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 شەهیداناان غی با ڕازایەوە سوورە گوڵ پۆلێک بە
 ئەنگووتن ئەستێرە پەنجاونۆ خەبات ئاساانی لە

 
 ی هەتاوی٢٦٣١، ساڵی "پۆلێک گواڵڵە"لە شێعری 

 
 

 
 
 
 
 
 
 جمارێکی و دەکەیمنەوە یادیمان دەنێمرێن، پاکیمان گیمانی بمۆ سماڵو دا، مەهابمدادی تێکۆشمەری ٥٥ ئیعدامکرانی ساڵوەگەڕی لە

 :دەڵیین دیکەش
 

 دەدەین کۆڵ نەبێ وا پێممتان
 ممممەوەدەبەینمم لەبیریان یان

 خوێنانە ئەو هەموو تۆڵەی
 .دەکممەینەوە سەرکەوتن بە
 

 ئاشق
 

 ١١٢٥ی جوونی ١: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە



مەشخەڵی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان ٩٥  

 

 

5 
 

 
 

 !پەنجا و نۆ گەاڵی وەریو
 
 
 
 
 
 
 

 هەیاس کاردۆ

 
گی فەریممکە بمموونی گمموڵە جممۆزەردان مممان. جممۆزەردان مممانگی خێمماڵ و خێاڵتچییممانە، مممانگی ڕەشممااڵ و بێممری و شاشمماڵی شمموانە

جۆزەردان، ممانگی وەبەرهماتنی دار و درەخمت و زەوی و زاری . گەناەکان و تیژ کردنی داس و مەڵەغانی سەپان و وەرزێڕانە
جمۆزەردان ممانگی فڕینمی باڵنمدە ئازادەکمان بە ئاسماانی شمین و بمێ گەرد دا و دروسمت کردنمی همێالنەی ژیمن بمۆ . جووتێرانە

جۆزەردان ممانگی هیموا بە دەسمکەوتی خوێنمدنی خوێنمدکاران و تمامەزرۆ بموونی پشموویەکی درێمژی . ڕاگرتنی نەزمی هەرمانە
 .هاوینانە

 
ئەو سماڵەی وەیشموومەی سمەرما . ئەو ساڵە داسی مەرگ زوو تیژ کرا و پێش ئەوەی گموڵە گەناەکمان زەرد بمن دروێمنە کمران

ئەو . وانی مەڕ بمڕی و شاشماڵی شوانەشمی بێمدەند کمردنەی هێشت چادر و چیغ لە کوێستانان هەڵدرێن، دەستی بێمری لە گم
ئەو سماڵەی همێالنە . ساڵەی تەیرەکان نەیمان تموانی لە شمەقەی بمااڵن بمدەن و هەوای سماگ و بمێگەردی ئەو نماوە هەڵامژن

جممۆزەردانی ئەو سمماڵە قوتابییممان لە جیمماتی هیمموا بە . دروسممت نەکممران و سروشممت لە ڕەوتممی ئاسممایی خممۆی بێممبەش کممرا
جۆزەردانی . کی گەش، فرمێسکی خەم و حەسرەتیان هەڵەوەراند و ئامێزیان بۆ هەڵوەرینی گەاڵ سەوزەکان کردەوەداهاتوویە

 .ئەو ساڵە وەک بەهار نەدەچوو، ڕێبەندانێک بوو دڵەکانی دەگوشی و لەشەکانی سیس هەڵ دەگێڕا
 

 بە جارێک هەڵوەرێندرێن و پاییزی خەم  ئاخر چۆن دەبێ لە نێو وەرزی بەهاری ژین دا پەنجا و نۆ گەاڵی تازە سەوز بوو
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پێممک بهێنممدرۆ  بممۆ دەبممێ پەنجمما و نممۆ گمموڵی بۆنخۆشممی بەهمماری بە جارێممک پەڕپەڕ بکممرێن و بمماخچەی ژیممان بە جارێممک 
بڕووتێندرێتەوە  ئاخر کەی ڕەوایە لە جۆزەردانی مانگی هیوا و هومێد دا فرمێسک جێگای بزە بگمرێتەوە و ترووسمکەی هیموا 

  ارۆ  کەی ڕەوایە سەرزەویی کوردەواری لە بەهاری جوانیی بێبەش بکرۆ و پاییزی خەمی بەسەر دا زاڵ بێ  لە چاوەکان بت

ئەو ڕۆژەی ممانگی جممۆزەردان خەریمک بمموو بە دوازدەهەمممین تیشمکی خممۆر بمڕازێتەوە و باوەشممی گەرمممی بمۆ وەرزێممران بکمماتەوە 
مین ئێوارەی بەهاری ژین خەریک بوو ژوانی پێک گەیشتن بۆ ئەو کاتەی دوازدەهە. نەزمی سروشت گۆڕا و دنیا تاریک داهات

ئەو ڕۆژەی خماڵەی جمووتێر . دڵداران ساز بکا و کاتێکی خۆشیان بۆ پێک بێنێ، دڵی دڵدار گۆڕا و ژوانگە بە چۆلی ممایەوە
ن گمۆڕا و خەریکی تیمژ کردنمی داسمی ژیمن بموو هەتما لە جمۆزەردانی خێمر و بەرکەت دا دروێمنەی هیواکمانی بکما، ڕەوتمی ژیما

ئەو ڕۆژەی گوڵە بۆنخۆشەکانی بماخچەی ژیمان خەریکمی سمەما بموون و بمۆنی خۆشمی خۆیمان . ناهومێدی جێگای هیوای گرتەوە
ئەو ڕۆژەی پەنجا و نمۆ الوی مەهابمادی لە کاتێکمدا . باڵو دەکردەوە، تۆفانی نەهامەتیی هەڵی کردۆ و هەوای بەهاری گۆڕا

خوێندنی یەکساڵەیان ئامادە دەکرد و تیشکی هیوا لە پەنمجەرەی دڵمی دەدان کەوتمنە  خۆیان بۆ وەاڵمدانەوەی ئەزموونەکانی
 .بەر خەنجەری جەور و دڵیان کون کون کرا، ڕوانینی مرۆڤ لە یەکتر گۆڕا

 
کە داسمی مەرگمی کۆمماری ئیسمالمیی ئێمران گموڵی تەمەنمی پەنجما و نمۆ الوی ( ی هەتماوی٢٦٣١ی جۆزەردانی ٢١)لەو ڕۆژەوە 
هەڵممی  هەممموو سمماڵێ لەو رۆژ و مانممد و وەرزە دا بممای خەزان. ڕپەڕ کممرد ئیتممر بەهممار مانممای جممارانی نەممماوەمەهابممادی پە

هەموو ساڵێ لەو ڕۆژ و ماند و وەرزە دا کانیی چاوەکان دەزێنەوە و کونی . دەکاتێ و گەاڵی دارەکان دەست بە وەرین دەکەن
رزە دا چماوی چاوەڕوانەکممان دوور دوور دەڕوانمن بممۆ ئەوەی ئەو هەممموو سماڵێ لەو رۆژ و مانممد و وە. فرمێسمکەکان دەکمرێنەوە

داسممی مەرگ هێممنەرە لە دەشممتی پممڕ پیممت و بەرەکەتممی نیشممتاانەکەیان نەمێنممێ و هیچممی دیممکە گمموڵە تممازە پشممکووتوەکانیان 
ەڕپەڕ هەمموو سماڵێ لەو رۆژ و مانمد و وەرزە دا ممرۆڤ و ممرۆڤ دۆسمتەکان یمادی ئەو پەنجماو نمۆ گموڵە پ. پەڕپەڕ نەکرێن

  .کراوە دەکەنەوە و بە یادی ئەوان هەزاران نەمامی تازە دەنێژن

 
 ١١٢٦ - ٣ - ٢٦ئوستڕالیا؛ 

 
 
 
 
 



مەشخەڵی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان ٩٥  

 

 

7 
 

 

  الوی مەهابادی ٩٥ەمین ساڵی لە سێدارەدانی ٦٣
 
 
 
 
 
 
 
 بە تەنیما مەهابمادی بێتماوانی الوی ٥٥ ئێمران، ئیسمالمیی کۆمماری دیکتاتۆری و خوێنڕێژ ڕێژیای هەتاوی، ی٢٦٣١ ساڵی لە

 .سێدارەدا لە کوردبوون تاوانی
 
 لە کموردی ڕۆڵەی ٥٥ کوردسمتان، خەڵکمی کردنی چاوترسێن بۆ ئاخوندی ڕێژیای هەتاوی، ی٢٦٣١ ساڵی جۆزەردانی ی٢١ لە

 سەر خستە داخی کە ئەوەی لەگەڵ مەهاباد الوەی ٥٥ ئەو لەسێدارەدانی. سێدارەدا لە پێشەوا و کۆمار شاری مەهاباد، شاری
 ڕێژیامی ڕاسمتەقینەی و دزێمو ڕووی تمر جمارێکی بمۆ هەمانکاتمدا لە ئێمران، ئمازادیخوازانی و کوردسمتان ڵکمیخە هەمموو دڵی

 ڕیمژیاە بەو دژ کورددا الوانی لەنێو تۆڵەی ڕقی کاتەشدا لەو هەر و کرد ئاشکرا جیهانیان هەموو بۆ خۆمەینی کۆنەپەرستی
 خەباتگێرەکممانی الیەنە تێکۆشممەرانی و شۆڕشممگێران وڕیزینێمم همماتنە دەسممتە دەسممتە کممورد الوانممی و کممرد بەهێممز سممەرەڕۆیە
 .کوردستانە

 
 ئێمران گەالنی ئازادییەکانی و ماگ بە باوەڕی هەر نەک هاتنەسەرکارییەوە لەسەرەتای هەر ئێران ئیسالمیی کۆماری ڕێژیای
 خەڵکی داواکارییەکانی میوەاڵ کوشتار و کوشت و چەک زەبری بە کە بوو دیکتاتۆرانە حکوومەتە لەو یەکێک بەڵکوو نەبوو،
 .ئینسانییەکان ئازادییە سەرکوتکردنی دایە دەستی و دایەوە

 
 و شوینیسمتی سیاسمەتێکی کمورددا لەبەرانمبەر بەاڵم بموو، ئێمران گەالنمی هەموو مافی دژی کە ئەوەی لەگەڵ ئیسالمی کۆماری

 دەوڵەتە ئەو ئمممایینی ڕێمممبەری وەک نیخمممۆمەی هەتاوییمممدا ی٢٦٥٨ سممماڵی گەالوێمممژی ی١٨ لە و گمممرتەبەر کۆنەپەرەسمممتانەی
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 و کوشممتن خەریکممی ڕۆژانە دنیمماوە بەرچمماوی بە ئێسممتا تمما ڕۆژەوە لەو و دەرکممرد کوردسممتان خەڵکممی بە دژ جیهممادی فەرمممانی
 .کوردستانە خەڵکی سەرکوتی

 
 شممەریی ییقمماز بە بمموو و کممرد کوردسممتان ڕەوانەی خاڵخمماڵی نمماوی بە جینایەتکممارێکی خممۆمەینی، جیهممادی فەرمممانی دوای

 و ئمازادیخوازان بەنمدکردنی و سمێدارەدان لە فەرممانی چرکەیەکمدا چەنمد لە تەنیما لێکمۆڵینەوە، و دادگمایی بێ و کوردستان
 چەنمد لە کوردسمتانیان خەڵکمی و سمێدارەدا لە کوردسمتان لە کەسمیان سمەدان بە و دەدا کوردی بێدیفایی و بێتاوان خەڵکی
 .کرد قەتڵویام شوێن

 
 گەنجمی و پیمر و مناڵ و ژن و نەکرد کەس هیچ بە ڕەحایان دارستان یاسای بە و خۆمەینی وەک نەپەرستێکیکۆ فەرمانی بە

 بە نزیمک ئەممڕۆ تما و پێمدەکرۆ کماری هەر خۆمەینی فەرمانەی و یاسا ئەو ئێستاش تا و کرد خوێن غەڵتانی کوردستانیان
 .بوون شەهید خوێنڕیژە ڕێژیاە ئەو دەستی بە کورد هەزار پەنجا

 
 و ئەشکەنجە ڕێگەی لە و تۆقاندن و ترس بۆ بوون تر شوێنێکی ڕێژیایش بەندیخانەکانی کوردستان، خەڵکی کوشتنی وێڕای
 .بێ ئاخوندی ڕژیای داخوازییەکانی و ویست تەسییای و بێنێ ڕەواکانی مافە لە واز کورد ویستوویانە ئێعدامەوە و ئازار

 
 و سممەرکوت ڕێگممای لە قەت و دەکمما خەبممات نەتەوایەتییەکممانی و ئینسممانی مممافە دابینکردنممی بممۆ سمماڵە دەیممان کممورد گەلممی

 الوی ٥٥ و زۆریمممداوە قوربمممانی ڕێگایەشمممدا لەو نەبمممووە، کوردسمممتان داگیرکەرانمممی و دژمنمممان داوای تەسمممییای زەبممروزەنگەوە
 .دران سێدارە لە بوون کورد تاوانی بە کە قوربانیانەن لەو بەشێک مەهابادیش

 
 بە کممورد الوانمی هەمانکاتمدا لە و مەهابممادی الوی ٥٥ ڕوحمی لە دەگمرن ڕیمز کوردسممتان خەڵکمی تماڵەدا، ەڕۆژ ئەو یمادی لە

 قەت و بچممێ بەفیممڕۆ کوردسممتان دیممکەی شممەهیدانی و کممورد الوەی ٥٥ ئەو خمموێنی نمماهێڵن کممردن بەرپرسممایەتی بە هەسممت
 داواکمارییە و ویسمت وەدیهێنمانی تما و دەدەن خەبمات بە درێمژە خۆیمان خمۆڕاگری و خەبمات بە و نابن دژمن ویستی تەسییای
 شمەهیدەکان ڕووحمی کردنمی شاد بۆ و دەدەن درێژە بەربەرەکانی و بەرەنگاری و تێکۆشان ڕیگای نەتەوەییەکانیان و ئینسانی
 .دەبن بەردەوام خەبات لە سەرکەوتن تا و دادەنێن ژیان لە مایە
 

 ١١٢٥ی جوونی ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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ی جۆزەردان لە یەکێک لە بنکەکانی حیزبی دێموکراتی ٢١بەڕێوەچونی سیمینارێک بەبۆنەی 
 کوردستان

 
 

 
 
 
 
 
 

 کوردسممتان رۆژهەاڵتممی دێامموکراتی الوانممی یەکیەتییممی لەالیەن سممیاینارێک جممۆزەردان ی٢١ یەکشممەمە رۆژی سممەرلەبەیانیی
 .بەڕێوەچوو دێاوکرات قەاڵی لە نەبی فەقێ سامان بەڕێز بۆ مەهاباد یالو ٥٥ بەکۆمەڵی ئێعدامی ساڵەی ٦٣ بەبۆنەی

 
 وتە چەنمد حەسمەنی رێبوار هاوڕۆ پاشان پێکرد، دەستی شەهیدان پاکی گیانی بۆ وەستان ساتێک بە سیاینارەکە سەرەتای

 .کرد بەشداران بە پێشکەش الوان یەکیەتیی وەک کارەساتە بەم سەبارەت بڕگەی و
 

 شەرایتی بە سەبارەت باسێکی الوان یەکیەتیی پێشووی سکرتێری و دێاوکرات حیزبی کادری نەبی فەقێ امانس بەڕێز پاشان
 .کران ئێعدام و دەستبەسەر بەکۆمەڵ تاوان بێ الوی ٥٥ سەردەم لەو کە کرد پێشکەش ئێران و کوردستان ئەوکاتی

 
 هێمزی خمۆڕاگری بە بموو وەاڵممدانەوەیەک ٢٦٣١ سماڵی کۆمەاڵکمانی ئێعدامەبە سەرەکی هۆکاری" :وتی قسەکانیدا لە ناوبراو

 سمییییی خەڵکمی دژی لە ڕەوانمی شەڕی وەک کە بوو سەندنەوەیەک تۆڵە و کوردستان لە شەڕ بەرەکانی هەموو لە پێشاەرگە
 فەقمێ بەڕێمز باسمەکەیدا درێمژەی لە هەروەهما ".بەکارهمات ئیسمالمی کۆماری کوشتاری و سەرکوت ماشێنی لەالیەن کوردستان

  بەڕێوەبەر و بڕیاردەر جنایەتانەدا لەو کە کرد ئیسالمی کۆماری کاربەدەستانی لە تەیفە ئەو تێوەگالوەیی بە ئاماژەی نەبی
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 .کرد ناوزەد خۆیان رێفۆرمخواز باڵی وەک ئیسالمیدا کۆماری سیستای نێو لە دەسەاڵتداری لەمیاالنێی دواتر و بوون
 

 وەرگمرتن بەئەزمموون کە رێکمارانەی ئەو و هەنمووکەیی دۆخمی بە تەرخانکرابوو ینەب فەقێ بەڕێز باسەکەی دیکەی بەشێکی
 لە باسمی هەروەهما بەڕێزیان بگەیەنێ، ئاکام بە رۆژێکدا لە الو ٥٥ ئێعدامی لە کەمتر تێچویەکی بە کورد گەلی مێژوو، لە

 ئەسمتێن تمۆڵە فەرمانمدەی سەردەم وئە چۆن وەک کە کرد نەتەوەییەکانی تراژێدیا گرێدانی بەیەکەوە و نەتەوەیی هوشیاری
 دواتر ساڵ ٦٥ ستاندەوە، مەهابادی الوی ٥٥ تۆڵەی و کرد رێکخستن بە کرماشان لە کوردی الوانی فیروزی شاپووری شەهید
 هاونەتەوەییەکانی هانای بە مەدەنیانە شێوەی بە مەدەنی چاالکوانانی پێشەنگایەتی بە موکریان ناوچەی و مەهاباد الوانی
 .چوون کرماشانەوە بومەلەرزەی کارەساتی لە خۆیان

 
 .خستەڕوو خۆیان سەرنجی و را بەشداربووان لەکۆتاییدا

 
 ١١٢٥ی جوونی ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ی جۆزەڕدان، پەلەیەکی رەشە لە مێژووی کۆماری ئیسالمی ئیراندا٢١

 
 

 
 
 
 
 
 

 .وی مەهابادی بە دەستی خاڵخالیال ٩٥بە بۆنەوی لەسێدارەدانی 

 
 رەشید قازی

 
 دوژمنمی ممۆلگەی شار ستراتیژی و گریند شۆنی زۆر قاز حەسەن و خەزای و داشامەجید شار، گەورەی سەربازخانەی لە جگە

 و لێممدادەمزڕا پاسممدارەکانی شمماردا شممەقامەکانی و کممۆالن هەممموو لەسممەر بەیممانی ٨ کمماتژمیر لە بەیانێممان. لێممدامەزرابوو
 و دەیمانگرت ڕا و پمرس ببمێ بە لێکردبا گومانیان هەرکەس و دەگەڕان نێوشاردا بە سۆارەکانیش ومۆتۆر ساروڵال تەکانیگەش

 بە روحاێان حەتا و دەپشکنی بوسەکانیان مێنی و ماشین نێو. دەکرا ئیسالمی کۆماری رەشەکانی چالە و قەسابخانە ڕەوانەی
 دانیشمتۆانی و شار خەلکی لە ژیانێان و خۆراک و خەو ئیسالم سوپاکانی گشتی بە. نەدەکرد تاکسێکانێش نێو موسافیرەکانی

 . کردبوو تال
 
 زۆربەی کە شممار خەلکممی لە کەس ١٥١ لە زێمماتر و وەربمموون بەمممااڵنەوە تممایون وەک ئیسمماڵم سمموپاکانی نێوەشممەوەێکدا، لە

 .کڕان بەسەر دەست بوون الو هەرزۆریان
 

 سیدارەدانی لە پاش جەالدەکانی بە خۆیە بە خومەینەی ئیاامی نۆنەری و شەرع قازی وەک خۆیناژ و جەنایەتکار خالخالی
 لە حموکای کماتژمیردا ١٤ مماوەی لە. مەهابماد گەیشمتە سمەقزرا و مەریموان و پماوە و سمنە لە پەککەوتە و پیر و الو دەیان
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 گشمتی بە کوردستان خەلکی رۆالنە ئەم یسیدارەدان لە هەوالی بیستنی بە. دەرکرد شاری الوەکانی لە نەفەر ٥٥ سیدارەدانی
 ممایەوە دەستەووەسمتان دیسمان رێمژیم. دران گمالە بازار و دوکان. ئاسن و ئاگر بوبە یەکپارچە تایبەتی بە مەهاباد شاری و
. بمرد پەنما ورممی میانمدۆاو وەک دیمکە شمارەکانی بمۆ جەنایەتکارەکمای و تماالنگەر سموپا و کۆلەمسمت تفماقی دابینکردنی بۆ

 دیمکەی کاربەدەسمتانی هەروەک!! ئیامرۆش ئیسماڵحتەلەبی و دۆینمی جەنایەتکماری شمار، فەرمانمداری جەالیپموری رەزا دحەمیم
 و شممار هەمممو لە الوەی ٥٥ ئەم تممۆلەی بە حیممز  هیزەکممانی زۆری هەرە زۆربەی. قەیسممەری ببممو لممێ مشممکەکەی کممونە رێممژیم

 سمەزای بە نەفەرێان وسەدان دەیان بە و شیرانەیان هەڵاەتی رژی دەخستە داگیرکەرانیان سۆپای وبانەکان رێگا و شارۆچکە
 بەوەجمی فەرمانمدەی فەرمانمدەهی، ژیمر لە حیمز  کرمانشمای بە سمەر بیسمتون بەهیمزی هیمزی. دەگەیاند خۆیان تاوانەکانی
 و گمور  ەزەرب ئەم. بمرد بەریموە مەهابماد رۆالنەی ئەم نماحەقڕژاوی بە خمۆینی تمۆلەی بە یەمەلیماتی ٥٥ فیرزیمدا شاپۆری
 . نەچیتەوە بیریان لە ماون هەتا کە هێنا تاالنکەرەکەی سوپا و رێژیم بەسەر بەالیەنکێان بڕانە

 
 کمورد گەلمی شۆڕشمی مەشغەلی و تێدەپەری ئیسالمی پەروەری ترۆریست کۆماری جەنایەتەی ئەو بەسەر سال ٦٣ پاش ئێاڕۆ
 ئەمەگەکانی بە ڕۆلە بەدەست پسانەوە بێ هەروا ئیساڵمی ماریکۆ ترۆریستیەکانی کردەوە موشەکباران و زەند و زەبر وێرای
. ڕادەگیریمت شمکاوە تیمنەوە و گڕ بە هەرواش سەرکەوتن لوتکەی بە گەیشتن تا و ڕاگیراوە شەکاوە و بەرز شەهیدان رێبازی
 ڕیبازیمان درێمژەدەری بێپسمانەوە ئامانجەکانیمان بە گەیشتن تا کە دەدەێن بەلێنی شەهیدان بەرزی رێبازی درێژەدەرانی ئێاە
 .ڕابگرین شەکاوە تێکۆشاناان و خەبات ئااڵی هەروا بێن
 

 ١١٢٥ی جوونی ١: ڕێکەوتی  -دیوار فیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 !الوی شەهیدی مەهابادی دەستی ڕەشی زۆرداری ٩٥یادی 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ئەنوەر کەریمی

 
 ره بمه بموو، هار بمه ممانگی ئماخر بمووم،(ڕاهنامایی ڵی وه همه)نمدی ناوه کی هی پۆلی قوتابی تاوی، هه ی٢٦٣١ ساڵی جۆزەردانی

 حمازر رس ده ولێک قمه  بمه و کردن ئامماده خمۆ بمۆ .بموو بۆکمان کانی قوتابخانمه خوێنمدنی ساڵی کۆتایی وەی کردنه تاقی ری به
 رم گمه کمردن حمازر رس ده لمه وه لێدانمه م ده قمه م ده بمه تمازه میمراوا، و بۆکان نێوان باغەکانی و چۆمی راغ قه چوبوینه کردن

 و ئه دیتاان اڵم به دایه، نه گوێاان زۆر تا ره سه وه، زرینگایه شار ناو له بییندگۆ نگی ده و واز بانگه به گوێاان که داهاتبوین،
 بمزانین دەمانویسمت و ڵگرت همه کمردن حمازر رس ده له ستاان ده .دان زیادبوون له وامی رده به به ناشازانه نگه ده و را هه را هه
 ڕێژیامی پاسمدارانی هماواری و هات وه ئه دیتاان وه، بوینه نزیک شار لە کە ره به ره به وه، ڕاینه گه شار نێو و ره به باسە  چە

 و دوکمان کمرد ده ڵک خمه لمه داوایمان کمردن سماز هماوار و همات و کمردن شمه ره هه بمه که ئێرانه ئیسالمی کۆماری تکاری جنایه
 موو همه شمار بمازاری و دوکمان شمار، ی رگمه جه نماو گێشمتینه کاتێمک .بمن ده تونمد زای سه توشی نا ر گه ئه وه، نه بکه کان بازاره

 شممه ره هه و همماوار و هممات وێممڕای قان، فممه خه و ت حشممه وه وی جممه دروسممتکردنی زیمماتر بممۆ جنایەتکممار پاسممدارانی داخرابمموون،
 کمانی داخراوه دوکانمه ی ڕابمه ده بمه سمور تی خه پێداهێنانی به کردبوو ستیان هد هاوکات وه، بییندگۆکانیانه پشتی له کردنیان
 سممتی ده بممه هابادی مممه الوی ٥٥ ڕژاوی ق ناحممه بممه خمموێنی بممۆ  ژاره پممه و م غممه لە بمموو پممڕ کممه شممارێک شممار    شممار .شممار
 کموژی کمورد ڕێژیامی لە بێمزاری و ڕق لە پمڕ شمارڕێک ئێران، ئیسالمی کۆماری کوژی ئینسان و و دڕنده ڕێژیای تکارانی جنایه
 ی ئێاه .....ئازارە لە پڕ و ناخۆش ڕۆژە لەو ئای کێشرابوو، دا ر سه به مینی ماته ی رده په تەواوی بە شار ئاخوندی، ئێرانی
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 امانبێزاری و ت نفمره وه دڵاانمه قمواڵیی له و، داگرتین شی له رتاپای سه ژاره په و م غه شار ڵکی خه مووی هه وێڕای قوتابیش
 .ربری ده ڕێژیم له
 
 خەڵکمی الیەن لە بازارەکمان و دوکمان زۆری زۆربەی ڕێمژیم، گیمراوانەی بەکمرۆ تۆقانمدنانەی هەڕشمەو ئەو هەمووی گەڵ لە

 ترۆریسمتی ێژیامیر جنایەتکارانەی و بەزەیانە بێ کردەوە لەو ناڕەزایەتی و بێزاری دەربڕینی نیشانەی بە بۆکان تێکۆشەری
 .مانەوە داخراوی بە ڕۆژە ئەو ،ئێران کوژی ئینسان و
 
 سمورەی گمواڵڵە ٥٥ پماکی ژیمانی بمۆ ت حورممه و ڕێمز ری سمه دانوانمدنی وێڕای هابادی، مه الوی ٥٥ کرانی ئێعدام ساڵیادی له

 شماری خمۆڕاگری ڵکی خمه بمۆ رێمز و سەربەرز،سماڵو هەردەم مەهابادی! کوردستان کۆماری پێتەختی و کوردایەتی مەکۆی شاری
 و ت نفمره ژانەدا، لە پمڕ دڵ و سمەخت ڕۆژە لەو کانیمان بازاره و دۆکمان داخسمتنی بمه که کوردستان، شارەکانی تگش و بۆکان
 . ربری ده ئێران ئیسالمی کۆماری تکاری جنایه ڕێژیای له خۆیان بێزاری

 
 داد بونیادنمانی و ردکمو گەلمی نەتەوایەتیەکانی مافە وەدیهاتنی پێناو لە کورد گەلی خوازانە ڕزگاری بزوتنەوەی سەرکەوۆ
 !لێکاومان غەدر نیشتیاانی لە پەروەری

 
 !ئێران ئیسالمی کۆماری سێدارەی و پەت و ترۆریستی ڕێژیای بڕوخێ

 
 ١١٢٥ی جوونی ١: ڕێکەوتی  -دیواری فیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 ژانێک بە روحی برینداری شارێکەوە
 
 
 
 
 
 
 

 گی د شێربه حمه نووسینی ئه

 
 یایەحبێهجەت : ئاوازی

 
، سمی سمالە روحمم بمۆتە پەڕەسمیێرکەیەکی بمێ ئمۆقرە بە بە جەسمتەمدا دێتمو دەروا و دەگەرۆسی ساڵە تەزوویەکمی سممممممممڕ 

سی ساڵە خەم و ئمازار ی شماری سماڵ دوازدە مانمد چماو بە فرمێسمکم لە ئمامێز  ،نی تەماوی شارەکەم دا خوڵ دەخواتئاساا
 ...ر نابێتەوە گرتوەو بۆساتێکش بۆم ژی

 
منمیش لیمرە لە  ،ڕۆڵەی شەهیدی لەسێدارە دراوی شمار 95ئەمرۆ دایکانی شارەکەم جارێکی تر شیوەن دەکەن ئەمجارەیان بۆ 

هماوار دەکەم پمڕ بە دنیما  ،انچە ژەنێکی شین پمۆش هماوار دەکەموالتی غەریبدا لە گەڵ نەغاەی پەنجەیەکی گریاناوی کەم
 لە کوۆ یە ڕوح  لە کوۆ یە دڵ  !خەڵکینەهۆ ! ەڵکینەهاوار دەکەم هۆ خ

 
 ئێستا لە وۆ لە نێو تابووتی نارنجی خۆرنشینی شارەکەمدا 

 پەنجاو نۆ جگەرم . پەنجا و نۆ مناڵم 

 سەت و هەژدە چاوم، سەت و هەژدە گوێچکەم

 هەزار و سەت و هەشتا پەنجەی هەر دو دەست و هەر دوو قاچم بە یەکەوە هەڵدەوەرێن
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 ئێستا لە وۆ 

 ە نێو تابووتی نارنجی خۆرنشینی شارەکەم دال

 پەنجاو نۆ جگەرم . پەنجا و نۆ مناڵم 

 بە جاجای خەزانێکی ئەم پایزەم

 ...یەواش یەواش دادەپۆشرێن

 !ئەی شین پۆشی کەمانچە ژن

 :بم بەرەوە

 ئێستا لە وۆ گەڕەک هەواڵم دەپرسێ
 شەقام چاوم بۆ دەگێڕۆ

 کۆاڵن بە دوامدا دەگەرۆ

 پۆستی تەتەر 

 بە هەر دوو دەست 

 لە دەروازەی مالە كۆنەکەمان دەدات

 ''داشامەجید '' ئێستا لە وۆ

 پەنجا و نۆ نێرگزی شەهیدی تر دەدا لە سەر 

 ''زاوابووکم'' ئیستا لە وۆ 
 پەنجاو نۆ کراسی هەاڵڵەی تر دەکاتە بەر

 پەنجاو نۆ جووت گوارەی گوڵە باخم دەکاتە گوۆ

 '' بداغ سوڵتان'' لە سەر گومبەزی بەر هەتاوی 

 پەنجاو نۆ یاقووتی سوور دادەنێ 

 '' تاقەدار'' لە سەر هەر چڵێکی

 پەنجاو نۆ چرا دادەگیرسێنێ

 ''پێشەوا '' لە سەر گەڵکۆی 

 پەنجاو نۆ مۆمی تر دەسووتێنێ

 دوڵ دوڵ وەرە بم بەرەوە، بۆ واڵتی 
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 ساڵ دوازدە چاو فرمێسکاوی

 بۆالی درەختی مل بە کوێن

 خوێناوی بۆ الی بەفری پر 

 هاوار هاوار هاوار هاوار

 لە کوۆ یە رووح 

 لە کوۆ یە دڵ 

 لە کوۆ یە دەم 

 لە کوۆ یە گوۆ

 ...ئەی پۆستی نوۆ ....ئەی پۆستی نوۆ 
 

بە شیوەی دەند لە یوتو  دا باڵوم کردۆتەوە تێکەاڵوێکە لە هەستی خۆم و لە هۆنراوەی مامۆستا شێرکۆ   یه م هونراوه ئه
 ...د بێهجەت یەحیا ئاوازی لەسەر داناوەبێکەس کە هونەرمەن

 
 گی د شێربه حاه ئه
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 الوی مەهاباد ٥٥بە بۆنەی ساڵیادی كوشتاری " ســێـرە"

 
 
 
 
 
 

 بێبەش

 
 سەد و هەژدە

 چاوی ڕوون وەک ئەستێرەیان

 لە چەند چرکە

 دایە بەر نەشتەری غەزە 

 هەتا نووریان لێببڕن

 وا دوای سی ساڵ ئەو چاوانە

 ەر بە ڕوونیه

 بەرەو دڵی ڕەشی دژیان

 سێرە دەگرن

 پەنجا و نۆ گەردنی بەرزیان گرت

 تا هەناسە بخنکێنن
 هەناسەکان بوون بە ڕق و

 دوای سێ دەیە

 وەک گەردەلوول سامی مەرگ

          لەبەر چاوی دژ دەنووێنن
 1310 جوونیی 1                                                  
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 تێکی سامناک جینایه
 
 
 
 
 
 
 

  ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه

 
تڵویام و تمااڵن و بمڕۆ و تماوانی دژی ئینسمانی و  کوشمت و کوشمتار و قمه  شێکی زۆری بمه نی کۆماری ئیسالمی به مه تۆماری ته

و   قز، و بانمه شمه ، کانی سمنه ڵکی شماره ڵی خمه کۆممه  کوشمتاری بمه  وه ته ڵکی کوردستان پڕ کراوه خه  ق به رحه دژی ئیسالمی ده
ی  وه دوورخسمتنه... ن ون لمۆال سمه لبی و کویکمان و حه رووکانی، حه اڵتان، سۆفیان، سه ک قاڕنی، قه و زۆر گوندی وه  ده غه نه
وی و  کتار زه زاران همه دان گونمد، سمووتاندنی همه کانی واڵت، وێران کردنمی سمه سته ده  دووره  ی کورد بۆ ناوچه ماڵه دان بنه سه
کانی  زیندانمه  لمه  ر کاممه و ئمازاری ئمازادیخوازانی کمورد همه  نجه شمکه ژاری الدۆ، گرتن و زیندانی کمردن و ئه ڵکی هه خه زاری

کرێگیراوانی داخ  سمرێژی بمه ر ده بمه  وتوونه ڵ که کۆمه  تاک و به  یان جار کیژان و الوانی کورد به ده  کۆماری ئیسالمییش دا به
نی  ی ژوئمه١) 1031ردانی سماڵی  ی جمۆزه11رۆژی   سمتانی رێمژیم لمه ده کار به  تێک که اڵم جینایه به. دڵی کۆماری ئیسالمی  له

رانی  نماو پمارێزه  دا بمه  و رۆژه لمه .یی بموو و پمڕ شمووره  ڕاسمتی دڕندانمه نجامیان دا، به هاباد ئمه قی الوانی مه رهه دا ده (151
ی تماوانێکی  وه ت بێ ئه یانه قی و خه ی ناهه سڕێژی گولیه ر ده به  ادیان دایههاب ڵکی مه ری خه تێکۆشه 95ک جار  یه  ئیسالم به
کی  دادگایمه  ش لمه وه نجام دابمێ و بمێ ئمه ئمه (کانی کۆمماری ئیسمالمییش پێی قانونمه  ت به نانه ته)یان  خته و سزا سه شیاوی ئه

  .کرابێ  مه ئاشکرا و قانوونی دا موحاکه
 
ی زۆریان  اڵم زۆربه به. کانی کوردستان سیاسی یه  ندامی هێزه تا ئه بوو هه هه  وه نه بێ الیه  دا له  سه نجاو نۆ که و په نێو ئه  له
کان  سیاسمی یمه  نمدامی حیمز  و رێکخمراوه ئه  ش کمه وانمه ئه  نگرانی حیزبی دیاوکراتی کوردستانی ئێمران بموون، دیماره الیه  له
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ی روون  ڵگمه ر به بمه له  وه داخه  بوون به کانی رێژیای ئیسالمی دا نه لالده ست جه ده  له تی یان ندامه ر ئه سه ک له یه ڵگه بوون، به
نمدام یمان  ئه  بنووسمین کمه  سیاسمی یمه  و رێکخمراوه دا نماوی ئمه  هیدانه و شمه ر کام لمه ر ناوی هه رامبه به  له  نیه  وه رتانی ئه ده
ڵی ڕێگمای ڕزگماریی کوردسمتان و  شمخه مه 95  تمونین بمه ده  کمه  هیده شمه 95و  ئمهش نماکرۆ نماوی  و حاڵمه بمه. نگری بوون الیه
 (30ی  ره الپه)یی و ئینسانکوژی رێژیای ئیسالمی یان دابنێین،  شاهیدی دڕنده 95  ری ئێران و به رانسه سه
 

  زاده ن سه بدوڵاڵ حه م نووسینی رێزدار مامۆستا یه رگی دووهه تێکۆشان به  ده کتیبی نێو سه:   رچاوه سه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مەشخەڵی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان ٩٥  

 

 

21 
 

 
 

...کە تراژێدی سنووری ماڵەکانی بڕی
 
 
 
 
 
 

 برایمی فەرشی

 
 .سی ساڵ پیش ئێستا، لەم ڕۆژانەدا، لە شاری ورمێ، لە ماڵی دۆستێک بووم

 
وانی لە سماباڵخ پێیمان گوتبموو بمڕۆ بمۆ الی ئوسمتاندار دەتم. زیندەیاد محەمماەد ممامیێ، ئێموارەی ئەو ڕۆژە، هماتە ئەو مماڵە

کە گەیشتە الی ئمێاە، تەواو تێمک . ئوستانداری حکوومەت و بەرپرسان نائینسانانە لە گەڵی جواڵبوونەوە. کوڕەکەت ببینی
مامیێ مەلی خۆشخوانی موکریان، هێدی هێدی لە . کەس بوون، زانرا 95دواتر هەواڵی کوشتنی الوانی مەهاباد کە . چووبوو

چیرۆکمی ممامیێ . کە سمنوورەکانی ئمازاری تێپەڕانمد، بمۆ هەمیشمە سمەری نمایەوە. وەئازاردا توایەوە، هەتما خۆشمی لە بیرچمو
بنەماڵەی مەهابادی، لە  59دەبا . چیرۆکی تاقە کەس و تاقە ماڵێک نەبوو، چیرۆکی شارێک و واڵتێک و نەتەوەیەک بوو

وونمووس، حەکمایەتخوان، مەقمام دەبما مێژ. گەڵ سەدان و هەزاران بنەماڵەی دی چیرۆکی ڕۆژانی پمڕلە ئازاریمان گێڕابمایەوە
خوان، هۆرەچڕ، چەمری خوان و دەروێشە گەڕۆکەکان، دەفەژەنان شار بە شار و گوند بە گوند ئەم مێژووەیان هەڵدابایەوە، 
دەبمما سممەکۆی شممانۆ و پەردەی سممینەما و شاشممە بممێ ڕەنگەکممان لەم ژیممانەوە ژیانیممان وەرگرتبمما، دەبمما سیاسممیەکان وازیممان لە 

بەاڵم بە جێگمای هەمموو ئەوانە، . لێرە و لەوۆ هێنابایە و بەرماڵەکانیان بەرەو نیشمتاان هەڵگەڕانمدایەوەدەستنوێژ گرتن 
 ...فەرامۆشی و فەرامۆشکردن زاڵە

 
 :وەرگیراوە" برایم فەرشی"ئەم دەقە لە الپەڕەی فەیس بووکی
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   ری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له فته وتاری ده
 

 الوی کورددا 95ی ئێعدامی  ساڵه 03سای یادی  ڕێوڕه

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  وه ڵکی کوردستان ناچنه بیر خه  مان له ڕینی زه تێپه  به  م تاوانانه ئه :قادر وریا

 
 !ڕێز خوشک و برایانی به

 !ویست هاوڕێیانی خۆشه
 
. دا م کمۆڕه شمداری لمه م بمۆ به کمه خێرهاتنتمان ده  رمی بمه گمه  بمه  وه ری سیاسمیی حیزبمی دیاموکراتی کوردسمتانه فتمه ن ده الیه  له
رزڕاگرتنی  یان پێک هێناوه بۆ بمه م کۆڕه ئه  م که که اڵتی کوردستانیش ده تیی الوانی دیاوکراتی ڕۆژهه کیه ها سوپاسی یه روه هه

 .ئێعدام کران  وه یه ن کۆماری ئیسالمی الیه  تاوی له ی هه1031ردانی  ی جۆزه11ڕۆژی   الوی کورد که 95یادی 
 
  ک له ناو دادگایه  حوکای به  ، به وه یه ن کۆماری ئیسالمی الیه  و الو له مێرمنداڵ 95ر  وبه مه سال له 03ردانی  ی جۆزه11ژی ڕۆ
 .ورێز ئێعدام کران ته
 

تی تیی الوانمی دیاموکرا کیمه و یه کموو حیزبمی دیاموکراتی کوردسمتان وه  ، ئێامه یمه م یاده ی ئمه سماله 03  مڕۆ که تی ئه جێی خۆیه
   م ڕووداوه گشتی یادی ئه  ی کورد به وه و بزووتنه ڵکی کوردستان ها خه روه ، هه ی پێک هێناوه م یاده ئه  اڵتی کوردستان که ڕۆژهه
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 . وه ینه بکه
 

ڕێژبموونی و خوێن یی نیزامێمک، خوێنخۆربموون ی دڕنمده وه دا بۆ ئه پێش  له.  پێویسته  وه ند باره چه  له  م ڕووداوه ی ئه وه یادکردنه
س  کمه 95  زایی نایمه مێکی قمه و هیچ سیسته ک یه مه حکه ک، هیچ مه هیچ دادگایه.  ر کاره سه  دا له ئێران  له  نیزامێک بناسین که

نێ،  یه گه یی نیزامێک ده ڕی دڕنده وپه ئه  وه ئه. باران بکا روا گولیه نی قانوونییش، هه مه ته  یشتوونه گه هێندێکیان هێشتا نه  که
ڵک ئێعمدام  کانی خه ڕۆڵه  س له که 95هاسانی   ئاوا به  نێ که یه گه ی ده که ڵکی واڵته خه  بوونی نیزامێک له ری ڕی بێبه و په ئه

  کردن لمه ی ممافی داکمۆکی وه بێ، بمێ ئمه ریمان همه پارێزه  ی کمه وه بمێ ئمه  کی دروست و حیسابی، به یه مه حکه بێ هیچ مه  بکا به
 . وه بیر بچێته  هیچ کات نابێ له  که  تاوانێکه  هم ئه. بێ خۆیان هه

 
و  ئمه.  رکردنه سمه له  ڵویسمته ر ئێعمدام کمران، جێگمای هه سمه  ی لمه سانه و که ئه  ێک که«جورم»یان « تاوان»  کی دیکه الیه  له
نممدام یممان  اڵم ئایمما ئه بممه. کان بمموون یه سیاسممی  و رێکخممراوه نگری حیممز  نممدام یممان الیممه ئه  بمموو کممه  وه تاوانیممان ئممه  سممانه که
و ڕیکخراوی  تی حیز  تایبه  ر ئێعدام بکرۆ  به سه  ئینسانی له  که  یان تاوانێکه  نگربوونی رێکخراوێکی سیاسی، جورمێکه الیه
و  ئمه  ازهتم.  وایه و داخوازێکی ڕه ڵگری ویست یه، هه دا هه ی که ڵکه نێودڵی خه  ی له پێگه  کوو حیزبی دیاوکراتی کوردستان که وه
  نیا لممه نمما، تممه. دا بممووبێ س کوشممتنی کممه  سممتیان لممه کردبممێ یممان ده  یان کدارانممه کمماری چه  بوو کممه ، وا نممه نگرانممه و الیه نممدام ئه
  وان کمممه باتێکی ڕه نگری خمممه ن، الیمممه وه نگری جوواڵنمممه کمممه الیمممه  شممماردبۆوه یان دا، نه و کمممات ی ئمممه وای شۆڕشمممگێڕانه شممموهه که
اڵم جاهموریی  بمه  .بوون و رێکخراوێکی سیاسی نمه ندامی هیچ حیز  وان ئه ش هێندێک له و حاڵه به. با ی ده ڕێوه ن بهیا که وه ته نه

و  نگری ئمازادی یانن، الیمه کمه وه ته قی نه حمه ی به وه پشمتیوانی جوواڵنمه  که  وه شارده ده یان نه  وانه ی ئه وه ر ئه به  ر له ئیسالمی هه
دا  راسممتی  لممه. ئێعممدامی کممردن  ه«تمماوان»و  ، بممه کممردوه سممتی پێ یان ده کممه وه ته نه  باتێکن کممه تیوانی خممهدیاۆکراسممین، یممان پشمم

نێممو   لممه  وا بمموون کممه باتیکی ڕه و پشممتیوانی خممه و کمموردێکی ئممازادیخواز بمموون کممورد بمموون  بمموو کممه  وه ئممه  وانممه تمماوانی ئه
 . بوو دا هه یان که وه ته نه

 
ی  وه بزووتنمه  جاهوریی ئیسالمی لمه  تێک بوو که حشه و وه ، ترس یه وه بیرهینانه دا جێگای وه یه ندی و پێوه له  که  ی دیکه له سه مه

  دا به ڵکی کوردستان ی کوردستان و خه وه ر جوواڵنه رامبه به  دا، کاتیک له1091ساڵی   کۆماری ئیسالمی له. بوو  کوردستانی هه
  وێتمه ڵکی کوردسمتان بکه و خه ی کورد وه ڵ بزووتنه گه  ی له وه ر بۆ ئه به و وتویژی گرته دیالۆگت ڕێگای  ڕواڵه  دا هات، به چۆک

و  رووی ئممه سممه  تی لممه تایبممه  و بممه گشممتی  ی کممورد بممه وه و کممات بزووتنممه ئممه. ن ر بکممه سممه دا چاره و ڕێگایممه بممه  که و کێشممه دیممالۆگ
ینی  خوممه  یامێک گموت کمه پمه  یکی به ببه سکرتێری گشتیی حیزبی دیاوکرات، لهحاانی قاسایوو،  بدوڕڕه یه.دا، د  یه وه بزووتنه
تێکی  و نیمه و خراپیمان حماڵی کمردوه یشمتوه کوردسمتان گه  خراپ له  یاند که یاندو وای گه گه ڕای 1091ری  ڵوه زه ی خه13ڕۆژی 
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می  رده بمه  لمه  تمه رفه و ده ختی ئه و وه ئه. ل بکا حه  یه له سه و مه ئه  خوازانه کی ئاشتی یه شێوه  وۆ به یه و ده یه ی هه خوازانه ئاشتی
خۆیان   که  یه وه فیان ئه ده ، هه کڕینه فیان کات ده هه  وت که رکه ک ده یه اڵم دوای ماوه رکار، به سه  هاتبووه  بوو که هه  و نیزامه ئه

ڵکی  دا، خمه ر کوردسمتان می هێمرش بمۆ سمه وری دووهمه ده  لمه. ر کوردسمتان سمه  وه نمه هێرش بکه  و جارێکی دیکه وه نه سازمان بده
ت  حشمه و وه تمرس  جمارێکی دیکمه  م نیزاممه ئمه  سمتان کمه دا راوه شکرکێشیی کۆماری ئیسمالمی ر له رانبه به  جۆرێک له کوردستان به

شمکری  له  ر بمه رامبمه ڵک، به رگریی خه بهو هێزی  رگه کان، هێزی پێشاه و گونده و چیاکان شاخ  له  بوو که نه  وه ر ئه هه. دایگرت
  یان، بممه نفی باتی مممه خممه  یممان، بممه و خۆڕاگری ت مممه موقاوه  ڵک بممه کانیش خممه نێوشمماره  لممه. سممتابوون کۆممماری ئیسممالمی راوه

ت  حشمه و وه تمرس .م ننمه هه جه  کردبمووه  و ڕێژیامه سمتانی ئمه ده کاربه  ڵ کۆماری ئیسالمی، ژیانیان لمه گه  کردنیان له نه هاوکاری
دا  کان یه سیاسمی  و هێمزه وه و جوواڵنمه ینی حیزبمی دیاموکرات بمه  لمه  کمه  یمه ندی و هاوپێوه لمه  یه و خۆڕاگری ، له یه وه و بزووتنه له
ک  یمه الو ناوونه 95ڵی  کۆممه  کوشمتنی بمه. ڵک چاوترسێن بکما یاڵی خۆی خه خه  مهووریی ئیسالمی کرد به جه  بوو، وای له هه
، بمۆ  وه ڵکی کوردسمتان سمتاندبێته خمه  ی کوردسمتان، لمه وه جوواڵنه  ی  له ی تۆڵه وه بوو بۆ ئه  دروستکردنه ت حشه و وه و ترس هل
 .ن بکه  وه وێرن هاوکاریی بزووتنه ڵک نه دا زاڵ بکاو خه ر کوردستان سه  به ت حشه کی وه زایه فه  م جۆره ی به وه ئه
 
ی  پێشممتریش چەنممد ناوونممه. دا نجامی ده ڵک ئممه خممه  ر بممه رامبممه کۆممماری ئیسممالمی به  بوو کممه تمماوان نممهم  کممه یه  وه اڵم خممۆ ئممه بممه

دا، دیسمان ئێعممدامی  دا ڕووی1031ردانی  ی جمۆزه11  لمه  ش کممه و تاوانمه بوون، دوای ئمه کوردسممتان همه  ڵ لمه کۆممه  ئێعمدامی بمه
سمی، زیماتر  که 19گرووپمی   اڵم لمه بووبێ بمه نه  یه و ژماره به  نگه ره. ووب ی هه ڵیش درێژه کۆمه  ت به نانه الوانی کوردستان، ته

. ئێعمدام کمران  وه که یه  الوانی کورد به  ڵێک له ڕدا کۆمه مه ی بانه15  پێشیش له  وه ند ساڵ له ت چه نانه ته. بوو متر هه یان که
ڵی  کۆممه  ک کوشمتاری بمه ش وه ، تماوانی دیکمه بووه ی همه درێمژه  وه یه ن کۆمماری ئیسمالمی الیمه  وابوو ئێعدامی الوانی کورد لمه که
  ڵ، لمه کۆممه  کوشمتاری بمه  لمه  یمان ناوونمه ده  دا، بمه رکاری کۆماری ئیسمالمی سه تای هاتنه ره سااڵنی سه  ڵکی کوردستان، له خه

 .رووی دا  وه یه ن کۆماری ئیسالمی الیه  ڵکی دێهاتی کوردستان له کوشتنی خه
 
و  ئمه  کمه  وه یمه و ڕوانگه له. ین یریان بکه سه  وه شه کی دیکه یه ڕوانگه  له  تا ئێاه  یان پێویسته وه بیرهێنانه وه  بۆیه  وانانهو تا ئه

و هاوکماری  ر داواکردنمی ئمازادی سمه  بوون لمه وام رده به. دا بێنن چۆک  ڵکی کوردستان به خه  توانیوه یان نه  تاوانانه تا ئێستاش 
و  یمه ی هه کوردسمتان درێمژه  تما ئێسمتاش لمه  وه یه خۆشمی  واکمان بمه ڕه  و داخموازه وڵمدان بمۆ ویسمت باتگێڕو هه هێزی خه ڵ گه  له
 . هێناوه کانی خۆی نه و داخوازه ویست  ڵکی کوردستان وازی له خه

 
نین  یمه موو شموێنێک ڕابگه هه  و به دنیا  به بیروڕای گشتی،  ی به وه بۆ ئه  وه ینه بده  و تاوانانه ئاوڕ له  پێویسته  باریکی دیکه له
و  ئمه  پاشان کمه! نجام داون و کۆماری ئیسالمی تاوانی چۆنی ئه اڵتی کوردستان چی رووی داوه رۆژهه  لی کورد له دژی گه  له  که
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  کانی لمه یه موو ڕاسمتی ڕاسمتی کۆمماری ئیسمالمی همه ، به ردا ڕابمڕدوه سمه  متریان بمه و هێندێکیان زیاتریان که ساڵ 03  تاوانانه
ی  نمده وه ئه  و ڕیژیامه دا، ئایا تا ئێستاش ئمه سه که 95و  ورید ئه مه  ر له هه    بۆ وێنه ڵک گوتوه خه  به  وه و تاوانانه ی ئه باره
  وانمه ر ئه گمه   ئه کمراوه چیمی لێ  یانمه و قوربانی رمی ئمه خماک  سمپاردوون  تمه  کموێی بمه  بڵمێ لمه  بۆ وێنه  بووه ت هه سئولییه مه
کممران      بممۆ نمماڵێ چممۆن محاکاممه وه شممارێته ده(  وه وانممه ی ئه بمماره  لممه)کان  یه موو ڕاسممتی کردبمموو بممۆ چممی هممه ڕاسممت تاوانیممان به

ێن  کم  وانمه دا کردوویانمه ، ئه کمه نێو نیزامه  له  ، تاقایک  ر بووه ده به  و ڕێژیاه ی ئه ئیراده  ر نا له گه بوو  ئه کانیان   تاوانه
و  اڵتی ئمه سمه ر ئێسمتاش ده و هه وه رزبۆته به قامیان  و مه دا پیه و ڕێژیاه ناسێندراون  بۆچی له دراون  بۆ نه بۆ تا ئیستا سزا نه

 !  یه وه سته ده  یان به ڕێژیاه
 
بیمر  وه  و تاوانانمه بمێ ئمه ده. دا بمن باسمانه  و جمۆره بیری ورووژاندنی  ئمه  وام له رده بێ به کان ده یه سیاسی  و هێزه ڵکی ئێاه خه

نجامی داون،  ڵکی کوردسمتان ئمه خمه  ر بمه رامبمه ی به و تاوانانه مان ئه ڕینی زه تێپه  بێ به ی  ڕێژیم پێی وانه وه ، بۆ ئه وه بێننه
رەوڕووی کۆمماری  بمه  نهو پرسمیارا دا ئمه کانیان یاده  دا له  م بۆنانه له  ڵکی کوردستانه مالوالی خه قی بێ ئه حه.  وه بیر چوونه  له

و  کاناان ئممه هیده فمماداری بممۆ شممه وه  ، بممه و تاوانانممه نیشمماندانی بێممزاری لممه  و بممه ربممڕین تی ده زایممه ناڕه  ، بممه وه نممه ئیسممالمی بکه
  ت محاکامهبمۆ همیچ کما  و تاوانانمه نجام دران  یامیالنی ئمه دا ئه پێناوی چی  له  و تاوانانه ئه  که  وه نه دووپات بکه  پرسیارانه

 ئاشکرا ناکرێن   وه و تاوانانه ی ئه باره  کان له یه موو ڕاستی کران  بۆچی هه نه
 

و  ت ر خمه سمه  دا بێنمه و یاده ڵکی خۆمان بڵێین له خه  تاان زانی به رفه ده  بوو به  و تاوانه ی ئه ساڵه 03  مساڵ که ئه  ئێاه  بۆیه
رز ڕابگممرن،  می کۆممماری ئیسممالمی بممه یممانی سممته موو قوربانی و هممه هیدانه و شممه دی ئممهیمما.   وه بیممر بێننممه بمماش وه  و ڕووداوانممه ئممه
دا   داهماتوو  ی همیچ ڕێژیاێمک لمه وه بۆ ئمه.  وه چنه بیر نه هاسانی له  روا به ی هه وه ن بۆ ئه بکه  م تاوانانه ر ئه سه  له  ڵویسته هه
 .ل بکا مه یه  یه م شێوه ی خۆی به که ڵکی واڵته ڵ خه گه  توانێ له نه
 

نێمرم  تاوی، سماڵوو ڕێمز ده ی همه1031ردانی سماڵی  ی جۆزه11هیدانی  شه  و وێڕای ڕێزگرتن له گرم رده ڵک وه ت که رفه ده  من له
  وه و ڕیژیامه ن ئمه الیمه  ق لمه ناحه ی به سانه و که موو ئه و زۆرداریی کۆماری ئیسالمی، بۆ هه م یانی سته موو قوربانی بۆ گیانی هه

ڵ   گمه  لمه  واو شۆڕشمگێڕانه باتێکی ڕه خمه   ی لمه سمانه و که موو ئمه ، بمۆ همه سمتێندراوه ق گیانیمان لمێ ئه ناحمه  ئێعدام کراون، به
  رانه و تێکۆشمه وه ساڵو بنێرم بمۆ ئمه بیرهێنانه کوو وه وه  خۆشه ها پێم روه هه.  ستیندراوه ئه دا گیانیان لێ نیزامی کۆماری ئیسالمی

و  لیاتی شۆڕشممگێڕانه مممه یه  ها بممه روه هابادو هممه شمماری مممه  و بازاڕداخسممتن لممه دوکممان  دا بممه ڕووی  و تاوانممه ی ئممه اتممهو ک ئممه  کممه
سمتاندنی   بمه  کۆمماری ئیسمالمی بڵمێن کمه  کانی کوردسمتان، ویسمتیان بمه جۆراوجۆره  شوێنه  له  رگه ی هێزی پێشاه باتگێڕانه خه

ڵ  کاناان هه و داخوازه ویست  ست له ده  ن که ناچار بکه  ناتوانن ئێاه. دا بێنن چۆک  به  ی ئێاه کاناان ناتوانن ئیراده گیانی الوه
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و ئییهمامی  و ئیراده ، وره وه کرده و تێکۆشان سارد نه بات خه  ڵکی کوردستانی له ک خه نه  هیدانه و شه و کات خوێنی ئه ئه. بگرین
بات  تر دژی کۆمماری ئیسمالمی خمه ی شمێیگیرانه وه بمی دیاموکراتی کوردسمتان بمۆ ئمهحیز  شۆڕشمگێڕان، بمه  ران، به تێکۆشه  دا به
 .ن بکه

 
ر  سمه له  ی کمه وه بمۆ ئمه  یمه ری ئێاه و زۆرداریمی کۆمماری ئیسمالمی هانمده م یمانی سمته موو قوربانی و یادی هه وان ئێستاش یادی ئه

بمۆ .  وه بیر بچێتمه ڕژاویان لمه ق ناحمه و خوێنی به ستێندراویان ق ئه ناحه  هێڵین گیانی به ی نه وه وام بین، بۆ ئه رده یان به ڕێگاکه
و  و تما ئمه وه ناباتمه  بیمر ئێامه  لمه  ر کماره سمه له  ئێمران  ئێستا لمه  ی که و نیزامه تی ئه مان ماهیه ڕینی زه بڵێین تێپه  ی که وه ئه
 . بین وام ده رده بات به خهر  سه دی له  ڵکی کوردستان دێنه کانی خه و داخوازه ی ویست ڕۆژه

 
ڵبژاردنی  و همه ره و بمه رکۆماری ڵبژاردنی سمه و همه ره کۆمماری ئیسمالمی بمه  کمه  وه ینه که ده  هیدانه و شه دا یادی ئه کاتێک  له  ئێاه

م  راتی کوردستان لهحیزبی دێاوک  گۆڕۆ که  هاتبێته  و پرسیاره جاروبار ئه  نگه دا ڕه یه م ماوه چێ، له شووراکانی شارو الدۆ ده
  نمه  وه  یمه م باره حیزبمی دێاموکراتی کوردسمتان لمه  وه یه خۆشمی  به  وۆ بڵێم که مهه من ده ، ئه گوتوه تا ئێستا شتێکی نه  وه  یه باره
ر  سمه و له میرۆکی کۆمماری ئیسمال ر نماوه سمه موومان شمناختاان له ی هه وه ڵ ئه گه له  ، چونکه ت بووه فاوه بێ ته  و نه ند بووه بێده
،  بووه مان کمانی پێشمووش همه وره ده  و له سااڵنی رابردووش  له  زموونێک که ئه  به  اڵم ئێاه ، به یه کانی هه ڵبژاردنه می هه سیسته

 مان بتوانێ  که ڵکه ی خه وه ین بۆ ئه مان بکه که ڵکه ڵ خه گه ی خۆمان له قسه  ی ئێاه وه بۆ ئه  تێکه رفه ڵبژاردن ده هه  پێاان وابووه
کوو  رکۆمارو یان وه کوو سه و وه ستۆی خۆیان ئه  ت بگرنه سئوولیه وۆ مه یانه دا ده م نیزامه له  ی که وانه ئه  نێته یه ی خۆی بگه قسه
ڵ  گمه زامێمک، لهڵ نی گمه ڵکی کوردسمتان بڵمێن له خهدا  تانه رفه م ده له  که  ووهب  وه ئه  وڵی ئێاه هه. ون ربکه ده  ستی دیکه ده کاربه

و  ڵکی کوردسمتان لمه خمه.  کییفی ڕوونمه ڵکی کوردستان ته کانی خه و داخوازه ر ویست رانبه به  ت بێ له فاوه ته بێ  ک که کاندیدایه
و  پێنماوی ویسمت  باتێکی دوورو درێمژین لمه نی خمه خماوه  ڵمێن ئێامه ده. ن کمه کمانی خۆیمان تەرح ده و داخوازه دا ویست تانه فورسه
مان  یمه موو قوربانی م همه ئه  که  و داخوازانه م ویست ک، نیزامێک له رکۆمارێک، کاندیدایه ر سه گه ئه. دا واکانی خۆمان ره  ازهداخو
  یاممه و په جۆرێمک ئمه  بمه  کمه  بمووه  وه ئمه  وڵی ئێامه همه  بۆیمه.  کی نیمه ڵبژاردن مانایمه ت بن، هه فاوه بێ ته  دا داوه پێناوی  له
و  لمه  ن، بڵێمین ئێموه ک بکمه یه دا قسمه ڵبژاردن وای همه و همه ش کمه  وۆ لمه یانمه ده  سمانێک کمه که  مان، به که ڵکه خه  بهنین  یه بگه

گوممان  دا بێ کی نیزیمک داهاتوویمه  لمه. نن یمه ڵوێسمتی خۆتمان رابگه یامی خۆتمان، هه ی پمه وه ربگرن بۆ ئمه ڵک وه که  تانه فورسه
بمۆ   ی کمه وه اڵم ئمه نێ بمه یمه گه دا ڕاده ڵبژاردن ڵ همه گمه له  پێوەنمدی  کجاریی خۆی له ڵوێستی یه حیزبی دێاوکراتی کوردستان هه

ندی  روبه سمه  له  ک که وایه و هه ش ر که سه ئسیر دابنێین له ته  ی مومکینه نده وه بتوانین ئه  که  یه وه ساس بووە ئه و ئه ساڵ ئه  ئێاه
  لممه  ی کممه وه ن بممۆ ئممه ده وڵ ده نێوخممۆی واڵت هممه  لممه  سممانێک کممه که  ی خۆمممان، بممه کممه ڵکه خه  و بممه گممۆڕۆ  دا دێتممه ڵبژاردن هممه
   یه، یان هه مای سیاسی ڵکی کوردستان شه خه  نین که یه بگه  یامه و په ن، ئه بکه  لی ئیستفاده قه دی ئه حه  یه هه تێک که رایه شه
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 .ن بکه  کانی خۆیان ئیستفاده و داخوازه کردنی ویست بۆ تەرح  تانه رفه ده  ۆرهم ج ن له ده وڵ ده و هه یه یان هه زموونی سیاسی ئه

و زۆرداریی  م یانی سته موو قوربانی و هه هیدان موو شه و هه1031ردانی  ی جۆزه11هیدانی  رێزو ساڵو بۆ گیانی شه  جارێکی دیکه
 .کۆماری ئیسالمی

 
 و  یادی ئه  ی که سانه و که موو ئه و بۆ هه شدار بوون به  دا م یاده له  که  ئێوهیان، دیسان ساڵوو رێز بۆ  وامی بۆ ڕێگاکه رده به
 . گرن رز ڕاده دا به کان جۆراوجۆره  بۆنه  له  هیدانه شه
 
 .وتوو بن رکه سه
 

 . وه دا باڵو بۆته"کوردستان"ی  ی رۆژنامه335  ژماره  له
 

 1310 جوونیی 3: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 

 
 

 کا ستنیشان ده ده" الوی کورد"فیدراسیۆنی رێکخراوەکانی الوانی کوردستانی ئێران رۆژی 
                                  

                   
 
 
 
 
 

 الوی مەهابادی ٩٥بارانکرانی   رۆژی گوللـه
 

الوی  59بمارانکرانی   ردان، رۆژی گولیممه ی جمۆزه12ێمران، کمانی الوانمی کوردسمتانی ئ فیدراسمیۆنی رێکخراوه: رۆژهەاڵت تایاز
 و تاوتوۆ کردنی کارو باری فێدراسیۆنی  وه و وێڕای بیروڕا گۆڕینه کات دیاری ده" الوی کورد"ک رۆژی  مەهابادی وه
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 .بژێرێت ڵده ریش هه به ڕێوه کی نوێی به یه سته رێکخراوەکانی الوانی کوردستانی ئێران، ده
 

نمدام  رانی رێکخراوەکمانی ئه ئامادەبوونی سمەرجەم نوێنمه  تاوی، به هه  ی1392ردانی  ی جۆزه16رۆژی پێنجشەماە پاشنیوەڕۆی 
گرێممت، فیدراسممیۆنی  خۆ ده اڵتی کوردسممتان لممه رێکخممراوی الوانممی رۆژهممه ٧  فیدراسممیۆنی الوانممی کوردسممتانی ئێممران کممه  لممه

و شمەش ممانگەی خمۆی لە بارەگمای ناوەنمدیی کمۆمەڵەی الوانمی  ئاسماییکۆبموونەوەی   کانی الوانمی کوردسمتانی ئێمران رێکخراوه
ش ممانگی رابمردوو، سمتافێکی  کمانی شمه کمارو باره  بمه  وه تژمێر بیمروڕا گمۆڕینەوەو پێداچوونمه و پاش چوار کا اڵت بەست رۆژهه

ک رۆژی  الوی مهابمادی وه 59انی بارانکر ردان رۆژی گولیمه ی جمۆزه12ڵبژاردو هاوکمات  کان همه رکمه نوێی بۆ راییکردنی کمارو ئه
  ..ستنیشان کرد  الوی کورد ده

 
باران کممران و تمما  الوی مەهابممادی لەالیەن کۆممماری ئیسممالمیی ئێممرانەوە گولیمممه 59تاوی،  ی هممه1362ردانی  ی جممۆزه12لە 

 .وه کرایه کانیان نه ماڵه ستی بنه کانیان راده رمه ڵدا بێ ته گه ئێستاشی له
 

 : بریتین له  که  اڵتی کوردستان پێکهاتووه رێکخراوی الوانی رۆژهه 7  له  م فیدراسیۆنه ئه  شایانی باشه

 .كۆمەڵەی الوانی رۆژهەاڵت -٢

 .یەكیەتیی الوانی دێاوكراتی كوردستانی ئێران-١

 .ناوەندی الوانی پێشڕەو -٦

 .ناوەندی الوانی خەباتی كوردستانی ئێران -٤

 .هەاڵتی كوردستانیەكیەتیی الوانی دێاوكراتی رۆژ -٥

 .الوانی یەكیەتیی شوڕشگێرانی كوردستان -٣

 .الوانی یەكیەتیی دێاوكراتی كوردستان -٧
 

 1310 جوونیی 11: ڕێکەوتی  -  اڵت تایاز ری رۆژهه ماڵپه: سەرچاوە
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 ی ساڵه ٦٣یادی   هاباد، له هیدان مه ی شاری شه که ریوه ڵوه هه  ق ناحه  خونچه به ٩٥یادی   به
 دا  ڵ کوژییه وکۆمه ئه

 
 
 
 
 
 
 
 

 لوقمان زەهرایی
 
م  کمه وه خه  خته رته سمه  لمه.  اڵم بێ سموده وۆ، به وم لێ بکه م خه ده ول ده زۆرحه.  چاوانم زڕاوه  وله وخه  ڕ بووه وتێپه شه  نیوه  له

شمی  باوه  لمه  پوله ی دوو په وێنه  که  م که ا دهکانم کانیاووکازیوه د ژووری کچه  رێک به وسه  وه خۆمه چم بڕێک ئاوده خواروده  دێاه
 رمایان  یانی سه ری به ی به وه وبۆئه  یان زۆرفێنکه که دیوه.  وه کردۆته خۆیان نه  یان له که الفه ی بزانم مه وه وتوون، بۆئه ودا خه خه

 و   وه مه که ده  که ی بالکۆنه رکه ده.  وه مه ده ده یان پێوه که ی دیوه رکه نگی ده بێ ده  وبه  وه مه خه یان داده که ی ژووره ره نجه بێ په نه
 . مژم ڵده رد هه وای ساگ وبێ گه کانم هه سییه  وپڕبه  که رباڵکۆنه سه  چاه ده
 
  وه ێامهر گه قام ده رشه سه  ک ڕامان له یه پاش ماوه. تارێنێ چاوان ده  وم له خه  ی دیکه هینده  وه ره وای ده راستیدا رووناکی هه  له

  وه ره ده  لمه  را چماوێکی دیکمه  ره نجمه په  لمه. م ک ساز بکمه یه م قاوه ده وڵ ده وهه  خانه چم بۆئاشپه رده کسه بۆ ژووری دانیشتن ویه
نیشممم وبممۆ  م داده کممه پشممت کامپیوتێره  ولممه  ی دیکممه کممه چممم بممۆ ژووره ده. شممکێنێ وده نگممی شه ی ماتۆرێممک بممێ ده م و وڕه کممه ده
 . م که ڵده زۆر رووناک هه  کی نه وونی چرایهرچاور به

 
الوی  95هید کرانی  ساڵرۆژی شه  له  وه ردان ونزیک بونه ڵ هاتنی مانگی جۆزه گه  مووسالێک له ژیم وهه ده  تاراوگه  تی له وه له
  ڵکوو لممه ری خممۆم بمموون، بممههاوشمما  وانممه ئه  ی کممه وه رئممه به  ک لممه نممه. گممرۆ وروحممم دا ده  سممته م جه م وماتممه هابادی دا، غممه مممه
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یمان  ده  بمه. م بموون سمه دره ک ومه ڕه ورانمی منمداڵی گمه فیقمی ده هماوڕی وره  ست چوانمه ده  له  وئازیزه ک له یه ژوماره  ی که وه رئه به
 .  قاان کردووه شه  ڕه یان جارشه ده  وبه  بووه ڵیان هه گه  ری خۆشم له وه بیره

 
  ری خوێناوییمه سمه  کیان شمکا وبمه ری یمه کمرد وجارێکیمان سمه جبورئاوا ده ممه  ک ڕووممان لمه ره گمه  ڕه بیرم هینمدێک جاربۆشمه  له

نمد  و چه ریکی نووسمینی ئمه خمه  ئێسمتێ کمه.  وه ربۆتمه درۆکوتامان به  بێ بمه مان ئاشکرا نمه که له سه مه  وه ماڵی وبۆ ئه  وه بردمانه
رچاوان دا  بممه  ما بممه کمموو فییاممی سممینه مم وه رده و سممه کانی ئممه یممه ره وه ، بیره ووانممهڕ ب ڕپممه په  وخونچممه ی ئه وه م بممۆ یادکردنممه دێممره
نگی  رادیوده  ست چوانم له ده  له  و ئازیزه هید کرانی ئه  زێن وسامناکی شه واڵی دڵ ته کاتێک هه  بیرمه  زۆرباش له. بن ڕده تێپه

زناوێی ئماالنی  نزیمک گونمدی ممه  بنماری کێموی تمالش لمه  لمه ی سیاسمی م نیزاممی حیمز  فێرگمه  کوردسمتانی ئێمران بیسمت، لمه
کموڵ بۆیمان   دڵ وبمه  م ڕشمت وبمه ژاره م وپمه وان فرمێسکی غمه چاوی ئه  و دوورله  وه وتاه هاورێیانم دوورکه  له. شت بووم رده سه

 . گریام
 
ی  که شماره  ی لمه وه بۆئمه  وه کرایمه ئازیزانیمان نه سمتی کانیان ڕاده رممه هید کرانیمان ته رگیزدوای شمه ، همه بێ گۆرانه  هیده و شه ئه

ماو وخوشمکی  رگ سموتاویان وبمۆ بماوکی پشمت چمه ک بێ بۆ دلێ دایکی جه م سوکنایه خاک بکرێن والنیکه  به  رده سپه خۆیان ئه
رکردن و دایک و بمابی  رابه به د میان سه کانیان داغ وغه ماڵه بنه  به  الوه 95و  رمی ئه ته  وه کردنه ست نه ڕاده  به. ش پۆشیان ڕه
رگای  ده  ک له یه  ک به م ڕۆژێک یه شکه ئای به  ست چوویانن که ده  ی ئازیزانی له وه ڕانه ڕوانی گه چاوه  دایم له  به  هیدانه وشه ئه

  ری بمێ کۆتمایی کمهرد وفرمێسمک وئمازا ده  ڕوانێک پڕله چاوه.  وه ئامێزی دایک وباوکیان بهاوێنه  ن وخۆیان له ماڵی خۆیان بده
  الدی گۆڕبمه جمه "خالخمالی"  وه ئاخونمد داخمه به.  ئمێش وئمازاره  پڕلمه  رده و ده ری بکا ئه سه رمانێک ناتوانێ چاره هیچ دوکتوروده

اوان و تم مووئه سزای هه  دادگایی بکرۆ وبه  کات وساتی خۆیدا  رگه دا له مه  جوانه  الوه 95و  شاری ئه  ی له وه بۆئه  ماوه گۆڕنه
 ئاخونمدی  مان شمێوه همه  بمه  .التی کوردسمتان کمردی ڵکی رۆژهمه خمه  ق به رحه ند ساڵ دا ده ی چه ماوه  له  تانه بگا که نایه وجه

کانی  سمزای تاوانمه  ویش بمه ئمه  کمه  ماوه قی نمه لی فمه ری وه ی شاری ورمێ ونوێنه نیش ئیاام جومعه سه نایتکارودژی کورد حه جه
کمانی  کورده  شمێکی زۆرلمه تل ویمامی به قمه  بوونی لمه ست همه تاوانی ده  و  به  الوه 95و  ئێعدامی ئه  ندی به هیو په  بگا،   له
 . دا و شاره ڕی ناوخۆیی ئه شه  له  ده غه شاری نه

 
نممدی  رفکه وا قممازی وشممه شمماری پێشممه  ، لممه که هیده شممه 95شمماری   لممه  ماون کممه گۆڕنممه نی گۆڕبه سممه رئاخونممد خالخممالی وحه گه ئه

وکات  ئمه  کمه'' حایمد راما جالیمی پمور'' پاسمدار  دابکرۆ، کۆنه  تی سیداره په  نایتکارێک مییان به ی جه وێنه  کان به ومویینیه
سمت بموون  ده هاباد و ورممێ کمار بمه  ممه  لمه  کمه  نایتکاروکورد کوژی دیکه ی جه لێکی دیکه ڵ کۆمه گه  هاباد بووله رمانداری مه فه
  ی کۆماری سمێداره سایه  قامیان له ومه  پیه  وه وانه پێچه  وبه  کراوه ڵ نه گه  یان له وه زیندوون وتاکوو ئێستا لێپێچینهرماون و هه
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دی  ماممه حه یممارانی نزیکممی مه  ودێاوکراسممی خمموازو لممه "ریفممۆرم خممواز"  ش لێاممان بمموون بممه نممد سمماڵه ی چه رۆ وممماوه سممه  چۆتممه
  به  ی که سانه و که موو ئه رشانی هه سه  خاته خالقی گریند ده رکێکی ئه ئه  هیده شه 95و  وی ئهق ڕژا ناحه  خوێنی به. مین خاته

کانیان  ماڵمه ڵ بنه گمه  ردی لمه پێمێ ئیاکمان هماوده  بمه  کمه  بووه ڵیان هه گه  تیان له نزیکایه تی و خزمایه تی و جۆرێک دۆستایه
  به  ی که کورده  رۆله 95و  کات وساتی گونجاودا قاتالنی ئه  له و  وه بکرێتهواو وپێویست کۆ ی ته ڵگه وڵ بدرۆ که به ن وهه بکه

 . ن کانیان بگه سزای تاوانه  دادگا وبه  ستێندرا بدرێنه رکورد بوونیان گیانیان لێ ئه به  نیا له ته بێ هیچ تاوانێک و
 

یاشمقی ژیمال  و ئمه. شمیرین بموو  نمده چه  کمه  رچاوانمه به  نگینم له رگ خدرره مه  رز، جوانه ی الوی بااڵ به که شیرنه  ئێستاش بزه
ریمدون  مال چاوشمینی، فه کمه و  واره لی غمه یمادی یمه. نیان بموو رممه کی ئه ڕه گه  یان له که ماڵه  هابادی که کوردێکی مه  بوو،کچه

نمد هماورێێ  وێمرای چه  که  وه مه که کرا دهئێعدام   سی دیکه ند که ڵ چه گه  ویش دواتر له ئه  دی که مه حه سعود شێخ مه ومه  نگه شه
ی خۆشمماان بممۆ  کممرد وقسممه مان ده ختممه وته  وه بوینممه کترکۆده وری یه ده  چممواررێی ئممازادی لممه  ی کانیاولممه خانممه قاوه  لممه  دیکممه
. وت کمه ی بازیارده نهلیالی وشمی دی یمه مامه حه مه  کی خمرۆ چماوم بمه ڕه گمه  لمه  خێرکمه  بمه  و کاتانمه یادی ئه.  وه گێرایه کترده یه

یمدانی ئماردی  نزیمک مه  قزی لمه دی سمه مامه حه ی کماک مه که رفرۆشمیه دوکمانی دڵ وجگه  چوممه ده  خموازم کمه ده  وکاتانه هیوای ئه
 کانی سمیند و ریمه وه ری بیره فتمه ده  نماوم بمردن لمه  ی کمه و ئازیزانمه ری خۆشم لمه وه ک بیره دونیایه. دیت هیدم ده کی شه وسیامه

،  وه وێتممه وئازیزیان بکه دایمک وبمابی ئمه  چمماوم بمه  بمووه  ڕۆژێممک بتموانم بۆجمارێکیش کمه  وهیموام وایمه  مێشمکم دا تۆممارکردووه
حاسمت   گناسمی لمه مه ئه ری رێمزو هابادی دا سمه الوی ممه 95ی  کمه ڵ کوژییه ی کۆممه سماڵه 03یادی   له. ن یان باێنن رمابه گه ئه

 .بڕم رده ده  که هیده شه 95ر  ی هه ماڵه ڵ بنه گه  ردی خۆم له هاوده می و هاوخه نوێنم و هگۆڕی بێ ناوونیشانیان داد
  

  ری ژینی دڕیم  فته ناکاو ده  ل هاتووله جه بای ئه

 ریم ڵوه ق هه ناحه  مڕۆبه بووم ئه  تاکوودوێنی خونچه
 

 ١١٢٦ی جوونی ٢: ڕێکەوتی  -  ند ری گیاره ماڵپه: سەرچاوە
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 هەتاوی ٢٦٣١جۆزەردانی  ٢١الوی مەهاباد لە  ٩٥ساڵیادی ئیعدامی لە 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جەمال نەجاری: راپۆرت
 

کۆماری ئیسالمی لەدوای هاتنە سەرکاری لە ئێران گەلێک تاوانی دەرحەق بە گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان ئەنجاممدا 
شماهیدی لەسمێدارەدان و بەنمدکردنی چاالکمانی سیاسمی و  و تا ئێسمتاش هەر بەردەوامە لە سمەرکووتی گەلمی کمورد و رۆژانە

یەکێمک لەو تماوانە گەورانەی کە کاربەدەسمتانی کۆمماری ئیسمالمی بەرانمبەر بە گەلمی کمورد لە رۆژهەاڵتمی . مەدەنی کموردین
هەتمممماوی بمممموو، کە لە پمممماش  1031الوی مەهابممممادی لە سمممماڵی  95کوردسممممتان ئەنجممممامی داوە، ئیعممممدامی بەکممممۆمەڵی 

هەتاوی، وەک کۆمەڵکوژییەکی دیکە ناوی دێت و تا ئێستا ئەنجاممدەرانی ئەو جینمایەتە لە  1091ییەکەی قاڕنێ کۆمەڵکوژ
 .هیچ دادگایەکدا دادگایی نەکراون

 
یشمتووی کۆممماری  اڵت گه سمه ده به  رێژیامی تمازه( زایینمی 1510دووی ژوئەنمی )تاوی  ی همه1031ردانی سماڵی  ی جموزه11روژی 

ی شاری مەهاباد، بە یەکێمک  کورده  الوه 95م  ئێعدامکردنی ئه. شاری مهاباد ئیعدام کرد  الوی کوردی له 95ئێسالمی ئێران، 
ئەنجاممدراوە و ( ورمێ)لەو جینایەتە گەورانە لەقەلەم دەدرێت کە بەرانبەر بە کوردەکان لە پارێزگای ئازەربایجانی رۆژاوا 

کممممورد نیشممممان دەدات و ئەو ئیعممممدامانەش لەدرێممممژی سممممەرکووتی ئەوپەڕی تونممممدوتیژی دەسممممەاڵت بەرانممممبەر بە نەتەوەی 
 .نارەزاییەکاندا ئەنجام دران

 
 حەمید رەزا جەالیی )فەرمانداری ئەو کات :" نووسەر و لێکۆڵەری کورد ئاریز ئەنداریاری سەبارەت بەو جیانەیەتە دەنووسێت
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کەسەی بە تاوانی پەیوەنمدی و ئەنمدامیەتی  95ەو بوو، و فەرمانداری مەهاباد لە بەیاننامەیەکدا حکومی ئیعدامی ئ( پوور
لەگەڵ پارتەکانی کوردستان لە ناو شاری مەهاباد راگەیاند، پاش ئەوەی لە مەهابادەوە بۆ تەورێز راگموێزران، دادگمایەکی 

ان لە خولەکیدا هەموویان سزای ئیعدامیان بەسەردا سمەپێندرا، بەاڵم تاوانەکەیمان هەرگیمز ئاشمکرا نەکمرا، هەنمدێکی چەند
ی ( ابممن سممینا)قوتابخممانە دواناوەنممدییەکان دەرسممیان دەخوێنممد، یەکێکیممان لە قونمماغی دووهەمممی دواناوەنممدی قوتابخممانەی 

کەسە رادەستی بنەماڵەکانیان نەکرایەوە و هیچ کەس نازانێت ئەممانە لە کموۆ بە خماک  95تەرمی ئەو . مەهاباد دەیخوێند
 (۱)"سپێردراون

 
لەو کەسممانەی کە لە نممزیکەوە ئاگمماداری بممارودۆخی ئەو ئیعممدامکراونە بمموو لە لێدوانێکممدا بممۆ ئەحمماەد سممادق پمموور یەکێممک 

سماڵ لە  3ممن خمۆم یەکێمک لەو کەسمانە بمووم کە لە مماوەی "کوردکاناڵ تەلەفزیونی حیزبی دیاموکراتی کوردسمتان دەڵێمت؛ 
ون و بە همیچ شمێوەیەک دادگمایی نەکمران و کەسە دابووم، هەموویمان بێتماوان بمو ٥٥بەندیخانەی دەریا لە ورمێ لەگەڵ ئەو 

حوکای ئیعدامیان بەسەردا سەپێندرا، پیش ئەوەی ئیعدام بکرین هەموویان بە ئێاەیان راگەیاند کە هیچ خیانەتێک و همیچ 
 (۲)"تاوانێکیان ئەنجام نەداوە

 
خۆ و دەرەوەی ئێمران سماز نەدراوە و تا ئێستا هیچ دادگایەکی یادیالنە بۆ دادگاییکردنی تاوانبارانی ئەو جینایەتانە لە ناو

دەسەاڵت  بەتەواوی ئەو تاوانە گەورەیەی پشت گموۆ خسمتووە و ئەوانەش کە بیمانەوۆ بەدواداچموونی بمۆ بمکەن رووبەرووی 
 . هەڕەشە هێزە ئەمنییەکان دەبنەوە و تاوانی سیاسییان دەخرێتە پاڵ و بە سزای بەندیخانە حوکم دەدەرێن

 
الوەی مەهابماددا رۆڵیمان هەبموو، نماوی یەلیمرەزا شمیخ یەتمار کە  95ە بڕیماری لەسمێدارەدانی ئەو لە نێموان ئەوانەی کە ل

زایینی پارێزگاری پاریزگای ورمێ بوو و ئێستا لە ی 1510 - هەتاوی 1031لە ساڵی ( حوسین شێخ یەتار)ئەوکاتبە ناوی 
 .ەردەکەوێت، هاتووەپۆستی باڵێوزی ئێران لە ئاڵااندا وەک دیپیۆماتێکی کۆماری ئیسالمی د

 
لی  یمه: "هیوا بەهرامی نوێنەری حیزبی دیاوکراتی کوردستانی ئێران لە ئاڵاان سمەبارەت بە یەلیمرەزا شمێخ یەتمار دەڵێمت"
کانی دوای  لمه ڕاسمتیدا پماش خۆپێشماندانه. فیری ئێمران لمه ئاڵامان دیماری کمرا  ک سه وهوه  ١١١٨تار له ساڵی  زا شێخ یه ڕه
کانی  وێت و بمه لێدوانمه رکمه ی جیماوزدا ده ه و دا لمه کمۆڕ و کۆبوونمهوڵی  له ئێراندا، هه ١١١٥ککۆماری ساڵی ۆر ڵبژاردنی سه هه
ها  روه خمموڵ بکاتممه چمماوی  بیممروڕای گشممتی ئاڵاممان و هممهتی  ان بممه گشممتی و ڕێممژیم بممه تایبممهت بممه بمماروودوخی ئێممر باره سممه

و  تارم له نی شێخ یهکا یێکی ئاڵاانی باسی تاوانه وتوونامه ڵ حه دا له گهدا له وتوووێژیک مه و ده من له. و واڵته مێدیاکانی ئه
ر لمه  همه. هێنایمه گموڕۆپێشمدا سمنه و پاشمانیش ورممێ بموو،  پارێزگماری لمه ٢٥٨٥تما  ٢٥٨١که له نێوان سمااڵنی دا  ی  کاته
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سمتی  تار ده بوون که شێخ یه  تاوانانهو  هابادی له الوی مه ٥٥ۆ ورمێ تا له سێداره دانی  ندین گوندی ناوچه وێرانکردنی چه
ی ناوبراو   قینه س بوو تاکوو ڕووی ڕاسته نده به وه اڵم ئه ستان کەمن، به ر ده ی له به و  زیانیاریانه وه ئه داخه به  .بووه تێدا هه

 ."وێت  رکه بو ڕای گشتی ده
 

ێگایەکیان گرتۆتە بەر بمۆ ئەوەی ئەم پرسمە لە دەربارەی ئەوەی کە ئەوان وەک حیزنی دیاوکراتی کوردستان لە ئاڵاان   ر
رانگار  و هیچ ڕێگایێک بمو بمه داخه وه به له باری یاساییه: "بەر باس، هیوا بەهرامی دەڵێت دادگا و میدیاکانی ئاڵاان بخەنە

ت سیاسیدا  نانه و ته اڵم له بوواری مێدیایی به. یه ی دیپیوماتیکی هه سانه ش حهفیری فیره و سه تار سه شێخ یه. ی نیه وه بوونه
. یاجیاکمان بماس کمردووهج  نمدام پارلامانی فراکسمیونه نمدین ئه ڵ چه م لمه گمه یه له سمه م مه ممن ئمه. وه کارمان کردووه م باره له
شمنێک  تار بمه چه وتنه لەقماودانی یمه ند گرووپی سیاسی چاالکی ئاڵاانی که چه م زانیاریانه ی ئه وه پاش باڵوبوونهها  روه هه
له دوایین پێشهاتدا . وامه رده مه  به وه و تا ئێستاش ئه دایه کرا، لێیان تێک ده ۆر جار که بانگهێشتی کٶڕ و سێاینار دهکه ز

ر چماوی  یی ئاساییش له شاری مونیخ دا لمه بمه وه ته وزی ئاڵاان له کۆنفرانسی نێونه رۆکی پارتی سه و له کاتێکدا که هاوسه
وه گمرت و  یان لمه کمانی ئاڵامان ڕخنمه ره زۆری ڕۆژناممه و گۆڤاره ی هه وه، زۆربه یری ئێران دایهف ڵ سه ستی له گه کامێراکان ده

 .  وه پێش چاوی ڕای گشتی اڵتی کوردستان خسته تاریان له ڕۆژهه کانی شێخ یه ته جارێکیتر باسی جنایه
 

کانی پیماوانی ڕێژیامی  قماودانی تاوانمه  لمه"نوێنەری حیزبی دیاوکراتی کوردسمتانی ئێمران لە ئاڵامان لەسمەر ئەو بماوەڕەیە؛ 
ئێامه . اڵتی کوردسمتانه هه  ڕۆژکانی  ر شانی پارت و ڕێکخراوه سهرکی  و ئهواڵتانی ڕۆژئاوادا زۆر پێویسته  کۆماری ئێسالمی له

 (٦)." ین ده وڵی خومان ده م هه ر ده وه هه م باره ک حێزبی دێاوکراتی کوردستانی ئێران له وه
 

نیارییانەی تا ئێستا بەدەست هاتوون جیا لە حەمیدرەزا جەالیی پوور کە ئێستا مامۆستای زانکۆیە لە تماران بە پێی ئەو زا
و شێخ یەتار کە باڵویزی ئێرانە لە ئاڵامان کەسمانی دیمکەی نماو دەسمەاڵتی کۆمماری ئیسمالمی لەوانە غمواڵم رەزا حەسمەنی 

و سمەید حوسمین موسمەوی ( حازه سیدالشمهدا)ماندەی قەرارگای ئیاام جومعەی ورمێ، پاسدار محەمەد ئیبراهیم سنجقی، فەر
هێمزی زەوینمی ئەرتەش و یەلمی ئەکمبەر نماتقی نمووری  دادستانی گشتی شۆرشی ئیسالمی ئێران، سمەیاد شمیرازی فەرمانمدەی 

 .وەزیری ناوخۆی ئەوکات دەستیان لەو کوشتارەدا هەبوو

 
 سەرچاوەکان؛

 
 وێبالگی نووسەری کورد ئارێز  - 1031شهروندان مهابادی در روز دوازدهم خرداد نفر از  95گزارشی از جنایت ایدام  -٢



مەشخەڵی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان ٩٥  

 

 

35 
 

 1313ی نوامبری http://andaryari.wordpress.com/   / 1 ئەنداریاری

 الوی مەهابادی 95ئیعدامی  - Lesedaredani 95 lawi Mihabadiفایل ویدیویی یوتیو    -١
http://www.youtube.com/watch?v=RUEwPkzzcU۰ 

بمۆ  1310 - 39  - 03لێدوانی رۆژانەوانی هیوا بەهراممی نموێنەری حیزبمی دیاموکراتی کوردسمتانی ئێمران لە ئاڵاانیما   -٦
 چاپی باشووری کوردستان - گۆڤاری چەم

 
 ی رۆژ و شرۆقه ندی و نووچه ری ناوه ماڵپه: سەرچاوە

 
 

 
 

 هاباد مه  الوی كورد له ٩٥ری ئێعدامی  گه ی ساڵوه بۆنه  هب
 
 
 
 
 
 

 دی ممه فۆئاد محه

 
  ته ش دیالكتیكی توندوتیژی حكومه وه دا و ئه كاان پیشان ئه ڕاست راستییه اڵتی ناوه ی دوایی رۆژهه ساڵه 103م   مێژوویی  ئه

لێكی  تگممه حكومه  ش تمما كاتێمم  كممه ۆتممه م ره ریان دا و ئممه رامبممه به  لممه  ی كممورد بممووه وه تممه نگاری نه ره كان و بممه اڵتداره سممه ده
رێم   ش ئاوه م راسمتیه لااندنی ئمه بمۆ سمه. بێت ی ده لی كورد دابنێن درێژه كانی گه مافه  دان به  ر كار كه سه  ێنه دیاوكراتی  نه

تی تووتمالیتری كۆمماری  ن حاكایمه الیمه  د لمهباتكارانی كمور سی و چموار سماڵ تیمرور و ئیعمدام و تیربمارانی خمه  له  وه دینه ئه
ڵكی  تی ترسماندن و تۆقانمدن كمه وڵمه تی ده كموو سیاسمه ی تمرور و ئیعمدام وه شمێوه  نی خمۆی لمه ممه درێژایی ته  به  ئیسالمی كه

 . رگرتووه وه
 

هاباد  ڵكی ممممه دا خممه ژهو رۆ لممه .ژانمممد هابادی هه واڵێ  مممه تاوی هممه ی هممه1031ردانی  ی جمممۆزه11  ر، لممه وبممه مه سمماڵ له 30
 دا ناوی  ێندراوه و راگه له.  وه  نێو شار باڵوكرابووه  له  وه و شاره رمانداری ئه ن فه الیه  له  كه  وه ێندراوێ  بوونه رووی راگه رووبه

http://andaryari.wordpress.com/%20%20%20/
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ی  وكاتممه ی ئهرمانممدار فه. كان ئیعممدام كرابمموون كوردیممه حیزبه  ری لممه نگممه هممۆی الیه  بممه  ری كممورد همماتبوو كممه الوی تێكۆشممه 95
  رانه تێكۆشمه  و الوه ی ئمه زۆربمه. نێو شار دابموو  ی له ێندراوه و راگه ی ئه وه الیی پوور بڕیاری باڵوكردنه زا جه میدره هاباد حه مه
ێمر نیان ژ ممه سمیان ته ن كه چه. ر كرابوون سه  س به و گواڵن ده  لێوه خاكه  تاوی واته ی هه 1031ڵی ساڵی  وه دوو مانگی ئه  له
 .یانخوێند بیرستان ده ده  ساڵ بوو و له 11
 
  بوو و لمه ی هه ڕ و پێكدادان درێژه رجێ  دا بوو  شه لومه   هه  كوردستان له  بێ تاوانانه  م الوه اڵم پێش ئیعدام كردنی ئه به
د برووجمردی  مامه ان توانیمان، محهكانی كوردسمت رگه ڕ پێشماه كانی شمه ره به  كێ  له یه  له. وام بوو رده ڕ به كان شه موو ناوچه هه

ی  رمانمده نماوبراو فه. بوو كی زۆری همه كۆژرانی برووجردی گرنگییه. یدالشهدا بكۆژن سه ی مزه ڵیاتی حه مه رارگای یه جێگری قه
ئماخرو   ی لهبرووجرد. پێش  برده كانی سپای ده واوی چاالكییه ته  و بوو كه و ئه. كوردستان بوو  كانی سپا له كی چاالكییه ره سه

هاشمای . خرێنێت ڵمده ت هه سمتانی حكوممه ده واوی كاربه كرداری توونمدی تمه رچمه كمۆژرانی نماوبراو په. كۆژرێمت ئۆخری گمواڵن ده
ر  رامبمه كرداری زۆر تونمدیان به رچمه هێمرش و په  بوون كمه سمانه و كه ی سمپا لمه رمانده فێق دووست فه نجانی و موحسێن ره فسه ره

كانی ئێمران توانمای  نیزامیه  هێزه. زیندان بوون  هابادی له الوانی مه  ێكی زۆر له دا رێژه وكاته له. ر به ان گرتهك كوردییه  حزبه
ڵكی  خمه  لمه  وه ندنه سمه  ندن و تۆڵمه ئاوچماو سمه  وه م بۆنمه بمه. بوو كانی كوردستانیان نمه رگه ڵ پێشاه گه  له  وه روو بوونه رووبه

نێمو   تی ترسماندن و تۆقانمدن لمه سیاسمه  درێمت لمه بڕیارده. اڵتدارانی ئیسمالمی سمه رێگا بوو بۆ ده ئاسایی و بێتاوان باشترین
تی  منییمه شمورای ئه  ردان لمه تای ممانگی جمۆزه ره سمه  له  لێ  دا كه گه وه كۆبوونه  له. ربگیرێت ڵ  وه ڵكی ئاسایی و سییل كه خه

  ی واتمه و كاتمه ی ئه رمانده یدالشهدا و فه ی سه مزه رارگای حه ڵ قه گه نگی له ههاوئاه  اڵی پوور به جه. گیرێت هاباد ده شاری مه
ئاگمادار   كمه بڕیاره  ر لمه زیمری كێشموه نماتێق نمووری وه. ن ده ركۆتی تونمدتر ئمه ر سه سه  قی بڕیار له نجه د ئیبراهیم سه ماه محه
  س بممه الوانممی ده  س لممه كممه 95 .س دێممنن ده  ش بممه(ری ورمممێ هرنوێژی كمم بممه)نی سممه ال حه ی مممه میشممه و پشممتگیری هه  وه نممه كه ده
حكووم  ئیعدام ممه  موویان به كی دا هه ن خۆله كی چه دادگایه  ورێز له ته  له. ورێز بۆ شاری ته  وه گوازرێنه هاباد ده ركراوی مه سه
ئاممان  . ێنمدرێت گه راده  پێشووتر داڕێمژراوه  كهپالنێ    ردان به ی جۆزه11كان  واڵی ئیعدامه هه. ن كه كرێن و تیربارانیان ده ده
رگیز  هه  م قوربانیانه ی ئه ماڵه بنه. هاباد بوو مه  وای ترس و تۆقان له ش و هه درووستكردنی كه  واڵه م هه یاندنی ئه راگه  له
  .كانیان ببینن یانتوانی شوێنی ناشتنی رۆڵه نه
 

س  پمێش ده  و رژیامه ئمه. سمتی پێكمرد ر كماری كۆمماری ئیسمالمی ده سمه  كمانی هاتنمه م مانگمه كه یه  ر له كۆشت و بڕ و ئیعدام هه
دادگما   رانی كوردسمتانی لمه تێكۆشمه  ش زۆرێم  لمه وه لی كمورد و پماش ئمه تی گه رایه ی نوێنه سته ڵ ده گه  پێكردنی دانوستان له

 101( ز 1535 - 1551)تاوی ی همه1033تما  1091كانی  ی سماڵه میانمه  لمه. كانمدا ئیعمدام و تیربماران كمرد كییه ن خۆله چه
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نممدام یممان  ر ئه فممه نه 055  یمه م رێژه لممه(. نممدی كولتمووری چمما  ناوه)كوردسممتان تیربماران كممران  چاالكممانی كمورد لممه  س لممه كمه
 111ی  بماره  لمه. ن بمووه  ڵمه نمدامانی كۆمه ئه  ریان لمه فمه نه 135ری حزبی دێاوكراتی كوردستانی ئێمران ناسمێنراون و  نگه الیه
ن و هممیچ  ندی ئاسممایی بممووه شممارۆمه  سممانه م كه ر لممه فممه نه 35.  س دا نیممه ر ده بممه  كی دیمماریكراو لممه یه پێناسممه  وه ری تممره فممه نه
و  30، 31، 31، 1033كانی  سمماڵه  كان لممه ی ئیعدامممه زۆرتممرین رێممژه.  بووه كی سیاسممیان نممه كی حزبممی و چاالكیممه ریممه نگه الیه

ش تمرین  ڕه  كێ  له س یه كه 133ئیعدام كردنی   به 1031س و ساڵی  كه 130  به 1033دا ساڵی   م نێوه له.  روویداوه 1033
  كانی ئیعداممه ندیمه تاه تایبه  كێ  لمه كان یمه ڵمه كۆمه  بمه  ی ئیعداممه دیمارده.  كانی مێژوویمی سیاسمی ئێمران و كوردسمتانه ساڵه

س  ده  وه ه1091الوێژی  ی گممه11  زینممدانی دیمزڵ ئابمماد لممه  س لممه كمه 11ران كردنممی تیربمما  لممه  كوردسممتان كمه  لممه  كانه سیاسمیه
.  یمه ی هه درێمژه 1015ی گمواڵنی 15  ری كمورد لمه تێكۆشمه 4دانی  سمێداره  لمه  ی دوایی واتمه ن ساڵه م چه كات و تاكوو ئه پێده

جێ بموونی حموكای  ترسمی جێبمه ۆماری ئیسالمی دا مهكانی ك زیندانه  ر و چاالكی كورد له تێكۆشه 13  تاكوو ئێستاش زۆرتر له
رانی كمورد تما  تێكۆشمه  س لمه زار كمه هه  ئیعدام و تیربارانی ئاشكرای زۆرتر له  له  كۆماری ئیسالمی جگه.  ره سه  ئیعدامیان له

 .ی دوایی م سااڵنه كوو ئه
 

نێموان سمااڵنی   ت لمه تایبمه  رێای كوردسمتان بمه هه  رد لهباتكارانی كو تیروری خه  له  بووه ستی هه وخۆ ده وخۆ و ناراسته راسته
 033  كانی زایینمی زۆرتمر لمه ده وه نمه  ڕپێكراو له ی باوه رچاوه ندێ  سه پێی هه  به    كه یه شێوه  به. ی زایینی1551تا  1551

سمممت و  ده سمممالمی ون كۆمممماری ئی الیمممه  رێای كوردسمممتانی باشممموور و لمممه همممه  اڵت لمممه چممماالكی سیاسمممی كوردسمممتانی رۆژهمممه
اڵنی  ویسمممتی كۆممممه ری خۆشه ر رێبمممه مانگمممه كممما  سمممدێقی كه  مرۆڤانانمممه  دژه  وه م كمممرده ئمممه. تیمممرور كمممراون  وه كانیمممه ندییه پێوه
س  كمه 033دا  و نماوه لمه  بێمت كمه جمار ده 1133  نزی  بمه  م تیرورانه م ئه رجه ی سه رێژه.)  وه تكێشی كوردستانیشی گرته حاه زه

ی سیستااتی  و ئامانجمدار  شێوه  ی خۆی، به تی توندوتیژانه ی سی و چوار ساڵ حاكایه ماوه  رژیم له(  خت كردووه بهگیانیان 
 . بردووه رێوه كوردستاندا به  كوشت و بڕی سیاسی له

 
ادگاكممانی رژیاممی بممێ د  كممه  دا نیممه وه بممۆچی كوشممتاری سیاسممی  گۆمانێمم  لممه  كممه  یممه مه ئه  وه پێشممه  دێتممه  اڵم پرسممیارێ  كممه بممه

ر تونمدوتیژی  سمه  كانی یاسمایی لمه پایه  كه  تی خۆیان دا ئاكامی نیزامێكی نادیاوكراتیكه واویه ته  قی له های فه تی ره ویالیه
بێ  و بمه  ی دادگاكمان شماراوه زۆربمه.  و دارێمژراوه  ڵگا پێكهماتووه نێمو كۆممه  مهێنانی تونمدوتیژی لمه رهه به  سازكردن و دووباره

لااندنی تمماوانی    بممۆ سممه یممه ڵگه هممیچ كممات به. چممێ ده  رێوه ر بممه و پممارێزه( ڕپێكراو ی بمماوه سممته ده) تی مونسممێفه ئیممه نی ههبمموو
  و جیگمای بڕیماردان لمه.  و نیمه  بووه   زۆرتمر نمه رانی كمورد شمانۆیه دادگای تێكۆشه  روونه  ی كه وه ئه. روو  كان ناخرێته سه كه
 ئیعدام كۆتایی   به  كوردستان كه  سی له ۆتی دادڕه ره  م پێیه به.  كانی رژیاه تیه منیه نیزامی و ئه  نده ر چاالكانی كورد ناوه سه
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  .  یاسایی نه  تییه منیه تی نیزامی و ئه واوه ته  پێدێت به
 

ی  م ڕاستیه و رژیایش به  ری ئازادی چاوی لێكراوه نگه كوو سه ر كاری كۆماری ئیسالمی وه سه  تای هاتنه ره سه  ر له كوردستان هه
نی و  ده مممه  ندنی چاالكیممه سممه ره په  ر لممه بممه  وێت كممه دێهممه  وه واو هێممز و توانایممه تممه  بممه  وه م هممۆه ر بممه هممه. زانممێ زانیبمموو و ده
  بمه. ڵگادا زاڵ بكمات ر كۆممه سمه  تی بمه منیمه كی پولیسمی و ئه وایمه ش و هه رانی كمورد بگرێمت و كمه كانی تێكۆشمه ئاشتیخوازانه

رووی  ڵ خممودا رووبممه گممه ڕ له شممه  واتممه  كمموو موحاربممه لێكی نمماروون، وه مكگممه یاسمما و چه  رگممرتن لممه ڵ  وه كممه  بممه    كممه یه شممێوه
  كان بۆ بمه سته بنده  وه ته بات و تێكۆشانی نه خه  له  اڵم مێژوو لێوان لێوه به.  وه ته ی كوردستان بووه ی ئازادیخوازانه وه بزووتنه

تێكی  كمموو حاكایممه كۆمماری ئیسممالمیش وه. كان اڵته سممه ن ده ر زۆڵممم و زۆری خمماوه رامبمه به  وای خۆیممان لممه ێنمانی مممافی رهس ه ده
م  ئمه. توو بێمت ركه تی ترسماندن و تۆقانمدن سمه وڵمه تی ده كموو سیاسمه سمزای ئیعمدام وه  ناتوانێ بمه  بێ بزانێ كه توتالیتر ده

لی  كانی گمه مافمه  دان بمه  نیزامێكمی دیاوكراتیم  كمه  ش تما كاتێم  كمه لی كمورده نگاری گه ره دیالكتیكی توندوتیژی رژیم و به
 ر كار،  سه  ئێران نێته  كورد دا بنێت له

 
 1310ی مای 01: ڕێکەوتی  -  اڵت ری ئاسۆی رۆژهه ماڵپه: سەرچاوە

 
 

 
 

 هاباد ی مه گوواڵله سووره ٩٥یادی   بۆ
 
 
 
 
 
 

 تاحی سابیر فه
 

ک  ر وه ک باکیمان نییمه و همیچ شمتێک الیمان گرینمد نییمه، همه یه وه تی خۆیان له هیچ کرده ان بۆ مان و مۆجوودیهک دیکتاتۆره
یشممتووی کۆممماری  اڵت گه سممه ده به  رێژیاممی تمازه( تاوی ی هممه1031ردانی سمماڵی  ی جموزه11روژی )وپێش  مممه سمماڵ له 03زانمن  ده
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  وه رکاری رێژیاه سه  کانی هاتنه م رۆژه که یه  ر له ند هه رچه هه. دا سێداره  لهشاری مهاباد   الوی کوردی له 95ئێسالمی ئێران، 
  ڵکانی ئممازادیخوازی کمموردو ئێرانممی لممه خممه  س لممه زاران کممه هممه  الوانممی کممورد، بممه  لممه  و پۆلممه وتی ئێعممدام کردنممی ئممه تمما رێکممه

ی شماری  کمورده  الوه 95م  اڵم ئێعدامکردنی ئه ستێندرا، به ێ ئهکانی رێژیم دا گیانیان ل شه ره  چاڵه  نگاری و له ره کانی به ره به
 .مووان ئاشکرا کرد ی بۆ هه م رێژیاه لی بوونی ئه گه تکاربوون و دژی  ڕی جینایه وپه مهاباد، ئه

 
ردا  روه ی دادپمهک همیچ دادگایمه  ی لمه وه نگری حیزبی دێاوکراتی کوردستانی ئێران بوون، بێ ئه یان الیه زۆربه  که  الوه 95م  ئه

تاوی ئێعدام  ی هه1031ردانی ساڵی  ی جۆزه11یانی رۆژی  به ره ر سابت بێت، به سه  ی تاوانێکیان له وه دادگایی بکرێن و بێ ئه
 .کران

 
تی، چاوترسمێن کردنمی  ک تما ئێسمتاش ئامانجیمه جێکردنی وه ها بڕیارێک و جێبمه وه ستانی رێژیم له ده بێگومان ئامانجی کاربه

وکات  ئمه  ن کمه کمه نه  وایه ره  وه و بزوتنه هاوکاری ئه  چیدیکه  ڵوێستی کورد بوو که هه ت الوانی به تایبه کی کوردستان و بهڵ خه
 .ست دابوویه نگاری و مافخوازیی بۆ ده ره کی به چه  م نیشتاانه ی ئه زار رۆڵه یان هه ده به
 

وونەوە کە لە الیەن فەرمانداری ئەو شارەوە لە نێو شمار باڵوکرابمووە لەو رۆژەدا خەڵکی مەهاباد رووبەرووی راگەێندراوێک ب
. الوی تێکۆشەری کورد هاتبوو کە بە همۆی الیەنمگەری لە حیزبەکوردیەکمان ایمدام کرابموون 95لەو راگەێندراوەدا ناوی . وە

زۆربەی . وەی لە نێو شمار دابمووفەرمانداری ئەوکاتەی مەهاباد حەمیدرەزا جەالیی پوور بڕیاری باڵوکردنەوەی ئەو راگەێندرا
چەن . ی هەتماوی واتە خماکەلێوە و گمواڵن دەس بە سمەر کرابموون 1031ئەو الوە تێکۆشەرانە لە دوو مانگی ئەوەڵی سماڵی 

 .ساڵ بوو و لە دەبیرستان دەیانخوێند 11کەسیان تەمەنیان ژێر 
 

موو  تمموانین بیممێن کممه لممه هممه قمموورس دا بمموون، ده رێکی نممدی لممه شممه تی ناوه ل حکوومممه ی کوردسممتان لممه گممه رگه هێممزی پێشمماه
موو  سمتێکی قوورسمی خواردبموو و لمه همه هێنابوو یمان بمه واتمایێکی تمر شکه سمت نمه وتنێکی بمه ده ر که کانیشدا هیچ سه جیبهه
الشمهدا بمه  ی شمید مزه لیاتی حمه ممه رارگای یه د برووجمردی جێگمری قمه ممه محه. ر و پێک دادان له ئارا دابوو کانیش شه ناوچه
کانی سپا له کوردستان بوو  کی  چاالکیه ره ری سه رمانده برووجردی فه. کووژرێت ردا ده کانی شه ره له به  رگه ستی هێزی پێشاه ده

رسمممتی  رپه کانی سمممپای لمممه کوردسمممتان سه واوی چاالکیمممه و بممموو کمممه تمممه ئمممه. بوو کی زۆری همممه ی گرینگیمممه کمممه بۆیمممه کووژرانه
مان کمات دا هاشمای  همهوه، لمه  وێتمه که دهسمتانی رێژیامی لمێ  رچمه کمرداری توونمدی کمار بمه ده وجردی پهکووژرانی برو.کرد ده
کان  سانه بوون که هێرشی زۆر توونمدیان دژ بمه حیزبمه کووردیمه و که ی سپا له رمانده فیق دوست فه فسنجانی و مووحسین ره ره

بوو، بۆیمه باشمترین رێگمای بمۆ  ی نمه رگه ل و هێمزی پێشماه ی گمه ئیمراده ل گمه رکانی ده ر بمه الم رژیمم توانمای بمه بمه. ر به  گرته
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تی ترسماندن و  درێمت لمه سیاسمه ر بۆیمه بریمار ده همه. زانمی ڵکی ئاسمایی و بمێ تماوان ده ستاندن له خه کانی تۆله ئه ره ربه به
 .ربگیردرێت ڵک وه تۆقاندن که

 
الیی پموور بمه  گیردرێمت جمه هاباد ده ی ئیتالیماتی شماری ممه که له ئیداره ردان تای مانگی جۆزه ره ک که له سه یه وه له کۆبوونه
رکووت بمه  ر سمه نجقی بریمار لمه سمه د ئیبمرایم سمه ممه و کمات واتمه محه ری ئمه رمانمده مزه و فه رارگای حمه ل قه گه تن ده رێک که
وه و دوایمی پشمتگیری پمێش نموێژی خموێناژی  هنم که م بریماره ئاگمادر ده ر بۆیه ناتقی نمووری لمه هه. دن ترین شێوه ده دراندانه
ورێز و لمه  وه بمۆ شماری تمه گوازنمه هابادی ده رکراوی  مه سه س به الوی ده 95دواتر . ست دێنن یش به ده(نی سه ال حه مه)ورمێ 

والی ئیعمدام  ن، همه که کرێن و تیر بارانیان ده حکووم ده موویان به ئیعدام مه کێک هه ند خووله ویش چه ک دا ئه به ناو دادگایه
ش و  والمه درووسمت کردنمی کمه م هه یانمدنی ئمه ندرێت، ئامان  له راگه یه گه کردنیان به پیالنێک که پێشتر دارێژ داربوو را ده

کانیان ئاگمادار  ی ئیعمدام کمراوان تما ئێسمتاش لمه شموێنی ناشمتن  رۆلمه ماله بنه. هاباد بوو وی ترساندن و تۆقاندن له مه هه
ی  ر لممه میانممه سممتی پێکممرد هممه رکاری کۆممماری ئیسممالمی ده تای هاتنممه سممه ره ر لممه سممه کووشممت و بممڕ و ئیعممدام هممه. وه کرانممه نه

نمدی کوولتمووری  ناوه)س لمه چاالکمانی کمورد لمه کوردسمتان تیمر بماران کمراون کمه ٨٦١تاوی  همه ٢٦٧١تاکوو  ٢٦٥٨کانی  ساله
ندامانی  سیان له ئه که ١١٥نگرانی حیزبی دێاۆکراتی کورستانی ئێران و ندام یان الی سیان له  ئه که ٦٥٥یه  م رێژه له(. چاک
ر  ندانی ئاسایی بوون که بمێ بمه سیان شاروومه که ٧٥ست دا نییه،  ر ده یێکی دیاری کراو له به سیان پێناسه که ٢٨١و   له کۆمه

 ٢٦٣١،٣٢،٣١،٣٦کانی  ن لمه نێموان سمالهکا زۆرتمرین ئیعداممه. ت له چاالکی سیاسمی نانه بوون له النگری هیچ حیزبێک و ته
کان لمه کوردسمتان  کمه لمه  کانی ئیعدامه سیاسیه ندیه ت مه کێک له تایبه کان یه له ی ئیعدامه به کۆمه دیارده. رویداوه ٢٦٣٧،

دوایمی  ی نمد سماله م چه کات و تما کموو ئمه سمپێده ده ٢٦٥٨الوێژی  گه ١٨س له زیندانی دیزل ئاباد له  که ٢٢تیر باران کردنی 
کنی  س لمه الوانمی کمورد لمه زیندانمه کمه ٦١تان نیزیمک بمه  ر دیده وێته به که م وتاره ده وام بووه و ئێستاش که ئه ر ده ر به هه

ری سیاسمی و  یمان چماالک و تێکۆشمه یانن و بمه ده کمه جێ کردنمی حووکاه رێی جێبمه دا حوکای ئیعدامیان پێ دراو و چماوه ئێران
 .وه ته وا و جۆراوجۆر حووکای قوورسیان بۆ براوه تی ناره دا به تۆمه کانی ئێران ش له گرتووخانهی کوردی نی دیکه ده مه
 

لکی کوردسممتان و  ر خممه دا بممه سممه نممد سمماله و چه 03ی  ی  کممه لممه ممماوه تینممه هامه ری و نه سممه  رمممه و چه مووی ئممه ک هممه لممه الیممه
دات،  رۆیه نیشمان ده ره الته سه سه م ده که خوێناژی و دژه کورد بوونی ئهی  وه ل ئه گه رانی کورد دا هاتوه، هاوکات له تیێکۆشه
موو  دات که بێگوومان سرووشتی ژیان به ژیانی هه ی کورد ده وه ته بات له الی نه فیش له ژیان و خه لسه یێکی قوولی فه پێناسه
 .ن کان بده ن قوورسترین نرخه وه ئاماده کان داوه که بۆ مانه تاکه
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لگا یمانی  کتیوی کۆممه ت هێمزی ئمه لکی کمورد و تایبمه ی خمه بۆ چاو ترسێن کردن و تۆقانمدن و هێنانمه خمواری ئیمراده دووژمن
ونی  م پێالن و خه لاێندارا که ئه نی شوومی کۆماری سێداره سه مه ی ته الم له ماوه هابادی له سێداره دا به الوی مه 95الوان، 

لوێسمتی کوردسممتان بمه دانممی قوورسممترین  سممت و هه ه دی و پمۆل پممۆل الوانممی بمه ههتمم ر نماگرۆ و نایه دووژممن هممیچ کمات سممه
سیی  ئیستا که نه. گرن رز را ده یان به که وه ته ی خاک و نه وه ی مانه بن و ئیراده ست ده کانی شۆرش پێوه هاکانی ژیان به ریزه به

دان بمه  کمانی دوونیمای ممۆدێرن و بمه سمرن  ئامرازهرگمرتن لمه  ڵک وه رزی ئاسمتی وشمیاری و بمه کمه نوێی کورستان به همۆی بمه
  .بات ی خه کانی دیکه ک مێتۆده چاو کردنیان وه نگاری و ره ره ی به کانی دیکه شێوه

  
ن بۆیه دیسانیش بوونیمان لمه  که یی و نیشتاانیان ده وه ته ی نه رز راگرتنی ئیراده نی کار بۆ به ده ی ئاشتیخوازانه و مه به شێوه
بممه  31ر سممالی  گممه ر بۆیممه ئه هممه. درێممت ویان ده ولی سممرینه بوول نمماکرۆ و هممه الته دژه مرۆڤممی و دژه کمموردی قممه سممه ن ده الیممه

نی خممۆی  یال و خممه و نیشممتاانه  بممه خممه زاران الوی ئممه ی هممه نجه شممکه هابادی و زینممدانی و ئه الوی مممه 95تیربمماران کردنممی 
ش  مان شێوه هه  و شۆرش بگرێت و بیان ترسێنێت به  رگه کانی  پێشاه به ریزهست بوونی الوانی کورد  توانێت  پێش به پیوه ده

 .لگای کوردستان له رێگای الوانی ئێستا بگرۆ یی بوونی کۆمه نی بوون و به رێکخراوه ده پێش به مه
 
وڵی بنیات  کان  له هه نییه ده مان له رێگای پێک هێنانی رێکخراوه مه که له واری گه دا الوانی ژیر و خوێنده ی دوایی م ساالنه له

م الوانمه بمه  ی ئمه ک روونمه کمه زۆربمه موو الیمه الم بۆ همه ن به مان دا بوون و هه که مرۆیی له والته ی ئه لێک دیارده نانی کۆمه
لمه  ران کمردوه و نیشمتاانیان جمێ هێشمتوه ، یمان نمده کانی رژیمم روویمان لمه هه تیمه منییه ئه  نمده خمت و گووشماری ناوه هۆی زه

ته نماتوانێ  م سیاسمه الم دیسمانیش ئمه وه بمه ته پاوه یا دوور خراونه ردا سه دا حووکای قوورسیان به سه کانی رژیم ندی خانه به
 .وه بگرۆ ته م خاک و نه ستی الوانی ئه ری به ده روه ی نیشتاان په پێش به راگرتنی ئیراده

 
 1310 جوونیی 1: ڕێکەوتی  -  ستانی ئێرانتی الوانی دێاوکراتی کورد کیه ری یه ماڵپه: سەرچاوە
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 الوی کورد ٩٥ساڵەی ئێعدامی بە کۆمەڵی  ٦٣بەرەو یادی 
 
 
 
 
 
 
 

 ی جۆزەردان، رۆژی بەرزڕاگرتنی یادی قوبانیانی ستەم و دڕەندەیی کۆماری ئیسالمی٢١
 
نمی خەڵکممی خەباتکمماری کوردسممتان، بە دا رێژیاممی کۆمماری ئیسممالمی بممۆ چاوترسممێن کرد ی هەتمماوی1031ی جمۆزەردانی 11لە 

الوی  95دا  تایبەتی الوانی شۆڕشمگێڕو، بمۆ تۆڵەئەسمتاندنەوە لە بمزووتنەوەی شۆڕشمگێڕانەی کوردسمتان، لەوپەڕی دڕنمدەیی
 .مەهابادیی ئێعدام کرد

 
 ردستانیش، دوای تەنانەت ئێعدامی بە کۆمەڵی الوانی کو. ئەوە نە یەکەم تاوان و نە دوا تاوان دژی خەڵکی کوردستان بوو

 .ئەم تاوانە درێژەی هەبوو
 

بڕیاردەران و بەڕێوەبەرانی تاوان و جینایەت دژی خەڵکی کوردستان، همیچ کمات سمەبارەت بە کردەوەکانیمان لێپرسمینەوەیان 
 .دا چووەسەر بە پێچەوانەوە پیە و پایەیان لە کۆماری ئیسالمی. لەگەڵ نەکرا

 
. و خموێنی بە نماحەق رژاوی ئمازادیخوازانی کوردسمتان، لە بیمر گەلمی کمورد نابماتەوە بەاڵم تێپەڕینی زەممان، ئەم تاوانمانە

الوی مەهابادی دەچین بە با شمێوەیەکی شمیاو، یمادی قوربانیمانی  95ساڵەی ئێعدامی بە کۆمەڵی  03ئێستا کە بەرەو یادی 
الوی شمەهیدی کمورد،  95ی یمادکردنەوەی با لە سۆنگە. با یادی شەهیدانی ئەم تاوانە بەرز رابگرین. ئەم تاوانە بکەینەوە

 .یادی هەموو قوربانیانی ستەم و دڕەندەیی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان بکەینەوە
 

 الوی کورددا، داوامان ئەوەیە خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان، هاوپێوەندی،  95ساڵەی ئێعدامی بە کۆمەڵی  03لە یادی 
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بە . اواکردنممی مممافە نەتەوەییەکانیممان بە شممێوەی جۆراوجممۆر پێشممان بممدەنەوەیەکگرتمموویی و شممێیگیربوونی خۆیممان لەسممەر د
و دروشمای نما بمۆ ئێعمدام،  95ی جۆزەردان، پێشاندانی ماتەمینی گشتی و بەرجەستەکردنەوەی ژمارەی 11تایبەتی بۆ رۆژی 

کوردسمتان، پێشمنیار  ی شمەو بە کماتی رۆژهەاڵتمی5دەقیقە خامۆشی لە کاتژمێر  9ی جۆزەردانیش، 10لەسەر  11بۆ شەوی 
 .دەکەین

 
 الوی شەهیدی مەهاباد 95بەرزو بەڕێزبێ یادی 

 هەر شەکاوە ئااڵی خەبات دژی دیکتاتۆری و بندەستی لە کوردستان

 
 حیزبی دێاوکراتی کوردستان

 کۆمیسیۆنی تەشکیالت

 
 1051ی جۆزەردانی 3

 
 

 
 

 هاباد هیدی مه شه الوی ٩٥ریی  وه و بیره یاد  چوونی کۆڕیادی ریزگرتن له ڕێوه به
 ری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان فته ی ده بنکه  له

 
 
 
  
 
 
 
 
ی 1031سماڵی   هاباد لمه الوی ممه 95 ڵی کۆممه ی ئێعمدامی به سماڵه 03  اڵتی کوردستان له تیی الوانی دێاوکراتی ڕۆژهه کیه یه
 .رز ڕاگرت ی به هیدانه و شه ریی ئه وه و بیره ساێک یاد بردنی ڕێوڕه ڕێوه به  دا، به تاوی هه
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کانی حیزبمی  رگه کمادرو پێشماه  س لمه دان کمه شداریی سه به و به ردان ی جۆزه 11،  ماه کشه یانیی ڕۆژی یه به  دا که ساه و ڕێوڕه له
ت گممای حیزبممی دێامموکڕا باره  اڵتی کوردسممتان لممه تیی الوانممی دێامموکراتی ڕۆژهممه کیممه نممدامانی یه و ئه دێامموکڕاتی کوردسممتان

و  یممه مێژوویی  و ڕووداوه کممانی ئممه جۆراوجۆره  نممه ر الیه سممه  تیشممک خرایممه  تممه و جینایه ی ئممه وه کردنممه حکوم چوو، وێممڕای مه ڕێوه بممه
 .اڵتی کوردستان ڕۆژهه  ی سیاسیی کورد له وه ر بزووتنه سه  ریی له کاریگه

 
ستی پمێ  ده  هیدانه و شه ریی ئه وه یادو بیره  ستان بۆ رێزگرتن له نگی ڕاوه بێده  ند ساتێک به یاندنی چه ڕاگه  به  ساه و ڕێوڕه ئه

و  ری سیاسیی حیزبی دێاوکڕاتی کوردسمتان وتماری حیزبمی دێاموکراتی کوردسمتانی بمه فته ندامی ده کرد، پاشان قادر وریا، ئه
 .پێشکێش کرد  یه بۆنه

 
دا  یممه و پێوندی و لممه کممرد  تمه و جینایه وامی ئممه رده ی بممه وه نمهپێویسممتیی یادکرد  دا باسمی لممه کانی تای قسممه ره سممه  لمهقــادر وریــا 

ڵکێک  بوونی نیزامێک لمه خمه  ری و بێبه یی رێژیاێک ی دڕنده دا نیشانه رن  م سه که یه  له  ته و جینایه ئه  ی که وه ر ئه سه  ڕژایه په
کمانی  ی هۆکاره وه ی دادگمایی کمرابن، بمێ ئمه وه بمێ ئمه  الوه 95و  ئمه  بینمین کمه ش ده ر بۆیمه زانی، همه ده ئی خۆی نه  به  بوو که
بیمر   نمابێ لمه  تمه و جینایه وابوو ئمه ، کمه سمرێژی گولیمه ر ده بمه  درێنمه ڵک بماس کمرابن، ده باران کردنیمان بمۆ خمه و گولیه گرتن
چمی بموو    و الوانمه کردووی ئمه وانی نهتا  که  وه ڕووی کۆماری ئیسالمی بکرێته وه ره موو کار به هه  و پرسیارانه بێ ئه و ده وه بچته

    کا تاوانه بات ده ی خه که له کانی گه یه و ئازادی بۆ ماگ  تیی حیزبێک که ندامه ر ئه گه جێدا مه  ئایا له
 
و  هتماوانی ئم  ی تاکمه وه ر ئمه سمه  دا تیشکی خسته ی که ی باسه درێژه  ری سیاسیی حیزبی دێاوکڕاتی کوردستان له فته ندامی ده ئه

و تێکۆشممانی سیاسممی و  بات خممه  نیا پشممتیوانی لممه دا ئێعممدام کممران، تممه 1031ردانی سمماڵی  ی جممۆزه 11  ی لممه سممه که  ڵممه کۆمه
 .یان بوو که له یی گه وه ته نه

 
و  هابماد ی شماری ممه الوه  و پۆلمه ئێعمدامی ئمه  ندراوی رێژیم لمه یه گه ئاشکراو ڕانه  ر ئامانجه سه  قادر وریا دواتر تیشکی خسته

تما   وه ڕانمده کوردسمتان گه  ندووی کمورد لمه سمه ی کڵپه وه بزووتنه  یشتوو له اڵت گه سه ده  به  و خۆفی ڕێژیای تازه ی بۆ ترس وه ئه
و  و ئێعممدام اڵم ئممه ی کممورد کردبممێ، بممه وه و بزووتنممه حیزبممی دێامموکرات  ردان لممه سممتبه ڵکی بممۆ ده چاوترسممێنێ خممه  وه یممه و رێگه لممه

ت  ، قممه وه نممد پممات بوونممه و چه کمماتی جیمماوازدا دووپممات  ی جۆراوجممۆر و لممه ناوچممه  دواتممریش لممه  کممه  یممه ڵکوژی کۆمه کوشممتوبڕو
 . وه ز بکاته کانیان پاشگه دواداچوونی مافه و به بات و خه داوا کردن ڵکی کوردستان له الوانی کورد دابدا و خه  یتوانی چۆک به نه

اڵتی کوردسمتان  تیی الوانی دێاوکراتی ڕۆژهمه کیه بێ، سکرتێری یه قێ نه ردستان، سامان فهدوای وتاری حیزبی دێاوکڕاتی کو
 . وه خوێنده  یه و بۆنه ی به که یامی ڕێکخراوه په
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 کانی رێژیامی کۆمماری سته به و مه ته و جینایه کانی خوڵقانی ئه ستێنه هۆکارو به  به  دا ویڕای ئاماژه تیی الوان کیه یامی یه په  له
م  ئمه  دا کمه و کاتمه ر لمه اڵتی کوردستان هه تیی الوانی دێاوکڕاتی رۆژهه کیه  یه  هاتبوو که  و تاوانه نجامدانی ئه ئیسالمی بۆ ئه

اڵتی نگریسمی کۆمماری ئیسمالمی  سمه زار کردنمی ده رمه نجام درا، وێمڕای شمه ئمه  الوه  ڵه و کۆمه دژ به  وه ن رژێاه الیه  له  ته جنایه
ی الوانی  و ئیراده  رز راگرتنی وره وبۆ به  م تاوانه ی ئه وه ر  دانه رپه ی کوردستانیش بۆ به رگه شانی هێزی پێشاه بهئێران، شان

  م تاوانمه هیدانی ئمه گناسی خۆی بۆ شمه مه فا و ئه ش وێڕای نیشاندانی وه نووکه و هه  ڵێناو نگاوی هه باتگێڕی کوردستان هه خه
ل و رزگماری نیشممتاان  ری واڵتپمارێزی و ئمازادی گمه روه سممه  رێبمازی پمڕ لمه  پێممدان بمه  ۆی بمۆ درێمژهیی خم ، ئامماده مرۆییمه  دژه

 . وه کاته دووپات ده
 
و شممعووری   سممتی شۆڕشممگێڕانه سممتی کممد کردنممی هه به مه  رژێاممی کۆممماری ئیسممالمی بممه  کرابمموو کممه  وه بممه  دا ئاممماژه یامممه و په لممه
گشممتی و   شۆڕشممگێڕانی دێامموکڕات بممه  که اڵم جێممی شممانازییه ردانی خوڵقانممد، بممه ی جممۆزه11یی الوانممی کممورد تمماوانی  وه تممه نه
جمێ   رێگمای بمه  تی لمه تایبمه  رانی بمه نگه هید شاپوور فیرووزی و هاوسمه ی کوردستان، شه رگه مری هێزی پێشاه ی نه رمانده فه
و   وه نمه ڵ بکه ی رژێمم پووچمه م پیالنه هید، توانیان ئه ی شهالو 95ک بۆ  کوو هێاایه وه  مانانه لیاتی قاره مه یه 95یاندنی  گه
م  ی پمۆاڵیینی ئمه ئیمراده  نمدارێتی لمه و خاوه  وه اڵتی کوردستان بچێننمه رۆژهه  ناخ و هزری تاکی کورد له  خۆبوون له  ڕ به باوه
 .ن مان بکه که ی واڵته رزه ربه سه  الوه  پۆله

 
  یه و بۆنه اڵتی کوردستان به ڕۆژهه  ی سیاسیی کورد له وه ، سیاای ناسراوی بزووتنه زاده ن سه بدوڵال حه دواتر مامۆستا یه

 .کی کورتی پێشکێش کرد یه وته
 

ی  رگه و میاالنێمی تونمدی هێمزی پێشماه ڕ و شمه و کماتی کوردسمتان بماردۆخی سیاسمیی ئمه  بمه  ئامماژه  بمه حەسـەن زادە  مامۆستا
 95و  ڵی ئمه کۆممه ئیعمدامی به  سمتی ڕێمژیم لمه به مه  ی کمرد کمه وه ڕی کۆماری ئیسالمی باسی ئهاڵتی میهو سه ڵ ده گه کوردستان له

تموانی   و نمه وتوو بمێ رکه دا سمه  یان وه توانی لمه اڵم ڕێمژیم نمه بموو، بمه  رگه ی هێزی پێشماه زاندنی وره هاباد دابه ی شاری مه الوه
باتگێڕی کمورد  الوانمی خمه  کانی ئێران له ئێستاش زیندانه  ی که وه ر ئه ا، ههکانیش دابد شار و گونده  الوانی کورد له  به چۆک 
 . ئاکام بووه و بێ زۆک کردنی الوانی کورد نه و چاوترسێن الی رێژیم بۆ کد کردن قه ته  ی که وه ی ئه نیشانه  وه یان دۆ، ئه جاه

 
و  ئمه  یمه وانه کمردو گموتی له  بارودۆخی ئێستای کۆمماری ئیسمالمی  دا باسی له کانی ی قسه شێکی دیکه به  له  زاده ن سه مامۆستا حه

تایی  نووسمی حمه چاره  اڵم نماتوانێ خمۆی لمه رکوت بکما، بمه کان سمه یمه تی زایه ی بکوژۆ، ناڕه که ڵکه ئێستاش بتوانێ خه  رێژیاه
 .ڕزگار بکا  سهێنانه ره و هه ڕووخان  خۆی که
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  خشممانه کممانی حیزبممی دێامموکرات په سممتی نێوڕیزه هه دی قممادری، شمماییری به حاممه ئه دا کمماک و رێوڕسمماه ی ئممه شممێکی دیکممه به له
و  جی حیمز  وه پوور، کمادری بمه د سمادق حامه دا ئه و کۆڕیماده ی ئمه دوایمین بڕگمه  و لمه وه خوێنمده  وه یه و بۆنه سۆزی به شێعرێکی به

  کی له رییه وه ند بیره ، چه الوی ئێعدام کراوی کورد بووه 95ندیی  زیندانی ورمێ هاوبه  له  زیندانیی سیاسیی پێشووی کورد که
 . وه کرانیان گێڕایه  باران کانی دوای گولیه و ڕۆژه هیده شه 95و  و ڕۆژی بردنی ئه زیندان  تیی بارودۆخی خۆیان له چۆنیه

 
الوی  95ڵی  کۆممه ئێعمدامی به  کانی رێمژیم لمه سمته به مه  ش لمه کێکی دیکمه یه  ی که وه ر ئه سه  پوور تیشکی خسته د سادق حاه ئه

  ری خسمت کمه ده  تمه و جینایه کمانی دوای ئمه اڵم ڕووداوه کان بموو، بمه نێمو زیندانمه  رگری لمه و رووحمی بمه کورد تێکشکاندنی وره
 .بوو و نهوتو رکه دا سه ش وه له
 

 ١١٢٦ی جوونی ١: ڕێکەوتی  -  ری کوردستان کورد ماڵپه: سەرچاوە
 

 

 
 

 اڵتی کوردستان تیی الوانی دێموکڕاتی رۆژهه کیه یامی یه په
 الوی کورد 95ڵی  کۆمه ڕی ئێعدامی به گه ردان ساڵوه ی جۆزه٢١ی  بۆنه  به

 
 
 
 
 
 
 

 !الوانی شۆڕشگێڕ

 !ڵکی واڵتپارێزی کوردستان خه
 
ن رێژیای تێڕۆریست  الیه  هاباد له شاری مه  ری کورد له روه الوی نیشتاانپه 95ڵی  کۆمه  مین سآڵرۆژی ئێعدامی به یه ڕۆ سیم ئه

ر ئێممران و کوردسممتان، بممۆ  سممه اڵتی مافیممایی زاڵ به سممه مڕۆدا ده ک ئممه رۆژێکممی وه  لممه.  کمموردی کۆممماری ئیسممالمی ئێرانممه  و دژه

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=1rf09SE0nouc_M&tbnid=9NtiW7_so5OL_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://lawan.com/ku/index.php/ku/component/content/?view=featured&start=20&ei=lz22UenUCYXjrAHs4IDQCw&bvm=bv.47534661,d.aWM&psig=AFQjCNEM45WhSgRekXJTZun9W-9fdYpvZA&ust=1370984205082517


مەشخەڵی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان ٩٥  

 

 

47 
 

  شی خمۆی ی ره کارنامه  کانی له شۆڕشگێڕه  ڵکی کوردستان و الوه خه  تری دژ به مرۆیی خۆی تاوانێکی  ڕۆکی دژه لااندنی ناوه سه
دا  اڵتی کوردسممتان رۆژهممه  لی کممورد لممه ی مێژوویممی گممه حممافزه  ی لممه کممه ژێنه دڵهه  واره ئاسممه  تمماکوو ئێسممتاکه  تۆمممار کممرد، کممه دا
اڵتدارێتی  سمه ده  لمه  ریتێکی ناجواناێرانمه کوو نه تاوی، رژێای تاران وه هه ی1031ردانی ساڵی  ی جۆزه11  له.  یه بوونی هه هه

ڵکی کوردسمتان  اڵنی خمه ی کۆممه مانانه رگری قاره ی کوردستان و به رگه کانی هێزی پێشاه وته سکه پۆش کردنی ده رده خۆی بۆ په
الوی  95ڵی  کۆممه  کوردسمتان، تماوانی ئێعمدامی بمهاڵتی  روژهمه  ر لمه ماوه ی جمه ی شۆڕشمگێڕانه و بە مەبەستی رووخانمدنی وره

 .یاند نجام گه ئه  هابادی به شاری مه  کورد له

 
 !ڕێزان به

 

  الوه  ڵمه و کۆمه دژ بمه  وه ن رژێاه الیه  له  ته م جنایه ئه  دا که و کاته ر له اڵتی کوردستان هه تیی الوانی دێاوکڕاتی رۆژهه کیه یه
ی کوردسمتانیش  رگه شانی هێزی پێشماه اڵتی نگریسی کۆماری ئیسالمی ئێران، شانبه سه زار کردنی ده رمه نجام درا، وێڕای شه ئه

و   ڵێناو نگاوی هممه باتگێڕی کوردسممتان هممه ی الوانممی خممه و ئیممراده  رز راگرتنممی وره وبممۆ بممه  م تاوانممه ی ئممه وه ر  دانممه رپممه بممۆ به
پێمدان   یی خۆی بۆ درێژه ، ئاماده مرۆییه  دژه  م تاوانه هیدانی ئه ۆی بۆ شهگناسی خ مه فا و ئه ش وێڕای نیشاندانی وه نووکه هه
 . وه کاته ل و رزگاری نیشتاان دووپات ده ری واڵتپارێزی و ئازادی گه روه سه  رێبازی پڕ له  به

 
 !هاوڕێیان

 
ی 11یممی الوانممی کممورد تمماوانی  وه تممه و شممعووری نه  سممتی شۆڕشممگێڕانه سممتی کممد کردنممی هه به مه  رژێاممی کۆممماری ئیسممالمی بممه

ی  رگه مری هێممزی پێشمماه ی نممه رمانممده گشممتی و فه  شۆڕشممگێڕانی دێامموکڕات بممه  که اڵم جێممی شممانازییه ردانی خوڵقانممد، بممه جممۆزه
  مانانمه لیاتی قاره ممه یه 95یانمدنی  جمێ گه  رێگای بمه  تی له تایبه  رانی به نگه هید شاپوور فیرووزی و هاوسه کوردستان، شه

ناخ و هزری تاکی   خۆبوون له  ڕ به و باوه  وه نه ڵ بکه ی رژێم پووچه م پیالنه هید، توانیان ئه الوی شه 95ک بۆ  کوو هێاایه وه
 .ن مان بکه که ی واڵته رزه ربه سه  الوه  م پۆله ی پۆاڵیینی ئه ئیراده  ندارێتی له و خاوه  وه اڵتی کوردستان بچێننه رۆژهه  کورد له

 
 !ڕێزان به

 
اڵتی کوردسمتان داوا  تیی الوانمی دێاموکڕاتی رۆژهمه کیمه ن یه الیمه  یی لمه وه تمه ڵوێسمتێکی مرۆیمی و نه کموو هه کۆتمایی دا وه  له
رۆژی "   ردان به ی جۆزه11اڵتی کوردستان، تێکڕا رۆژی  رۆژهه  توێژی الوان له  ت به کانی تایبه م رێکخراوه رجه سه  ین که که ده
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رخۆدان و خمۆڕاگری الوانمی کمورد  به  که  وه نه دووپاتی بکه  وه و رێگایه ن و له اڵتی کوردستان ناودێر  بکه ۆژههر  له" الوی کورد
 .اڵتی کوردستان رۆژهه  له  لی کورده وتنی گه رکه مزی سه ره

 
 !مان که ی واڵته هیده شه  الوه 95م  رزو پایەدار بێ یادی ئه به

 !الوانی کوردستانی  باتی شۆڕشگێڕانه وۆ خه رکه سه

 اڵتی کوردستان تی الوانی دێاوکڕاتی رۆژهه کیه ری گشتی یه به ڕێوه ی به کۆمیته
 

 ی کوردی1311ردانی  ی جۆزه11

 
 

 
 

 هاباد مه  هیدی شه  الوی ٩٥  یادی   له
 
 
 
 
 
 
و   خوێناژی  زیندووی  كی یه ڵگه به  كه  زێنه هدڵت  ساتێكی كاره  ی وه ره بیرهێنه كوردستاندا وه  ڵكی خه  ریی وه یاده  ردان له جۆزه  ی11

دان جمار  یمان و سمه ده  كوردسمتان بمه  كانی موو پارچمه همه  كمورد لمه  مێژووی.  ئیسالمییه  كۆماری  ستی ره په كۆنه  رێژیای  یی دڕنده
 . مان بووه كه وه ته نه  كانی رۆڵه  اڵچۆكردنی كوشتن و قه  ساتی رگه مه  ری بینه

 
  تی فره ، رق و نمه ر واڵتمان دا بمێ سمه  زاڵ به  تانی حكوومه  حای ره  و بێ  دیكتاتۆڕی  ری پێشانده  ی وه ر له به  لێ  كه گهسات كاره
 . خا رده ر كورد ده مبه هه  له  تانه و حكوومه ئه
 

اڵتان،  و قممه  قمماڕنێ  دیفممایی  بممێ  ڵكی خممه  ، كوشممتاری مانگممه 0  ڕی شممه  كانی تاڵممه  ، رووداوه سممنه  مممانی قاره  ڵكی خممه  كوشممتاری
 موو یاسا  هه  مرۆڤ و ژێرپێنانی  مافی  پێشێیكاری  ی دیكه  ی دان وێنه یان و سه ده  هاباد و به مه  الوی 95  ئێعدامی
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 . وه نه كه ئیسالمیاان بۆ روون ده  كۆماری  رێژیای  مرۆیی  دژه  ڕۆ  و سروشتی ، ناوه تی وڵه نێوده  كانی سندكراوه په
 
ر  بممه  نایان بردۆتممه ن، پممه مۆیان بكممه سممته زێنن و ده تان ببممه میییممه  ی ئیممڕاده  یانتوانیوه كممان نممه دیكتاتۆڕه  اڵتداره سممه ركات ده هممه

  و كاره به  وڵیان داوه خۆیان هه  وتی چه  یاڵی خه  ڵ  و به خه  ی نجه شكه و ئازارو ئه  ڵ و زیندانی كۆمه به  و كوشتنی  توندوتیژی
  ته و سیاسمه ئه  كه  تی لااندویه اڵم مێژوو سه به. تان بگرن میییه  و ئازادیخوازیی  مافخوازی  ستی بیر و هه  پێش به  یه رۆڤانهنام
   و وه گرێممداوه  وه كممه یه  بممه  كممانی هاواره  ڵكوو تێكممڕای كممد بكمما، بممه  تی مرۆڤایممه  ئممازادیخوازیی  همماواری  یتوانیوه ر نممه   هممه نممه

 . ناوه  مان پاڵ پێوه نه  و نشێوی ره به  اڵتیانی سه ده  نی مه و ته وه ته راندا دراوه وسێنه چه  ر خودی سه  به  وشندهك  گورزێكی
 

كمورد   ی وه ته نه  سوێندخواردووی  هاباد داین، دوژمنانی مه  ری روه نیشتاانپه  الوی 95  ئێعدامی  مین ساڵیادی هه10  له  ئێستا كه
  بمه  كمورد بمن، ئماواتی  كانی رۆڵمه  باتی خمه  رێزی ته ندیل و ئاڕبابا و شاهۆ و دااڵهۆ مه و قه  تا ئاگری  كه  وه هین كه ئاگادار ده

ڵوێسممت و  هه  ی رووگممه  یی وه تممه نه  و رزگمماریی  ، دێاۆكڕاسممی تمما ئممازادی.  ونێ  پتممر نیممه خممه  مافخوازیاممان لممه  چممۆ  داهێنممانی
  نماڕۆین و رۆژ لمه  خشمته  رگ و تۆقانمدن لمه ممه  رانی بیردۆزه  پڕو پووچی  ی نده و پڕوپاگه  شه ڕه هه  ت به كاناان بن قه ئاواته
 .بین واكاناان سوورتر ده ره  ر ئامان  و داخوازه سه  رۆژ له  دوای

 
  رفرازی و سه  رزگاری  رێگای  هیدانی شه  هاباد و تێكڕای مه  ری تێكۆشه  الوی 95ڵ  گه  دا له  تاڵه  رییه وه م بیره ئه  ریی وه یاده  له

  رێبازه  گی مه ئه  به  وتن، رێبواری ركه سه  ی لوتكه  یشتن به بات و گه خه  تا دواقۆناغی هه  كه  وه ینه كه ده  یاان نوۆ كوردستان په
 .یان بین كه پیرۆزه

 
 ئێران  كوردستانی  دێاۆكڕاتی  الوانی  تیی كیه یه

 
 1333 جوونی
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 یی خوێندکارانی کورد وه ته تیی نه کیه ریی یه به ڕێوه ی به سته ندراوی ده هی ڕاگه
 
 
 
 
 
 

 الوی کورد ٩٥ی ئێعدامی  ساڵه ٦٣ی  بۆنه به
 

 .کگرتوویی وێنی یه هه  ینه هاباد بکه الوی ئیعدام کراوی مه 95یادی 
 

اڵتدارانی  سمه ی ده کوژیانه شمه یمان تماوان و ره و ده کێک بموو لمه یمه 1031ردانی  ی جمۆزه11رۆژی   هاباد له الوی مه 95ئیعدامی 
ممافخوازیی   ی الوانی خۆڕاگر و کۆتمایی هێنمان بمه چۆکداهێنانی ئیراده ستی به به مه  لی کورد و به دژی گه  کۆماری ئیسالمی که

شمکیالتی  داوای کۆمیسمیۆنی ته  ی لهدا، وێڕای پشتیوان زێنه دڵته  ساته و کاره مین ساڵیادی ئه سیهه  له. نجام درا مان ئه که له گه
ی 11رۆژی   لمه 95ی  ی ژمماره وه کردنمه  سمته رجه مینی گشمتی و به نیشماندانی ماتمه  ت بمه باره حیزبی دیامۆکراتی کوردسمتان سمه

رۆژی   نممه بکه  و رۆژه ک و ئممه پمماڵ یممه  نممه نگیممان بخه ین ده کممه نگی کممورد ده خوێنممدکارانی بمموێر و پێشممه  ردانممدا، داوا لممه جۆزه
 . ی ئیسالمی اڵتی سێداره سه ده  یی و نا گوتن به وه ته ندی نه یوه هاوپه

 
 یی خوێندکارانی کورد وه ته تیی نه کیه ریی یه به ڕێوه ی به سته ده

 
 تاوی ی هه1051ردانی  ی جۆزه11

 
 1310نی  ی ژوئه1
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 "ێرانئ  كوردستانی  الوانی  كانی رێكخراوه  فدراسیۆنی"  یێندراوی راگه
 

                        
 
 
 
 

 هاباد مه  شاری  الوی كورد له 95  ئێعدامی  مین ساڵیادی ه١٨  ی بۆنه به
 
  تێ  دژ بمه جینایمه  دایمه  ستی هاباد ده مه  شاری  ئێران له  تكار و دیكتاتۆری جینایه  دا، رژیای1031  ردانی جۆزه  ی11  رۆژی  له
  و حوكاممه كاتێكممدا ئممه  رژیممم لممه. ئێعممدام كممرد  كوێركوێرانممه  حمموكاێكی  بممه  كمموردی  الوی 95ا و تیایممد  و شمماره ئممه  ڵكی خممه

 ....  واوی ته  هێشتا به  برد كه رێوه به  ی یه نامرۆڤانه
 
  ا بموو لممهرچاود بمه  چماالكیێكی  مان لممه كمه له گه  ئمازادیخوازی  ی وه و بزوتنمه  وه ر كوردسممتاندا بگرێتمه سمه  سمت بمه یتوانیبوو ده نمه

رژیمم و   بمۆ بموونی  جیمددی  ترسمیێكی مه  الو ببمووه  تاو كمرد بموو و هێمزی نگمه ته  واوی تمه  رژیایان بمه  كانی كوردستاندا و هێزه
  تی وایمه ته نه  ی وه بزوتنمه  لمه  وه كردنمه    تۆڵمه جیاجیما وه  ندین پیالنمی چه  رژیم له  ر بۆیه كوردستان، هه  له  كانی سته داروده
 .كوردستان  كانی شۆرشگێڕه  رۆڵه  و ئێعدامی  گرتن و زیندانی  دایه  ستی ده  تی تایبه  و الوان به  گشتی  كوردستان به  ڵكی خه

 
ر  ، همه وه كانیمه اڵتداران و مۆره سمه ن ده الیمه كوردسمتان له  ڵكی الوان و خه  ركوت و كوشت و بڕی سه  نها ئامرازی   ته ئێعدام وه

  نها بمه س تمه زاران كمه همه  چوو و تیایدا بمه رێوه به  رباڵوی به  كان به شار و ناوچه  ی زۆربه  كوردستان له  ی سێ مانگه  ڕی شه  له
  ئێعمدام و یمان بمه  كانی جوخمه  ی وانمه كوردسمتان، ره  ڵكی خمه  واكمانی و داوا ره  و ئمازادیخوازی  دیكتماتۆری  نا گموتن بمه  تاوانی
 .سترێژ ر ده به  درانه كران یان  وه ناره قه
 
  رژیامی  هماتنی  ، بمه ڵكی كوردسمتان بمووه ، خمه و شۆرشمگێری  و فیداكاری  ئازادی ویستی  ری نگه سه  وه كۆنه  ر له هه  هاباد كه مه

شموومدا   پیالنێكمی  رژیم لمه  ر بۆیه ران، هه داگیركه  كانێی ره ربه و به  خۆراگری  ری نگه سه  بووه  ئێران جارێكی دیكه  وتووی دواكه

http://rojpress.files.wordpress.com/2011/06/idamkurd.jpg


مەشخەڵی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان ٩٥  

 

 

52 
 

ردا  سه به  ئێعدامی  ورێز، حوكای ته  شاری  دادگا له  ناوی  شانۆیێ  به  دوای  ر كرد و له سه ست به ده  ی و شاره ئه  یێ  الوی ژماره
 .پاندن سه
 

  ڵكی بۆ خمه  ی و راستیه و ئهتۆمار كرد   بۆ خۆی  ی دیكه  شی ره  یێكی ره هاباد الپه مه  شاری  ی الوه 95و  ئه  هیدكردنی شه  رژیم به
وام  رده كمورد بمه  باتی خمه  ی بمێ كموره ده  و رژیامه ئه  وتن و رووخانی ركه ر و سه تا سه  لااند كه ت الوان سه تایبه كوردستان و به
  كمه  وه روون كمرده  ێكیموو الی ها بۆ هه روه و هه  و رژیاه كانێ دژ به ره ربه شۆرش و به  نه رابردوو تاو بده  تر له بێ و شێیگیرانه

 .قن رحه وا و به ره  لێكی كورد داواگه  ی وه ته نه  ی مافخوازانه  ی وه بزوتنه  داواكانی
 

  كانی تمه جینایه  و بماقی  تمه و جینایه ئمه  حكوم كردنمی ڵ ممه گمه ئێمران هاوكمات له  كوردسمتانی  الوانی  كانی رێكخراوه  فدراسیۆنی
  رانی داگیركمه  تی خۆیان بمۆ دژایمه  كانی ریزه  كا كه كوردستان ده  شۆرشگێری  الوانی  تێكڕای  ، داوا لهكوردستان  ئێران له  رژیای

 .ن كبخه رابردوو یه  كوردستان زیاتر له

 
 ئێران  ر و دیكتاتۆری داگیركه  مان بۆ رژیای رگ و نه مه

 كورد  لی گه  وای ره  باتی وۆ خه ركه سه

 
 ئێران  كوردستانی  الوانی  یكان رێكخراوه  فدراسیۆنی

 باتی کوردستانی ئێران ری سازمانی خه ماڵپه
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رز  هیدکران به شه  وه ن کۆماری ئیسالمییه الیه  له  هابادی که هیدکراوی مه الوی شه ٩٥یادی 
 گرین راده

 
 
 
 
 
 

  هابادی لمه الو و مێرمنداڵی مه 95هید کرانی  ڤاڵی شه ی هه وه اڵوبوونه تاوی به ی هه1031ردانی ساڵی  مانگی جۆزه 11رۆژی 
ر  وبمممه مه سممماڵ له 13. کانمممد تی راچڵه ژاند و ویژدانمممی مرۆڤایمممه موو سمممتانی ئێرانمممی شمممڵه ، همممه وه ن کۆمممماری ئیسمممالمیه الیمممه
ی  مێرمنداڵی ی ناوچمه الو و 95ڵی  کۆمه هیدکردنی به شه  ڵستاکارانی ژیان و شادی، دۆژمنانی ئازادی و دێاوکراسی به هه ر به
موو  همهکانیان و  ماڵمه ر دلمی بنه سمه  ریان خسته سه م و که ڵهاتووی و خه هه ی تازه ستێره ئه 95هۆی ئاوابوونی   هاباد، بۆنه مه
ر  ش هه ربۆیه یشتبون و هه گه نی قانوونی نه مه ته  ساڵدا بوو و هێشتا به ژده ژێر هه  نیان له مه ته  و الوانه می ئه رجه سه. لی گه
ر چاالکینوانمدنی  سمه کیش له یمه ڵگه وه همیچ به شمه کی دیکه الیمه  لمه. کان بموو دژی گشمت یاسما ئینسمانیه  سزادانێکیان، له  شێوه

 . بوو نه  وه ستی رژیاه ده و الوانه به سیاسی ئه
 
نێموان   ک لمه نیا جیاوازیمه تمه وان، نه لی ئه هژی گ و د  تی نامرۆڤانه سیاسه  رانی رژیای ئیسالمی ئێران نیشانیاندا که اڵم سه به

  ها نیشانیدا که روه هه  و رژیاه ئه. و بچوکیش نابینێ  وره نێوان گه  ت جیاوازی له نانه ڵکو ته نی دانانێ، به یه سیاسیکار و بێال
تی کۆشمتنی  دوو دا سیاسمهسماڵی رابمور 11کۆماری ئیسمالمی ئێمران . لی دا هیچ سنوورێک ناناسێ ناوبردنی گه کوشتن و له  له
رکوتکردن و ئمازاری  ک بمۆ سمه یمه هانه موو به همه  لمه  و رژیاه ئه. پێش  ستاندا بردۆته  تی له ئیراندا و به تایبه  ڵی له کۆمه به
 . کوژۆ کانی ستان ێک نه شاره  کێک له یه  له  گرۆ و رۆژ نیه رده ڵک وه مان که که له گه
 
تی سزادانی منمدااڵن  تایبه کان یاسای سزای کوشتن و به ته وڵه زۆری ده ره ی هه وکاتیشدا، زۆربه ئهنات  مرۆ و ته جیهانی ئه  له

سمێک  که کان، منماڵ به کگرتوه یمه وه   تمه ی نه ممه ی بڕیارنه گوێره بمه.  وه ته کانیاندا سمریوه ی سنووره چوارچێوه  مندااڵنیان له و مێر
نیا کماڕێکی  تمه تی منمدااڵنی بێتماوان، نه تایبمه سمزادان و کوشمتنی مممندااڵن، به. ڵ بمێسما ژێمر هژده  نی لمه ممه ته  وترۆ کمه ده

http://peshmergekan.com/kongire.php
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  یمه و بڕیارنامه پێمی ئمه  بمه.  تیمه اڵیه ڵکو دژی گشت نۆرم و پرینسمیپێکی ئینسمانی و کۆمه ، به یه رستانه په و کۆنه  مرۆڤانه دژی
ک  ر سمزایه همه. سمزا بمدرۆ... ڵی سیاسمی، کولتموری هتمد وکۆمهرۆ سیاسی، پێکهینانی کۆڕ ر بیر و باوه سه س له نابێ هیچ که

  ده.  یمه س ممافی پارێزگماری هه موو کمه چاو بکمردرۆ و همه دا ره رانه روه کی دادپه داگایه  بێ له رچاوگرتنی تاوان، ده به بێ له به
یشمتنێک و رێزێکیمان بمۆ ممافی  و همیچ تێگه  هیم بێگانه  الوه یان بمه و وتانمه  ئه  که  اڵتدارانی کۆماری ئیسالمی نیشانیان داوه سه

 .  مرۆڤ نیه
 

  وی کمه بمێ ه  ، بمهتمی پیماوان وژنمان، الوان و پیرانمی تایبه ڵکی بێتاوان و به کوشتن و ئیعدامی خه  رژیای ئیسالمی ئێران له
  لمه  و رژیامه ئمه.  وه هێشمتۆته ا نهر تۆمار بکمرۆ هیچمی تێمد سه بتوانرۆ تاوانێکیان له  ی که وه بێ ئه گۆڕێدابێ و به ک له داگایه

کانی ئاڵامانی هیتیێمری  ری مۆغول و نازیسته ڵ هێزی کاولکه گه نیا له ڵکی بێتاوان ته ڵی خه کۆمه باری کوشتنی به مێژوودا، له
گممرۆ و  ر ده وه  ڵک کممانی فاشیسممتی کممه مێتۆده  لممه  وه کرده ی گشممتی، بممه وه سممتاندنه ئه  تؤلممه  لممه  رژیاممی ئێممران. کممرۆ راورد ده بممه

ک تیموری  وه  ژێمر ئایمدیالۆژیای ئیسمالمی، کمه  ل ی، لمه تی گمه تیبمه کانی ئێمران و به سته ژیرده  وه ته ی نه وه تی تواندنه سیاسه
 .پێش  کار دۆ، گرتۆته شۆڤینیزمی فارس به

 
م  ڵمه قه دژی شمۆڕش له  و بمه  ێ تاوانبارهب تی رژیادا نه خزمه  رجێک له مه و به  س گۆمانیێکراوه موو که کۆماری ئیسالمیدا هه  له
و   زاران منداڵ و مێرمنداڵی ئێرانمی مێشکشموردوو کمردوه هه گرۆ و به رده ڵ وه ڕ و تێروریزم که مندااڵن بۆ شه  رژیم له. درۆ ده
رۆحی  ساڵو له. ێکی نیهکۆماری ئیسالمی دا منداڵ هیچ ماف  له. گرۆ رده ڵکیان لێوه ندامانی خێزانیشیان که دژی ئه  ت له نانه ته

 .هابادی، بڕۆخی ڕژیای کۆماری ئیسالمی ئێران  هیدی مه الوی شه 95پاکی 

 
 ی حدکا ی سوئید یاندنی کومیته شی راگه به

 
 1333نی  ی ژوئه0
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  و شاره هاباد له هیدی مه الوی شه ٩٥رزراگرتنی یادی  به
 
  
 
 
 
 
 

و  بییغی یمادی ئمه و چماالکیی تمه وه کۆبوونمه هاباددا، به الوی ممه 95هیدبوونی  ی شمه هسماڵ 03  هاباد لمه رمی ممه الوانی خوێنگمه
 . وه فایان نوۆ کرده یاانی وه یان په که ی شاره که ق کوژراوه ناحه  به  الوه 95کانی  ڵ ئامانجه گه رز ڕاگرت و له یان به هیدانه شه
هیدی  الوی شممه 95رز ڕاگرتنممی یممادی  ێامموکڕاتی کوردسممتان بممۆ بممهوازی حیزبممی د واڵنێرمان دوای بانگممه پێی ڕاپممۆرتی هممه بممه
و  بمه  و باخی سیسمه یوانان، یدانی حه کی سێئاشان، مه ڕه ت گه تایبه کان به که ڕه ی گه زۆربه  هاباد له ڵکی شاری مه هاباد خه مه
 . وه ته کتر کۆبونه وری یه ده  وان لهال  یه و بۆنه ی تراکت به وه و وێڕای باڵوکردنه بییغی کراوه چاالکیی ته  وه یه بۆنه
 

شار زیاتر   کانی ڕێژیم له تییه منیه ئه  جاوجۆڵی هێزه  ماه کشه ڕۆی ڕۆژی یه دوانیوه  کا که ده  وه واڵنێرمان باسی ئه ڕاپۆرتی هه
ڵیان  ، همه سمییان بینیموه نمد که هکی چ یه وه کۆبوونه  که  ندۆ جێگه هه  ت له نانه گرنو ته ڵکی ده خه  زۆر جێ بیانوو به  و له بووه

 . کردوه  که ڵکه خه  ری و بێڕێزییان به سه  ته کوتاوه
 

کانی ڕێمژیم  یمه تی منیه ئه  ئاشمان هێمزه کی سێ ڕه گمه  لمه  یانمد کمه کوردسمتان و کمورد نیموزی ڕاگه  بمه  و ڕووداوه تحاڵێکی ئه شایه
و  ڵک کردوه کانی خه یه و پیرۆزی ی کورد وه ته هیدانی نه شه  یان به تی وکایهو سو ڵچوون تێکهه  و شاره الوانی ئه  ڵ پۆلێک له گه له
مامی خموێن  حمه  سمه که 95و  ک کماتی ئێعمدامی ئمه کن، وه نمه یان ه کمه وه کۆبوونه  بمه  بێتوو باڵوه  که  یان کردوه وه یان ئه شه ڕه هه
و  ڵی نگمه ناوکانی هێان جه به  و جاشانه س له و دوو که وه وێته که ی لێ ده هک ڵکه ی خه وه کاردانه  شانه ڕه و هه ئه.  وه نه خه رۆ ده وه

الوێکمی   تحاڵه و شمایه ی ئمه وه پێی گێڕانمه و بمه کمه ڵکه ر خه سمه  کوتنمه ڵده شمایی هه م له سووڵ یه ، کوڕی ره شایی م له موحسین یه
 دواجار   که  و لووتی شکێندراوه توندی لێی دراوه  د هاتبوو، بهن ده لێیان وه  بییی که ناوی شێرکۆ سه به  و شاره رزشکاری ئه وه
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 . وه یان گواستۆته خۆشخانه بۆ نه
 

 .هاباددا زاڵ کردبوو ر شاری مه سه یان به تی منیه و ئه واو پۆلیسی کی ته زایه دا فه و ڕۆژه کانی رێژیم له هێزه  شایانی باسه
 

 1310ی جوونی 3
 

 

 
 

 ۆرم خوازانى ئەمرۆخوێن رێژانى دۆینێ و رێف
 
 
 
 
 
 

 حیسام ئەحمەدی
 

فەرمانممدارى شممارى «حەمیممد رەزا جەالیممى پمموور»ى هەتمماوى ئەو رۆژەیە کە لە الیەن  1031ى جممۆزەردانى سمماڵى 11رۆژى 
الوى کوردى تێمدا بموو کە بە تمۆمەتى بموونى پێوەنمدى لە  95مەهابادەوە ئاگادارییەک لە نێو خەڵکى ئەو شارەدا کە نێوى 

زۆربەى ئەو . ە کوردستانییەکانى دژبەرى کۆمارى ئیسالمى بە لەسێدارە و تیرباران مەحکووم کرابموون بماڵو کمرایەوەگەڵ هێز
الویمان بە  95دا دەسمتگیر کمران و بە بڕیمارێکى نامرۆڤمانە هەر  1031الوانە لە سەرەتاکانى مانگى خاکەلێوە و بانەمەڕى 
ادگاى بە نێو شۆرش کە لە الیەن تەورە ریشدارەکانى کۆممارى ئیسمالمییەوە مەبەستى لە نێو بردن رەوانەى شارى تەورێز و د

و بە بێ بوونى هەر چەشنە یاسا و رێسایەکى دادپەروەرانە ئیجازەى سمەپاندنى هەر چەشمنە حووکاێکیمان بە سمەر خەڵمک، 
ورممێ تیربماران کمراون، پێدرابوو، بە لە سێدارەدان مەحکووم و بە پێى هێندێک سەرچاوە بماس لەوە دەکرێمت کە لە شمارى 

بەاڵم هێنممدێکیش تەئکیممد لەوە دەکەنەوە کە لە شممارى تەورێممز حوکاەکەیممان بەرێمموە چممووە کە تمماکوو ئێسممتا ئەو شممتە بە 
 .ناروونى ماوەتەوە

 

http://lawandeutschland.wordpress.com/2012/06/06/%d8%ae%d9%88%db%8e%d9%86-%d8%b1%db%8e%da%98%d8%a7%d9%86%d9%89-%d8%af%db%86%db%8c%d9%86%db%8e-%d9%88-%d8%b1%db%8e%d9%81%db%86%d8%b1%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%89-%d8%a6%db%95%d9%85/hisam-ahmadi-2/
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تاران خەریکى خوێنمدن « تکنیکوم نفیسى«یەکێک لەو کەسانە بوو کە لە ئەنجوومەنى ئیسالمى«حەمید رەزا جەالیى پوور»
لە گەڵ چەنممد کەسممێکى تممر لە همماوبیرانى لە الیەن مەهممدى کەرووبممى و میممر حووسممێن مووسممەوى بە مەبەسممتى پاشممان  و

پەرەپێمممدان بە کمممارى فەرهەنگمممى رەوانەى کوردسمممتان دەکرێمممت و لە شمممارى نەغەدە نیشمممتەجێ دەبێمممت، یەکێمممک لە کمممارە 
ە نێممو دوو نەتەوەى کممورد و تمموورک کە فەرهەنگییەکممانى کە بە نمماوبراو دەسممپێردرێت سممازادنى تەفممرەقە و دووبەرەکممى ل

هەردووکیان لەو شارەدا نیشتەجێن و لەو کارەشدا بەداخەوە سەرکەوتن بەدەست دێنێت و بۆ ماوەى چەندین ساڵ لە نەغەدە 
و پاشان بە مەبەستى سمەرکەوتوو بموون لە ئەرکەکەیمدا پیشمنیارى چموون بمۆ مەهابماد و بموون بە فەرمانمدارى ئەو شمارە و 

لە کوردسمتان دەمێنێمتەوە،  1031تى کارووبارى سیاسى پارێزگاى سنەى  بۆ دیار دەکرێت و بەو شێوەیە تا سماڵى نوێنەرایە
جگە لە دارشتنى پمالن بمۆ سمەرکووت، قەتماڵ و « جەالیى پوور»ئەوەش دەر خەرى ئەو راستییەیە کە کارووبارى فەرهەنگى 

وە و لە تماوان و جینایەتمانەش کە بەسمەر کمورد لەو واڵتە یام، ئەشکەنجە و لەسێدارەدانى خەڵکى کمورد شمتێکى تمر نەبمو
هاتوون بێگوومان کەسانێکى وەک مووسەوى و کەرووبمى کە ئەو کمات بەرپرسمایەتى بەرزیمان لە حکوومەتمدا هەبموو رۆڵێکمى 

ان بخەیمنە تاوانەکانیماردەرانى ئەوکمات و اڵپەرە پمڕ لە بۆیە پێویستەئاوڕێک لە دەسمەاڵتدارەتى و بڕیم بەرچاویان بینیوە،
بەر دیدى راى گشتى و پێیان بڵێین کە ئەوانەى ئەمڕۆ خۆیان بە خەم خۆرى خەڵک و خوازیارى رێفۆرم لە ئێراندان هەمان 

نخۆست « بەتایبەتى مووسەوى کە لەو سەردەمەدا وەکتن،  31تا  91نایەتەکانى سااڵنى جەالدان و حاکاانى ئێعدام و جی
نە بماى دیموە و « ەکان لە ژێر دەستى ئەو دا تێپەڕ دەبوون، کەچمى وەک کمورد واتەنمىو زۆربەى نامەى قەتاڵ ویام« وەزیر
 .«نەباران

 
ئەگەر ئاوڕێممک لە مێممژووى دەسممەاڵتدارەتى کۆمممارى ئیسممالمى بممدەینەوە بۆمممان دەر دەکەوێممت کە لە دواى بەتممااڵن بردنممى 

ە بمۆ خۆسمەپاندن بە سمەر کۆمەڵگماى ئێمران دەسکەوتەکانى شۆرشى گەالنى ئێران لە الیەن تاقاێک ئاخوونمدى بیرتەسمک ک
دەستیان لە هیچ چەشنە جینایەت و کردەوەیەکى نامرۆڤانە نەپاراستووە، بە تووندترین شێوە لە هەوڵى سڕینەوەى تماک و 

کە مل کەچى ویست و داخوازەکمانى ئەوان د لە کوردستانى ئێران بەتایبەتى کۆى نەتەوەکانى ئێران بەگشتى و نەتەوەى کور
و کارەساتى قمارنى و قەاڵتمان و شمەڕى  1091فتواى جیهاد بۆ سەر خەڵکى کوردستان لە مانگى گەالوێژى !. وونە دراوەنەب

 هتد ...ونەورۆزى خوێناوى شارى سنە  سێ مانگە و
 

بە کمۆمەڵى چماالک وانمانى تەکمان کە بە سمەردەمى ئێعمدامى  33دەهەى چاون لەو جینایەتانە، بەتایبەتى ناوونەیەکى بەر
یاسى و ئازادى خوازانى ئیرانى و بەتایبەت الوانى کوردستان، لە الیەن تەورە ریشدارەکانى کۆممارى پەت و سمێدارە دێمتە س

کە بەرچاوترینیمان لە .ئەژمار، لەو سااڵندا گەلێک جەنمایەت و قەتماڵ و یمامى بەکمۆمەڵ لە کوردسمتان هماتوونەتە ئماراوە 
بمممادبوون، ئەوەش دەرخەرى ئەوەیە کە الوان بەگشمممتى و الوانمممى کمممورد الوى کممموردى شمممارى مەها 95گمممولیە بممماران کردنمممى 
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بەتایبەتى وەک هێزێکى ئەکتیو و چاالک لە بەرابەر سەرەرۆیى و جینایەتەکانى ئەو رێژیاە لە تێکۆشمان سمڵیان نەکمردووە 
 .و هەمووکات وەک زەنگێکى مەترسیدار بۆ سەر دیکتاتۆرییەت هاتوونەتە ئەژمار

 
ەڕ بمموونى نزیممک بە سممێ دەیە بە سممەر گممولیە بمماران کردنممى ئەو پممۆلە الوەدا تێممپەڕ دەبێممت و رێممژیم ئێسممتا و دواى تێممپ

بەشمێوەیەکى بەرچمماو  پەرە بە جینممایەت و کمردەوە نامرۆڤانەکممانى دەدات بەاڵم زۆر جممار تمماکتیکى تمر بممۆ بەالڕێممدا بردنممى 
ان کە خەڵکمى ئێمران بەگشمتى و گەلمى کمورد لە بۆچوونى خەڵک بەکار دێنێت بۆیە بەشێک لە خەڵک ئێستاش لەو باوەڕە د

کوردستانى ئێران بەتایبەتى شارەزائییان بە نسبەت کردەوە دزێمو و نامرۆڤانەکمانى ئەو رێمژیاە نیمیە و ئەوەش بمۆتە رێگما 
ى خۆشکەر بۆ بەردەوام بوونیان لە جینایەت خولقاندن، بەاڵم بەبرواى من خەڵکى ئێمران و کوردەکمانى ئەو واڵتە بەتمایبەت

زیاتر لە خەڵکانى تر لە کردەوە و جینایەتەکانى ئەو رێژیاە شارەزاترن هەر بۆیەش و بۆ بەرپەر  دانەوە و بەربەرەکانى 
و تێکۆشان لە بەردەوامن و تەنانەت بۆ رزگار بموون لە دیکتماتۆرییەتى کۆممارى ئیسمالمى لە دانمى بەنمرخ تمرین سمەرمایەى 

بۆ سەلاینەرى ئەو راسمتییەش . هەر ئەوەش بۆتە هۆى وەزاڵە هێنانى رێژیمناکەن  ژیانیان واتا گیانیان سڵیان نەکردووە و
کوردستانى ئێران بدەینەوە کە هەر لە سەرەتاى هاتنە سەرکارى باتى رزگارى خوازى گەلى کورد لە دەتوانین ئاوڕێک لە خە

وەکمان و یەک لەوان نەتەوەى کوردبموو، کۆمارى ئیسالمى و لە یەکەم هەنگاوەکانى ئەو رێمژیاە بمۆ زەوت کردنمى ممافى نەتە
هەر ئەو سیاسمممەتە چەوتەش واى کمممرد کە کوردەکمممان کەوتمممنە بەربەرەکمممانى لە گەڵ ریمممژیم و کوردسمممتانیان لێکمممردن بە 

 .سەنگەرێکى لە گیران نەهاتوو لە راستاى دەستەبەر کردنى مافە رەواکانیان
 

ێک تماکتیکى چەواشمەکارانە سمەرنجى خەڵکمى ئێرانیممان بە کۆممارى ئیسمالمى و کەڵمک وەرگمرتن لەهەسمتى مەزهەبمى و هێنمد
الڕێدا برد بۆ ماوەیەکى بەرچاو، بەاڵم ئەوە راستییەکى حاشا هەڵنەگرە کە  خەڵکى ئێران بەگشتى شۆرشیان لە پێناو بینا 

ەموو الیەکمى کردنى دەسەاڵتێکى دێاوکراتیک کە بە هیاەت و تێکۆشانى هەموو پێکهاتەکانى واڵت و لە هەمانکاتدا مافى ه
خوونمدى تێدا پارێزرابێت، نەک قوربانى لە سەرجەم پێکهاتە و نەتەوەکمانى ئێمران و دەسمکەوتەکانى لە الیەن تاقاێمک ئا

، بەالم لە گەڵ هممماتنە سمممەرکارى ئەو رێمممژیاە، ئاخوونمممد و تەورە ریشمممدارەکان چەقممموو بیمممر تەسمممکەوە بە تمممااڵن بچمممێ
و پاشان بە نێوى ئایین و ئیسالمەوە دایانن بە تاقاێک جەالدى خوێن رێژ بمۆ  شەمشیرەکانیان لە ژێر حەباکانیان حەشاردا

 .…هەڵگیرساندنى شەڕێکى ئایینى بە نێوى جیهاد و
 

خەڵکمى ئێمران، لە عدامەکانى چماالک وانمانى سیاسمى و بە یەکێک لەو سااڵنەى کە زۆرترین رێژەى ئێ 31تا  1033سااڵنى 
رى ئیسممالمى دێممتە ئەژمممار، ئەو سممەردەمە کەسممانێک بەرێمموەبەر و بڕیممار دەرى ئەو مێممژووى تەمەنممى پممڕ لە جینممایەتى کۆممما

تاوانانە بوون کە ئەمڕۆ بەرابەر بە خەڵک ژێستى خوازیار بوونى رێفۆرم و کۆمەڵگایەکى خەڵمک سماالرن و بەرابەر خەڵمک 
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راسمتیدا کۆممارى ئیسمالمى هەر وادەنوێنن کە کەسمێک نیمیە لە وان زیماتر خەمخمۆر و ئمازار هەڵگمرى خەڵمک بێمت، بەاڵم لە 
لەسەرەتاى هاتنە سەر کارییەوە هیچ کات و بە هیچ شێوەیەک خۆى لە کوشت و کوشتارى خەڵک نەپاراستووە و ناپارێزێت، 

 .رەنگە شێوەى تر بەکار بێنێت بەالم هیچ کات بیرى خزمەت کردن بە خڵک لە جێگاى جینایەت کردن دانانێت 
 

 دێاوکراتی کوردستانی ئێرانتی الوانی  کیه ری یه ماڵپه
 

 1311نی  ی ژوئه3
 

 

 
 

لی  گه  ت به خیانه  سوێندمان خواردووه  ، ئێمه”ک -ژ “ی  له کوو کۆمه وه: هاباد الوی مه ٩٥
 ین که نه کورد

 
 
 
 
 
 
 

 لمه  ، که بووه 33کانی  ساڵهگیراوانی سیاسیی   کێک له کادری دێرینی حیزبی دێاۆکراتی کوردستانی ئێران، یه شی ڵه قاسم که
نمد  ی شماری ورمێمدا هاوبه ندیخانمه ی به رگه سمه سبه ئیعمدام کمران، لمه ده  وه ن رێژیای ئێرانمه الیه له  هاباد که مهالوی  59ڵ  گه 

 . الوه، بۆ کوردستان میدیاى باس کرد 95و  ڵ ئه گه رهاتی خۆی له سه ناوبراو به. بووه
 

ی شارى "ل نزه ئه"ی  ناوچه  ربه ی سه" کووره"، گوندی  گوندی ئێاه  له  ی که وه ر ئه هب تاوی له ی هه 1031ساڵی : شی ڵه قاسم که
کانی حیزبمی دێامۆکراتی کوردسمتانی  فرمانمده  کێک لمه یمه  خوێنمد، کمه رسم ده ورمێ ده  بوو، له ندی نه ی ناوه ورمێ، قوتابخانه

  نمدیم بمه بووڵ کمرد و پێوه م قمه و پێشمنیاره م، من ئه ز  بکهمن کرد هاوکاریی حی  داوای له "بدی ت یه ییساه"ناوی  ئێران به
 .ندامی حیز  ئه  رمی بووم به فه گرت و به  وه حیزبی دێاۆکراتی کوردستانی ئێرانه

http://rojpress.wordpress.com/2012/05/31/59-kurdish-youth/qasimkeleshi/
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 کاراکان   کێک له یه  من سپارد که  رکی به ندۆ ئه دا بوو و هه ناوچه  شکیالتی حیز  له رپرسی ته به "بدی ت یه ییساه"کاک 
 .بوون  وه رگه حیزبی دێاۆکراتی کوردستانی ئێران و پێشاه  ندیدار به ی پێوه و نووسراوه  دنی هێندۆ وێنهچاپ کر

 
ر  سه سبه ده "سنجی"ناوی  گوندێکی به  ل بووم له نزه بۆ ئه  وه ڕانه رێگای گه  ورمێ چاپ کردن، له  م له و وێنانه من ئه  کاتێک که

 . الی منه ی حیزبی له ڵگه به  وت که رکه کرام و پاش پشکنینیم ده
 

موو لێمدان و  و همه ڕای ئمه ره دا سمه رگه سمه سبه ده  وۆ ممن لمه ی ورممێ کمرام، لمه ی گرتنگمه رگه سمه سبه ر و راپێچی ده سه سبه من ده
نێمو شماردا   هوێمدا منیمان لم   له کموۆ کێشماوه  م لمه و وێنانمه پرسمیم ئمه نا و لێیمان ده هیچ شتێک دانمه  من ددانم به  نجه شکه ئه
یمدایان کمرد و  کانی بمۆ ممن چماپ کردبموو په وێنمه  کمه  گره و وێنمه کۆتاییدا ئمه  تا له بيناسێنم، هه  كه گره تا وێنه ڕاند هه گه ده

انی ک فرمانمده  کێک له ، یه"شی ڵه م که ره که"هید  هاوڕێی شه  گره و وێنه ئه  ی که وه ر ئه به ناسێت  له ئایا من ده  لێیان پرسی که
بوو و  گر ئاشمکرا نمه ر حماڵ وێنمه همه به. ناناسم  سه م که مامی من بوو، گوتی من ئه  حیزبی دێاۆکراتیکوردستانی ئێران و کوڕه

 . کردووه س باس نه م الی که گره و وێنه تا ئێستا ناوی ئه منیش هه
 
بیمانووی کمورد بموون و   گشمتی بمه ار و خوێندکار بهندبوو، کاسبکار، شوان، کرێک ی سه ره کوردستان په  تن له دا گر یه و ماوه له
 . ندیخانه به  خرانه گیران و ده حیزبی دێاۆکرات، ده  بیانووی نزیک بوون له  ت به تایبه به
 
 
 
 
 
 
الوی  95  وانممه ی ورمممێ و گوتیممان ئه رگه سممه سبه ده  سممیان هێنایممه که 95ی رۆژی، 1031ی سمماڵی  مه شممه ی ره13رێکەوتممى   لممه
سمااڵن بموو،  03سماڵ و 13نیان  ممه سمیان ته نیا دوو که دا تمه الوه 95و  نێمو ئمه  لمه. ر پرسمی کمورد گیمراون سه ادن و لههاب مه
ویش  ئمه  بوو کمه رتایی همه وانيش خوێنمدنی سمه کێک لمه سماڵ بموو و یمه 19تا  همه 11نێوان   نیان له مه موو ته هه  وانی دیکه ئه
 .ڤان و رووناکبیر بوون خوێنده  گشتی نى ديكه بهوا تیی خوێندبوو ئه الیه رسی مه ده
 
 . ئاشنا بووم  الوه 95و  ڵ ئه گه ندۆ ناسراو بووم، له دا بووم و هه رگه سه سبه ده  ی دوو ماند من له ماوه  ی که وه ر ئه به له
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انی حیزبمی دێامۆکراتی کوردسمتانی ک فرمانده  کێک له یه” س ند بێکه مامه“: ردانم، گوتیان سه  ی من هاتنه ماڵه بنه  کاتێک که
هاباددا  ممه  خمزم و ئاشمنای ممنن، لمه  ندێكيان الو كه هه 95تی،  ماڵاان و گوتوویه  هاباد، هاتۆته ڵکی شاری مه ئێران و خه

 . ترسی دایه مه  گیراون و راپێچی شاری ورمێ کراون و ئێستاش گیان له
 
نمدامی حیزبیمی دێامۆکراتی کوردسمتان  شمێكیان ئه به  یی که وه ته رسی سیاسی و نهر پ سه له  الوه 95و  ئه  م من زانیم که و ده ئه

زموونی  ئمه  سی به و کات هێندۆ که ئه.  الوه 95و  رجی ئه م و هاوخه هاوخه  بەدوا من بووم به  وه ئێران بوون گیراون، ئیتر له
  بمی بمه ده  وانمه ڵ ئه گمه تمۆ چیمۆن له": منیان گوت  بوون، به نهسانێکی خۆشناو  که  بوون که دا هه رگه سه سبه ده  ری ورمێ له ڤه ده

  شۆڕشگێره  الوه 95و  ڵ ئه گه و له  و قسانه ئه  دایه اڵم گوێم نه به ".ترسین سانێکی باش نین و جێگای مه که  وانه رج  ئه هاوخه
 .هاوڕۆ  بووم به

 
 . وه گێڕایه رهاتی خۆی بۆ من ده سه کێک بوو و به ناان یهوت ، جێی خه"مال که"ناوی   به  و الوانه کێک له ڵ یه گه له
 
سموێندمان   وه پێکمه" ژ ممم ک" ی ڵه ندامانی کۆمه کوو ئه تی وه کوردایه  گداری به مه ساان بۆ ئه که 95ر  هه  ئێاه": یگوت ماڵ ده که

  ش که وه و ئه  تی بووه پێناو کوردایه له  که  که گیرانی ئێاه شانازییه. ین که کدی و هیچ کوردێک نه یه  ت به خیانه  له  خواردووه
ت  کموو پێویسمت خزممه مانتوانی وه و نه  مه ناان هێشتا که مه ته  که  یه وه ڵکوو ئه کوژن به باان  که  نییه  وه دات ئه من ئازارمان ده

 ".ين مان بکه که وه ته نه به
 
 
 
 
 
 

   الوه 95و  ڵ ئه گه وت رۆژ له و حه 1ی دوو ماند  من ماوه": هاتی خۆیدا گوتی ر سه ی به وه ی گێڕانه درێژه  شی له ڵه قاسم که
 ئێاه زياتر   ناسی و زانیم که کترییان  ، یه رگه سه سبه هاتنه ده ردان ده کاناان بۆ سه ماڵه بنه  ی که وه ند بووم و پاش ئه هاوبه
 .ڵ بوون ڵ من تێکه گه من زیاتر بوو و زیاتر له  به بڕوایان  دواوه به  وه له. ک هاوبیر و هاوهزرين ڵ یه گه له
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مان پمێ  کایمه  بوو ی زینمدان و تۆپێکامان همه وشمه حه  چوونمه ده  رۆژ کمه  ڕانمد و بمه په دا تمێ ده رگه سمه سبه ده  و و رۆژمان لمه شه
کماک ": شموێنک دانیشمتین و گموتی  ووینمهچ "د ماه یدمحه سمه"ناوی   به  و الوانه کێک له ڵ یه گه کردندا له  کاتی کایه  کرد، له ده

و   وه کردينمه کتر دووريمان ده یمه  و له  وه ره ده  بردينه يان ده  مدا بینیم که که ونه خه  ، له ونێک ناخۆشم دیوه و خه مشه قاسم من ئه
 ." وه نه ێک دوور بخهل  ئێاه  ترسم که دا، من زۆر ده ده تيى منت نه اڵم یارمه ، به کرد تۆ ده  من داوای هاریکاریم له

 
و   دایمه  بیمری ئێموه  لی کورد لمه و گه  که ت مه ، خۆت ناڕاحه ون شتێکی خورافییه خه  ده، رۆش بووم و گوتم، گوۆ مه په  من به
 .مێک دڵی خۆش بێت كه  و ئاخاوتنانه ئه
 
کان و  زیندابانمه  کاتێمک کمه. ستی ممن ده  دایهکانیان  له لوپه موو که وانیش هه موویان بانک کران و ئه چوو هه ى پێ نه نده وه ئه

  ، گومانیان له یه من هه  واویان به ستی من و بڕوای ته ده  ته کانیان داوه له لوپه وان که ئه  دیتیان که  رگه سه سبه ستان ده ده کاربه
ناسم و بمۆ چمی بڕوایمان  وان ده همن چیۆن ئ  کجار زۆریان بۆ من هێنا که وۆ گوشارێکی یه له. ڵگرت و منیش باند کرام من هه
نی ممنن و بۆیمه  ممه سمانێکی پماک و هاوته که  وانمه نیا گموتم ئه گوت، ممن تمه وتۆم نمه اڵم من همی  شمتێکی ئمه ، به یه من هه  به

 .ڵیان بووم تێکه
 
بوو و  دلێانمدا نمه  رس لمهئاوورانی رێمژیم تم ر مه مبه هه کانیاندا هیچ کات له ئاخاوتنه  ترس و بوێر بوون، له نه  و مرۆڤانه ئه
ناوی  بمه  و الوانمه کێک لمه یمه  رپرسمان بمه به  کێک لمه فی خواردنمدا بمووین و یمه سمه  رۆژێکیمان ممن لمه. کمرد ی خۆیانیان ده قسه
 دا بمم و بڕوایه من له  کاتێک که": اڵمدا گوتی وه  ، ساڵح له"کانی تۆ واتادارن ی و قسه که ی زیادی ده تۆ قسه": ی گوت"ساڵح"
  وه ، لمه ئێمره  هاتامه ده بمووم و نه ند ده هاباد بێ ده مه  وێنین من له ری خۆمان دانه ین و سه بکه  دڵی خۆمان قسه  نابێت به  که

ها  روه همه. ین کمه ی خۆممان ده وه تمه نه  رگری لمه موو کاتێمک بمه ر شموێنێک و همه همه  لمه  سموێندمان خمواردووه  ئێاه  که  دڵنیا به
دانپێمدانانی   بین و به ده  الوه 95و  ر ئه هه  ئێاه. پێی خۆش بێت  دڵی ئێوه  ، شتێک ناڵێن که الوه 95م  ئه  بن ش دڵنیا وه له
لی  ر گمه مبمه هه له  ئێامه  که  گرینگه  وه ڵکوو ئه ، به گریند نییه  ، مردن بۆ ئێاه ستی ئێوه ده  وێته ناکه  سێکی دیکه هیچ که  ئێاه

هاباد  ممه  نیا لمه ، تمه کوشمتووه سمێکاان نه که  ، ئێامه کردووه کماری خراپامان نمه  اڵم ئێاه به. بین بێژ  ستگناس و را مه خۆمان ئه
  ، کمه ر کمردووه سمه سبه كاندا ده تی له حیزبه ندامه تی ئه تۆمه  تان به ، و ئێاه شداریاان کردووه ش به و ئێاه  بووه رێپێوانێک هه

 "زیندان   لی کورد بخرێته کرۆ تێکڕای گه کانن، ده ندامی حیزبه نی ئێران ئهکوردستا  لی کورد له گشت گه  وایه
 

ڵ کمرد و پاشمان  گمه لێک خراپیمان له وتێکی گمه ڵسموکه کی زۆریمان کمرد هه یه نجه شمکه یان برد و ئه"ساڵح"  و ئاخاوتنه پاش ئه
ن و  کمه ده  نجه شمکه ن و ئه بمه ده  ئێموه  کێک لمه یمه ر رۆژێمک وا نابێمت، همه  سماڵحم گموت کمه  منیش بمه.  الی ئێاه  وه ڕاندیانه گه
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ل و  گمه  پارێزگماری لمه  رکی ئێامه ئمه": و گموتی کمردن بپمارێزن، ئمه  قسه  ندێک خۆتان له هه. خن كار ده شتان له ندامانی له ئه
 ." مانه که وه ته نه
 
  کانی ئێسمتا شمتێکی زیماتر لمه ، مرۆڤه وه مه که ده  الوه 95و  یشتن و تێهزرینی ئه تێگه  بیر له  ساڵ من که 15راستی پاش   به
   وێته که کان ده گیانی مرۆڤه  کاتێک که. تی بوو تایبه  الوه 95و  ئەوان زانابوون و شۆڕشگێڕ بوونی ئه. ن وان ناکه و کاتی ئه ئه

کان  وه لێپرسینه  وان له اڵم ئه به. ۆیخۆی نیشان بدات بۆ پاراستنی گیانی خ  ک له رمییه دا نه وڵ ده ک هه یه شێوه  ترسی، به مه
باتمدا مماوم و قۆنماغی جۆراوجمۆر و دژواری  خه  من لمه  ئێستاش که.  وه کشانه ده نگاوێکیش نه دارانی رێژیادا هه ر رایه مبه هه له
 .ووموان فێر ب من له  که  یه و ئیاان و خۆڕاگرییه هۆی ئه  ، به دا چێشتووه ساڵه03و  ی ئه ماوه  باتم له خه
 

بممۆ   الوه 95و  ئاوور همماتن و گوتیممان ئممه نممد مممه دا بممووین، چه رگه سممه سبه ده  س لممه کممه 53ی  دوایممین جممار نزیکممه  رۆژێکیمان کممه
 .بن  یانی ئاماده به رله ی سه3کاتژمێر 

 
 
 
 
 
 

کماتژمێر   وانیش لمه ئمه. کمرد مان ده دانیشمتین و قسمه  وه یانی پێکمه تا بمه همه  کما، ئێامه ڕوانیان ده ئیتر زانیاان   شتێک چاوه
نیا  تمه  سمه که 95و  لمه!!.  وه ڕێینمه ئیتمر ناگه  یمانگوت ئێامه ستيان به ماڵئاوایی له هاوڕێکانیمان کمرد و ده ودا ده شه کی نێوه یه
  مردنیمان پێموه و ره نگی رێگای چوون بمه ستابوون و ره راوه  وه رزه کی به یه وره  به  وانی دیکه خوارۆ و ئه  سێک فرمێسکی هاته که

بمۆ   ئێامه: کیان گموتی گریمان و یمه ده  بوون که و کاتیش دوو برا هه یانی دوا ماڵئاواییان کرد، ئه به  رله تا سه هه. بوو دیار نه
رانیامان  نیگمه  وه شمه کی دیکه الیمه ، له وه بینینمه نه  ئیتمر ئێموه  گمرین کمه ده  وه ڵکوو بمۆ ئمه بامانکوژن، بمه  نگه ره  ناگرین که  وه ئه
ی  بمزه  ش بمه سمی دیکمه که 93. ین مان بکمه کمه له گه  تی زیماتر بمه خزممه  کمه  ماوه ستدا نه ر ده به مان له وه ئیتر کاتی ئه  یه وه ئه

 .وتن ڕۆ که رگ به و رێگای مه ره به  وه شانازییه  نین و به پێکه
 
 ئیعدام   وه ی ماهابادیان پێکه الوه 95و  ئه  ان گوتم کهردانیان کردم و پێی م سه ماڵه ک بنه یه وانیان برد و پاش ماوه ئه
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 . کردووه
 
رێنییان  ییمدا رۆڵێکمی ئمه وه ته باتی نه خمه  یتموانی لمه کێکیان ده ر یمه همه  م کمه کمه الوی واڵته 95چۆن   ی که ژاره م و په و خه ئه
  تر هەر زێن مووی دڵتمه همه  رێک بێمت، لمه ەیتموانی رێبمهمبوو د ریان همه سه من له  ی که و ناسینه وان به ک له ر یه بێ، یان هه هه
دوای   له  ک ساڵ که ی یه ماوه  له. خ دۆزه  من کرده  ژیانیان هێنا و ژیانیان له  یان هاوڕێم بوون، بردیانن و کۆتاییان به 95
همیچ زمانێمک ناتوانێمت   کمه  زێن بموو دڵتمهها ژانێکمی  بوون بۆ من وه  وه کانی کاتی پێکه رییه وه بیره  وه زینداندا مامه  وان له ئه
 .سفی بکات وه
 
 
 
 
 
 
 

ی  تۆڵمه  هێمزی بێسمتوونی حیزبمی دێامۆکرات لمه  یاندم که ردانی من، پییان راگه سه  م هاتنه ماڵه بنه  کى ديكه که یه دوای ماوه
و   وه ته زیندوو بوونه  و الوانه ئه  رد کهستم ک ، من بە بیستنی ئەو هەواڵە هه نجام داوه ڵیاتیان ئه مه یه 95دا،  الوه 95و  ئه

 .الم دانیشتوون  ئێستا له
 
هاباد بوو  ڵکی مه وان خه کێک له یه  که  رگه سه سبه یان هێنان بۆ ده ر کرد و ده سه سبه یان ده سی دیکه ڵێک که دا کۆمه یه و ماوه له

کموو یادگماریی بمۆ  من با وه  به  بیده  جێ ماوه  وان به ر شتێک له گه ئه: یگوت ده  سه و که هاوڕۆ، ئه  ڵیدا بووم به گه و منیش له
  یادگاری بۆ  بوو به کرد و شتێکیان پی نه  ئێاه  نیا ماڵئاواییان له وان ته اڵمدا گوتم، ئه وه  ، له وه تا الی من باێنێته تاهه هه
 . ی بە جێ بێڵن ئێاه
 
ڵ  گمه باتی خمۆم له ر رۆژێمک خمه هاباد، همه ی ممه الوه 95و  هاوڕێیمانی ئمه  هکێک لم یمه "شی ڵه قاسم که"کوو  کۆتاییدا من وه  له
وان  یانبوو، ئمه همه  کمه  سمت و خۆڕاگرییمه و هه بمڕوای ممن ئمه  نێمو دڵمی منمدا زینمدوون و بمه  وان لمه م و ئمه که ش ده دابه وان ئه
 .شدان ییدا به وه ته باتی نه له خه  زیندوو رادەگرێت و  تایه تاهه هه
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 ر دڵی من گران  سه له  ی که وه اڵم ئه مانکوژۆ به بێ ده تی هه رفه ر کاتێک ده هه  که  و ئاشکرایه  یای ئیسالمیی ئێران دوژمنهرێژ
 .کوژێت کان ده موسڵاانه  نێو ئیسالم کورده  و به ئه  که  یه وه دۆ ئه

 
کانیان  ن و بۆ ئامانجه که بیر نه  له  الوه 95و  ێنی ئهکانی داهاتووش هیچ کات خو وه و نه  الوانی واڵتی ئێاه  من هیوادارم که

 .ن که ، درێغی نه لی کورده ستیی گه ربه ها سه روه رزگاریی کوردستان و جێگیر بوونی سیستاێکی دێاۆکراتیک و ئازاد و هه  که

 
 1311نی جووی 1: ڕێکەوتی  -  کوردستان میدیاماڵپەڕی : سەرچاوە

 
 

 
 

 مەهابادیادی کۆمەڵكوژی الوانی 
 
 
 
 
 
 
 

الوی کموردی خەڵکمی شمماری مەهابمادی رۆژهەاڵتمی کوردسمتانە کە لەالیەن ڕژیامی ئیممرانەوە بە  95سماڵڕۆژی تیربمارانکردنی 
کمورد کە زۆربەیمان لەتەمەنمی الویەتیمدابوون،   95ی هەتماوی،  1031جمۆزەردانی سماڵی    ی11ڕۆژی . کۆمەڵ تیرباران کران

. سمتگیر کمران و بمۆ زینمدانی ئمورمییە گوازرابمونەوە هاباد، ده و کاتی ممه رمانداری ئه ی پوور، فهالی زا جه میدڕه بەفەرمانی حه
بموو، لە دادگمایەکی شماراوەدا حموکای تیربارانکردنایمان بەسمەردا  وه  سماڵییه 03ژێر  زۆربەیان تەمەنیمان لمه  و کەسانە کە ئه
 .پا و لە تەورێز تیرباران کران سه
 

الوی کوردی خەڵکی شاری مەهابادی رۆژهەاڵتی کوردسمتانە کە لەالیەن ڕژیامی ئیمرانەوە بە  95ردنی لە ساڵڕۆژی تیربارانک
 ی  1031جۆزەردانی ساڵی    ی11ڕۆژی  خەم وپەژارە لەدڵی هەموکوردێکی دلسۆزا دوبارە دەردەکەوۆ.کۆمەڵ تیرباران کران

http://www.kurdocide.org/Detail.aspx?id=72&LinkID=10
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 کورد کە زۆربەیان لەتەمەنی الویەتیدابوون،  95هەتاوی، 
 

 .ستگیر کران و بۆ زیندانی ئورمییە گوازرابونەوە هاباد، ده و کاتی مه رمانداری ئه الیی پوور، فه زا جه میدڕه انی حهبەفەرم

بموو، لە دادگمایەکی شماراوەدا حموکای تیربارانکردنایمان بەسمەردا  وه  سماڵییه 03ژێر  زۆربەیان تەمەنیمان لمه  و کەسانە کە ئه
  .پا و لە تەورێز تیرباران کران سه
 

لەوانە یەتما ممووەفەقی، نەجماتی ممامیێ و . سماڵی بموو 11هەندۆ لەو الوانەی کە تیرباران کمران تەمەنیمان لە ژێمرەوەی 
 .کوڕێکی بنەماڵەی نەبی چاالکی

 
هاباد و  قز، كرماشمان، ممه ، سمه كانی سمنه شماره  دان کمورد لمه سمه  بمه 1030تا  همه 1091كانی  نێوان ساڵه  جێی ئاماژەیە له

 .کران ەالیەن ڕژیای ئێرانەوە بەکۆمەڵ کۆلەبارانورمێ ل
 

 تا ئێستاش، سیاسەتی لە سێدارەدانی کوردان لەالن ڕژیای ئێرانەوە پەیرەو دەکرێت و لە چەند ساڵی ڕابردوودا
 

ر،  گمهمان رزاد که ین خمزری، فمه نی، ئێحسان فەتاحیمان، حوسمه مه سیح یاسه میر، فه ت ده ن حیکاه سه گیراوانی سیاسی کورد حه
 .ریان، لەالیەن ڕژیتای ئێرانەوە لەسێدارە دران یده حه لی کییی و یه رهاد وه مهولی، فه له شیرین یه

 
گیراوی تری سیاسی کورد ئێستا سزای لەسێدارەدانیان لەسەرە و مەترسی جێبەجێکردنی ئەو سزایانە  13هەروەها زیاتر لە 

 .لە ئارادایە

 
 1311ی نوامبری 10: ڕێکەوتی  -  (چاک)  وه ی کوردۆسایدهرێکخراوی چاودیڕماڵپەڕی : سەرچاوە
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 دادگای نامرۆڤانەی کۆماری اسالمی ایران
 
 
 
 
 
 
 

 سۆران کرباسیان

 
حکمممومەتێکە کە بنەماکمممانی هەر لە سمممەرەتاوە لە سمممەر نمممایەداڵەتی، جەنمممایەت، تێڕۆریمممزم و  "جاهممموری اسمممالمی ایمممران"

ادگای نێونەتەوەیی میکۆنمووس ئەم حکمومەتەی بە سیسمتەمێکی جەنایەتکمار لە بەرواری هەر چەند کە د. دیکتاتۆری دامەزرا
بەاڵم نیشانەکانی جەنایەت و کردەوەی تێڕۆریستی هەر لە مانگە سمەرەتاییەکانی  (٢) ی زایینی پێناسە کرد،٢٥٥٧ی ٤ی ٢١

ر کەوت کە لەو زەمەنمممدا لە الیەن ڕێکخمممراوی نەتەوە یەکگرتووەکمممان و زلهێزانمممی بە ڕواڵەت ژیمممارەوە ئەم حکمممومەتەدا دە
ڕووی دابمموو و زۆریممنەی ئێتنیممک گممرووپە  شۆڕشممێک بممۆ ڕووخممانی هەتاهەتممایی سیسممتەمێکی راسیسممتی. بێممدەنگی لممێ کممرا
 .، خۆیان بۆ بەدیهاتنی مافەکانیان ئامادە کردبوو"ایران"جیاوازەکانی نێو 

 
مممافی ئێتنیکممی لە الیەن حیممز  و ئێییتممی کۆمەڵگمماوە لە چوارچێمموەی ئەو کۆنوانسممیۆنانەدا گەاڵڵە کرابمموو کە کۆمەڵگممای 

لە ڕوانگەی دەقە ئایینییەکان و پەرتمووکی پیمرۆزی  "طهران"نێونەتەوەیی بە فەرمی ناساندوون، بەاڵم دەسەاڵتی حاکم لە 
بە فەرق و جیاوازییەکانی کۆمەڵگما لە ڕووی زممان، ئمایین، هەسمتی هماوبەش،  ەوە دەیڕوانییە جەماوەری واڵت ودانی"قرآن"

 .هتد نەهێنا …پێشینەی هاوبەش و
 

ەکان و قەڵەمبەدەستانی سەر بە حکومەت هەوڵیان داوە "پان ایرانیست"، ئێییتی پارس، "طهران"سەرەڕای ئەوەکە دەسەاڵتی 
ەروبەندە بشمێوێنن، بەاڵم حیمز  و ڕێکخمراو، ئێییمت و مامۆسمتایانی تا لە ڕێگەی مێدیای جۆراوجۆرەوە ڕاسمتییەکانی ئەو سم

 دا سوور بوون و داواکارییەکانی ئێتنیکی خۆیان لە "ایران"ئایینی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە سەر مافی ئێتنیکی کورد لە 

file:///C:/Users/Mendo/Desktop/59.docx


مەشخەڵی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان ٩٥  

 

 

68 
 

 .ژێر ناوی خودموختاری بۆ یەکەمجار لە مێژووی ڕۆژهەاڵتی کوردستان گەاڵڵە کرد
 

ئەوە دەسەلاێنن کە کۆی هێزەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان تا ئەو ڕۆژە شمەڕ بە  "اسالمی ایران"ی خودی حکومەتی سەرچاوەکان
جاران بە دوای یەکدا و بە بۆنەی جۆراوجۆرەوە بەرنامەی خودموختاری بۆ کوردستان و ( ٢٢)سەر کوردستاندا داسەپا، یازدە 

مەالکان و باقی هێزەکانی تەنیشمت خۆیمان لەو سمەردەمدا . شکەش کردبوویان بە شێوەیەکی ژیارانە پێ"ایران"دێاۆکراسی بۆ 
ئامادە نەبوون کە دان بە مافە ئێتنیکییەکمانی کمورد دابنمێن و پماش سمەرکەوتن لە هماڵۆزکردنی ڕەوشمی هێانمی کوردسمتان، 

 .شەڕێکی نابەرابەر و جەنایەتکارانەیان بە سەر نەتەوەی کورددا سەپاند
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ی شممەڕەوە ئەم سیسممتەمە جەنایەتکممارە، هێرشممی خممۆی بە پێشممێیکردنی کۆمەڵێممک پرەنسممیپی مرۆڤممی و قممانوونی لە دەسممتپێک
پێداچوونەوەی دۆکیومێنتاری هەرکام لەم مژارانە باسی سەربەخۆی گەرەکە، هەر بۆیە لە ناو گشت . نێونەتەوەیی دەستپێکرد

 .ەم بابەتەیەپرسە جۆراوجۆرەکانی ئەو زەمەندا، پرسی منداڵ و الو باسی ئ
 

سمممترێس و هاڵۆزییەکمممانی شمممەڕی داسمممەپاو بە سمممەر کوردسمممتاندا کممماریگەری نێگممماتییی بمممۆ سمممەر منمممدااڵن لمممێ کەوتەوە، 
لە هێڕشەکانی خۆیمدا هێرشمی  "اسالمی ایران"حکومەتی . کاریگەرییەک کە بە شێوەیەکی درێژخایەن لە سەر منداڵ ماوەتەوە

فێرگەکان و قوتابخانەکانی کوردستان، نەخۆشخانەکان . بۆ منداڵ دابین کرابوون دەبردە سەر ئەو شوێنانەی کە بە تایبەتی
و شوێنی کایە و گەمەی الوان بوون بە گۆڕەپانی ڕمبازێنی پاسداران و بەسیجییەکانی حکمومەت و بەم کمردەوەی خۆیمان هەر 

 .ەوەییان پێشێل کردلە دەستپێکی شەڕی داسەپاویاندا، قانوونە نێونەتەوەییەکانی شەڕی ناوخۆ و نێونەت
 

 ساڵی غەیری کوردیش لە  ٢٨جیا لەوە کە مندااڵنی کورد کران بە قوربانی سیاسەتی نامرۆڤانەی حکومەت، زۆر الوی ژێر 
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جیما  "ایمران"حکمومەتی . الیەن حکومەتەوە بەرەو کوردستان ناردران تا بە ناوی خزمەت دەستیان بە خموێنی کمورد سموور بمێ
ردی پێشێل کرد، ممافی منمداڵی غەیمری کوردیشمی لە بمایەخ خسمت و بە لە ژێرپێخسمتنی قمانوونە لەوە کە مافی منداڵی کو

 (1).ساڵی غەیری کوردیان پڕ چەک کردن تا کوردستان سەرکوت بکرۆ ٢٨نێونەتەوەییەکان، منداڵی ژێر 
 

جاهموری "هەر چەنمد کە . الوان لە دەسمتپێکی ئەم حکمومەتەوە لە کارنامەیمدا تۆممار کمراوە جیا لەممانە ئێعمدامی گەنجمان و
پاش واڵتی چین لە پیەی دووهەمی ئەو واڵتانەی جیهان دایە کە زۆرترین ئێعدامی تێمدا دەکمرۆ، بەاڵم گەر  "اسالمی ایران

یەکەم واڵتە کە زۆریمممنەی  "ایممران"واڵتممی بە پێممی ڕێممژەی دانیشممتوانی واڵت، ژمممارەی ئێعممدامەکان لە بەر چمماو بگیرێممت، 
ئێعدامی منداڵیش یەک لە پرسەکانی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی دەگەڵ ئەم سیستەمە جەنایەتکارەیە . ئێعدامەکان ئەنجام دەدا

ی ٢٥٧٥هیچ ڕێژەیەک لە دەستدا نیمیە کە چەنمد منمداڵ لە سماڵی  (0).ساڵی پێشوودا بەردەوام ڕووی داوە ٦٦کە لە ماوەی 
ئێعمدام کمراوە، بەاڵم بە لەبەرچماوگرتنی ئەوە کە زۆریمنەی قوربانییەکمان و  "جاهموری اسمالمی ایمران"نییەوە بە دەسمتی زایی

ئێعمدامی لە نماوبەری سماڵەکانی  ٤١١١١ساڵ پێک هاتبوو و بە پێمی ڕێمژەی نمزیکەی  ٢٨زیندانییەکانی ئەوکات لە الوی ژێر 
بە نماوبەری یمازدە تما دوازدە ” طهمران”انی ئێعدامکراو بە دەستی حکمومەتی ی زایینی لە ئێراندا، ژمارەی الو٢٥٨٤تا  ٢٥٧٥

 (4).هەزار الو خەڵاێندراوە
 

ی حوکای ئێعدام لە قانوونە نێونەتەوەییەکاندا تەنیا بۆ کەیسی تمایبەت و هەسمتیار بە فەرممی ناسمراوە کە ئەویمش بە پێم
جاهمموری "تێبینممی و وردبمموونەوەیێکی زۆر و هەڵسممەنگاندنی تەواو الیەنەکممانی تمماوان بە سممەر تاوانبممار دەدرۆ، بەاڵم لە 

دا جیا لەوە کە زۆر بڕیاری ئێعدام لە هەل و مەرجێکی ناستاندارددا دەدرۆ، جیا لەوە کە مرۆڤی کورد ممافی " اسالمی ایران
خممۆی بکمما، جیمما لەوە کە لە سممااڵنی سممەرەتایی حکومەتممدا بمموونی پممارێزەر بممۆ  ئەوەی نیممیە بە زمممانی زگامماکی بەرگممری لە
زۆر داوێنێکممی بەرینیممان هەیە و لە زۆر حاڵەتممدا دادوەر  "جممزای اسممالمی ایممران"تاوانبممار شممتێکی نممامۆ بمموو، قانوونەکممانی 

 .شەڕیییەت و بواری ئەوەی هەیە کەحوکای ئێعدام بە سەر الوێکدا بسەپێنێ
 

ی زایینیدا تەنیا پێن  واڵت لە جیهاندا هەن کە منمداڵ ئێعمدام دەکەن کە شمانازی پمیەی یەکەممی نێمو ١١٢١ لە ساڵی ئێستا
هەرکمات الوێمک  "مجازات اسالمی ایمران"ی قانوونی ١٢١بە پێی مادەی . دەگەڕێتەوە "ایران"ئەم پێن  واڵتەش هەر بۆ واڵتی 

بکما بە هەممان شمێوە  "اسمالم"گەر الوێک بێڕێمزی بە پێغەممبەری  .سێ جار ئەڵکۆڵ بخواتەوە حوکای ئێعدامی لە سەر ڕەوایە
ئەم حکومەتە لە دەستپێکەوە چەشنە دادگایێکی بە ناوی دادگای شۆڕش پێک هێنا و بە بێ . حوکای ئێعدامی لە سەر دەدرۆ

 ی کورد بە ئەوە کە کەش و هەوایەکی مرۆڤانە و ستاندارد بە سەر دادگادا زاڵ بێ، لە ماوەی چەند خوڵەکێکدا الو
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 پێناسە دەکرا و بە بێ ئەوە کە بوونی بەڵگەیەک بۆ تاوانی پێناسەکراو پێویست زانرابا، حوکای  "مفسدالفی االرض"
 .ئێعدامیان بۆ سەر الوی بەندکراو دەبڕێوە

 
اڵییەوە سم ٢٤،٥دەکرۆ حوکای ئێعدام بۆ کوڕ لە تەمەنی  "ایران"ئەمەش گرنگە باس بکرۆ کە بە پێی دەقی قانوون واڵتی 

دێنە  "بیوغ"مانگییەوە ببڕێتەوە، چوون لە ڕوانگەی حکومەتی اسالمییەوە لەو تەمەنە ڕا بە  ٨ساڵ و  ٨و بۆ کچ لە تەمەنی 
سممااڵن وەدوا  ٢١هەر چەنممد کە بە پێممی قممانوون دادگممای الوانممی هەنممدێک واڵت دەبممێ حمموکای ئێعممدامی الوان تمما . ئەژممماردن
بەاڵم ڕێژەکانی باڵوکراوە لە الیەن ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان، ڕێکخراوی بەرگمری لە ئێعمدامی منمدااڵن  (9)بخرێتەوە،

ئەو قممانوونەش لەبەر چمماو  "اسممالمی ایممران"و ڕێکخممراوی مممافی مرۆڤممی کممورد هەممموو ئەمە پشتڕاسممت دەکەنەوە کە حکممومەتی 
 (3).یەکی کورتدا حوکای ئێعدام بەڕێوە دەباناگرۆ و لە ماوە

 
سیسمتەمێکی مەترسمیدار بمۆ سمەر ئاسایەشمی گشمت نەتەوەکمانی ژێمر دەسمتی و بە تمایبەتی بمۆ سمەر  "جاهوری اسالمی ایمران"

ە دڵمی هەر تماکێکی کمورد دەهێنمێ کە گچمکە زانیمارییەکی لە ئێستاش خورپە ل "خیخالی"دادگاکانی شۆڕشی . نەتەوەی کوردە
لە پەرتممووکی بیرەوەرییەکممانی خممۆی و زۆر دیاممانەی جۆراوجممۆردا بە  "صممادق خیخممالی". سممەر ئەم دادوەرە دڕەنممدەیە هەبممێ

 .شانازییەوە باسی لە ئەو حوکاە ئێعدامانە کردووە کە لە ماوەیەکی چەند خولەکیدا بڕیاری لە سەر دابوون
 
سماڵ بە سمەر ئەم کارەسماتە  15 .ە"جاهموری اسمالمی ایمران"الوی کورد بە دەسمتی  95مڕۆ ساڵڕۆژی توناکردن و کوشتاری ئە

بنەماڵە و  95. تێدەپەڕۆ، بە بێ ئەوە کە بنەماڵەی ئەو گیانبەختە الوانە بزانن تەرمەکەیان لە کوۆ بە خاک سپێردراوە
بە . انی بزانن پڕۆسەی دادگماییکردنی منمداڵەکەیان چەنمدی کمات خایانمدسەدان بنەماڵەی دیکەی کورد کە هیچکات نەیانتو

 95ساڵ بە سەر کوشتنی  15. بێ ئەوە کە بزانن گەلۆ منداڵەکەیان توانایی بەرگری لە خۆی بە زمانی پارسی هەبوو یا نا
چ بەڵگەیەک لە سەر تۆمەتی گەلۆ هی. الو تێپەڕ بووە بەاڵم ئێستاش کەس نازانێ کە ئەو الوانە پارێزەریان هەبوو یان نا

 !حوکاەکممان بەڕێمموە چمموون  "ایممران"کممام دادگمما بەرپرسممی ئەو حوکاممانە بممووە و لە کممام شمماری ! پاڵخراویممان بمموونی هەبمموو 
دەبی هیچ ئارشیوێکی ئاوەڵە لەم پێوەنمدییەوە چاا تا ئێستاش بوار نییە پێداچوونەوەی ئەو دادگایانە بکرێتەوە و بۆ  (3)

بمۆ دەبممێ گەر ڕۆژنمامەوان یمان چمماالکوانێکی ممافی مممرۆڤ خوازیماری وەدواکەوتنمی ئەم کەیسممانە بمێ، بەوە تاوانبممار ! نەبمێ 
چاا لە پەرتمووکی بیمرەوەری چاالکوانمانی سیاسمی کمورددا  (1) !بکرێن کە هەڕەشەیان خستۆتە سەر بەرژەوەندی نەتەوەیی 

بایەخێکی زۆر کەم بەم کارەساتانە دراوە و تەنیا هەوڵی سازکردنی وێنەی قارەمانێکیان لە خۆیمان داوە  کمێ بەرپرسمە لە 
 ە مرۆڤدۆستە کوشتاری ئەم الوانە و ئەرکی مرۆڤایەتی تاک لە کۆمەڵگادا بەرانبەر ئەو جەنایەتانە چییە  ڕێکخراو
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 نێونەتەوەییەکان چەندە دەتوانن لەم پێوەندییەوە یارمەتیدەر بن و داڕشتنی لێپرسینەوەیەکی حقوقی چیۆن مسەوگەر 
 !دەبێ 

  
 .بڕوانە وێنەی ژێرەوە

 
 
 
 
 
 
 
 
 

پمماکی، ئەمە وێممنەی الوێکممی بێتمماوانی مەهابممادی بە نمماوی کممامران چمماالکی یە کە هەرچممی زیمماتر لێممی ورد دەبمماەوە تەنیمما 
کام ویژدانی بەشەری، کام سیسمتەمی مرۆڤمی و کمام دادگمای دێاۆکراتیمک قبمووڵی . صداقت، جوانی و بێتاوانی لێ وەردەگرم

ئەوە دەکا ئەم گەنجە لە چەنمد خولەکێکمدا بە بمێ ئەوە کە تماوانێکی لە سمەر سماغ بمووبێتەوە، هەروا حموکای ئێعمدامی بمۆ 
چاالکی و باقی کامرانەکان بۆیان هەبوو بەرگری لە خۆیان بکەن  تاوانێک کە لە گەلۆ کامران   ببڕدرێتەوە و بەڕێوە بچێ 

 الیەن حکومەتەوە لە سەریان تۆمار کرابوو   بوو 
 

الو و ئەو سمەدان الوی  95ئەو . بە دەیان پرسیار لە سەر ئەم کوشتارانە هەیە کە هێشتا بوار نییە بە واڵمەکانیان بگەیمن
ئێعدام کران، نە دەیانزانی سیاسەت چییە، نە دەیمانزانی  "جاهوری اسالمی ایران"ادگای شۆڕشی دیکەی کورد کە بە بڕیاری د

ئەوان تەنیما تماوانێکی کە . مافی ئێتنیکی چییە و نە دەیانزانی سوسیالیزم و باقی ئیسماەکانی حیزبەکمان بە   واتەیەکمن
هەر . ببوون و شمانازیان بە کوردبموونی خۆیمان دەکمردهەیانبوو ئەوە بوو کە لە زێدی هەمیشە کوردستانی خۆیاندا لە دایک 

جاهموری "سماڵی تەمەن بموو کاتێمک کە کەوتە بەر دەسمتی جەنایەتکمارانی  13وەک ئەو کچە کوردەی شاری پماوە کە تەنیما 
دی ئەو کچە تا کاتێمک کە ڕایانکێشما بمۆ شموێنی کوشمتن، بەردەوام سمروو "پیکار"بە پێی ڕاپۆرتی ڕێکخراوی . "اسالمی ایران
 یان کوردستان، یان >>: ی دەوتەوە و کاتێک کە ویستیان وە بەر گولیەی بدەن، هاواری کرد"ئەی ڕەقیب"نەتەوەیی 
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 (5).<<نەمان
 

 :بڕوانە ئەم وێنەیەی ژێرەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوەکەی شمماری مەهابمماد کە بە دەسممتی سیسممتەمی  ٥٥یە، یەک لە "دریانشمماالیە نمما"ئەمە وێممنەی گیممانبەختی جمموانەمەرگ 
لە سمەر پرسمی کوشمتار و ئێعمدامی سیسمتەماتیکی الوانمی کمورد لە الیەن . ئێعمدام کمرا "جاهوری اسالمی ایران"جەنایەتکاری 

سموریە، "، ترکیما و "یراق"، "ایران"جیا لە واڵتانی . ەوە تا ئێستاش لێکۆڵینەوەیەکی شیاو نەکراوە”جاهوری اسالمی ایران”
کام دادگای مرۆڤی دەتوانێ تەنیا ڕێگەی ئەوە بە خۆی بدا ئەم کوڕە ژیکەڵەیە بباتە بەر دەم دادگا  پێکهاتە و بنەماکمانی 

ئەم خمماڵەش کوشممتار و . ئەم چمموار حکممومەتە بە هەممموو جیاوازییەکانیممانەوە لە سممەر یەک خمماڵی سممەرەکی، یەکممدەگرێتەوە"
کردنی دا  و نەریت و زمانی کورد، کوشتاری فیزیکی و پراکتیزەکردنی هەموو هاوپۆلە جۆراوجۆرەکانی سەرکوتی کورد، تونا

بممواری خەسارناسممی ئەم کۆمەڵگممایەش کە بممۆتە البراتممواری قەسسممابانی چمموار حکممومەتی بەربەری داگیممرکەری . ژێنۆسممایدە
 .کوردستان، تەنیا لە چوارچێوەی واڵتێکی سەربەخۆی کوردیدا دەرەخسێ

  
 ی کۆچی هەتاوی٢٦٥٢ی جۆزەردانی ٢١
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نماوبراو لە واڵممی پرسمیاری خوێنمدکارێکی کمورد لە . حایدراا جالئی پورلەو سەردەمدا فەرمانداری شماری مەهابماد بموو -٧
 .ورێز دادگایی کرابوون بەاڵم ڕاستبوونی ئەم قسەیە ڕوون نییەکەسە لە شاری تە 95گوتبووی کە ئەم ” طهران”

بۆ وێنە بڕواننە بەسەرهاتی دڵتەزێنی مادح احادی، الوێکی ڕۆژنامەوانی کورد کە گەرەکی بوو واڵمی هەندێک پرسیار و  -٨
کیمانی ممافی ممرۆڤ ناموونەی دیمکەی ڕۆژنمامەوان و چاال. چەند بەڵگەیەک لە مەڕ ژێنۆسایدی گوندی قاڕنێ بە دەست بهێنمێ

کەیسمی . زۆرن کە لەم سااڵنەی دواییدا ایرانیان بەجێ هێشتووە و لە هەندەران و بە تایبەتی لە باشووری کوردستان دەژین
لە  "جاهموری اسمالمی ایمران"محاد صدیق کبودوند کە ناوبانگێکی نێونەتەوەیی هەیە و نماوبراو تما ئێسمتاش لە ژێمر دەسمتی 

 .زینداندا دەژی

 "سازمان پیکار در راه آزادی طبقە کارگر"، ٢٥٧٥ی ٥ی ٢١پیکار، ڕێکەوتی "امەی ڕۆژن -٥
 

ی کۆچی هەتاوی لە ماڵپەڕی ناوەندی نۆچە و شرۆڤەی ڕۆژ 1051ی جۆزەردانی 11ئەم بابەتە پێشتر لە ڕێکەوتی : تێبینی
 و تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیس بووک باڵو ببۆوە
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 شاری مهابادالوی  ٩٥یادی ئێعدامکردنی   له
 
 
 
 
 
 
 
 

 فی ره سمایل شه
 

شمتووی کۆمماری ئێسمالمی ی اڵت گه سمه ده به  رێژیامی تمازه( تاوی ی همه٢٦٣١ردانی سماڵی  جموزهی ٢١روژی )وپێش  مه ساڵ له 13
 . دا سێداره  شاری مهاباد له  الوی کوردی له 95ئێران، 

 
  الوانمی کمورد، بمه  لمه  و پۆلمه وتی ئێعمدام کردنمی ئمه تما رێکمه  وه ژیامهرکاری رێ سمه  کانی هاتنه م رۆژه که یه  ر له ند هه رچه هه
گیانیمان لمێ  کانی رێمژیم دا شمه ره  چاڵه  نگاری و له ره کانی به ره به  ڵکانی ئازادیخوازی کوردو ئێرانی له خه  س له زاران که هه
م  لی بمموونی ئممه گممه تکاربوون و دژی  ڕی جینایممه وپممه هی شمماری مهابمماد، ئ کممورده  الوه 95م  ئێعممدامکردنی ئممهاڵم  سممتێندرا، بممه ئه

 .مووان ئاشکرا کرد ی بۆ هه رێژیاه
 
ردا دادگمایی  روه کی دادپمه هیچ دادگایه  ی له وه نگری حیزبی دێاوکراتی کوردستان بوون، بێ ئه یان الیه زۆربه  که  الوه 95م  ئه

تاوی ئێعممدام  ی هممه1031ردانی سمماڵی  ی جممۆزه11یانی رۆژی  بممه ره ر سممابت بێممت، بممه سممه  ی تاوانێکیممان لممه وه بکممرێن و بممێ ئممه
تی، چاوترسمێن  ک تما ئێسمتاش ئامانجیمه جێکردنی وه ها بڕیارێمک و جێبمه وه سمتانی رێمژیم لمه ده بێگومان ئامانجی کاربه.کران

  ن کمه کمه نه  وایمه ره  وه بزوتنمه و هاوکماری ئمه  چیدیکه  ڵوێستی کورد بوو که هه ت الوانی به تایبه ڵکی کوردستان و به کردنی خه
 . ست دابوویه نگاری و مافخوازیی بۆ ده ره کی به چه  م نیشتاانه ی ئه زار رۆڵه یان هه ده وکات به ئه
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 ساڵ،  13وپێش و دوای  مه ند رۆژ له ر چه هه  که  وه ینه که شاری مهاباد ده  الوی کورد له 95کاتێک دا یادی ئێعدام کردنی   له
ناو  زگمما بممه بڕیمماری ده  بممه  م نیشممتاانه کی تممری ئممه یممه چه الوانممی وه  س لممه کممه 4،  وه تممه م نه الوانممی ئممه  لممه  دیکممه پممۆلێکی
چاالکی سیاسی  13  ر ئێستا نزیک به هه  وه کی دیکه الیه  دران و له  ره سێداه  کانی رێژیای کۆماری ئیسالمی ئێران له رییه دادوه
ری سیاسی و  یان چاالک و تێکۆشه ده و به پاوه ردا سه سه  رگیان به دا حوکای مه م رێژیاه کانی ئه خانهندی به  نیی کورد له ده و مه
 . وه ته وای جۆراوجۆر حوکای قورسیان بۆ بڕاوه تی ناره تۆمه  کانی واڵت دا به زیندانه  ی کوردیش له نیی دیکه ده مه
 
ان و ڵکی کوردسممت ر خممه سممه  دا بممه  سمماڵه 03م  ی ئممه ممماوه  ی لممه تیانممه هامه و نممه و گشممت ئممه مانممه مووی ئه کممدانانی هممه الی یه لممه
اڵتی کۆممماری ئیسممالمی  سممه کوردبمموونی ده  یی و دژه دڕنممده  ی کممه وه ڵ ئممه گممه  همماتوون، هاوکممات لممهرانی دا  ت تێکۆشممه تایبممه به
 خات،  رده ده
 

   بێگوممان سروشمتێکی بمه  کمه  وه سمته ده  دات به ی کورد ده وه ته نه الی  له" بات خه"و " ژیان"ی  فه لسه فه  کی قۆڵیش له یه پێناسه
کانی  ی رۆڵمه وه دوژمن بۆ ئمه. کانیش بدات قورسترین نرخه   بووه  ی ئاماده وه بۆ مانه  که  داوه  وه ته م نه تاکی ئه  ژیانی تاک به

توانا و  الوانمی بمه  ی کوردسمتان لمه رگه اببڕۆ و هێمزی پێشماهتاوی د ی هه33ی  یه ی ده نه الیه مه باتێکی هه خه  له  وه ته م نه ئه
الوی چاالک و  95ی رۆژێک دا  ماوه  دا و له کی نامرۆڤانه یه وه کرده  ری بکات، بۆ چاوترسێنکردنیان له بێ به  وه ته ئاگای نه به
 . دات ده  سێداره  پۆل له  ڵسوڕی شاری مهاباد به هه
 
پمۆل پمۆل   وه گرت و ئمه ری نمه ی دوژممن سمه ونمه م پیالن و خه ، ئه لاێندراوه ساڵی رابردوودا سه 03 ی ماوه  ک له ر وه اڵم هه به

کمانی  ریزه  سمت بوونیمان بمه یوه په  کانی ژیمان بمه زینمه دانمی قورسمترین هه  بمه  ن که ڵوێستی کوردستان بوون و هه هه الوانی به
همۆی   سڵی نوێی کوردستان به نه  ئێستا که. رز راگرتووه یان به  که وه ته خاک و نهوهی  ی مانه یان ئیراده که وه ته وای نه شۆڕشی ره

کما نمی  جۆره  یان لمه وه وردبوونمه  م و بمه رده کمانی دنیمای سمه ئامرازه  رگمرتن لمه ڵک وه یی و کمه وه ته رزیی ئاستی هۆشیاری نه به
نی کمممار بمممۆ  ده و ممممه  کی ئاشمممتیخوازانه یه شمممیوه  بات، بمممه خمممه ی کمممانی دیکمممه ک مێتۆده چاوکردنیمممان وه نگاری و ره ره ی بمممه دیکمممه
  وه کمورده  ممرۆڤ و دژه  اڵتی دژه سمه ن ده الیمه  مدیسمان بوونیمان لمه ن، هه کمه یی و نیشتاانییان ده وه ته ی نه رزراگرتنی ئیراده به

 . درۆ یان ده وه وڵی سڕنه قبوڵ ناکرۆ و هه
 
 13ر  سه  پاندنی حوکای ئێعدام به مساڵ و سه ڕی ئه مه ی بانه15  نیی له ده سیاسی و مه چاالکانی  س له هیدکردنی چوار که شه

رێگمای ئێعمدام   ویسمت لمه یه دوژممن ده 31ر سماڵی  گمه ئه .رچاون کی بمه یمه ناونهنین  ده یان چماالکی ممه زۆربمه  کمهدا  کوردی دیکه
 پێش  -ونی خۆی  خه  به -کانی کوردستان  ی ناوچه الوی دیکهزان  هه الوی مهابادی و کوشتن و زیندانی کردنی به 95کردنی 
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مان  همه  ، ئێسمتا بمهشۆڕش بێگرێت و چاوترسێنیان بکات و رگه کانی هێزی پێشاه ریزه  ست بوونی الوانی کوردستان به یوه په هب
 .بگرۆ  وانی ئێستاوهرێگای ال  ڵگای کوردستان له رێکخراوبوونی کۆمه نی بوون و به ده مه  وۆ پێش به یه ده  شێوه

 
. ئمین)ن و  نجوممه رێگای پێکهێنانی ریكخمراو، ئه  واری واڵت له ساڵی رابردوو دا الوانی زاناو خوێنده 13ت  تایبه ی به ماوه  له
ون و مان دا بمو کمه واڵته  مڕۆیی لمه ی ئمه ڵیک دیمارده وڵی بنیاتنانی کۆمه له هه  وه نییه ده باتی مه گشتی خه  کان و به( ئۆ. جی
کانی  تییممه منییه ئه  نممده هممۆی فشمماری ناوه  یممان بممه  م الوانممه ی زۆری ئممه زۆربممه  کاان ئاشممکرایه مووالیممه ک بممۆ هه اڵم وه بممه. ن هممه

کانی رێژیم داحوکای قمورس و گرانیمان  ندیخانه به  له  یکه وه جێهێشت، یان ئه ران کردو واڵتیان به نده هه  روویان له  وه رێژیاه
 . ستێنن ڕ گیانیان لێ ده مه بانه 15هیدانی  ک شه وه  ماوه  پاندوون و ماوه سهردا سه  به

  
لی  پاندنی حوکاگمه ، سمه وه ندکردن، دورخسمتنه تی به سیاسه  لایندراوه دا سه ساڵه 03م  ماوی ئه  ت له تایبه ک به ر وه اڵم هه به

ی  وه تمه تی نه سمایه و که راگرینمی ئیمراده نیشمتاانی  نێ پێش بهناتوا  وه تی کوشتن و ئێعدام و سڕینه ت سیاسه نانه قورس و ته
 .بگرۆ  وه ته م خاک و نه ستی الوانی ئه ده  کورد به

 
 كوردیش پرسپكتیڤ

 
 1313نی  ی ژوئه1
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 هاباد کانی مه زار ونه مه  گوڵه ٩٥  کڕنۆش بۆ

 

 
 حەکیم حسین زادە

 
ی رۆژان، ویممرای بمماقی منممداڵ و مێممر منممدااڵنی  ک زوربممه ش وه و روژه ئممه. وی بممووتا ی هممه1031ردانی سمماڵی  ی جمموزه11روژی 
یممدانی  و مه ره فممیقم بممه ی ره"سمموڵپور مالی ره کممه"هید  وێممرای شممه. وتم رکممه ده مممال وه  و تممۆپێن لممه ک و همماواالنم، بممۆ کایممه ره گممه

ر زوو  ، هه که گەیشتناان بۆ میدانه  به. وتێن ڕۆ که هو کات تاق و لۆق ماڵی لێ ساز کرابوو، و ئه  ی قازی، که په فوتباڵی ته
  تمه نایه جه  بمه  کمه  وه دوای ئه. کرد  که ڵکه مباری خه مبار و روخساری غه و دۆخی ماته  که زیه نائاسایی بوونی وه  ستاان به هه

. و بەرەو مماڵ گەڕایمنەوە  وتم باشمهمنێش بێ سمێ و دوو کم. بۆ ماڵ  وه ماڵی هاوریم کوتی با بروینه مان زانی، که که سامناکه
خوڵیمای   ی منمداالنی کمورد کمه ک زۆربمه منمیش وه. رگه پێشماه  بامه م و ده مول ناکمه حه ته  ماڵ کوتی من چی دیکه ریگادا که  له

  زوم بمموو بباممه حممۆبی دڵ ئمماره  بممه. ڵگرتبووم راری لممی هممه و پێشمماەرگایەتی بممووم و ئەو خولیممایە ئممارام و قممه  رگه پیشمماه
 . رگه پیشاه

 
اڵم  رس بخموینین، بمه بمێ ده ده  و جمارۆ  مال کموت کە هێشمتا زوویمه که  زورم به  و روژه ئه. سااڵن دەبووین 14 - 10ئێاە هەر 

تماوانی . بموو  ڵمه کومه  ریبموارانی ریگمای ئمازادی لمه  ڵ بمه تیکمه  و روژه ر ئمه مال بریماری خموی دابموو و همه بوو، کمه ی نه فایده
الوی کورد بە دەستی جەلالدەکانی کۆماری ئیسالمی لە سەر دڵی خەڵکی مەهاباد و سەرجەم کوردستان ئەوەنمدە  95ئیعدامی 

بەژان بممموو کە دڵنیمممام هەر ئەو رۆژە دەیمممان و بگمممرە سمممەدان الوی کوردیمممان بمممۆ پەیوەسمممت بممموون بە ریزەکمممانی خەبممماتی 
   له  مانانه ریکی قاره شه  له 1034زی  رماوه ی سه5ڵ رۆژی  وه کەما داخه به  .رزگاریخوازانەی خەڵکی کوردستان ساخ کردەوە

 .  هید بوو گی بوکان شه پیریونسی ناوچەی فەیزوڵاڵبه
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 .یاد و ناوی شەهید کەماڵ و هەموو شەهیدانی رێگای ئازادیی کوردستان  ساڵو له
 

سااڵن، لە حاڵێکمدایە کە  13ان باشتر بڵێن ک ی یه ده سه  گه چاره  الوی کورد لە مەهاباد پاش زیاتر له 95تاوانی ئیعدامی 
رژیای دژ بە کورد و سەرجەم مرۆڤمایەتی ئاخونمدی . دیان نازانێ به نزڵگای ئه گۆڕەکەیان و مه  س به ڵ بی که گه  ئیستاشی له

کممۆی وا نممابێنی تمما گڵ شممی بە بنەممماڵە و خەڵکممی تێکۆشممەری شمماری مەهابمماد ره قه تایترین ممماگ و حه ره ت ئەو سممه نانممه ته
 . گناسی لە سەر گڵکۆکەیان دانێین مه ی ئه نیشانه  فایان به ی ریز و وه گوڵێنه م بتوانین تاجه ئازیزانیان پێ بزانن النیکه

 
الوی مەهابادی لە کاتێکدایە کە بە داخەوە هەر چەند رۆژ لەوە پێش  95بیست و حەوتەمین ساڵیادی ئیعدامی بە کۆمەڵی 

 . ەری کورد لە الیەن کۆماری سێدارە و دژە ئینسانیی ئێرانەوە بە کۆمەڵ ئیعدام کرانپۆلێکی دیکە لە الوانی تێکۆش

  
  زن وتمژی لمه رستی ئاخوندی تیبکوشێن، بما روحمی ممه په قاودان و ریاتر ریسوا کردنی رژیای کۆنه  لەم بۆنەیەدا وەرن بۆ له 

ور و پشمتاان،  زای ده بوشمایی فمه  وە، له کی پتره یه دهئاسو  الوە شەهیدە و سەرجەم شەهیدانی کوردستان، به 95ئازادی ئەو 
ر وا پممر  یمماد و بیرممان دان و ریگممای پیرۆزیمان هممه  ، لمه موو سمماالنه و همه بممزانن پماش ئممه  بما. بگممرن  و ئموقره  وه سموڕ بخۆنممه

 . ریبوارە
 
شماند  دوژمن وه  بریان له زه  و ئازیزانه ی ئهر وه یاد و بیره  کانی کوردستان به موو ناوچه هه  له  رگه ک چۆن هێزی پیشاه ر وه هه

یان  غیکی دیکمه شەهیدە قونا 95لیات بە یادی ئەو  مه یه 95نجامدانی  ئه  هێزی بیستون به  و لە پێشەوەی هەموان هێزی به
  ۆسمت و دوژممن دا کمهد  یان بمه یاممه و په مان خولقانمد و ئمه کمه له بات بمو ئمازادی گه پمانی خمه گوره  تی له کبوون و برایه یه  له

  وه میینی، ئممه خممه نگممی سممور ده ره  بممه  نممده لبه و مه کانی ئممه شممته وا، موکریممان و پیده کی شمماری پێشممه یممه ر خمموێنی رۆڵه ئەگممه
و  ری ئمه وه رن با یماد و بیمره ، وه وه نه که ر پشتی دوژمن ده سه  ری کوردستان ئاگر له و سه فەرهادەکانی بیستون و تاق وسان له

دا بو  و روژه له. بوون  سته ک جه بو یه  کی دوباره رەتایه ی پیوندی و سه ئالقه  ینەوە به بە ناحەق شەهید کراوانە بکه  الوه 95
تما   وه داخمه  ئەگەرچی بمه. رێگای هەموومانە  وان راسته رێگای ئه  وه که ینه ل نوی بکه گه  ڵینیان له یاان و به په  جارێکی دیکه

ی  ر دوێنممێ چمموار رۆڵممه ئەوەتمما هممه. یوە ئەو رێگممایە ببممڕین و گەلەکەمممان بگەیەنیممنە مەنممزڵگەی ئممارامیئێسممتا نەمممانتوان
یه بوون  و راستی ری ئه لاێنه مان کاتدا سه هه  و له  ست بە سەری بەرزەوە چوونە سەر دار به مان مه مان بۆ هه وتوی دیکه ڵکه هه
 الوی شەهیدی مەهاباد و هەموو شەهیدانی رێگای رزگاریی  95یگای پیرۆزی وفای ر  ری به ده کورد وەجاخی روونەو دریژه  کە

 .کوردستانن
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ر  گمه. کبوون تی و یمه برایمه  وینی قوناغیکی نوۆ لمه هه  ینه رمان بکه ی گواڵنی هەردەم هه10کگرتوویی  کیتی و یه رن با یه وه
مانە،  کمه وه ته ویش رزگماری نه ئمه  ک ئاممان  کمه ، بمۆ یمه مانمه همه  بیک کمه زهمه ر و دیمن و مه ر بیمر و بماوه همه  ی کورد بمه ئێاه

و  موومان ئمه همه. ین گمه ده  مانمه که ڵه ری و ئمازادی گه وه ختمه به  مان کمه کمه مێژینه له  ئاواتمه  زووتر به  وه دڵناییه  تێبکۆشین، به
شمت و  رم و نیمان بمین، گوزه کتر نمه ڵ یمه گه  رن با له وه وابوو که.  کبوون دایه کیتی و یه یه  وتن له رکه سه  زانین که یە ده راستی

مان  همه  لمه. النیمین کمدا وه ر یه سه  جێ به خر فروشتنی بێ زڵزانی، فه ین، خو به هێز بکه  روحی لێبوردەیی لە ناو خۆماندا به
 . ڵویست بین ک هه ند و یه کده کگرتوو، یه مان یه که شخوراوه به  ڵه زانی گه ر دوژمنان و ناحه رامبه به  کاتدا له

 
ک  کڕا و یمه مان یمه کمه بۆ ئازادی والته  وه و ناوچە و شار و بیرو باوەڕێکه و یەشیره موو تیره هه  ی کورد به و روژه هیوای ئه  به
 .ڵویست بن هه
 

 1313ی مای 31 : ڕێکەوتی  -  اڵت تایاز رۆژههماڵپەڕی : سەرچاوە
 

 

 
 

 د و هێزی به هێزی بیستوونهابا  رگی مه مه الوی جوانه ٩٥
 
 
 
 
 
 
 

 یسی لالوه ریم ئه که
 

و  ئممممه. ژانممممد تی هه تێک کممممه ویژدانممممی مروڤایممممه نایممممه رۆ،جه په ده وره دا تی تیکی گممممه نایممممه ر جه سممممه رێکممممه به سممممال خه 19
. وه ر ناچێتممه ختکممه وای خۆبه هاباد، شمماری پێشممه ت مممه تایبممه لکی کوردسممتان به ت لممه بیممرو زینممی خممه کۆشممتنه، قممه ل کۆمه به
ن،هێندی   که دا خۆشی و شادی ده و رۆژه یی که له وه ته  ک رۆژی نه یه وه ی هێندی  رۆژی خۆشی هه وه ل ئه گه ک له یه وه ته رنه هه
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ی الو 95تی ئێعمدامی  وه، جینایمه مێنێته کدا ده یه وه ته ت له مێژووی نه نایه ی جه ڵگه د و به نه ک سه یه که وه رۆژی تالیشی هه
ر  تکاری کومماری ئێسمالمی ئێرانمی لمه بمه نایه کانی دیکه، رێژیاێ جه لگه ل به گه کی گریند له یه لگه ک به بێ وه وه ده ئه کورد بۆ

 . چاوی جیهانیان پێ ریسوابکرۆ
 

نانت  و تممهشممیان پؤشممی  ره  وره تێکی گممه ر روودانممی جینایممه بممه هاباد له  لکی مممه تاوی ،خممه هممه1031ردانی سممالی  جمموزه 11رۆژی 
وانێش  ما وئمه ر لێموی نمه سمه نینیان له ی پێکمه مینی دایک و با  و خۆشک و براکانیان بمزه منداالنیش به دیتنی گریان و ماته

کرا  ده نمه و کاتمدا هیچیمان پێ و جیمران لمه س  وتبوو، خزم وکمه ر که به هیدی وه ند شه و شاره چه کێکی ئه ره ر گه هه. تێر گریان
بگیمر لمه  ش ش ره و مانگمه ئمه ردان و پێش ممانگی جموزه  لمه. سمووتاوان رگ  بریندار و جه ل دل می له گه و هاوخه له هاودری جگه

ی  رکامیان له مماوه ر هه دادگا و پارێزه وان بێ ئه.رۆ کران کان به شه  ره و شاره بۆ چاله ئاستیکی زۆر دا کرا و الوانێکی زۆری ئه
ینی، به جمورمی  ستووری خومه لخالی به ده نیوبانگی رێژیم سادق خه الدی ناسراو و به جه مووی به هۆی ساتێک هه ند چرکه چه
نجه   شکه ترین شێوه ئه وی ئێعدام بکرێن به نامروڤانه رگانه پێش ئه مه و جوانه ئه. ناوچونیان درا  بریاری له! حاربه با خودا مه

مووی خراپتمر، دوژمنمانی  همه له.ش تیفیزیمۆن و شمانۆی ئێعتمراگ تماوان و دواتمری ڵکێکی بێ کران و ترساندن و تۆقاندنی خمه
مالمممه  سمممییای بنه ش ته  وانمممه گیمممانی ئه یتی بێ نانت ممممه بوون تمممه ک ئامممماده نمممه یه تی بمممه همممێچ شمممێوه ت و مروڤایمممه ئێنسمممانیه

 .وه کرده سییایشیان نه  وه و ته نه کانان بکه براوه رگ جه
 
ی  لک چاوترسین بکا و ئێراده بوو که رێژیم بتوانێ خه وه ل ئیعدام کردنه بۆ ئه کۆمه و به ه ئهن ک خه و درده کان ئه لگه موو به هه
باسمی و کماک  رگورد یه و سمه  زاده ریف وا و سمولیاان ممویینی و سمااییی شمه ت شماری پێشمه تایبه لکی کوردستان به هێزی خه به
لکی کوردسمتان  ر به دژی خمه ینی فتوای شه بوو، که خۆمه وانه  پێی لی کۆماری ئێسالمی ریژیای دژی گه. بشکێنێ کان تێ  ژاره هه

کانی حیزبمی دیاموکرات و پشمتیوانی  سمته ر ده سمه له رگه گیان ت پێشماه تایبمه کانی کوردسمتان به رگه تی پێشماه مانه بدا به قاره
وه  زبوونمه  گه جبور بمه پاش ینی ممه دی خوممهبشکێ و خۆ مانگه ناسراوه تێک ری سێ رێک که به شه  شه   لکه له و خه ی ئه دلسوزانه

وت کمه  رکمه ده  وه کمه دوایمه سمتی پێکمرده ویمژ ده و کاتمدا وت لمه. وه بدخۆازان بوون که منیان خراپ حالی کردبوو بێ و بیێ ئه 
ی کممه بممه  هو شکسممت اڵم کۆممماری ئێسممالمی بمه بوو، بمه هێزکردنی رێممژیم بممووه و فریوێمک زیمماتر نممه نیا بممۆ خۆبمه وێمژێش تممه و وت

دا و  وڵی ده ک هممه یه موو شممێوه هممه همماتبوو و به ک ممماری برینممداری لێ زانممی وه ی بۆخممۆی ده وره کی گممه یه  ئممابرووچوون و رێسمموایی
دالنی رێمژیم کمه تونمای  لمه لێ، قین بمه.وه ی خمۆی بسمتینێته تێک دا توڵمه رفمه ش بموو کمه لمه ده بیری دارشمتنی پیالنێکمی ره له
و  کمه لمه  کانی دێکمه مانگه و شمکانه ری سمێ ی شمکانی شمه بوو ،تۆلمه رگه نه ل، پێشاه هێزی گه  ل باسکی به گه لهکانیان  ره ربه به
و ئاوات و نیازه که چۆک بمه  وه و به هاباد کرده بێدیفایی مه  لکی و ساله له خه ی جوزردانی ئه11دا تووشی ببوون له  یه ماوه
 . تریان بۆخۆیان تومارکرد وره کی گه یان خولقاند و رێسوایه ر وه ی ئاوا گهتێک نایه ن، جه لکی کوردستان دابده  خه
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و ئماو و  لکمه و کمۆر وکچمی ئمه و خه ی ئمه رگه روڵه بریندار بوون، پێشاه مبارو دل هاباد زۆر خه  ت مه تایبه لکی کوردستان به خه
شماد  کانی پێ لمه په کرێگیراوه چه هاباد دابگمرۆ و بمه ی مهم شار م و ماته می خه کجار زۆر ته کی یه یه ویست بۆ ماوه یده خاکه نه

ت  تایبممه کانی کوردسممتان به رگه فیممداکاره وتن،پێشمماه خؤکه رگه وه ل ونێشممتیاان واتممه پێشمماه رانی گممه  ختکممه به بۆیممه گیان. بممێ
دا هێمزی   و کاتمه لمه. یان کمرد وره مووی کوردسمتان زۆر چماالکی گمه کانی حیزبی دیاوکراتی کوردستان له همه مانه قاره  رگه پێشاه
تیان لمه فیمداکاری و  و قوناغه دا شۆن و جێگه و ناوێكی تایبمه وان له ی خولقاند و ئه م وینه ی که ماسه هێزی بیستوون حه به

ی  ربمه ه، چموون ز واوه رح و ئاممادگی تمه وان بمه دانمانی پمالن و تمه ئمه. دا بۆخۆیان تومار کمرد رجه ه ومه ل و هه بوونیان له ناونه
ی ریگمای  رانمه ختکه م خوبه ن براستی ئمه که وره نه وان چاالکی گه م رۆژ بوو ئه که. ن ری کوماری ئێسالمی بده یکه گورچوبڕ له په

ی ئێسالمی ئێمران کمه لمه مێمژوو  که لیه زانی کۆماره دژی گه هل و نه یان دا به سپای مغول،سپای جه وره رسێکی زۆر گه ئازادی ده
ر الوێممک  ی خممۆینی هممه وان بممه تۆلممه ئممه .وه  مێننممه رگه و ریممژیم دا ده ،پێشمماهلک مێشممه لممه یممادی خه بمموو و بممۆ هه  ێنممهو  م  دا کممه

نگمی دلێمر  کانی کوردسمتان بمه ده ز بمه نه  رگه نگمی زۆاللمی پێشماه ، دهنگمی کوردسمتان برد کمه رادیمو ده وهرێ  چاالکێکی باشیان بمه
مێک برینمی  رانی هێزی بیستوون که ختکه لیاتێکی خۆبه مه ریه ی هه وه ی به خویندنه ر جاره کانی هه ره شیرینی وێژه ی و وشێرانه

زانین نمماوی  ک پیممێ تی وه ی خۆیممه جێگممه. وه کممرده یان سممارێژ ده هیدانه   و شممه کانی ئممه دایممک و بمما  و خوشممک و بممرا دلسمموزه
لیاتممه  مه و یه ی ئممه رمانممده راح و فه ێنممین کممه تممههید کمماک شمماپور فیممروزی ب مممانی هێممزی بیسممتوون، شممه ی قاره رمانممده فه

ێسمالمی کۆمماری ئ  وره وه بری زۆر گمه وه که زه یه، بوو به هۆی ئه رمانده و فه کانی ئه ته القیه یه بوو و ئیبتکار و خه قارمانانه
رپێ،رێژێای خمویناژی  ته سمه تاوهسم کانی هه تیمه وایه ته نه رگرتنمی مافه لێک که بمۆ ئمازادی و وه گه": یامه که م په وۆ و ئه بکه

لمه  و گه ی پموالیینی ئمه یه ناتوانێ ئێمراده وه ته و نه دیفایی ئه  لکی بێ کۆماری ئێسالمی ئێران به ئێعدام و کۆشتن الوان و خه
 "ستینێ ر ده له مافی خۆی هه و گه بشکینێ،و ئه  مانه تێک قاره

 
لکوو  ماله و شار و گوندی خۆی نیه بمه بێ ئی بنه هید ده سێک که شه که کهیه  وه ک که پێویسته فێری بین ئه یه درسێک و وانه

گممموولی تمممازه پشمممکووتوو و  95ی  کانی هێمممزی بیسمممتوون بمممه بۆنمممه چاالکیمممه. تی یمممه که وه ته مووی کوردسمممتان و نه همممی همممه
ئممازادی جیمماوازی شممار و ناوچممه باتگێرانی رێگممای  کانی کممورد و خممه ی نێشمماندا کممه بممۆ ڕۆلممه وه هاباد،ئممه کانی مه ربووه رپممه  په
کانیان کمرد و زۆر  ه وزاو گمه خۆین  هاباد و الوه له وه پشمتیوانی و پشمتگری ممه موو وجودیانمه کانی به هه  مانه کرماشان و قار.نیه

و  دی بوو، ئههابا کی مه الوه 95خۆینی  به  ل    و خاکه تێکه ر ئه ر خاکی پیرؤزی کوردستان وله سه خوینیان رژایه سه  رگه پێشاه
ینی ویستیان  تی شا و خۆمه ی که به دوو رێژیای دژی مروڤایه و کرماشانه جوا  دۆ، ئه هاباد وه مه ر سه ی که له شاره کرماشانه

 .یشتن گه یان نه النه په و ئاواته چه وه به بستێنن که به خۆشیه ی لێ که یه وه ته ی نه ک کرکوک ناسنامه وه
 

   هید کردنی شوانه ت له کاتی شه نیان به تاییبه ده هاباد به چاالکی مه مانی مه لکی قاره یه که خه وه بیرهێنانه پێویست به وه
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نمد ممانگی  وه و چه گرته کانی کوردستانی  ه موو شار که هه  ریه ماوه باته جه و خه ره ئه به  ره ل که به ی گه ئازایه و رۆله قادری ئه
یاندا، که کمورد  رێژیای بێزراوی کۆماری ئێسالمی وان به بوو که ئه وو درسێکی باشیی دیکهی شانازی ب خایاند که براستی جێگه

جێ بهێین و  بێ کوردستان بێ ند، دژمنانی کورد ده داگره و زۆ یان دره وای خۆی سوور و پێ  رگرتنی مافی ره  روه سه زۆ و له نابه
کموردی کۆمماره  ر و دژ بمه  ک هێمزی داگیرکمه دسمتان ئێمداره بکما نمهبمێ کور و خاکمه پێمروزه واتمه کمورد ده کی ئمه ره نی سه خاوه
 .ی ئێسالمی ئێران که پرستانه کۆنه

 
ر   نووسمی رێژیامی دیکتماتوری ئێمران همه هابادی باش بزانن کمه چاره الوی مه 95هیدان و  مووی شه رزی هه ربه ی سه ماله با بنه
ش له زبڵدانی مێمژوو   و ریژێاه  گووشێ و ئه ش رێک ده وانه رووی ئه ت گه لهدا ی یه بێ و پنجه ک رێژیای دیکتاتوری ییراق ده وه
 .گا کانی ده ئاواته وچانی خۆی به باتی بێ ل به فیداکاری و خه هاویشترۆ و گه ده
 
 هیدی شمه 04هیدانه و  و شمه وازش بمۆ ئمه ری رێمز و نمه هابادی، سمه رگی ممه ممه الوی جوانه 95مین سمالیادی ئێعمدامی  19له 
هیدانی  مووی شممه ورێز ئێعممدام کممران و هممه م کممه لممه تممه هیدۆ قۆنمماغی سممێهه  شممه 1م کممه لممه ورمممێ و  ی قونمماغی دووهممه  دێکممه

 . نوێنین کوردستان داده

 
 1331نی  ی ژوئه13نورویژ 
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 کورد  الوی ٩٥  ڵی کۆمه به  ئیعدامی  مین ساڵی و پێنجه  بیست
 
 
 
 
 
 
 
 

  یم نووران سه موعته
 

ک  وه  تاوی همممه  ی1031  ردانی جمممۆزه  ی11  رۆژی. گێمممڕم کانم دا ده رییمممه وه بیره  ری فتمممه ده  دانیشمممتووم، چممماو بمممه  نگانه دره وه شمممه
ممن،  ردان، جمۆزه  ی11  رۆژی  ی پێش، ئێمواره  وه له  ساڵ 19.  دا تۆمار کراوه  که ره فته ده  ژان له  به  و زامێکی تاڵ  کی رییه وه بیره
  ی ناوچممه  محممال، لممه  ی کومیتممه  کممانی ، کادره زیز حوسممێنی الیممه و مه  مممانی ن قاره سممه بباس چریممک، حه ، یممه کایییی د مممه حاممه هئ
و   حیزبممی  دڵسممۆزی  نممدامێکی و ئه  دانی ئمماوه  الی مممه  ، کممه خممودادادی  حاانی الره مممه  ممماڵی  خاتوونبمماغ، لممه  گونممدی هاباد، له مممه

 .ر بوو روه نیشتاانپه  کوردێکی
  

  ت بن له حاه ره  حاانیش به ال ره و ماموستا مه  کایییی د مه حاه هیدبوو، ئه بباس چریک شه یه)  وه خوارده دانیشتبووین چامان ده
   وورۆژ  به  پڕتاو خۆی  داوان و به  ڵه هه  ، به ت بێ حاه ره  به  زله  قاله  ناسراو به  ریم بارامی که  قادری(. ماون ژیان دا نه

  : گوتی  تی حه ناره  شۆکاو بوو زۆر به دا کرد، دیار بوو زۆر په
 
  هاباد بمه ممه  ڵکی ، خمه وه تمه بۆ گیراوه  م قوڕی ، یاله ژاوه ، دنیا وێران بوو، شار شڵه رۆ ده  رنه ستن وه بۆ دانیشتوون، هه  وه ئه

 .کورد ئیعدام کران  الوی 95 ، هابادی مه  مانی قاره  الوی 95. شپۆشن بار و ره جارێک تازیه
 

 . داگرتین  وجوودی  راپای سه  ژاره و په م غه. ت بووین حه ، ماتابار و ناره زێنه دڵته  واڵه و هه ئه  بیستنی  موومان به هه  ئێاه
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  و بمماوکی ایممکد 95. شممپۆش کممرد ره  ی ماڵممه بنه 95،  تاوانممه  بممێ  الوه 95و  ئممه  ئێعممدام کردنممی  بممه  ئیسممالمی  کۆممماری  رێژیاممی
موو  دا همه  راسمتی  و لمه شمپۆش کمرد ، ره وای پێشمه  هاباد، شماری ممه  شاری  ڵکی خه. بارکرد  ڵقرچاوو تازیه رسووتاوو دڵ هه جگه
،  محماڵ  ی ر ناوچمه سمه  کرده  رێژێم هێرشی  که یواتەه ی1031  الوێژی گه  ی13  دروست ڕۆژی. مبار کرد غه  نیکوردستا  ڵکی خه
  پاسمدارانی  سموپای  زینمدانی  ی وانمه گرت و ڕه  خاتونباغی  گوندی  الوانی  زۆر له  شێکی به. دانا  گای ونباغ پایهخاتو  گوندی  له
سممتم و  زینمدان، چاویممان به  رکممی ده  یشمتاه گه  و بردیممانم بممۆ زینمدان کممه گیمرام  وۆ منمیش لممه  و ڕۆژه ر ئممه همه. کممردن  هابادی ممه

 10  بووینممه  وه منممه  بمموون بمه  ژوورێممک دا زینمدانی  خاتوونبمماغ لمه  الوی 11. زینممدانی کمرام  ۆو  لمه. زینممدان  ژووری  بردیانامه
کمان  الوه  معێک لمه جمه  ڵ گمه  ت بن، له حاه ره  به  ی حوله باجه  ری حاان و یومه ال ره مامۆستا مه  و دیتم که  وه چاوم کرده. س که

و  زۆر دێزه  سێکی که. میتر بوو 3  میتر به 3  کرد بوو، ژوورێکی  وۆ یان ده ئێاه  که  ی و ژووره دانیشتبوون، ئه  وۆ  گیرابوون وله
  ی شمه ره بموو، هه ده  چموو، لێامان تمووره و ده همات   ده ره ر یمه بمراده.   ره ر یمه گوت بمراده زیندان بوو پێیان ده  رپرسی به  دڕنده
مووان  همه  و گیمرا بمووم لمه بووم  رگه من پێشاه  اڵم چونکه به. داگرتبوو  انیمووم هه  ڕاوکێ و دڵه و خۆگ ترس  واوی ته  کرد، به ده

و  ر له هه  الوه 95و  زۆر له  شێکی به  بوو که  وه راکێشا ئه  منی  رنجی سه  که  ت شتێکی تایبه  ران بووم به ت و نیگه حه زیاتر ناره
  کمه ژووره  ر دیمواری سمه  خۆیمان لمه  موویان نماوی همه  چونکمه. ئیعمدامرا بردبوویمانن بمۆ   وۆ  کمرا بموون و لمه  دا زیندانی  ژووره

ال  و مامۆستا مه ئیعدام کرابوون، من  الوه 95و  ماند بوو ئه 0دروست   که 31  رمانانی خه  ی11  وی شه  ی11یات  سه. نووسیبوو
  ی الوه 95و ئمه  ئیعمدامی  واڵی و همه همات  زلمه  قالمه  کهکرد  مان ده و ڕۆژه ئه  دا دانیشتبووین باسی  که زیندانه  ژووری  حاان له ره
ر  سمه  خۆیمان لمه  شمێعرێک یما ئیامزای  خۆیان به  ریی وه و بیره  یادگاری  هیدانه و شه دا گێرا زۆر له  که دیواره  چاوم به. داین  پێ

 .نووسیبوو  که زیندانه  دیواری
 
ق  ،خالمه دی حاه ید ئه ید بمرایم سمه سمه: بموون   وانمه بموو ئه  وه کمه زیندانه  وریژو  ر دیمواری سمه  ناویمان بمه  زۆریمان کمه  شێکی به

 ،  سعوودی ، محاد مه بباس یوسفی ، یه واره غه  لی ، یه لیاسی فا ئه ، وه الحی سه  لی ، یه ریای ژار که ، هه ریای مال که که  بارزانی

حیایمان،  ریم ره ، کمه رهوودی ر، سمالح فمه ئمازه  حیامی ، خالیمد ره ییفا حامان خزرپموور، خالیمد سمه ، ره یاان، حوسێن زاده سوله
حریریان، هومممایوون  بممدواڵ تممه ، یه فایی مین سممه د ئممه ماممه ، محه ردی ن الجمموه سممه ال حه ، مممه قری فا فممه ، مسممته ماڵ چاوشممینی کممه

 ، ری نییووفه
 

نا،  بیب په ، یوسف حه رست، شوکر نادری گولپه  لی ، یه یازی ه، یووسف ئ ڵهوڕی ، حوسێن که مینی ، برایم ئه لیاڵی د یه ماه محه
زینمدان   ردیواری سمه  کمه  بیرمماوه  لمه  ند شێعرم کمه چه...........  حیای حاان ره ، ره ن زاده سه ، یوسف حه سالح مام ئیبراهیای

 : نووسیبووی  و الوانه کێک له یه. نووسیبوویان
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 ."مادرچقدر یزیز است اغوش گرم   ه آ "
 

 :نووسیبوو  مامۆستا هێانی  ی و شیعره ئه  دیکه  الوێکی
 
  وتم ش که ره  چااڵوی  لێک جاران له گه"

 "وتم سره دا نه دام نه ر هه ده  وه هاتاه
 
 :  نووسیبووی  دیکه  کێکی یه
 
   محبوبان سیاه  و خال روی  فیفل سیاه  دانه "

  "ن کجا هردو جان سوزند اما این کجا و آ
 
ر من دانا  سه له  ری کاریگه  زۆری  راستی به  نووسیبوو که  که ر دیواره سه له  مانگیری که  شی ئاره  شێعریکی  و الوانه له  دیکه  کێکی یه
  : نووسیبووی  که
 
  زیباست  زندگی  ری آ  ری آ"

 پابرجاست  دیرنده  تشگهی آ  زندگی

  هاش درهرکران پیداست گر بیفروزیش رقێ شعیه

  ."ماست  گناه  خاموش است و خاموشی  رنه وه
 
 و  له  داهاتوو، که  زۆر به  کی هیوایه  زیندان نووسیبوو و به  کانی ر دیواره سه  یان له ته و بابه له  تری لیک شتی وگه و شتانه ئه
  کانی کوێره  مه مشه رستان و شه ریک پهاڵم تا به. و باوکیان دایک  ویستی رم و پڕ خۆشه گه  ناو باوشی  وه ڕێنه و بگه  جاتیان بێ نه

بوکوردستان، ئیعدام وکوشت وکوشتار و تااڵن و   ، خێر وخۆشی ستی ربه ، سه ئازادی  جیاتی  له  قوم و تاران بڕیاریان دابوو که
  و الوه ئه  ئازادیی  جیاتی  له. بێنن  دیاری  وگریان به  شپۆشی نین، ره و پێکه  وشادی  ئازادی  جیاتی  و، له  دیاری  نه بکه  وێرانی
هید  شمه  بمه  رێژیم ویسمتی. هیوا و ئامانجیان دابێژ دابێژ کردن  پر له  و سینگی  گولیه  ئامانجی  کردیاننه  ڵ کومه  ، به کوردانه
  پیمروزی  ئاممانجی  بمه  فماداری کمورد بموون و وه  تماوانی  نیا بمه نیا و تمه تمه  ، کمه دیفایمه  بمێ  الوه 95و  ئه  ڵی کۆمه  به  کردنی
  پممۆاڵیینی  ی ئیمراده  کممه  ی وه غافمماڵ لمه. چاوترسممین بکما  پمێ  کوردسممتانی  ڵکی گیرابمموون، خمه  ودێاوکراسمی  یان، ئممازادی کمه له گه
  نمهبوو  ق ڕژاوانمه ناحه  به  و خوێنه ئه.  و کوشتار تێک ناشکێ و کوشت و تۆپ باران کردن  ئێعدام، زیندانی  کوردستان به  ڵکی خه



مەشخەڵی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان ٩٥  

 

 

86 
 

  ی لوولمه  و ئماگرو لمه بماڕوت  هیدان، بمون بمه شمه  ڕێگمای  و ڕێبموارانی  ئمازادی  تینمووی  ڵکی خمه  مماری و ده  نماو دڵ  و قین چونه رق
همیچ   نمدییان بمه یوه دا زۆریمان په  راسمتی  لمه  کمه  و الوانمه ئمه  ق ڕژاوی ناحمه  بمه  خموێنی.  وه دایمه  ینگم دا ده رگه پێشماه  نگی تفه
  سممتی ده  کی چممه  کوردسممتان، لممه  کانی شممه رکه چیمما سه  و لممه  و گولیممه گڕکممان، و ئمماگر  بوو، بمموو بممه نممه  وه یه سیاسممی  خراوێکممیرێک

 .ر دا و خۆڵ وه خاک  له  کوردستانی  رانی داگیرکه  و لابۆزی زمات هات دا وه رگه پێشاه
 

 . باتاان بێ خه  ڵی شخه مه  ری یان رووناکیده رزانه ربه سه  رگی مه  ریی وه ڕێزو، بیره به  هابادی مه  هیدی شه  الوی 95  یادی
 

 ١١١٨ -  هید ری شه ماڵپه  رچاوه سه
 

 

 
 

 کوردستان  کانی کۆماری ئیسالمی ئێران له یه" بی زهه مه -میللی"تی  جینایه
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاباد ی مه که الوه شۆڕه ٩٥و  "الیی پوور جه"
 

 ر سۆڵتانی نوه ئه
  

 ،  که وژووری شاره ره ساڵ به 14الوی بێ تاوانی  95هاباد بوو،  رمانداری مه فه "الیی پوور زا جه مید ڕه حه"  که 1031ساڵی 
 . روشوێن کران گیران و بێ سه

 



مەشخەڵی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان ٩٥  

 

 

87 
 

موو قموژبنێکی ئێرانمدا  همه  ریان به ینی، سه ری خومه فته تاده  وه هاباده سوپای پاسدارانی مه  کان له کاری الوه س و که باوک و
ری  فتممه ده  ی لممه وه تمما ئمه  وه دانمه اڵمممی نه س وه ڵبگرن، کمه زیزانیان هممه ی شموێنی یممه وه موو شموێنێکیان ڕاوکممرد بمۆ ئممه کمرد وهممه

ورێز ئیعمدام  تمه  موویان لمه همه  :یان درکانمد کمه تاڵه  بموو، ڕاسمتییه "قیمه لمی فه نمایبی وه"م  وده ئمه  که -زیری  توڵاڵ مونته ئایه
 . یشتوو پێگه  الوی تازه 95تباری  ئازیه  هاباد بووه ک مه ووکی وهشارێکی بچ! کراون

 
ی  نیا بمزه می شمار، تمه وده رمانداری ئمه فه -الیی پوور زا جه مید ڕه الم حه رد؛ به به  ئاو و ئاوی چاوان بوو به بوو به رد  دڵی به

 .ساێڵی هات
 
ی تماران گیمرا و بمۆ  خانمه فڕۆکه  لمه! "ئیسمالحات"نگری  الیمه  بۆتمه  کمهه،  "الیی پموور جه"و  ی کوڕی ئه' زا دڕه ماه محه'مساڵ  ئه
 !رۆ ده  زیندان هێنایه  ی له که نووسی تا کوڕه گوت و چی نه کرد و چی نه چی نه  که باوکه.  وه زینداندا مایه  کی کورت له یه ماوه

 
 

 "ون  این چونست و آن چ  اگر دستم رسد برچرخ گردون         از او پرسم که"

 
! ک کۆمماریش ره ت و سمه زاڕه کاندیمدی وه  ببێتمه  دواڕۆژدا دوور نییمه و لمه  الیی پوور ئێستا مامۆستای زانکۆیه ک جه قاتڵێکی وه

 بوون   ک کۆمار، وانه ره سه  ی بوونه وانه بۆئه

 
 .کاناان پیرۆز بێت وونبووه - گۆڕ  هیده شه 95یادی 

 
 

 
 

 ان نەقشیرەحا: کۆکردنەوە و ئامادە کردنی
 

 ی زایینی١١٢٥جوونی   =ی کوردی  ١٧٢٥جۆزەردانی 
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  ئێران  گولله ن کۆماری ئیسالمی الیه  هەتاوی له ٢٦٣١جۆزەردانی  ٢١ی  کە لە  هیده شه ٩٥و  ناو و ناوبانگی ئه

 باران کران
 

 ڵی ڕێگای رزگاریی کوردستان شخه مه ٩٥
  یەلی گوڵپەرەست 43  حوسێن کەلهوری 01  هەژار کەریای 13  مەال حەسەن الجوەردی 1
  رەحاان رەحیای 43  یەلی غەواره 01  ئینشاڵاڵ نادری 13   یەبباس حوسێن پور 1
   محەمەد مەسعودی 41 مستەفا فەقری 00  ریئەبوبەکر شوک 11   حامید مەحاوود کەندو 0
  زنه لی مه یه 45  ناح مەنسوور جه 04 نگین خدر ره 15   محەماەد ئەمین ئەحاەدی 4
 کازم خاتوونی   93  وەفا ئەلیاسی 09 لی بازیان یه 13 تەحریان  یەبدوڵاڵ 9
 ی سەالحییەل 91   شوکری نادری 03    فەرەیدون شەنگه 11 ساڵح مام ئیبراهیای 3
  محەماەد حوسێنی 91    کەریم کاوه 03  محەماەد سەلیای 11  سەید مەحاوود سەید مەحاوودی 3
  مەحاوود ریزیی 90 حیایان کەریم رە 01 حەسەن رەحاانیان 10 محەماەد ئەبوبەکری 1
  هاایون نییوفەری 94  خالید سەفایی 05  ئەحاەد کەهروبی 14  ن زاده سه یۆسف حه 5
   کەماڵ کەریای 99    یەلی ئاباده 43  مەقسوود مەحاوودی 19  لەیاان حەسەن زادهسو 13
  محەماەد یەلیالی 93 رەحاان خزرپور 41 مستەفا ییساەتی 13 جازی کامران زاهیر حه 11
  یان یەلی بانه 93  کەماڵ چاوشینی 41   ئیبراهیم ئەمینی 13  محەماەد فارق بازیار 11
  حەسەن جیهانیان 91  یۆسف ئەیازی 40 خالید رەحیم ئازەر 11   اهیۆسف حەبیب پەن 10
  غواڵمرەزا بارزی 95 ق بارزانی خاله 44 قزی سیامک سه 15    سەید ئیبراهیم ئەحاەدی  14
     سالح فەرهوودی 49  یەبباس یۆسفی 03 محەماەد ئەمین سەفا 19
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