
  
  

  الت له باشوری کوردستان رانی رۆژهه نابه تراژدی په
  

س  ل گه  له ی کۆیه روازه  ده  له  که نسووری ناسری  مهید  سهری  سکای  هاوسه
   ئعدام کرانی   رگه هاوری  پشمه

  
  !مووتان ردنی هه ئۆبایان به گه: زاده ن سه  حه عبدالله مه   بهر ناڵ تایه مه

  
  8/12/1997یانی رۆژی  به هرل ی سه یازده

  
ساڵ 17ی  بۆ ماوه. سازیم  ی پشه رچوی ئاماده  ده1961 له دایک بوی سالی ،ر   مه نال تایهنم

 ژیانی 1994له سالی . دکی شاری سلمانی ن ند ناوه یی بووم له چه شی پیشه مامۆستای به
ست پیکردنی ژیانی  ڵ ده گه  له.نسور  ناصری ید مه هید سه ڵ شه گه  لهیم پکھنا ر هاوسه
سانی  ن که الیه شه له ره کو تۆڕ و هه وه.وه ساته ک کاره وتمه ناو کۆمه رتیم  که هاوسه

  .'وه لی کورده کرگیراوو خائین به گه به
کانی  ندییه رپرسی پوه من به ی که ره دا هاوسه و ساله له ] م که ده[1997-1994   سالی له من باس

  . مانی بووبی دموکراتی کوردستانی ئران  له سلیزی ح وه ره ده
کی حیزبی  یه له ناو بنکهم  که ره ڵ هاوسه گه  وکرا لهرتی،   که چوومه ژیانی هاوسه1994سالی 

ت  تی جالل طالبانی و  کۆسره کی ئاشتی نزیکی سکرتاریه ڕه دموکراتی کوردستانی ئران له گه
ن   له الیهک  یه پاش ماوه. قه ر ته رمان و دراینه به هاتنه سهکرگیراوان  ند جار به پاش چه .بوو
ی خانووی  وه دا دۆزینه وکاته له. وه و شونه بگوزینه مان له که  داوامان لکرا که بنکهوه ته سه ده
ر  به له.یدا کرد تا ماکی ترمان په  هه.مان داخست که وه بنکه ر ئه به له. بوو  نهئاسان کرێ  به
 ناکرێ ئمه پاسدارو اطالعات ،وه وتیان ته سه تی ده مان نزیک بوو له سکرتاریه  که ی بنکه وه ئه

وه بۆ   به ناچاری گواستمانه،ر  له دوای داخستنی مقه.ش له ودا بن ئوه و  ن که هاتوچۆمان ده
مان  شه ڕه هه ک  یه موو شوه به هه. داین نه تیان پ رفه وش ده له.  ندسین کی گردی موهه ڕه گه

ید  سانی نزیک لیمان بۆ کوشتنی سه ی که وه دۆزینه به. کردن قه  به ته،فون له به ته.کرا لده
  . ک بریندار بوون یه رگه ند پشمه نجامدا چه ئه  له کهنسور مه
ه   ببکات ندی  یوه فون  په له  به تهنسوری ناچارکرد که  ید مه بار و دژواره سه رجه ناله لومه و هه ئه

 ن  الیه   که کاتی خۆی له کتی نیشتمانی کوردستان  تی یه رکردایه ندامی سه  ئهدوکتور کمال فواد
 دا  له گرتن و کوشتن رزگارکرابوو ری براکوژی هش  وه له حیزبی دموکراتی کوردستانی ئرانه

،چی .دووینیان لکر قه  تهو رمان  ئیتتیالعات هاتوونه سهند جار کاک دوکتور چه: وت   پیو
ک و دوان  یهنیا  ئمه ته: وت ید منصور پی  سه!وه شونکی تر   بگوزنه: مدا وتی  وه لهین؟ بکه
 وان ر شونک ئه نه ههیو بچیه  مان هه رگه ند پشمه چهرتووه و گ  کرێهدوو خانوومان ب... .نین
   ن وه شونمانه به
   ...تبار بوو فه ت و خه تاقه ید منصور زۆر ب سه



 اطالعات به ه ومان که ک نزیکی بنکه ید منصور هنا که خانویه وایان بۆ سه دۆستانی کورد هه
 به ناوی کاک فتاح و ل کادیرکی حیزب گه ید منصور داوای لکردم که له سه. بگرن ی مان به کر هت

 .ر بوو ڕنگه زه.. .  که ناوی یا که نی ماه مان بچین بۆالی خاوهن ئاشنای خۆ مه ژنکی به ته
یان  و خانوه  داوای ئه  به: پرسیارمان لکرد  وتی ورسکمان چوین بۆ مایان ههکیان   یه ئواره

یه تقریبا پیان  که ن  که نرخی خانوه ده کی باشم ئه یه ی ساک و پاره کردوه بۆ کرێ بۆ ماوه
ر  گه ئه. مزانیوه بۆ اطالعاته  نهنیشم و منیش له ئامانیا دائهوتی  . هتی ئران فاره وتوم بۆ سه

ع ی  ندی کرد به نووسینگه یوه فون په له ر به ته کسه یه. م ده ن نایان ک ملیون دیناریشم بده یه
م  که وت ماڵ و مناله مه نده  ئه رچه  هه. م به کرێ  نایهم که ی خانوهت  و دان و کرێ خانوو کین

و  ئه. م یه  نایده الم مادام بۆ گرتن و کوشتنی ئوه  به،یه مانیا و پویستم به پاره رم بۆ ئه به
  .کردلخۆشیمان  ست دا ده نی رزو سوپاسه و له دوایی سه شایه که

و  وه له داخه هید که به ڵ شه گه م له رتی خۆم بکه سال هاوسهس پمخۆشه به کورتی باسی 
ردانمان    ورا سه ئه نای نه  هاورکانیشمت  انهن  و تهین سیک بکه مانتوانی میوانداریی که دا نه یه ماوه
سکانیش ی ئمه ژیانی دراو  به بۆنه.ن مان لبکه قه وه بووین که ته روانی ئه میشه چاوه هه. ن بکه
ید  ه سهکر ژیانمان  سه جۆرک کاری کردبووه رجه تاه به لومه و هه ئه.  وه ترسیییه وتبووه مه که

دا  ستی راستی له کاتی نووسین  و گوشاری روحیی دهوه  ره ده چوونه منضور به هۆی نه
وکی   پاش هه.ست خۆی بووب ده ی به که کو زیندانک بوو بکه کلیله ید منصور  وه سه.رزی له ده

ب  ی کارو ژیانی ده دوکتور پی وتبوو که شوه. وت ید منضور  چاوی به دوکتور که زۆر سه
  .بگۆڕێ

 وه  داخه به  خۆش بتی یرت تای ژیانی هاوسه ره خۆشه سه  که پیتک موو ئافره کو هه وه
 ژیانی وه وانه به پچه. ین یرانک بکه نگک بچین یان سه یان ئاهه. ین مانتوانی بازارک بکه نه

ر بۆ  گه ت ئه نانه هید بوونی هاورکانی و ته ت  و ڕشتنی فرمسک بۆ شه فه  پبوو له خهئمه 
نگی  کرد زه ده  نهزم وه دم له ناو مستم دا بوو حه هاته تا ده وه هه ره ته ده وایهکارکی حیزبی بچ

زۆر ....   . ن که فۆن ده له وه ته یه جینسییئمر emergencyموت ئستا له  ئه. بدا فون ل له ته
  .هم وتیان بریندار بوو فون نه بوو به ده له به ته. ق بوو هه  بهم  که ترسام و ترسانه ده
  
سانک که  له که). ئاشکراو به نھنیی به( گرتبوو  کرێ کیان به ند خانوویه طالعات چهایدا  و ماوه له

خانوی وت  ده  پیانبوو   ههک له ئاشکراکان خانوویه :و خانووه بوون بیستوومه دراوسی ئه
 و  که له بوو گردی رعایهر  سه  له ) کتیی نیشتمانی تی یه رکردایه ندامی سه ئه ( د پیره حمه عدی ئه سه

  وگرت مانی ئهوری سل کانی پشکنینی ده تیان له خاه رگه و کوردی رۆژهه  پشمهدا  خانوه
ستی سلمانی  ی شه ر جادده سه دا له که توره لهیان  که  الشه و کوشتنیاندان نجه کهش ودا پاش ئه له

   .دا ده فێ
ید منصور و هاوڕکانی  کرد ، سه یان تۆڕ ده رگه  پشمهشاری سلمانی  که لهدا  کاتهو  ر له هه  

ی  ند کومیته  چهکه وه یه  کیلومیترێ له خوار شاری سلمانیند برد  له بازیان که چه یان ده که الشه
   .و زیاتر   من له وبوو تبار ده فه وه زۆر خه ڕایه گه که ده. سپاردن خاکیان ئه بون به وێ حیزبی له

مه  ئه. وه خوارده دا خۆم ده اخی خۆمبینی  له ن ده کانم تهاس وه کاره ره  له دهله ناو حیزب و
ری  فته کانی ده ردانی ماله ت بوو که سه سه م ده نده وه نھا ئه ته. ننگ موو ب ده  هه؟ی تاکه هه

دا به ب ڵ ژنان  له گه سرانه هعرۆیان دانیشتنی   نیوهی ر سفره ر له دانیشتنی سه کرد  هه سیاسیم ده



پیان  که سانی دسۆز یمانی بمن  ی سوله یه و بنکه ق نییه ئه  هه:ت م ید منصور ده ئاگاداری  سه
   . .تان کوژن دا دانیشتوون که ده مانه ستی ئه رده به بۆچی له: وتم  ده
ن  که ده مان پ لک گاته یانوت خه برد بۆالی دکتۆر  له سلمانی ده خۆشیان ده ی که نه و کادیرانه ئه
ید منصوریان  ند جارک به سه وه چه داخه به. ن ده وه لمان ده   و له پشتهیه  وه شانه بهکمان پ چه
و النکرۆزره که زۆر  یه و ئه تان هه یه سپیه و برازیلیی نھا ئه تهرد دوژمنتانه   ئستا دارو به:وت ده

   ؟کی تر یه یاره ند سه ئاشکرایه بۆچی ناتوانن بیگۆڕن به چه
 دن بۆ او من  ئه ی سلمانی نه که ره ر مقه گه ت وتی ئه ندامی سکرتاریه کانی ئه کیک له خزانه یه

  .ش ئمه
قه له نزیکی  ر ته  درانه به رگه ند پشمه  له شاری سلمانی چه6/12/1997وه بو له رۆژی  ئه
و   که ئهکه بریندار بوو  ی ماشنهق نجامدا سایه ئه   له له سلمانی که.کتی نیشتمانی ندی یه به مه

 ر  بۆ مقهدرک   دهیانفون له  ته دۆستانپاشان. ید منصوری تیایه  زانیبوو سه ی حیزب وایان ماشنه
  .ت بویت المه اک منصور سهی ک  ئۆخه:یان وت ئهو 

ی دادگادا  رئاواه و نامه ی سه رگرتنی نووسینی نامه م  وه رده به ساته له م کاره  ی ئه وه نووسینه
  . نووسم من زانیومه بۆتان ده ی ئه وه ئه
ل هاوریکانی به دوو ماشنی جوری  گه ید منصور له هید سه  شه8/12/1997وه بوو له رۆژی   ئه

نجامدا   له ئه]وتن که[ نای تروریست قه رته ی دوکان به و کۆیه له رگه ره وتن به برازیلی به ریکه
توانن  و هاورکانی دهید منصور بن و سه یکه بریندار دهبت و سیانی د هید ده منصور فتاحی شه
ر ماشنی  ست بگرن به سه ن ده و بتوان]راونن[ کانی کۆیه یه رزایی و به ره تۆریستان به

کات و  حی تدههید منصور فتا ی شه که یه و الشه ره  مه بل قه  دهکان که جۆری پیکاب تروریسته
ند شریت و دوکۆمنت له ناو  دا چه که که له ماشنه کات ده رێ ری سیاسی به  فته و ده ره هب

   .دا هه بووه که یاره سه
هید منصور فتاحی   ی  شه که نزینی  ماشینه ر تانکی به کان به کردنی تۆڕیسته قه له کاتی ته

ید منصور و هاوڕکانی ئاسایشی  ن گوایه سه  ده.وت  که که له کار ده وت  و ماشینه   که  ده
یان له ئمه  قه وان ته ن ئه وانیش ده ئه. تان کردووه قه ن بۆ ته ده وه و پیان ته دوکان گلیان داونه

ت  فه ید منصور و هاورکانی به خه سه. بت  وێ رزگاریان ده لهک نازانم  یه رشوه به هه. کردووه 
ت بووبت  تاقه ند ب ید منصور چه بت سه ئه. ری سیاسی  فته ون بۆ ده که ده رێ هوه ب و دشکاوی یه

  .  بوونترک باتی یه خههاوند ساڵ   نسوری  فتاحی  هاورێ چه هید مه چونکه  شه. 
  یک یه  زه فره ن به مه گه ده،نوان  دوکان و کۆیه وته  که ده که ی خلکان  له رگا دا له ناوچه

که  زه  فره   له مه.نسوری فتاحی هید مه که ی شه ی ماشنه وه چ بۆ هنانه ی حیزب که ده  رگه پشمه
بم   ید منصور ده ڵ  کاک  سه گه من لهت   دهبووه ، شیرین سخن  اللهیدک که ناوی  یه  رگه  پشمه
ی پشکنینه و خا ی کۆیه ئه روازه نه خای پشکنینی ده  گه یان  که ده که چته ناو ماشنه و ده
کدار  ک چه  کۆمههی پالن بوو وه ر ئه به الم له  به،کداری تیا بووه ک یادوو چه میشه یه هه

رپرسی ئاسایشی کۆیه  دا  به وکاته  مصیفی  که لهتی حاجی رۆکایه کات به سه مان ده ڕی ئه چاوه
که  یاره منصور شۆفیری سهد ی  سه:ن گرن که ده یان ڕاده که یاره ی سه و نه ئه گه مان ده بووه ئه

ر  درته به ده'' مین سور حمه ئه مه ن حه رسه ئه''کدار  ن چه وه و له الیه ته ی کردووه رگاکه  ده.بووه
وه  خته داخکی سه به. قه  ر ته نه به ده ه دهک  ماشنهکدارک ند چه وه چه سرژ  و له الکانی تریشه ده
ها  روه هه. ن  به ری سیاسیی ده فته و ده ره کانیان به وه الشه هدوای ئبن و  هید ئه  شهر چواریان هه



کی  هاوریه. ن که بن به کامرای ڤیدیۆ تۆماری ده وێ ده ی وت له وه ره ندامانی ده دا ئه و کاته له
سترژی لکراوه  یت که چۆن ده ماشای بکه وت ته ته وتی براژن ده به ناوی ح رگه  ه مهجوان
  ..م  منیش وتم ناتوانم تماشای بکه. وه  ارهر بۆ خو سه له

ڕۆم تۆ ئاگات  وه بوون و وتی منال من ده و پکه ی ئه که ماڵ  ودیوی کاره  .وه بووم  من له ماه
تا  بووم هه ران ده وه زۆر نیگه ره ته ده کانی  دیکه که برۆشتایه کو جاره ر وه لره بت منیش هه

 یس ره یانی جه ی به عات یازده ری سه ورو به ده. وه ڕته مزانی که ناگه همجاره ن م ئه به.وه ڕایه گه ده
ر  کسه یه. ین  ده ده  نگ ل وه زه ه  له کۆمه:وتیان. رموو لم گرت و وتم فه ااه ههی. فون لیدا له  ته

 هی دیک وانه وتیان ئه.هید بووه نھا کاک منصور فتاحی شه ته. کراوه قه وتم چی بووه وتیان ته
وتیان گرۆ   پاش نیوه. کچ بووسنی  که خاوه گریام کانی ده دانیشتبووم بۆ منداه. تن المه سه
. وتیان نهگ  کچم؟ی شایی وتم ئه. تی بابت بۆالم  برینداره و وتوویه ید منصور اژن کاک  سهبر

چوو ،  نه ی پ نده وه ئه. ی ناکا بم؟ وتیان قه جی چۆن به. مه ج نه ڕ به به منی وتووه مقه
ی   بوو له بنکه رگه یدالله که پشمه( هید  هید رفعت و من و برای شه خزانی شهخان،روانه  په

ران بووین  دا زۆر نیگه ڕگه له. ری سیاسیی  فته  خستین بۆ دهیانرگ سلمانی به ناوی عارف
رێ  کم پرسی ئه یه ی تاکسییق له سایه. بوو ده واو نه ر ته و ڕگایه هه ئه. مان وت چی رویدا بت ده

. ک اطالعاتیان کوشتووه بت کۆمه یه نه و سیطره نھا له خر ته داوه؟  وتی نه  نه  رویهیچکاکه 
یزبی  حکانی رگه له پشمه  یانه کۆمه''یاطالعاتی ''و   ئهمزانی   نه.ستیان بم قوربانی ده منیش وتم به

ن  به ت له دوای تۆڕکردنیان به خراپ ناویان ده هس ده که   دموکراتی کوردستانی ئران بوون 
  . یان  که ته بۆ داپۆشینی خیانه

  
 ئاسمانکی تاریک ، کشومات ، پرسیارم کرد ،مبارکی زستان ئواره خه،ر  فته یشتینه ده که گه
ت  ریهم سکرتا رده تا بردیانین بۆ به هه. نگ بوون  ده ب. کرد  نگی نه س ده ید منصور ؟ که کوا سه
منیش . ماون سیان نه وتی کهگبدوال  ال عه  مه.ستا بوون  موویان  وه ر هه فته ندامانی ده که ئه

.  خست نه ن داتان  وتم مقر داخهگند جار  چه! مووتان  ردنی هه ئۆبایان به گه. هاوارم کرد
ر  فته ی ده که خانه  سته کانیان که له خه نازه ر جه پاشان بردیانین بۆسه.نگ بوون ده موویان ب هه

وه  ساه به فرمسکه رتان بی دوای دوازده باوه. ریزکرابوون چواریان ر کان هه قاله ر نه سه بوون له
. یت یری بکه ین سه م  و چاوی ال ببه رده ی سه که ید منصوره با پارچه وه سه وتیان ئهگ. ینوسم  ئه

و  ئه. رچاوم بت  به ی  له یه و شوه  با ئههشتووه ، ج  مای به]یه[یانی م به وتم نا چون ئه
وه من به دی شکاو و چاو به فرمسک  له دوای ئه.   به خاکیان سپاردنییان وه بۆ به وه ماینه شه

ڕزان  ی به ئواره کهالی ر  وه بۆ مقه رامه که گه. م که  شیرینه  نیا کچه بۆالی ته وه ڕامه و نا ئومید گه
! ڕزان به: بدوڵ هاتن بۆ المان  و وتم  ماڵ عه سوڵ و مامۆستا جه ا رهف دوکتور عزالدین مسته

نگ بوون و،  ب دههید بکرت؟  کتی نیشتمانی شه ی یه ره یته ب له سه ید منصور ئه بۆچی سه
  .قیان بستن ماڵ گوتی خوا حه مامۆستا جه

  .. وت بۆ دابننین ی له مزگه که پرسه ماتوانی  وه که نه داخه به
ی  ڕۆ و ناوچه ی تانجه ی ناوچه و کومیتانه ئه وی سلمانی  که ره اش مانگک یان زیاتر مقهپ

  . ری  وروبه ر و ده فته  بۆ دهوه استیانهبازیانیان گۆ



 سیکی    به کهک مامۆستا جمال عبدول  یه پاش ماوه. وه مالی باوکم  ڕامه که گه  من دوایی پرسه
مانکوژن  و ب   نه:منیش وتم. هیدی خۆیان ن به شه م که بیکهجوابی بۆناردئاشنادا به ناوی ڕ 

  . هید ن به شه هک مانب  نه
 :وتم بو پی ال عه مه. بران رقه تی سه ند جارک چووم بۆ زیاره جھیشتنی کوردستان چه پش به

ییم  زه نده به هو وه ئه هاته  تۆدا ده ییم به هز نده به چهردنتان ،  موویان به گه که تۆ وتت  ئۆبای هه
مامۆستا وای : وتم ،فای هیجری مسته  پرسیارم کرد له کاکوه   دوای ئه. وه تهها خۆمدا ده به
ت سوی مه دیاره منیش ده وه؟ هاته داده خۆی یی به زه فا وتی مامۆستا بۆچی به کاک مسته. وتوم پ

   ستی چی بوو؟  به بزانم مه
مانه دن  بانی هات بۆ مای باوکم و گوتی ئه قباد تاهسک به ناوی حاکم  ند مانگک که پاش چه

کتی نیشتمانی  و  تی یه سه ژر ده له. هید بون  منیش وتم له کوێ شه. ن کان بکه دادگایی بکوژه
وه  ن؟ ئه بکه وه وانی وتووه ئه م ک به به.نیا بۆ بینینیان دم ته. کتی نیشتمانیی ی یه ره یته سه

. بووم داوایان کرد سوند بخۆم   که ئاماده.کی کارتۆنی داندرا  دادگایه20/6/1998رۆژی  بوو له
 چۆن بزانم. من هاتوم بۆ بینینیان. وتم نایخۆم گ
ستم   هه.رگانه  و پشمه ستیان چووه خونی ئه ده

وه و  ته که نووسراوه یه کرد که دادگایی 
گیرا و زانیم  ڕانه  من خۆم پ. کراوه ئاماده

دوای   لهکانم کراوه سه من و که وره  له گهزومکی 
کان ، پرسیارکرا له  ته سوندخواردنی شایه

یان له  قه وان ته ئه: " وان وتیان  کان ئه بکوژه
وزی  ش بۆ دیفاع له ئای سه هکردووه ئم ئمه
مان  قه کتی نیشتمانی کوردستان ته یه

سام و له  و کاته من هه ئه. وه ته لکردوونه
تان جوان  که مه حکه مدا پم وتن مه وه ره ده هاتنه
 برۆ!، برۆ !وتم برۆ رۆکی دادگا پی  سه!ن بکه
  !وه ره ده
  ن ناشتوانیت بی که وه که مات وران ده داخه  به
لیت  ند جار پیان وتم نه واتان کرد ؟ چه بۆ
منیش . وت  که رت ده سه کتیی بووه ،چونکه له یه
ج   کوردستانم به10/1998 وه بوو له مانگی ئه

    .هشت
    

رۆکی دادگه داوای  وه له سه  چوومه2009  سالی 
ش  وه یدام و ئه م کرد که نه که نده روه کۆپی په

  .تی که خۆتان بیبینن یه که المه وه
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