزی  دەم  بەر 
بێ لە ئاست کردەوەی خۆیان واڵمدەر بن. ئەوان ئیستا  دەکرێن و ده موحاکەمه

چووەتە ژێر ژیلەمۆی فەرامۆشی. هەر وا بزانە هیچ     ڕابردوە پێیان وایە ئەوەی  
کەسانی وا هەن کاتی خۆی  نەکردوە!!    ی نەداوە  و ئەوان شتێکیانڕووشتێک  

جارێکی    ریکهئێستا خه  ،دا هەبووەدەستیان لە تاوان دژی تێکۆشەرانی ڕۆژهەالتی
  .بووهر نهسهگۆشاریان له میدان! چۆنکه وهدێنه کی دیکهیهشێوهبه دیکه

ڵ گهونەوە لهین بۆ ڕووبەڕووبوکه  ر لە الیەکەوە خۆمان ئاماده گهئه  بەم پێیە ئێمه 
و ئێستا   ڕابردوویستییەکانی  تێرۆرتێرۆریزمی کۆماری ئیسالمی، هاوکات کردەوە  

بە دۆکیۆمێنت بکەین، شانبەشانی ئەمانەش هەوڵی زیندووکردنەوەی کەیسەکانی  
یستییەکانی ئەم دوایانە و  تێرۆربدەین و، لە سەر لێکۆڵینەوە لە کردەوە    ڕابردوو

بین سزادانی   شێلگیر  و تێرۆردەتوانین    ،تاوانبارەکان،  ئیسالمی  کۆماری  یزمی 
و قاپێلکی خۆیان  ێهاودەستەکانی لە دۆخی هێرشبەرانە بەرەو دۆخی سەربردنەوە ن

ڵ تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمی گهبوونەوە لهڕووکاریگەر بۆ ڕووبە  بەرین. ڕێگای
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ین بۆ  ندی جۆراجۆردا کار بکهڕەهە  له  ئێمه  کهیهوهرێمی کوردستان ئههه  له
بە   سیاسییتێرۆرپاشەکشە  تێچووی  و  ئیسالمی  کۆماری    وەی کردهیزمی 

 تێرۆریستی، لە سەر ئەو ڕێژیمە قورس بکەین. 
 

کوردستانی   حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی  هاوبەشی  سمیناری  لە  باسەم  )ئەم 
خاکەلیوەی   کردوە ٢٠١٨)ئاوریلی  ١٣٩٧ئێران،  پێشکەش  لە   (دا  ڕۆژنامەی  و 

 ( دا باڵو بووەتەوە."کوردستان"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 

 بەیاننامە : 

 پەالماری هەوایی و مووشەکیی کۆماری ئیسالمی 

 بۆ سەربنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان 
 

 خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
 کان! نیەهێز و ڕێکخراوە سیاسییە کوردستانی و ئێرا

 ناوەند و کۆڕ و کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکان!
کۆماری ئیسالمیی ئێران هەر چی زیاتر لە نێوخۆی واڵت  لە گەڵ پەرەگرتنی  
ئابوورییە  و  سیاسی  گوشارە  گەڵ  لە  دەرەوە  لە  و،  خەڵک  ناڕەزایەتییەکانی 
نێودەوڵەتییەکان بەرەوڕوو دەبێ،  پتر پەنا بۆ سەرکوت و دەستدرێژی و تاوان  

ێوخۆ و دەرەوەی واڵت  لە دژی ئازادیخوازانی کوردستان و ئێران لە ن  تێرۆرو  
 دەبا.

لە   ئەمڕۆمانڕهەروەک  نیوەڕۆی  خەبەریی  کاتژمێر اگەیەندراویی  هاتبوو،  دا 
( قەاڵی دیموکرات،  ١٣٩٧ی خەرمانانی ١٧ی سیپتامبر)٨ی ئەمڕۆ شەممە ١٠:٤٥

حاڵێک لە  کوردستان،  دیموکراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  پلینۆمی  بنکەی  دا 
بە ناوەندیی حیزبی لێ  ڕێوە دەچوو، کەوتە بەر پەالماری هەوایی و  کۆمیتەی 

مووشەکیی سوپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمیی ئێران. پێویستە بگوترێ بنکەی  
دەفتەری سیاسیی حیزب کە لە نزیک شاری کۆیە و لە قوواڵیی خاکی هەرێمی 

ی  ٢١)  ١٣٩٥دا هەڵکەوتووە، هەر ئەو شوێنەیە کە لە شەوی یەلدایکوردستان
یستیی کۆماری ئیسالمی کە بە  تێرۆر، بوو بە ئامانجی هیرشی  (٢٠١٦دیسامبری  

 کەسی لێ کەوتەوە. ٧داخەوە شەهید بوونی 
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بنکەی   سەر  بۆ  ئەمڕۆ  هەواییەی  و  مووشەکی  پەالمارە  ئەم  گەڵ  لە  هاوکات 
دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان، فڕۆکەی بی سەرنشینی سوپای  

ناوچەیە   ئەو  ئاسمانی  لە  پەالمارە  پاسداران  ئەو  هۆی  بە  دەخوالیەوە.   دا 
تێکۆشەری حیزبی دیموکراتی کوردستان    ١٤مووشەکییە، بە داخێکی گرانەوە  

کەسیشیان بریندار بوون. )ناو و زانیاریی  پیوەندیدار بە    ٣٠و پتر لە    )*(شەهید
بنکەی   کە  هۆیەوە  بەو  هەیە.(  دا  بەیاننامەیە  ئەم  درێژەی  لە  هەر  شەهیدەکان 

یاسیی حیزب ناوەندی چاالکیی کۆمەڵێک ڕێکخراو و دامەزراوەی دەفتەری س
، ژمارەیەک لە ژنان و مندااڵن، کەسانی پیر و بەساڵداچوو و کەم ئەندام  نیەمەدە

بە هۆی ئەم پەالمارەوە بریندار بوون و بنکە و دامەزراوەکانی تایبەت بەوانیش   
 کی زۆریان بەر کەوت.نیەزیانی ماڵی و وێرا

دانەی کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ سەر بنکەی دەفتەری سیاسیی  پەالماری دڕن
  ٣ش  ڕابردووحیزبی دیموکراتی کوردستان لە کاتێک دا ڕێکخرابوو کە شەوی 

مرادی و رامین  حوسێن   لوقمان  زانیار و  ناوەکانی  بە  بەندیی سیاسیی کورد 
هەڵوەشانەوەی   بۆ  مرۆڤدۆستەکان  کۆڕوکۆمەلە  داواکاریی  سەرەڕای  پەناهی، 
ئێعدام کران.   ئەو ڕێژیمە خوێنڕێژە  بە هۆی جەلالدەکانی  ئێعدامیان،  حوکمی 
شایانی وەبیر هێنانەوەیە کە دەستدرێژیی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر خاکی هەرێم  

ەوە بە شێوەی تۆپبارانی ناوچە سنوورییەکانی  نێوان سۆران و ڕابردووانی  ڕۆژلە  
 پیرانشار، دەستی پێ کردبوو. 

مەحکوومکردنی دەفتەری   وێڕای  کوردستان،  دیموکراتی  حیزبی  سیاسیی 
دەستدرێژی و پەالماری مووشەکیی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر بنکەکانی حیزب 

 ٣دا و هەر وەها نوێترین تاوانی ئەو ڕێژیمە بەرامبەرلە خاکی هەرێمی کوردستان
و  بنەماڵە  بە  قووڵی خۆی  هاوخەمیی  و  سەرەخۆشی  سیاسیی کورد،    بەندیی 

و شەهیدەکان  رادەگەیەنێ  هاوسەنگەرانی  کوردستان  خەڵکی  و     سەرجەم 
 چاکبوونەوەی هەر چی زووتری بریندارەکان بە ئاوات دەخوازێ.

ئەگەر چی شەهیدبوونی پۆلێکی گەورە لە ئەندامانی ڕێبەری و ژنان و پیاوانی 
و  دیموکراتی کوردستان  بۆ حیزبی  وبەوەج،  دێرین  تیکۆشەری  و  پێشمەرگە 
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هەاڵتی کوردستان، زیانێکی گەورە و زەبرێکی  ڕۆژنەوەی ئازادیخوازی لە  بزووت
بە ژانە، بەاڵم حیزبی دیموکراتی کوردستان دڵنیایی بە هەموو دلسۆزانی خۆی  
و سەرجەم خەڵکی کوردستان دەدا کە  ئەم جۆرە تاوانانە، ئەم حیزبە لە سەر  

ڕ گەڵ  لە  بەربەرەکانی  و  لەمێژینەکانی  ئامانجە  بۆ  و  خەبات  دیکتاتۆر  ێژیمی 
دیموکراتی  حیزبی  دەکا.  شێلگیرتر  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  خوێنڕێژی 
کوردستان، ڕاهاتوە کە زەبر و پەالماری کۆماری ئیسالمی بۆ سەر ڕێبەران و 

بە چۆکی دانەهێنن و لە     -هەر چەندیش گەورە و بە ژان بن   -تێکۆشەرانی
کانی گەلی کوردیش وەک  خەبات ساردی نەکەنەوە. ڕۆڵە بە هەست و دلسۆزە

هەمیشە نیشانیان داوە کە ناهێڵن چەکی خەباتکارەکانی کورد بکەوێتە سەر ئەرز  
 و ڕێگەی تیکۆشەرانی شەهید بی ڕێبوار ناهێڵنەوە.

ئێمە وێڕای دەربڕینی پێزانینی خۆمان بەرامبەر بە دەنگەوەهاتنی خەڵکی دلسۆز 
ری کۆیە بۆ بە فریاکەوتنی  و دامو دەزگا تەندروستی و خزمەتگوزارییەکانی شا

بریندارەکان و خەڵکی ئاوارەبووی کەمپەکانی دیموکرات بە دوای ئەو پەالمارە 
سەدان بنەمالەی    مووشەکیەدا،  ڕادەگەیەنین کە  دەیان برینداری ئەو ڕووداوە و 

پەالمارە   ئەو  هۆی  بە  کە  دیموکرات  بەحیزبی  سەر  کەمپەکانی  دانیشتووی 
ما هەواییەوە،  و  بە  مووشەکی  پێویستییان  هێشتوە،  جێ  بە  خۆیان  حاڵی  و  ل 

 هاوکاری و پێڕاگەیشتنی مرۆڤدۆستانەی بە پەلە هەیە. 
چاوەڕوانین نوێترین تاوانی کۆماری ئیسالمی لە دژی حیزبی دیموکرات و ڕۆلە  
نارەزایەتیدەربڕینی   و  گشتی  مانگرتنی  هەوێنی  ببێتە  کورد،  بەندکراوەکانی 

الیەنە سیاسی    و  ی ڕۆژهەاڵتی کوردستان. لە هیزیەکگرتووانەی خەڵک لە نێوخۆ 
و خەباتکارەکانی کورد و ئێرانی لە هەرێمی کوردستان و دەرەوەی واڵتیش  
داوا دەکەین بە ڕێپێوان و کۆبوونەوە و ئاکسیۆنی جۆراوجۆری دیکە ، دژی  

 . نوێترین تاوانەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران دەنگ هەڵبڕن
ناوەند و کۆڕ و کۆ بیروڕای گشت داوا لە  نێودەوڵەتییەکان و  ی جیهانیش  ی مەڵە 

دژی   لە  ئیسالمی  کۆماری  تاوانەکانی  و  دەستدرێژی  بە   بەرامبەر  دەکەین 
تایبەتی   بە  دەرەوەی سنوورەکان  لە  و  ئێران  نێوخۆی  لە  ئازادیخوازانی کورد 
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ی دیموکرات بە دەستی ئەو ڕێژیمە، بیدەنگ اڵبەرامبەر کۆمەڵکوژیی ئەمڕۆ لە قە
 ست نەبن. ێوڵهەو بێ

نوێ تاوانی  دوو  لە  ئیسالمی  کۆماری  کە  چەندین  ئەوە  گیانی  هاوکات  دا، 
لە حیزب و ڕێکخراوی سیاسیی جۆراوجۆری  تێکۆشەر و خەباتکاری کورد 
ڕۆژهەالتی کوردستانی کردوەتە ئامانجی کردەوەی جینایەتکارانەی خۆی، جێی  

هاوخەباتی   هاوپشتی وخۆیەتی هاندەری هەموو الیەکمان بێ بۆ یەکگرتوویی، 
لە گەڵ یەکتر و،  بەهێزکردنی خەبات تا کۆتایی هێنان بە تەمەنی پڕ لە سەرکوت  

 و تاوانی ئەو ڕێژیمە.
لە   کورد  گەلی  و  دیموکرات  حیزبی  شەهیدانی  نوێترین  گیانی  لە  ساڵو 

 هەالتی کوردستان، ڕۆژ
 ئیسالمیی ئێران. ڕسوایی و مردن بۆ ڕێژیمی دیکتاتۆر و خوینڕێژی کۆماری 

 حیزبی دیموکراتی کوردستان 
 دەفتەری سیاسی 

 ١٣٩٧ی خەرمانانی  ١٧ەمە ش ئێوارەی 
 ٢٠١٨ی سیپتامبری ٨
 

ی دیموکرات بە  اڵلە پەالماری مووشەکیی ئەمڕۆی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر قە 
کادر و تیکۆشەری بە وەجی دیموکرات شەهید بوون و نزیک بە   ١٤داخەوە  

 وون.  شەهیدەکان بریتیین لە: کەسیش بریندار ب ٤٠
 کەریم مەهدەوی)کەریم سەقزی(، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزب، 

 وەیی(، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزب،ێ ابراهیم ابراهیمی)برایم ز
 نەسرین حەداد، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزب، 

 رەحمان پیرۆتی، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزب، 
حەسەنپو لەمێژینەی  محەممەد  کادری  و  ڕێبەری  پێشووی  ئەندامی  ور 
 پێوەندییەکانی حیزب 

 سوهەیال قادری، ئەندامی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی حیزب، 
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 هاشم عەزیزی، ئەندامی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی حیزب، 
 عوسمان عوسمانی، تێکۆشەری لە مێژینەی حیزب، 

 میژینەی حیزب،کەریم رەسووڵزادە)مام شێرکۆ(، تێکۆشەری لە 
 هاوڕێ کارساز)هاوڕێ شێخانی(، کادری بەوەجی حیزب، 

 پێشەوا سەید عومەر، پێشمەرگە،
 جەماڵ ئەکبەری، پێشمەرگە، 

 مەنسوور ئەکبەری پوور، پێشمەرگە، 
 عیززەتی)مامە قالە ڕێشە( )*( قادر

دوو پێشمەرگەی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە فێرگەی ئەم حیزبە کە  
 بە ناوەکانی: ی دیموکرات کەوتە بەر هێرشی مووشەکی اڵلە گەڵ قە هاوکات 

 شەهید بوون. فاروق حەسەن خەیاتو  موختار قادرپوور
دواتر بە داخەوە شەهید  ڕۆژ    ١٢  )*( مامەقالە کە یەکێک لە بریندارەکانی مووشەکباران بوو،

 بوو. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 

 رانەیقوربانیی سیناریۆیەکی پڕ لە ساختەکاری و چەواشەکا 
 وەزارەتی ئیتالعات

 
ئەمساڵ)  ١٩ڕۆژی دووشەممە   دەزگای ٢٠١٨ی  سێپتەمبری  ١٠ی خەرمانانی   )

قەزایی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران، لە گرتووخانەی شاری “میاندواو”ی 
پارێزگای ورمێ، کەماڵ ئەحمەدنەژاد، بەندکراوی سیاسیی کوردی دوای چوار  

  .ساڵ بەندکردن، لەسێدارە دا و گیانی لێ ئەستاند
پاییزی   بوو،  میاندواو  “گامێشگۆلی”ی  گوندی  خەڵکی  ئەحمەدنەژاد،  کەماڵ 

وێڕای چەند کەسی دیکە دەسبەسەر کران و لە ژێر ئەشکەنجە دا تاوانی    ٢٠١٤
کوشتنی بەسیجییەک و مۆرەیەکی ڕێژیم لەو گوندە بە ناوی "هاشم زەیناڵی" یان 

مێ  لە  کە  ئیسالمی  کۆماری  ئیتالعاتی  وەزارەتی  مل.  خەریکی  خرایە  بوو  ژ 
یستییەکانی دژی حیزبی  تێرۆرپیالنگێڕی و زەمینەسازی بۆ بەڕێوەبردنی گەاڵڵە  

گیراوەکانی  و  کەماڵ  زۆرەملییەکانی  دانپێدانانە  بوو،  کوردستان  دیموکراتی 
دیکەی کردە هەوێنی بە ناو فیلمێکی دۆکیۆمێنتی لە دژی حیزبی دیموکراتی 

  .کوردستان
و بە دوای باڵوبوونەوەی ئەو بەناو    ٢٠١٧ساڵی    کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزب، 

دۆکیۆمێنتە، بە ئاگاداری لە مەبەستە چەپەڵەکانی وەزارەتی ئیتالعات و سوپای  
دا، واڵمی چەواشەکاری و ساختەکارییەکانی ئەو پاسداران لە ڕوونکردنەوەیەک

  دەزگا سەرکوتکەرەی دایەوە و مەبەستەکانی لە قاو دان. ئێعدامی ئەو بەندییە 
ڕۆژ دوای مووشەکبارانی قەاڵی دیموکڕات، سەلمێنەری ئەو   ٢کوردە ڕاست  

پاساوی کردەوە  ڕاست بۆ  یستیی شەوی تێرۆرییە کە کۆماری ئیسالمی دەیەوێ 
یەلدا و مووشەکبارانی ئەم دواییانەی خۆی دژی حیزبی دیموکراتی کوردستان، 
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یموکراتی یستی لە حیزبی دتێرۆرپێکی  ڕوو بە خەیاڵی خاوی خۆی، سیمای گ
  .کوردستان، بە بیروڕای گشتیی خەڵکی کوردستان، ئێران و دنیا نیشان بدا

ئێعدامی ئەو الوە کوردەی قوربانیی سیناریۆی وەزارەتی ئیتالعات بە دەرفەت  
و خەڵکی   بنەماڵەکەی  لە گەڵ  هاوخەمیمان  و  وێڕای سەرەخۆشی  تا  دەزانین 

کۆمیسیۆنی تەشکیالتی   "گامێشگۆلی"، جارێکی دیکە دەقی ڕوونکردنەوەکەی
و  ڕاستی  خوازیارانی  سەرنجی  بەر  بخەینەوە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 

 :هۆگرانی دادپەروەری
 

حیزبی   دژی  لە  ئیتالعات  وەزارەتی  دوایانەی  ئەم  سیناریۆی  بەرپەرچدانەوەی 
 دیموکراتی کوردستان 

، وەزارەتی ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمیی ئێران نوسخەی  ١٣٩٥خەزەڵوەری پاییزی  
دیموکراتی   حیزبی  دژی  لە  خۆی  دۆکیۆمێنتیی  ڕواڵەت  بە  فیلمێکی  تەواوی 

و ڕاگەیەنەکانی دیکەی بەستراوە  کوردستان لە ڕێگای شەبەکەی "پرێس تی ڤی"
کوژرانی   بەڵگەنامەیە،  ناو  بە  ئەو  سەرەکیی  بابەتی  کردەوە.  باڵو  خۆی  بە 

زەیناڵی"مۆرەیە "هاشم  ناوی  بە  "گامێشگۆلی"  دێی  لە  ڕێژیم  ناسراوی  و  کی 
تاوانبار کردنی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە کوشتنی ناوبراوە. ئەو مۆرەیەی  

لە نزیک گامێشگۆلی کوژرا و، هەر ئەو کاتیش    ١٣٩٣سەربەڕێژیم ، خەرمانانی  
کوردییەکان ڕاگەیەنە  لە  کوژرانەکەی  وان  هەواڵی  لە  یەک  تەلەڤیزیۆنی  و 

 .کوردکاناڵ باڵو بۆوە
بوونی ژمارەیەک لە الوانی خەڵکی ئەو گوندە لە ڕێزی هێزی پێشمەرگەی حیزبی  

دا لە الیەک و، باڵوبوونەوەی هەواڵی کوژرانی ئەو کەسە  دیموکراتی کوردستان
ئیتالعات   وەزارەتی  ئەوەی  بۆ  هاندەرێک  بە  دەبن  تەلەڤیزیۆنی کوردکاناڵ،  لە 

بیری ناوی"   بکەوێتە  ژێر  لە  حیزبە  ئەو  دژی  لە  موستەنەدێک  دروستکردنی 
وەزارەتی  تێرۆردیموکراتی   کە  سناریۆنووس  و  سناریۆساز  ئامانجی  یست"! 

یستی کۆماری ئیسالمییە، ئەوەیە بە هۆی تاوانبارکردنی  تێرۆرئیتالعاتی ڕێژیمی  
چەند الوێکی پێشمەرگەی خەڵکی گامێشگۆلی بە داڕشتنی نەخشەی کوشتنی  
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کێشەهاش  هەم  زەیناڵی،  لەم م  و  ئاواییەکە  خەڵکی  نێو  بخەنە  دووبەرەکی  و 
خۆیان بۆ  پێیەک  جێ  گوندەڕێگایەوە  ئەو  خەڵکی  نێو  لە  ڕێژیمەکەیان  دا و 

ڕێکخراوێکی   وەک  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  هەم  یست  تێرۆربدۆزنەوە، 
تا   نیە  دەستەوە  بە  ئەوتۆیان  بەڵگەیەکی  هیچ  چونکە  بەاڵم  ئەم بناسێنن. 

گامێشگۆلییان   خەڵکی  الوێکی  چەند  ناچار  بە  بسەلمێنن،  پێ  تاوانبارکردنەی 
و لە ژێر ئەشکەنجەیەکی چەندین مانگیدا مەجبووریان کردوون، دان بەو گرتوە

و ئەشکەنجەگەرانی وەزارەتی ئیتالعات بۆیان ئیددیعایانە دابنێن کە سناریۆنووسان
 .دیاریی کردوون

ناو بە  ئەو  بە ساختەکاری  ئامادەکارانی  ئەوەندەشیان دڵ  دۆکیۆمێنتییە،  و  فیلمە 
زانیوە    درۆ ئەوەیان  شایانی  بە  کە  خۆشە  خۆیان  تێکخستنەوەی  دەلەسە  و 

بکەن ئینگلیزیی  زمانی  سەرنجی  تێهەڵکێشی  بەر  بیخەنە  خۆیان  خەیاڵی  بە  و 
ەی  دا، وەک بەڵگو کۆمەڵی نیودەوڵەتیو، لە کۆڕ"ئەنترپۆل")پۆلیسی نێودەوڵەتی(

یستبوونی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە کاری بێنن!! ئەوە لە حاڵیک دایە  تێرۆر
و  و ئەشکەنجەکە هەر فیلمەکە بۆ خۆی دەری دەخا کە گیراوەکان لە ژێر ئازار

و ئیددیعایانەی کە وەزارەتی ئیتالعات  دا، قسەیان پێ دەکرێ. ئەو درۆ هەڕەشە
هێناونیە گۆڕێ، وەدرۆخستنەوەیان زۆر    لە ڕێگای ئەو بەناو فیلمە بەڵگەنامەییە

حیزبی هاسانە وێنە  بۆ  هەیە.  ڕەتکردنەوەیان  بۆ  حاشالێنەکراو  بەڵگەی  و 
دیموکراتی کوردستان دەتوانێ بیسەلمێنێ دوو کەس لەوانەی لە فیلمەکەدا وەک 

ناویان هاتوە، نەک هەرلە کاتی کوژرانی هاشم  کەسی بەشدار لە کوشتنەکە دا 
لە  زەیناڵی ئێرانیش دا،  خاکی  لەنێو  هەر  بەڵکوو  نەبوون  ڕووداوەکە  دا  شوێنی 

ئەڵقەی  وەک  ئیتالعات  وەزارەتی  موستەنەدی  کە  رەحیمی"یش  "تەها  نەبوون. 
و گیراوانی  سەرەکیی نێوان کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دیموکراتی کوردستان

واتر هیچ  و نە دتاوانبارکراو بە کوشتنی هاشم زەیناڵی ناوی دەبا، نە ئەو کات
و بەرپرسایەتییەکی لەو کۆمیسیۆنە نەبووە بەڵکوو کادری ڕاگەیاندنی حیزب  کار

بووە. تەنیا دەلیلی موستەنەدسازەکان بۆ ناوهێنانی "تەها ڕەحیمی" و "الوە فەرزین"  
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و لە پێوەندی لە گەڵ ئەو ڕووداوەدا، ئەوەیە کە هەر دوویان خەڵکی گامێشگۆلین 
 .دا بوونەکانی حیزبئەو کات، لە ڕیزی پێشمەرگ

یارمەتیی  بە  ئیتالعات،  وەزارەتی  موستەنەدسازەکانی  کە  دیکە  ئیددیعایەکی 
و هەڕەشە لە زمانی گیراوەکانەوە باڵوی دەکەنەوە ئەوەیە کە گوایە  ئەشکەنجە

حیزبی دیموکراتی کوردستان بۆ لە نێوبردنی هاشم زەیناڵی ئامادە بووە چەندین  
کە کۆمەڵە  بەو  تمەن  ئەم  میلیۆن  دەدەن!  ئەنجام  ناوبراو  کوشتنی  کە  بدا  سە 

بنەماترە کە تەنانەت شایانی ڕەتکردنەوەش بێ. چونکە نە ئیددیعایە زۆر لەوە بێ
بۆ حیزبی دیموکراتی کوردستان   ئەو مۆرە لە کارکەوتووەی ئیدارەی ئیتالعات

ەالشە  و بو دارایی ئەو حیزبە ئەوەندە زۆرو گرنگیەی هەبووە، نە سامانئەو نرخ
  .کە بۆ ئەم جۆرە شتانەی بە کار بێنێ

ناو  بە  فیلمە  جۆرە  ئەو  ڕێگای  لە  ئیتالعات  وەزارەتی  پێدا،  ئاماژەمان  وەک 
بەو   گێچەڵ  ئەوەیە  یەکەمی  ئامانجی  ئامانجەوەیە.  دوو  دوای  بە  موستەنەدانە 

تێکۆشەران ڕیزی  لە  کەسانێکیان  کە  بفرۆشێ  حیزبی  بنەمااڵنە  ئەندامانی  و 
ڕابردووی  داندیموکرات   بە  سەبارەت  یەکێکیان  بنەماالنەی  ئەو  گەڵ  لە  و 

لە گەڵ دام بەرامبەر  هاوکاری  لە  و دەزگای جاسووسیی ڕێژیم لێ کوژراوە، 
و بەرنامەکانی خۆی بباتە پێش. تەنانەت  و، لەم نێوەش دا نیازدا رابگرێیەکیان

پێشووش  - لە  وا هەبووەوەک  نموونەی  بۆ   -دا زۆر  نیە هەر  لە    دوور  خۆیان 
و لە کەلک کەوتووی خۆیان  دا مۆرەیەکی سووتاوو ئەمنیەتیسیناریۆیەکی سیاسی

و بە ئەستۆی الیەنێکی دیکەی داببڕن. دووهەم ئامانجیشیان ئەوەیە،  لە نێو بەرن
ڕوخسار و ئیعتیباری حیزبی دیموکراتی کوردستان هەم لە نێوخۆی واڵت، هەم  

کۆڕ نێودەوڵەتیلە  کۆمەڵی  بشو  لە  ێوێنن دا  ئەویش  پرسیار.  ژێر  ببەنە  و 
دا کە ئەو حیزبە زیاتر لە هەموو کاتێک تەئکیدی لە سەر پێویستیی  هەلومەرجێک

هێمنانە خەباتی  واڵتوەڕێخستنی  نێوخۆی  لە  خەڵکەوە  الیەن  لە  مەدەنی  دا و 
 .و پشتیوانیی لێ کردوەکردوەتەوە

دا، خەڵک اڵتی کوردستانو بە تایبەتی ڕۆژهەدیارە هەر وەک لە نێوخۆی ئێران
و باوەڕ بەم جۆرە نێوەرۆکی جینایەتکارانەو دژی گەلیی ئەو ڕێژیمەیان ناسیوە
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کۆڕساختەکاری نێو  لە  ناکەن،  سیناریۆیانەی  نێودەوڵەتیش و  کۆمەڵی  دا،  و 
بەڵگەی   بە  لەمێژە  نیە.  خاوێنی  ئەوەندە  پەروەندەیەکی  ئیسالمی  کۆماری 

و  و دەستهەبوونی پلەبەرزترین ڕێبەرانئەو ڕێژیمەحاشاهەڵنەگر، تێرۆریستبوونی  
ئەنجامدانی   لە  تاوانتێرۆرکاربەدەستانی  هاونیشتمانانی  و  دژی  جینایەت  و 

و دا، سەلمێندراوە. وەزیرو کاربەدەستە پایەبەرزەکانی وەزارەتی ئیتالعاتخۆیان
پاسداران سوپای  کردنی فەرماندەرانی  خۆماندوو  جیاتی  لە  قودس،  سوپای  و 

یست،  تێرۆربێسوودیان بە ناساندنی حیزبی دیموکراتی کوردستان وەک هێزێکی  
دەیان پێشینەی  بۆنەی  بە  کە  بخۆن  خۆیان  حاڵی  لە  مشوورێک  سەدان  با  و 

نێوخۆتێرۆرو تاوانی  ئینسانکوژی و  و دەرەوەی واڵت، لە الیەن دادگایستی لە 
ان. با لە بیریشیان نەچێتەوە  و لە ژێر تەعقیب دناوەندە نێودەوڵەتییەکان، داواکراون

سەلمێنراوەکانیان،   تاوانە  لە  یەک  دیموکراتی تێرۆرکە  حیزبی  ڕیبەرانی  ی 
 .یەئورووپاکوردستان لە پێتەختەکانی 

دامەزراوەکان  تێدابوونی  دەست  چەشنە  هەر  کوردستان،  دیموکراتی  و  حیزبی 
دەکاتەوە. هەر  دا، ڕەت  و الیەنگرانی خۆی لە کوشتنی هاشم زەیناڵیئەندامان
و و ئەشکەنجەی ژمارەیەک لە الوانی خەڵکی گامێشگۆلیو ئازاردا گرتن لەو کاتە

و  ئێعتراف وەرگرتنی زۆرەملی لەوان بۆ ئەوەی کوشتنەکە بخەنە ئەستۆی خۆیان 
حیزبی دیموکراتی کوردستان، بە توندی مەحکووم دەکا. حیزبی دیموکراتی  

گای قەزایی کۆماری ئیسالمی، کە لە  کوردستان، ئەو حوکم و سزایانەی دەز
دا، بە سەرگیراوەکانی و ئەشکەنجەو لە ژێر ئازارسەر بناغەی دانپێدانانی زۆرە ملی

و بێ ئیعتیبار دەزانێ. جێی خۆیەتی کەسوکاری  سەپاندوون بە ناڕەواو زاڵمانە دا
نیازکوژراوەکە لە  ناوچەکەش  دانیشتوانی  وەزارەتی  و  شوومەکانی  مەبەستە  و 

بە یتالعاتئ و  نەبن  غافڵ  ڕێژیم  دیکەی  سەرکوتکەرەکانی  دەزگا  و  دام  و 
 .وشیاریی خۆیان پووچەڵیان بکەنەوە

 حیزبی دیموکراتی کوردستان 
 کۆمیسیۆنی تەشکیالت 

٢٠١٧ی فێورییەی ٢٠، ١٣٩٥ی ڕەشەمەی ٢



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 :بەیاننامەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
 

هەڵوێستێکی شیاو و یەکگرتووانە بەرەوڕووی بە 
 !تاوانەکانی ئەو ڕێژیمە دەبینەوە

 
ئەمساڵ)١٧ڕۆژی   خەرمانی  سیپتامبری  ٨ی  جینایەتکاری  ٢٠١٨ی  ڕێژیمی   )

کۆماری ئیسالمی الپەڕەیەکی ڕەشی دیکەی خستە سەر مێژووی پڕ لە تاوان و 
ئەو بەرەبەیانی  لە  ڕاست  کورد.  گەلی  بەرامبەر  خۆی  کە  شەوە  دڕندەیی  دا 

بەندیی سیاسیی کورد بە ناوەکانی زانیار و لوقمان  ٣  جەلالدەکانی ئەو ڕێژیمە،
پەناهییان لە دار دا، سوپای پاسداران بنکەکانی حیزبی    امین حوسین ڕمرادی و  

دیموکراتی کوردستان و حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانیان لە نزیک شاری  
لە   مووشەکی.  هێرشی  بەر  دایە  سوپای  کۆیە  مووشەکیی  هێرشی  ئاکامی 

حیزبی    ١٣پاسداران،   پێشمەرگەکانی  و  کادر  و  ڕێبەری  ئەندامانی  لە  کەس 
دیموکراتی   حیزبی  پێشمەرگەکانی  لە  کەس  دوو  و،  کوردستان  دیموکراتی 

کەس لە تێکۆشەران و بنەمالەکانی    ٤٠کوردستانی ئێران شەهید بوون. نزیکەی  
مووشەکییە، بریندار بوون کە بە داخەوە  کوردی ڕۆژهەاڵت بە هۆی ئەو هێرشە  

 .بارودۆخی ژمارەیەکیان ناجێگیرە
ئێعدامی   دڕندانەی  تاوانی  ئێران  حیزبەکانی کوردستانی  هاوکاریی   ٣ناوەندی 

لوقمان   و  زانیار  پەناهی،  حوسین  رامین  شەهیدان  کورد،  ئازادیخوازی  الوی 
پ سوپای  کۆمەڵکوژانەی  و  مووشەکی  هێرشی  وەها  هەر  اسدارانی مرادی، 

کۆماری ئیسالمی بۆ سەر پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی حدک بە توندی مەحکووم 
هاوسەنگەرانی   و  بنەماڵە  گەڵ  لە  قووڵمان  هاوخەمیی  وێڕای  ئێمە  دەکا. 
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شەهیدەکان، چاکبوونەوەی هەر چی زووتری بریندارەکانی ئەو هێرشە دڕندانەیە 
 .بە ئاوات دەخوازین 

ڵقێنیی کۆماری ئیسالمیی ئێران بەرامبەر بە گەلی ، دەستدرێژی و تاوانخوتێرۆر
دا دەبێ، کورد و ڕۆلە ئازادیخوازەکانی نەتەوەکەمان، بەردەوام و لە زیادبوون

ئەگەر خەڵکی ڕۆژهەالتی کوردستان و هیزە سیاسییەکانیان بە هەڵوێستێکی شیاو  
اوکاریی  و واڵمێکی ددانشکێن بەرەورووی ئەو ڕێژیمە نەبنەوە. ئێمە لە ناوەندی ه

ییە، داوا لە خەڵکی خۆڕاگر ڕاست حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە سەرنجدان بەو  
ی خەرمانان ٢١و بە هەڵوێستی کوردستان دەکەین ڕۆژی چوارشەمەی داهاتوو،  

ئیسالمیی   تاوانەکانی کۆماری  نوێترین  لە  بێزاریی خۆیان  مانگرتنی گشتی،  بە 
نەهاتنە بە  دیکە  جارێکی  رابگەیەنن.  چۆلکردنی ئێران   ، ماڵەکانتان  لە  دەر 

و   بێزاربوون  لە  شکۆ  پڕ  نمایشێکی  وبازاڕ،  دوکان  داخستنی  و  شەقامەکان 
"نا"گوتنی خۆتان بەو ڕێژیمە خوێنڕێژ و دژە کوردە، نیشان بدەنەوە. لە هەموو 
چاالکێکی ئازادیخوازی کورد لە نێوخۆی کوردستان و دەرەوەی واڵتیش، داوا  

بە هەموو توانای خۆیانەوە پشتی ئەم بانگەوازە بگرن و و چاوەڕوانیمان ئەوەیە  
 .هەوڵی سەرخستنی بدەن

ڕێژیمی   بۆ  نەمان  و  ئیسالمیی    تێرۆرڕسوایی  تاوان، کۆماری  و  و سەرکوت 
 ئێران،

 سەرکەوێ ئیرادەی شۆڕشگێڕانەی گەلی کورد، 
 ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 

 :پێکهاتوو لە
 زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران،کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 

 کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان، 
 سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران،

 حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران،
 .حیزبی دیموکراتی کوردستان

٢٠١٨ی سیپتامبری ٩، ١٣٩٧ی خەمانانی ١٨



 

 

 
 
 

مانگرتنی گشتیی ئەمجارەی کوردستان و وەحشەتی  
 ڕێژیم لە پەیامەکەی 

 
هەاڵتی کوردستان الپەڕەیەکی  ڕۆژ ی خەرمانان،  ٢١ڕۆژی چوارشەمەی ڕابردوو

بەهەڵوێستبوونی خەڵکەکەی خۆی لە توێی  پڕشکۆی دیکەی لە یەکگرتوویی و  
دا تۆمار کرد.لەم ڕۆژەدا خەڵکی چەندین  حەرەکەتێکی مەدەنیی گشتی وبەرین 

هیزە  بانگەوازی  واڵمی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  پارێزگەی  چوار  هەر  لە  شار 
سیاسییەکانی کوردستانیان داوە. ئەوان بۆ مەحکوومکردنی مووشەکبارانی “قەالی  

سەرکردە و کادر و پێشمەرگەی تێکۆشەری    ١٥یدکرانی  دیموکرات” و شەه 
ەزایەتی لە ئێعدامی ڕۆڵەبەندکراوەکانیان،  ڕدیموکرات، هەر وەها  بۆ دەربڕینی نا

لە ماڵەکانیان نەچوونە دەر، شەقام و شوێنە گشتییەکانیان بایکۆت کرد، دوکان 
م وێنەی  و بەم جۆرە هاودڵی و هاوپێوەندییەکی گشتگیرو کەو بازاڕیان داخست

و هێزە سیاسییەکانی دیکەی نێو  دیکەیان لە گەڵ حیزبی دیموکراتی کوردستان
 .نەوەی نەتەوەیی و ئازادیخوازیی خۆیان، نیشان دایەوەاڵجوو

پەیامەکانی ئەو مانگرتنە گشتییە و بەستێنی بەڕێوەچوون و سەرکەوتوو بوونەکەی  
ماری ئیسالمی، هەر لە  شتێکی شاراوە نین. نەفرەت و ناڕەزایەتی لە ڕێژیمی کۆ

سەرەتای هاتنە سەرکاری ئەو ڕێژیمە، لە هەناوی ڕۆژهەالتی کوردستاندا هەبووە 
و هەتا هاتوە زیادی کردوە. چونکە ئەو ڕێژیمە بیجگە لە هەاڵواردن و ستەم و  
سەرکوت و تاوان شتێکی بۆ خەڵکی کوردستان پێ نەبووە. سەرەرای هەموو 

ی ئیسالمیی ئێران بۆ ئەم خەڵکە پێکی هێناوە،  بێبەشی و ڕۆژڕەشییەک کە کۆمار
، تەقینەوە   تێرۆرڕۆژ نیە ڕۆڵەکانیان لێ نەستێنێ. یا لە دەرەوەی سنوورەکان بە  

هەوڵی  دیکە  جۆراوجۆری  پیالنی  و  مووشەکباران  بۆمباران،  تۆپباران،   ،
زەبروەشاندن لە تێکۆشەرانی ئەو گەلە دەدا، یا لە نێوخۆی والت، هەر هەوڵێکی  



   کوردستان  ەیمجارەئ  یی گشت ی مانگرتن                                           244

 

فخوازانە و ئازادیخوازانەیان دەکاتە بیانووی بەند کردن و ئێعدام و گیان لێ  ما
ئەستاندنیان لە ژێر ئەشکەنجەدا. ئەمەش بە جێگای خۆی کە ئەوانەش کە کاری  

ەکانیانن، بە ڵسیاسی ناکەن و خەریکی پەیداکردنی بژیوێکی مەمر مەژی بۆ بنەما
کەسێک  چەند  ڕۆژانە  و  گوللە  بەر  دەداتە  کەوایە  هاسانی  دەکوژێ.  لێ  یان 

کات  ڕنا هەر  و،  هەیە  ڕێژیمە  ئەو  بەرامبەر  هەمیشەیی  نەفرەتێکی  و  ەزایەتی 
بێزارییە   ئەم  بدا،  ڕوو  گەورە  وتاوانێکی  کارەسات  یا  بڕەخسێ،  بۆ  دەرفەتی 
پەنگخواردووە، لێوڕێژ دەبێ و خۆی دەنوێنێ. ئەمجارەشیان ئەم ڕێژیمە ڕاست 

بەندیی سیاسیی کورد، هێرشێکی    ٣تە ملیدا کە پەتی خنکانی خسلە ڕۆژێک
مووشەکیی کەم وێنەی کردە سەر پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دیموکراتی  

 .داکوردستان لە دەرەوەی سنوورو لە  قوواڵیی خاکی هەریمی کوردستان
ئاشکرایە لە سەر ئەم بەستێنە و بە دوای ئەم دوو تاوانە گەورەیەدا، کۆمەڵگەی  

و دژکردەوەڕۆژهەاڵت زۆرتر دەربڕین  بیزاری  ئامادەیی  نیشاندانی هەبوو.   ین 
بەاڵم دەبوایە ئەم ئامادەییە بجوولێنرێ و بەرەو  پێکهێنانی حەرەکەتێکی هاوشانی 
دیموکراتی   حیزبی  بکرێ.  ڕینوێنی  و  بدرێ  هان  کارەساتەکە،  گەورەیی 

گەورەک تاوانە  بارەی  لە  سیاسیی خۆی  دەفتەری  بەیاننامەی  لە  ەی  کوردستان 
دا بە حەق داوای کردبوو: “چاوەڕوانین نوێترین تاوانی  ی خەرمانان١٧ڕۆژی  

کۆماری ئیسالمی لە دژی حیزبی دیموکرات و ڕۆلە بەندکراوەکانی کورد، ببێتە  
هەوێنی مانگرتنی گشتی و ناڕەزایەتیدەربڕینی یەکگرتووانەی خەڵک لە نێوخۆی  

انی کوردستانی ئێران”یش  ڕۆژهەاڵتی کوردستان.” ناوەندی هاوکاریی حیزبەک
ییەکی  ڕاست ی خەرماناندا، ١٧لە بەیاننامەی خۆی لە پێوەندی لە گەڵ تاوانەکانی 

 :گەورەی وەبیر خەڵکی ڕۆژهەالتی کوردستان هێنابووە
، دەستدرێژی و تاوانخوڵقێنیی کۆماری ئیسالمیی ئێران بەرامبەر بە گەلی  تێرۆر“

دا دەبێ، ، بەردەوام و لە زیادبوونە ئازادیخوازەکانی نەتەوەکەمانڵکورد و ڕۆ
زە سیاسییەکانیان بە هەڵوێستێکی شیاو  ێ تی کوردستان و هاڵ ئەگەر خەڵکی ڕۆژهە

استییە ڕی ئەو ڕێژیمە نەبنەوە. ”  بە دڵنیابوون لەو  ڕووو واڵمێکی ددانشکێن بەرەو
ڕێژیمی   لە  خەڵکەکەمان  بێزاریی  لە  بەئاگاداریی  و  تێرۆرو  تاوان  بوونی   ،و 
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و ئەو خەڵکەدا، ناوەندی هاوکاریی ێ هەستێکی قووڵی هاوخەمی وهاوپێوەندی لە ن
بەرین   و  گشتی  مانگرتنێکی  بۆ  کوردستانی  ڕۆژهەالتی  خەڵکی  حیزبەکان، 

پشتیوانی  و  پێشوازی  گەڵ  لە  بانگەوازە  ئەم  کرد.  هبانگەواز  الیەنە  ێ ی  زو 
لە   کورد  مەدەنیی  و  سیاسی  چاالکانی  و  کوردستان  دیکەی  سیاسییەکانی  

بوو . بەم جۆرە خەڵکی   ڕووت  و دەرەوەی کوردستان بەرەواڵ هەڕۆژ وخۆی ێ ن
کوردستان لە گەڵ بانگەوازێک بەرەوڕوو بوونەوە کە هیزوالیەنە سیاسییەکان و 

هاودەنگ  و  مەدەنی، زۆرترین کۆدەنگی  لە سەری هەبوو.  هەر  چاالکانی  یان 
  بۆیەش سەرەڕای هەموو هەڕەشە و گوشارێکی ڕۆژانی پێشتر بۆ سەرچاالکان و 

ای ئەو هەمووە هێزە سەرکوتکەرەی  ڕپێشەنگانی خەباتی مەدەنی لە نێوخۆ، سەرە 
بەرەبەیانی   لە  خەرمانان٢١  ڕۆژیڕێژیم  سەری  هێنابوویە  شوێنە  شدا،  و  ەقام 

ب و  وشیار  خەڵکی  مانگرتنی  گشتییەکان،  بانگەوازی  کوردستان  هەڵوێستی  ە 
بە تاوانەکانی کۆماری  گشتییان جیبەجێ کرد و واڵمە ددانشکێنەکەی خۆیان 

 .ئیسالمی دایەوە
ی خەرمانان ١٧ئیتالعات و سوپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی دوای تاوانەکانی  
لە سەر سەرکەوتن و   فڕوفیشال  مانۆر و  دەسکەوتەکانی  هەوڵیان دا زۆرترین 

هێرشە مووشەکییەکەیان وەڕێ بخەن. وایان نواند حیزبی دیموکراتی کوردستان  
ه دەرەوەی ێ و  لە  و  نەماوە  لێ  هیچیان  نێوخۆ،  لە  دیکە  سیاسییەکانی  زە 

زن ونایانهێڵن. بەاڵم مانگرتنی گشتیی خەڵکی  ێسنوورەکانیش، دەستیان لێ ناپار
کەیان لە بانگەوازی یەکگرتووانەی  ڕۆژهەالتی کوردستان و پێشوازییە بێ وێنە 

حیزب و ڕێکخراوە سیاسیەکانیان، بە کۆماری ئیسالمی و بە دنیای راگەیاند کە  
حیزبی دیموکرات و هێزە سیاسییەکانی کوردستان، لەو خەڵکە جیا نین و ئەم 

دا تەسلیمی ئەو ڕێژیمە نابن و پشتیوانی لە رۆڵەکانی  خەڵکە لە هیچ هەلومەرجێک
 .خۆیان دەکەن

ی ٢١ی خەرمانانی کۆماری ئیسالمی کە بە مانگرتنە گشتییەکەی ١٧تاوانەکانی 
م درایەوە، ئەگەر لە ڕووی نیزامییەوەش سەرکەوتنێک بۆ ئەو ڕێژیمە اڵو  خەرمانان

بووبێ، لە باری سیاسییەوە شکستێکی گەورە بوو، چونکە بۆوە هۆی نوێبوونەوەی  
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ییان لە گەڵ هێزە سیاسییەکانی  یەکگرتوویی خەڵک و تازەبوونەوەی هاوپێوەند
کوردستان. ئەم حەرەکەتە سەرکەوتوانەیە، ورە و ئیرادەی خەبات و بەرخۆدانی  

ڕۆژهەالت نێوخەڵکی  ه لە  هێز کردەوە.  بە  لە  ێ دا  سیاسییەکانی کوردستانی  زە 
خۆ و  قوربانیدان  و  خەبات  لە  ڕۆژهەاڵت  خەڵکی  دڵنیا  ڕپشتیوانیی  اگرییان  

پێگەیی و ئەو پەڕی بێزراوبوونی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان  کردەوە. بێ  
کاتێک لە  ئەویش  و  دیکە  وەک جارێکی  خۆی  دەیەوێ  ڕێژیمە  ئەو  کە  دا 

 .زلهێزێکی ناوچەیی نیشان بدا، سەلماندەوە
ادەیە بەڕێوەبەرانی ئیتالعات و سوپای ڕئەم پەیامانەی مانگرتنی گشتی تا ئەو  

ستیان کردوە بە بانگ کردن و گوشارخستنە سەر  پاسدارانیان تۆقاندوە کە دە 
چاالکانی نێوخۆ کە رابگەیەنن ئەوان و خەڵکی ڕۆژهەاڵت، سەبارەت بە ئێعدامی 

وەرۆکی پەروەندەکەیان  ێ بەندیی سیاسیی کورد، ئەویش لە بەر بێئاگاییان لە ن  ٣
حاڵی نەبوون لە هۆی سزای بە حەقیان! ئەم دژکردەوە ئیحساسسییەیان نیشان   و
اوە و مانگرتنەکەیان پێشوازی و پشتیوانی لە بانگەوازی حیزب و ڕێکخراوە  د

سیاسییەکان نەبووە!! بەاڵم ئەم جۆرە هەوالنە  تازە بێ سوودن و بێجگە لە بوونە  
هۆی ڕیسواتربوونی بەڕێوەبەرانی ئەو ڕێژیمە، ئاکامێکی دیکەیان نابێ. پەیامی  

ن و ئاشکران کە بەم  ڕوووەندە  مانگرتنەکە بە گوێی هەموو ال گەیشتوون و ئە
 .جۆرە هەوالنە ناشاردرێنەوە

وکورد(  )ماڵپەڕی کوردستان  
 



 

 

 
 
 
 

 قسەکانی قادر وریا 

 لە   ڕێزگرتنلە کۆڕی  

  ی میکۆنووستێرۆربیرەوەریی    ی خەرمانان و١٧شەهیدانی 

 (٢٠١٨ی سێپتەمبری١٥ - لە شاری کۆڵنی ئەلمان ) 

 
ئەمڕۆ ئێمە لێرە کۆبووینەوە بۆ ئەوەی یادی دوو ڕووداو بکەینەوە: ڕووداوی  

کە  تێرۆر میکۆنووس  سکرتێری    ٢٦ی  شەرەفکەندی  د.سادق  لەمەوبەر،  ساڵ 
دیم حیزبی  ئەنترناسیۆنالی  گشتیی  کۆنگرەی  دوای  بە  هاوڕێیانی  و  وکرات 

دەسڕێژی  سۆسیالیست بەر  بێرلین کەوتنە  لە شاری  یستەکانی کۆماری  تێرۆردا 
ئیسالمی و شەهید بوون. هەر وەها حەوتوویەک لەمەو بەر لە هێرشێکی مووشەکی  
و  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  بنکەی  سەر  کرایە  کە  دا 

لە تێکۆشەرانی بە وەجی گەلی کورد و حیزبی دیموکراتی کوردستان،    پۆلێک
لە ئەندامانی سەرکردایەتی ، لە کادرەکان و پێشمەرگەکان، گیانیان لە دەست  
دا و ژمارەیەکی زۆریش لە بنەماڵەکان، لە هاوڕێیانی حیزبی بە هۆی ئەم هێرشەوە  

 .بریندار بوون
و بنێرم بۆ گیانی پاکی شەهیدەکان، چ  دا ساڵ ئیجازەم بدەن لە سەرەتای قسەکانم

ڕۆژی   سێپتەمبر)١٧شەهیدەکانی  شەهیدەکانی  ٢٦ی  و  خەرمانان(  ی ١٧ی 
ی سێپتەمبر(ی ئەمساڵ. ئەم دوو ڕووداوە کە ئەمڕۆ ئێمە بە یەکەوە  ٨خەرمانان)

یادیان دەکەینەوە زۆر خاڵی وێکچوویان هەیە. هەر دوو کردەوەی جینایەتکارانە  
کۆم ڕێژیمی  هۆی  ئەم  بە  دووی  هەر  چوون.  بەڕێوە  ئێرانەوە  ئیسالمیی  اری 

پێشێلکردنی   بە  ئێران  سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  جینایەتکارانەیە  کردەوە 
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دوو  هەر  بۆ  بێتەوە  وا  هەر  چوون.  بەڕێوە  دیکە  واڵتێکی  خاکی  سەروەریی 
یستی و دەستدرێژکەرانە، کۆماری ئیسالمی لە بەرزترین ئاستی  تێرۆرکردەوەی  

یستیانە هێرش بوون تێرۆردا نەخشە و پیالنی داڕشتبوو. هەر دووی ئەو کردەوە  
بۆ سەر مێشک و دڵی حیزبی دیموکرات و ڕێبەرییەکەی و ئەستاندنی بە وەجترین 

 .ڕێبەران و تێکۆشەرانی ئەم حیزبە
لە بارێکی دیکەشەوە وێکچوون هەیە لە بەینی ئەو دوو کردەوە دەستدرێژکارانە   

ە تێرۆردا دیتمان ئەم  ی میکۆنووستێرۆریە. هەر وەک لە جەریانی  یستی تێرۆرو  
و ، لێبڕاوی و ئیرادەیەکی بە هێزی  تربوون  ی، چاالک)بووە هۆی( گەرمو گوڕ

دا دروست کرد، هەر وەها  لە نێو تێکۆشەرانی حیزبی دیموکرات و گەلی کورد
تایبەت بە  کورد  گەلی  بەینی  لە  بەرینی  هاوپێوەندییەکی  و  لە  هاوخەمی  ی 

کرد،  دروست  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  گەڵ  لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
ئەمجارەش کردەوەی دڕندانەی کۆماری ئیسالمی لە دژی حیزبی دیموکرات 

نێو ڕۆڵەکانی گەلی کورد لە  دا دروست کردوە. هەمان هاودڵی و هاوخەمیی 
سیاسیی هێزە  بۆ  و  دیموکرات  حیزبی  بۆ  دڵگەرمیی  و  پشتیوانی  ەکان  هەمان 

بەرینی خەڵکی کوردستان  بێزارییەکی  و  نەفرەت  لە گەڵ  و  دروست کردوە 
ی ٢١دا بە هۆی ئەو مانگرتنە گشتییە  کە لە  بەرەوڕوو بووە کە ئێمە لەو داوایانە

 .خەرمانان بەڕێوە چوو، شاهیدی بووین 
ی تێرۆرئێمە هیوادارین خاڵە وێکچووەکانی دیکەش دروست بن. کردەوەی   

ه بە  و میکۆنووس  شەهامەت  هۆی  بە  ئەڵمان،  قەزایی  دەزگای  لێبڕاویی  ۆی 
ئەو   شوێن  بە  کەسانەی  ئەو  هەموو  و  دادوەران  قازییەکان،  ئەرکناسیی 
کە   بوو  ئەوە  ئەویش  کەوتەوە.  لێ  شایانی  نەتیجەیەکی  بوون،  پەروەندەیەوە 

  دا تاوانبار کرا و وەکوو بکوژ، وەکوو ئینسانکوژ ڕێژیمی ئێران لە بەرزترین ئاستی
ناسێندرا. ئێمە لە بیرمانە بە کردەوە و بە تەحقیق سەلمێندرا کە کۆمیتەیەک یا  
مەجمەعێکی بەرز لە ڕێبەرانی ئەو ڕێژیمە هەر لە "وەلیی فەقیه"یانەوە بگرە، لە 
کۆمەڵێک   لە  نێوخۆیان،  وەزیری  لە  دەرەوەیان،  وەزیری  لە  سەرکۆمار، 

کردنی فەرمانی کوشتنی    کاربەدەستی دیکە، دەستیان لە نەخشەکێشان و سادر
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موخالفیان دایە. ئەم دانپێدانانەی دەزگای قەزایی ئەڵمان و دادگای بێرلین وای  
ئاستی  لە  بێ.  بەروڕوو  نێودەوڵەتیی  دژکردەوەیەکی  گەڵ  لە  ئێران  کە  کرد 

دا ڕیسوا بێ. واڵتانی ڕۆژاوایی سەفیرەکانیان لە ئێران بانگ کردەوە  نێودەوڵەتیی
لە والتانی ئورووپا   تێرۆررد النیکەم بۆ ساالنێک دەست لە  و ئێرانیان وا لێ ک

هەڵ بگرێ. ئێمە هیوادارین بە دوای ئەو کردەوەیە تاوانکارانەیە کە لە هەرێمی  
دیکە کۆماری   بەڕێوە چوو، جارێکی  دیموکرات  دژی حیزبی  لە  کوردستان 

لە الیەن  ئیسالمی لە الیەن ناوەندە مرۆڤدۆستەکان، ناوەندە سیاسییەکانی جیهان،  
بە  بکرێ.  ڕیسوا  و  بی  بەرەوڕوو  مەحکوومییەت  گەڵ  لە  گشتییەوە  بیروڕای 
خۆشییەوەش هەر ئێستا دەبینین کە ئەو ناوەندانە و ئەو واڵتانەی وردە وردە لەو  

 .تاوانە گەورەیە وەدەنگ دین ڕوو لە زیاد بوونن 
لە ئێوە    ی میکۆنووس دا، زۆرتێرۆرساڵ لەمەوبەر. بە دوای    ٢٦دەگەڕێمەوە بۆ   
لە خەبات- کەئەوەندە  بوون   بەشدار  بیرە    - دا  لە  باشی  بە  ڕووداوانەتان  ئەو 

بە  بەم کردەوانە،  دا،  بڕیاریان  تێکۆشەرانی گەلی کورد  حیزبی دیموکرات و 
ستاندنی گیانی ڕێبەرانمان، لە خەبات و تێکۆشان نەوەستن. نەک هەر لە خەبات  

بدەن   بڕیار  بەڵکوو  نەوەستن،  تیکۆشان  هاوڕێ و  مەسئولیەتی  و  چەک  و  ئااڵ 
شەهیدەکان و ڕێبەرە شەهیدەکان هەڵنەپەسێردرێن و بە لێبڕاوییەوە ئەو ڕێگایە  
حیزبی   لە  کە  پشتیوانییەک  بە  کوردستانیش  خەڵکی  کات  ئەو  بدەن.  درێژە 
دیموکرات کردی، ئەو پەیامەی پێ داین ئەگەر ئێوە لە سەر ڕێگایەکەتان سوور  

ن. خودی تێکۆشەرانی حیزبی دیموکراتیش ئەو پەیامەیان لە بن، ئێمە پشتیوانتانی
و  دەستێنێ  لێ  ڕێبەرانیان  ئیسالمی  کۆماری  دا  کاتێک  لە  وەرگرت،  خەڵک 
تێکۆشەرانیان لێ دەستێنێ و بێ شەرم و شکۆ لە والتانی جۆراوجۆر پەالمار  

ناکۆکییەکانی  نەهێشتنی  لە  بیر  دەبێ  ئەوانیش  هاوڕێیانیان،  گیانی  ان دەباتە سەر 
بکەنەوە، پیوەندییەکانیان لە گەڵ یەکتر ئاسایی بکەنەوە و لێک نزیک ببنەوە. ئەمە 

خۆی ڕیزەکانی  نێو  لە  دیموکرات  حیزبی  ئەوە  هۆی  بە  یەکگرتوویی  بوو  دا 
وەدەست بێنێتەوە و لە گەڵ هێزە سیاسییەکانی دیکەش ئەو گرژی و ئاڵۆزییانەی  

کە حیزبی دیموکرات و بزووتنەوەی    هەیبوو، نەیهێڵێ و کەمی بکاتەوە. ئەوە بوو
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ڕێگای  درێژەدانی  بە  بمێنێن.  بەردەوام  توانیان  کوردستان  لە  شۆڕشگێرانە 
شەهیدەکان و بە بەهێز کردنی پێوەندیی نێوان کۆمەاڵنی خەڵک و حیزب، ئەو  
ئێمە کۆڵ   ڕێبەرانمان  گیانی  ستاندنی  بە  دا کە  ئیسالمی  بە کۆماری  پەیامەی 

 .یەین نادەین و بە چۆک دانا
ئیستا جارێکی دیکە مێژوو دووپات بۆتەوە. زەبرێکی گەورە لە حیزبی        

و کەسە   تێکۆشەران  و  ڕێبەران  لە  و کۆمەڵێک  دراوە  کوردستان  دیموکراتی 
یەکەم  وەکوو  ساتەکانەوە  یەکەم  لە  کە  ئەوەی  ئەستیندراوە.  لێ  بەوەجەکانی 

بە خەڵکی کوردستانیان    پەیام ڕێبەرانی حیزبی ئێمە و تێکۆشەرانی حیزبی ئێمە
داوە و بە کۆماری ئیسالمیشیان ڕاگەیاندوە، ئەوەیە کە ئەم جۆرە زەبرانە ئێمە بە  
چۆک داناهێنێن. لە سەر خەبات و تیکۆشان تاوەدیهێنانی مافەکانی گەلەکەمان، 
حیزبی   دەبین.  بەردەوام  ئیسالمی  کۆماری  خوێنڕێژی  ڕێژیمی  ڕووخاندنی  تا 

ە لە هەڵگرتنی زامی گەورە و کارەساتی گەورە، بەاڵم دیموکرات مێژووەکەی پڕ
بە چۆک دانەهاتوە. ئەمجارەش بە دڵنیاییەوە حیزبی دیموکرات و تێکۆشەرانی 
گەلی کورد و هێزە سیاسییەکانی دیکە بەم جۆرە پەالمارانە چاوترسین نابن و  

ی لە سەر ڕێگاکەیان بەردەوام دەبن تا ئەو کاتەی کە ئامانجی شەهیدەکان وەد
 .دێنن 

بێجگە لەوەی کە ئێستا دەبێ ئەو پەیامە بدەین ڕاستییەکەی ، پێم خۆشە بچمە   
بۆ ئەو کردەوە   پەنای  بچمە سەر ئەو هۆکارانە کە بۆ چی کۆماری ئیسالمی 
  وەحشیانەیە برد. ئێوەش دەزانن کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بە تایبەتی ئێستا 

خۆی بەرەوڕووە. یانی لە مێژووی لە نێوخۆی دا لە گەڵ قەیراناویترین دۆخی  
کۆماری ئیسالمی دا هیچ کات بە قەت ئێستا ئەوەندە لە نێوخۆ لە گەڵ قەیرانی 

نێودەوڵەتی نەبووە. جۆراوجۆر و لە دەرەوەش لە گەڵ گوشاری  دا، بەرەوڕوو 
دا دیومانە لە ئەمە وای کردوە ئێعترازاتێکی بەرین کە ئێمە لە یەکساڵی ڕابردوو

ە شارە جۆراوجۆرەکانی ئێرانەوە بەرەوڕووی ئەو ڕێژیمە بۆتەوە.  الیەن خەڵک ل
هەر   نەک  نەبووە،  بۆیان  واڵمێکی  نەک  سەرکوت  لە  بێجگە  ڕێژیمە  ئەو  بەاڵم 
نەیتوانیوە کێشەکان چارەسەر بکات، دوای ئەوەی ئەمریکا لە بەرجام چووە دەر  
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دەی دیکەش  و ئەو گوشارانەی سەرلەنوێ لە سەر ئێران زیندوو کردنەوە، ئەوەن
فشاری  ژیر  کەوتووەتە  دیکەش  ئەوەندەی  و  تەنگانە  کەوتووەتە  ڕێژیمە  ئەو 

 .دەرەکی و لە ژوورەوەش کێشەکانی هەر ڕوو لە زیادبوونن 
ڕێژیمی ئێران بۆ ڕاکێشانی سەرنجی خەڵک و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ الی    

ەرکوت  دەرەوەی سنوورەکانی و، بۆ ئەوەش لە ژوورەوە بە ڕاحەتی بتوانێ س 
بکا، لە دەرەوەی سنوورەکانی دەیهەوێ مانۆڕ بدا. لە الیەک بۆ ئەوەی بە خەڵک 

دا بگرن و بڵێ کە ئێمە لە ژێر هەڕەشەی دەرەکی داین و پێویستە دان بە خۆتان
هیچتان نەوێ، لە الیەکی دیکە بۆ چاوترساندنی خەڵک و چاوترساندنی هێزەکانی  

رەکانی بە دڕندانەترین شێوە توند و  ئۆپۆزیسیۆن، دەیهەوێ لە دەرەوەی سنوو
تیژی بنوێنێ. لەو الشەوە کە بە بۆنەی دەخالەتی لە واڵتانی ناوچە دا کەوتووەتە  
ژێر گوشار، دیسان بڵی ئەمن هەم و عەرزی ئەندام دەکەم و ئەوەتا لەو ناوچەیەدا  

 .قودرەتنەمایی دەکەم
ستان لە تەواویەتی  ئەمانە لە الیەک و لە الیەکی دیکەشەوە بزووتنەوەی کورد 

کۆماری  خۆی ڕوانگەی  لە  تایبەتی،  بە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  و  دا 
ئەم  دەزانێ  چونکە  ڕێژیمە.  ئەو  حاکمیەتی  بۆ  مەترسیەکن  ئیسالمییەوە، 

دارن، ئەوەندە خاوەن پوتانسیەلن، ئەوەندە بزووتنەوەیە و ئەم حیزبە ئەوەندە ڕیشە
الوازبوو هەر  لە  کە  پشتیوانن  مەرکەزیخاوەن  دەوڵەتی  ئاسانی نێکی  بە  دا، 

دەتوانن کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان ڕێک خەن و کۆتایی بە تەمەنی ئەو ڕێژیمە 
دا دوو پیالنی گەورە لە دژی بێنن. شۆخی نیە ئێمە دەبینین لە ماوەیەکی کەم

تەقینەوەیەکی   شاهیدی  لەمەوبەر  ساڵ  دوو  چوون.  بەڕێوە  دیموکرات  حیزبی 
لە دژی حیزبی دیموکرات کە کۆمەڵێک لە تێکۆشەرانی لێ    یستی بووین تێرۆر

ئەستاندین. ئەویش وەک ئەم هێرشەی ئەمجارە هەدەفێکی کۆمەڵکوژانەی هەبوو،  
وێڕای زەبروەشاندن لە حیزبی دیموکرات دەیەویست هەر چی زیاتر تێکۆشەران  

اری  لە ئێمە بستێنێ و شەهیدیان بکا. هەمووی ئەوانە بوون بە هۆی ئەوە کە کۆم
ئیسالمی لە دەرەوەی سنوورەکان بکەوێتە سەرکوتکردن و دڕندەیی نیشاندان و  
بۆ یەکەم جار لە دژی هێزەکانی ئوپۆزیسیۆنی کورد لە دەرەوەی سنوورەکان 
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مووشەکی دوورهاوێژ بە کار بێنێ، بە مووشەک زەبریان لێ بوەشێنێ. لە الیەکی  
سییەکانی کورد لە زیندانەکانی  دیکەوە هەر لەو رۆژە دا کۆمەڵێک لە بەندییە سیا 

 .ئەو ڕێژیمە دا ئێعدام بکا و گیانیان لێ بستێنێ
ئەو دڕندەییە کە هاوکات نیشانی دا بۆ ئەوە بوو بە تەواوی خەڵکی کوردستان  

دا ڕابردووە، مەرعووب بکا، بەاڵم ئیستا کە حەوتوویەک بە سەر ئەم کارەساتە
بە جۆرێکی دیکە بەرەوڕووی ئەو   ئێمە دیتمان هێزە سیاسییەکان و گەلی کورد

تاوانە دڕندانەیەی کۆماری ئیسالمی بوونەوە. لە جیاتی ئەوەی چاوترسێن بن ،  
لە جیاتی ئەوەی  سەریان بەرنەوە نێو قاپێلکی خۆیان و بێدەنگ بن، جارێکی  
حیزبی   ئەسلیی  رووگەی  کە  کوردستان  خەڵکی  کردەوە  ڕوویان  دیکە 

سیا هێزە  و  کوردستان  یەکەم دیموکراتی  لە  وەک  هەر  و  دیکەن  سییەکانی 
بەیاننامەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان دا هاتبوو، خەڵکی  

ی خەرمانان بداتەوە. دواتریش  ١٧کوردستان دەبوایە واڵمێکی شیاو بەو تاوانانەی  
کە بە خۆشیەوە ئەو هاودەنگییە لە نیو هێزە سیاسییەکان دا دروست بوو، ئێوە 

ئێرانیش   دەبینن کە ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی  بەیاننامەی  دا  لە 
داوا لە خەڵکی کوردستان دەکرێ کە بۆ ئەوەی کۆماری ئیسالمی نەتوانێ چی  
تیکۆشەرانی   گیانی  نەتوانێ  بدا،  سیاسییەکان  بەندییە  کوشتنی  بە  درێژە  دیکە 

واڵمێکی   پێویستە   ، بستێنێ  دڕندانەیە  شێوەیە  بەو  کورد  ددانشکێنی  گەلی 
ی خەرمانان بەڕێوە چوو، ئەو واڵمە  ٢١بدرێتەوە. ئەو مانگرتنە گشتیە کە رۆژی  

باتی   لە  ئێمە  خەڵکی  بۆیە  دایەوە.  کوردستان  خەڵکی  کە  بوو  ددانشکێنە 
چاوترسێن بێت، ئەوەی ئەرکیان بوو ئەنجامیان دا. دەبوو نیشانی بدەن کە حیزبی  

ئەوا کورد،  گەلی  تیکۆشەرانی  و  بەندیی  دیموکرات  وەکوو  زیندان  لە  نەی 
دەکرێن و بە   تێرۆرسیاسیی ئیعدام دەکرێن، ئەوانەی لە دەرەوەی سنوورەکان  

مووشەک و بە بۆمب گیانیان لێ دەستێندرێ، ڕۆڵەی ئەوانن و ئەو خەڵکە پشتیان  
تێ ناکا. دەبوو بە کۆماری ئیسالمی بسەلمێنن کە ئەم ڕێژیمە پێگەی نیە لە نێو  

 .اخەڵکی کوردستان د
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ساڵە ئەو خەڵکە سەرکوت دەکا، بێجگە لە ڕۆژڕەشی و بێجگە    ٤٠ڕێژیمێک کە   
لە بێبەشی هیچی دیکەی بۆ نەهێناون، بەم حالەش ڕۆژ نیە رۆڵەکانی ئێعدام نەکا،  
ڕۆژ نیە تاوان دژی تێکۆشەران ئەنجام نەدا، تەنانەت خەڵکێک کە کاری سیاسی 

یان لێ نەستێنێ. بۆ؟ بەو ناوە کە ناکەن، خەریکی ژیانی ئاسایین، ڕۆژ نیە گیان
کاری قاچاغ دەکەن! چونکە کۆڵبەری دەکەن و بە سەختترین شێوە ژیانی خۆیان  
بەڕێوە دەبەن، بە ئاسانی لە الیەن ئەو ڕێژیمەوە گیانیان لێ دەستێندرێ. دەبوایە  
خەڵکی کوردستان واڵمێکی شیاو بەو تاوانە گەورانە بداتەوە و ئەم والمەشیان 

 .دایەوە
هاوکاریی   ناوەندی  وەک  چ  و  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  وەک  چ  ئێمە 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران و بە گشتی وەک هێزە سیاسییەکانی دیکە بە بۆنەی  
ئەو بەدەنگەوەهاتنەی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، بە خۆشیەوە دەتوانین بڵێین  

بنەما بڵێم  دەتوانم  کرا.  دڵەکانمان  ئاوپڕژێنی  و  هەموومان  شەهیدەکانیش  ڵەی 
بەندیخانەکانی کۆماری   لە  ئازیزێکیان  ئەو کەسانەی  و هەموو  بریندارەکانیش 
ئیسالمی یا لە هەرێمی کوردستان و لە قەاڵی دیموکرات دا لە دەست دابوو، 
بەم بەدەنگەوەهاتنەی خەڵک ڕۆحیەیان چووە سەرێ، برینەکانیان تا ڕادەیەکی  

ە بۆ دنیا دەرکەوت کە حیزبی دیموکرات  زۆر ساڕێژ بۆوە، چونکە جارێکی دیک
پشتیوانیی   هەیە.  دا  خەڵکەکەیان  نێو  لە  ڕێشەیان  دیکە  سیاسییەکانی  هێزە  و 
خەڵکەکەیان هەیە و هەڵگری ویست و داخوازەکانی خەڵکی کوردستانن بۆیە  
خەڵکیش پشتیوانییان لێ دەکا. کۆماری ئیسالمی کە دەیویست وا نیشان بدا ئەو 

ۆ نەماون و لە دەرەوەی سنوورەکانیش نایانهێڵێ، بەاڵم واڵمێکی  حیزبانە لە نێوخ 
هێزە  و  دیموکرات  حیزبی  کە  دەرکەوت  وەرگرتەوە.  پێچەوانەی  زۆر 
سیاسییەکانی دیکە ڕێشەیان لە نیو خەڵکی کوردستاندا هەیە. پێگەی ئەسلییان  
دڵی   نێو  لە  بەاڵم  بێت  وێران  داروپەردووی  لێرە  حیزبە(ئەگەر  )ئەم  ئەوێیە. 

  .دا زیندوو دەبێتەوەخەڵکی
ئێمەش پەیاممان لە خەڵکەکەمان وەرگرت. ئەوان کە بە شێوەیەکی زۆر بەرین  
پارێزگەی  چوار  هەر  لە  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  سەرانسەری  لە  گشتگیر  و 
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ڕۆژهەاڵتی کوردستان، لە دەیان شاردا لە ژێر سەرنێزە و هەڕەشە و گوشاری 
ە دەنگمانەوە کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی و هێزە سەرکوتکەرەکانیان دا، ب

هاتن، بە جێ هێنانی ئەرکی خۆیان بوو، ئەرکی خۆیان جێ بەجێ کرد و بە 
داخست،   بازاڕیان  و  دوکان  هاتن.  سیاسییەکانەوە  هێزە  بانگەوازی  پیر 
شەقامەکانیان بایکۆت کرد. پەیامی ئەوان جگە لەوەی هاودەردی و هاوخەمی  

کراوان کە ڕۆڵەکانیان  بوو لە گەڵ حیزبی دیموکرات و لە گەڵ بنەماڵەی بەند
و چاالکانی   سیاسییەکان  هێزە  ئێوە  ئەگەر  بوو کە  تێدا  ئەوەشی  ببوو،  شەهید 
سیاسی و مەدەنی لە نێوخۆ و دەرەوە ئاوا یەکگرتوو و ئاوا هاودەنگ بن، ئێمەش  

 .بە دەنگتانەوە دێین 
بە    دیموکراتی کوردستانەوە  سیاسیی حیزبی  دەفتەری  لە الیەن  دەتوانم  من  

ییەوە بڵێم ئێمە ئەو پەیامەمان وەرگرتوە و خۆمان بە ئەرکدار دەزانین کە  لێبڕاو
بە پێشوازییەوە بچین. هەروا کە لە پێشوودا کارمان کردوە بۆ ئەوەی لە بەینی  
هێزە سیاسییەکانی کوردستاندا پێوەندییەکی باش هەبێ و هاوکاری هەبێ و لەو  

هاتوودا زۆر لەوە زیاتر کار بۆ بارەوە زۆرترین مایەمان لە خۆمان داناوە، لە دا 
ئەوە دەکەین. پێمان وایە لە بەرامبەر دوژمنێکی دڕندەی وەک کۆماری ئیسالمی  
دا دەبێ یەکگرتوو بین، هاوخەبات بین و چەندی بکرێ ڕیزەکانمان لێک نزیک  

 .بکەینەوە
پەیامیکی دیکە کە وەرمان گرتوە ئەوەیە کە ئێمە هەتا خۆڕاگرتر بین، هەتا   

دا، خەڵکەکەمان  ئامانجەکانی گەلەکەمان  پێناوی  لە  بدەین  قوربانیی گەورەتر 
شەرایەتێک ڕۆژهەاڵتی  لەهەر  نێوخۆی  لە  جگە  دەکا.  لێ  پشتیوانیمان  بێ،  دا 

هاودەنگییە   و  هاوخەمی  ئەو  شاهیدی  ئێمە  کە  ئاشکرایە  کوردستان  و  بەرین 
بووین، لە یەک بە یەکی ئەو واڵتانەی کە کوردەکانیان لێ دەژین، بە تایبەتی  
کوردانی رۆژهەاڵت، شەپۆلێکی گەورە لە هاوخەمی و هاودەردی وەڕێ کەوتوە 
بۆ مەحکوومکردنی ئەو تاوانانە، بۆ لەقاودانی کۆماری ئیسالمی و بۆ پشتیوانی  

سیاسییەکانی دیکە. دوای ئەو ڕووداوەش    کردن لە حیزبی دیموکرات و هێزە
کە بە سەر حیزبی دیموکرات و بە سەر بەندییە سیاسییەکان هاتوون، پێمان وایە  
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دەبێ نەک هەر لە خەبات سارد نەبینەوە، پێویستە زۆر گەرم و گوڕتر لە پێشوو،  
لێبڕاوانەتر لە پێشوو کار بکەین بۆ ئەوەی ئامانجی شەهیدەکانمان وەدی بێ. بۆ 

بە  ئە هەست  نەتەوەکەمان  و  سەربەرز  خۆمان  بۆ  و  ناهومێد  دوژمنانمان  وەی 
سەربەرزی بکا و هەست بەوە بکا کە خوێنی شەهیدەکانیان بە فیڕۆ نەچووە. کە  
وایە پەیامی حیزبی دیموکرات بۆ ئێوە دوای ئەو ڕووداوەش ئەوەیە کە پشتیوانی  

 .بن، چونکە لێبڕاوە ئەم ڕێگایە هەتا سەر ببڕێ
دا لە پەنامان بوون،  خۆشحاڵین کە هێزە سیاسییەکانی دیکەش لەم ڕووداوەئێمە   

هاوخەممان بوون. هیچ کات ئەو هاوپێوەندییە ی ئێستا لە بەینمان دا دروست  
بیپارێزین.  دەدەین  توانای خۆمانەوە هەوڵ  بە هەموو  ناکەین و  بیری  لە  بووە، 

ستەکان دا زۆر کار بکەین.  دا پێمان وایە دەبێ لە هەموو ئابەاڵم لە عەینی کات
لە نێوخۆی والت خەڵکەکەمان پێویستە بە شێوەی مەدەنی، بە شێوەی نافەرمانیی  
ئەوەی کۆماری  بۆ  وەربگرن  پێشێ کەلک  بێتە  مەجالێک کە  لە هەر  مەدەنی، 
ئیسالمی دڵنیا بێ خەڵکی ئێمە هەر وەک تا ئێستا لە مەیدان دابووە و بێ تەفاوەت  

دا بە جێی دەگەیەنێ. چونکە  ە جێ هێناوە، لە داهاتووشنەبووە و ئەرکی خۆی ب 
پێمان وایە کۆماری ئیسالمی تا پتر خۆی لە گەڵ بێ داهاتوویی بەرەوڕوو ببینێ  
پتر پەنا بۆ ئێعدام  دەبا، پتر پەنا بۆ کۆشتار و تاوان  دەبا و،  بە دووری نازانین  

نێوخۆی واڵت و چ لە دەرەوەی سنوورە لە  کان لە سەر  لە داهاتووش دا چ 
نێوخۆی  تێرۆر لە  بێ.  بەردەوام  تاوانی گەورە  لە سەر  بەندکردن و  ، کوشتن، 

لە  ئەرکەی  ئەو  و  دابێ  مەیدان  لە  دەبێ  ڕۆژهەاڵتی کوردستان خەڵکەکەمان 
 .پێشیانە بیزانن و جێبەجێی بکەن 

دەگەینە   تا  بین  هاوکار  یەکتر  گەڵ  لە  پتر  دەبێ  سیاسییەکان  هێزە  وەکوو 
توانین بە یەکەوە بەرەیەک پێک بێنین بۆ هاوخەباتیمان. تا ئەو  جێگایەکی کە  ب

کاتیش دەبێ لە هیچ هاوکارییەک لە گەڵ یەکتر درێغی نەکەین. ئەو خەڵکەش  
کە لە دەرەوەی واڵتن، کوردەکان بە گشتی و بە تایبەتی کوردەکانی ڕۆژهەاڵتی 

رد بن کە  کوردستان دەبێ هەر وا یار و یاوەری بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی کو 
 .لە سەختترین شەرایەت دا بڕیاری داوە بەردەوام بێ و شێلگیر بێ و کۆڵ نەدا
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رابردوو ڕۆژانی  لە  چاالکیانەی  ئەو  هەموو  بۆ  دادەنێم  ڕێز  بۆ من  دا 
و  دیموکرات  حیزبی  گەڵ  لە  هاوخەمی  بۆ  و  تاوانانە  ئەو  مەحکوومکردنی 

ۆ ئێوە کە تەشریفتان  بنەماڵەی شەهیدەکان بەڕێوە چوون. ڕێز و سپاسم هەیە ب 
دا بەشدارن و لە گەڵ حیزبی دیموکرات و لە گەڵ  هێناوە و ئەمڕۆ لەم بۆنەیە

بنەماڵەی بەندییە سیاسییە ئێعدامکراوەکان، لوقمان و زانیار مرادی، رامین حوسێن  
شەهیدەی دیکە    ٣پەناهی و کەماڵی ئەحمەدزادە کە ئەویش دوو ڕۆژ دوای ئەو  

ییەوە گیانی لێ ئەستێندرا و شەهید کرا. لە سەرەتاوە لە الیەن کۆماری ئیسالم
باسم کرد کە ئەمڕۆ دوو بۆنەمان هەیە، یادی شەهیدانی میکۆنووس )شەهیدانی 

ی خەرمانان دا، ئەوانەی ١٧ی بێرلین( و یادی تازەترین شەهیدەکانمان لە  تێرۆر
لە  و  کۆیە  لە  ئەستێندرا  لێ  گیانیان  ئیسالمییەوە  کۆماری  لەالیەن  کە 

بە  ب دا. جارێکی دیکە وێڕای ڕێز و ساڵو و  ئیسالمی  ەندیخانەکانی کۆماری 
جێهێنانی پەیمانی وەفا بەرامبەر شەهیدەکان، و نوێکردنەوەی هاوخەمی لە گەڵ  

 .بنەماڵەکانیان، ئاواتی چاکبوونەوە بۆ بریندارەکان دەخوازم
شتیی  ئێمە ئەو ئامۆژگارییانەی کاتی خۆی د.سادق شەرەفکەندی، سکرتێری گ 

حیزبی دیموکرات لە چلەی شەهیدبوونی قاسملووی ڕێبەردا دووپاتی کردنەوە، 
ئێمە پێیان لە سەر دادەگرینەوە. قسەکەی د.سادق شەرەفکەندی ئەوە بوو کە "با 

دا و بە الوانی کورد، کوڕ و کچ باش بزانن کە ژیان لە ئەسیری و ژێر دەستی
قیمەتە و، لە بەرامبەردا هەڵمژینی  سەر شۆڕی و شەرمەزارییەوە چەندە بێ قەدر و  

هەوای پاک و بێگەردی سەربەرزی و ئازادی چەندە خۆش و دڵڕفێن." میللەتی  
کورد سااڵنێکی زۆرە بڕیاری داوە بە سەرشۆڕی و بە زەبوونی، بە ژیردەستی  
نەژی. لە پێناوی ئەو ئازادژیان و سەربەرزژیانەدا زۆرترین قوربانیی داوە. ئێمە  

دا هەر چی کەمتر بن، بەالم ئەگەر ن قوربانییەکانمان لە داهاتووئارەزوو دەکەی 
بمانەوێ ئازاد بژین، بمانەوێ هەموو ڕۆژێ ڕێژیمێکی دڕندەی وەکوو کۆماری  
ڕۆژێ   هەموو  بستێنێ،  لێ  کەسەکانمان  ئازیزترین  گیانی  نەتوانێ  ئیسالمی 

وەک هەموانمان  دەبێ  نەکا،  تەحقیر  جۆراوجۆر  شێوەی  بە  وو میللەتەکەمان 
تیکۆشەرانی   وەکوو  و  سیاسییەکان  لە ڕیزی حیزبە  تەنیا  هەر  نەک  نەتەوەیەک، 
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ئەحزابی سیاسی، بەڵکوو بە گشتی وەکوو تاکی نەتەوەی کورد، دەبێ هەموانمان  
دا بەشدار بین. هەر کەس لە هەر شوینێک چیمان لە دەست دێ بیکەین لە خەبات

وەکوو نەتەوەی کورد کە  بۆ ئەوەی دەورانی ڕۆژرەشیی نەتەوەیەکی گەورەی  
دا، لە هەموو شتێک دا  دا، لە هونەردا، لە مەدەنییەتنیشانی داوە لە شارستانیەت

گەل   لە  ڕۆژانە  چی  کە  نیە،  لەدواتر  و  پێشترە  لە  دەوروبەری  میللەتانی  لە 
و لە دەستدانی ڕۆڵەکانی بەرەوڕوویە. ئێمە ئەو ئامۆژگارییانە  تێرۆرسووکایەتی و  

یدمانەوە، لە هاوسەنگەرانی شەهیدمانەوە، کە سااڵنێکی زۆرە لە  لە ڕێبەرانی شەه
نزیکەوە کارمان لە گەڵ کردوون، و هەر یەکەی ئوستوورەیەک بوون لە خەبات 
و خۆڕاگری، لە پاکی و دڵسۆزی و وەفاداری بۆ نەتەوەکەمان، ئەوانەیان لێ  

ۆرە زەبرانە  فێربووین کە دەبێ لە مەیدان دابین، دەبێ خۆڕاگر بین، دەبێ ئەو ج 
هەر ئەندازەش بە ژان بن، نەمانچەمێننەوە تا بتوانین ئااڵی ئەوان بە شەکاوەیی  
ڕابگرین، نەهێڵین چەکی ئەوان بکەوێتە زەوی و ڕێگایەک کە لە بەردەممانە بە  

 .سەربەرزییەوە درێژەی بدەین 
  من دڵنیام بە پشتیوانیی و بە هاوخەمیی هەمووی ئێوە لەم واڵتە و لە واڵتانی  

هێزە  نێوان  یەکگرتوویی  و  یەکڕیزی  بە  کوردستان،  نێوخۆی  لە  و  دیکە 
سیاسییەکان ئێمە ئەو ڕۆژگارەش تێپەڕ دەکەین و کۆماری ئیسالمی کە ئێستا بە  
هەموو جۆرێک دەیهەوێ خۆی بە سەرکەوتوو نیشان بدا و چنگ و ددان و  

ب کردووە،  دروست  خۆی  بۆ  کێشانەی  هەمووە  بەو  دەدا،  نیشان  ەو قودرەت 
هەمووە بی لیاقەتی و نەزانکارییەی کە لە بەڕێوەبردنی حاکمیەت دا لە خۆی  
هێناوە، سااڵنی کۆتایی   پێک  ئێرانی  بۆ خەڵکی  بەو دۆخەی کە  داوە،  نیشانی 

دا بین، هاوپشت و تەمەنی خۆی تێپەڕ دەکا. گرنگ ئەوەیە کە ئێمە لە مەیدان
 .هاوخەباتی یەکتر بین 

تنتان،سپاس بۆ هاوخەمیتان. ڕاستییەکەی من بە  جارێکی دیکە سپاس بۆ گوێگر
ناخۆش بۆنەیەکی  لە  ئەگینا  دابڕا  نزیکەی  ملم  بەوەجترین    ٢٠دا کە  لە  کەس 

تێکۆشەرانی گەلی کورد کە زۆربەیان لە هاوڕێ نزیکەکانم بوون شەهید بوون،  
دا هەبووە، داوای قسەکردن بۆم هاسان نیە. ئەگەر کەموکووڕییەک لە قسەکانم
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دن دەکەم.  من نایشارمەوە کە زۆر پەرێشانی لە دەستدانی ئەو هاوڕێیانەم. لێبوور
ئێمە نەک بە فرمێسک هەڵوەراندن و دەستەو ئەژنۆ  باوەڕم بەوە هەیە کە  بەالم 
دامان،  بەڵکوو بە بەردەوامبوون لە سەر ڕێگاکەیان، بە ڕاستکردنەوەی قامەت  

خۆمان   وەفای  و  سۆز  دەبێ  ڕێگاکەیان  درێژەدانی  شەهیدەکانمان  و  بەرامبەر 
 .بسەلمێنین 

ساڵو و ڕێز بۆ هەموو الیەکتان و سوپاس کە گوێتان لە قسەکانم گرت. جارێکی  
و   هاودڵی  بەو  بتوانین  بەردەوامیمان  و  یەکگرتوویی  بە  کە  هیوایە  بەو  دیکە 
هاوخەباتە نەتەوەییە کە دروست بووە، بتوانین لە ئاستی شەهیدەکانمان رووسوور  

 .ەکانیان وەدی بێنین بین و ئاوات
 



 

 

 
 
 

 داقۆرتێکی گەورە لە بەردەم ڕێژیمی ئێران 
 

کۆماری  ڕاپۆرت  کە  ئێران  ڕێژیمی  بارەی  لە  ئەمریکا  دەرەوەی  وەزارەتی  ی 
دا یزمی جیهانی دەناسێنێ و هەر لەم مانگەتێرۆرئیسالمیی ئێران وەک پشتیوانی  

ئەمڕۆ) قسەکانی  بۆوە،  لە  ٢١/٩/٢٠١٨باڵو  ئەمریکا  باڵوێزی  هیلی”  “نیکی  (ی 
اری ئەمریکا، ی هاتەسەر. هاوکات دۆنالد ترامپ، سەرکۆمیشئەنجومەنی ئاسایش

لە   ئاسایش  ئەنجومەنی  بۆ خۆی سەرپەرستیی کۆبوونەوەی  رای گەیاندوە کە 
 .دەگرێتە ئەستۆ   -کە حەوتووی داهاتوو پێک دێ-وەندی لە گەڵ ئێران داێ پ

یزم،  تێرۆری سااڵنەی ئەمریکا لە بارەی  ڕاپۆرتقسەکانی ئەمڕۆی نیکی هیلی و  
نیا لە سەر کەیسی ناوکی کێشە  دەری دەخەن کە ئەمریکا لە گەڵ ئێران هەر تە

و ناکۆکی نیە، بەڵکوو لە سەر چەکی مووشەکی و دەستێوەردانەکانی ئەو ڕێژیمە  
لە   پشتیوانی کردنی  و،  ناوچە  یستییەکانیش، کێشەی جیددی  تێرۆر  گرووپەلە 

 .هەیە
لە کاتی دەرچوونی ئەمریکا لە پەیماننامەی بەرجام، کۆماری ئیسالمی دڵی بە 

وان ئەمریکا و ڕێژیمی ێ خۆش بوو کە پشتی بگرن و لە ن   اییئورووپواڵتانی  
واڵتە   لە  هێندێک  ئەوەی  گەڵ  لە  بەاڵم  بژێرن.  هەڵ  ئیسالمی  ئێران، کۆماری 

بەڵێنێکی لەو چەشنەشیان دا، کاتێک زانیان ئەمە لە ڕووی    ئورووپاگرنگەکانی  
ەدا ئەو ڕێژیمە  ئابوورییەوە، چەندە بە زیانیانە، بەڵێنەکەیان نەبردە سەر.لەو ماوەی

و   ئابووری  شوێنەوارە  شکێنی  پشت  قورسایی  ژێر  لە  نەیتوانیوە  هەر  نەک 
بەرجام و دەستپێکردنەوەی گەمارۆکانی  نیە بازرگا لە  ئەمریکا  کانی دەرچوونی 
بێتەوە، بەڵکوو هەتا دێ پتر تێیاندا  نوقم دەبێ. بەو حاڵەشەوە )شڕی و    ڕاست

و  سیاسی  ناڕەزایەتیی  بوونی  سەرڕێژ  و،  الیەک  لە  ئابووری  دۆخی  وێرانیی  
دیکەش   کێشەیەکی  بەرەوڕووی  دەبێ  دیکە(  الیەکی  لە  خەڵکیش  ئابووریی 
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ئەمریکا بەرەوڕوو   دا، هەر بە تەنیا لە گەڵبێتەوە. کێشە و ملمالنێیەک کە لەویان
و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بەرژەوەندێکیان    ئورووپایینیە. لەم کێشەیەدا، واڵتانی  

ەش ڕووسیە و چین  ای دا بن. )لە دەرەوەی ئەو جۆگرافی نیە لە گەڵ ڕێژیمی ئێران
 .(دەمێنن کە لەنگەر بۆ  ئەو ڕێژیمە ڕابگرن کە ئەمەش ناتوانێ هەتا سەر بێ

ەسەرشەقامی خەڵکی شارەکانی ئێران دژی کۆماری جاری پێشوو لە کاتی هاتن
ازی، ئەمریکا ڕئیسالمی و توند و تیژی نواندنی ئەو ڕێژیمە بەرامبەر خەڵکی نا

پشتیوا ئەمە  ئاسایش.  ئەنجومەنی  بردە  پرسەی  لە ەینیئەو  بوو  دیار  سیاسیی  کی 
می مافەکان و داخوازەکانی ئەو خەڵکە وەزاڵەهاتوە. بەالم زۆر لە والتانی ئەندا

ئەنجومەنی ئاسایش دژی هەڵوێستەکەی ئەمریکا وەستانەوە و سەرکوتی خەڵكی  
شاری ئێرانیان بە کێشەی خۆیان و ئەنجومەنی ئاسایش    ١٠٠ناڕازیی زیاتر لە  

یزمی جیهانی  تێرۆرنەزانی. بەاڵم هاسان نیە کێشەی پشتیوانیی ڕێژیمی ئێران لە  
ڕۆژ واڵتانی  لە  ڕێژیمە  ئەو  دەستێوەردانەکانی  نێوەو  و،   ڕاستهەاڵتی 

هەڕەشەکانی بۆ سەر هاوپەیمانانی خۆیان و بەرژەوەندەکانیان لەو ناوچەیەش،  
و بگرن  بەکەم  ئێران   ،هەر  ڕێژیمی  بەرامبەر  ئەمریکا  تێهەڵپێچانەکانی  دژی 

بوەستنەوە. هەموو نیشانەکان پێمان دەڵێن کۆماری ئیسالمی قۆرتی گەورەی لە  
چۆن لەم قۆرتە گەورە دەرباز دەبێ؟ واڵمەکەی  پێشن. کۆماری ئیسالمیی ئێران،  

مەبەستی   بە  ئیرادەیەکی جیهانی  پێکهێنانی  بۆ  ئەمریکا  لە گرەوی سەرکەوتنی 
بێ   بەاڵم  دایە.  یاغیگەرییەکانی  بە  کۆتاییهێنان  و  ڕێژیمە  ئەو  ملکەچکردنی 

ش، تێکەوتنی کۆماری ئیسالمی لە گەڵ نیەدروستبوونی خێرای ئەو ئیرادە جیها
 .ی شێلگیر و لێبڕاوی سەردەمی ترامپ، هاسان نیەئەمریکا

(   ٢٢/٩/٢٠١٨،وکورد )ماڵپەڕی کوردستان  
 



 

 

 
 
 

نەیاران لە دەرەوەی واڵت و  ی تێرۆرقۆناغی نوێی 
 پێویستیی بەرپەرچدانەوەی 

 
و بۆمبدانانەوە و مووشەکباران دژی   تێرۆردا، جگە لە  لەو چەند ساڵەی دوایی

تی کوردستان لە هەرێمی کوردستان کە  اڵبنکە و تێکۆشەرانی حیزبەکانی ڕۆژهە
بە داخەوە شەهید و برینداربوونی دەیان تێکۆشەری سەر بە حیزبی دیموکراتی  

یستی لە  تێرۆرکوردستان و حیزبەکانی دیکەی بە دواوە بووە، چەندین چاالکیی  
بە هۆی بەکرێگیراوانی کۆماری ئیسالمی و دامەزراوەکانی    ئورووپاییواڵتانی  

ڕێژیم بەو  کردەوە  سەر  لەو  هێندێک  بەداخەوە  چوون.  بەڕێوە  یستییانە  تێرۆرە 
ئامانجەکانیان پێکاوە و بوونە هۆی کوشتنی چەند کەسێک لە نەیارانی ئەو ڕێژیمە  
لە دەرەوەی واڵت. ژمارەیەکیشیان کەوتوونە ژێر چاوەدێڕیی  پۆلیس و دەزگا  

ە، بێلژیک و ئەلمان  وەک هولەند، فەرانس  ئورووپاییئەمنیەتییەکانی  چەند واڵتێکی  
کە هیچ گومانێک لە بەستراوەییان بە    -و، ئەو کەسانەی دەستیان تێدا هەبوون

 .گیراون -دا نەبووە نوێنەرایەتی و باڵوێزخانەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران
ماوەی   لە  هەر  هولەند  واڵتی  ڕابردوودا    ٣-٢لە  هۆی    ٢ساڵی  بە  کەس 

“عەلی    -١لێ ئەستێندراوە کە بریتین لە:    یستەکانی کۆماری ئیسالمی گیانیانتێرۆر
)ناسراو بە ئەحمەد  ″“ئەحمەد مەوال ئەبو ناهز  -٢و    ٢٠١٥موعتەمید” لە دیسامبری  

. ئەم ڕۆژانەش ڤیدیۆی کەسێکی بە توندی بریندار ٢٠١٧ی نوامبری٨نیسی( لە  
یی”، لە ڕووەزا ناڕو لێدراو کە چاالکێکی سیاسیی بەلووچە بە ناوی ”  محەمەد  

دا ئەم دەست و ئەو دەست دەکا. بە قسەی ئەو چاالکە  ە کۆمەاڵیەتییەکانتۆڕ
پێی  بە  ئێران  ڕێژیمی  جاسووسییەکانی  دەزگا  بەکرێگیراوی  چەند  بریندارە، 
چەقۆ   و  دەمانچە  بە  و  دیاریکراو  شوینێکی  دەکەنە  بانگ  ناوبراو  نەخشەیەک 
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دەستانیان ڕزگار    هێرشی دەکەنە سەر، کە  دیارە ناوبراو بە نیوەگیانی، خۆی لە
 !دەکا

بۆمبدانانەوەی   پیالنی  بارەی  لە  زانیارییانەی  ئەو  بەو  تێرۆربەاڵم  یستەکانی سەر 
ڕێژیمە لە کۆبوونەوەی سااڵنەی هاوینی ڕابردووی ڕێکخراوی موجاهیدین لە  
فەرانسە باڵو بوونەوە و میدیاکانیان تەنیوەتەوە، سەلمێنەری بەرینیی پیالنەکە و  

لە  هاوکاری و هاودە ئەو ڕێژیمە  ستیی سەفارەتخانەکان و کۆنسۆڵگەرییەکانی 
واڵتی   پێی  ئورووپایی چەند  بە  تەنیا  پیالنانە،  جۆرە  ئەم  کە  تێدانیە  گومانی  ن. 

بەرنامە و بە هاوهەنگاوی لە گەڵ بەرزترین ئۆرگانە دەوڵەتی و حکوومەتییەکان  
ژمارەی قۆڵبەستکردنی  و  وەدەرنان  دەبرێن.  بەڕێوە  و  دەخرێن  لە  ڕێک  ەک 

بە   بە دامەزراوە  ئێران و ڕکاربەدەستانی سەر  ڕێژیمی  دیپلۆماتیکەکانی  واڵەت 
تەحویلدانەوەی ژمارەیەکیان بە واڵتی پێوەندیدار، هەر وەها داخستنی ژمارەیەک  
لە ناوەندەکانی بەستراوە بە کۆماری ئیسالمیی ئێران بە تاوانی بەشداری لە پیالن 

ەشەی پەیتا پەیتای فەرماندەرانی ڕئەمانەش، هە  یستیدا، لە پەناتێرۆرو کردەوەی  
ئەم بەرپرسانی دەزگا  پاسداران و  لە  نیەسوپای  تی و سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم 

نیشاندەری  سەریەکەوە  بە  هەموویان  شوێنێک،  و  واڵت  هەر  لە  نەیاران  دژی 
یزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی بە دژی نەیارانی سیاسیی  تێرۆرچاالکبوونەوەی  

 .لە دەرەوەی واڵتن خۆی 
یزمی دەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران کە بە دوای دەرچوونی  تێرۆروا دێتە بەرچاو کە  

ی هەتاوی و شوێنەوارە  سیاسی  ١٣٧٦بڕیاری مێژوویی دادگای بێرلین لە ساڵی 
واڵتانی   لە  چاالکییەکانی خۆی  دیپلۆماتیکەکانی،  شێوەیەکی    ئورووپاییو  بە 

دووڕاگرتکاتی   ساڵێکە  چەند  بۆ  بوو،  هەم  ڕاستییە  ئەم  بووەتەوە.  چاالک  بارە 
واڵتانی   لە  دەیەی    ئورووپاییژمارەیەک  لە  زایینی٩٠کە  مەیدانی  ی  ببوونە  دا 

یستەکانی سەر بە کۆماری ئیسالمی، هەم بۆ چاالکانی  سیاسیی  تێرۆرڕمبازێنی  
 .ئێرانیی دانیشتووی ئەو واڵتانە پێویستە ببێتە زەنگێکی مەترسی

ک دەکرێ  هەست  چاالکبوونەوەی  وا  تازەی  قۆناغی  دەوڵەتیی  تێرۆرە  یزمی 
ی ئەو ڕێژیمە  ڕابردووەکانی ئەم ساڵ و چەند ساڵی  تێرۆرکۆماری ئیسالمی و  
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لە دژی نەیارانی سیاسیی خۆی، هەم لە هەرێمی کوردستان و هەم لە واڵتانی  
، نەکەوتبنە بەر سەرنجی راگەیەنە فارسی زمانەکانی دەرەوەی واڵت. ئورووپایی

کان و، میدیاکاران، چاالکانی  نیەەر بەو پێیە حیزب و ڕێکخراوە سیاسییە ئێراه
سیاسی و تێکۆشەرانی بواری مافی مرۆڤ لە دەرەوەی واڵتیش، ئەو گرنگییەی 
پێویستە پێیان نەداوە و پێشنیار و بەرنامەیەکیان بە مەبەستی هاوکاری و هەنگاوی 

  تیشک خستنە سەر ئامانجەکان و هاوبەش بۆ لەقاودانی الیەنە جۆراوجۆرەکان و 
یزمی دەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران تێرۆرچەند و چۆنی بەڕێوەچوونی قۆناغی تازەی  

پێکهێنانی   ئەزموونی  بە  ئەستوور  پشت  هاتوە  ئەوە  کاتی  ڕوو.  نەخستووەتە 
دژە   دەیەی    تێرۆرکۆمیتەکانی  زایینی٩٠لە  لە  ی  وەرگرتن  سوود  بە  داو، 

و  ئوپۆزیسیۆن  ڕێکخراوەکانی  و  حیزب  کاتی  ئەو  هاوکاریی  ئەزموونی 
دا، جارێکی دیکە دەست  تێکۆشەرانی سیاسی و بواری مافی مرۆڤ لەو بوارە

و،   یەکتر  گەڵ  لە  پڕ  و  هاوکاریی چڕ  بە  و   ئورووپا بکەینەوە  هەر واڵت  و 
بکا،    تێرۆردا  سالمی بیەوێ نەیارانی سیاسیی خۆی تێیانشوێنێک کە کۆماری ئی 

بە   لەداوخستنی  ڕبکەین  وتێرۆراوگەی  ئیسالمی  کۆماری  مەیدانی    یستەکانی 
پیالنە   و  تێرۆرلەقاودانی  ناوەند  سەرنجی  ڕاکێشانی  و،  ڕێژیمە  ئەو  یستیەکانی 

 . یانای گشتیی ئەو واڵتانە بۆ دژایەتیکردنڕدامەزراوە پێوەندیدارەکان و بیرو
مافیایی کۆماری    " کوشتنی گوماناوی " تێرۆری سیاسی، دووانەی دەسەاڵتی  و 

 ئیسالمی 
دوو ڕووداو لەم دواییانەدا، جارێکی دیکە سەرنجەکانیان بۆ الی تێرۆری نەیاران  
و جیابیران بەهۆی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە نێوخۆ و دەرەوە، ڕاکێشایەوە. لە 

گوماناویی دوکتور فەرشید هەککی، و لە دەرەوەی  نێوخۆی واڵت، کوژرانی  
لەنێوبردنی   بۆ  ئێران  ڕێژیمی  تێرۆریستیی  پیالنی  ئاشکرابوونی  واڵتیش 

 .بەرهەڵستکارێکی عەڕەبی ئێرانی لە دانمارک
بەستێنی خۆیان لە  دوو ڕووداوانە،  لەو  مێژووی   -دا  هیچ کام  لە هەموو  نەک 

دا، تاقانە لەماوەی ئەم یەک دوو ساڵەی دواییش ، بەڵکوو هەر  -داکۆماری ئیسالمی
نین. واتە لە نێوخۆی واڵت تەنانەت هەر لەم یەک دوو ساڵەدا، بە دەیان چاالکی  
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گوماناوی   شێوەی  بە  ئیسالمی  کۆماری  نەیاری  و  ناڕازی  مەدەنیی  و  سیاسی 
یەک دوو ساڵەی دوایی لەم  لە دەرەوەی واڵتیش،  ئەستێندراوە.  دا،  گیانیان لێ 

بە  چەن بوون  ئیسالمی،  کۆماری  نەیاری  ئێرانیی  بەرهەڵستکارانی  لە  کەس  د 
کۆمەڵێک   و،  ڕێژیمە  بەو  سەر  مرۆڤکوژانی  تێرۆریستییەکانی  نەخشە  ئامانجی 
بەرنامە   و  نەخشە  لەو  بەشدار  مۆرەکانی  لە  ژمارەیەک  و  تێرۆریستی  پیالنی 

 .تێرۆریستیانەدا ئاشکرا بوون
لە پێشەنگان و ڕێکخەرانی خۆپێشاندانە    زستانی ساڵی ڕابردوو، چەندین کەس

جەماوەری و سەرانسەرییەکانی مانگەکانی بەفرانبار و ڕێبەندان، دوای گیران، لە  
ژێر ئەشکەنجەدا گیانیان لێ ئەستێندرا. دەزگا پێوەندیدارەکانی ڕێژیم بەو پەڕی 

ن ڕووهەڵمااڵوی، ڕایانگەیاند کە ئەو کەسانە بۆ خۆیان کۆتاییان بە ژیانی خۆیا
هێناوە! الوی ئیالمیی ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستان تالب بەساتیوەند،  
یەک لەو کەسانە بوو. هەر لە مانگی ڕێبەندانی ساڵی ڕابردوودا، دوکتور سەید 
ناوی  ژێر  لە  ژینگەپارێز،  چاالکی  و  زانکۆ  مامۆستای  ئیمامی،  کاووس 

ەرگی گوماناوی« نەبوون، »خۆکوژی« لە زینداندا کوژرا. بەاڵم ئەوانە هیچیان »م
چونکە کەس گومانی لەوەدا نەبوو کە ئەشکەنجەگەرانی دامودەزگای سەرکوتی  
کوژرانی   گوماناوی،  مەرگی  لە  مەبەست  بردوون.  لەنێوی  ئیسالمی  کۆماری 
کۆمەڵێک کەسایەتیی چاالکی مەدەنی و ڕەخنەگری سیاسەتەکانی ئەو ڕێژیمە 

فڕۆکەی هەڵگری  ١٣٩٦نگی ڕێبەندانی لە ڕووداوی تەماوی دایە. لە کۆتایی ما
هەر   و  دا  »دێنا«دا  کێوی  بە  خۆی  ژینگەپارێز،  چاالکی  کەسایەتیی  چەندین 
هەموو سەرنشینەکانی کوژران. »ئەحمەد نەزەری، دوکتورا و خاوەنی پسپۆڕی و  
خوێندکاری   ئەحمەدی،  غوالمعەلی  ژینگە؛  پیسبوونی  بوارەکانی  لە  توێژینەوە 

روەردە و فێرکردن و مامۆستا لە زانکۆی ئازادی بێهبەهان دوکتورای فەلسەفەی پە
پا لەبارەی  ڕەفتار  گۆڕینی  بۆ  بەرنامەڕێژی  وتاری  نووسەری  ژینگە؛  ڕاست و  نی 

مەهدی جاویدپوور،   ژینگەپارێزی؛  بواری  توێژەری  ئازەری،  سەلمان شەریف 
و ەڕۆژنام ئەندازیاری کشتوکاڵ  ئەمیری  حامید  ژینگەپارێز؛  و چاالکی  نووس 

ی رێژەری زانستی لە بواری تێکنۆلۆژیی ژینگە؛ سەید بێهزاد سیادەتی، پسپۆ تو
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زەویناسی بواری  لە  و سەرچاوە  بەرز  ئەندازیاری کشتوکاڵ  ڕاد،  ئەردەشیر  دا؛ 
سروشتییەکان؛   سەرچاوە  و  کشتوکاڵ  پسپۆڕی  ڕەزایی،  مستەفا  سروشتییەکان؛ 

سروشتییە سەرچاوە  و  بواری کشتوکاڵ  توێژەری  زاریع،  محەممەد عەلی  کان؛ 
خەلیل   چەرمیان،  ئەحمەد  فاتمیتەلەب،  ڕەزا  سەید  فەرزانه،  عەلی  فەهیمی، 

 (١ئاهەنگەران، موژگان نەزەری و بێهنام بەرزگەر لەو فڕۆکەیەدا بوون.« )
ڕەشەمەی   مانگی  سەرەتای  به  ١٣٩٦لە  ژینگەپارێز  چاالکی  برای  دوو  یشدا 

شاری »جەم«ی پارێزگەی  ناوەکانی محەممەد سادق و محەممەدباقر یووسفی لە
 .بووشەهر بە ڕووداوی پێکدادانی ماشێن کۆتایی بە ژیانیان هات

ڕابردووش پووشپەڕی  و  لە  مەدەنی  چاالکی  فەرەجی،  مەریەم  تەرمی  دا، 
خوێندکاری خوێندنی بەرز لە بواری بەڕێوەبەرێتیی نێودەوڵەتی کە ڕابردووی 

مانگی گەڵ خۆپێشاندانەکانی  لە  پێوەندی  لە  بە  بەفرانباریشی  گیران  هەبوو،  دا 
 (٢بێگیانی لە کەرەج دۆزرایەوە.)

بە   پێوەندیدار  چاالکەکانی  کەسایەتییە  لە  بەرچاو  ژمارەیەکی  ئێستاش  هەر 
مەدە ناڕەزایەتیدەربڕینە  و  کامیۆنەکان،  نیەمانگرتن  خاوەن  مامۆستایان،  کانی 

ژینگەپارێزان،   جۆراوجۆرەکان،  سەربەخۆ  سەندیکا  و  ئەنجومەن  خوێندکاران، 
وەکیلەکان و چاالکانی بەرگری لە مافی مرۆڤ، لە بەندیخانەکان دان و دوور  

ژمارەیەک لەوان بە ناوی »خۆکوژی« یا ڕووداوی گوماناویی دیکە، گیانیان   نیە
نەستێندرێ.   مانگرتنی  لێ  پێشەنگانی  لە ڕێکخەران و  »هاشم خواستار«  گرتنی 

مامۆستایان و هێشتنەوەی لە یەکێک لە شێتخانەکانی شاری مەشهەد لە کۆتایی  
ئەمساڵ ڕەزبەری  بێسەروشوێنکردنی  مانگی  و  ڕفاندن  نموونەی  دوایین  دا، 

لەگەڵ   هاوکات  کە  ئەوەیە  سەرنجڕاکێش  نێوخۆیە.  ناڕازییانی  و  چاالکان 
کەسە کوژر لە  بەرچاو  ژمارەیەکی  هەککی،  فەرشید  دوکتور  گوماناویی  انی 

چاالکەکانی نێوخۆ کە لە بزووتنەوەی ناڕەزایەتیی نێوخۆدا دەنگ و کاریگەریی  
خۆیان هەیە، هەڕەشەیان لێ کراوە کە ئەمجار بە گیران دەستیان لێ هەڵناگرن 

 .و دەبێ چاوەڕوانی چارەنووسێکی خراپتر بن 
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جۆر ئەو  کە  دامودەزگا  ئەوە  و  دادەنرێن  »گوماناوی«  بە  مردنانە  ە 
خۆوە   لە  دەکرێ،  تاوانبار  تێدا  ڕێژیمیان  هۆ  نیەسەرکوتکەرەکانی  یەکەم   .

دەگەڕێتەوە بۆ پێشینەی دەستهەبوونی وەزارەتی ئیتالعات، سوپای پاسداران و  
لە  لە کوشتن و  لەو ڕێژیمە  مافیای دەسەاڵت  نێو  دامەزراوە جۆراوجۆرەکانی 

ساڵ لەمەوبەر، تووڕەیی نێو هەناوی کۆمەڵگە    ٢٠دا.  نی نەیاران و ناڕازیاننێوبرد
و گەشە و پێشڕەویی بزووتنەوەی ئازادیخوازیی خەڵکی ئێران، کەلێن و ملمالنێی 
نێوان قۆڵەکانی ئەو ڕێژیمەیان بۆ دژایەتی لەگەڵ ئەم جۆرە کوشتنانە، قۆستەوە. 

تالعات بۆ لە نێوبردنی کەسایەتییە پڕۆژەی چەند ساڵەی وەزارەتی ئی   یدوای ئەوە
بە   ناسراو  واڵت  نێوخۆی  جیابیرەکانی  و  چاالک  فەرهەنگییە  و  قەتڵە  "سیاسی 

یەکی   "زنجیرەییەکان دوای  بە  یەک  تێرۆری  و  چڵەپۆپە  گەیشتە  ساڵەدا  لەم 
ز ڕووهەر، محەممەد موختاری، جەعفەر پوویەندە، فی ڕووداریووش و پەروانەی ف
دوا بە  هتدی  و  جۆرە  دەوانی  ئەو  سەرچاوەکانی  سەر  لە  پەردەکان  هات،  دا 

داوەکە،   سەری  و  لێڵە«  سەرچاوەوە  لە  »ئاوەکە  دەرکەوت  الدران.  تاوانانە 
فەرمانی  و  ئەمر  ژێر  دامەزراوەکانی  و  نیزام  ڕێبەری  شەخسی  الی  دەچێتەوە 
جەنابیان. تەنانەت لە هەڵگرتنی کۆسپ و سەرئێشەکانی بەردەم دەسەاڵتدارێتیی  

هەڵداشتنی  خۆیان بۆ  ئیمامییەکان  سەعید  دەستی  ئامادەن  هەر  نەک  دا، 
ئاوەاڵ ۆتئ نووسەر، شاعیر و هونەرمەندی جیابیر و ڕەخنەگر  لە  پڕ  وبووسێکی 

نایە و بە   دابکەن، بەزەییان بە »یادگاری ئیمامی ڕاحیل« )ئەحمەد خومەینی(یش 
ئەو   ترۆپکی  لە  ئەمڕۆ  ئەوانەی  دەبەن.  نێوی  لە  لە  »فتوای شەرعی«  و  ڕێژیمە 

دا، بڕیاریان بەدەستە، هەر ئەوانەن ی دامودەزگا مافیاییەکانیڕووئاستی هەرە سە 
 .بوون کە ئەو کات لە پشت »قەتڵە زنجیرەییەکان« 

دووهەم هۆ، کە گومانێک نایەڵێتەوە، کوژرانی گوماناویی چاالکانی ناڕازی و  
  نیە ێوخۆ، شتێک  کانی ننیە ڕەخنەگر و، ڕێکخەران و بەشدارانی حەرەکەتە مەدە

جگە لە تێرۆری سیاسیی بەبەرنامەی بڕیاربەدەستانی ئەو ڕێژیمە، ئەو ڕقەیە کە  
سەرانی سوپا و شەریکەکانی دیکەیان لە مافیای دەسەاڵت و سەروەت، بەرامبەر  
بە دەنگە ناڕازییە بوێرەکانی نێوخۆ و کەسایەتییە دیارەکانی بزووتنەوەی مەدەنیی  
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ئێرا لە گەشەی خەڵکی  بە کەم ڕوو  ڕاستییە  ئەو  نابێ  کۆیان کردووەتەوە.  ن 
لەقاودانێکی دزی و هەڵلووشینی سامانی واڵت و هەر تیشک  بگرین کە هەر 

لە بە فیڕۆدانی سامانی   -خستنەسەر یەکێک لە سیاسەتە چەوتەکانی دەسەاڵت  
خەڵکی ئێران لە تەڕاتێنەکانی سوپای پاسداران لە سووریە و یەمەن و لوبنان و 
ژینگە   و  کشتوکاڵ  و  ئاو  بواری  لە  پڕۆژانەی  ئەو  دەگاتە  تا  بگرە  عێڕاقەوە 

پێی سوپای پاسداران   -گەورەترین و بێوێنەترین قەیرانەکانیان لێ کەوتووەتەوە
و بەیتی ڕەهبەری دەگرێتەوە. بە دەربڕینێکی دیکە، ئەمڕۆ ئەوانەی نوێنەرایەتیی 

سیا لە  و  دەکەن  ڕێژیمە  ئەو  بڕیاری  و  و ئیرادە  وێرانکەر  بەرنامە  و  سەت 
تاوانبارانەکانی چەندین ساڵەی ئەو ڕێژیمەدا بەرپرسیارن، لە گەڵ ئەو کەسانەی  
وەزاڵەهاتوو   ڕوویەکەوە  هەموو  لە  خەڵکی  بێزاریی  و  ناڕەزایەتی  نوێنەرایەتیی 

قەیرانەکان    نیەدا  دەکەن، کەوتوونە بەرامبەر یەک. بەم هۆیەشەوە کە لە توانایان
ن و بەم جۆرە تووڕەیی و ناڕەزایەتیی خەڵک کەم بکەنەوە، هەر  چارەسەر بکە

وەها دەزانن کە مانەوە و لە مەیداندابوونی ئەو جۆرە کەسایەتییانە، ڕێخۆشکەر  
د بۆ  دڵگەرمیی  ڕوودەبێ  مایەی  دەبێتە  و،  نێوخۆ  لە  ڕێبەریی خەبات  ستبوونی 

جەماوەری و  سەرانسەری  بزووتنەوەی  بەردەوامیی  و  خۆگرتن  و  لە  خەڵک   ،
  - بە خەیاڵی خۆیان  -نی ڕێژیمەکەیان  ڕاست نێوبردنی فیزیکیی ئەوان بۆ مانەوە و پا

 .بە چارەسازترین ڕێگە دەزانن 
هۆکارەکانی گەڕانەوەی ئەمجارەی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر تێرۆری نەیاران و  

 بەرهەڵستکارانی خۆی 
یر بێنینەوە کە بۆ ئەوەی هیچ بە هەڵە تێگەیشتنێک ڕوو نەدا، پێشەکی پێویستە وەب

گەڕانەوە بۆ سەر تێرۆری نەیاران لە نێوخۆ    "مەبەست لە بەکارهێنانی دەستەواژەی
کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە    نیەبە هیچ جۆرێک ئەوە    "و دەرەوەی واڵت

قۆناغێک یا دەورەیەک لە تەمەنی خۆیدا، لەنێوبردنی فیزیکیی نەیارانی خۆی لە 
دەزگانیە ڕۆژانەی  بەرنامەی  و  لە   ت  ڕێژیمە  ئەو  ناوە.  وەال  پیوەندیدارەکانی 

نێوخۆی واڵت، هیچ کات لە کوشتنی نەیارانی، غافڵ نەبووە جا بە کوشتن لە  
ڕووداوێکی  لە  نێوبردن  لە  هۆی  بە  یا  بووبێ،  ئێعدامدا  و  ئەشکەنجە  ژێر 
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دا. کوشتنی بەرەبەرەی ناڕازییان و بەرهەڵستکارانی سیاسی لە ڕێگای  گوماناوی
ستکردنی گوشاری جۆراوجۆر  ڕووپەراوێزخستن و تێرۆری کەسایەتیی ئەوان و د

بۆ سەر خۆیان و بنەماڵەکانیان، یەکێکی دیکە لە شێوەکانی لە نێوبردنی نەیاران  
لە الیەن ئەو ڕێژیمەوە بووە. لە ڕاستیدا ئەوەی کۆماری ئیسالمی بۆ ماوەیەک  

ە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە واڵتانی  ڕایگرتبوو، تێرۆری ڕێبەران و تێکۆشەرانی سەر ب
بوو. ئەمەشیان دەگەڕێتەوە بۆ دەرئەنجامەکانی ئەو ڕیسواییە گەورەیە    ئورووپایی

کە بە دوای دەرچوونی بڕیاری دادگای بێرلین لە بارەی تێرۆری میکۆنووس بۆ  
، ئورووپائەو ڕێژیمە پێک هات و کاردانەوەی سیاسی و دیپلۆماتیکی یەکیەتیی  

 .کۆماری ئیسالمیی ئێرانی بەدوادا هات بەرامبەر بە
وەک دەبینین ئێستا هەم لە نێوخۆ و هەم لە دەرەوەی واڵت، لە نێوبردن و تێرۆری 
هەمان  بە  ڕێژیمە  ئەو  سەرکوتی  و  تێرۆر  دەزگای  الیەن  لە  سیاسی  نەیارانی 
شێوەی جاران، دەستی پێ کردووەتەوە. سپای پاسداران و وەزارەتی ئیتالعات، 

ەز ناکەن تاوانی پیالنگێڕی لە دژی نەیارانی کۆماری ئیسالمی لە  نەک هەر ح 
خۆیان دوور بخەنەوە، بە پێچەوانەوە بەردەوام و لە بۆنەی جۆراوجۆردا، هەڕەشە  

دا نین و دەستیان لێ  یاران و دوژمنانیان لە هەر کوێیەک بن، لە ئەمانەدەکەن و ن
فەرما لێدوانەکانی  و  هەڕەشە  ئیدی  ئێستا  و ناپارێزن.  پاسداران  سپای  ندەرانی 

و  نەیاران  نێوبردنی  لە  بۆ  هەوڵەکانیان  وەها  هەر  ئەمنیەتی،  بەرپرسانی 
چ ئەوانەی تێیدا سەرکەوتوو بوون و کوشتنی    -بەرهەڵستکارانی ڕێژیمەکەیان  

ئەوانەی   چ  کەوتووەتەوە،  لێ  ئیسالمییان  کۆماری  ئۆپۆزیسیۆنی  لە  کەسانێک 
پیالنە تێرۆریستییە نوێیەکانی ئەو ڕێژیمەیان   ئاشکرا بوون و بەرینی و گەورەیی

لە    -دەرخستووە و  تێرۆر  لە  نوێ  دەورەیەکی  کە  نەهێشتووەتەوە  گومانێکیان 
نێوبردنی بە ئاشکرای نەیاران و بەرهەڵستکاران، لە الیەن ڕێژیمی تێرۆریستیی  
سەر   لە  هەڵوێستەیەک  بەشەدا  لەم  کردووەتەوە.  پێ  دەستی  ئیسالمی  کۆماری 

جۆرە  "گەڕانەوە"انی  هۆکارەک ئەم  سەر  بۆ  ڕێژیمە  ئەو  بڕیاربەدەستانی  ی 
ڕووبەڕووبوونەوەیە لە گەڵ نەیاران و بەرهەڵستکارانی سیاسیی کۆماری ئیسالمی  

 .دەکەین 
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 قۆناغێکی یەکالکەرەوە لە ناڕەزایەتیی خەڵکی ئێراندا 
ڕادەیە  ناڕەزایەتیی خەڵکی ئێران هەمبەر بە کۆماری ئیسالمی هیچ کات تا ئەم  

کردوە   وایان  پارامێترانەی  ئەو  چارەنووسساز.  قۆناغێکی  نێو  نەناوەتە  پێی 
ناڕەزایەتیی خەڵکی ئێران بەرامبەر ئەو ڕێژیمە، بچێتە نێو قۆناغێکی یەکالکەرەوە  

 :ئەمانەن
 .ــ وەاڵمنەدانەوەی ئەو شانس و ڕێکارانەی بە دەست خەڵک و ڕێژیمەوە هەبوون

ابووری و قەیرانی گشتی و ناڕەزایەتیی خەڵک لە  خراپیی هەلومەرجی سیاسی، ئ
هەلومەرجەکە لەمێژ ساڵە هەیە. بەاڵم کۆماری ئیسالمی بە موهەندیسی کردنی  
هەڵبژاردنەکانی وەک سەرکۆماری و مەجلیس و یاریکردنی بە کارتی قۆڵەکانی  
نێو دەسەاڵت و دەستاودەستکردنی بەشێک لە دەسەاڵتەکەی لەم قۆڵ بۆ ئەو قۆڵ،  

ناڕەزایەتیی خەڵک کۆنتڕۆڵ بکا. خەڵکیش هێندێک جار  زۆر   توانیویەتی  جار 
هەوڵیان داوە سەرەڕای بەرتەسکبوونی دەرفەتەکان، لە هەڵبژاردنەکان و ملمالنێی  
لە   پێشگیری  یا  باشکردنی ڕێژەیی دۆخی سیاسی،  بۆ  قۆڵەکانی دەسەاڵت  نێو 

ئابووری و هتد، کەلک وەربگرن. دوا شان س و ڕێکاری  خراپتربوونی دۆخی 
هەم ڕێژیم و هەم خەڵک بۆ دەربازبوون لە قەیرانەکان، هێنانە سەرکاری ڕووحانی  

دا، کە  بوو. ئەم »شانس«ە، تەنانەت لە دەورەی یەکەمی سەرکۆماریی ناوبراویش 
بەخت یاوەری بوو و توانی ڕێککەوتننامەی بەرجام بگەیەنێتە ئەنجام، لە ئاستی 

چاوەڕوا نە  بەڵێنە  سیاسیی  نیەنێوخۆدا،  نە  بوو  جێبەجێ  بۆ  دەنگدەرانی  ەکانی 
 .ئابوورییەکانی خۆی

 وەدەرکەوتنی ئەمریکا لە ڕێكکەوتننامەی بەرجام و ئاکامەکانی ــ  
ناو کێشەی  کۆتاییهاتنی  بە  دەکرا  چاوەڕوان  گەڵ  ەوا  لە  ئێران  ڕێژیمی  کیی 

بەرجام بە دوای  دا، سەرەڕای هەڵگیرانی  ئەمریکا و واڵتانی دیکەی ڕۆژاوا و 
گەمارۆ ئابوورییەکان لە سەر کۆماری ئیسالمی و گەڕانەوەی پووڵە دەستبەسەردا  
گیراوەکان، پێوەندیی ئابووری و بازرگانیی واڵتانی ڕۆژاوایی لەگەڵ ئێران لە  
و  ببینێ  خۆیەوە  بە  کەموێنە  گەشەیەکی  چۆنایەتییەوە  و  چەندایەتی  ڕووی 

سااڵنێ  پاش  ئێران  بەاڵم ئابووریی  بێ.  هەستانەوە  و  گەشە  شایەدی  زۆر  کی 
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ئەمریکا لە ڕێککەوتننامەی بەرجام بە دوای هاتنە سەرکاری دۆناڵد    یرچوونەدە
دۆخی  بۆ  ڕێژیمە  ئەو  دژی  لە  واڵتە  ئەو  گەمارۆکانی  گەڕانەوەی  و  ترامپ 
پێشوو، خەون و ئاواتەکانی دەسەاڵتدارانی ئێرانی کردەوە هیچ. ئەگەر چی قەرار 

بەبێ ئەمریکا، بەرجام بپارێزێ و بەڕێوەبەرانی کۆماری    ئورووپاکیەتیی  بوو یە
مانەوەی   و  بەردەوامی  بە  کە  دەنواند  وایان  ئەو    ئورووپائیسالمیش  سەر  لە 

بە کردەوە   بەاڵم  نابێ،  ئەوتۆیان تووش  ئابووریی  ڕێککەوتننامەیە، کێشەیەکی 
دا، لە هێنانی شتومەک  دەبینین کە ئەو ڕێژیمە هەم لە هەناردەکردنی نەوت و هەم

 .بە توندی دەستوپێی بەستراوە و گەمارۆکانی ئەمریکا، تەنگیان پێ هەڵچنیوە
 ــ گوازرانەوەی ناڕەزایەتیی خەڵک بۆ سەر شەقام و شێوەی جەماوەری

ناهومێدیی خەڵک لە پێکهاتنی هەر چەشنە گۆڕانێکی ئەرێنی لە ڕووی ئابووری  
وونی ڕۆژبەڕۆژ زیاتری هەلومەرجی گشتی،  و سیاسی و دڵنیابوونیان لە خراپترب

بێ بایەخبوونی بێوێنەی دراوی ئێران و گرانیی کەمەرشکێنی نرخی پێداویستییە  
سەرەکییەکانی ژیانی خەڵک بە تایبەتی نان، شەکر، سووتەمەنی، دەرمان و هتد، 
بوون بە هۆی ئەوەی ناڕەزایەتیدەربڕین لەم بەش یا ئەو توێژی خەڵک دەربچێ  

گشتی. لە ڕووی خۆدەرخستنیشەوە، بێتە سەرشەقام و ببێتە سەرانسەری.  و ببێتە  
شاری ئێران، کە ئەو کات   ١٠٠خۆپێشاندانەکانی بەفرانباری ڕابردووی زیاتر لە 

دۆخی ئابووری و ژیان و بەڕێچوونی خەڵک، بە ڕادەی ئێستاش خراپ نەببوو 
ێکاران، مامۆستایان،  ئەو مانگرتنانەش کە لەو کاتەوە هەتا ئێستا لە الیەن کر  ،و

خاوەن کامیۆنەکان و هتددا هەبووە، هەموو ئەو ڕاستییە دەسەلمێنن، کە بێزاری  
و ناهومێدیی خەڵک گەیوەتە دوا پلە و لە دەرفەتێک و بیانوویەک بۆ تەقینەوە و 

 . سەرڕێژکردن دەگەڕێ
سەر    ــ لە  ئێران  ئەمڕۆی  دۆخەی  ئەو  سەرچاوەی  و  ماکە  بەردەوامبوونی 

 سیاسەتەکانیان 
هەرچی خەڵک پتر هەست بە مەینەتی و ڕۆژڕەشییەکانی ژیانی خۆیان دەکەن،  
ماکە و سەرچاوەکانی گرفتاریی خۆیان و واڵتی ئێران بەم دۆخەی ئەمڕۆ، زیاتر  

کە سەرکۆمار هەر کەسێک    نیەو باشتر دەناسن. ئەوان ئێستا ئیدی گومانێکیان  
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ناوکەی  بێ،  ئەو ڕێژیمە  قۆڵەکانی  لە  بە دەست هەر کامێک  بێ و، مەجلیس 
دامەزراوی   هێندێک  و  پاسداران  سپای  و  )ڕێبەری  دەسەاڵتە،  ئەو  سەرەکیی 
دیکە(، واڵت هەر بەو جۆرە بەڕێوە دەبەن کە بەرژەوەندیی خۆیان دەخوازێ.  

، نیزامی و ئابوورییەکانی ڕێژیمەکەیان لە  ئەم ناوکەیە کە هەموو جومگە سیاسی
کۆنتڕۆڵی خۆیان گرتووە، سامانی واڵت لە جیاتی لە باشکردنی ژیانی خەڵک یا 

و لە  ەلە  بکەن،  خەرج  خەڵکە  ئەو  پێداویستییەکانی  سەرەتاییترین  بە  اڵمدانەوە 
هێشتنەوەی خۆیان و درێژەدانی ئەو سیاسەت و بەرنامە و پڕۆژانە خەرج دەکەن  

کە تێدا  کە  خەڵکی  بەرژەوەندی  و  سوود  بەردەوامیی  نیەمترین  و  پێداگری   .
ناوکی، دەستتێوەردانە   بەرهەمهێنانی چەکی  نیازی  لە سەر  ئەو ڕێژیمە  سەرانی 
سیاسی و نیزامییەکانی کۆماری ئیسالمی لە کاروباری نێوخۆی واڵتانی ناوچە  

انیان بۆ بە فیڕۆ سەرەڕای ئەوەی سااڵنە بە میلیارد دۆالر سەرمایەی خەڵکی ئێر
. ئەم ڕاستییە واتە  نیەدەدرێ، هیچ خواست و هیچ سوودێکی خەڵکیشیان تێدا  

بەردەوامیی دەسەاڵتداران لە سەر دزین و بە فیڕۆدانی سامانی واڵت لە پڕۆژە و  
حاڵێک لە  ئەویش  ئاژاوەگێڕانە  لەو سیاسەتی  ژیانیان  واڵت  دانیشتووانی  کە  دا 

سەر یەکالکردنەوەی خەبات بە دژی ئەو ڕێژیمە،    پەڕی خراپی دایە، خەڵکیان لە
 .شێلگیرتر کردووە

چڕبوونەوەی ئۆپۆزیسیۆنی نێوخۆ و دەرەوەی واڵت لە سەر بەدیلی کۆماری  ــ  
 ئیسالمی 

و   ئیسالمی  کۆماری  بەرامبەر  خەڵک  ناڕەزایەتیی  قووڵتربوونەوەی  پێی  بە  پێ 
سیاسیی نەیارانی  نێودەوڵەتییەکان،  گوشارە  لە    نوێبوونەوەی  ئیسالمی  کۆماری 

نێوخۆی ئێران و دەرەوەی واڵت، پتر هەست بە پێویستیی هاوکاری و هاوخەباتی  
لە   ئەو ڕێژیمە دەکەن.  بۆ جێگرتنەوەی  بەدیلی خۆیان  لە سەر  و ساغبوونەوە 
نێو ڕەوت و  بیروڕا لە  ئاڵوگۆڕی  مانگەکانی ڕابردوودا، کۆڕ و کۆبوونەوە و 

ئێرانی   ئۆپۆزیسیۆنی  بنەماکانی  الیەنەکانی  سەر  لە  ڕێککەوتن  مەبەستی  بە  و 
هاوپەیمانەتی و ساغبوونەوە لە سەر جێگرەوەی کۆماری ئیسالمی، هەم لە ڕووی  
چەندایەتییەوە، هەم لە ڕووی بەرەوپێشچوونەوە، پێشکەوتنیان بە خۆیانەوە دیوە.  
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هیچ   ڕێژیمەدا،  ئەو  چوارچێوەی  لە  دەڵێن  دەنگانەی  ئەو  واڵت،  نێوخۆی  لە 
و پێویستە بەدوای دیتنەوەی   نیەبۆ وەدیهاتنی ویستە بنەڕەتییەکانی خەڵک  شانسێک  

ئۆپۆزیسیۆنی  بوون.  ڕاشکاوتر  بگەڕێین،  ڕێژیمەدا  ئەو  دەرەوەی  لە  چارەسەر 
چارەسەری   لە  ڕێژیم  داماویی  نێوخۆیی،  ناڕەزایەتیی  واڵتیش  دەرەوەی 

بە دەرفەت زا ئەو ڕێژیمەی  بۆ سەر  نیوە کە  قەیرانەکان و گوشاری دەرەکی 
هەستیارانەتر لە پێشوو بکەوێتە خۆ بۆ ئەوەی ڕۆڵێکی کاریگەری لە هاندان و  
قۆناغە   لەم  ئیسالمی  کۆماری  دژی  بە  خەڵک  ناڕەزایەتیی  ڕێبەریکردنی 

 .چارەنووسسازەدا هەبێ
 ئەنجام: 

ئێران ئیسالمیی  لە کۆماری  دایە  ناوکەی سەرەکیی دەسەاڵت  توانای  لە  نە  دا، 
بۆ   ڕێژیمەقەیرانچارەسەر  ئەم  بە   ەکانی  هەیە  ئەوەی  ئامادەیی  نە  بدۆزێتەوە، 

لە  بکا.  خەڵک  ڕاستەقینەی  نوێنەرانی  ڕادەستی  دەسەاڵت  هێمنانە  شێوەیەکی 
ئەستۆبوونی   لە  و  خۆیان  گەندەڵیی  و  تاوان  لە  پڕ  پێشینەی  بەر  لە  ڕاستیدا 

هەم وەک  ڕەشە،  شێوە  بەم  بەڕێوەبردنی واڵت  چواردەیە  لە  بەرپرسایەتیی  یشە، 
خەڵک سەرکوتی  ڕووبەڕووبوونەوەی  دەبینن:  خۆیان  بەردەم  لە  ڕێگا  یەک  دا، 

ناڕەزایەتییەکان و لە نێوبردنی فیزیکیی ڕێبەران، ڕێکخەران و سیماکانی خەباتی  
ئازادیخوازی لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت. دیارە ئەو ڕێژیمە دەتوانێ بە هاسانی  

اسیی خۆی لە نێوخۆ یا لە دەرەوەی واڵت ژمارەیەکی کەم یا زۆر لە نەیارانی سی 
ئەوەیە    نیەبە تێرۆر و کوشتنی گوماناوی لە نێو ببا، بەاڵم ئەوەی کە گومانی تێدا  

لە  قۆناغە  لەم  خۆی  چارەنووسی  و  خۆی  بەرۆکی  هاسانی  بە  ئەمجار  کە 
 .ناڕەزایەتی و بێزاریی خەڵك بۆ ڕزگار نابێ

 :پەراوێز 
گزارش جامعەی دفاع از حقوق بشر در ایران )عضو  ( وەرگیراو لە:  ٢( و )１)

 ٢٠١٨اکتبر  ٢٥ و ٧فدراسیون بین المللی جامعەهای حقوق بشر(،
  ، ی ڕۆژنامەی “کوردستان٧٣٨و    ٧٣٧دا و لە ژمارەکانی  دوو بەش* ئەم وتارە لە  

.چاپ و باڵو بووەتەوە
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  ٩٠ دەیەی یستییتێرۆروەبیرهێنانەوەی چەندین تاوانی 

 1دیموکرات لە هەرێمی کوردستان لە دژی حیزبی 
 

 لە دوای ڕاپەڕین   تێرۆر یەکەم قوربانیی 
و ڕفاندن لە کوردستانی  تێرۆرلە حیزبی دیموکرات، یەکەم قوربانیی سیاسەتی   

دوای ڕاپەڕین، "ئەحەد ئاغا" بوو. ئەحەد ئاغا کەسێکی ئازەری زمان بوو. ئەحەد  
دا خزمەتی دەکرد. ناوبراو لە بەشی  حیزبئاغا، چەندین ساڵ بوو لە ڕیزەکانی  

لەسەرەتای   هەر  هێشتا  دەکرد.  شۆفیریی  کاری  زۆری  بە  حیزب  خەدەماتی 
ئەرکی  ( ١٩٩١)  ١٣٧٠بەهاری جێبەجێکردنی  بۆ  ئاغا  ئەحەد  ڕۆژێک  بووین.  دا 

نێو پێ لە  نیشتمانی  یەکێتیی  فەرماندەیەکی  سلێمانی.  دەچێتە شاری  سپێردراوی 
دەگرێ. تەماع دەماشێنە الندکرۆزێرەکەی دەکا. بەاڵم ێشاری سلێمانی پێشی پ

بگرێ. کاتێک دەزانێ ئەحەدئاغا زمانی کوردی باش  نازانێ چ بەهانەیەکی پێ
بۆ   حیزبی  کارتی  بێچارە  ئەحەدئاغای  موجاهیدی.  ئەتۆ  دەڵێ  پێی  نازانێ، 

  و هاوار دەکاو دەڵێ بابە وەاڵ ئەمن پێشمەرگەی حیزبم، ئەگەر باوەڕیشدەردێنی
لێرەیە حیزب  بنکەی  ئەوە  بچینە  ناکەن  با  وەرن  لەگەڵم  نیە  دوور  هێندەش  و 

و هاواری بنکەی حیزب بزانن ئەمن ڕاست دەکەم یا نا؟ بەاڵم کارت نیشاندان
ئەحەدئاغای بێچارە سوودی نابێ. چونکە کاکی فەرماندە زۆر پیس ئاشقی ماشێنە  

ئه جوانەکەی  نێوەڕاستی  حهتازەو  لە  ببوو.  هەڵمەتدئاغای  "شاری  و شەقامی 
و لە بەرچاوی کۆمەڵێکی زۆری خەڵک کە لە دەورەیان ڕاوەستابوون،   قوربانی"!

 
 (٢٠١٨، لە نووسینی عەبدوڵال فەتاحی)٢وەرگیراو لە کتێبی"ڕۆژانی پێشمەرگایەتیم"، بەرگی   1
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و شەهیدی دەکا. ئەوجار بێ  وتاوان وەبەر ڕەگباران دەدائەحەدئاغای بێ سوچ
تێنێ.  و بەرەو ئێران دەیڕه مەحتەل بوون، لێی سواری ماشێنی بەغەنیمەتگیراو دەبێ

کراوی ئەحەدئاغای غەریبیش کە لەو دەورەیەدا  غەڵتانی خوێن   وجەنازەی بێگیان
غەریبی بە  هەر  خەڵک  چاوی  لەبەر  بوو،  تاوان  دەستی  قوربانیی  بێ  یەکەم  و 

رانی یەکێتیی نیشتمانی کابرای کەسی بەجێ دەمێنێ. دواتر بیستمانەوە گۆیا براده
گرتوە ڕاستقاتڵیان  بەاڵم  کردوە.  زیندانی  هێندێکیان  ناڕاو  هەر  و  ستەکەی 

 .بۆخۆیان دەیزانن 
 تەقینەوەی مین لە کۆمیتەی شنۆیە 
  - تیپەڕ ببوو. تیمی کۆمیسیۆنی سیاسی    ١٣٧٠زیاتر لە دوو مانگ لە بەهاری  

سازمانده کاری  بۆ  هیجری  مستەفای  کاک  سەرپەرستیی  بە  هی  نیزامی 
تیبی  کان هاتنە کۆمیتەی شنۆیە. ئەو کاتی بنکەکانمان هەروا لە مامەخە رگهپێشمه

بوون. حاجی جوندییشیان لەگەڵ خۆیان هێنا بوو، بۆ ئەوەی لە جێی کاک هەمزە 
بێهنامی بیکەنە فەرماندەری هێزی کێلەشین. تیمی کۆمیسیۆن بۆ شەوێش هەر لە  

و درێژەیان بەکارەکانی خۆیان دا. ڕیگایەک کە وابزانم نزیک مامەخەتیبی مانەوە
ئێمە بوو. یانی ئەو ڕێگایە کەمێک   بە کیلۆمیترێک دەبوو وەک ڕیگای تایبەتی

بەرەو  ڕیگای کە  لەو  "بێشێ" دەچوو،  بەرەو  ئەو ڕێگایە  پردی  لەسەرەوەتری 
زۆری   بەشی  دیارە  مامەخەتیبی.  بۆ  دەدا  الی  دەچوو  "ڕۆستان"  "گرک"و 

 .ڕێگاکەش پێشتر بۆخۆمان دروستمان کردبوو
وورو هاتنەوەی  هەروەک پێشتر باسم کرد دوای ڕاپەڕینی خەڵکی کوردستانی باش

و جانەوەرێکی زۆر  و جڕو جاسووسو هاتنی پاسدارو ئیتالعاتیحیزبە کوردەکان
بین.   پێشوو وریا  لەسااڵنی  ئێمە زۆرتر  نێو کوردستان، دەبوو  بۆ  ئەوان  لەگەڵ 

ئەو شەوەش کە تیمی کۆمیسیۆن لەالی ئێمە مانەوە، دەبوو ئەوەندەی دیکەش ...
لە ئێوارێ بە خدر ئەلماسیان گوت کە ئەو شەو زیاتر ئامادەباش بین. هەر سەر 

نی ئەو ڕێگایە لەسەر ئەو دەبێ. هەروەها پێشی ڕاگەیەندرا کە دەبێ هەتا  ڕاست پا
لە  ئاگایان  هەم  بپارێزن،  ڕێگاکە  ئەمنیەتی  هەم  هەبێ،  گەشتیان  بەیانی 
ماشێنەکانیش بێ کە لەو بەری چۆمی ڕاگیرابوون. بۆ ڕۆژی دوایە کاتێک تیمی  
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لە کۆمیسیۆ کەسی  چەند  تیمێکی  دەفتەرێ.  بۆ  بگەڕێنەوە  دەیانهەویست  ن 
تیمی  لەگەڵ  دەفتەرێ  هەتا  کە  کران  ئامادە  کێلەشین  هێزی  پێشمەرگەکانی 

ئه شەوێش  بوو،  سەرپەل  کە  ئەڵماس  خدر  بچن.  پارێزگاریی  کۆمیسیۆن  و 
سپێردرابوو لەگەڵ کاک حەمەدەمین مەعروفی، نازانم بۆ دەچووە ڕێگاکەی پێ

ماشێنێدەفتە  لەپێشی  ببوون.  رێ،  سوار  جەاللی  سەتتاری  لەتەنیشت  و 
بوون کەس  چەند  ژمارەیان  نازانم  پشتی پێشمەرگەکانیش  لە  بوون  کێ  و 

تۆیۆتاکەی سوار ببوون. یەکێک لە پێشمەرگەکان وابزانم فەریق حەسەنزادە بوو. 
لێ چاوم  وەڕێکەوتنیان  پێش  بەیانی  ڕێگاکەئەمن  بە  پێیان  بە  سەتتار  دا یبوو 

تتاری  ڕۆیشت بۆ ئەوەی ڕێگاکەی تاقی کاتەوە. ئەوە کاری هەموو ڕۆژەکانی سه
دا دەڕۆیشت. چونکە هەروەک  بوو. هەموو جارێ پێش وەڕێکەوتن بەو ڕێگایەی

پێ  بەتەمای    ئاماژەم  ڕێگایەی  لەو  دوژمن  وابوو  پێمان  زۆر  ئیحتمالی  بە  دا 
کەی گەنم بوون، خەڵکی خاوەن زەربەلێدانمانە. بەاڵم ئەم بەرو ئەو بەری ڕیگا

ڕێگاکەش   وەسەر  ئاو  نابوو.  گەنمەکانیان  لە  ئاویان  مامەخەتیبی  زەوییەکانی 
پێ لە  هەورامی  کەاڵشی  کەوشی  سەتتاریش  ئەوەی گەڕابوو.  بۆ  بوون.  دا 

 .و پیس نەبن هێندەی خۆ لە شوێنە ئاو وەسەرگەڕاوەکان نەدەداکەوشەکان تەڕ
ڕۆژ تەواوێک بڵیند ببوو. لەوانەیە سەعات دەوری    سەعاتەکەم لە بیر نیە بەاڵم 

دەبوو. هەموو کادر١٠دەی) نیوەڕۆیە  پێش  ئەندامانی کۆمیتەی شارستان  (ی  و 
و تیمی هاوڕێی بۆ بەڕێکردنیان چووینە ئەو بەری چۆمی کە  لەگەڵ کاک مستەفا

ماشێنەکان لەوێ ڕاگیرابوون. کاتێک ماشینەکان وەڕێکەوتن ئێمەش گەڕاینەوە  
الی بنکەکانمان. هێشتا بە تەواوی نەگەیشتبووینەوە پێش دەرکی بنکەی پەلی  بۆ  

لکی   مین  ٢یەکی  گوتم  هات،  گرمەیەک  ببوون.  نەدیو  ئێمە  لە  ماشینەکان   ،
نزیک    تەقیەوە! ئیدی هەموومان بەغاردان بەرەو شوێنی تەقینەوەکە ڕۆیشتین. له

یهماشێنه دهکان  گکێک  مەعروفیی  حەمەدەمین  کاک  بهستی  ماڵێی  رهرتبوو  و 
بوو وههێنایهده کێ  نیە  لەبیرم  دەهاتەخوارێ.  لێ  خوێنی  سەروچاوی  هەموو   .

پێشێ تەگەری  مینی کەوتبوو.  دەستی گرتبوو.  وەسەر  دەستی شۆفیری  و الی 
و باسکی هەڵتەکابوو.  و شانسەتار کە ڕانەندەی ماشێنەکەی بوو الیەکی سەری
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ل و شەهید ببوو. پەتۆیەک لە نێو  ەدەست دابوودیار بوو لە یەک لەحزەدا گیانی 
و جەنازەی شەهید  دا بوو. خالید مەهابادی زوو دەری هێنا، رایخستماشێنەکەی

و کاک حەمەدەمینی  سەتتاریان لە نێو وەرپێچا. خدر ئەڵماسیش کە لەگەڵ سەتتار
ماشێنێ کەوتبوو، هیچ کوێی  وە سەقفی  ببوو، سەری  ماشێنێ سوار  پێشی  لە 

و ملی زەحمەتیان دیبوو. پێشمەرگەکانی دیکەش کە  نەببوو، بەاڵم شان  بریندار
درابوون. باش لە پشتەوەی تۆیۆتاکەی سوار ببوون هەر یەکەی بۆ الیەکی فڕێ

 .نەگەیشتبووبوو ئەوان سەدەمەیەکی وایان پێ
ئەوەندە م سێ مینیان لە  رجهدیارە هەر ئەو یەک دانە مینە نەبوو کە دانرابۆوە. سه 

م ڕەت ببوو، کەوتبووە سەر  و دووهمکهڕێگایەی دانابۆوە. سەتتار لە دوو مینی یه
وتبوو ری کهسهوه  وهماشێنهتتار بهسه  م. ئەو مینەیان کهئاخیر مین، واتا مینی سێیه

و تیمی هاوڕێی سواری دا دانابۆوە. ئەو ماشێنەی کاک مستەفای هیجریلەنێو ئاوێ
دا ڕۆیشتبوو. بەاڵم باش بوو تەگەری کانمینه  کێک لهبەسەر یهببوون ئەویش  

 .دا ڕۆیەشتبوو، نەتەقیبۆوەماشێنێ بەسەر ال تەنیشتی مینەکەی
 

 ی شەهید مەال ئەحمەد دەروێشی تێرۆر 
گومرگی.   بنکەی  الی  بۆ  گەڕابووینەوە  نیژادی  ڕۆستەم  برایم  لەگەڵ  تازە 

مەال ئەحمەدیان لە "دێلەز"یان ٩/٩/١٩٩٣بەیانیەکی خەبەر هات گوتیان ئەوڕۆ  
کردوە. بەری بەیانی کاتێک مامۆستا مەال ئەحمەد بۆ دەستنوێژ شوشتن لە   تێرۆر

شەهیدیان  لێکردبوو،  تەقەیان  ماڵەکەی  حەوشەی  نێو  لە  هاتبووەدەرێ،  ماڵێ 
کردبوو. مامۆستا مەال ئەحمەد دەروێشی یەکێک لەو دەگمەن مامۆستایانەی ئایینی  

سەرەتای هەڵگیرسانەوەی شۆڕش لە کوردستانی ئێران هاتبووە   بوو کە هەر لە
بیرو  بە  دڵسۆزو  نیستمانپەروەرو  مامۆستایەکی  دێمۆکرات.  تێکۆشەرانی  ڕیزی 

باش کادرێکی  وەک  زۆر  سااڵنێکی  بوو.  نەناسباوەڕ  ماندوویی  هەڵسووڕ،  و  و 
گوندی و ئەرکی حیزبیی بەڕێوە دەبرد. چەند ساڵ بوو بە ئیجازەی حیزب لە  کار

ئاوایی مامۆستای  ببووە  ئەحمەد  "دێڵەز"ێ  مەال  مامۆستا  دەکرد.  پێشنوێژی  و 
 .خەڵکی گوندی "بێرئەسپ"ی ناوچەی شیمالی کوردستان بوو
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 ( ١٩٩٣- ١٩٩٤) ژیانمان لە جەهەننەمێک بە ناوی ئۆردووگای باسورمەی 

هەبوون. ئۆردووگای باسورمەی بێجگە لە نائەمنی زۆر کێشەی دیکەشی بۆ ئێمە  
  .ئاوی بووکانی، گرفتی بێخراپه رهیەکێک لە کێشە هه

بیرێکمان لە نزیک بنکەی کۆمیتەی شارستان هەڵقەند، ئاوێکی زۆری هەبوو، ...
و لیباس شوشتن کەڵکی بەاڵم بەکەڵکی خواردنەوەی نەدەهات، هەر بۆ حەمام

چووینە   کیشوەری  فەرامەرز  لەگەڵ  ڕۆژێکی  بەناچار  هەولێرێ، لێوەردەگیرا. 
ماتۆڕێکی دەستی دووی ئاو هەڵکێشانمان لە دەاڵڵە بازاڕی کڕی. ماتۆڕەکەمان  

چوار هەزار لیتری ئاو - لە پشتی تانکییەکی قایم کرد، تانکی ئاوەکە وابزانم سێ
ئەویش هەر ڕۆژەی   بوو.  تراکتورێ  مستەفا چەمڕان، شوفیری  بەینێکی  دەبرد. 

ی  کههێنانهاتۆرەکە لە شوێنی ئاولێموشکیلەیەکی هەبوو. جاری وابوودەیگوت م
ڕا ماتۆڕی هەڵدەکرد. گڕە گڕ بە پشتی هەڵنابێ. هێندێک جاران هەر لەکن بنکەی

ئەو شوێنەی ئاوی لێ دێنا. هەمیشەش دەبوو دووسێ   تانکییەوە هەتا دەگەیشته
پێشمەرگەی قۆچاغ لەگەڵ تراکتۆرەکەی بنێرین. چونکەی زوو زوو کەمینیان 

بوون.    وبۆ دادەناوە  تراکتۆرێمان زۆر  بوو شۆفیری  باش  تەقەیان لێ دەکردن. 
و عەلی شادابیش لێیان دەخوڕی. زۆر جاربۆ ئاوهینانێ دەچوونە  لەتیف حاجیکان

 .الی "سیساوا"یە، هێندێک جارانیش دەچوون لە هەریرێ ئاویان دێنا
ئاو بەتراکتۆرو تانکییەوە چووبوو بۆ الی سیساوایە  ێ جارێکیان عەلی شاداب 

ی  ی جاده و شوێنهوالتری ئهمێک لهبێنێ. وابزانم نادر حەسەنییشی لەگەڵ بوو. که
چوو،  قاڵوا دهو شهرهبه  که  وهبوونهڵ دهریری تێکهی ههڵ جادهگهی لهباسورمه

و بە ئار.پی. جی تەقەیان لێ کردبوون. بەاڵم عەلی شاداب کەمینیان بۆ دانابوونەوە
و تەقەی لێ کردبوونەوە. ئەوجار  و برد لێیان هاتبووە دەستەستو بەدزۆر ئازایانە

و بۆیان دابەزیبوو بەتەقە لێکردن ڕێیان کەوتبوو. ئەوانیش  تراکتۆرەکەی ڕاگرتبوو
 .لەترسان ئار. پی. جێیەکەیان فڕێ دابوو، بۆخۆیان هەاڵتبوون

بێنە لەو  ئاوهێنانهەر  بەرەی  مەو  تراکتۆری  جارێکیان  هاتوچۆیەدا،  ڵبەندی و 
سەنگ چووبووە هەریرێ ئاوێ بێنێ. یادی بە خێر سولێمان چکردە، شۆفیری  سپی
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بوون.  لەگەڵ  دیکەشی  پێشمەرگەی  سێ  یا  دوو  وابزانم  بوو.  تراکتۆرەکەی 
باسورمەی  لەگەڕانەوەی بەرەو  الیاندابوو  شەقاڵوایە  بۆ  هەریر  لەجادەی  کە  دا 

قەیان لێکرابوو. هەر لەیەکەم و تەیستان بوونتێرۆردەگەڕانەوە، تووشی کەمینی  
توندی بریندار ببوو. دوو یا سێ گوللەی کەاڵشینکۆفی    تەقەدا سولێمان چکردە به

و یستەکان وەدەست هاتبوونتێرۆربەاڵم پێشمەرگەکانی هاوڕێی لە    وێکەوتبوو.
و را مەیدانی کەمین سێ کەسیان لێ کوشتبوون. لە پێش دەرکی بنکەکەی خۆمان

ڕادیار بوو. پێشمەرگەی هەر سێ ئۆرگانەکەش، ئی هێزی دەرگیرییەکەمان لێ
ئاگریقەندیل هیزی  کێلەو  هێزی  بە و  ڕانەوەستان  ئەوەی  لەسەر  ئیدی  شین، 
پێوهبهر  و شتی واش بچن، ههماشێنێ ملیان  بوو پێیان  پێشمەرگە  نا. ئیدی هەر 

دا و بە نێو ئۆردووگایو بە پێیانو تفەنگی دەست دەدایەڕەختی لەخۆ دەبەست
لەگەڵ   پێشمەرگەکان  شەڕی  شوێنی  وابێ تێرۆربەرەو  پێم  دەڕۆیشتن.  یستان 

کوژران،  لێ  کەسیان  سێ  بوون.  کەس  چوار  دانابۆوە  کەمینەکەیان    ئەوانەی 
کردەوە  ...سولێم لەو  گوترا  هەروەک  چکردەش،  سێ یستیهتێرۆران  دوو  دا، 

گوللەی وێکەوتبوون. فەوری بردیان بۆ شەقاڵوێ، بەاڵم بەداخەوە چارەی نەکراو  
 .پاش چەند سەعات گیانی لەدەست دا

 
  شەهید بوونی ئەبووبەکر سەبوکتەگین)ئەبووبەکری حاجی عەواڵی( 

ی کە تازە هێنابوویانەوە لە حەساری  جەنازەی شەهید ئەبووبەکر  ( ٥/١٠/١٩٩٤) 
تەنکیان  پارچەیەکی  کردبووو  درێژیان  باسورمەی(  شارستان)لە  کۆمیتەی 
پێدادابوو، کۆلێریان بۆ هەڵکردبوو بۆ ئەوەی هەتا بەیانی بۆنێ نەکا....ئەبووبەکر  
لەگەڵ چەند پێشمەرگەی دیکە لە بازاڕی بێرکمێ گومرکیان وەردەگرت. پایزێ  

هێ  هەوای  کاروانچیەکان  کاتێک  بەاڵم  نەما،  بێرکمێ  بازاڕی  ببوو  سارد  ندێ 
هاتوچۆیان هەر دەکردو دەهاتنە "دیانان"و لە وێ باریان دەکڕی. تیمی گومرکی  

و کاولۆکان کە ئێمەش چووبوونە الی ئەو کۆمەڵە بنەمااڵنەی لە نێوان ڕەواندز
 ...ندا دەژیاند کۆنە خانووی بەجێماوی حکوومەتی پێشووی عێراقلە چه
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ئێوارەیەکی ئەبووبەکر لە گەل حاجی ئەحمەد مەنیجێ دەچێتە ماڵی عەواڵ ئێرانی  
ڕا بە میوانی هاتبوو. نازانم لەگەڵ عەواڵ لە دیانان)حاجی ئەحمەد لە نەغەدەی

ئێرانی بران یا ئامۆزان(. شەوێ لە حەسارێ دادەنیشن کە بەزاهیر لە پشتی دیواری  
ی لێدەکەن. ئێدی ئەبووبەکر گوللەیەکی ڕا تەقەو لە دیوی دەرێحەوشەکەی

و دەست بەجێ گیانی لەدەست  و کەس دەنگی لێ نا بیستیوەال ملی دەکەوێ
دەدا. کاتیک پێشمەرگە دانیشتووەکانی حیزب خەبەرەکە دەزانن زۆربەیان خۆیان  

ڕووداوەکە شوێنی  بۆ دەگەیەننە  هێنایەوە  جەنازەکەیان  کاتی  ئەو  هەر  و 
 .باسورمەی

عەواڵیشەهید  ... حاجی  کوڕی  بوو. ئەبووبەکر  نەڵۆسێ  شارەدێی  خەڵکی  و 
و کوڕێکیشی بە ناوی هیوا لەپاش  سااڵنێکی زۆر بوو پێشمەرگە بوو. خێزاندار بوو

 .بەجێما. هیوا کاتی شەهید بوونی ئەبووبەکری دوو سێ سااڵنە بوو
 

پی  یستانی سەر بە "حیزبوڵالی شۆڕشگێڕ" بۆ ماشێنی مەڵبەندی س تێرۆر کەمینی  
 سەنگ 

هەواڵی شەهید   گومرکەوە  پێشمەرگەکانی  لەگەڵ  تەماس  ڕێگای  لە  ڕۆژێکی 
درەخشانی محەمەد  قەندیلمان بوونی  هێزی  پێشمەرگەی  بایەزیدی  مینە  و 
( هاوڕێیانە  ئەو  باسوڕمەی٧/١٩٩٤/ ٣١پێگەیشت.  لە  مەڵبەندی (  ماشێنی  بە  ڕا 

ئاوهەڵدێری گەلیی عەلی بەگی،  چووبوونە دیانان، لەگەڕانەوەی تەنیشت  دا لە 
دانابوونەوە بۆ  کەمینیان  حیزبوڵالی  لێچەکداری  تەقەیان  محەمەد و  کردبوون. 

ببووندرەخشانی بایەزیدی شەهید  مینە  بوو. و  بریندار  مەولوودییش  و یووسف 
ی ئەو هاوڕێیانەدا هەبوو، دلێر  تێرۆرکێک لەو کەسانەی دەستیان لە  دەگوترا یە

 .محەمەدئەمین، چەکداری حیزبواڵی شۆڕشگێر بووە
دا، هەواڵی شەهید بوونی مام مراد محەمەدزادەمان پێگەیشت. هەر لەو سەروبەندە

یشبوو،  ژیا. شەوێ نارنجۆکیان لەباڵ هاودا دهکیخانوویه  چاوه  نیا لهته  مام مراد به 
پیاوێکی سەڵت مراد  مام  بوو.  بوو. سەلتشەهیدیان کرد  بەسااڵچوو  پیرو  و و 

بێماڵڕەبەن و حاڵیش بوو. هەرلە سەرەتای ساڵەکانی دوای شۆڕشی گەاڵنی و 
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ئێرانەوە هاتبووە ڕیزی تێکۆشەرانی حیزبی دێمۆکراتەوە. ناوبراو زۆرتر لەبنکە 
بەز لەوێش  دەکرد.  خزمەتی  حیزب  پێ  سابیتەکانی  نیگابانیدانی  ئەرکی  ۆری 

دەسپێردراو ئەویش بەو پەڕی دڵسۆزییەوە ئەرکەکەی جێبەجێ دەکرد. زۆر جار 
و قەتیش گلەیی نەبوو. چەند ساڵ  ڕا هەتا ئێوارێ نیگابانی دەدامام مراد لە بەیانی

ببوون.  بینا  پیر بوو، چاوەکانیشی زۆرکەم  بەر لە شەهید بوون، مام مراد زۆر 
م الی  نیگابانیدانهاتبۆوە  تاقەتی  ئیدی  شیمال،  شتیەڵبەندی  نەمابوو. و  وای 

تێی بۆخۆی  دابۆیە  ژوورێکیان  باسورمەی  لە  شیمال  چەند مەڵبەندی  دەژیا.  دا 
پارتی وەک مانگ دوای شه فەرماندەی  فەتاحی  مرادی، وەستا  مام  بوونی  هید 

اڵ مام ی، گوتبووی ئەمن نارنجۆکم لەبشانازی پێکردن لەالی خەڵکی باسورمه
 .و کوشتممرادی هاویشت

 
 تەحویلدرانەوەی دوو پێشمەرگەی دانیشتووی حیزب 

لە   ئیمە  بنکەکانی  سەر  بۆ  پارتی  لەشکری  بەرباڵوی  هێرشی  دوای  ڕۆژێک 
به دێمۆکرات  حیزبی  دێرینی  پێشمەرگەی  دوو  مهناوه  باسورمەی   جید  کانی 

لە نێوانی "قەزای    د خزری)مەال ئەحمەد( لە پرسگەی پارتی حمهو ئهسندووسی
دایاندهسۆران" "کاولۆکان"  ئەو زێنن بهو  بەدوای  ئیدی  دەگرن.  ڕایان  لەوێ  و 

 .و ئێستاش کەس چاوی پێ نەکەوتنەوەدا بێ سەروشوێنیان کردندابەزاندنە
ژمارەیەک   لەگەڵ  بوو  ساڵێک  چەند  ماوەی  حیزب  پێشمەرگەیەی  دوو  ئەو 

گیروگرفتی   هۆی  بە  حیزب  دیکەی  و دانیشتبوون  وهوخێزانهماڵپێشمەرگەی 
ئه بوون.  خۆیان  ئاسایی  ژیانی  مهدحمهخەریکی  لهو  کۆمهگهجید  ڵێک  ڵ 

دیکهرگهپێشمه کهی  حیزب  خهدانیشتبوون  ی  خۆیان و  ئاسایی  ژیانی  ریکی 
ئەمنیەت نەبوونی  لەبەر  بەکرێگرتنی  بوون،  بۆ  ماڵی  توانای  نەبوونی  و هەروەها 

ساختومانێکی بەجێماوی زەمانی حکوومەتی بەعسیان لە    خانوو لەدیانان، کۆنە
ڕەواندز کردبۆوەنێوان  ئاوەدان  خۆیان  بۆ  کاولۆکان  سەریان  و  وێ  لە  و 

هاتوچۆی  پێویستی ڕۆژانە  بۆ کڕێنی کەلوپەلی  هێندێک جاریش  پێکەوەنابوو. 
 .و قەزای سۆرانیان دەکرددیانان
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و نەوە لە پرسگەی ڕایاندەگرنڕا دەگەڕێ دوانێوەڕۆیەکی کاتێک لە قەزای سۆران
دواتر بێ سەروشوێنیان دەکەن. دوای چەند ڕۆژ بێ سەروشوێنی خەبەر هات  

ئه ورمێن.  زیندانی  لە  ئەوە  پێشمهگوتیان  دوو  چاوی  بەدەست  رگەیەو  و 
لە   کەسەی  ئەو  دابوونەوە.  ئێرانیان  ئیسالمی  کۆماری  تەحویلی  بەستراوەوە 

مەدی ڕاگرتبوو وابزانم ناوی دلێر سۆرکانی  و مەال ئەحپرسگەی پارتی، مەجید
لەکاتێک ئەوە  پارتیبوو.  شەڕی  بوو  هەبوو. دا  درێژەی  خەستی  بە  یەکێتی  و 

سۆران قەزای  بەاڵم  بوو،  یەکێتییەوە  بەدەستی  بەردەستی  ڕەواندز  لە  دیانان  و 
دا بوون. هەر دوای ماوەیەکی کورت لە تەسلیم کردنەوەیان بە کۆماری  پارتی

  .ئێران هەردووکیان لە زیندانی وەرمێ ئێعدام کرانئیسالمی 
مەجید سندووسی خەڵکی گوندی "سیاوان"ی ناوچەی دەشتەبێڵی شنۆیە بوو. ...

دا  لە نێو پێشمەرگەکان  که  و سێ منداڵی هەبوون. ئەحمەد خزرییش مەجید خێزان
وو بە مەال ئەحمەد ناسرابوو، خەڵکی گوندی "کانی بداغ"ێ بوو. ئەحمەد تازە د
 .سێ ساڵ بوو ژیانی هاوبەشی پێکەوەنابوو، وابزانم هەر تاقە کوڕێکیان هەبوو

 
 ( ١٩٩٥/ ١٢/ ٣٠و ئەبوو چەقەڵ مستەفا) تێرۆری عوسمان ڕوویان 

سیاسی کۆمیسیۆنی  گەیشتبوومە  تازە  هاوڕێکانم    -بەیانیەکی  لەگەڵ  نیزامی، 
سکرتاریای حیزبەوە بۆهات.  لەدەوری یەک دانیشتبووین. پەیامێکی بێسیمیمان لە  

 :دەقی پەیامەکە بەو شێوەیە بوو
کران    تێرۆرساڵو، بەداخەوە ئەم شەو دوو پێشمەرگەی حیزب لەشاری هەولێر   "

 ".شەهید ئەبووبەکر چەقەڵ مستەفا  -٢شەهید عوسمان ڕوویان،    -١کە بریتین لە:  
د بچین بۆ و منیان ڕاسپارهەر ئەوکاتی کۆمیسیۆن کاک حەمەڕەسووڵ حەسەنپوور

هەولێرێ   لە  شەهیدەکانیان  جەنازەی  تازە  جێ،  گەیشتینە  کاتێک  جێژنیکان. 
شوشتن ڕاهێنابۆوە خەریکی  عوسمانو  بوون.  کردنیان  کفن  ئەبووبەکر و  و 

کەوتبوونە داوی کەسێک بەناوی کاوە )کاوە خەڵکی پیرانشاربوو(، بێ خەبەر  
ئیتالعات لەگەڵ  ناوبراو  پاسدارانی  لەوەی  سوپای  دەستی و  ئیسالمی  کۆماری 

بەپێی هێندێک بەدواداچوون کە  و تەرحهەیە بۆ لەداوخستنیان داناوە.  پیالنی  و 
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کوڕە)کاوه ئەو  کرا  عوسمانئەوکاتی  گەڕەکێکی  (  کێشابووە  ئەبووبەکری  و 
ڕا کوڕی حاجی بابەکری تێگەیاندبوو. ماڵە حاجی بابەکری  و لەوالشهەولێرێ

ئەحمەد شوانکارەش پێشمەرگەی حیزب بوو،   خزمی ئەحمەد شوانکارەی بوون.
کۆمیتەی   ئەوەبوو  گرتبوو،  ئێرانێوە  ئیتالعاتی  بە  پەیوەندیی  بەنهێنی  بەاڵم 
ئەمنییەت، نامەی لێگرت. حیزب ئەحمەد شوانکارەی لەسەر ئەو کارەی ئێعدام  

ڕا ماڵە حاجی بابەکری پەیوەندییان لەگەڵ کرد. وادیارە لەدوای ئەو ڕووداوەی
گرتبووئیتالعات  ئێرانێ  کارە ی  ئەو  دابوون.  پێ  هاوکارییان  قەولی  و 

و هەم وەک هاوکاری لەگەڵ  تێرۆریستیەشیان هەم وەک تۆڵە ئەستاندنەوە لە حیزب
 .کۆماری ئێسالمی کردبوو

ڕا گەڕاینەوە بۆ هەولێرێ، لەگەڵ کاک حەمەرەسوول حەسەن  کاتێک لە جێژنیکان
عوسمان شوێنەی  ئەو  چووینە  ئەبپووری  کردبوون. و  تێرۆر  لێ  ووبەکریان 
دا بوو، پرسیارمان لەکابرای یکهکووچه  دووکانێکی چووکەی سیگارفرۆشی له

کرد بۆ ئەوەی بزانین داخوا ئەو هیچ ئاگای لە چۆنیەتیی ڕووداوەکەی هەیە. 
و ئەبووبەکر هاتنە دووکانێ سیگاریان  کابرا گوتی ئەو دووکەسە واتا عوسمان

دا بە قەدەم لێدان هاتوچۆیان کرد، ئیدی شەو بەو فەرعەیکڕی. پاشان چەندجار  
و چوومەوە بۆ ماڵێ. چی دیکەم ئاگا درەنگ ببوو، ئەمن دەرگای دوکانم گاڵەدا

 .لێ نیە
و ئەبووبەکری لێ تێرۆر کرابوون، لە الی دەستی ڕاستەوە  ئەو کۆاڵنەی عوسمان

ووبەکر لە زارکی  و ئەب کۆاڵنێکی دیکەی دەگەڵ تێکەڵ دەبۆوە. کاتێک عوسمان
ڕا بە رەگباری لێی  و لە پشتەوەکۆاڵنەکەی تێپەڕیبوون کابرا وەدوایان کەوتبوو

عوسمان  بەاڵم  دابوو.  لەدەست  گیانی  بەجی  دەست  هەر  ئەبووبەکر  بوون.  دا 
پاش   بەاڵم  بیمارستانیش،  گەیاندبوویانە  گەیشتبوونەسەرو  خەڵکی  بەزیندوویی 

 .نەکانی، ئەویش گیانی لەدەست دابووماوەیەکی کورت لە بەر سەختیی بری
 

پێشمه  پۆلێک  دژی  بە  تێرۆریستی  کێله رگه کردەوەیەکی  هێزەکانی  و  شین ی 
 قەندیل 
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و جینایەت لە باشووری کوردستان بۆ تێرۆری کوردانی شۆڕشگێرو دەستی تاوان
لە ڕۆژەکانی   لەیەکێک  لە کاردابوو.  بەردەوام  ئازادیخوازی ڕۆژهەاڵت هەروا 

و پێشمەرگەکانی دا پۆلێک لە کادر( لەکاتێک٣/١٩٩٦/ ١٧)١٣٧٤ڕەشەمەی  مانگی  
شین لە پێش دەرکی بنکەی خۆیان لە  و هێزی کیلەکۆمیتەی شارستانی شنۆیە

لە  پڕ  تۆیۆتای  دووماشێنی  الیەن  لە  بوون،  والیبال  یاریی  خەریکی  جێژنیکان 
رەگباری چەکی   و پاسداری کۆماری ئێسالمیی ئێرانەوە درانە بەردەستڕێژی جاش

 .و بریندارکرانجۆراوجۆرو ژمارەیەکی زۆر لەکادرو پێشمەرگەکان شەهید
نیزامی گەیشت، هاوڕێیانی کۆمیسیۆن   -کاتێک ئەو هەواڵە بە کۆمیسیۆنی سیاسی

من  لە  بچینە  داوایان  ئەوەی  پێش  جێژنیکان.  بچینە  کرد  مێهفەری  لوقمان  و 
لە نەخۆشخانەی تەواری    ان کرد کهجێژنیکان لە هەولێرێ سەردانی بریندارەکانم

بەستەری کرابوون. عەلی شاداب هەروا لە ژووری ئۆرژانس بوو. عەلی لەتاو  
برینهئێش  ئازاری  ههو  دەدا.  جینگڵی  هەر  بریندار  ماری  وەک  بەدەم  کانی  روا 

قسەی   دەڵێ چی. هەر  بزانێ  ئەوەی  بێ  قسەی دەکرد  بەردەوام  ئازارەکانیەوە 
 .کردنهاتەران پاتەرانی دە 

دانیشتین  ئۆرگانەکان  بەرپرسانی  لەگەڵ  بارەی  لەجێژنیکان  لە  هێندێکیان  و 
ڕا  چۆنیەتیی ڕووداوەکەوە بۆ باس کردین. گوتیان ئەو دوو ماشینە لە مەسیفی

یەکێتی لەبەردەستی  هەولێر  ئەوکاتی  ماشێنەکان هاتبوونەخوارێ.  بۆیە  دابوو، 
دا هاتبوونە  و کوێرەڕێگایانبە بێڕاهە  ڕانەچووبوونە نێو هەولێرێ. هەر لە بەستۆرەی

و جێژنیکان بایان دابۆوە. کە گەیشبوونە رهسەرەوەی "بەحرکە"ی به  و لهخوارێ
بنکەی مەڵبەندی  پێشەوەیان لە ڕاستی  ئێمە، ماشێنی  بنکەکانی  بەڕاستی  ڕاست 
سپی سەنگ ڕاوەستابوو، ئەوەی دیکەشیان لە ڕاست بنکەی کۆمیتەی شارستانی  

مەحتەل بوون دەستڕێژیان لە پێشمەرگەکان کردبوو. بە  ستابوو. ئیدی بێشنۆ ڕاوە
و و کەاڵشینکۆف بۆ ماوەی یەک دەقیقە تەقەیان لە بنکەچەکی بێ. کەی. سی

شین کە لەپێش دەرکی  و پێشمەرگەکان کردبوو. پێشمەرگەکانی هێزی کێلەماڵ
لە ڕێگاکە دوور  و مەودایەکی کەمی چەند میتری  بنکەکەیان والیباڵیان دەکرد

و  بوون زۆرترین تەلەفاتیان وێکەوتبوو. پێشمەرگەکان بەتەواوی غافلگیر ببوون



   ٩٠ ەیەید یی ستیرۆ ریت ی تاوان نیندەچ ەیو ەنانێرهیبەو                               286

 

، هەر  کهببوو. دوای تەواوبوونی تەقەکردنهفورسەتی دەستکردنەوەیەکی وایان نە
دا بەرەو ، ماشێنەکان بە کوێرە ڕێگایەکیکانی ئێمهچەند سەد میتر لەوالتری بنکه

و هێزەکانی دیکە بە پێیان  وپێشمەرگەکانی مەڵبەندی شیمال  مەسیف بایاندابۆوە.
زەوی نێو  چووبوون. ومەزرایانبە  ماشێنەکان  گەڕانەوەی  مەسیری  بەرەو  دا 

بەگوتەی خۆیان دەیانتوانی بگەنە پێشیان. بەاڵم یەکێک لە مەسئوولەکانی پارتی  
پێشمەرگەوە  کە بنکەکەیان هێندێک لەوالتری بنکەکانی ئێمە بوو، بە کۆمەڵێک  

و نەیانهێشتبوو پێشمەرگەکان بگەنە سەر ماشێنەکان.  چووبووە پێش پێشمەرگەکان
کەوتبوو پەکی  تێرۆریستەکان  ماشێنەکانی  لە  ببوون  یەکێک  تەئخیر  هێندێک  و 

هەتا نەفەراتی ماشێنە پەککەوتووەکەیان سواری ماشێنەکەی دیکە کردبوو، بۆیە  
ئەو   ئەگەر  وابوو  پێیان  پێنەگرتبان  پێشمەرگەکان  پێشی  پارتی  فەرماندەیەی 

  .دەگەیشتنە سەریان
لەو هێرشە تێرۆریستییەدا چوار پێشمەرگەی ئێمە شەهید ببوون کە بریتی بوون  

 :له
 فەرامەرز کیشوەری  -١
 تاهیر عەزیزی -٢
 عوسمان ڕەحیمی  -٣
 حەسەن ئیبراهیم زاده -٤

ێشمەرگەش بریندار ببوون هەروەها لەو پەالمارە تێرۆریستییەدا ژمارەیەک کادرو پ
 :کە بریتی بوون لە

فەریق    -٣خوشکە پەریزادی خێزانی عوسمان شێخانی،    -٢عوسمان شێخانی،   -١
،    -٤حەسەنزادە،   عەلیپوور(  بابیل،    -٥حەسەنەسوور)حەسەن  عەلی   - ٦عەلی 

 .حەمەدەمین ئیبراهیمی -٧شاداب، 
 ١٣٧٥کارەساتی دەروازەی کۆیە بۆ هەولێر لە زستانی  

ڕووداوەکە بەو جۆرە بوو: چەند کەس لە پێشمەرگەکانی هێزی پێشەوا لە "زەویە  
بە سەردان  ڕەزاخان" کە  "کەلبی  دوو کوڕە سەیدی خەڵکی  لەگەڵ   ، سپی" 

بەسواری  هاتبوون بوون،  مەهابادێ(  کۆمیتەی  کادری  کوەیسی)  میوانی  و 
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ەو کۆیە  ماشێنێکی الندەوێری کابرایەکی فەلەی خەڵکی گوندی هەرمۆتەی بەر
دا بوون، دەیانخەنە دەچوون. چەند کەسی چەکدار کە لە نێو ماشێنێکی برازیلی

ژێر چاوەدێری. هەرکە ماشێنی هەڵگری پێشمەرگەکانی حیزب لێیان تێدەپەڕێ،  
دوایان التەنیشتێ  ودەکەونە  ماشێنەی  لە  ئەو  لەگەڵ  ماشێنەکەیان  ڕا، 

کردبوو)شانبەشانی   جووت  بوو،  تێدا  ئەوان  پێشمەرگەکانی  ماشێنەکەی 
ماشێنەکەیان  دواوەی  پێشەوەو  دەرکی  دووک  هەر  شووشەی  ڕۆیشتبوون(. 

و بە دوو تفەنگی کەاڵشێنکۆف، ڕەگباریان لە پێشمەرگەکان کردبوو.  دادابۆوە
هەروەک ئاماژەم پێدا لەو جینایەتەدا پێنج کەسیان لێ شەهید کردین کە بریتی  

کاوە چاالکی   -٢ی هێزی پێشەوا،حەمەرەسووڵ قادری، پێشمەرگە -١بوون لە :
و خۆشی  ئامانج کوڕی کوەیسی ) ئامانجی منداڵ  -٣پێشمەرگەی هێزی پێشەوا،  

و بێ  دوو کوڕە سەیدەکەی میوان  -٤نەدیو هەر دوو سێ ساڵی تەمەن بوو(،  
 .و تاوانیش وەبەر ئەو کۆکوژییە جینایەتکارانەیە کەوتن سووچ

 
 حیزبی دیموکرات  یستیی دیکە لە دژی تێرۆر چەند کردەوەی  

 لە هەرێمی کوردستان   
تێرۆری مەوالن سوارە. مەوالن، پێشمەرگەی حیزبی دێمۆکرات بوو. ناوبرا   -١

و بەشی تەداروکاتی  زۆرتر کاری ڕانەندەگی دەکردو سەر بە کۆمیسیۆنی ماڵی
و و تەداڕوکاتحیزب بوو. زۆرتر ماشێنە زەردە بارهەڵگرەکەی حیزبی لێدەخوڕی

کۆمیتەخواردەمەنیی   ساڵیبۆ  مەوالن،  دەبرد.  حیزب  ئۆرگانەکانی  لە   ١٣٧٦و 
کۆیەکاتێک لە  بارهەڵگرەکەیەوە  ماشێنە  بە  هەر  دەچێ،  دا  سلێمانی  بەرەو  ڕا 

دووکان تەقەی لێ    -دا لە نێوان کۆیەتێرۆریستانی کۆماری ئیسالمی لە کەمینێک
 .و شەهیدی دەکەندەکەن

ەی سەرەتایی پێشمەرگایەتییان تەواو  پۆلێک پێشمەرگەی الو کە تازە دەور  -٢
بووسی حیزب دەگەڕانەوە بۆ الی  ڕا بە مینیلە کۆیە  ١٩٩٧بوو، پاییزی ساڵیکرد

 - چەند کیلۆمیترێک لە دووکان دوور کەوتبوونەوە  -وانیش لە ڕێگاداسلێمانی. ئه



   ٩٠ ەیەید یی ستیرۆ ریت ی تاوان نیندەچ ەیو ەنانێرهیبەو                               288

 

تێرۆریستەکان بۆسەی  ماشێنیەکەیانکەوتبوونە  نێو  لە  کرانو  گوللەباران  و دا 
 .ویان خەڵتانی خوێن بوونهەمو

لە ساڵی    -٣ )ئەمجەد مەالیی  ١٩٩٧هەر  مەریوان  پێشمەرگەی کۆمیتەی  دوو 
و لە نێو شاری سلێمانی ناسراو بە "کۆڵنەدەر"و غالب حوسێنی( بە ڕۆژی ڕووناک

بە بەرچاوی کۆمەڵێک خەڵکەوە لە الیەن تێرۆریستێکی سەر بە ڕێژێمی کۆماری 
دا شەاڵلکراویان  و لە خوێن گیانو تەرمی بێر دەسترێژئیسالمیی ئێرانەوە درانە بە

 .و سڕی شەقامێکی سلێمانی دەکەوێلەسەر ئیسفاڵتی سارد
ڕا بەرەو سلێمانی دەچیت،  ی کوردستان لە بازیان٢پێشمەرگەیەکی مەڵبەندی    -٤

و بێ سەرو شوێنی دەکەن، بەاڵم بەرپرسانی  لە پرسگەی بەکرەجۆ دایدەبەزێنن 
و هەر پێیان  ئۆرگانەکەی هیچ ئاگادارییەکیان لەچارەنووسی ئەو پێشمەرگە نابێ

پێشمەرگەیەکی هاوسەنگەری دەڵێ ئەمن دەزانم لە سلێمانی   وایە لە سلێمانیە. 
ن دەچم دەی بینمەوە. ئەویش  ئەو برادەرەی من دەچێتە چ ماڵێکی. ئیجازەم ده

دادەبەز پرسگە  هەمان  لە  هاوسەنگەرەکەی  وەک  گوم  ێندرێهەر  و  شرت  و 
و و بەدوادا گەڕان تەرمی بێگیاندەکرێ. دوای چەند ڕۆژ بێ سەرو شوێن بوون

سلێمانی شاری  دەرەوەی  لە  تێکشکاویان  پەنا  شکەنجەکراوو  پردو  بن  لە  و 
 دا دۆزرانەوە. کەندەاڵنان

 
  الڵبدوەع ینی نووس ە، ل٢ یرگ ە"، بمیتیەرگاەشمێ پ یژان ڕۆ"یبێ کت  ەل راوی رگەو   

 (٢٠١٨)یتاحەف
 
 



 

 

 
 
 

 بەیاننامە 

 كۆیه شاری یروازهده یكهییەخوێناو ساتهكاره ساڵێك دوای
 

  كانڕێزهبه هاونیشتمانه
 !كورد لیگه اڵنیكۆمه

 ! جیهان ریرانسهسه مرۆڤ له و مافیریروهدادپه ئۆگرانی
له شاریوبهمهساڵێك  شاری   كوردستانی  ولێریهه  ئوستانی  له  كۆیه  ر    عێراق، 
حاجیوه  ریروهنیشتمانپه  شاعیرانی مهقادر  ك  كهورهگه  الیو  شارێك    له   و 

ڕووداوێكیبووه  ئازادیخوازانه  ڕیبیروباوه  كۆیمه  وهكۆنه و سامناك  ، 
ڕۆژیدی  وهخۆیهبه  زێنیدڵته  ساتێكیكاره  ی٨)   ١٣٧٦  زیرماوهسه  ی ١٧  . 

له١٩٩٧  دیسامبری لهند كهكاتێك دا چه  (    دێمۆكراتی   حیزبی  رپرسانیبه  س 
 ڵبژێڕاوی هه  ندییناوه  یكۆمیته  یوهدوا كۆبوونهله  شداریئێران بۆ به  كوردستانی

یك  نیز  وتبوون، لهكه  ڕێوه  و كۆیهرهبه  وهییەسلێمان  شاری  دا لهمههده  یكۆنگره
كه  یشاروچكه پهبهوتنهدووكان    ئیسالمیی   كۆماری  كانیتێرۆریسته  الماریر 

هاوڕێیانی هاتنهپیاوكوژه  له  شێرانه  حیزبی  ئێران.  شهستدهكان    ڕێكی و 
لهمانانهقاره كه  ڵگهیان  به  یكهئاكامه  وهداخهبه  كردن،  بوونی شه  بوو    هید 
  سی كه  ٣  و بریندار بوونیمان كاك منصور فتاحیكهبهحیز  ناسڕاوی  شەڕی تێكۆ
و  كان ڕاو بنێنحیزب توانیان تێرۆریسته  كانیش ڕۆڵهوحاڵههاوڕێیان. به  له  دیكه

 .خۆیان   ستیده كانیش بگرنهپیاوكوژه ڵگریهه  ت ماشێنینانهته
  سواری  ماشێنێكی  هاوڕێیان به  عات كاتێك باقییدوو سه نزیك به دوای چیكه
هیچ عوزرو  و بێ كڕاوروان نهچاوه  كییهشێوه، بهكۆیه  شاری  یروازهده  یشتنهگه
  موویان كه و ههكۆیه  ئاسایشی  كانیكدارهچه  سڕێژیر دهبه  وتنهك كهیههانهبه

وبكر ، ابندیناوه   یكۆمیته  ندامیئه  سید منصور ناصری  هاوڕێ  بوون له  بریتی
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زاده به)ساماڵ  اسماعیل  حسینیبانه  شارستانی  یكۆمیته  رپرسی(  رفعت    له   ، 
دابێژ   گولله  به  پارێزگاری  هێزی  شیرین سخن له  و یداللهپاوه  شارستانی  یكۆمیته

 .هید بووندا شهكهنێو ماشێنهر لهو ههدابێژ كران
و كوردستان دایه  نیشتمانیی  تییكیهیه  اڵتیسهژێر ده  له  كۆیه  شاری  یوهر ئهبهله
شارهئه  ئاسایشی  ندامانیئه ڕێکخراوەئه  كانیرگهپێشمه  له  و  هاتوون،    و  پێك 
لهكهحیزبه  سیاسیی  ریفتهده بهخۆی  ییاننامهبه  شێكیبه  مان    تێرۆری   یبۆنهدا 
ك كوردستان )عێراق( وه  نیشتمانیی  تیییهكیه  : " داوا لهنووسی  وهو هاوڕێیانهئه

كوردستان ڕوون   ڵكیبۆ خه  م ڕووداوەین ئهكهده  ناوچه  اڵتداریسهده  حیزبی
 شاری   یروازهده  دێمۆكرات له  باتگێریچوار خه  تێرۆری  رانیبهڕێوهو بهوهبكاته
  ، به یان خوڵقاندوهتهو جینایههدا ئم ڕێکخراوەئه  یرگهپێشمه  رگیبه  له  كه  كۆیه

 ."نێیهسزا بگه
  م به هه  نیشتمانی  تییكیهیه  رانیدا رێبهسیاسی  ریفتهده  یم داخوازهئه  اڵمیوه  له

ههنامه بهو  لهسه  م  كهداخ  سیاسی  ریفتهده  یبنكهردان  له  ریسهو   خۆیان 
كارهنیشان  كهڕووداوە جهوا  ناڕه  به  یانكهدا،  بهناوبرد  ریمهو  كه و  دا    ڵێنیان 

دا  ڵینیانهو بهئه  دواینن. بهیهبگهو ڕاشینن یهیان بگهكهتهیانهخه  سزای  تاوانباران به
و شیان گرتكۆیه  ئاسایشی  ندامانیئه  س لهكه  ٢٥تا    ٢٠ئاگادار بووین    ك ئێمهوه
 وه یهو بارهئاشكرا شتێك له  و بهسمیڕه  به  یوهئهێیان كردن، ب سلێمانی  یوانهڕه

  تیی كیه، یهئێمه  و داواكارییكتر دیتن ند جار یهنجام پاش چهره. سهوهنهبكه  باڵو
ڕۆژی  نیشتمانیی دوای   ٥٦  واته  ٣/٢/١٩٩٨  كوردستان    له   كهساتهكاره  رۆژ 

ئهوێن  "كوردستانی  یڕۆژنامه  ی ١٥٤٨  یژماره ڕوونكردنه"دا  باڵو   ییهوهم 
 :وهكرده

  كۆیه   شاری  یرهیتهسه  زێن لهو دڵتهناخۆش  ڕووداوێكی  ٨/١٢/١٩٩٧  ڕۆژی "
لهداڕووی چهئه  و  لێپرسڕاوێكینجامدا  دوو دێمۆكرات  حزبی  برایانی  ند  و 
 .هید بوون.ن.ك شهی یرگهپێشمه
به  رێمیهه  تیحكومهك  وه  ئێمه  بۆیه   م تاوانه ئه  دژی  توندی  كوردستان زۆر 
 .ین كهده حكومیو مهستین وهده
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 حزبی   دژی  یوهدا پێش ئهڕووی  یم كارهئه  كه  وهینهكهده  ها دووپاتیروههه
م . بۆ ئهكوردستانه  رێمیهه  تیو حكومه.ن.ك  ی  ئێران بێت دژی  دیموكراتی

  ی سانهو كهئه  ڵگهله  )تحقیق(ه  وهلێكۆڵینه  اڵیڕقرێم سههه  تیش حكومهستهبهمه
 .م ڕووداوەندیدارن بهێوهپه كه

  دیموكراتی   و حزبیتتایبه  كیدادگایه  درێنهش تاوانباران دهوهلێكۆڵینه  دوای
 ."وهكرێنهئاگادار ده یكهنجامهئه .ن.ك یش لهو یئێران

  بوو كه هه  و قسانهئه  ڵگهله  جیاوازی  زۆری  یهوهم ڕوونكردنهئه  قیده  رچیگهئه
یان ئێمه  دا بهكانوتنهچاوپێكه  ، یان لهتیتایبه  نووسڕاوی  به  تیكیهیه  رپرسانیبه
بهده بهگوت،    تی كیهیه  برایانی  یوهكردهبه  نگاویهه  ڕوانیچاوه  رحاڵههاڵم 

  وخۆ ئاگادار بووین كههڕاست و ناسمیناڕه  كییهشێوهڕابردوو به  هاری. بهوهماینه
بوون، كردن نهقهته  شداریگۆیا به  كهو ناوه كان بهگیڕاوه  زۆری  رههه  یزۆربه

كراون تهئازاد  كهو  چوار  كهنیا  به  س  ناوه  كهتاوانه   دانیان  دا  زیندان  له  دا 
كهڕاگ كه  چییڕاون.  ئێستاش  بهته  ساڵێكی  تا  ئهسهواو  تێرۆرهر  دا ییەسیاس  و 
به  نه  برێراده شتێك  راگه  حیزبی  هیچ  نهندڕاوهیهدێمۆكرات    ڵكی خه  و 

و زۆریش  ئاگادار کراون  ییەی پرشووره  ساتهم كارهئه  و چۆنیندچه  كوردستان له
 ."ش كرابن ت "تبرئهنانهو تهش ئازاددیكه یكهچوار تاوانباره كه چێدهوێ
به  ربوونیتێپه  یبۆنه  به  ئێمه كارهسهساڵێك  دا  كۆیه  شاری  یروازهده  ساتیر 

 كی ڕابردوویه  ك حیزبێك كهكوردستان وه  نیشتمانیی  تییكیهیه  له  دیكه  جارێكی
دهیههه   ئێمه  حیزبی  ڵگهله  یدۆستانه  دوورودرێژی داوا  بهكه،    رپرسانه ین 

دێمۆكرات    حیزبی شەڕی  چوار تێكۆ  یتێرۆر  عامیالنی  سزادانی  و بهوهبجووڵێته
به  ڕازی  تییرپرسایهبه پرشووره  تاوانێكی  بوون  دوور   خۆی  داوێنی  له  ییوا 

بیرورای  كهڕووداوە  ندو چۆنیو چهوهبخاته بكاته  گشتی  بۆ  برایانیوهڕوون   .  
ك  كان نه یستهتێرۆر سزادانی زانن خۆبواردن لهبۆ خۆشیان ده نیشتمانی تییكیهیه
 ڵكوو زیان له ، بهئێرانه  كوردی  یوهو بزووتنهدێمۆكرات  حیزبی  زیانی  ر بههه

ده  ڵكیخه  یرزگاریخوازانه  یوهبزووتنه  تێكڕای ههداكوردستان  پێش  موو و 
 .شێنێوهده نیشتمانی تییكیهیه و ئیعتیباریناوبانگ بر لهكیش زهنێ الیه
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بههه بۆنهر  حیزبهه  له  ئێمه  وهیهو  ڕێکخراوەموو  له   سیاسییەکانیو    كورد، 
  ڵه و كۆرو كۆمهو رێكخڕاوحیزب  و لهكوردستان  ڵكیخه  فیرهشهبه  اڵنیكۆمه

له  دۆستی  سیاسییەکانی بهداجیهان  ریرانسههس  كورد  حیزبه له  تیتایبهو    و 
  تیی كیهو یهئێران  كوردستانی  دێمۆكراتی  حیزبی  شیهاوبه  دۆستی  كه  یانهسیاسی

  تیی كیهیه  كرێبۆیان ده  وهكهر ڕێگایههه  ین لهكهكوردستانن داوا ده  نیشتمانیی
دێمۆكرات   شەڕی  چوار تێكۆ  تێرۆری  عامیالنی  یوهن بۆ ئههان بده  نیشتمانی

مووان  پێش هه  و كارهئه  . دڵنیاشین كهنێیهسزا بگه  ك دابن بهیهو پایهر پلههه  له
 .كوردستانه  نیشتمانیی تییكیهیه قازانجی به
فتاحی  هیدبوونیشه  زێنیدڵته  ڕووداوی   یادی  له منصور  منصور  هاوڕێیان   ،

 شیرین سخن دا ساڵو له   و یدالله، رفعت حسینیزادهابوبكر اسماعیل،  ناصری 
ده  گیانی هاوسهو كارسكه  به  خۆشیرهین، سهكهپاكیان  دهنگهو  و  ڵێین رانیان 

 كانی مێژینهله  ئاواته  هێنانی  دیبات بۆ وهخه  یان، ڕێگایین ڕێگاكهدهڵێن دهبه
هه  لیگه رێكورد  پڕ  بێروا  نهبوار  گیانی  مری.  شهئه  بۆ  هههیدانهو  موو  و 
 .كوردستان  هیدانیشه

                    
سیاسیی   ری فته ده   

ئێران   كوردستانی   دێمۆكراتی   حیزبی   
( ١٩٩٨ دیسامبری  ی٨) ١٣٧٧ زیرماوهسه ی ١٧  

 
ە دا باڵو بووەتەو ١٣٧٧ی ڕۆژنامەی کوردستان، سەرماوەزی ٢٩٥لە ژمارە   

 



 

 

   
 
 

 ر،  فرووهه تێرۆری 
 رستی پهكۆنه تیەاڵس ده داماویی ك لهیهنیشانه

 
 !كانڕێزهبه هاونیشتمانه

 !دا جیهان ریرانسهسه له ئازادی ئۆگرانی
  ر به رامبهبه   ١٣٧٧  زیرماوهسه  ڵ ڕۆژیوههه  ممهك شهیه  ڕۆژی  یئێواره  ر لهسه
پهگشتییە  نهیهراگه  ١٩٨٨  نوامبری  ی ٢٢ لهردهكان  جینایهسهیان  له   تێكیر    پڕ 

واڵێك  هه  پێی. بهوهدایهڵدا ههر ئێرانسه  به  زاڵ  رستییپهكۆنه  یدیكه  ییشووره
راگههه  به  وهتارانه  له  كه دنیا  ئێوارهیهموو    داریووشی   ئاغای  دوێنێ  یندرا، 

  خانمی   یكهرهڵ هاوسهگهئێران له  تیمیلله  حیزبی  گشتیی  ر سكرتێریفرووهه
 وهناسڕاو‘‘هنه  سیند كهن چهالیهتاران له  دا لهخۆیان  ماڵی  ر لهفرووهه  یروانهپه
شههچ  به بههیدكرانقوو  جۆرهو  دهسه  وتهكه  دیكه  ڕێكیالپه  م    ری فتهر 

 .""والیت فقیە مییننهههجه  سیستمی ر بهسه تاوانبارانی كانیتهجینایه
 كۆماری  رێژیمی  كرێگیراوانیبه  كانییستییهتێرۆر  وهكرده  كاتیی  ستانیڕاوه

 ڵی و كۆمهنێو هێندێك كۆڕڕابردوودا، له  ند مانگیچه  یماوهئێران له  ئیسالمیی
و ‘‘كردوه  یگورگ تۆبهگۆیا "  پێك هێنابوو كه  یو گومانهدا ئهوهرهو دهنێو خۆ
ست  خۆیان ده  موخالیفانی  نێوبردنی  دا بۆ لهر ئێرانسهزاڵ به  رستانیپهكۆنه  ئیدی

  تی ماهییه  كڕاو لهجیا نه  شێكیت بهو جینایهكوشتار  اڵم چونكهن. بهنابه  تێرۆربۆ  
نهقیههفه  تیویالیه  سیستمی  ستانیدهكاربه توانی،  ده  وهله  یان  له زیاتر   ست 
  پیاوی ورهر گهفرووهه   یناپیاوانه  یتێرۆر  و بهوهبكێشنه  یستیتێرۆر  یوهكرده

گومانێكیان    موو جۆرهڵك، ههخه  واییرمانرهفه  قیحهبه  نگریو الیهئازادیخواز
 .نێو برد دا لهئیسالمی كۆماریی و كرداریئاكار ئاڵوگۆڕ له پێكهاتنی یبارهله



   ر فرووهه  یرۆ رێت                                                               294

 

هاوسهرفرووهه  ئاغای  كوشتنی  بیزههمه  رستییپهكۆنه   به   یكهباتگێڕهخه  رهو 
فێڵهه تهر  لهیهكهڵهو  بدا، شتێك  پاساو    انه تێرۆرم  ئه  كه  ناگۆڕێ  ڕاستییەو  ك 

ن  تكارانهو جینایهئه  شنیچه  دیتوو لهورهو دهكار كوشته  یستانێكیتێرۆر  كاری
 هێندێ   فیزیكیی  نێوبردنیله  ئمووریمه  كرانه  وهییەئیسالم   تین حكوومهالیهله  كه
شهوه  تییسایهكه قاسملوو،  بهندیفكهرهك  بروومهختیار،  كێندو  كێو  ، و 
و  رفرووهه  داریووشی  ئاغای  یتێرۆرنێوان  یر لهسه  وێكچوونێكی  كه  تیتایبهبه

شاپووری  یتێرۆرو  یكهرههاوسه هاوكارهختیاربه  دوكتور   ئاغای   یكهو 
 !یهدا ههتیبهكه سرووشی

ر فرووهه  دا داریووشیئێران  له  و دێمۆكراسیئازادی  ڕێگای  موو ڕێبوارانیهه
دایك    ( لهزایینی  ی١٩٢٨)  تاویهه  ی١٣٠٧  ساڵی  كه  ناوبراوناسن.  زۆر باش ده

زانستگا    رسیده  خوێندنی  ریكیخه  و كات كهدائهتیالوه  تایرهسه  ر لهببوو، هه
  ستی دا دهڵكر خهسه  ڵك بهخه  تیو حكوومهئازادی  دیهاتنیوه  ڕێگای  بوو له

یه  ساڵ كه  ٢٢  یشتبووهگهنه  نیمهبات كرد. هێشتا تهخهبه   وته م جار كهكهبۆ 
زیندان    یمیله  هێزتر بوو كهبه  وهر لهفرووهه  باتكێڕییخه  اڵم گیانیزیندان. به

پاش ئازادبوون    ر بۆیه. ههدابنێ  ناوبراو  و خۆڕاگرییر ئیمانسهشوێن له  بتوانێ
مهدیكه  جارێكی بهگرت  وهستهدهبه  باتیخه  ڵیشخهش    باتی خه  له  تیتایبهو 

دوكتور    ڕێبەرایەتیی  ئێران به  وتینه  تینعهسه   كردنی  ئێران بۆ خۆماڵی  ڵكیخه
 .گێڕا خۆی خشینه لێهاتوویی مردا بهنه )محمد مصدق(ی 

  باتی خه  و نشێویورازو ههدا١٣٣٢ ساڵی  مصدق له میللیی تیحكوومه  رووخانی
 درێژایی  و بهكردنه  ر چۆڵفرووهه  داریووشی  به  یدانیئێران هیچ كات مه  النیگه
ناسڕاوترین    كێك لهیه  میشههه  ویهلهپه  محمد رچا شای  اڵتیسهده  ند ساڵچه
 .ل بووگه  اڵتیسهده  مانجیئا  دیهێنانیوڵدان بۆ وههه  یوهبزووتنه  كانیییەت سایهكه

هاتنه داریووشیئیسالمی  رێژیمی  ركاریسه  پاش  ماوه فرووهه  ،  بۆ  ند  چه  یر 
  تیی رۆكایهسه به كاتی تیوڵهده و لهرێك بوو تازه  اڵتدارانیسهده ڵگهمانگ له

موهه مهخوالێخۆشبوو  بهبازرگان  هدییندیس  و كار  تیزارهوه  تییرپرسایهدا 
اڵت  سهدهبه  تازه  ستانیدهكاربه  ر كهاڵم ههستۆ. بهئه  گرته  تییاڵیهكۆمه  كاروباری
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ڕیزی پاوانخوازان  له  شۆڕش كرد،ڕیزی خۆی  كانیئامانجه  یشتوو پشتیان لهگه
 به   ستیده  بیزههمه  دیكتاتۆریی  دژی  له  وهوهپته  یڕادەیەکئی   و بهوهجیا كرده

  هێرشی   ترسێك له  هیچ جۆره  بێو بهراشكاویزۆر به  ناوبراوكرد.    كانیرهربهبه
به ژێر   خستبووه  ئیسالمیی  كۆماری  سیستمی  تییواوهرێژیم، ته  ستانیدهگۆپاڵ 

ئێران   ڵكیخه  یو ئێرادهویست  به  نوێ  اڵتێكیسهده  پێكهاتنی  و خوازیاریپرسیار
 .بوو

  ی ئازادیخوازانه  باتیخه  گرتنیرهپه  رجیلومههه  ر لهفرووهه  داریووشی  یتێرۆر
ڕووناكبیرهئاگا  توێژه بهئێران  ڵگایكۆمه  كانیو  نیشانده  دا،  و ئه  ریئاشكرا 

  ڕزگاربوون له   ڕێگای  ڕێبوارانی  ترساندنی  ستیبهمه  پاوانخوازان به  كه  یهوڵههه
وا  ن. كهیده دا دهمانكهر واڵتهسهبه  زاڵ  وتوویدواكه  رێژیمی  تیاڵسهده  چنگی
  كانی ریزه  وكردنیپته  به  كه  ییەئازاد  ڕێگای  ڵدارانیشخهمه  رشانیسه  ركیبوو ئه

  ڕێبوارانی   كاروانی  نه  ن كهبكه  رست حاڵیپهكۆنه  ستانیدهخۆیان كاربه  باتیخه
بهگه  تا  ئازادی  ڕێگای ئارامركهسه  قۆناخی  یشتن  قهوتن  نه یههه  راریو   و 

ده  دوژمنانی لهئازادییش  خۆیان  چارهتوانن  ،  ڕێیانهچاوه  كه  ییەتمحه  نووسهو 
 .نرباز بكهده

 ییە بزههمه  رستییپهكۆنه  داماویی  یدا نیشانهو كاتهر لهر ههفرووهه  ئاغای  یتێرۆر
ڕوویان   نه  كه  نیه  شیسانهو كهئه  وبۆچوونیبیر  ممول كردنیحهته  توانای  كه

نهتوندۆتیژ  باتیخه  كردۆته پانانهته  و  بۆ  پارێزه   گیانی  نیڕاستت  رو خۆیان 
نێو بردنیان.   و لهتێرۆرر  به  باتهنا دهپه  م جۆرهبه  ر بۆیه. ههوانێكیان داناوهركهده

جارێكیفرووهه  ئاغای  یتێرۆر ئهدیكه  ر  والیت    لماند كهسه  یڕاستییەو  ش 
م ئه كه و كاتهو تا ئهدانكر یهرامبهبه له و دێمۆكراسیئازادی یلهسهو مه‘‘فقیه

بهیهوهستهده  به  مانیكهواڵته  اڵتیسهده  رێژیمه ئاڵوگۆڕێك،    جۆرهر  هه  ، هیوا 
 .مانایهبێ بۆچوونێكی

باوه نه  ریفرووهه  داریووشی  كه  باسه  شایانی   پێویستیی   به  قووڵی  ڕێكیمر 
و ، ئه١٣٥٨  بوو. ساڵیئێران هه  كوردستانی  ڵكیخه  واكانیڕه  داخوازه  دیهاتنیوه

كه پێڕاگوڵهده  تییتایبه  تییئههه  ندامیئه  كات  بۆ  بههت    كانی لهسهمه  یشتن 
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بۆ   عاداڵنه  كییهڕێگا چاره  یشتن بهبۆ گه  وهموو توانایههه  كوردستان بوو، به
هه  یلهسهمه دواكاتهدا  وڵیكوردستان  تا  دواتریش    رزانه ربهسه  ژیانی  كانیو 

 .بووڕاستن پائێرا  كوردستانی  دێمۆكراتی  حیزبی  ڵگهله  خۆی  یدۆستانه  ندییپێوه
  به   یكهڕێزهبه  رهو هاوسهرفرووهه  داریووشی  ئاغای  هیدبوونی، شهئێمه  حیزبی

هه  ورهگه  سارێكیخه جوواڵنهبۆ  ئێران   ڵكیخه  یرزگاریخوازانه  یوهموو 
لهزانێده كۆستهئه  خۆشییرهسه  وهدڵه  كانگای  و    تێكڕای   له  یهورهگه  و 

به  وازانیئازادیخ و  دائێران  تیمیلله  حیزبی  له  كانیرهنگههاوسه  تیتایبهئێران 
لهروههه بهده  یكهڕێزهبه  ماڵهبنه  ها  حیزبی فرووهه  هیدبوونیشه  كا.    ر، 

یه  كوردستانی  دێمۆكراتی لهئێران  دۆستان  كێك  هاوسهباشترین    كانی رهنگهو 
خهخۆی یهكوردستانی  ڵكیو  لهش  الیهبه  كێك  و ماف  نگرانیرچاوترین 

 .پڕ رێبوار بێ  و ڕێگایڕێزبه  و یادیشاد  ست دا. گیانیدهخۆیان له  ئازادییەکانی
 سیاسیی ریفتهده

 ئێران  كوردستانی دێمۆكراتی حیزبی
( ٢٣/١١/١٩٩٨) ١٣٧٧/ ٢/٩ 

باڵو بووەتەوەدا  ١٣٧٧ی ڕۆژنامەی "کوردستان"، سەرماوەزی ٢٦٥لە ژمارە  . 
 



 

 

 
 
 

 : یبارهله  سیاسی ریفتهده ییاننامهبه

   ئیتالعاتی تیزارهوه دواییانەیم ئه اویرند یهراگه 

 ئێران ئیسالمیی كۆماری
 

  كانرێزهبه هاونیشتمانه
 كوردستان  باتگێریخه ڵكیخه
(  زایینی  ی ١٩٩٩  یژانویه  ی٥)  تاویهه  ی ١٣٧٧  فرانباریبه  ی١٥و،  ممۆ شهشهسێ
 ڕاستییە و  له  دا پێیندڕاوێكیهراگه  ئێران له  ئیسالمیی  كۆماری  ئیتالعاتی  تیزارهوه

و  سیاسی   تیخسییهند شهچه  یتێرۆر  له  زگایهم دهئه  فرادیئه  ك لهیهژماره  نا كه
 .شدار بووندا، بهدوایی  یم مانگانهئێران له نگییرههفه
لماند سه یسانهو كهتخسییهو شهرێكخڕاو له و تاقمهئه ی، قسهم دان پێدانانهئه
اڵت  سهده  قۆڵی  تیتایبهو بهئیسالمی  دا، كۆمارییانهم دواییئه  كانیهتێرۆر  له  كه
 و بهڕوون  هیچ جۆر دركاندنی  به  و كارهاڵم ئه. بهتاوانبار زانی  ستیان بهده  به
  ونكه . چنیه  یانهم دواییئه  كانیتهجینایه  ندیدار بهپێوه  ڕاستیەکانیموو  هه  واوییته
  سانه و كهبه  ئیشاره  و نهگیڕاون ناویان بڕاوه  یو مۆرانهئه  دا نهندڕاوهیهم راگهله

 .كردنیان داوه  جێبەجێ  رمانیو فهكانیان دارشتوههتێرۆر یاڵڵهگه کراوە كه
  ی وهرهو دهنێوخۆ  هاونیشتمانان له  ژێرفشاری  له  رێژیم كه  ئیتالعاتی  تیزارهوه

دان   دا، ناچار بههێندێك زانیاری  یوهو باڵو بوونهقاودرانله  ئاكامی  و لهواڵت
بووه دهپێدانان  لهئه  ندڕاوێكییهراگه  ركردنیده  به  وێیه،  و  ڕقك  الیه  وتۆ، 

كهخه  تووڕەیی دامركێنێتهڵك  پاكانهوهمێك  هه  و  زگا  ده  جیددیی  دانیولنهبۆ 
به  كانیییەئیجرای ناساندنناسین   ستیبهمه  رێژیم  له قاتڵه  و سزادانیو  بكا.    كان، 
و ییەم دوایئه  كانیپیالنه  یباره  له  زانیاری  یوهباڵو بوونه  پێشی  وهشهدیكه  كیالیه
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ئێران    ئازادیخوازانی  یتێرۆر  سڵییئه  رانیبهبەڕێوەو  دارێژاناڵڵهگه  یناساندن
و  رێژیم ئیتالعاتی تیزارهوه یم پیالنهئه یوهكردنه ڵوابوو بۆ پووچه. كهبگرێ

بوونیقاودرانله  ستیبهمه  به ئاشكرا  بهپێوه  ڕاستیەکانیموو  هه  و   ندیدار 
دوایئه  كانیهتێرۆر پێویستهییەم  ڕێکخراوە  ،    ئۆپۆزیسیۆنی   كانیئازادیخوازان، 
  ئیسالمی   ر كۆماریخۆیان بۆ سه  كان، فشاریر دۆستهشهبه  ڵهكۆمهو  و كۆڕئێران

بكه لهنزیاتر  داوایسهو  ئاشكرایجیددی  یمهموحاكه  ر    رانیبهبەڕێوه  و 
دوایئه  كانیهتێرۆر پێییەم  جینایه  ،  تا  پیالنگێرانیتكاراندابگرن  و سلیئه  و 

دهئازا   كوشتنی  رمانیفه  یوانهئه نهدهدیخوازان  بهن،  ند  چه  فیدا كردنی  توانن 
 .خۆیان بگرن دزێوی رووی قاودرانیله ئموور، پێشیمه ورده

 سیاسیی   ری فته ده 
 ئێران   كوردستانی   دێمۆكراتی   حیزبی 

١٧/١٠/١٣٧٧ 
ی ڕۆژنامەی "کوردستان"دا باڵو بووەتەوە. ٢٦٦لە ژمارە   

 



 

 

 
 
 

 :ندڕاویهراگه

ی تێکۆشەرێکی دیموکرات لە الیەن تێرۆرڕفێندران و 
 کۆماری ئیسالمییەوە

 !كانڕێزهبه هاونیشتمانه
 !كوردستان ئازادیخوازی ڵكیخه

 !كانمرۆڤدۆسته ڵهو كۆمهكۆڕ
  (، كادرێكی ١٩٩٩  نیژووئه  ی١٢)  ١٣٧٨  ردانیجۆزه  ی٢٢  ڕۆژی  رۆیدوانیوه

به  كوردستانی  دێمۆكراتی  حیزبی  جیوهبه مستهممهمحه  ناوی  ئێران    فایی د 
  ئیتالعاتی   ر بهسه  ناسڕاوی  كرێگیڕاویند بهچه  یهۆ  " بهنارستی  مه"حه  ناسڕاوبه
  شاریدا دارێژڕاو، لهپێش له  پیالنێكی  پێی  و بهئێران  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی

ته  كۆیه بهرفێندڕاو  جاسووسییتێرۆر  زگایده  كانیمۆره  سلیم    كۆماری   و 
دوای  كوردستانی  له  ئیسالمی رۆژ  كرا.دوو  تاوانههئ  عێراق  ڕۆژیم   ی٢٤  ، 

تهجۆزه لهیبههه  كانیییەرزایبه   له  ناوبراو  گیانیبێ  رمیردان  سوڵتان  نزیك   ت 
 .وهدۆزرایه كۆیه شاری

ئێران    ئیسالمیی  كۆماری  كرێگیراوانیبه  ییهتازه  ییەو ئینسانكوژم ئینسان رفاندنئه
"  شارستانی  یڵگه"كۆمه  ئیددیعاكانی  ڕایرهسه  كه  یهڕاستییەو  ئه  رینیشانده
 وێردی   بوون به  ( كهو سیاسیسیاسی" )توسعه  گرتووییرهو "په(و مدنی)جامعه

محه  ركۆماریسه  رزاریسه لهیهو، ژمارهمیخاته  دیممهرێژیم  تانیش وڵهده  ك 
پێباوه لهكردوهڕیان  ئاڵوگۆڕێك  هیچ  پێك  ئیسالمی  كۆماری  رۆكینێوه  ،  دا 
وههاتوهنه رێژیمهئه  ئیتالعاتی  تیزاره.  لهو   وهییەم خاته  ركاریسههاتنه  كاتی  ، 
كهسه  كوشتنی  ستووریده لهدان  له  ئۆپۆزیسیونی  س  دهنێوخۆئێران   یوهرهو 

ڵێك  كۆمه  ۆریتێر  كردوون كه  جێبەجێ  وانیرچاو لهبه  كییهو ژمارهداوه  واڵتی
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ڕابردوودا،   ساڵی  زیرماوهسه  ئێران له  باتگێڕیخه  رانیو نووسهڕووناكبیران  له
 .یانهترین نموونهتازه نارستی مهحه هاوڕێ و تێرۆریشێكیان بوونبه
  له   خۆشیرهسه  ئێران وێڕای  كوردستانی  دێمۆكراتی  حیزبی  سیاسیی  ریفتهده
حهكهحیزبه  نرخیبه  شەڕی  تێكۆ   یماڵهبنه هاوسهنارستی  مه مان  و  رانینگه، 
به  ڵكیخه ئهگشتیكوردستان  جینایه،    كۆماری   تێرۆریستی  رێژیمی  یتهم 

و  ڵو كۆمهو كۆڕموو رێكخڕاوهه  كا و داوا لهحكووم دهمه  توندیبه  ئیسالمی
حكووم  مه  یستییهتێرۆر  وه م كردهكا، ئهدهكان  و مرۆڤدۆستهئازادیخواز  تهخسییهشه
  توانێ نه  و رێژیمهئه  دیكه  جارێكی  یوهو، بۆ ئهبگرن  دژیله  ڵوێستین، ههبكه
 وهگونجاوه  كیموو ڕێگایههه  نێو ببا، لهئێران له  ئازادیخوازانی  هاسانی  روا بههه
 .بكۆشن تێ
  له   ییەو ئینسانكوژم ئینسان رفاندنئه  كه–نیش  كوردستا  نیشتمانیی  تییكیهیه  له

  رانی نجامدهئه  سزادانی  ین بهكهداوا ده   -داوه  ودا روویئه  اڵتیسهژێر ده  یناوچه
 كه ئیسالمی كۆماری  كرێگیراوانیبه یدان لهمه ییەی پڕشووره و تاوانهئه ناسڕاوی

ناوچهئه  وێیانهده لهتێرۆر  یدانیمه  هونهبكه  یهم  بردنیو   ندامانی ئه  نێو 
  دا له ڕێگا نه  دیكه  و چیوهسك بكاتهرتهئێران، به  ئۆپۆزیسیۆنی  كانیڕێکخراوە

ده  یناوچه تێكۆشهئه  اڵتیسهژێر    قوربانیی   ببنه  ئێرانی  كوردی  رانیودا، 
 .ئێران ئیسالمیی كۆماری رێژیمی كانیپیالنه
بهنارستیمهمان حهكهحیزبه  مانیقاره  یرۆڵه  پاكی  بۆ گیانی  ساڵو و وامیردهو 

 !یكهوتن بۆ رێبازهركهسه
 !ئیسالمی كۆماری تێرۆریستی و رووخان بۆ رێژیمییڕەشروو 

ئێران   كوردستانی   دێمۆكراتی   حیزبی   
سیاسی   ری فته ده   

 



 

 

 
 
 

 :یاننامهبه        

 سەرکۆماری ئوتریش لە چی دەگەڕێ؟
 

 !كانڕێزهبه هاونیشتمانه
 !كوردستان  شەڕی تێكۆ ڵكیخه
  ی سێپتەمبر   ی ٢٠  وتی، رێكهتاویهه  ی ١٣٧٨  رمانانیخه  ی ٢٩  ممهمڕۆ دوو شهئه

 تیی رۆكایهسه  ئوتریش به  ركۆماریتۆماس كلیستیل سه  ئاغای  زایینی  ی ١٩٩٩
مان.  كهواڵته  گاتهده  سمیره  ردانێكیسه  به  تیوڵهده  رزیبهپایه  تێكییئههه
كلی   ریفهسه لهتۆماس  تاران  بۆ  لهئوتریش   نێوخۆی  ستیل    ی ناڕەزایەتی  ڵگهدا 

مرۆڤ   و مافیئازادی  نگریالیه  كانیو رۆژنامهئۆپۆزیسیۆن  كانیحیزبه  توندی
  ری پارێزه كانیڵهو كۆمهكۆڕ ش بێزارییو واڵتهئه یوهرهده و له وروو بووهرهبه

 .راكێشاوه خۆی بۆ الی و دێمۆكراسییو ئازادیئاشتی
ر هه كه چێده  ڕێوهدا بهكاتێكمان لهكهئوتریش بۆ واڵته ركۆماریسه ریفهسه
سهچه پێشتر  رۆژ  خه  بێدادگاكانی  رۆكیند    حوكمی   رچوونیده  ریبهتاران 

كه چوار  بۆ  لهئیعدام    مانگی   یكهییەخوێندكار  خۆپیشاندانه  رانیبهڕێوهبه  س 
  تیی كیهدا یهشییەندو پێوهو لهیاندوهراگه  تارانی  یزانستگه  ڕابردوو له  ڕیپووشپه

 كردوه  ئیسالمی  كۆماری  له  داوای  تیكانیهندامهئه  كێك لهئوتریش یه  ئورووپا كه
  دیكه   سیهدان كسه  دا كهكاتێك  له  رهفهم سه. ئهوهشێنێتهوهڵهه  و حوكمانهئه
به  ئازادیخوازی  الوانی  له   مانگی   كانیییەنائارام  له  شداریبه  تیتۆمهئێران 

  كۆماری   كانیهڕەش  چاڵه  له  …و  هانو ئیسفهورێزو تهتاران  ڕابردووی  ڕیپووشپه
لهئیسالمی شێوهدڕندانه  ڵگهدا  بهنجهشكهئه  كانیترین  ئازار  و وڕوونرهو 

ئهئیعدام  یزاڵمانه  حوكمیڕوانیچاوه حهدبهو  ده دوور  بسیو  درێژ  ن.  كهو 
هێشتا    كا كهمان دهكهواڵته  ردانیدا سهرجێكو مهلهه  ئوتریش له  ركۆماریسه
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ناساندنخه  اڵنیكۆمه  قیرههبه  داخوازی بۆ  بهڵك    كانیقاتڵه  یاندنیسزاگهو 
  ره و نووسهرفرووهه  یروانهو پهرئێران داریوش فرووهه  ژوویمێ   پیاوی  ورهگه

و محمد جعفر ریف، محمد مختاریشه  جیدیك مهوه  كانیئازادبیرو ئازادیخوازه
  یی و تووڕهڕق  كپارچهیه  ئێران بۆته  ڵیو كۆمهوهتهدڕاوهنه  پێ  جوابێكی  پوینده

 .كانیرهبهڕێوهو بهئیسالمی كۆماری ر بهرامبهبه
سهوانهله  بێجگه له  ركۆماریسه  ریفهش  ئێران  بۆ    كه   دایه حاڵێك  ئوتریش 

  )تێرۆری   وههڤییەن ساتیكاره  یساڵهده  یادی  یبۆنهر بهوبهمهمانگ له  ٣  موویهه
یان ( دهئیسالمی  كۆماریكرێگیراوانیبه  ستیدهبه  و هاوڕێكانیدوكتور قاسملوو

و  و زانستیسیاسی  ناوبانگیبه  تیخسییهدان شهسه  شدارییبه  به  وهو كۆبوونهكۆڕ
وە ڕێگا  ئوتریش کرا  تیوڵهده  دا داوا لهموویانهه  و لهرپا کراونبه  تیاڵیهكۆمه
پێش    و لهبناسێندرێن   و عامیالنیوهوێتهریان بكهجهوه  تهو جینایهئه  یندهروهبدا په
 .بكرێن  ڕیسواتی مرۆڤایه چاوی

  حاكم به   تكارانیجینایه  خوێنیبه  ستیئێران تا ده  تۆماس كلیستیل دێته  وایهكه
واڵتهسه بگوشێمانكهر  كهدا  بكا  دڵنیایان  ههوه  و  و  ئابووری  قازانجه  میشهك 

لهییەبازرگان لهبه  وهئوتریشه  تیوڵهده  یروانگه  كان  ئازادماف   رزتر   ییە و 
  تی وڵهده  كه  وهبكاته  تا دووپاتی  رین. دێروهو دادپهو دیمۆكراسیكانئینسانییە

م  ئه  گوێیبه  وهجیهانه  و الیو لهالم  له  نادا كه  وازانهو بانگهبه  ئوتریش گوێ
  ئیسالمی   كۆماری  ڵگهودا لهو سهر ساتسه  له  میشهك ههو وهدرێن دا دهتهوڵهده
 .بێوام دهردهبه

له  لیگه بهئێران  كوردستانی  كورد  بهكوردستان  یدیكه  كانیشهو    گشتی و 
 ١٩٨٩  ساڵی  كه  وهبیریان ناچێتهت لهقه  جیهانی  گشتیی  و بیروڕایئێران  ڵكیخه
له  تیوڵهده ماویمۆڵه  رچاویبه  ئوتریش  الیههه  ق  و ئازادی  نگرانیموو 

مافیدیمۆكراسی دیپلۆمات    و  به ئیسالمی  كۆماری   كانییستهتێرۆرمرۆڤ،   ،  
بهجل قاسملوو  خوێنی  به  خوێناوی  رگیو  "عبداللهدوكتور  و آذر"  قاردی  و 

  ی ورهگه  ییڕیسوام جۆرهو بهبۆ تاران  وهكردنه  ڕێبه  وهسووڵهدوكتور فاضل ره
و كۆڕ  یییەو بێزارخنهمو رهو ههئه  تۆمار كرد. دیاره   وهخۆیه  ناوی به  مێژووی
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بهییەجیهان   ڵهكۆمه بهرامبهكان  چووكت   تیوڵهده  كانیتهسیاسه  ر  رین  ئوتریش 
كاربهسهله  واریشوێنه واڵتهئه  ستانیدهر  ههناوهدانه  و  بۆیه.  لهر  دا  كاتێك  ش 
مانێك باشتر  و زهموو كاتهه  له  ئیسالمی  كۆماری  رانیبهڕێوهبه  دزێوی  رووی

ئهردانیان دهئوتریش سه  ركۆماری، سهوتوهركهده بۆ  و ئه  ستخۆشیده  یوهكا 
 .بكا یان لێیانهو ئینسانكوژیتجینایه
ین  كهحكووم دهمه  توندیتۆماس كلیستیل بۆ ئێران به  ریفهدا سهكاتێكله  ئێمه

روو   ریژیمێكی  ئیسالمی  كۆماری  كه  وهگرینهدادهخۆمان پێ  ر بیروبۆچوونیسهله
یان  ڕێژیمەم  ئه  و زۆریزوڵم  خۆ رزگاركردن له  ئێران بڕیاری  ڵكی. خهمانهنه  به

ههداوه بۆیه.  نهر  لهوزهبرزه  تیسیاسه  یدرێژه  ش  كاربهالیهنگ    ستانی دهن 
ن الیهله  رستانهو قازانج پهكاسبكارانه  تیسیاسه  دانیدرێژه   و نهوهییەئیسالم  ریژیمی

ئوتریشهوه  تانیوڵهده كۆماری  وهك    ی نووسهچاره  وله  ئیسالمی  ناتوانن 
 .نرزگار بكه  تیڕوانیهچاوه

نیهوهگومان له چاو بو    ئیسالمی  كۆماری  النانیوه   ئێران دوای  ڵكیخه  كه  دا 
 تیی اڵتدارهسهده  یماوه   ئێران له  ر بهرامبهتان بهوڵهموو دههه  تیو سیاسهفتارره

دهئیسالمی  كۆماری موافیقانوهخشێننهدا  موخالیفانیو  و  ئازادی  دیهاتنیوه  و 
دا  و حاڵهداوێرن. له ڵدا لێك ههتیوڵهنێوده  ڵگاینێو كۆمهدا لهئێران  له  دیمۆكراسی

تهئه  یوانهئه قازانجیمڕۆ  بازرگانیماددی  نیا  بهو  سزایگرنگه  الوهیان  و ئه  ، 
  تانی وڵهگرن. داخوا بۆ دهردهئێران وه  النیگه  ستیده  له  ئینسانییە  دژی  فتارهره
نیه  ئێستای  تیوڵهك ده وه باشتر  پاگهئه  ئوتریش  بۆ  خۆشیان    قازانجی  نیڕاست ر 

له بووه واز  سیاسه،  شووره  تهو  بهرامبهبه  ییەیپڕ  ئازادیئاشتی  یلهسهمه  ر  و  و 
بێنن؟ ئێران  له  دێموكراسی هه  دا  خههیوادارین  ههئێران  ڵكیم  تهو    واوی م 

  ركۆماری سه  ریفهزیاتر سه  رچیدا ههجیهان  ریرانسهسه  له  ئازادی  نگرانیالیه
 .نبكه  ڕیسوائێران    ر بهرامبهبه  و واڵتهئه  كانیتهسیاسه  گشتیو بهئوتریش بۆ ئێران

 ئێران   كوردستانی   دێمۆكراتی   حیزبی  سیاسیی   ری فته ده 
( ٢٠/٩/١٩٩٩) ٢٩/٦/١٣٧٨ 

ی ڕۆژنامەی کوردستان دا باڵو بووەتەوە.٢٧٥لە ژمارە 



 

 

 
  یهڵسا  ١٥ ینهۆب به اڵرئاوهسه ینامه
  له   رانێئ  ییسالمی ئ  یمارۆکوردستان و ک   ییسالمی ئ  یوهبزووتنه  یشهاوبه  یتاوان

  موکراتێد یزبیح یدژ
 :زان ڕێ به   ۆ ب 
پار   ی مێ ر هه   ی ز ڕێ به   یی ت ه یکا ۆ ر سه   ێ ر سهه   ـ  و    ی مان ڵ کوردستان،  کوردستان 

 !م ێر هه   ی تحکوومه 
حکووم ده   یی ت ه یرا به وه ڕێ به   ـ  قانوون   یزگا    ی مێ ر هه   له   کان داره ی ند وه ێ پ   ه یی و 

 !کوردستان 
هه   راق ێ ع   له   هان ی ج   ی رۆ راوج ۆ ج  یتان اڵ و   یی اس ی س   یی ت ه ی را نه ێ نو   ـ    ی مێ ر و 

  !کوردستان 
ح رجه سه   ـ  ر   زب ی م  که   کخراو ێ و    ی مێ ر هه   ی کان ره روه شتمانپه ی ن   ه یی ت ه یسا و 

  !راق ێ کوردستان و ع 
  ی تبه ی تا   ی ر ێ ت ۆڕ، راپ   کان کگرتووه ه ی وه ته نه   ی کخراو ێ ر   ۆڤی مر   ی ماف  ی ا ڕ شوو   ـ 
 !د ی ه د شه حمه ئه   ژا ێ ه   ران ێ ئ   له   ۆڤ مر   ی ماف   ی خۆ بارود   له   وه نه ۆڵی کێ ل   ۆ ب 
 !ۆڤ مر   ی ماف   ی ر ێ د چاوه  ی کخراو ێر   ـ 
  !شبوون ۆ خ ێ ل   یی وه ته ونه ێ ن   ی کخراو ێر   ـ 
  !کوردستان   له   ۆڤ مر   ی ماف  له   ی کۆ داک   ی کان زراوه ند و دامه و ناوه   ه ڵ مه ۆ ک   ـ 
  !کان ه یی ن ده مه   زراوه ئازاد و دامه   ی ا ی د ی م   ـ 
  یر راسه و سه   کوردستان، ناوچه   له   یر روه دادپه   ی اران ی و خواز   گران ۆ ئ   ی ا ڕ ک ێت   ـ 
  !هان یج 
 دا، تبهی تا یواڵ و س زێر ڵگهله
 ١٩٩٦  یبرۆکت ۆئ  ی٢٠ر  سهله  ١٩  یور، شهوبهمهله  ڵسا  ١٥  که  وهنهین ێد  رتانی بوه
حهیتاوهه  ی١٣٧٥  یرزبهره  ی٢٩رسه  له٢٨) ت(،    ی زبی ح  یرشهۆکێوت 
ئه١  یکانناوه  به  اتڕموکێد محه٢  ییزاره  دشهڕـ  عهممهـ  ـ ٣  یقادر  زیزد 

ـ ٦  یل ی سماعی دنان ئـ عه٥  ور د پوممهمحه  وونس ی ـ  ٤  سالمدووستی ئ  ووشیدار
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  ی باشوور  یبجههڵ هه  یشار  کینز  له  ،یهرابۆعرووف سـ مه٧  یر کازمففهموزه
 وه راقهێ ع  یکوردستان  ییسالمی ئ  یوهبزووتنه  یکانکدارهچه  نهی ال  کوردستان ، له

 .وهدرانه رانێ ئ ییسالمی ئ یمار ۆک یلیحوو ته رانی گ لیدبه
 یا ڕرهسه  ،رانهشهۆ ک ێ و ت ئه  یکان هڵماو بنه  موکراتێد  یزبی ح   ،ڵند ساچه  یماوه  ۆب

هههه پئه  ینووسچاره  یبارهله  کهییاری زان   چی ه  یانتوانینه  ان،ی ک ڵێ وموو   لهۆو 
بده  به  ران،ێ ئ  یمیژێر  به  انیوهدرانه  لیحوته  ی دوا  رهشهۆک ێ ت تهنن ێست    ا ی ن. 
  كدا ێکات  له  سالمدووست،ی ئ  ووشیدار  یناوبه  کانلدراوهیحوته  له  کێکهی

جاسووس   رۆری ت  یزگاده   ی بردن وهڕێبه  ۆب  ستیوهی ده  یسالمی ئ  یمارۆک  یی و 
  ، ێنێ ب   یکاردا به  راقێ ع  یکوردستان  یخاک  له  موکراتێد  یزبی ح   یدژ  له  کێالنی پ

ند چه  له   وبراو. نایران نگههاوسه  وێ ن  وههیاڕرگرت و گهوه  یکڵ ت کهرفهده  له
راد  ینووسژنامهۆر  یژێوتوو په  یۆییو  پسهله  یردهدا،   ییرماوشه  یالنیر 
  یی سالمی ئ  یمارۆک  یمیژێو ر  راقێ ع   یکوردستان  یی سالمی ئ   یوهبزووتنه  یش هاوبه

  ی زگا ده  به  وهلدرانهیحوو ته  رانی لگیدبه  ییت هی نۆ الدا و چ  انۆیخ   یدژله  رانێ ئ
 .قاو دا له یمهیژێو رئه یتالعات ی ئ

دا و پاش    ییوهتهونهێ ن  ی راده  له  موکرات ید  یزبی ح   ی ن ی ربه  ی کڵێوهه  یدوابه
ر  سه  ۆب  کانستهۆد ۆڤمر  ندهو ناوه  کانهیی اسیس  هییتهیساو که  کخراوێر  یگوشار

 ور بهسه  یرگهشمهێ پ  ٦  ینووسچاره  یئاشکرا کردن  یست بهمه  به   رانێ ئ  یمیژێر
مورتهئهرسه  ،زبهی ح سهنجام    له   یسالمی ئ  یمارۆک  یوکات ئه  یزێوڵبا  یدرمهزا 
له ٢٠٠٤  یمارس  ی٢٩  یژۆر  ا،ی تانیبر   ن، ی رب ۆک  یرمێ ج  زڕێبه  ینامه   یماڵو  ، 
  ی کوژران  به  یدان  ا،ی تانیبر  یمانڕڵپا  له  ۆڤمر  یماف  یگرووپ  یک ۆرسه  یگرێج
لهسهکه  ٦و  ئه نا.  کوژران  ینامه  دا   ڵ پا  هدرابوو  سهکه  6و  ئه  ی ناوبراودا 

  ی ت اڵ ژههۆر  له  وکات کهر ئههه  سهکه  6و  ئه  " و هاتبوو کهی سالمی ئ  یوه"بزووتنه
  ی خاک   " لهیسالمیئ  یوه"بزووتنه  ڵگهله  چوونڵ کههێ ت  له  ،وهاونهڕگه  وهکوردستانه

 .کوردستاندا، کوژراون یم ێرهه
پ  یروو  یوهئه  هیئاشکرا فر  ن ڕیک  ،یست یرۆری ت   یکێ النی دا  و   نسانی ئ  یشتنۆو 

ریسالمی ئ  یوه"بزووتنه  ی ش هاوبه  ییرماوشه  یک ێ تاوان و    ی مارۆک  یمیژێ" 
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بزووتنه  اتڕموکێد  یزبی ح   یدژله  یسالمی ئ له  یوهو    ی ت اڵژههۆر  کورد 
  ، یسالمی ئ  یوه. بزووتنههیبچووک ن  نههیو دوو الله  چکامیه   یکوردستان بوو. تاوان 

  ک ێ ندێ ه   ۆ ب  ،یکوردستان  یت اڵژههۆر  یخوازیئازاد  ی رشهۆکێت  ۆڤیمر  کڵێمهۆک
 ی میژێ. روهتهداوه  یسالم ی ئ  یمارۆک  یلیحوته  ،یی رزانباو هه  واهڕنا  یوت سکهده
ئه  ش،ییسالمی ئ  یمارۆک و  ئازار  به  ر ۆز  یک هی نجهشکهپاش  له   و   دوور 

ستاندوون، ئه  ێل  ی انی کردن، گ  ییگرتن و دادگا  یکان نهێوشوێر  ن ی تریی تارهسه
 !ێئاشکرا کردب یش ی کانرمهته یوهشاردنه  ین ێت شونانهته یوهئه ێب

  یروو  ،وهرهۆراوجۆج  ینهۆب  به  مهێ ئ   یزبی رابردوو دا، ح  ڵیسا  15  یماوه  له
الله  کهی.  کانرهۆراوجۆج  نههیال  تهۆکرد  ۆیخ  یقسه  ی كخراوێر  ،نانههی و 

 کردوه  ێل  یداوا  یراشکاو  به  موکراتێد  یزبی ح  که  " بووهیسالمی ئ  یوه"بزووتنه
تاوانهئه  یرانبهوهڕێبه سه  ێن ێبناس  یگشت  یاڕروی ببه  ،اکهسامن  و  م  رجهو 

  یی ت هیرکردا، سهوهداخه  به  ماڵئاشکرا بکا. به  ،النهیو پبه  داریندوهێ پ  یکان هییراست
  وانه نهی دزۆم خبه  وابووه  ێی و پ  وهتهوهیدز  هییتهیرپرسام بهله  ۆیخ  کخراوهێو رئه

  کان، هیی قوربان  یهڵماکوردستان، بنه  یموکراتید  ی زبی مان، ح زه  یبوونڕپهێ ت  و به
  ڵ هه  ێل   انی ست ده  ، یت هیاۆڤمر  یژدانیو  یگشت   کوردستان و به  یت اڵژههۆر  یکڵ خه
 .وهتهێچده ری ب له انیو تاوانهئه ای ،ێگرده
و  نامه جار له ن یندچه موکرات،ید یزبی دا، ح و تاوانهئه ڵگهله یندوهێ پ له رهه
له  یسمره  یاننامهیبه ر  زب ی ح   ت،اڵسهودهێ ن  یکان نههیال  دا،  و    کخراوێو 

خه  کانهییاسی س   هییت هی ساکه تاوانهئه  کوردستان که  یمێرهه  یکڵ و  ر  سه  له  م 
"  یسالم ی ئ ی وه"بزووتنه یکخراوێ ر که کردوه یداوا ، داوه یوان رووئه ی خاک
. ێرێ بسپ  تهڵ داعه  یستده  به  و تاوانهئه  یرانبهوهڕێبه  یوهئه  ۆگوشار ب  رێژ  نهبخه
داوائه  یا ڕرهسه له  هیو  ب  رانبهێر  یوهئه  ڵگهو  کات ئه  یستاندهاربهڕیو    ی و 
  ه ییست یرۆری ت   وه و کردهئه  ی رانبهوهڕێهب  له  کێندێت هنانهناوبراو و ته  یکخراوێر

،  وهر ئهک ههنه  .  راوه ی گ نه  ڵهه  وههیم بارهله  کێنگاوهه  چی ه   وهداخه  ناسراون، به
 ێ و ب  ییشووره  ست کردن بههه  ێب  رهشهۆک ێ ت  لهۆو پئه  یاران ی شۆفر  وهداخهبه
  و له   سالمی ئ   ین ید   یناو  رێژ  له  ا روهه  ان،یکهتاوانه  یکانئاکامه  له  وهکردنهڵس
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 یناو  به  کهید  یگرووپ   له  ای  یسالم ی ئ  یوهبزووتنه  یکخراوێر  یوهێچوارچ
 .چن و ده ن ێدکوردستاندا،  یمێرهه  ییاس ی س  یپانرهۆگ له وهکهید
  له   دا،هی ییشوورهڕپ  و تاوانهئه  ڵیسا  ن ی مهیپازده  کوردستان له  یموکرات ید  یزبی ح

کا ده  زڕێبه  یوهێ موو ئهه  ، داوا لهوهکاتهده  کانهیی قوربان  یادی  وهزهڕێ  به  کداێکات
  ی قرژاوناحه  به  ینێخور بهرامبهبه  تانۆخ   یی خالق و ئه  ی شتمانی ن   ،ینسانیئ  یرک ئه

تاوانهئه  یکانهیی قوربان جو  لهبکه  ێجبهێ،  بارهن.  ئه   ی داوا  هیم   ه یوهروونمان 
  ی سانو که  یسالمیئ  یوهبزووتنه  یوکاتئه  یستاندهبه  ارڕیب  ستا،ێ و ئ  نۆک   یرانبهێر

به تاوانهئه  یبردنوهڕێبه  تاوانبارکراو  ب  رێژ  نهبخه  و   ێی پ  به  یوهئه  ۆگوشار 
 وه نهیپرسنهێو ل  و تاوانهئه  ینجامدانئه  له  انۆڵی و ر  انۆیخ  یوکات ئه  ییت هیرپرسابه
 .بن  رمدهاڵدا وه یگشت  یرورا ی ر برامبهبه تاوانباران له له
هه  یموکراتێد  یزبی ح ئهکوردستان،    ی باره  له  تهڵداعه  یحوکم   یوکاتهتا 
تاوانهئه  یرانبهوهڕێبه لهچووهنه  وهڕێ به  و  دادخواز سه،  پ  یر    یی ست یوێ و 
ل به و  ته  لگرتن ید  به  یتاوان  له  وهنهۆڵیک ێ دواداچوون   6و  ئه  یوهلدانهی حوو 
 .ێبدهوام ردهبه موکرات،ێد یرهشهۆک ێ ت

نامهئه  ینگ ردهبه  که  وهێ ئ  یمووهه  هیوهئه  ئاواتمان ها  روههه  ن،هیاڵرئاوهسه  م 
و  کوردستان، ناوچه له یرروهو دادپه ت قهی ق حه  یارانیو خواز گرانۆئ ی کراێ ت

  کان هییراست  یوهئه  ۆب   ن ێب  وهمهێ ئ   یامیواز و پهم بانگهده  به  هان ی ج   ی رراسهسه
  ی زب ی ح  یق حه  به  ییوانڕو چاوه  ستیو و  وهتهێچرێبپ   انێی تاوانباران ل  ،وهروون ببنه

 .ید تهێ ب م تاوانهئه یران بهوهڕێ به یباره له کانهیی قوربان یهڵماو بنه موکراتێد
 کوردستان   ی موکراتێ د   ی زب ی ح 
 ی اسی س   ی رفته ده 
 ١٣٩٠ر  زبه ره   ی ٢٩
٢٠١١  ی بر ۆ کت ۆ ئ   ی ٢١



 

 

 

 ی کادرێکی حیزبی دیموکراتی کوردستان  تێرۆر

 رێمی کوردستان هه له
 
  نین که یهگهکان دهندیدارهزگا پێوهئاگاداریی بیروڕای گشتی، میدیاکان، و ده  به
 له  ١٥، )٢٠١٨ی مارسی  ٧ر  سهله٦  مهر چوارشهسه  له  مهوی ڕابردوو سێشهشه
ی شاوهی لێوهرمانده قادری، کادر و فه(، هاوڕێ قادر  ١٣٩٦ی  مهشهی ڕه١٦ر  سه

که کوردستان  دیموکراتی  به  به  حیزبی  خۆی  چووبووه سه  ماشێنی    ردانێک 
سڕێژ و ر دهبه  درێتهو دهنگانی شهدره  وهداخه  ، بهوڕنهڕق ری بالیسان_چوامێحوه

 ی له کهشێنهری ماوروبهده  ، لهوتووهی وێ كهگولله  ٢٠  زیاتر له  ی کهکهرمهته
“هه گوندی  دهوهتهدۆزراوه  لێ”رتهنزیک  کهکهرده.  له  وێ  ی وهرهده   ناوبراو 

ی  خۆشخانه ن پۆلیس بۆ نهالیه  ی لهکهرمه. تهسڕێژی لێ کراوهی دهکهماشێنه
لێکۆڵینه  ڕاگوێزراوه  ڕانیه لههه  کهڕووداوه  له  وهو  پۆلیس و ههالیه  م  له ن    م 

 .ستی پێ کردوهده وهتی حیزبی دیموکراتی کوردستانهمنیهزگای ئهن دهیهال
حیزبی دیموکراتی    رنجدان به ڕابردووی درێژی تێکۆشانی قادر قادری لهسه به

به و  له  کوردستاندا  دیموکڕات  ناسراوه  و کادرهئه  که  وهئاگاداری  ی حیزبی 
شهکێشه لهی  کهگهخسیی  هیچ  الیهڵ  و  نهس  ههبووهنێک  وه،  به ر    ها 

دوو ساڵی ڕابردوودا،   ئیسالمی لهکۆماری    ش کهو ڕاستییهرچاوگرتنی ئهبهوه
پیالنی  چه لهتێرۆرندین  لههه  یستیی  کوردستان  بنکه  رێمی  و دژی  کان 

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی   بردوون، ئێمه  ڕێوهاڵت بهرانی کوردی ڕۆژههتێکۆشه
به و  بهکرێگیراوهئێران  ئهنجامدهئه  کانی  تێرۆری  تێکۆشهری  حیزبمان رهو  ی 

 .زانین ده
ی حیزبی دیموکرات جهوه  به  رهو تێکۆشههیدبوونی ئهشه  داخبوونمان لهوێڕای به 
هاوخه لهو  بنهگه  میمان  هاوسه  ماڵهڵ  لهنگهو  زیاتر  زانیاریی  ی باره   رانی، 
هید قادر قادری، نوێترین  ر ژیان و تێکۆشانی شهسه  ها لهر وه، ههکهڕووداوه
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ئاگاداریی   کانی داهاتوودا بهیاننامهبه  ری ئیسالمی، لهیزمی کۆماتێرۆرقوربانیی  
 .نین یهگهبیرورای گشتی ده

 
 حیزبی دیموکراتی کوردستان   سکرتاریای 

 ٠٧/٠٣/٢٠١٨ڕۆی پێشنیوه



 

 

 
 
 

ی  تێرۆر ڕەوتی لێکۆڵینەوە لە    ڕاگەیەندراو لە بارەی 
 ی قادر   هاوڕێ قادر 

 
ی هاوڕێ  تێرۆربە ئاگاداریی هەموو الیەک دەگەیەنین کە دوابەدوای ڕووداوی  

شەوی   لە  قادری  مارسی  ٧لەسەر٦قادر  “هەرتەل”    ٢٠١٨ی  نزیک  )لە 
هەرێمی    لەدەوروبەری پیوەندیدارەکانی  و  ئەمنی  دەزگا  شکارتە(،  ناحیەی 

کوردستان و کۆمیتەی ئەمنیەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان، لە پیوەندی و  
هاوکارییەکی چڕ و پڕدا، لێکۆڵینەوە لە سەرەداوە سەرەتاییەکانی ڕووداوەکەیان  
گومانلێکراوی  ژمارەیەک  لە  لێکۆڵینەوە  و  بەدواداچوون  کرد.  پێ  دەست 

ە، ناسین و دەسگیرکردنی تاوانبارانی ئەسلیی شەهید کردنی  تێرۆرپێوەندیدار بەم  
 .قادر قادرییان لێ کەوتەوە

کەس لە تاوانبارانی ئەم کەیسە ، لە  ٥بەم جۆرە ڕای دەگەیەنین کە هەتا ئیستا  
پیالنەکە و جێبەجێکەرانی)کە   باشووری    ٤نێویاندا داڕێژەری  کەسیان خەڵکی 

یەکێک  و  بە هۆی کوردستان  ڕۆژهەالتی کوردستانە(  دا خەڵکی  ئەسل  لە  یان 
دانی   پیالنەکەش  داڕێژەری  گیراون.  کوردستان  هەرێمی  ئەمنییەکانی  دەزگا 
بەوەدا ناوە کە بە داوا و هەماهەنگی لە گەڵ دەزگای سیخوڕی و مرۆڤکوژی  

 .ەی داڕشتوەتێرۆرئیتالعاتی کۆماری ئیسالمیی ئێران، نەخشەی ئەم 
پاس و پێزانینمان بۆ هەوڵی دەزگا ئەمنییەکانی هەرێمی کوردستان  ئێمە وێڕای سو

بۆ بە دواداچوون و دەسگیرکردنی تاوانباران، داوامان ئەوەیە قۆناغەکانی دیکەی  
کاروباری ئەم کەیسە و یەک لەوان دادگایی و سزادانی تاوانباران، بە خێرایی و 

 .هەر بەم جیددییەتە جێ بە جێ بکرێ
باشووری   لە حکوومەتی هەرێم، خەڵک و الیەنە سیاسییەکانی  چاوەڕوانیشمان 
کوردستان  هەرێمی  نیشتەجێی  ڕۆژهەاڵتی  کوردانی  وەها  هەر  و  کوردستان 



 311                                  تێرۆریزمی دەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران لە دژی کوردستان
 

 

 

یستییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران بن، با بە هەوڵی  تێرۆرئەوەیە وشیاری پیالنە  
دژی هەرێمی کوردستان  یستییەکانی ئەو ڕێژیمە لە  تێرۆرهەموو الیەکمان نیازە  

 .و تێکۆشەرانی ڕۆژهەاڵت لەو بەشە، پووچەڵ بکەینەوە
 حیزبی دیموکراتی کوردستان 

 سکرتاریا 
١٩/٣/٢٠١٨ 
 



 

 

 
 
 

سپاس و پێزانینی ناوەندی هاوکاریی حیزبهکانی  

 کوردستانی ئێران 

بە بۆنەی پێشوازیی پڕ شکۆی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە  
 بانگەوازی مانگرتنی گشتی

 
بە پێی ئەو هەواڵ و دێکۆمێنتانەی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانەوە هەر لە ورمێ و  
شنۆ، پیرانشار، مەهاباد و بۆکان و سەقزەوە تا دەگاتە بانە، سەواڵوا، سنە، پاوە، 
و   گەیشتوون  پێمان  کەنگاوەر  و  زەهاو  سەرپێلی  و  کرماشان  و  مەریوان 

بەپیر بانگەوازی ناوەندی   باڵوبوونەوە، ڕۆژهەاڵتی سەربەرز و شۆڕشگێڕ ئەمڕۆ
و  سیاسییەکان  الیەنە  سەرجەم  و  ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی 
چاالکانی مەدەنیی کوردستانەوە هاتوون و بە مانگرتنی گشتی و داخستنی دوکان 
سیاسی   بەندکراوی  سێ  ئێعدامی  تاوانەکانی  مەحکوومکردنی  وێڕای  بازاڕ،  و 

یستی بۆ سەر هێزە سیاسییەکانی  تێرۆرپیالنی  کوردستان و پەالماری مووشەکی و  
یەکگرتووانە،   دیکە  جارێکی  دا،  کوردستان  هەرێمی  خاکی  لە  ڕۆژهەاڵت 

ساڵ دەسەاڵتدارێتی کۆماری ئیسالمی دژ بە خەڵکی کوردستان    ٤٠جینایەتەکانی  
و بزووتنەوە حەقخوازانەکەیان مەحکووم و ڕیسوا کردەوە و هاوکات پشتیوانی  

ان بۆ سەرکردایەتیی سیاسیی بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی  و پشتگیریی خۆی
 .کوردستان دووپات کردوەتەوە

 !کۆمەاڵنی خەڵکی تێکۆشەری کوردستان
ئەو هەڵوێستە سیاسییە مانادارەی ئێوە سەلماندی کە جینایەتە سیستماتیک و پیالن 

ب ۆ  بۆ داڕێژراوەکانی ڕژیمی کۆماری ئیسالمی بە درێژای چڵ ساڵی ڕابردوو 
دابڕاندنی جەماوەری کوردستان لە سەرکردایەتی سیاسیی بزووتنەوە ڕەواکەیان،  
ناسەرکەوتوو و پووچەڵ بووە . هەڵوێستی جێی شانازیی ئەمڕۆتان جارێکی دیکە  
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سێدارە،   و  ئێعدام   ، ئەشکەنجە  گرتن،  کە  و تێرۆردەریخستەوە  تۆپباران   ،
و سەرکوت، ناتوانن    مووشەکباران، چەواشەکاری و زەخت و گوشار و هەڕەشە

ئیرادەی گەلی کورد بۆ درێژەدانی خەبات و تێکۆشان لە پێناو بەدەستهێنانی مافە  
 .ڕەوا و سەرەتاییەکانی خۆیان تێک بشکێنن 

 !خەڵکی وشیاری کوردستانی ڕۆژهەاڵت
ئێوە بەو مانگرتنە گشتییە بە بەرچاوی هەموو جیهانەوە، بە دۆست و دوژمنتان 

ئێمە هەمو ومان وەک پەیکەرەیەکی یەکگرتوو و لێک جیانەکراو،  سەلماند کە 
سوورین لە سەر ڕێبازی بەرحەقمان بۆ گەیشتن بە ئازادی و، ئەوەندەی دیکە  
جیهانی،   گشتی  ڕای  و  ئێران  گەالنی  بەرچاوی  لە  ئێرانتان  ئیسالمی  کۆماری 

 .سووک و ڕیسوا کرد
س سەرکردایەتی  بانگەوازی  لە  خۆتان  پڕشکۆی  پێشوازیی  بە  یاسی  ئێوە 

بزووتنەوەی کوردستان، سەلماندتان کە بزووتنەوەی کوردستان، بزووتنەوەیەکی  
پێگەیشتوو و پێشکەوتووی بەرینە کە لە کات و ساتی خۆیدا لە هەموو پۆتانسیێل  
و تایبەتمەندییەکانی خەباتی جەماوەری بە هەموو ڕەهەندەکانییەوە بۆ گەیشتن  

 .بە ئامانجەکانی، کەڵک وەردەگرێت
کۆم کوردستان،  با  کە  بزانن  پێوەندەکانی  و  دەست  هەموو  و  ئیسالمی  اری 

سەنگەر لەشکان نەهاتووی خەبات بۆ ئازادییە و، گەلێک کە خاوەنی ئەو ئیرادە  
پۆاڵیینە بێت بۆ ئازادی و مافەکانی، لە هیچ کۆسپ و تەگەرەیەک ناپرینگێتەوە  

 .داتو لە خەبات و تێکۆشان تا گەیشتن بە لوتکەی ئازادی هەدا نا
پێنج حیزب و   لە  پێکهاتوو  ئێران،  ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
الیەنی سیاسی، سپاس و پێزانینی گەرمی خۆی لە ئاست پێشوازیی گەرم و کەم 
وێنەی ئێوە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان لە بانگەوازی خۆی ڕادەگەیەنێ . بە 

لە بانگەوازی مانگرتنی گشتی    دەنگەوەهاتن و پشتیوانیی الیەنە سیاسییەکانی دیکە
و، بەشداریی ژنان و پیاوانی ئازادیخواز، چاالکانی سیاسی و مەدەنی و هەموو 
سەری   گشتییەدا،  مانگرتنە  لەم  کوردستان  کۆمەڵگای  تۆێژەکانی  و  چین 
سەرکردایەتی بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و هی خۆشتانی لە  
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هاندا بەرز کردەوە و ئیرادە و بڕیاری گشتیی  بەردەم هەموو خەڵکی ئێران و جی
پتەوتر  تاوانکارە،  و  دیکتاتۆر  ڕێژیمە  ئەم  بەرامبەر  بەربەرەکانی  و  خەبات  بۆ 
حاسڵی   کردە  زەبوونیتان  و  سەرشۆڕی  دیکە  جارێکی  ئیوە  کردەوە. 
پیالنگێڕییەکانی ڕژیمی داگیرکەری کۆماری ئیسالمی و الپەڕەیەکی پڕشنگدار  

ە مێژووی خەباتی نەتەوەکەماندا تۆمار کرد کە دەتوانێ ببێت  و زێڕینی ترتان ل
 .بە سەردەقی قۆناغێکی نوێ لە خەبات بۆ تۆمار کردنی ڕزگاریی یەکجاریمان

ئێوە بە مانگرتنی گشتی و یەکگرتووانەی خۆتان، ئەم پەیامەشتان گەیاندە ئێمە 
بین،    هیزە سیاسییەکانی خۆتان کە ئەگەر یەکدەنگ وهاوخەبات و یەکگرتوو

ئێوە سەدقات باشتر بە دەنگمانەوە دێن. ئێمەش لەم رۆژە پڕشکۆیەدا بەڵێنتان پێ  
دەدەین کە بەرامبەر پەیامە پیرۆزەکەی ئێوە سەری ڕێز دادەنوێنین وبە شانازی  

 '.و بە ئەرکی خۆمانی دەزانین ئەم پەیامەتان لێ وەربگرین 
 خەباتگێڕانەتان، ساڵو لە یەکگرتوویی خۆراگری و ئیرادەی 

سالو لە گیانی پاکی نوێترین شەهیدانی گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان  
کە ئێوە ئەمڕۆ بە مانگرتنی پڕ شکۆی خۆتان، گیانی ئەوان و بنەمالەکانیان و  
هاوسەنگەرانی ئەوانتان شاد و هێور کردەوە و، ڕێژیمی تاوانخوڵقێنی کۆماری  

 .ئیسالمیتان ڕسوا کرد
بێ   کۆمەاڵن  پتەوتر  و  سیاسییەکان  هێزە  نێوان  هاوپێوەندیی  و  یەکگرتوویی 

 .خۆراگری خەڵکی ڕۆژهەالتی کوردستان
 ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 

 ی هەتاوی١٣٩٧خەرمانانی  ٢١ئێوارەی 
 ی زایینی ٢٠١٨ی سێپتەمبری ١٢
 
 



 

 



 

 

 
 
 

 نامەی سەرئاوەاڵ بۆ  
 سەرۆکی کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 

 !ئێران دابنێن سنوورێک بۆ پێشێلکاری و یاغیگەرییەکانی ڕێژیمی 
 

گشتیی   کۆڕی  کۆبوونەوەی  سێهەمین  حەفتاو  بەرپرسی  فێرناندێز،  ماریا  بەڕێز 
 !نەتەوە یەکگرتووەکان ڕێکخراوی

 لە گەڵ ڕێز و ساڵو، 
نەتەوە   ڕێکخراوی  گشتیی  کۆڕی  کۆبوونەوەی  سێهەمین  حەفتاو  زوویی  بە 

بڕیا دانراوە،  بەرنامەیەک کە  پێی  بە  پێدەکات و  وایە  یەکگرتووەکان دەست  ر 
چوارشەممە   رۆژی  ئێران،  ڕێژیمی  سەرکۆماری  ڕووحانی،  ی ٢٦حەسەن 

 .سێپتەمبەر لەم کۆبوونەوەیەدا قسە بکات
ئێمە وەک ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە پێویستی دەزانین  
لێرەدا کار بکرێت و مێکانیزمێک دیاری بکرێ بۆ ئەوەی بەر بە سەرەڕۆییەکانی  

ئێرا لە  ڕێژیمی  دەسەاڵتەوە  ئەم  الیەن  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکاریییەکانی  و  ن 
دەرەوەو ناوەوەی ئێران بگیرێت. چاوەڕوانیی ئەوە دەکرێت ئەم کۆبوونەوەیە ، 
ناوەوەو   لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکاریی  بە  بەرامبەر  دەسەاڵتەکەی  و  ڕووحانی 

 .یاغیگەرییەکانی لە دەرەوەی واڵت، بە بەرپرس بزانێت
سەرۆک کۆماری ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە حاڵێکدا لەم دانیشتنەدا   رووحانی وەک

وتار دەدات کە ئەم ڕێژیمە سەرچاوەی قەیرانی جۆراوجۆر لە نیوخۆی واڵت  
و هۆکاری پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە هەموو بوارەکان بە تایبەتی لە هەردوو  

ری بشێوی بواری ژیانی سیاسی و ئابووریی خه لك و، هەر لەو کاتەش دا هۆکا 
بەردەوام   ئێران  لە  یاسایی  سزایەکی  وەک  ئێعدام  دایە.  ناوچەکە  لە  نائارامی  و 
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بەرامبەر   نەتەوەیی  جیاوازیدانانی  و  سیاسی  ئێعدامی  و  دەکرێت  جێبەجێ 
نەتەوەکانی کورد،عەرەب، بەلووچ و ئازەری و، هه روه ها کوشتنی جیاوازبیران 

پ لە  لەم واڵتە خراپتر  لە  بە شێوەی سیستماتیک  ئەمەش  دەچێت.  بەڕێوە  ێشوو 
نەتەوەكان  پێویستە مافی هەموو  ئێران واڵتێكی فرەنەتەوەیە و  حاڵێک دایە كە 

 .وەک یەک بپارێزرێت
بە دواوەو دوای هەڵبژێرانی رووحانی بە سەرۆک کۆمار، شەپۆلی    ٢٠١٣لە ساڵی  

٪ زیادی کردوە. هەروەها گوشاری گەورە لە سەر چاالکانی    ٥١ئیعدامەکان  
مەاڵیەتی و سیاسی و ژینگەپارێزی لە ئێران و کوردستان هەیە. هەر لە ئەساس  کۆ

و   داڕشتە  پێی  بە  وەها  هەر  و  یاساکانی  گوێرەی  بە  چ  دەسەاڵتە  ئەم  دا 
پێکهاتەکەی، سروشتێکی دژ بە مافی مرۆڤی هەیە. هەروەها سەرنجتان بۆ ئەوە 

ەر لە سنوورەکان بە  کۆڵب   ٨٦دا بە پێی ئامارەکان،  ٢٠١٧رادەکێشین کە لە ساڵی  
مانگی یەکەمی    ٦ەوخۆی هێزە چەکدارەکانی ئێران کوژراون. لە  ڕاستتەقەی  
ەوخۆی هێزە  ڕاستکۆڵبەر لە سنوورەکان بە هۆی تەقەی    ١٠٤یشدا  ٢٠١٨سالی  

. هەاڵواردنی نەتەوەیی یسالمییەوە گیانیان لە دەست داوەسەربازییەکانی کۆماری ئ
ڕێژی ئەو  کە  سیستماتیک  ئایینی  خەڵکی  و  تەنانەت  دەبا،  بەڕێوەی  مە 

ئەوە  بە هۆی  بووە  و  پارێزگەی کرماشانیشی گرتووەتەوە  بوومەلەرزەلێدراوی 
دەسەالتداران و دامو دەزگا حکوومەتیەکان، لە ماوەی یەک ساڵی رابردوو دا،  
ئەو پەڕی کەمتەرخەمی لە پێڕاگەیشتنی خەڵکی بوومەلەرزەلێدراو دا لە خۆیان  

 .نیشان بدەن
رووحانی کۆماریی  سەرۆک  ساڵ  پێنج  ماوەی  بەرەوڕووی لە  ئیران  خەڵکی  دا 

بەردەوام   لێبڕاوە  دەسەاڵت  بوونەتەوە.  ئابووری  و  قووڵی کۆمەاڵیەتی  کێشەی 
بێت لە سەر گوشار خستنەسەر شارۆمەندانی ئێران، چاالکانی بواری مافی مرۆڤ، 

چاالکا کرێکاران،  مامۆستایان،  پارێزەران،  و  ژینگەپارێزی،  یاساناسان  نی 
رووناکبیران، رۆژنامە نووسان و هەموو ئەوانەی بوێریی ئەوەیان هەیە رەوایی و 
مەشرووعیەتی ئەم دەسەاڵتە ببەنە ژێر پرسیارەوە. چاالکانی بواری ژنان بەردەوام  
لە ژێر هێرش و گوشاری ئەم دەسەاڵتەدان و بە شێوەیەکی نایاسایی دەستگیر و 



   !نێ دابن رانێئ ی میژڕێ  ی کانییەرەگیاغیو  ی لکارێشێپ ۆب کێسنوور                       318

 

ییدا جیاوازیی و هەاڵواردنێکی زۆری جنسییەتی بە  ستڕا زیندانی دەکرێن و لە  
 .پێی یاسا ئێسالمییەکان لە ئێران هەیە

ئیسالمی لە ڕێژیمی کۆماری  یەکەکان  لە دوای  یەک  لەوان  دەوڵەتە  یەک  دا و 
و   مرۆڤ  مافی  پێشێلکردنی  لە  گێڕاوە  بەرچاویان  دەوری  ڕۆحانی  دەوڵەتی 

خەڵک رووبەڕوسەرکوتکردنی  توندی  بە  و،  و  دا  جووڵە  چەشنە  هەر  وی 
 .ناڕەزایەتیدەربڕینێکی هێمنانەش دەبنەوە

سێپتەمبەری  ١٢رۆژی   شارە    ٢٠١٨ی  زۆری  زۆربەی  بەرفراوان  مانگرتنێکی 
  ، سەرانسەرییە  مانگرتنە  ئەم  گرتەوە.  ئێرانی  کوردستانی  کوردییەکانی 
  ناڕەزایەتیدەربڕینێکی گشتی بوو بەرامبەر ئیعدامی سێ الوی کورد و هەروەها 

باشووری   له  کۆیە  شاری  لە  دیمۆکرات  حیزبی  بنکەکانی  مووشەکبارانی 
کەس بریندار   ٤٠کەس گیانیان لە دەست دا و    ١٦کوردستان کە بە هۆیەوە  

کەس لە چاالکانی مەدەنی و کەلتووری    ١٢بوون. دوا بە دوای مانگرتنە گشتییە،  
انی رێژیم دان و لە شارەکانی کوردستان دەستگیر کراون و تا ئێستە لە زیندانەک 

یستی و خراپکارانەی سوپای  تێرۆربێ سەرو شوێنن. ئەمەش لەدرێژەی کردەوەی  
و  عێراق  لە هەرێمی کوردستانی  ڕێژیمە  ئەو  ئیتالعاتی  و وەزارەتی  پاسداران 

 .دەرەوەی والت بە دژی هیزەکانی ئوپوزیسیۆنی کورد و ئێرانی دایە
بەڕێزتان و سەرجەم ئەندامانی کۆڕی  مەبەست لە نووسینی ئەم نامەیە ئەوەیە وەبیر  

بێنینەوە کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران و  گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان 
دەولەتی حەسەن رووحانی پێشێلکاری سەرەکیی مافی مرۆڤ لە ئیران و هۆکاری 
نائارامی وناسەقامگیری لە ناوچەکە دان. حەسەن ڕووحانی وەک سەرۆک کۆماری  

دەیهەوێت باس لە مافی مرۆڤ و پێشێلکاریی مافی مرۆڤ لە  ئێران لە حاڵێکدا  
والتانی دیکە بکات کە دەسەاڵتەکەی خۆی گەورەترین پێشێلکاری مافی مرۆڤە  
ئەم   الیەن  لە  کە  گەورەدان  زیندانێکی  لە  کوردستان  و  ئێران  خەڵکی  و 

 .حکوومەتەوە بۆیان دروستکراوە
کوردستان  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی  وەک  و ئێمە  ئامادەبوون  ئێران،  ی 

گشتی   کۆڕی  کۆبوونەوەی  سێهەمین  حەفتاو  لە  رووحانی  حەسەن  بەشداریی 
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نەتەوە یەکگرتووەکان و قسە کردنی بە ناوی خەڵکی ئێرانەوە، بە    ڕێکخراوی
بێڕێزی بە پێکهاتەکانی خەڵکی ئێران دەزانین و مەحکوومی دەکەین. ئێمە بە 

ی ئیسالمی پێشێلکاری بنەرەتیی مافی  تەواوی لە سەر ئەو باوەڕەین کە کۆمار
ناوەڕاستە.  رۆژهەاڵتی  لە  ناسەقامگیری  سەرەکیی  و هۆکاری  ئێران  لە  مرۆڤ 
نەتەوە  ڕێکخراوی  گشتیی  کۆڕی  و  بەڕێزتان  لە  ئێمە  داوای  و  چاوەروانی 
گەالنی   و  کوردستان  ئازادیخوازی  خەڵکی  پشتیوانی  ئەوەیە  یەکگرتووەکان 

 وورێک بۆ پێشێلکاری و یاغیگەرییەکانی ئەو ڕێژیمە وەزالەهاتووی ئێران بن و سن 
 

 :بریتین لە ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران 
 حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئێران

 کۆمەڵەی شۆرشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
 حیزبی دیمۆکراتی کوردستان 

 کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان 
 کوردستانی ئێرانسازمانی خەباتی  

٢٣/٩/٢٠١٨ 
 



 

 

 
 
 

 کان كگرتووه یه وه  ته نی ئاسایشی نه نجومه نگاوی زیاتر له ئه و داوای هه سوپاسنامه 

  کان و کگرتووه وه یه ته مریکا له نه كانی ئه كگرتووه رنجی باڵیۆزی واڵته یه بۆ سه 
 نی ئاسایش نجومه ی ئه ندامانی دائیمیی دیکه رانی ئه نوێنه 

 
کیی رهگای سهر بارهکیی ئێران بۆ سهوتوو دوای هێرشی مووشهمتر له دوو حهکه

ری دائیمیی وردستان(، باڵیۆز نیکی هێلی نوێنهحیزبی ئێمه )حیزبی دێموکڕاتی ک
له  ئه یهتهنه  ڕێکخراویمریکا  کۆبوونهكگرتووهوه  له  ئهوهكان،  نی نجومهی 

حکوومی کرد. و هێرشه کرد و مهی بهرمی ئاماژهبه فه  ڕێکخراوەداو  ئاسایشی ئه
رزترین  یه که له بههوم هێرشهدوای ئهتی لهوڵهی نێودهوهمه گرینگترین کاردانهئه

 .ووەڕتدا خراوهتیوڵهیاردانی نێودهئۆرگانی بڕ
و  نیا بهکیی حیزبی ئێمه تهرهی سهر بنکهکی بۆ سهئاشکرایه که هێرشی مووشه

ڵکوو رێژیمی ئێران  نێو ببا. بهحیزبی ئێمه له  ڕێبەرایەتییبووه که ئێران  سته نهبهمه
هێرشهبه ههو  بروهی  ویستی  دیکهها  جارێکی  دهۆ  کۆمهالسکهمهش  ڵگای  ی 

 .دا نیشان بدای خۆی له ناوچهرانهیی بکا و توانای تێكدهوهتهنێونه
دههه وێڕای  ئهربۆیه،  دیپڵۆماسیی  تیمی  له  رنجی  مریکا که سهربڕینی سوپاس 
نهنجومهئه ئاسایشی  یهتهنی  سهكگرتووهوه  بۆ  هێرش  الی  بۆ  بنکهکانی  ی  ر 
نی  نجومهی ئهندامانی دائیمیی دیکهکیی حیزبی ئێمه راکێشاوه، داوا له ئهرهسه

ده ئهكهئاسایش  واڵمێکی  که  بهین  ههرێنی  ئهنهبده  واڵنهو  که  به  وه  مریکا 
دژکردهبهمه نهستی  نیشاندانی  یهتهوه  بهكگرتووهوه  له  مانۆڕی  رامبهکان  ر 

 .ڕێی خستوونهدا وی ئێران له ناوچهخراپکارانه
بهحاڵه  له که  چوارچێوه  تێکدا  له  خێرا  رێکارێکی  هیچ  سیاسی  ی  هۆکاری 
داین ڕهو باوهگیرێته پێش، ئێمه لهکاندا نهكگرتووهوه یهتهنی ئاسایشی نهنجومهئه

ئه بهکه  یهرپرسایهوه  واڵته  ئهكگرتووهتیی  ئهکانی  که  له  مریکایه  والتر 
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بۆ  ڵێنێتهنگاوی کۆنکرێت و خێرا ههربڕین، ههێست دهڵویاندراو و ههراگه وه 
دژی  م جۆره بهتی لهوه بگرێ که کۆماری ئیسالمیی ئێران جینایهی پێش لهوهئه

ی کانی دیکهسیاسیه  ر به حیزبی ئێمه و پارتهسانی سیڤیلی سهحیزبی ئێمه و که
 .وهکوردی ئێران له کوردستانی عیراق دووباره بکاته

 
 حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 

 ری سیاسی فته ده 
 ٢٠١٨ی سێپتەمبری ٢١کۆیه، 

 
 



 

 

 
 
 

بە بۆنەی بە   هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێرانراوی ناوەندی د راگەیەن
 یست ناساندنی سپای پاسدارانتێرۆر

 
  ی ٢٠١٩  یلیئاپر  ی ٨  ەب   رەرامبە ب  یتاوە ه  ی١٣٩٨  ەیوێ ل ەخاك  ی١٩  یژۆر
 ی سپا   ە ك  اندەیگیرا   كداەیە اننام ەیب  ەل   كایمرەئ  یك ۆرەترامپ س   دڵناۆد  ،ینیی زا

  و ەب  وەداناو  كاندایە ستیتێرۆر  ەگروپ  ڕیزی  ەل  ی سالمی ئ   یمارۆك  یپاسداران
ئاشكرا    ییەست یتێرۆر  ڕێکخراوە  وەئ  رەس  یكانە قۆئابل  ییكارەورد  شەكانینز
  .كاتەد
  ەی ست ێوەڵه  مەئ  م، ی رژ  یپاسداران   یسپا  یزراندنە دام  ەل  ڵسا  ٤٠  ەیكینز  پاشەل
 و رانێ ئ  یكراوێ ملەست  یالن ەگ  نیەالەل  نگ،ەدر  یرچەگ ەئ  كایمرەئ  یتڵەوەد
  ی پانۆڕەگ  مەكیە  ەك   ،ێکرەد  رەیس  ین ێ رەئ  ەب  ە وەكوردستان  یك ەڵخ   یت ەبیتاەب

 ەیوە. ئەكوردستان بووەل  می رژ  یپاسداران  یكانییە ست یتێرۆر  وۆییمر  ەدژ  ەتاوان
  ست یتێرۆر  ر،ەرکوتک ە س یکێزێ ه   داۆیخ یکەڕۆناو ەل  می رژ  یپاسداران   یسپا  ەک

  ی ت ەاڵژه ڕۆ   ەیناوچ  یتاناڵو  تەبیتاەب  کیدوور و نز  یتاناڵ و  ەل  رەردە وێ ست ەو د
ن  رانێ ئ  ی ک ەڵخ   ۆب  ەن  ،یەدا  استەڕوێ ن   ی گومان  یگاێ ج  تاناڵو  ەیربۆز  ۆب  ەو 
ج  ەوەتۆ شت ێ هەن  ڕ پ  یکێن ێشو  کانداە ست یتێرۆر  ەکخراوڕێ   یست ی ل  ەل  یگرتنێو 
 .یت یەست ێ پەب
  ی سپا  ەیەیەد  ٤  ەیماو  ەك   یەكداێكاتەل  كایمرەئ  یمارۆك  كۆرەس  ەیارڕیب  مەئ

ب   یستیتێرۆر دژ  ب   رانێ ئ  یالنەگ   ەپاسداران  ب   تە ب ی تاەو  ب  یل ەگەدژ    ە کورد 
  مووشەکبارانی و    پباران ۆو ت  رانێ ئ  ەیوەرەد  وۆناوخ  ە رفاندن ل  وندانیو زكوشتن 

ل كاتەد  یستیتێرۆر  یچاالك   کان،یەکوردەزێ ه   یگاکانەبار   ست یوێ پ  کداڵێ حاە. 
ز ل  رۆبوو  پ  ستاێ ئەزووتر    یتاناڵو  کایئامر  ی کانەکگرتوویە  ەتیە ال یو  ش ێ و 
  ی رچاوەب  یک ێ ش ەب   ەدابا ک  نجامەئ  ییەیستیوێ پ  وەوپا ئوئور  یی ت یەکیەو    ییئوروپا
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 یی رەروەو س  شتوونەیگ  نجامەئ  ەب  وانەئ  یتاناڵو  ەپاسداران ل  یسوپا  یکانەتێرۆر
د و  تەکردوو  لێ شێپ  یوانەئ   یتەاڵ سەخاک    ی ماڵغو  یتێرۆرپاش    تە نانە. 

کوردستان   باشووری  ەل  رەمانگەک  یق یو کاک سد  برسێق  یالرناکا  ەل  رزە شاوەک
و،   رخستەد  انیەی استڕ  وەئ  کانەشانی ن  رۆز  ن،یەو  ەو دواتر دوکتور قاسملوو ل

ش  یتێرۆرپاش    ش یاتریز  ەوەل هاو  یندەفک ەڕە دوکتور  و   ن یرلێ ب  ەل  یانڕێیو 
ب  ەتێرۆر  وەل   ەوەن ۆڵیکێ ل  ەب  دانەژێدر  ۆب  مانڵئا  ییزاەق  یزگاەد  یداگرێ پ  ەتا 

 یمارۆک  یمیژڕێ  ،ەکید  یاس ی س  یاوڕسوەڵه  دانەس  یتێرۆرو    شتن ەیئاکام گ
د  رانێ ئ  یسالمی ئ   ن یەالە ل  تداەاڵسە د  ەیپل  ن یرزترەب  ەل  یکانییەتالعاتی ئ  زگاەو 

. ناساند  هانی ج   ەب  ەتێرۆر  وەئ  یرەمردەئ  ەب  ییژئاواڕۆ   یناوبانگەب  یک یەدادگا
 ەیوەبانگکردن  کە و  رەندان ێناشو  یست ێوەڵ ه  ێندێهە ب  ای ن ەت  کانییەئورووپا  ەوەداخ ەب
 .کرد  انی تە ناعەکورت ق  یکەیە ماو ۆب تارانە ل انی کانەری فەس
  ەی ماوەل  كوەڵب  ،یەن  رە ركوتگەس  ییربازەس  یکێزێه  ای ن ەپاسداران ت  یسپا  ستاداێ ئەل

 ی ران ێ ئ  یكانییە ربازە و س  یاس ی س   ،ییئابور  ەجومگ   مووەرابردوودا ه   ەیەیچوارد
 ی ت ەاڵسەد  ەیوەشتنێ ه   ویەقەف   یت یەال یو  یماكان ەبن   ی ن ڕاستپا  ۆب  وەگرتو  ەوەستەدەب
  ی ك ێئامراز  مووەقودس ه  یسپا  یکردندروست  ەیگ ێر  ەل   یسالمی ئ  یمارۆك  یشەر

سپاتێن ێ د  یكارە ب  وەناوێ ه   كارەب   یست یتێرۆر  وینسان ی ئ  ەدژ پاسداران    ی. 
ه   ە ب  می رژ  ەی پاوانخوازان  یتە اسی س  ی كارێجە ب ێج   ی ش ۆڕش  یكردنەنارد ەناو 
 انەید  یدروستكردن  ەب  وەبوو  ۆیخ   یكانەور وسن   ەیوەرەد  ۆ ب  یسالمی ئ
  ی تاناڵو  یكاروبارە ل  یستەد  ۆراوج ۆج  یناو  رێژە ل  ەك ید  یستیتێرۆر  یكخراوێر

 ەب   ەعیش  یاللیه  ی نان ێ كه ێ پ  ۆب  وەرداوەلوبنان.... و  ،یەسور  راق،ێ ع  كەو  ەك ەناوچ
ه   وتێرۆر  ەیگ ێر  ەل  وڵیاەیخ   ەیبودج   یكردن  رجەخ  ۆ ب  ڵوەكوشتن 

 ی سپا ستاش ێ ئ  رە. ه داتەد است ەڕناو ی تەاڵ ژهۆر  ەل  ەع ی ش  یاللیه  ی دروستكردن
  ە ل  کدارەچ  گرووپی  ١٥  ەوانەل  کانە عی ش  ەوڕەتوند  ەزێ ه ەل  یوانی پشت   ەپاسداران ب

پشت   ویەسور  راق،ێ ع ل  ییدارا  یوان ی لوبنان   یارڕیب  ۆیەب  کات،ەد  یکیجست ۆو 
  ە الحەبەز  یەرماەو سسامان  وەل  رە گیكار  یگورز  ت ێ ب ەپاسداران د  یسپا  ەیقۆئابل

   .یتەیە وەمان ەیورەگ یوان ی پشت  وەوەكردوت ۆیسپا ك ەبدات ك
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  و ەئ  ییربازەس  یز ێ ه  مەه   ەناوچ  یتاناڵو  ەل  کێشەب  ەل  ەک  ەوەئ  یچاوگرتن  رە بەلەب
  ی چوونەڵ که ێت  یر ەگ ەئ  ،ەری گ ێ ج   ێل  انیکایئامر  یی ربازەس   یزێ ه  مەو ه   یەسوپا

  ە ل   ۆوخ ەڕاست  شیە زامی ن  ەران ەیق  وەئ  یو تاوان  کاتەد  ادیز  ەیەناوچ   وەل  ییربازەس
  ی کانەڕە ش   مووەهە ل   ستاشێ تا ئە ه  ەک   ەرانێ ئ  یمی پاسداران و رژ  ی سپا  ۆی ست ەئ
هاوکاتبوون  تێرۆرو    ەئاژاو  ینگریەال  ەیەناوچ  وەئ  ەی وەژکردنێدر  ،ی بوون. 

 ر ەس  ۆب  ۆڤمر  یماف  یلکردنێ شێ پ  ەڵگەل  یندەوێ پەئورووپا ل  یتیە ک یە  یسزاکان
  ی ران یزەو  یاۆڕش  نیەالە ل  ەک ید  یک ڵێ سا  ەیماو  ۆ ب  رانێ ئ  یسالمی ئ  یمارۆک
د  یت یەکیە س  یت یەکیە   ەک  یەیەاستڕ  وەئ  ڕیربەئورووپا    ی اەڕرەئورووپاش 

و  یستیتێرۆر یتە اسی ئاست س ەل ێناتوان مەاڵب رجام،ەب ەب یندبونەپاب یاندنەیراگ
بتێ ب  نگەدێ ب  رانێ ئ  یسالم ی ئ  یمیرژ  ەیانێڕگەئاژاو   ی فتارڕە  ەک  تەبیتاە. 
  ی تاڵو  ندەچ   نیەال ەل   دایی دوا  ڵەیدوو سا  کیە  مە پاسداران ل   یسوپا  یستیتێرۆر

  ی مارۆک  یکانییەک ەمووش  ییەچاالک   رە رانب ەب  ە درا و ل  قاوەئاشکرا ل  ەب  ەوییەئورووپا
  رز ەب  کانەکگرتوویە  ەوەت ەن  یکخراوڕێ  یک ۆرەس  ۆب  انیاڵسکا  شدای رانێ ئ  یسالمی ئ

 .ەوەتۆکرد
  ی رنجامەد  میرژ  یپاسداران  یسپا  یناساندن  ستیتێرۆر  ەب  یارڕیب  دەرچوونی

ناوچ   رانێ ئ  ەل   ییەسالمی ئ  یمارۆک  یکانۆییە مر  ەدژ  ەت ەاس ی س نداەک ەو    ەی وەت ە. 
 یزمیتێرۆر  یانی قوربان  ن ی رچاوترە ب  ەل  کێکیە   ەک  ت ەاڵ ژه ڕۆ  یکوردستان  ەکورد ل

ز  رانێ ئ  یسالمی ئ  یمارۆک  یسوپا  ەیرکوتکارانەس  یفتارڕە  یشتووێ جرچەو 
 . کراون تێرۆرکورد  یرەش ۆک ێ ت دان ەو س ەیەو ه ەپاسداران بوو

 دا ۆیخ  یتییە واوەت   ەل  رانێ ئ  یسالمی ئ  یمارۆک  یمیژڕێتا    ەرچاوە بەل  شیە استڕ  وەئ
ئاسا  یئارام  ی ووڕ  ە ناوچ  ە مەئاست  ت ێ ن ێ بم   زم یتێرۆرو    ێن یبب   ەوۆخ ەب   ش ی و 
 .ێبب  ش ێ ک ەشڕی
 ران ێ ئ   ی کوردستان  ی کانە زب ی ح  یی هاوکار   ی ند ە ناو 
ینیی زا ی٢٠١٩ یلیئاور ی٩ ،یتاوەه ی١٣٩٨ ەیوێلەخاک ی٢٠
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