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 بەر لە پێشەکی

 کێندێه، "یمال سیئ یمار ۆ "کوردستان و ک یتووکەڕ پ، زەڕێب یرانەنێخو 

 ەیو ەندنێخو  ەل رەب ەستیوێپ رەنێخو  ەک ەیەه ۆیخ ەب تەبیتا ییندەتمەبیتا

 . ێئاگادار ب ێیل

-0992) یتاو ەه ی0٣32 ۆب 0٣٦9 یکانڵەسا وانێن ەل ەتووکەڕ پ مەئ

 شیرەنووس و ەنووسراو ە و یە"یز یزەع المە"س نیەال ە( لینییزا ی0990

 ەب رەرانبەب، یتاو ەه ی0٣36 یسال ەڕیپووشپ ی0٤ یوتەکڕێ ەل ەو ەداخەب

 . ەکردوو  یییدوا یچۆ ک، ینییزا ی0999 یەیژووئ ی01

 یبوونەچاپ ن یکار ۆ ه، رەنێخو  یال  ەل اریپرس مەکیە ییەسروشت یکێشت

 ەیچاپخان، ینییزا ی0990 ڵیسا ەو ەداخەب. یەداۆیخ یکات ەل ەکەتووکەڕ پ

 یتۆڵەم، ریزاەلجەئ ەیوتننامەکڕێ ەب داریندەو ەیپ یباس ۆیه ەب غداەب

 ینالبرد ەدابوو بێگر انەیتووکەڕ پ مەئ یچاپکردن یرجەو م داەن ێپ انیچاپکردن

 یر ەنووس مەڵ ب، ەیەه ەو ەر یزاەلجەئ یوتنەککڕێ ەب ییندەو ەیپ ەک ەشەب مەئ

 یباشوور  ەل. ەو یەما رواەه ەکەبێکت و کردەن ڵبوو ەق یەیداوا مەئ ەکەبێکت

 ەب بێکت یچاپ، بووەن تەبیتا یرتەک ەیچاپخان ەیکات وەتا ئ، شیکوردستان
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 شینەگمەد ەو بگر  راژو د رۆ ز  تەڵ ژهۆڕ  یکانییەتیەساەک ۆب، یاسیس یکۆ ر ەو ێن

 . بوو

 یشووتر ێپ یر ێسکرت، یندەفکەڕەدوکتور سادق ش یبوون دیهەش یدوا ەل

 ەمان لڵئا ینیرلێب یشار  ەل یانێیو هاور  رانێئ یکوردستان یدێموکڕات یزبیح

 ەیسڕۆ پ یکردنێستپەد ەب شیدواتر دا و0990 یڵسا یر ەپتامبێس ی03

 ەبێکت مەئ یر ەنووس، یەگاداد  مەئ یییژووێم یبڕیار تا  نووسۆ کیم یدادگا

 دوکتور دیهەش یسەیک یدواداچوونەب رەس ەخست ۆیخ یکار  یییقورسا مووەه

 ەک ەسامناک ەتیەناەج مەئ ینڵ قات یکردن ییدادگا ەیسڕۆ و پ یندەفکەڕەش

 وەئ ەار ید ە" بوو کەو ەرانەگ ێب یر ەفە" س یتووکەڕ پ ەیکەمەرهەب

 . چاپ کرا رەووسن یییدوا یچۆ و پاش ک ڵسا ندەچ یدوا شەمەرهەب

 ەل کێکیە ەب تەبار ەسال و س ٣2 ەل رەب، ەستتانەردەب ەل ەیتووکەڕ پ مەئ

 یمەردەواتا س، کوردستان یتەڵ ژهۆڕ  یژوو ێم یکانەمەردەس نیزترڵۆئا

 ەشییئاسا رۆ ز  یکێشت. ەنووسراو ، یمڵ سیئ یمار ۆ ک یمیژێڕ  یکار ر ەسەهاتن

 ەو ەداخەو ب ێبەن کێسانەک ای سەک ڵید  ەب ەک ێبداێت یار یستەه یباس رۆ ز 

 ەک ەو ەبدات ەارانیپرس مەئ یمڵ و  ێبتوان ەیو ەئ ۆب ەماو ەن اندایژ ەل شیرەنووس

 ڵسا ٣2 ەک کێتووکەڕ پ ەیو ەکدانێو ل نگاندنەسەڵه ۆب. نێکرەد ەیئاراست

و  باتەخ یوکاتەئ یناغۆ ق ێبەد کێشت مووەه شێپ، ێنووسراب رەوبەمەل

تاک  ینیوانێڕ ت رەس ەب رۆ ز  ییانکارۆڕ گ ستاێئ. ێب رچاوەبەل مانیکانەرجەلومەه

 ەل یهاوکار  یستەو ه ەو ەبوون کینز. ەهاتوو  کانداییەاسیس ەنیەال یگشت ەو ب

 ییاسیس یرمۆ پالتف ەل یشدار ەو دروست کردن و ب یگرووپ یکار  یبڵقا

و  ەو ەبوون کینز کێل یرچەه ۆب رنەشکۆ خڵد  یکیەگاینەشۆ گ، شداەهاوب
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 ستەبەم، شۆیەه مەب رەه ؛ژداڕۆدوا ەل یەیو ەتەن یوتار  کیە یدروست بوون

 ەووداو ڕ  یورووژاندن کێر ۆ ج چیه ەب ەتووکەڕ پ مەئ ەیو ەوکردنڵ ب ەل

 . ییەن کانەنیبر ەیو ەکوالندن ای کانەخوازراو ەن

، "ەو ەانەڕ گ ێب یر ەفە"س ینینووس یبوون واوەت یدواەدواب، یز یزەع المەس

 یباتەو خ ۆڤمر  یماف ەب تەبار ەس ەکید یکێتووکەڕ پ ینینووس ەب یستەد

 نەمەت ییکورت ەو ەداخەب ەکرد ک ەو ییەحقووق یکیەگاینەشۆ گ ەکورد ل یلەگ

 کەڵێمۆ و ک ەڕەالپ 32 اینەو ت ێب یییتاۆ ک ەتووکەڕ پ مەئ داەن یتەرفەد

دوو  رەه یکەڕۆ و ێن مەه ەیو ەئ رەبەل داەر ێل ەمێئ. ونەستەدەب یسنووسەد

 مەئ ەیو ەئ ۆب شیمەو ه ەیەه ەو ەکیە ەب انییندەو ەیپ ەکەتووکەڕ پ

. ە( گونجاندوومانمەشەش یسلە)ف ایج یکڵێسەف کەو ، نێوتەفەن شەنانینووس

 کێندێه یباس ەک ێو ەکەردەد یوونڕ  ەب مداەشەش ڵیسەف ەل ەشۆیەب رەه

 هاەرو ەه ؛ەکراو ەن ێپ ەیئاماژ  شووترێپ یکانڵەسەف ەل ەک کاەد وداوو ڕ 

 ۆب، ەکراو  ێپ انەیاژ ئام شووترێپ یکانڵەسەف ەل ەچونک کانەباس ەل شیکێشەب

 . ەبواردوو  ەیو ەکردن وڵ ب ەل مانۆ خ ەمێئ ەو ەتێبەن ەدووبار  ەکەباس ەیو ەئ

 یکورد یزمان ەب ۆڤمر  یماف یهانییج ەوتەمدا،جاڕنامەیح ەسڵیف ەل

 ۆب ەسەنزادەح ەبدووڵع ۆستامام ەڕێزب ۆیخ یکات ەقەد ەم.ئەداندراو 

 ۆستامام ەقەد ەمئ ەک ەبوومن ڵنیاد  ەوەیئ ۆیه ەو ب ەناردوو  ەرینووس

 کاک ەڕێزب ڕێیهاو ڕەزامەندیی ەب ۆیەنا ، ب یا یکورد یزمان ەرس ەریگێرابێتەو 

 ەریگێڕاوەتەو  ۆیخ یکات ەڕێزیان،ب ەک ەرگرتووەو  ەقەد ەول یا،کەڵکمقادر ور

 .ێدەکەمل ەستخۆشیید ێرەوەو ل یکورد یزمان ەرس

 ەیکەلەگ ەب تەخزم ۆب ۆیخ ینەمەت ەیو ین ەیکینز، یز یزەع المەس

 یکانەئازاد ەکات مووەه داییەمکاناتیئ ێدژوار و ب ەمەردەس وەکرد و ل رخانەت
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، وەب رەرانبەب کیەفاەو  کەو . کردەدەڕ پێت نیو نووس ەو ەندنێخو  ەب ۆیخ

 وادارمیه. نەیچاپ بک ەتووکەڕ پ مەئ – ەبوو  نگەدر  شیرەگەئ –دا ارمانڕیب

 ەیار یستەه ەناخۆ ق مەئ ۆب ەو ەنۆڵیکێو ل ەو ەداچوونێپ ۆب، و داهاتوو ێنو  ڵیسەن

 مەئ ەل کەڵک، ەکید ینتێمیۆ کێو د ەگەڵب رۆ ز  کەو  بزووتنەوەکەمان،

 مەئ یژوو ێم کیمیئاکاد یکەیەو ێش ەو بتوانن ب ربگرنەو  شەتووکەڕ پ

 . ەو ەبنووسن شەمەردەس

 

 

 

 ەیماو  ەل ەک مەبک شەیستانۆ د مەل تەبیتا ییشۆ ستخەد یتۆیەخ یگاێج

 نجامەر ەس ،ەتووکەڕ پ مەئ ەیو ەئ ۆدا ب انیکڵێو ەه ومو ەه داەمانگ ندەچ مەئ

 :ەو ەتێبکر وڵ چاپ و ب ،ینیپاش نووس ڵسا یس

 

 ەیکەبێکت ەیو ەکردن پیتا ێنو ەرلەس یرکەئ ەک، ەالل یلەع کاک 

 . گرت ۆستەئەو 

 و کاک محەممەد  رەرو ەهرپێچنوور م ەخوشک ،یتەعیرەش رەعفەج کاک

 ۆستەئ ەل انەیکەبێکت یکرنەئامادو  پیتا یرکەئ ۆیخ یکات ەکحەسەنزادە 

 . ەبوو 

 ەو ەتەچوو  داەکەبێکت ەب ەک، نژادلیسماعی( ئی)ئاگر یلەع کاک . 

 ۆریز  ەحمەتێکیز  ەوانییەوەزمان ڕێکخستنی یبار  ەل نەجاڕی یلکاک کام 

 .ێشاک



  0٣پێشەکی 

 

 تووکەکەەڕ پ ەکردنیئاماد ۆناغەکانیق ەماهەنگییه ۆب یکاک ناسر موراد 

 گرت. ەئەستۆو  ەرەکییس ڕۆڵی

 ەخشاندنن ۆب ۆریانز  ێکیکات ەدڵب ڕۆژهەڵتەوە ێوخۆین ەل ڕێهاو ەندچ 

 کرد. ەرخانت تووکەکەەڕ پ ی(یزاینو د ەڕەبەندی)الپ

 

 

 ئازاد عەزیزی

 ی هەتاوی9311ی ڕ پووشپە





 

 

 

 

 

 پێشەکیی نووسەر

 و خەباتی و کتێب لەسەر کوردستان بەگشتی و نامیلکە تا ئێستا زۆر وتار

ئەو . گەلی کورد بەتایبەتی نووسراون و بڵو کراونەتەوەزگاریخوازانەی ڕ

ان لە زۆر نووسراوەکانی ئامانجی و و بۆچوون نووسراوانە بەگوێرەی جیاوازیی بیر

و  ئەو شتانەی کە لەالیەن ڕۆژهەڵتناس. یان هەیەبارەوە پێکەوە جیاوازی

و  ێبینیو بە دوور لە ت ئەگەر لەڕووی دڵپاکی ،نووسەرانی بێگانەوە نووسراون

هۆیەکەی  ناتوانن دوور لە هەڵەو پەڵە بن؛ ،بنراسئامانجی سیاسییش نوو 

 :ەگەڕێتەوە سەر دوو مەسەلەی بنەڕەتید

 جوغرافیاییو  سیاسی ی دروست لەسەر دۆخییو ناسیاو نەبوونی زانیاری -ئا

فەلسەفەی و  ن لە نێوەرۆکئاگادار نەبوو و  کۆمەڵیەتیی کوردستانو 

 . انی کوردستان و ڕەوتی ڕووداوەکانبزووتنەوەک یوجوودی

استەوخۆ ڕ مەتانە کە و نووسراوەکانی ئەو حکوو  ک وەرگرتن لە بەڵگەڵکە -ێب

 . کورد دەرگیرن لەگەڵ پرسی

ەنگی گەلی کورد ئەگەر شتێکیان لەسەر ڕ دوژمنانی ڕەنگاوو  نەیاران

و  و کوردستان نووسیبێ و بڵویان کردبێتەوە بە مەیل مەسەلەی کورد

 گۆڕیوە کانیانییەاستڕ ، بەو جۆرەی کە بە قازانجیان بووبێو  زی خۆیاندڵخوا

و تا  کردووەزیاد و  کەم یانژمارەو  و ئامار ەو کاری کردو تووداوەکانیان دەسڕ  و
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سیمایەکی دزێویان لە بزووتنەوەکانی کوردستان  ە،یانئەو جێگایەی کە توانیو

 . کردووەکانی ئەو بزووتنەوانە دروست ەو ڕێبەر 

دڵسۆزانی کورد ومەرجی سیاسیی کوردستان کەمتر ڕێگای داوە کە هەل

لەسەر الیەنە ، خۆفو  ستێکی ئاواڵەوە و بێ تر بە دەسو  بۆخۆیان بێن

نشێوی خەباتی لەمێژینەی خەڵکی و  جۆراوجۆرەکانی مەسەلەی کورد و هەوراز

و  ووداوەکانڕ  لەسەرو  و بەڵگەو ئەسناد وەدەست خەن لنەوەۆ دستان بکور ک

و  کان نامیلکەییەوکووڕکەمو  گیروگرفتو  تێکشکانو  ەکانی سەرکەوتنهۆی

ئەو نووسەرە کوردانەش کە قۆڵی هیممەتیان . بڵوی بکەنەوەو  کتێب بنووسن

و  و کوردستان کورد و لەسەر دۆزی ێکی زۆریان کێشاوەو زەحمەت هەڵماڵیوە

ی ڵ دۆز ی دەوڵەتەکانی دەرگیر لەگەکردەوەو  و سیاسەت هەلومەرجی ناوچە

بوونی سەرچاوەی  وگرفتی نەبوون یان کەمر یتووشی گ، کورد کتێبیان نووسیوە

 . انە بوونمبێالیەن و جێگای مت

 ییوگۆڕی بنەڕەتڵو ئا وەختێک بەرەو باشی دەڕواگشتی  ئەو وەزعە بە

لە ڕێزی بزووتنەوەکانی  ئەوانەی بۆخۆیان ،بەسەردا دێت کە نووسەرانی کورد

ووداوەکانی ڕ  نزیکەوە ئاگاداریی تەواویان لەسەر یان لە ،دانکوردستان

ی لەسەر دۆز ، ەکانی ناوچەکە هەیەی دەوڵەتژیێکتیک و ستراتاو ت بزووتنەوە

شت  بە تایبەتی بزووتنەوەی هەر کام لە پارچەکانی کوردستانو  کورد بە گشتی

الیەنە و  ووداوەکان بەو جۆرەی کە هەن باس بکەنڕ  و بنووسن

 . وون بکەنەوەڕ  کورد یەلەجۆراوجۆرەکانی مەس

تی ابلیغتەو  دەبێتە هۆی ئەوەی کە مەیدانی مانۆڕدان کالیە ئەو کارە لە

و لە الیەکی دیکەشەوە سەرچاوەی  رتەسک بێتەوەژاراویی نەیارانی کورد بە
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ڕووناکبیران و مێژوونووسانی بەرەی ئێستا و و  جێگای متمانە بۆ نووسەران

 .ێداهاتووی گەلەکەمان دابین دەکر 

و  بەو بۆچوون، ی کە ئێستا لەبەر دەستی خوێنەرە بەڕێزەکاندایەتێبێکک

 ،هەر چەندە بچووکیش بێ ،هیوادارم بتوانێ کەلێنێک. ڕاونگەیەوە نووسراوە

هەر وەک لە  یەئەو نووسراوە. ی کە لە پێشدا باس کرا پڕ بکاتەوەییەلەو بۆشای

انەی ئێستای گەلی زگاریخواز ڕ باسی بزووتنەوەی ،دەردەکەوێرا  نێوەکەی

باسی کارنامەی ڕەشی کۆماری ئیسالمی لە و  کورد لە کوردستانی ئێران

و تایبەتمەندیی واشی تێدا باس  بەڵم هێندێک مەسەلە، کوردستان دەکات

 . کورد دۆزیە بە گشتی دەگەڕێتەوە سەر کراوە ک

لێکۆڵینەوە لەسەر هەموو الیەنەکانی بزووتنەوەی ئێستای کوردستان و  باس

و  کۆماری ئیسالمی پێویستیی بە دەرفەتکردەوەکانی و  یان لەسەر سیاسەت

و کاری  و ئەسنادی زۆر گەو گونجاو و بەڵ و هەلومەرجی لەبار دەرەتانی زیاتر

زیاتر تێکۆشاوم کە خاڵە  ،دایەبۆیە من لەو نووسراوە، هەیە هەرەوەز بە

 ییتەوەری بنەڕەتو  نەوەی کوردستانکانی بزووتییەالیەنە گشتو  بنەڕەتییەکان

کوردستان باس  ۆماری ئیسالمی سەبارەت بە دۆزیهەڵوێستی کو  سیاسەت

 . بکەم

 ،ەیبێ کەموکووڕی و بێ عەیب نی یەکە ئەو نووسراوەنییە  گومانم لەوەدا

 «ما ال یدرک کلە الیترک کلە»گوێرەی مەسەلی مەشهوور کە دەڵێ  بەڵم بە

و کردوومە کە  ەو دەست هاتو  دەم لەهەر ئەوەندا لە هەلومەرجی سەختی خەبات

 . هیوادارم سوودێکی هەبێ

 نووسەر

 9349بانەمەڕی 





 

 

 :فەسڵی یەکەم

 کانییەخاڵە گشت
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بە و  کە چەند نەتەوەی جیاوازی تێدا دەژی ەئێران یەکێکە لەو وڵتانەی

و  وومەتە مەزنیخوازبەڵم حک. "یەفرەنەتەوەعبیرێکی دیکە ئێران وڵتێکی "ەت

دیکتاتۆرەکانی ئێران لە قەدیمەوە تا ئێستا هەمیشە تێکۆشاون و تێدەکۆشن 

تەنیا یەک نەتەوە دەژی دا جیهان بسەلمێنن کە لە ئێرانو  کە بە گەالنی ئێران

 .ئەویش نەتەوەی ئێرانە کە لە ئەقوامی جۆراوجۆر پێک هاتووە

و چ ئەوانەی  ن بەدەستەوەیەتیاەچ ئەوانەی حکووم ەکانییئێران نیستەۆڤێش

پێگەی و  سەرەڕای جیاوازیی بۆچوونی سیاسی، لە دەرەوەی حکوومەتدان

و  بیرو پێکەوە هادا بە گشتی لە یەک شت، چینایەتییانو  کۆمەڵیەتی

کردن لەگەڵ مافی  و دژایەتی لە ئینکار ییەئەویش بریت ؛هاوبڕوان

دەسەالتی و  ئیمتیازاتپاراستنی و  نەتەوایەتیی گەالنی ژێردەستەی ئێران

 . خۆیان

کاربەدەستانی ئێرانی دەیانگوت کورد  ،دالە سەردەمی نیزامی پاشایەتی

بەو و  و زمانی کوردی لەهجەیەکە لە زمانی فارسی و لە ڕیشەدا فارسە ییەئاریای

و بە بیانووی  دەکردفێکی نەتەوایەتیی کورد هەموو مانکۆڵییان له  شێوەیە
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و بەرگری کردن لە پیالنی  )تمامیت ارضی( "خاکیەکپارچەییی پاراستنی "

 . خەباتی ئازادیخوازانەی گەلی کوردیان سەرکوت دەکرد، بێگانەکان

. خۆ دەنوێنێدا لە لیباسی دین شۆڤێنیزم ،دائێستا لە کۆماری ئیسالمیی ئێران

، موسوڵمان پێکەوە بران، هەموومان موسوڵمانین: دروشمەکانی ئێستا ئەوانەن

ئیسالم سنوور ، نییە سپیو  ەشڕ  و عەجەمو  فەرقی عەرەبدا لە ئیسالم

 . ناسیۆنالیزم لەگەڵ ئیسالم یەک ناگرێتەوە، ناناسێ

و گەورە  ێگای زەق کردنەوەڕ  کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی دەیانەوێ لە

مافی ، نەتەوایەتی کەمڕەنگ کردنەوەی بیریو  ەزهەبینیشاندانی هەستی م

بیانووی کۆماری . شێل بکەنژێردەستەی ئێران پێازادیی گەالنی ئو  ئینسانی

ئیسالمی لە سەرەتاوە کە شەڕی دژی خەڵکی کوردستان وەڕێخست ئەوە بوو 

 . و غەریب ماوەتەوە کەوتووەلە مەترسی دا ئیسالم لە کوردستان کە

و ئێستا لە  ییەئێران یکێکە نووسەر  ،"وادیەید جەحاج سەلی ئەسغەر ع"

و لە دەرەوەی ئێرانە لە "راه  ئیسالمیدایەڕیزی ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری 

و بەو جۆرە  نیشان دەدا شۆڤێنیزمبە شێوەیەکی دیکە نێوەرۆکی  ،دا0آزادی"

 :دا دەکاتاسی مەسەلەی نەتەوایەتی لە ئێرانب

و  بووڵەەمێژووییمان قو  "ئەگەر ئێمە کەسایەتیی هاوبەشی نەتەوایەتی

لە  ییەمێژووو  نەتەوایەتی ەهاوبەش یەئەگەر پێمان وایە کە ئەو کەسایەتی

" پەیدا ی ئێران "وێنایی و کەسایەتیبە نێو دا چوارچێوەیەکی جوغرافیایی

، ی مەزهەبکە وا بوو ئێمە خەڵکی ئێران سەرەڕای جۆراوجۆر بوون. دەکات

                                                     
/ بانەمەڕی ١١ژمارە  –"راه آزادی" ئۆرگانی حیزبی دێموکراتیکی خەڵکی ئێران . 0

 . ی هەتاوی١٧٣١ساڵی 



  0٣یەکان فەسڵی یەکەم: خاڵە گشتی

 

و سەر بە  دەتوانین لە کەسایەتیی یەک نەتەوە، ریتنە و دابو  زمان، نەژاد

فەرهەنگیی وەک و  سیاسیو  ابووریئو  مافی کۆمەڵیەتیدا یەک وڵت

ه پارێزەری یک کدێموکڕاتپێکەوە بۆ پێکهێنانی حکوومەتێکی و  یەکمان هەبێ

 . کەوین"ب ێکڕ  ئەو مافانە بێت

 :پاشان نووسەر لە پاراگرافی دواتردا درێژە بە باسەکەی خۆی دەدا و دەڵێ"

مەزهەب و  زمان، پێوانەی نەژاد ەر ئێمە خەڵکی ئێران لەسەر بنەمای"ئەگ

و  ئەو کات قسە کردن لە ئێران ،و ئەقوامی جۆراوجۆر دابەش کەین بە نەتەوە

چونکە . دەبێت بژاردن" دات"ی ئێران " گوێز لە هەنبانەی خەڵکەلیل"م

 ،و سێ نەتەوە خستووە کە دوو نەتەوە ئەزموونی یەکیەتیی سۆڤیەت دەری

ر یەک ئاڵدا لە ژێو  ناتوانن لە یەک سنووری هاوبەشی جوغرافیای سیاسی

 . بژین"

 :وادی بە کورتی ئەوەیە کەەید جەکاکڵ و نێوەرۆکی قسەکانی حاج س

 . ەو تەنیا یەک نەتەوە هەیە کە لە ئەقوامی جۆراوجۆر پێک هاتو دا لە ئێران. 0

ئێرانیش ئەو کات  ،ئەگەر قەبووڵ بکرێ کە لە ئێراندا چەند نەتەوە هەیە. 0

چونکە چەند نەتەوە ناتوانن لە  ،هەڵدەوەشێ وەک یەکیەتیی سۆڤیەت لێک

و  ئەو شێوە بۆچوون. و لە ژێر یەک ئاڵدا پێکەوە بژیندا یەک وڵت

. کان یەک ناگرێتەوەییەاستڕ  و لەگەڵ بەڵگەهێنانەوەیە بە تەواوی نادروستە

وەی جیاوازی تێدا ەەندین نەتچونکە ئێستا لە جیهاندا زۆر وڵتی وا هەیە کە چ

، پاراستنی یەکیەتیی ئێرانو  لێک هەڵنەوەشانێگای ڕ  ێجگە لەوەشدەژی ب

و  بۆ ئازادی نیشتمانپەروەرە کە ڕێزو  تدێموکڕاجێگیربوونی حکوومەتێکی 

و  دەستەبەر کردنی ئەو مافو  هەموو گەالنی ئێران دابنێ ییمافی نەتەوایەت

ئازادییانە بە گرینگترین ئەرکی خۆی بزانێ نەک ئینکارکردنی فرەگەل بوونی 
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لێک و  هەڵوەشان. ئەو گەالنە یێشێل کردنی مافی نەتەوایەتیپو  نئێرا

و  کۆمەڵیەتیو  ئابووریو  بڵوبوونی یەکیەتیی سۆڤیەت زۆر هۆی سیاسی

 نەبوونی ئازادی ،هەبوو بەڵم بێگومان گرینگترین هۆی ئەو وەزعە ییفەرهەنگ

 . چارەسەرنەکرانی مەسەلەی نەتەوایەتی بووو 

و  وە تەعریف کراوەو ڕوانگەی جۆراوجۆرە شێوە تا ئێستا "نەتەوە" بە زۆر

تایبەتی بۆ پێکهاتنی نەتەوە دیاری کراوە کە لە هەموویان  و دانگەی پێوانە

مێژووی هاوبەش و ، خاکی هاوبەش، گرینگتر پیوانەی "زمانی هاوبەش

و  دابو  زمانو  جوغرافیایی چاوخشانێک بەسەر دۆخی. فەرهەنگی هاوبەشە"

و  ریدەخات کە ئەو پێوانەتەواوی دە بە دا،النی ئێرانمێژووی گەو  نەریت

و گەالنی دیکەی  تەواوی لە گەلی کورد ی کە لە سەرەوە باس کران بەدانگە

 . ئێراندا هەن

چەندین نەتەوەی جیاوازی وەک دا لە ئێران، بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییانە

ەر کامەیان ەب دەژین کە هڕ عەو  تورکەمەن، بەلووچ، کورد، ئازەری، فارس

نەتەوەی " یان "نەتەوەی ئێرانی "نەکارهێناب. هەیە یانایبەتمەندیی خۆیانت

ناتوانێ ، لەالیەن هەر کەسێکەوە بێو  بە هەر مەبەستێک ،"ئیسالمیی ئێران

 . بگۆڕێ گابەرچاوی نێو کۆمەڵو  کانی زەقییەڕاست
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و چەوسانەوە  زوڵم و زۆردا شانی داوە کە تا ئەو کاتەی لە جیهانمێژوو نی

 . زگار بوون لەو دیاردە دزیوانە هەر دەبێتڕ خەبات و بەربەرەکانییش بۆ، هەبێ

 هۆکارە هەر لەو زگاریخوازانەی گەلی کوردیش بێگومانڕ بزووتنەوەی

و  نەتیجە ،ەلی کوردخەباتی گدا سەرچاوەی گرتووە و لە ڕاستی وەگرینگە

ی مێژوو یزۆرەیە کە بە درێژایو  ئەو زوڵم ی"" لۆژیکیو  سروشتی یدژکردەوە

و  کەم گەلی ژێردەستە هەیە کە بە ئەندازەی گەلی کورد مەزلووم. لێی کراوە

کەم گەلی مەزلووم هەیە کە بەقەت دا بەڵم لە هەمان کاتیش. بەشخوراو بێت

فی نەتەوایەتیی خۆی دابین کردنی ماو  سەربەستیو  گەلی کورد بۆ ئازادی

 . خەباتی کردبێت

و  بێ خەبات، وەیەکی بندەستەگەلی کورد باش دەزانێ کە هیچ نەت

، و بێدەنگی بەخۆداگرتن دان. بە ئازادی ناگاتفیداکاری و  تێکۆشان

لە ئەسڵی زوڵم کردن ، ع" بوونیواق یمر ئەتەسلیمی "، ڕاکێشان بۆ زوڵممل

 . هەروا درێژە بە کاری خۆی بدات و زاڵم زۆرتر هان دەدات کە ناحەزترە

و  لە چەندین الوە کەوتۆتە ژێر باری زوڵم ،گەلی کورد لە کوردستانی ئێران

لە دەست ، یەک وەک هەموو گەالنی دیکەی ئێرانال لە. چەوسانەوە

و ی تووشی چەرمەسەر و  نێحکوومەتە زۆردار و دیکتاتۆرەکانی ئێران دەناڵێ

شێل ی پێییەکی دیکەشەوە مافی نەتەوایەتالو لە  ەو گیروگرفتێکی زۆر هاتو 

بە توندی سەرکوت  ،ەواکانیڕ  داخوازە ێیڕ هێنانەگۆو لەبەر کورد بوون و  کراوە

 . دەکرێ
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ئامانجە و  استیدا هەر ئەو ویستڕ  کانی گەلی کورد لەییەنێوەرۆکی داخواز

لەگەڵ و  اگەیەندراونڕ  داافی مرۆڤپیرۆزانەن کە لە بەیاننامەی جیهانیی م

ی 0ماددەی ، یەک دەگرنەوە دینیو  ئینسانی و بنەمایەکی پێوەروو هەم

 :ئینسان دەکا نیی مافی مرۆڤ بەو جۆرە باسی مافیبەیاننامەی جیها

 . ئازادی و ئاسایشی شەخسیی هەیە"و  مافی ژیان ێکڤمرۆ  "هەموو

و دەبێ  ئەو مافانەی هەیە شتێکی سروشتییە وەختێک ئینسان وەک تاک

کۆمەڵێک ئینسانیش کە لەبەر تایبەتمەندیی هاوبەش بە  ،ڕێزی بۆ دابندرێ

و هەقی خۆیانە کە بە  هەر ئەو مافانەیان هەیە ،یەک نەتەوە دەژمێردرێن

 . ئازادی بژین

ستەمی نەتەوایەتی کە لە گەلی کورد دەکرێ بە شێوەی جۆراوجۆر خۆی 

 :دەنوێنێ وەک

 . ارەنووسی خۆیبێبەش کردنی کورد لە بەڕێوەبردنی مافی دیاریکردنی چ. 0

 . ێندن بە زمانی کوردی لە کوردستانداقەدەغە کردنی خو . 0

 . نەبوونی زمانی کوردی لە کوردستانداڕەسمی . ٣

 . وردستانمیلیتاریزە کردنی ک. ٤

 . پەرەپێدانی فەرهەنگی نەتەوایەتیو  پێشگرتن لە گەشە کردن. 1

و  کۆمەڵیەتیو  یاگرتنی کوردستان لە دواکەوتووییدا لە باری فەرهەنگڕ  .٦

 . وەییەئابوور

دیاریکردنی بەرپرسی ئیداراتی کوردستان و پۆستە گرینگە نیزامی و . 3

 . غەیرە کورد کەسانی ەل یەکان،غەیرەنیزامی

 . بەڕێوەبردنی زەبروزەنگ و ڕەفتار لەگەڵ خەڵک بە شێوەیەکی دوژمنانە. 6
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و ستەمی  نەوعێک فشار، بێجگە لە ستەمی نەتەوایەتی و ستەمی گشتی

 . دەکەم هەیە کە بە کورتی ئیشارەیان پێدا مەزهەبییش لەگۆڕێ

لەو کاتەوە کە و  خەڵکی کوردستانی ئێران سوننی مەزهەبنله  بەشێک

و  هەمیشە بە کردەوە نەوعێک فشار ،ەسمیی ئێرانڕ  ە مەزهەبیووە ب"تشیع" ب

ئەو  .دژی سوننی مەزهەبەکان بە گشتی بەڕێوە چووە جیاوازی دانانو  فەرق

ڕەسمی لێک  دەوڵەت بەو  کە دیندا وەزعە لە سەردەمی کۆماری ئیسالمی

دوو نموونە . سەرچاوەی گیروگرفت بۆ سوننی مەزهەبەکان بووەتەتر ازی ،دراوە

 :باس دەکەم

کەسانێک ، ی کۆماری ئیسالمیدەستوور ی 001بە گوێرەی ماددەی  -ئا

بێ و شیعە هەمیی ئێران ەسڕ  ە باوەڕیان بە مەزهەبیدەتوانن ببنە سەرکۆمار ک

ەند کارلێهاتوو و جێگای هەرچ ،کە وا بوو کوردێکی سوننی مەزهەب. بن

کە کورد بە نییە  مەبەست ئەوە. ناتوانێ ببێتە سەرکۆمار، ەڵک بێتمتمانەی خ

ئەوەیە کە ئەو  بەڵکوو مەبەست ،ییەتەمای بەدەستەوە گرتنی قودرەتی مەرکەز

و نموونەیەکی بەرچاو لە  ییەسدێموکڕا وی دا دژی ئازادیماددەیە لە بنەڕەت

 . یەو چەوساندوەی مەزهەبی هەڵواردن

یان ، وسمانع، رەمو ع، ئەبوبەکرکەسانێک کە ناویان  بیندراوە رزۆر جا -ێب

زگاربوون لە گیروگرفتی ڕ کردن یان بۆ پێ ێزیڕلە ترسی بێ ،ەو ایشە بو ئ

علی و ، ون بە امیرناو و شناسنامەی خۆیان گۆڕیوە و بو  ،ئیداراتی دەوڵەتی

 . فاطمە

خەباتی لەمێژینەی  ییەواوی دەردەکەوێ کە هۆکاری سەرەکلێرەدا بە ت

 . کرا کە ئیشارەی پێ ەو ستەمی چەند قاتەیەخەڵکی کوردستان ئ

و  هەزار تۆمەتو  است ئەو مەسەلەیە چاو دەقووچێننئەو کەسانەی کە لە ئ
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ەوێ بزووتنەوەی هانیان دەی ،بەرچەسپ وەپاڵ خەباتی گەلی کورد دەدەن

وانگەی ڕ  یان لە، ئەو لە قەڵەم بدەنو  دەستکردی ئەمو  کوردستان بە پیالن

یان  ،لێکدانەوەیان لەسەر مەسەلەی کوردستان هەیە ەوەستیی خۆیانشۆڤێنی

و پێشکەوتنی  ازانەی گەالنی ژێردەستەو زگاریخڕ ەوتی حەرەکەتی خەباتیڕ  لە

 . کۆمەڵی ئینسانی بێ خەبەرن



 

 

 وتنەوەی کوردستانی ئێرانبزو. 3

 ی حکوومەتییتێکۆشانی گەلی کورد لە کوردستانی ئێران بە درێژایو  خەبات

بە شێوەی جۆراوجۆر و گونجاو هەر درێژەی  ،"ەشی "محەممەد ڕەزا پەهلەویڕ 

و  لەو ماوەیەدا ئەو خەباتە بە زۆر قۆناغی دژواردا تێپەڕی و زۆر هەوراز. هەبوو

م گرینگ ئەوە بوو کە ڕەوڕەوەی ئەو خەباتە قەت بەڵ ، نشێوی بەخۆیەوە دیت

پێکهاتنی حیزبی ، ک"-پێکهاتنی کۆمەڵەی "ژ. لە حەرەکەت نەوەستا

ەشێک بپێک هاتنی کۆماری خودموختار لەسەر ، ی کوردستانی ئێراندێموکڕات

خەباتی سیاسیی سەردەمی حکوومەتی نیشتمانیی ، لە خاکی کوردستانی ئێران

لە  دێموکڕاتخەباتی چەکدارانەی حیزبی ، ق"یددوسەد مەمەمدوکتور "مح

ئازادیخوازیی گەلی و  تێکۆشانو  هەموو بەڵگەی خەبات ٤٦-٤3ساڵەکانی 

 . کوردن

 :رێبەرانی بزووتنەوە

ئازادیخوازانەی گەلی کورد لە و  کردنی بزووتنەوی نەتەوایەتی ەریرێب

ە کە نزیک بە ی کوردستانی ئێراندێموکڕاتکوردستانی ئێران لە ئەستۆی حیزبی 

بۆ دابین  ،دانالەبار و  لە هەموو هەلومەرجێکی سەختو  وچان نیو سەدەیە بێ

و  تیی گەلی کورد تێدەکۆشێ و ئاڵی خەباتی بەرزکردنی مافی نەتەوایە

 . اگرتووەڕ  شەکاوە

ی کوردستانی ئێران تەنیا ڕێکخراوێکی سیاسیی دێموکڕاتحیزبی 

بناغەی و  ئێران کە لەسەر بنەماکوردستانی  پێشکەوتنخوازو شۆڕشگێڕە لە

و توانیویەتی  ی هەیەو تێکۆشان و نەتەوایەتی دامەزراوە زگاریخوازانەڕ خەباتی
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و دروشمەکانی خۆی  کۆمەڵنی بەرینی خەڵکی کوردستان لە دەوری بەرنامە

 . کۆ بکاتەوە

 ردەگەڕێتەوە سە دێموکڕاتهۆی پشتیوانیی خەڵکی کوردستان لە حیزبی 

 :ەساسیدوو مەسەلەی ئ

 . بەرنامە -ئا

بەرنامەیەکی دا استیڕ  لە داندراوە دێموکڕاتبەرنامەیەکی کە بۆ حیزبی 

ئەو . الحصول"ەو شتێکی "ممکن ییەبینانە و بە دوور لە خەیاڵپەردازواقیع

لەو بەرنامەیەدا . ەنگدانەوەیەکە لە داخوازەکانی خەڵکی کوردستانڕ  بەرنامەیە

کۆمەڵیەتیی و  ئابووریو  دۆخی سیاسیبارو ، زەینیو  هەلومەرجی عەینی

 . ئێران لەبەرچاو گیراوەو  کوردستان

  مانەوە لە مەیدانی خەبات -ێب

لەباردا و  و لە هەلومەرجی خۆش زۆر کەس هەیە کە تەنیا بە قسە شۆڕشگێڕە

بەڵم ئەگەر کار گەیشتە مەیدانی ، هەستی ئازادیخوازیی خۆی دەردەبڕێ

 زۆر. و قەدەرە دەسپێرێ خۆی بە قەزاو  ت دەبێو ما خۆ دەکێشێتەوە، کردەوە

و  ێکخراوی سیاسی هەبوون کە لە سەرەتای سەرکەوتنی شۆڕشی ئێرانڕ 

زۆر توندو تیژ بوون و دروشمی زلەزلەیان دا کرانی شەڕی کوردستان دەست پێ

و باسی "حق  و خودموختارییان بە شتێکی کەم دادەنا بۆ گەلی کورد دەدا

بەڵم هەر کە ، یان دەکرددیاری کردنی چارەنووس()مافی  تعیین سرنوشت"

مەیدانی خەباتیان چۆل  ،شەڕی کوردستان گەرم داهات و ژێر پێیان گەرم بوو

بوون بە پەنابەری و  و ئەمریکا و وڵتانی دیکە ڕۆیشتن و بەرەو ئۆرووپا کرد

 . سیاسی
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چ هی، قاڵ بووەدا کە لە مەیدانی خەبات دێموکڕاتحیزبی  وە،پێچەوانە بە

کردەوە سابیتی کرد کە شیاوی پشتیوانی  بەو  نەهێشت ێکات کوردستانی بەج

 . کردنی خەڵکی کوردستانە لێ

لە دا خەڵکی کوردستان پێگەی سیاسیی حیزب لەنێوو  ادەی خۆشەویستیڕ 

یەکەم هەڵبژاردنی نوێنەرانی مەجلیسی شووڕادا کە پاش هاتنە سەر کاری 

ام درا و ئەو هەڵبژاردنەش بە نەزەری دا ئەنج0٣16کۆماری ئسالمی لە ساڵی 

بە ڕوونی  ،بوودا ئاخرین هەڵبژاردنی ئازاد لە کۆماری ئیسالمیو  من یەکەمین

لەو شارانەی ئاکامی هەڵبژاردن ڕاگەیەندرا حیزبی دیمۆکرات بە  .دەرکەوت

 . 0ی دەنگی خەڵکی کوردستانی وەدەست هێنا%62تەنیایی زیاتر لە 

                                                     
 -بهتر بشناسیم _ انتشارات کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان ایرانرا  کومەلە  0

 . ١٧٣١شهریور 



 

 

 خەباتی نەتەوایەتی -کوردستان نێوەرۆکی بزووتنەوەی. 7

 خەباتی خەڵکی کوردستان خەباتێکی ،باس کرادا هەروەک لە پێش

خەباتە بۆ دابین کردنی مافی نەتەوایەتیی گەلی . ییەو نەتەوایەت زگاریخوازانەڕ

لە چەوسانەوەو و  ەنووسی خۆی دیاری بکاتر کورد بۆ ئەوەی بتوانێ چا

 . زگاری بێتڕ کۆیلەتی

بە تێکڕایی کەوتۆتە ژێر باری  ،وەییەتوێژەکانو  ەموو چینگەلی کورد بە ه

 کرێکاری کورد لە. شێوەی جۆراوجۆر سەرکوت دەکرێ بەو  ستەمی چەند قات

یەکی و لەال الیەک وەک هەموو کرێکارێکی ئێرانی دەچەوسێتەوە

لەبەر ئەوەی کە کوردە زیاتر لە کرێکاری ئیسفەهانی )بۆ نموونە(  ،دیکەشەوە

و  ماڵ ،چونکە مەجبوورە بۆ پەیدا کردنی قوتی "الیموت". دەچەوسێتەوە

پەرەوازەی شوێنەکانی دیکەی ئێران و  کاری خۆی بەجێ بهێڵێو کەسو  منداڵ

تا ئەگەر کارێکی دەست کەوت بە  ،و کارخانەی لێ دامەزراوە بێت کە کارگا

ەنگە ڕ  ئەو کەسانەی کە دەیانگوت یان. ێک بێت بیکاهەر منەت کێشان

ر بڵێن کە "کرێکاری کوردستان لەگەڵ کرێکاری ئیسفەهان ئێستاش هە

 . و هەروەک یەک دەچەوسێنەوە" لە هەڵەدا بوون و هەن یەیفەرقی ن

و ئەو دوو شێوە  ناکرێتەوەخەباتی نەتەوایەتی لە خەباتی چینایەتی جودا 

بەڵکوو بەشێک لە نێوەرۆکی خەباتی نەتەوایەتی  ؛ژی یەکتر نینخەباتە د

دا دژی هەر خەباتی نەتەوایەتی لە بنەڕەت. یەتیر خەباتی چینادەگەڕێتەوە سە

دژی هەموو نیزامێکە کە و  کۆمەڵ ی نێویبێعەداڵەتو  نابەرابەریو  چەشنە زوڵم

 . لەودا ئینسان بە دەستی ئینسان بچەوسێتەوە
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لەگەڵ ئەو باسەدا دوو نموونە باس دەکەم کە هەردووکیان  پەیوەندیلە 

خەباتی نەتەوایەتی  لهئەوەی کە بەشێک بەڵگەی زیندوون لەسەر 

 :دەگەڕێتەوە سەر خەباتی چینایەتی

 ،داێژیمی پاشایەتیڕ  ڕووخانیو  اپەڕینی گەالنی ئێرانڕ  لە ڕەوتی: ئەلف

بەدوای ئەو . ژمارەیەکی زۆر چەکوچۆڵ کەوتە دەستی خەڵکی کوردستان

ی انی ناوچەلە کۆنە ئاغاک ژمارەیەک دا،16ی ساڵی وەزعەدا لە سەرەتا

مەبەستی زیندوو کردنەوەی نیزامی دەرەبەگایەتی کە بە  ،مهابادی ایەتیمەنگوڕ 

و  لە دەوری یەک کۆبوونەوە ،هەڵوەشابوو لە سەردەمی شادا لێک

ێگای ڕ  و تەنانەت لە دەراوی گوندی "ئامێد" لەسەر یەکیان پێک هێناکۆمیتە

جگە لەو بێ ،ئەو کۆنە ئاغایانە. سەردەشت پۆستێکی کۆنترۆڵیان دانا-مهاباد

لەبنەوە ، بەدەستیان هینابوودا سەرکەوتنی شۆڕش چەکوچۆڵەی کە لە ڕەوتی

یان دامەزراندبوو و پەیوەندیلەگەڵ کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمییش 

بە دا لە پێش دێموکڕاتحیزبی . ژمارەیەکی بەرچاویان چەک وەرگرتبوو

ست لەو کارە یانە دەزۆر خەریک بوو کە ئەو کۆنەئاغا ،نەشێوەیەکی هێمنا

و بە  ی خەڵکی کوردستانەیایگەیاند کە ئەو کارە دژی بەرژەوەندڕ  و هەڵبگرن

 بۆ قازانجی تایبەتی ،رەیەک کەسی هەلپەرستماهیچ جۆر ڕێگا نادات کە ژ 

دوای ئەوەی کە تێکۆشانی . نیزامی دەرەبەگایەتی زیندوو بکەنەوە ،خۆیان

هێزی پێشمەرگەی حیزب  ،هێمنانەی حیزب نەیتوانی پێشی ئەو پیالنە بگرێ

و لە ماوەی چەند ڕۆژدا  لە هەموو الیەکەوە هێرشی کردە سەر ئەو تاقمە

. دیل گیران ژمارەیەکیش بەو  ژمارەیەک لەو تاقمە کوژران. سەرکوتی کردن

لێ  یێژیمەوە پشتیوانیڕ  کە لەالیەن ،بەو جۆرە ئەو پیالنە کۆنەپەرەستانەیە

نەبوو کە ئەگەر حیزب هەنگاوی بۆ دا گومان لەوە. پووچەڵ کرایەوە ،دەکرا
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لە شوێنەکانی دیکەی کوردستانیش  ،تێکەوەپێچانی ئەو پیالنە هەڵنەگرتبایە

 . وەیەدووپات دەکراو  ەهاتە گۆڕێدنموونەی ئەو پیالنە 

 ،داشا لە سەردەمی محەممەدڕەزا وزارزەویکردنی  یاسای دابەش. ب

بەڵم  ،ەگایەتی تێک بشکینیدەرەب کانی پێکهاتەیییەتوانی پیوەندئەگەرچی 

و  هێشتەوەدا کەکانڵێکی زۆری لە دەست خاوەن موزار زەویبە کردەوە 

حیزبی  ٦2ساڵی . بەشێکی زۆر لە خەڵکی گوندەکان هەروا بێ زەوی مانەوە

گونجاو بۆ دابەش کردنی و  کرات کەوتە سەر داڕشتنی بەرنامەیەکی باشۆ مێد

ەو ب. گوندەکاندا یەویز بێو  اییەشڕ  اوەن مڵکەکان بەسەرخزیادیی  یزەوی

وزار لە بەشێکی زۆر لە پەسند کردنی گەڵڵەی زەویو  پاش تەنزیم ،کارە

کان بوون بە ییەەشایڕ  چاو لەر بەشێکی بەدا کوردستان ئەنجام درا و لە ئاکام

 . خاوەن زەوی

و  وزار ئەگەرچی بە هۆی شەڕی کوردستانکردنی زەویدابەش

و  تەواوی بێجگە لە وشیاری دەستەبەربوونی ،نەکرانی ناوچەکامیلیتاریز 

بەڵم دیسان ، دواوە نەبووەکان بییەزەو بێو  ەشاییڕ  یییەکگرتووی

بەرژەوەندیی و  زانجاک بوو لە پێناوی قڵو بەکە شۆڕشگێڕانەهەنگاوێکی 

 . داخەڵکی کوردستان

تە ووەبەهێزە کە بو  نەتەوایەتی ئەوەندە گرینگو  هەستی ئازادیخوازی

یەمەنی : وێک کەوتنەوەی بەشێک لە نەتەوە لێکدابڕاوەکان وەکهۆی 

هەروەک ، ۆژئاواڕ  مانیاڵئو  ۆژهەڵتیڕ  مانیاڵئ، یەمەنی جنووبیو  شیمالی

جودابوونەوەی بەشێک لەو نەتەوە جیاوازانەی کە بە و  هۆی لێپچڕان بووەتە

تیی یەکیەو  نەتەوەکانی یوگسالوی: و فشار پێکەوە چەسپێندرابوون وەک زۆر
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 . سۆڤیەتی پێشوو

ئەو بەنێو ڕووناکبیرە کوردانەی کە باوەڕیان بە خەباتی نەتەوایەتیی گەلی 

ی و بۆرژوای و هەستی نەتەوایەتی بە دیاردەیەکی دواکەوتووانەنییە  کورد

تی چینایەتی دەیانەوێ مافی نەتەوایەتیی بە نێوی گرنگیی خەباو  دادەنێن

و داوێک  تووشی تەڵەدا استیڕ  لە ،ەنگەلەکەیان بەکەم بگرن یان پێشێل بک

. وەتەتێئۆریی زانستی بۆیان ناونەو  ستەکان بە نێوەی زانستشۆڤێنیبوون کە 

ڕزگاری لە چەوسانەوەی نەتەوەکەی و  سەربەستیو  کەسێک کە ئازادی

 و یێک ناتوانێ بۆ ئازادپێوەر و  هیچ پێوانە بە ،خۆی بەالوە گرینگ نەبێ

" تبە مانای دیکە کەسێک "ناسیۆنالیس. بکاتزگاریی خەڵکی دیکە خەبات ڕ

 . نالیست"ئینترناسیۆ نەبێ ناتوانێ ببێتە "

پرۆلیتاریا لە قۆناغێکی  یتیخەباتی چینایە، بەگوێرەی بنەمای مارکسیزم

و  شەیپالیەک  دێتە گۆڕێ کە لەدا تایبەتی لە ڕەوتی گەشەکردنی کۆمەڵ

یکەشەوە چینەکان دەکی لە الیو  ێسەرمایەداری پەرەی ئەستاندب ییپەیوەند

. پەیدا بووبێ پڕۆلیتاریاو ئاگاهیی چینایەتیی ی چینایەتی پێکهاتبێ یناتەبای و

کە  ەیبەو شێوەیو  واویەت بەدا لە حاڵێکدا هیچ کام لەوانە ئێستا لە کوردستان

هۆی ئەوە کە  بووەتەستەمی نەتەوایەتی . ەو پێویستە گەشەیان نەکردو 

و کارخانەیەکی ە کارگدا لە کوردستان. ابگیرێڕ  داکوردستان لە دواکەوتوویی

 هاودژایەتییو  زۆری هەبێ ییێ دانەمەزراوە تا کرێکاری پیشەیئەوتۆی ل

 . چینایەتی پەیدا بووبێ

ەویست هو "اتحاد مبارزان کمونیست" دەیان کاتێک کە کۆمەڵە ٦0ساڵی 

لە شوێنێکی ناوچەی ئاالنی ، پێکەوە حیزبی کمونیستی ئێران پێک بێنن

و  و کارخانەە سەردەشت بە نێوی "مێسکەپە" کۆبوونەوە کە هیچ کارگ
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لەبەر و لەوەش سەرنجڕاکێشتر ئەوە بوو کە  ەیئاسەواری پێشکەوتنی لێ نی

ەکە کوڕە بەشی هەرە زۆری بەشدارانی کۆبوونەو  ،ێکخراوڕ  نەبوونی پرۆلیتاریای

ری چینی رەکان بوون کە خۆیان کردبوو بە نوێنەدەوڵەمەندی شاو  دەرەبەگ

 . و حیزبی چینی کرێکاریان پێک هێنا کرێکار

و  بەگشتی ئەو کەسانەی کە قەت دەردی هەژاری بڕوای من دەرەبەگ و بە

 و تەنانەت لە بواریڕ پسپۆ و چارەڕەشییان نەچێشتووە دەتوانن ببنە زانا

ن" بەڵم قەت ەریسییۆ و "ت نەزەر خاوەنببنە دا خەباتی چینایەتیو  مارکسیزم

 . استەقینەی چینی کرێکارڕ  ببن بە نوێنەری ناتوانن

و نێوەرۆکی بزووتنەوەی  بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییانەیە کە بنچینە

عامیلی  ،ستەمی نەتەوایەتی. کوردستان لەسەر خەباتی نەتەوایەتی دامەزراوە

و تا ئەو ستەمە لەبەین  چەوسانەوەی گەلی کوردەو  ئەسڵیی تەواوی هەژاری

 . بە شێوەی جۆراوجۆر هەر دەمێنێ نەچێ چەوسانەوە
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 :ێژیمی پاشایەتیڕ  ڕووخانیو  اپەڕینی خەڵکڕ  هۆی

 یاستەوخۆی دوو هۆکار ڕ  ێران ئاکامیڕووخانی نیزامی سەڵتەنەت لە ئ

 . پێکەوە گرێدراوی نێوخۆ و دەرەوە بوو کە بە کورتی باسیان دەکەم

 . ی نێوخۆییهۆکار  -ئا

چونکە ئەگەر عاقڵ بێت نییە  هیچ دیکتاتۆرێک عاقڵ": مەشهوورە کە دەڵێن

لەبەر ئەوەی گەورەترین هۆی لەبەینچوونی دیکتاتۆر یان . "دیکتاتۆر نابێ

 سیستەمەر لەو ڕوانگەیەوە دەتوانین ه. ییەنیزامێکی دیکتاتۆر خودی دیکتاتور

پەڕینی بە گرینگترین هۆی ڕا ،نێوخۆیی هۆکاریکردەوەی شا وەک و 

 . ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی دابنێینو  یەکپارچەی گەالنی ئێران

و  فەسادی دەربار، کانییەدیمۆکرات ییەپێشێل کردنی ئازادو  یکتاتۆرید

، سامانی وڵتو  بەفیڕۆدانی سەروەت، فەسادی ئیداری، بنەماڵەی سەڵتەنەت

 یبیزاریو  تزۆر شتی دیکەی لەو بابەتە بوونە هۆی نەفرەو  بێکاریو  هەژاری

لە ماوەی  ،ییەبێزارو  ئەو نەفرەت. هەرچی زیاتری خەڵک لە نیزامی پاشایەتی

 نگی خواردەوەەپ، شا"دا کەوتە سەر یەک ڕەزاەد مەمی "محیپاشایەتساڵ  ٣3

 . ڕینی گشتیی گەالنی ئێرانو بوو بە هۆی ڕاپە ەتی تەقینەوەڵحا و گەیشتە

 . دەرەوە هۆکاری -ب

ۆژئاوا بوو و شا وەک مۆرەیەکی ڕ  بە وڵتانی ملی شا بەتەواوی پێڕێژیم

ی داوە لە هەروەک ئەزموون نیشان. چاوی لێ دەکرائەمریکا  یناوچەیی

" یان نیزیک بوونەوەی تاکتیک و ڕاوەستان جەرەیانی "هاودژی و لەبەریەک
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 نەخشی ئەو مۆرە ناوچەیییانە زیاد، دەوڵەتە گەورەکان یسیاسەتی نێونەتەوەیی

بۆنی خۆیان وەک مۆرە یان پێگەی ناوچەیی و  جاری وایە تام و و کەم دەکات

ر" سەرۆک کۆماری ئەمریکا بوو و ێلەو سەروبەندەدا "کارت. لەدەست دەدەن

ر ێکارت کانیییەیەکێک لە بەرنامە نێونەتەوەی ،ڤۆ سیاسەتی دیفاع لە مافی مر 

می و ڕێژیی دیکتاتۆریی شا یەکی نەدەگرتەوه یمبوو کە لەگەڵ نێوەرۆکی ڕێژ

 . وانی خۆی لەگەڵ ئەو سیاستە ڕێکبخاتشا نەیدەت

خستنی ی ڕێژیمی شا و وەلەرزە وو بە هۆی بەهێزبوونی دژبەرانئەو سیاسەتە ب

 . سەرکەوتنی ڕاپەڕینو لە کۆتاییدا  ئەو ڕێژیمە

ظهور و سقوط لە کتێبی " "وستو ردەن فێحس"وی ئێران پێشو  یدو شبەئەرت

بەم شێوەیە ئاماژە بە  دا،13٣ی ەڕ الپە ،دی یەکەمڵج، سلطنت پهلوی"

بژاردنی سەرۆک ڵلە ئامریکا هە 0٣11پاییزی سالی ": ەی شا دەکاڵهە

و کاندیدی حیزبی  کاندیدی کۆماریخوازان جێرارت فۆرد. ێڕ کۆماری هاتە گۆ

دا بژاردنڵشا پێی خۆش بوو کۆماریخوازەکان لە هە. جیمی کارتێر بوو دێموکڕات

سەفیری  ،ێکی زۆری بە هۆی ئەردەشیر زاهیدیڵێگایەدا پوو ڕ  سەرکەون و لەو

بەڵم  ؛بۆ سەرکەوتنی کۆماریخوازەکان خەرج کرد ،ئەوکاتی ئێران لە ئامریکا

 . کەوت و جیمی کارتێر بوو بە سەرۆک کۆمار سەر دێموکڕاتحیزبی 

باری نی بەفرا03ۆژی ڕ " :ێڵدە دا131ەی ڕ الپە و لە لە هەمان کتێبهەر 

چاپ بوو و ئەو  داۆژنامەی "اطالعات"ڕ  لە ینیخومەمەقالەیەک دژی  0٣1٦

 ،0٣1٦باری نی بەفرا09ۆژی ڕ  ک وڵی خەییەتڕەزامەسەلەیە بوو بە هۆی نا 

ێپێوان لە شاری قوم دەستی پێ کرد و ئەو ڕێپێوانانە بوو بە سەرەتای ڕ 

 .سەری ئێرانی گرتەوە"نک و سەراڵڕاپەرینی خە
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و  سەر کەوتدا کی زۆر کورتسەرانسەریی گەالنی ئێران لە ماوەیەاپەڕینی ڕ 

 دێموکڕاسیو  گەالنی ئێران کە تامەزرۆی ئازادی. نیزامی پاشایەتی تێکڕووخا

توانیان حکوومەتێک بە  ،خۆیان یو خوێناوی وێنە مبە ڕاپەڕینی کە ،بوون

 دابەر دەستیلەدا ۆژهەڵتی نێوەڕاستڕ  کە گەورەترین ئەڕتەشی لە نبێن چۆکدا

 . بوو

ە بە مەسەلەیەکی زۆر ئەساسی بکرێ کە وەک خاڵیکی ر لێرەدا پێویستە ئیشا

خۆی نواند ئەویش ئەوەیە کە دا الواز لە ڕاپەڕینی ئازادیخوازانەی گەالنی ئێران

 ڕێکخراو یان بەرەیەکی سیاسیی ئەوتۆ لە گۆڕێدا ،لە جەرەیانی ڕاپەڕینەکەدا

ە و خاڵ ڕێبەری بکا، بەرفراوانە ییەنەبوو کە بتوانێ ئەو شۆڕشە جەماوەر

دا و بیانخاتە ڕوو و لە ئاکاما کانی ئامانجی شۆڕش دەستنیشان بکییەبنەڕەت

تەنیا لە بیری  ،بەشێکی زۆر لە خەڵک. پێشی بەالڕێداچوونی شۆڕش بگرێ

کەمتر بیریان لەوە دەکردەوە کە پاشان و  بوون ڕووخاندنی ڕێژیمی پاشایەتیدا

 . چی دەبێو  کێ دێ

بەڵم نەیاندەزانی کە دەبێ ، ڕووخێننخەڵک دەیانزانی کە دەبێ نیزامێک ب

بۆچوونی زۆربەی خەڵک ئەو کاتە ئەوە بوو . چی لە جێگای ئەو نیزامە دابنێن

هۆی ئەو . کە هەر ڕێژیمێک بێتە سەر کار لەوەی پێشوو باشتر دەبێ

 :مەسەلەیە بە گشتی دەگەڕاوە سەر دوو خاڵی ئەساسی

و  حکوومەتی ساواک و دیکتاتۆری ،دالە سەردەمی ڕێژیمی پاشایەتی -ائ

 یکێشابوو و هەرچەشنە هەستێکدا پۆلیس باڵی بەسەر تەواوی ئێران

بەتوندی سەرکوت  زۆر ،ازانە یان تێکۆشانێکی سیاسیی دژ بە ڕێژیمو ئازادیخ

 ئەو وەزعەدا هەلومەرجێکی لەبار بۆ گەشە کردن یان یو لە ئاکام دەکرا

 . نەبوو نی ڕێکخراوێکی سیاسی لەگۆڕێداتپێکها
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کرانی شۆڕش تا ڕووخانی نیزامی پاشایەتی زۆر کورت  پێ ماوەی دەست -ێب

کان ببووژێنەوە یان ییەبوو و دەرفەتی ئەوە نەبوو کە ڕێکخراوە سیاس

ێکخراوانە بتوانن ڕ  ڕێکخراوی سیاسیی تازە پێک بێت بەجۆرێک کە ئەو

بەو جۆرە هەر لە . ئەستۆ بگرنوەاپەڕین ڕ  ڕێکخستنیو  دەوری ڕێبەری

 . بەالڕێداچوونی شۆڕش پێک هاتو  زەمینەی شکست ،ی شۆڕشەکەداجەرەیان
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تێکۆشانی گەلی کورد لە کوردستانی و  پێشدا باس کرا خەباتە هەروەک ل

گەلی . شا هەر درێژەی هەبوو ڕەزاد ەمەمتەنەتی محڵی سەیبە درێژای ،ئێران

دا ە تا ئەو کاتەی حکوومەتێکی دیکتاتۆر لە ئێرانکورد باش ئەوەی دەزانی ک

نە گەالنی ئێران بە مافی و  دیسی دێتە ادێموکڕ و  نە ئازادی ،لەسەر کاربێت

 . نەتەوایەتیی خۆیان دەگەن

دژی دیکتاتۆری خەباتی  ،پەیدا بووبێ دەرفەتەترین لبۆیە هەر کات چکۆ 

گەلی کورد  ،دایکرانی ڕاپەڕینی سەرانسەر پێت لە سەرەتای دەس. کردووە

 و اپەڕینڕ  نیلە سەرکەوتو  ەیدانە شانی گەالنی دیکەی ئێران هاتە مشان ب

گەلی کورد هیوادار بوو کە . دەورێکی کاریگەری گێڕا داپاشایەتیووخانی ڕ 

و ی ئازاددا ە سەر کار کە لە ئێرانیک بێتدێموکڕاتو  حکوومەتێکی نیشتمانی

مافی نەتەوایەتیی گەالنی جێگیر بکا و بۆ دابین کردنی  دێموکڕاسی

 کەدا ساواک لە ڕاپۆرتێکی نهێنی. ژێردەستەی ئێران هەنگاو هەڵێنێتەوە

دا اپۆرتە لە نێو پەروەندەکانی ساواکڕ  و ئەو ەو بۆ شای ناردو  00/٦/13ێکەوتی ڕ 

 :اپەڕینی خەڵکی کوردستان ئاوا باس دەکاتڕ  سەبارەت بە، وەدەست کەوتووە

ەحە دەستی ئەسڵ ک وەرگرتن لەڵێپێوان بە کەنەکان ڕ اتا لە شارست"هەر ئێس

 جوداییخوازییشهەروەها دروشمی . بەتایبەت لە کوردستان ،کردووە پێ

 . 0دەدرێ"

                                                     
ساڵی  –ەم چاپی پێنج –نووسینی مهندس مهدی بازرگان  –انقالب ایران در دو حرکت   0

 . ٦پاڕاگرافی  ٣١الپەڕەی  – ٣٦
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شا" لەبەر زۆر  ڕەزاد ەمەمی هەتاوی بەدواوە "مح0٣٤2لە سەرەتای ساڵی 

 امەیەکی بەبەڕێوەبردنی بەرنو  ێفۆرمڕ  دەستی کرد بە ،ئابووریو  هۆی سیاسی

و  وزار و ئازادیی ژنانکردنی زەوی وەک بەرنامەی دابەش ،ڕواڵەت پێشکەوتوو

 . بەشداری کردنینان لە هەڵبژاردندا

 ووحوڵالڕ  " و بەتایبەتومق مەالکانیلەگەڵ دژایەتی کردنی " ئەو کارە

 0٣٤0 جۆزەردانیی 01ی خۆپیشاندانبوو بە هۆی و  ەوەووبەڕوو بوو ڕ  خومەینی

دا برینداربوونی ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک و لە ئاکامو  اران و کوژرانری تالە ش

و پاشان  وەیەدوورخرا اتورکی بۆ ،0٣٤٣ی خەزەڵوەری 0٣ۆژی ڕ  لە خومەینی

 . شتەجێ بوویف" نەجەلە شاری "نو  نێردرا بۆ عێراقرا  وێەل

ف" بوو بە شێوەی جۆراوجۆر لەگەڵ ەجەلەو ماوەیەدا کە لە "ن خومەینی

پاش و  ی خۆی پاراستپەیوەندیەکانی خۆی لە ژوورەوەی وڵت الیەنگر 

اتر زی خومەینی، اپەڕینڕ  کرانی دەست پێو  بێزاریی خەڵکو  قڕ  تەقینەوەی

 . دا خۆی دژی شا زیاتر پەرە پێ یتێکۆشانی سیاسیو  وەگەڕ کەوت

و نەبو دا ئەوتۆ لەگۆڕێ ییێکخراو یان هێزێکی سیاسڕ  داەڕینلە جەرەیانی ڕاپ

و  ستی پێ بدا بۆیە زەمینەیەکی زۆر لەبارو در  الیەنیێبەری بکا و ڕ  ڕینکە ڕاپە

ک وەرگرتن ڵدەکان پەیدا بوو و توانیان بە کەئاخونو  خومەینیبەرین بۆ و  پان

 یێبەرایەتیڕ ، ونی هەلومەرجی عەینیئامادەبو و  لە هەستی مەزهەبیی خەڵک

 . اپەڕینە گەورەیە بەدەستەوە بگرنڕ  ئەو

لە  خومەینیشا فشاری بۆ دەوڵەتی عێراق هێنا کە دا ڕیناپەڕ  لە گەرمەی
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کە دا  ئێران بوو و دەستووری زەختی پێملیدەوڵەتی عێراق . کاتبعێراق دەر 

 . عێراق بەجێ بێڵێت خومەینی

دوای ئەو ت" بەڵم ئیجازەی پێ نەدرا و بە ەیقەرار بوو بڕوا بۆ "کو دا لە پێش

ۆژی ڕ  .بچێ بۆ ئەو وڵتە ومەینیخدا  ئیجازەی ادەوڵەتی فەڕانس ،وەزعەدا

و  ڕا دەستی کرد بە تێکۆشان لەوێو  گەیشتە پاریس خومەینی 3/0٣13/0٣

ڕاستیدا بە زەرەری شا و  لە ابۆ فەڕانس خومەینیهاتنی . ڕێبەری کردنی ڕاپەڕین

هاتە  خومەینیچونکە دەرەتانێکی زۆر گەورە بۆ  ؛تەواو بوو خومەینیقازانجی 

کانی ییەاگەیەنە گشتڕ  گرتنی لەگەڵ وڵت و ەیوەندیپپێش بۆ تەبلیغات و 

 . دەرەوە

ی هەتاوی بە بیانووی 0٦/02/13ۆژی ڕ  داپەڕینی خەڵکاشا لە ژێر تەوژمی ڕ 

 هێشت و پازدە ڕۆژ دواتر یانی احەت کردن ئێرانی بەجێڕ و ئیستچارەسەری 

بە شێوەیەکی و  وە بۆ تارانیەسەرکەوتووانە گەڕا خومەینی 00/00/13ۆژی ڕ 

 . ۆر گەرم لەالیەن خەڵکەوە پێشوازیی لێ کراز 

حکوومەتی  00/00/0٣13بۆ ئێران یانی  خومەینیۆژ پاش گەڕانەوەی ڕ  دە

 تێک ،ەرۆکوەزیری دیاریکراوی "شا"س دوایین ،ختیار"ەر بو وکتور "شاپو د

گەالنی ئێران سەر و شۆڕشی خوێناویی  ختیار هەڵت بۆ دەرەوەەووخا و بڕ 

ووخانی حکوومەتی ڕ و تێک خومەینیگەڕانەوەی  نێوان ۆژەیڕ  دە. کەوت

 . فجر" نێودێر کراوە یبە "دهەدا تیار" لە قامووسی کۆماری ئیسالمیخە"ب

بناغەی حکوومەتێکی بە و  قودرەتی بەدەستەوە گرت خومەینیبەو جۆرە 

کی ئەو شێوە نێوی کۆماری ئیسالمی داڕشت کە زۆر لەمێژ بوو ناو و نێوەرۆ 

بنچینەی کۆماری . والیت فقیە"دا دیاری کردبوو یحکوومەتەی لە "رسالە

و "ولی فقیە" بە نوێنەری  ئیسالمی لەسەر "والیت مطلقە فقیە" دامەزراوە
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و  ن حیساب دەکرێاموسوڵمان یو سەرپەرست ئیمامی زەمان و "قیم"

پێویستە بە و  دەستووراتی "ولی فقیە" بە "حکم الهی" لە قەڵەم دەدرێ

ازی بوون بەڕێوە ڕ ی بوون یان نا از ڕ  و بیرکردنەوەشێوەیەکی "تعهدی" و بێ 

 . ێتچب

و ناتەواو و  استەوخۆی ئەو تێزە ئەوەیە کە موسوڵمانان "محجور"ڕ  مانای

و  بۆیە دەبێ "قیم" ،ناتوانن کاروباری خۆیان ئیدارە کەنو  عەقڵنکەم

ژیمی ێڕ  "یۆهەمان "سناری استیداڕ  لە. سەرپەرستیان بۆ دیاری بکرێ

بریتی بوو لە "شا سێبەری خودایە لەسەر زەوی" لە کۆماری  کە پاشایەتی

 . وەبووەتەبە شێوەیەکی دیکە دووپات دا ئیسالمی

و  ئازادیو  موکراسیێبەتەواوی لەگەڵ دئەو شێوە حکوومەتە  بنەمای

دا خۆی بەشداری کردنی خەڵک لە بەڕێوەبردنی کاروباریو  ڕێزدانان بۆ ئینسان

لە  ییەمطلقە فقیە" تەعبیرێکی مەزهەب ا "ولیدڕاستیو لە  ی هەیەیناتەبای

کیان ییەق" و ئەو دووانە لە باری نێوەرۆکەوە هیچ جیاوازوتڵەم یریۆ "دیکتات

لە  ی کەمترەیمەترسوە کە دیکتاتۆریی سیاسی بێجگە لەنییە  رگەڵ یەکتەل

 . دیکتاتۆریی مەزهەبی

 بە کە ،ەتاویی ه0٣16وەی ساڵی ێی مانگی خاکەل00ۆژی ڕ  رێفراندۆمی

ازە ئەنجام کردنی نەوع و شکڵی ڕێژیمی ت دیاریو  خەڵک یڕاپرسیڕواڵەت بۆ 

بوو چونکە هەر وەک  خەڵک هەڵخەڵەتێنە تەبلیغاتی و کردەوەیەکیتەنیا ، درا

ۆی خسنووری بۆ ڕێژیمی دڵخوازی و  خەتلەمێژ بوو  خومەینیباس کرا 

بەڵێ یا ێوەی شە ب ڕیفراندۆم پرسیاری یڕ هێنانەگۆبێجگە لەوەش  .کێشابوو

چونکە شۆڕشی ، دا کارێکی نادروست بووبنەڕەتلە  ،کۆماری ئیسالمیبۆ  نەخێر
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 ی پاشایەتیبەرینی گەالنی ئێران گەورەترین بەڵگەی بێزاریی خەڵک لە ڕێژیم

پرسیاری ڕیفراندوم بەو شێوەیەی بە مانای بێبەش کردنی  هێنانەگۆڕێیبوو و 

اردن و دیاریکردنی نەوع و چوارچێوەی گەالنی ئێران لە هەقی ئازادانەی هەڵبژ 

  نیزامی تازە بوو.

 پێش بەڕێوەچوونی خومەینیبێجگە لەو مەسەالنەی کە باس کران 

د زیا وشەیەککە "کۆماری ئیسالمی نە  ایگەیاندڕ  زۆر بە توووڕەیی، یفراندۆمڕ

یفراندۆم ڕ ئەوە بوو کە خومەینی ەیمانای ئەو قسەی. کەم" وشەیەکنە  و

و ئەوەی  یەو بوون و نەبوونەکەی هەروەک یەک وا ییەفاتشتێکی تەشری

 . ییەخومەینو قسەی را  ییەسەرەکلێرەدا بڕیاردەری 





 

 

 :فەسڵی دووهەم

 شەڕی کوردستان





 

 

 

 

 

 

 زەمینەی شەڕ. 9

ی کوردستانی ئێران ماوەیەک پێش سەرکەوتنی دێموکڕاترێبەرایەتیی حیزبی 

دەستی کردەوە بە و  ردستانوە بۆ کو یەگەڕارا  لە دەرەوەی وڵت ،شۆڕش

 . تێکۆشانی سیاسی

کە لە ستادیۆمی  ،لە خۆپێشاندانێکی جەماوەریی گەورەدا 00/00/13رۆژی 

بە  ،ساڵ تێکۆشانی نهێنی ٣٤پاش حیزب ، وەرزشیی شاری مهاباد بەڕێوە چوو

 . اگەیاندڕ  ڕەسەمی تێکۆشانی ئاشکرای خۆی

کوردستان بەڵم لەبەر وە بۆ یەرێبەرایەتیی حیزب ئەگەرچی درەنگ گەڕا

و  زانستیبەرنامەیەکی و  ڕ لە تێکۆشانابردوویەکی پڕ  ئەوەی حیزب خاوەنی

 ی گرتزۆر خێرا لە کوردستان پەرە، گونجاو لەگەڵ هەلومەرجی کوردستان بوو

بۆ ئێران و خودموختاری بۆ  دێموکڕاسی" ،حیزب یبنەمایی دروشمیو 

 . کوردستان خەڵکی یداخوازیو  بوو بە دروشم ،کوردستان"

و  بۆ دابین کردنی ئازادی ،گەلی کورد چاوەڕوان بوو کە کۆماری ئیسالمی

هەنگاو  ،و نەهێشتنی چەوسانەوە مافی نەتەوایەتیی گەالنی ژێردەستە

بەڵم . و گرفتەکانی نێو کۆمەڵ چارەسەر بکات و بە کردەوە گیر هەڵێنێتەوە

اپەڕینیان ڕ  غاتیی سەردەمیتەبلی دەمامکیزۆر زوو  ،ەستانی ڕێژیمی تازەکاربەد
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و دا نیشان یانئەو جۆرەی هەبوون خۆیانو  لە سەروچاوی خۆیان هەڵگرت

داخوازەکانی خەڵکی و  گەڵ ئازادیخوزانەدەستیان کرد بە دژایەتی کردن ل

بە مەبەستی سەرکوت کردنی بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی گەلی و  کوردستان

 . و شەڕ فرۆشتن وەکورد لێرولەوێ دەستیان کرد بە ئاژاوەنانە

ۆژ پاش سەرەکەوتنی ڕ  یانی تەنیا نیزیک بە چل ،0٣16نەورۆزی ساڵی 

لە  انووی ئەوە کە شاری سنەبە بی ،کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی ،شۆڕش

و  و شەڕێکی خوێناوی کرد بۆ ئەو شارە یانشلەشکرکێ ،کەوتووە مەترسی

 . وازراویان لە سنە وەڕێ خستنەخ

دا ە کتێبێکی خۆیل ،ئەو کات سەرۆکی دەوڵەتی کاتی بووهدی بازرگان کە یم

ی 16بە نێوی "انقالب ایران در دو حرکت" سەبارەت بە شەڕی نەورۆزی 

یان ستادی  رشاری سنە دەنووسێ کە ئاخوندەکان بێ ئەوەی لە سەرۆکوەزی

 لە، تەش پرسیار بکەن و ئاگاداری لەسەر وەزعی شاری سنە وەدەست بێننڕ ئە

کە بۆ  یەوە"گوماناویدرۆ و تەلەفونێکی " و گێڕانەئاژاوە ووی هەواڵێکیڕ 

ە لە سن ییزگارڕ خەڵکی وڵتیان بە بیانووی ،وکرابو  "ئیمام" نووسینگەی

 . 0ێکخستڕ  بۆ کوردستان ،شۆڕشەدژ 

ی لە یحیزب کۆبوونەوەیەکی گەورەی جەماوەر ،ی هەتاوی00/0/16رۆژی 

 لە نەکاو دەست ،داەەسەمەکڕ لە کاتی بەڕێوەبردنی ڕێو. شاری نەغەدە پێکهێنا

دا و لە ئاکام کانی ڕێژیم تەقەیان لە کۆبوونەوەکە کردیەپەیوەندیو 

و  کۆبوونەوەکە تێکچوو و شەڕێکی خوێناوی ساز بوو کە حاڵەتی شەڕی کورد

                                                     
 ٣٧ساڵی  –چاپی تاران  –نووسینی مهندس بازرگان  –انقالب ایران در دو حرکت  . 0

 . ١پاراگرافی  ٦١١الپەڕی 
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ی یبەرژەوەندو  جەواوی بەپێچەوانەی قازانئەو شەڕە بەت، ی پەیدا کردیئازەر

بۆ و  ژیم لەو شەڕە بە قازانجی خۆیەنیا ڕێو گەلی ئازەری بوو و ت وردگەلی ک

 . سەرکوت کردنی بزووتنەوەی کوردستان کەڵکی وەرگرت

هەر لە سەرەتای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە بە  دێموکڕاتحیزبی 

هەموو هێزو ئیمکاناتی خۆیەوەی تێکۆشا کە لە ڕێگای بەڕێوەبردنی 

و  نکردنەوەی خەڵکی کوردستانوو ڕ  و خوازانەیو ئاشت بینانەسیاسەتێکی واقیع

کاربەدەستانی دیکەی کۆماری ئیسالمی بێنێتە و  خومەینی، فۆرمۆلەکردنیان

و پێشگرتن لە  کورد دۆزیو عادڵنەی  ێبازی چارەسەر کردنی هێمنانەڕ  سەر

چەندین جار هەیئەتی نوێنەرایەتیی حیزب چوو بۆ الی . و ماڵوێرانی شەڕ

و پەیام نێردرا  جار نامەی سەرئاواڵە نەندیچ. کاربەدەستانی دیکە و خومەینی

و پەیامانە لە  بەشێک لەو نامە. سەرۆکوەزیری دەوڵەتی کاتیو  خومەینیبۆ 

لەالیەن حیزبەوە بڵو اە تفاهم" ر  دوو بەرگ نامیلکەدا بە ناوی "تالش در

کراوەتەوە کە بۆ ئاگاداریی زیاتری خوێنەرە بەڕێزەکان لیرەدا بە کورتی 

 :دەکەم ئیشارەیان پێ

ی یبەبۆنەی پیرۆزبای خومەینیی ناوەندیی حیزب بۆ کۆمیتەنامەی . 0

 . دا09/00/13 ۆژیڕ  له ەوتنی شۆڕشکسەر 

کرابوو کە بۆ دابین کردنی مافی نەتەوایەتیی  خومەینیلەو نامەیەدا داوا لە 

 . ێنێتەوەبخەڵکی کوردستان هەنگاو هەڵ

ن لەگەڵ وتووێژ کرد ێکی حیزبی بۆ تاران بە مەبەستیتەچوونی هەیئ. 0

 ۆژیڕ  لە ۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی کوردستانی ببەرپرسانی کۆماری ئیسالم

عەبدولرەحمان ئەندامانی هەیئەت بریتی بوون لە دوکتور . دا00/0/16

میر ئە و اجییڕ مین سئەدەمەممح، ریانو نی بلو ەغ، قاسملوو سکرتێری حیزب
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دا ئەندامانی هەیئەت ەلەو سەفەر . ێبەرایەتیی حیزبڕ  ئەندامانی ،یز قا

چەند کەسی دیکە لە بەرپرسانی کۆماری و  بازرگانو  خومەینیچاویان بە 

 . ئیسالمی کەوت

س بازرگان سەرۆکی دەوڵەتی یندەتەی ناوەندیی حیزب بۆ مهینامەی کوم. ٣

 . دا03/٣/16 ۆژیڕ  لە کاتی

ەکانی خەڵکی کورد ییداخوازو  ی کوردستاندۆخلەو نامەیەدا جارێکی دیکە 

و داوا کرابوو کە پێشی ئاژاوەگێڕیی کاربەدەستانی  بە تەواوی ڕوون کرابۆوە

 . کورد چارەسەر بکرێ دۆزیو  المی لە کوردستان بگیرێکۆماری ئیس

لەو نامەیەدا . 0٤/1/16 ۆژیڕ  لە خومەینینامەی سەرئاوەڵی حیزب بۆ . ٤

 و تلویزیون ادیو وڕ  یەکرابوو کە پێشی تەبلیغاتی دوژمناکاران خومەینیوا لە 

خەڵکی کوردستان  لە دژیکانی دیکەی سەر بە دەوڵەت ییەتاگەیەنە گشڕ 

 . بگرێ



 

 

 کانییەێکخراوە سیاسڕ  و قەدەغە کردنی حیزب و هادفەرمانی جی 7

و  وەیەئاکام ماتێکۆشانی حیزب بۆ چارەسەر کردنی مەسەلەی کورد بێ

ڵت دەسەەبو  می کە سەرمەستی سەرکەوتنکاربەدەستانی کۆماری ئیسال 

، دینەدە یانبەر القی خۆیان ،خۆبایی بوونەو ل لەبەر غروورو  گەیشتن بوون

ۆژی ڕ  و سەرەنجامدا  درێژەیان بە سیاسەتی شەڕخوزانەی خۆیان لە کوردستان

اگەیەنە ڕ  کە لەدا لە پەیامێک خومەینی ،0٣16ی مانگی گەالوێژی ساڵی 03

ئیسالم فتوای  بنەمای یلە الیەک بەپێچەوانە ،یەوەبڵو کرادا کانییەگشت

شەوە بێ و لە الیەکی دیکەدا  جیهادی دژی خەڵکی موسوڵمانی کوردستان

 ییەپێشووی خۆی سەبارەت بە دابین کردنی ئازاد بەڵێنەکانیلەبەرچاوگرتنی 

 و غەیرە قانوونی ی کوردستانی "منحل"دێموکڕاتحیزبی  ،کانییەدێموکڕات

 . اگەیاندڕ 

موسوڵمان ەڵکی کوردستان خئەوە بوو کە  استەوخۆی فتوای جیهادڕ  مانای

 ،فتوای جیهاد تەنیا دژی کافر دەدرێ ،نین چونکە بەگوێرەی یاسای ئیسالم

لە هەلومەرجی تایبەتیی و  مەبەستی پەرەپێدانی دینی ئیسالم بە ئەویش

تێکەڵو لە  یئەوە بوو کە هێزێکی یەکجار زۆر  خومەینیئاکامی فتوای . داخۆی

 ژانە کوردستانڕ ،ژاندارمەریو  شارەبانی، ئەرتەش، رانسپای پاسدا، بەسیجی

، کوێرم، و "شەلمبە لەبەرچاوگرتنی سیاسەتی "سەر بۆ من و ماڵ بۆ تۆ" و 

و  ۆ و سووتاندنی مووچەڕ بو  کەس نابوێرم" دەستیان کرد بە کوشتار و تاڵن

 . ەرمانی خەڵکی کوردستانخو  خەلە

ی لە الیەک نیشانەی ێکخراوی سیاسڕ  ئازادیی پێکهاتنی حیزب و
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الیەکی  لەو  قانوونمەندیی جامیعەیەو  باتی سیاسیوت و سییەشارستان

گەشەکردنی هەر و  دیکەشەوە شەرتی زەرووری و گرینگی پێشکەوتن

بەرخوردی و  کانییەبنەڕەت ییەئازادو  ی ئەحزابی سیاسیبوونبەبێ . وڵتێکە

 اری فەرهەنگی و سیاسیناتوانێ لە بو  کۆمەڵگا، جۆراوجۆر یهێمنانەی بیروڕا

 . گەشە بکا و بەرەو پێش بچێ داکۆمەڵیەتیو 

ی بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ بەم چەشنە باسی ئازادیی 02ماددەی 

 :دەکات حیزبەکان

کە ئامانجی ئاشتیخوازانەیان هەیە  یەێکخراوانڕ  و ئازادیی ئەو کۆڕ -0

و  کۆڕهەموو کەس حەقی هەیە تێکەڵ بە هەر . دەستەبەر دەکرێ

 . بێ کە پێی باشە ڕێکخراوەیەک

 . ێکخراوەیەکڕ  نابێ هیچ کەس مەجبوور بکرێ کە بچێتە پاڵ -0

زۆر زوو بۆ گەالنی ئێران دەرکەوت کە  ،پاش هاتنەسەرکاری خومەینی

خومەینی و کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی ناتوانن هیچ بیروبۆچوونێکی 

باوەڕیان بە ئازادی و  بنەڕەتدالە و  بکەن قەبووڵجیاواز لە بیروبۆچوونی خۆیان 

و ئەو شتانە نییە  بابەتانەئەو جۆرە و  ڤۆ مافی مر و  حیزب و ڕێکخراوی سیاسی

بۆیە زۆر زوو . لەقەڵەم دەدەن ۆژئاواڕ  کرد و شوێنەواری وڵتانیتبە دەس

نێوەرۆکی وەک ''حزب فقط حزب  دەستیان کرد بە بڵو کردنەوەی دروشمی بێ

کە کاربەدەستانی  بوو ئەو کارە نیشانەی ئەوە. وح اللە''ڕ  هبر فقطڕ ، اللە

کان قەدەغە ییەڕێکخراوە سیاسو  کۆماری ئیسالمی دەیانەوێ بەرە بەرە حیزب

 . و سەرکوت بکەن

ی دەستووری کۆماری ئیسالمیی ئێران بە شێوەیەک باسی 0٦ئەسڵی 
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بوونی  قەدەغەو  سیاسی دەکات کە بە تەواوی مەنع حیزبیێکخراو و ڕ  ئازادیی

 سیاسی ێکخراوەیڕ  کۆمەڵە و، یزبحخاڵە بەگوێرەی ئەو . ئەحزابی پێوە دیارە

، ڕەسمی ناسراون کان کە بەییەدین ییەئیسالمی یان هی کەمایەتو  هاوپیشەو 

، ی نەتەوەیییەکێت، ئازادی ،سەربەخۆیی بنەمایەرجە کە مئازادن بەو 

 . ەکەنن پێشێلمەوازینی ئیسالمی و ئەساسی کۆماری ئیسالمی 

 :کە ییەاستڕ  وگرتنی ئەوابە لەبەرچ

 دا باس کراون نێوەرۆک و چوارچێوەیخاڵەکە لەو بنەمایانەی ئەو : یەکەم

 . زۆر شرۆڤەهەڵگرنو  ەیدیاریکراویان نیو  وونڕ 

و نەزەر دان لەسەر ئەوە کە چ  بنەمایانەئەو  شرۆڤە و لێکدانەوەی: دووهەم

ن نایەتەوە بە هۆی کاربەدەستانی دێتەوە یا بنەمایانەحیزبێک لەگەڵ ئەو 

حاکم ئەنجام دەدرێ و ئەو کاربەدەستانەش هەموو شتێک بە قازانج و 

زۆر بە هاسانی دەتوانن وەک دەگوترێ پێوانەی خۆیان هەڵدەسەنگێنن و 

 . بکەن "رام حەڵڵەحەڵڵ حەرام و ح"

بە  حیزبئازادیی دا زۆر بەڕوونی دەتوانین بڵێین کە لە کۆماری ئیسالمی

دەتوانن هەبن  ێکگەلحیزبیە و تەنیا ین لە گۆڕێدا بابەتانەمانای واقیعیی ئەو 

ناریۆیە لە یعەینی ئەو س. می بەحیساب بێنسال کۆماری ئیداردەستی  کە بە

 مست ئیجازەیان پێ لە و گوێ دەستکردحیزبی هەبوو و تەنیا دا زەمانی ''شا''ش

 .ردپاشایەتی کاریان دەکبە قازانجی  و ئەوانیش دەدرا

  

 یەکەم قوربانی

حیزبی ، یەکەم قوربانیی سیاسەتی سەرکوت و زەبروزەنگی کۆماری ئیسالمی

ی 0٣16ی گەالوێژی ساڵی 06ۆژی ڕ  .ی کوردستانی ئێران بوودێموکڕات
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ق( خومەینی یدوسەدژی دوکتور ملە دەتای شوومی شا و هەتاوی )ساڵڕۆژی کو 

حیزبی ، ئێران هاوکات لەگەڵ فەرمانی جیهاد دژی خەڵکی کوردستانی

 . اگەیاندڕ  یشی غەیرە قانوونی و هەڵوەشاوە )منحل(دێموکڕات

هەر چەند حیزبێکی سەرتاسەری نەبوو بەڵم لەبەر ئەوەی  دێموکڕاتحیزبی 

لە خەڵکی  %62گەورەترین و پڕنفووزترین حیزبی کوردستان بوو کە زیاتر لە 

ەوەی ئازادیخوازانەی ێبەری بزووتنڕ  و دەکرد ێیان لیکوردستانی ئێران پشتیوان

کانی ییەڕێکخراوە سیاسو  لە پێش هەموو حیزب ،خەڵکی کوردستان بوو

 . اگەیەندراڕ  و غەیرە قانوونی کەوتە بەر پەالماردا ئێران

بە تەواوی لەگەڵ ئازادی و ئاشتیخوازی و  دێموکڕاتقەدەغە کرانی حیزبی 

ایەتیی هەیە مرۆڤ دژ  یی بەیاننامەی جیهانیی ماف02ڤ و ماددەی ۆ مافی مر 

 :چونکە

 دامەزراندنیو  ی ئێرانیبۆ پاراستنی سەربەخۆی دێموکڕاتحیزبی : یەکەم

کردنی  و بۆ وەدەست هێنانی مافی دیاریدا ێژیمێکی دیمۆکرات لە ئێرانڕ 

 . خەبات دەکادا چارەنووس بۆ گەلی کورد لە کوردستانی ئێران

کە خوازیاری  ەو ایگەیاندو ڕ  هەر لە سەرەتاوە دێموکڕاتحیزبی : دووهەم

لەسەر ئەو و  ردستانی ئێرانو ئاشتیخوازانەی مەسەلەی کوردە لە ک یچارەسەری

 . یەین ینیزامی ارەیێگاچڕ  باوەڕەیە کە مەسەلەی کورد

و  دێموکڕاسیو  ئازادی دێموکڕاتئامانجی ئێستا و دواڕۆژی حیزبی : سێهەم

دەلیلێکی کە وا بوو هیچ . ەپاراستنی مافی مرۆڤو  عەداڵەتی کۆمەڵیەتی

بۆ قەدەغە کردنی حیزبێکی ئاشتیخوازی وەک حیزبی  ،یقی و قانوونینتمە

دژایەتیی دا استیڕ  کۆماری ئیسالمی بەو کارەی لە. نەبوودا لە گۆڕێ ،دێموکڕات
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سەرەوە ئیشارەیان  لەکە  دێموکڕاتخۆی لەگەڵ ئامانجە پیرۆزەکانی حیزبی 

 . پێ کرا ئاشکرا کرد

ێکخرای کۆمەڵە و خەباتیش ڕ  دای کوردستانبە دوای دەست پێکردنی شەڕ 

ەسمی ''منحل'' ڕ  لە کوردستان بە کردەوە قەدەغە کران بێ ئەوەی بە شێوەی

 ێکخراوی موجاهیدینی خەڵک ماوەیەک دواتر یانیڕ  .ابگەیەندرێڕ  نیانو بو 

کەوەتە بەر هێرش و پەالماری  0٣٦2ی جۆزەردانی ساڵی ٣2ۆژی ڕ 

 . کرا ەو قەدەغەرەکانی کۆماری ئیسالمی کسەرکوت

کانی خەڵکی ئێران شاخەی ییەێکخراوی فیدایڕ  و حیزبی توودەی ئێران

ئەخالقی و تەنانەت بیرو و  سیاسی بنەمایسەرەڕای ئەوەی زۆر  ،''اکثریت''

پێ خۆش بوونی کۆماری ئیسالمی  و ەزایەتڕ  باوەڕی خۆشیان لەبەر خاتری

می نیزامێکی دژی ژێر پێ نا و بە بیانووی ئەوەی کە گۆیا کۆماری ئیسال 

 ێژیمەیان دەرحەق بە گەالنی ئێران بە گشتیڕ  ئیمپریالیزمە زۆر جینایەتی ئەو

هاوکاریی دا و تەنانەت لە زۆر بواریش دا سواغگەلی کورد بە تایبەتی به  و

دا کەوتنە بەر هێرشی ٦0بەو حاڵەش لە ساڵی  ؛کۆماری ئیسالمییان دەکرد

 ۆری ئەندامان و کادرەکانی ئەو دووهێزەکانی کۆماری ئیسالمی و بەشێکی ز 

زیندان کران و بەو جۆرە پاداشی هەڵوێستی نادروستی و  ێکخراوەیە گیرانڕ 

کانی دیکە وەک ییەێکخراوە سەرانسەرڕ  .و قەدەغە کران خۆیان وەرگرتەوە

ماوەیەک پێشتر لە حیزبی توودە بە کردەوە قەدەغە  ،'' و ''اقلیت''ر''راە کارگ

 . کرابوون

بووڵ کردنی ەدا ''نهضت آزادی'' و ''حزب ملت ایران'' بە قلەو نێوە

بەسەر کڵوی خۆیانەوە  دەستووری کۆماری ئیسالمی تا ئێستا دەستیان

ژیم ئەو دوو ڕێکخراوەیەی بە خەتەری گەورە ێڕ  استیداڕ  لە. با نەیبا ەگرتووە ک
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داون کە بە شێوەیەکی نەمر نەژی  ێگای پێڕ  بۆ سەر خۆی نەدەزانین بۆیە

ێننەوە و جاروبار نووزەیەکیان لێ بێ تا خەڵک وا بیر نەکەنەوە کە لە کۆماری بم

 . ئیجازەی تێکۆشان بە ئەحزابی موخالیف نادرێدا ئیسالمی

کانی ییەخەڵکی تورکمەن و ڕێکخراوە سیاس یکانوونی فەرهەنگی

هاوکات لەگەڵ هێرشی هێزەکانی  ،بەلووچستان و ئازەربایجان و خوزستان

و سەرکوت کردنی  می بۆ سەر ئەو گەلە بەشخوراوانەکۆماری ئیسال 

 . قەدەغە کران، ئازادیخوازانی ئەو ناوچانە



 

 

 مانگە 3شەڕی  :قۆناخی یەکەم. 3

 و ئاشکرای بە شەڕی کوردستان ونی فتوای جیهاد حاڵەتێکی ڕەسمیدەرچو 

و بەدوای ئەوەدا سێڵوی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی بە کەڵک وەرگرتن دا 

شەڕێکی زاڵمانە و و  کەوتنووخێنەر بەرەو کوردستان وەڕێڕ  کیچوڵێ و لە چەک

نیی پشتیوا. خستخوێناوییان دژی خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان وەڕێ

بوو کە ئەگەر  خومەینیفتوای  ،میال هێزەکانی کۆماری ئیس یوی"ەعنە"م

دەچنە و  و ئەگەر بشکووژرێن شەهید دەبن ەو بکووژن غەزایان کردو 

  .بەهەشت

 :هەبوودا دوو ڕێگا لە پێش گەلی کورددا هەلومەرجێکی ئاوا سەخت لە

ازی بوون بە ڕ  و مافی نەتەوایەتیو  بێدەنگی و وازهێنان لە ئازادیخوازی. ائ

 . و ژینی ژێردەستەیی درێژەی چەوسانەوەو  شۆڕیمل

سوور بوون لەسەر دابین و  بایەخ دانان بۆ ئازادیو  درێژەدان بە خەبات. ێب

 . دیفاعێکی شەڕافەتمەندانەو  فی نەتەوایەتیکردنی ما

 ،ڕێبەرایەتیی بزووتنەوەی کوردستان. گەلی کورد ڕێگای دووهەمی هەڵبژارد

ێگاچارەی ئاشتییانەی مەسەلەی کورد لە هەموو ڕ  وەک بۆ دۆزینەوەی هەر

ەکانی ییپاراستنی داخوازو  بۆ دیفاع کردن، ئیمکاناتێکی خۆی کەڵکی وەرگرت

و  ێکخستنڕ  دەستی کرد بە خۆو  دانزۆر چاالکانە هاتە مەی خەڵکی کوردستان

لە سەرتاسەری کوردستان شەڕ . خۆپاراستنکانی ییەیستئامادەکردنی پێو

ماڵی و  هێزی پێشمەرگەی کوردستان بۆ پاراستنی گیان، ردک دەستی پێ

رەوەی شارەکان دەستی کرد بە لە دەو  هێشتخەڵک شارەکانی بەجێ
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بۆ سەر  هاوکات لەگەڵ هێرشی هێزەکانی ڕێژیم. دیفاعێکی قارەمانانە

و  حراییسەموحاکەمەی و  گرتنو  اونانڕ ، داگیرکردنی شارەکانو  کوردستان

 و گوندەکانی کوردستان دەستی پێ ارالوەکان لە شو  ی ئازادیخوازانئیعدام

 . کرد

ی کە یەکێک لە حاکمە خوێنڕێژەکانی کۆماری ڵخاڵەادق خسئاخوند 

و  خستە تەواوی شارەکانی کوردستان حەمامی خوێنی وەڕێل ،ئیسالمی بوو

 . گەلی کورد بەچۆکدابێنی، خۆفو  دەیەویست بە پێکهێنانی حاڵەتی ترس

بەرەبەرە لە مەیدانەکانی شەڕدا هێزی پێشمەرگە لە حاڵەتی دیفاعی هاتە 

کاریگەری لە هێزە و  زەربەی قورسو  و دەستی کرد بە هێرش کردن دەر

و بۆری کۆماری  زۆری نەخایاند کە لەشکری زۆر. دێژیم وەشانڕ  چەکدارەکانی

لە کوردستان تووشی شکستێکی زۆر گەورە بوو و هێزی پێشمەرگە  ،ئیسالمی

و  کردەوەبەشێکی زۆری ناوچەکانی کوردستانی لە هێزەکانی دەوڵەتی پاک 

کۆنترۆڵی ئەو شارانەی و  رەکانی کوردستاناوە بۆ شیەانە گەڕاو سەرکەوتو 

 . تەوە گرتبەدەس

لە ڕۆژی  ،بانە –شەڕی قارەمانانەی "دارساوێن" لەسەر جاددەی سەردەشت 

ی گرژاڵ" لەسەر جاددەی ەو زنجیرە شەڕی دەوروبەری "تەنگ 01/3/16

وەک دوو نموونەی بەرچاوی شەڕی  06/0/16پیرانشار لە ڕۆژی  –سەردەشت 

 . کوردستان لەو قۆناغەدا دەتوانین نێو بەرین

 خومەینی 0٦/6/0٣16ڕۆژی  ،هێزکانی ڕێژیم لە کوردستانبەدوای شکستی 

ایگەیاند کە "بدخواهان" نەزەری ڕ  ،وەیەادیۆ بڵو کراڕ  کە لەدا لە پەیامێک

لەو . ەواکانی ئاڵۆز کردبووڕ  داخوازەو  یان سەبارەت بە خەڵکی کوردستانئەو
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و کوردستان بە هێمنی چارەسەر دەکا  دۆزیکە دا  وەعدەی خومەینیپەیامەدا 

بەو جۆرە قۆناغی یەکەمی شەڕی . ەکانی خەڵکی کوردستان دێنە دیییداخواز

زی سەرکەوتنی هێو  کوردستان بە شکستی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی

کوردستان بە  خەباتیئەو قۆناغە لە . هات پێ یپێشمەرگەی کوردستان کۆتایی

 . کردووەمانگە نێوبانگی دەر  ٣شەڕی 



 

 

 دوو هەیئەت بۆ وتووێژ. 7

 . هەیئەتی نوێنەرایەتیی خەڵکی کورد –ی دەوڵەت ێژ توو ەیئەتی و ه

و  بە دوای شکستی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان

 دوزینەوەی کردن ودەوڵەتی کاتی بۆ وتووێژ ، خومەینیبڵوبوونەوەی پەیامی 

ێژی توو ی هەیئەتی و او بە ن هەیئەتێکی، ی کوردستاندۆز  بۆ ێگا چارەڕ 

ئەندامانی ئەو هەیئەتە بریتی بوون . دیاری کرد ،بۆ کوردستان کاتی دەوڵەتی

 :لە

 . سەرۆکی هەیئەت -وەزیری موشاویر، فرووهەروش و داری. 0

 . ئەندامی هەیئەت -و بودجە حابی وەزیری بەرنامەەس وڵڵتزەز یر عو کتو د. 0

 . ئەندامی هەیئەت -وەزیری نێوخۆ، باغیانسەس هاشم یندەمه. ٣

مەرگە لە بەرەکانی شەڕی شە بەدوای ئەوەدا کە هێزی پێیەشەو لەو ال

و چاوەڕوانیی ئەوە دەکرا کە  ست هێناسەرکەوتنی گەورەی وەدەدا ردستانکو 

ووی ناچاری مل ڕ  حکوومەتی کاتی یان باشتر بڵێم ئاخوندە کاربەدەستەکان لە

 ،کانی کوردستانییەڕێکخراوە سیاسو  الیەن، بۆ وتووێژ کردن شۆڕ بکەن

هێنانی بۆ پێک، اوێژ کردنڕ  کەوتنە خومەینیک پێش پەیامی ماوەیە

 . کاتبێژیم وتووێژ ڕ  ا لەگەڵ نوێنەرانیهەیئەتێکی هاوبەش کە لە داهاتوود

، دێموکڕاتێککەوتننامەیەک بە ئیمزای حیزبی ڕ  ،00/6/0٣16رۆژی 

مامۆستا شێخ و  لقی کوردستان -کانی خەڵکی ئێرانییەچریکە فیدای، کۆمەڵە

پێکهاتنی هەیئەتی ، بڵو کرایەوە کە لەو ڕێککەوتتنامەیەدا وسێنیحدین ەز ێع
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 . 0اگەیەندرابووڕ  نوێنەرایەتیی خەڵکی کوردستان

 :بە شێوەی خوارەوە بووخەڵکی کورد ی یهەیئەتی نوێنەرایەت پێکهاتەی

 . سەرۆکی هەیئەتی نوێنەرایەتی ،حوسێنیدین ەز ێشیخ ع. 0

 . هەیئەت (یسخنگو)وتەبێژ ،ی کوردستانی ئێراندێموکڕاتحیزبی . 0

 . ئەندامی هەیئەت ،کۆمەڵە. ٣

 ، ئەندامی هەیئەت ،لقی کوردستان ـ کانی خەڵکی ئێرانییەچریکە فیدای. ٤

" لە هەیئەتی کەسایەتیوەک " حوسێنیدین ەز ێمامۆستا شیخ ع

 . کردبوو ینوێنەرایەتیی خەڵکی کورددا بەشداری

تی وتووێژ کردن لەگەڵ نوێنەرانی لە ڕێککەوتننامەدا دیاری کرابوو کە لە کا

هەر مەسەلەیەک کە بە  ێهەر کام لە ئەندامانی هەیئەت دەتوان ،داتەحکووم

 ەداپێویست بزانێ بە نووسراوە بیدا بە وتەبێژی هەیئەت کە لە کۆبوونەو 

 . بەرباس بیهێنێتە

. اگەیەندراڕ  ئاگربەس لەالیەن هەردووک الوە ،خومەینیپاش پەیامی 

 نایناچەندین جار هاتوچۆی کوردست ،ەوڵەتی دێژ توو ئەتی و ئەندامانی هەی

 . دیکە کەوت یکەسایەتیهێندێک و  تێری گشتیی حیزبچاویان بە سکر . کرد

ئەو  کاتی لە. و بازاڕیش قسەیان دەکردکۆڵن جاری وابوو لەگەڵ خەڵکی 

 اندنخخۆگن ،ێژتوو دا بە ئاشکرا دەرکەوت کە مەبەستی هەیئەتی و ەیانهاتوچۆ

 09/9/0٣16ۆژی ڕ  سەرەنجام. ییەکردنی جیدد ژراستن لە وتووێخۆپاو 

لەگەڵ  ێژتوو نیوی پاش نیوەڕۆ یەکەم کۆبوونەوەی هەیئەتی و و  سەعات سێ

                                                     
یەکانی خەڵکی ڕێکخراوی چریکە فیدایی -کار -هەیئەتی نوێنەرایەتیی خەڵکی کورد  . 0

 . ئێران



٦٤  کوردستان و کۆماری ئیسالمی 

 

 . هەیئەتی نوێنەرایەتیی خەڵکی کورد لە فەرمانداریی شاری مهاباد پێکهات

سەرۆکی هەیئەتی  فرووهەردا داریوش کەلە سەرەتای کۆبوونەوە

، ی کوردستاندۆز و  باسێکی کورت لەسەر وتووێژپاش  ویژە)تایبەت(،

تی ەپاشان سەرۆکی هەیئ. دژەی بە کۆبوونەوە ناسانیئەندامانی هەیئەتی و

بە و  ئاکام بگاتدەربڕی کە وتووێژ بە یایەتیی خەڵکی کورد هیوادارینوێنەر 

جودا و نێوبردنی  شێوەی جودا بە ی،دوای ئەوەدا ئەندامانی نوێنەرایەتی

باغیان زۆر سەهاشم . ناساند کەبە کۆبوونەوە، یانهەرکامە ڕێکخراوی

 و گرت ی نوێنەرایەتیی خەڵکی کوردهەیئەت پێکهاتەیلە ڕەخنەی بەتوندی 

کە ئێمە هاتووین کە لەگەڵ نوێنەرانی خەڵکی کوردستان قسە  دایگەیانڕ 

ت ڕێکخراوە ەبکان بەتایییەنەری ڕێکخراوە سیاسنەک لەگەڵ نوێ، بکەین

 . کانەییمارکسیست

بە دوای ئەو قسانەدا وتەبێژی هەیئەتی نوێنەرایەتیی خەڵکی کوردستان 

لەسەر داخوازەکانی خەڵکی  بەڵگەمەند سملوو بە دوورودرێژی و زۆردوکتور قا

 لە وڵمی و ی کورد قسەی کرددۆز الیەنە جۆراوجۆرەکانی و  انکوردست

نوێنەرایەتیی  یپێکهاتەیکردنی یارایگەیاند کە دڕ  داباغیانسەەخنەی هاشم ڕ 

 پێکهاتەیکوردە هەروەک دیاریکردنی  خەڵکی ئەستۆیکوردستان لە 

 . ییەناوەنددەوڵەتی  ئەستۆیێژ لە توو هەیئەتی و 

پشوودان کۆبوونەوەکەی  وەک فرووهەرش و بەدوای ئەو باسانەدا داریو 

 . 0ڕاگرت

                                                     
ێکخراوی چریکە فیدایییەکانی خەڵکی ڕ -کار -کورد هەیئەتی نوێنەرایەتیی خەڵکی   0

 . ئێران
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قەرار دانرابوو کە ڕۆژی دوایی کۆبوونەوەی دیکە دەست پێ  هەرچەند

ۆژ ڕ  و دوو ۆژی دوایی نەهاتن بۆ کۆبوونەوەڕ  ،ێژتوو بەڵم هەیئەتی و ، بکاتەوە

 . دواتر گەڕانەوە بۆ تاران

. وونەوەبەو جۆرە یەکەم کۆبوونەوەی دوو هەیئەت بوو بە ئاخرین کۆب

 ،ێژتوو ی هەیئەتی و هاتوچۆ مەبەست لە  ،پێ کرا اماژەیئدا هەروەک لە پێش

بۆ ئەوەی ڕێژیم  بوو کاتنانی وەدەست هێو  دنی ئاگربەستەنیا جێگیر کر 

شکاوەکەی خۆی جارێکی دیکە بۆ هێرشی دووبارە بۆ سەر بتوانێ هێزە تێک

 . ڕێکبخاتەوە کوردستان

ڕێبەریی ، ێژیمڕ  و شەڕخوازانەی انەڕ سەرەڕای سیاسەتی ئاژاوەگێ

 پرسینانەی بزووتنەوەی کوردستان وازی لە تێکۆشان بۆ چارەسەر کردنی هێم

و ناردنی هەیئەت بۆ  ری دیکەش بە نووسینی نامەچەند جا کوردستان نەهێنا و

عەالقەی خۆی بۆ و  نیازپاکی، الی کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی

 . مەسەلەی کورد دەربڕی بۆ ێگاچارەیەکی ئاشتیخوازانەڕ  دۆزینەوەی

 :بە چەند نموونەی دیکە دەکەم اماژەلێرەدا ئ

. دا 01/02/0٣16 ۆژیڕ  لە خومەینینامەی سکرتێری گشتیی حیزب بۆ . 0

نەدا جارێکی دیکە شەڕ لە  ێگاڕ  کرابوو کە خومەینیلە  داوا ،لەو نامەیەدا

 . کوردستان دەست پێ بکاتەوە

کە تازە بۆ سەرکۆماری  در"سەنیەحیزب بۆ "ب تەی ناوەندییینامەی کوم. 0

 ە بدرێز کرابوو کە ئیجا لەو نامەیەدا داوا. دا 0/00/16ۆژی ڕ  لەهەڵبژێردرابوو 

ەکانی ییەوە بۆ ڕوونکردنەووی داخوازدێموکڕاتیەن حیزبی ەاللهەیئەتێک 
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 . 0بۆ تاران تخەڵکی کوردستان بچێ

پاش . دەستی بە کار کرد 06/00/16ۆژی ڕ  لە بز یکۆنگرەی چوارەمی ح. ٣

دا هەیئەتێک بنێرێ بۆ  ی ناوەندیی تازە بڕیاریکۆمیتە، ەتەواو بوونی کۆنگر 

 . تاران

چاوی بە سەرکۆمار و  راناگەیشتە ت دا6/00/16ژی ۆڕ  لهتە یئەەهئەو 

لەو چاوپێکەوتنەدا قەرار درا کە هەیئەتی حیزب . در" کەوتسەنیەبحەسەن "

ەکانی خەڵکی کوردستان فۆرمۆلە ییداخواز ەو و ماوەیەدا کە لە تاران دەمێنێتەلە

 . درسەنیەبدرێ بە برا  باغیانسەو هاشم  فرووهەرێگای داریوش ڕ  و لەبکا 

 ماددەیی لە ٦هەیئەتی حیزب تەرحێکی فورمولە کراوی  ،00/00/16ۆژی ر 

 . 0درسەنیەێگای ئەو دوو کەسەی سەرەوە نارد بۆ بڕ 

 :ماددەیی ٦پوختەی تەرحی 

دابین کردنی مافی نەتەوایەتیی خەڵکی کورد بە شێوەی خودموختاری لە . 0

ە دەبێ لە ئەو مەسەلەی. دا"تمامیت ارضی" ئێرانو  چوارچێوەی سەربەخۆیی

 . "متمم قانون اساسی"دا بگونجێ

کوردستان بە لەبەر چاو گرتنی  یکردنی سنووری جوغرافیایی دیاری. 0

ویستی زۆربەی دانیشتووانی و  ئابووری، جوغرافیایی، هەلومەرجی مێژوویی

 . هەر ناوچە

هەڵبژاردنی شووڕایەکی سەرانسەری بۆ کوردستانی خودموختار بە . ٣

 . گشتی، ڕاستەوخۆ، نیهەڵبژاردنێکی نهێ

                                                     
 ١٥ەشەمەی ، ڕاە تفاهم" حیزبی دیموکراتڕ نامیلکەی "تالش در . 0

 ١٥ەشەمەی ، ڕاە تفاهم" حیزبی دیموکراتڕ نامیلکەی "تالش در. 0
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و  کردنی هەیئەتێکی ئیجرایی بۆ ئیدارە کردنی کاروباری ئابووری دیاری. ٤

نسەریی اکوردستان لەالیەن شووڕای سەر  ییئینتیزامو  ئیداریو  فەرهەنگی

 . کوردستانەوە

ی خودموختاری کوردستان بۆ بەڕەسمی ناسینی زمانی کوردی لە ناوچە. 1

 . دایدارات لە پەنا زمانی فارسینامەنووسینی ئو  پەروەردە

و  کۆمەڵیەتی، فەرهەنگی، ئابووری، یسپاردنی تەواوی کاروباری ئیدار . ٦

 . ئیتیزامی کوردستان بە ئۆرگانەکانی ناوچەی خودموختار



 

 

 دەست پێکردنەوەی شەڕ، قۆناخی دووهەم -7

کردن لە پێشگیری بۆ  دێموکڕاتتێکۆشانی حیزبی و  هەوڵ

ەڕ بە ئاکام نەگەیشت و کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی دەستپێکردنەوەی ش

هێزیی بزووتنەوەی بێو  ئەو تێکۆشانەیان بە حیسابی بەهێزیی خۆیان

 . کوردستان لەقەڵەم دا

خستنەوەی ێکڕ  دا کۆماری ئیسالمی پاش19اڵی لە سەرەتای بەهاری س

ی و پەرداخەوە جارێک بە هێزێکی زۆر لە هەموو الیەکەوە، زەکانی خۆیهێ

زۆردارانەی و  شەڕێکی خوێناویو  سەر کوردستان، دیکە هێرشی هێنایەوە

و ئاگری ئەو  سەپاند کە هەتا ئێستا هەر درێژەی هەیەدا بەسەر خەڵکی کورد

 . شەڕە سەرانسەری ناوچەکانی کوردستانی گرتەوە

بوون کە زۆر خێرا  ەداڕ کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی ئەو جاریش لەو باوە

. و خەڵکی کوردستان تێک بشکێنن ی هێزی پێشمەرگەێربەرەکاندەتوانن بە

کە تا  دا چەکدارەکانی ەهێز بە  در سەرکۆماری ڕێژیم دەستووریسەنیەبۆیە ب

، شۆڕش هی دژ نتشنەهێو  زووتنەوەی خەڵکی کوردستانسەرکوت کردنی ب

 . پۆتینەکانیان نەکەنەوە قەیتانی

و  هیچ پیالندا کوردستان شەڕی ڕەوتیستانی کۆماری ئیسالمی لە کاربەدە

هەموو  وەیەلەو بارەو  بەکاری نەهێننانە نەماوە کە ییێکی دژی گەلکتاکتی

 ی نێوان خەڵکپەیوەندیبۆ پچڕاندنی ، خۆیان یوی"ەعنەی و مدهێزی "ماد

سەرانسەری ناوچەکانی کوردستانیان بە  و بەکار هێناوە ،هێزی پێشمەرگەو 

 سەرچاوەی ئاو هەیە کە دۆڵو  و شاخ کەم تەپۆڵکە. پێگەی نیزامی تەنیوە
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 . یمی لێ نەبێێژڕ  مۆڵگەی هێزەکانی

وەزعی شارەکانیش هەر بەو . لە زۆربەی گوندەکان پێگەی نیزامی دامەزراوە

بنکەی نیزامیی ڕێژیم بەرچاو  ،کۆڵنەکانو  و لە زۆربەی شەقام جۆرەیە

ەکداری چ و ژمارەی بنکەو دەقیقم لە ڕادەی  ماری وردگەرچی ئا. دەکەوێ

 ینیزامی بنکەیبەڵم بێگومان بە هەزاران ، ەیدەستەوە نی ڕێژیم لە کورستان بە

و بچووک و بە سەدان هەزار کەس هێزی نیزامی لە کوردستان جێگیر  گەورە

هەزاران کەسی دیکەش لە پشت جەبهەڕا خەریکی تەداروک کردنی و  بوون

و تەواوی  هەیە کوردستان بەتەواوی حاڵەتی ناوچەی شەڕی. نەناهێز ئەو 

و  هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان لە مووچە

بەشێکی زۆر لە بەو جۆرە و  ایبەتی شەڕ کەڵک وەردەگرنالعادە"ی ت"فوق

 . خەرجی شەڕو وێران کردنی کوردستان دەکرێ ئێرانبوودجەی گشتیی 

ینگ بە ڕوونکردنەوەی دوو خاڵی گردا لەگەڵ شەڕی کوردستان پەیوەندیلە 

 :پێویست دەزانم

کۆماری ئیسالمی نەیتوانیوە پێشی ، سەرەڕای میلیتاریزە بوونی کوردستان -ائ

و  نیزامیی بزووتنەوەی کوردستان بگرێو  تەشکیالتیو  خەباتی سیاسی

 . بزووتنەوە بپچڕێنێو  ی پتەوی نێوان خەڵکی کوردستانپەیوەندی

 سەقامگیرنیشانەی  وردستان بەهیچ جۆرپێگەی زۆری نیزامی لە ک -ێب

 نیشانەی بەرفراوانی وەبە پێچەوانە .ەیبوونی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان نی

و نیشانەی ئەوەیە کە کۆماری ئیسالمی  تی کوردەابەهێزبوونی خەبو 

و  ەینیدا نێو خەڵکی کوردستان سیاسیی ئەوتۆی لەو  پێگەیەکی کۆمەڵیەتی

 . گرێاڕ  یانێ لە کوردستان خۆ زەنگ دەتو و زەبرو  تەنیا بە زۆری سەرنێزە

. و جوان ۆیەک وایە کە پڕە لە وێنەی ناحەزلشەڕی کوردستان وەک تاب
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و  دڵرەقی، کوشتاری خەڵک، گێڕان پیالن، ماڵوێرانی، لەالیەک پەژارە

 حەماسە، لە الیەکی دیکەشەوە ئازایەتیو  ی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیمیدڕندەی

جێگای و  و خەڵکی کوردستان مەرگەفیداکاریی هێزی پێشو  و قارەمانەتی

لە  ،بۆ ئاگاداریی بەرەی داهاتووی گەلەکەمان، خۆیەتی هەر کام لەوانە

 . مێژوودا تۆمار بکرێ

و  تا ئێستا نیزیک بە چوارهەزار کەس کادردا لە جەرەیانی شەڕی کوردستان

شەهید کراون کە یازدەکەس لەو شەهیدە  دێموکڕاتپێشمەرگەی حیزبی 

 :دامی ڕێبەرایەتیی حیزب بوون کە نێوەکانیان بریتین لەبەنرخانە ئەن

و  ی ناوەندیکۆمیتەئەندامی  ،ەبدولرەحمان قاسملووشەهید دوکتور ع. 0

 . سکرتێری گشتیی حیزب

 . ی ناوەندیکۆمیتەئەندامی  ،ئازەرقادری وڵڵبدەشەهید ع. 0

 . ی ناوەندیکۆمیتەئەندامی  ،باسیەع وڵڵبیبەرد حو رگەشەهدی س. ٣

 . ی ناوەندیکۆمیتەئەندامی  ،لیارەیم عەررد کو رگەشەهید س. ٤

 . ی ناوەندیکۆمیتەئەندامی  ،ر)هەژار(ەجاویدف ئەحمەدروان ەشەهید س. 1

 . ندیەو ی ناکۆمیتەئەندامی  ،هرامیەب وڵڵبدەشەهید ع. ٦

 . ی ناوەندیکۆمیتەئەندامی  ،یەزایڕ  کیمەشەهید ح. 3

 . ی ناوەندیکۆمیتەئەندامی  ،باغیەد ڵماەشەهید ک. 6

 . ی ناوەندیکۆمیتەئەندامی جێگری  ،خیانو ر ەدیق فسەشەهید . 9

 . ناوەندی کۆمیتەئەندامی جێگری  ،وزیانو دیق فیر سەشەهید . 02

 . ناوەندی کۆمیتەئەندامی موشاویری  ،تەڵەبقەح تەهاشەهید . 00

لە  ەبڵتەها حەق تە باغی و شەهیدەد ڵماەرێ کە شەهید کپێویستە بگوت
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 . کراون عدامیئدا زیندانی کۆماری ئیسالمی

و  ئەندامە لزۆر کەس  ،بێجگە لەو شەهیدانەی حیزب کە باس کران

دا کانی دیکە کە زۆروکەم لە شەڕی کوردستانییەپێشمەرگەی ڕێکخراوە سیاس

 . داخەوە ئامارەکانیان نازانم شەهید کراون کە بە کردووەان ییبەشدار

تا ئێستا بە دەیان هەزار کەس لە دا ردستانهەروەها لە جەرەیانی شەڕی کو 

و  دیفاعی کوردستان شەهید و خەڵکی دەیان گوند قەتڵوعام کراون خەڵکی بێ

ئەشکەنجە و  بە هەزاران کەس لە ئازادیخوازانی کوردستان زیندانی کراون

 . کراون ئیعدامژمارەیەکی یەکجار زۆریش و  دراون

گەڵ خەڵکی کوردستان وەک لە یهێزەکانی کۆماری ئیسالم هەڵسوکەوتی

یە لەگەڵ خەڵکی " واسەرکەوتووسەربازانی دەوڵەتێکی " هەڵسوکەوتی

 . شکستخواردوو وڵتێکی

تا ئێستا ژمارەیەکی یەکجار زۆر لە هێزە چەکدارەکانی دا لە شەڕی کوردستان

 کوژراونو  سیاسەتی شەڕخوازانەی ڕێژیم یکۆماری ئیسالمی بوون بە قوربانی

بەدەستی دا ران کەس لەو هێزانە لە بەرەکانی شەڕی کوردستانهەروەها هەزاو 

 . پاش ماوەیەکی کورت ئازاد کراونو  دیل گیراون هێزی پێشمەرگە بە

و پێنجسەد کەس لەو دیالنە کە ئازاد  بە دوو هەزار نازناوی نزیک او ون

بە نێوی "اسرای آزاد شدە جنگ تحمیلی کردستان" دا کراون لە نامیلکەیەک

 . اگەیەندراوەڕ ، یەن حیزبەوە بڵوە کراوەتەوەکە لەال



 

 

 دیفاعی کوردستان کوشتاری بەکۆمەڵی خەڵکی بێ -٦

پاراستنی و  قازانج کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی بۆ دابین کردنی

ێک نایەتدەست لە هیچ جیو  ڕەوا دەزانن بە دەسەڵتی خۆیان هەموو کارێک

و بە " دەکا هوجیەتوەسیلە  ئامانج"، ەوانگەی ئەو کاربەدەستانەو ڕ  لە. ناپارێزن

ە ل ییەئەویش بریت، ان هەیەییلیستێخەسڵەتی ماکیاو  ،تەعبیرێکی سیاسی

 . ەوەێگایەکڕ  و لە هەرشێوەیەک گەیشتن بە ئامانج بە هەر 

ەنگی ڕ  نیادا سەرکوت کردنی ئازادیخوازان تەپاشایەتیئەگەر لە سەردەمی 

 ەنگی مەزهەبیشی پێڕ  یدا ئەو کارەئێستا لە کۆماری ئیسالم، هەبوو ییسیاس

جینایەتیان ئەنجام  ،زۆردارەکانو  و حاکم لە مێژوودا نموونە زۆرە کە شا. دراوە

ەڵم کەمتر ب، تاوانەکان سوور بووە و دەستیان بە خوێنی ئینسانە بێ داوە

قەڵەم  جینایەت بە عیبادەت لە ،بیندراوە کە بە شێوەی کۆماری ئیسالمی

 . بدرێ

دەستی هێزە  گوندی "دیریاسین" بە سڤیلیفەلەستین خەڵکی ئەگەر لە 

لە کوردستان خەڵکی دەیان گوند بە  ،قەتڵوعام کران سرائیلئیچەکدارەکانی 

عام و ودەستی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی قەتڵ شێوەیەکی زۆر دڕندانەتر بە

 :چەند نموونە باس دەکەم. قەڵچۆ کراون

 . 00/٦/16ڕیکەوتی ، شەهید 12لە  زیاتر ،)نەغەدە(، گوندی قاڕنێ -0

 ٦/0/19ڕێکەوتی ، شەهید 02 (،نەغەدە) ،گوندی قەڵتان -0

 . 0٣/6/19ڕێکەوتی ، شەهید 12 ،)مهاباد( ،درقاشنگوندی ئی -٣

 . 03/6/19ڕێکەوتی ، شەهید 00 ،)پیرانشار( ،گوندی سۆفیان -٤
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 . 0٣/٦/٦2ێکەوتی ڕ ، شەهید 06 ،)بۆکان( ،کوورەخانەی ساروقامیش -1

 . 06/6/٦2ێکەوتی ڕ ، شەهید 9 ،)نەغەدە( ،گوندی بایزاوێ -٦

 . ٦/00/٦0ێکەوتی ڕ ، شەهید 9 ،(مهاباد) ،گوندی قەرەگۆل -3

 . ٦/00/٦0ڕێکەوتی ، شەهید 9 ،(مهاباد) ،گوندی سەوزی -6

 . ٣/0/٦0ێکەوتی ڕ ، شەهید 0٣ ،)ورمێ( ،گیجە-گوندی هەلەقوش -9

 . 1/0/٦0ێکەوتی ڕ ، شەهید 0٣ ،ە()نەغەد ،گوندی چەقەڵ مستەفا -02

 . 1/0/٦0ێکەوتی ڕ  شەهید ٦ ،)نەغەدە( ،ندی خەلیفەلیانگو  -00

 . 0٣/٦/٦0ێکەوتی ڕ ، شەهید ٦ ،)نەغەدە( ،دووئاو ـ گوندی گوندەویلە -00

بە ناوی دا قوربانیانی ئەو کوشتارە بەکۆمەڵنە لە نامیلکەیەک ییزانیار و ناو

دستان" بە زمانی فارسی لە ور می در کری اسال "گوشەای از جنایات جمهو 

 . دا لەالیەن حیزبەوە بڵوە کراوەتەوە0٣٦9گەالوێژی 

ئەنجامدانی ئەو جینایەتە سامناکە ئینسان وەبیر ئەو جینایەتانە دەخاتەوە کە 

وری لەنگ و تەیمو  ی چەنگیزسپاو  ی نازیئاڵمانهێزەکانی  ،ابردووداڕ  لە

 . وەئەنجامیان دا سڤیلدەرحەق بە خەڵکی 

منداڵ و مامۆستای ، الو، پیر، پیاو، نێو قوربانیانی ئەو کوشتارانەدا ژن لە

دەستیان  ،نێو ئەو گوندانە تەژاونەڕ هێزەکانی ڕێژیم کاتێکو  ئایینی دەبیندرێ

تاوانی ئەو خەڵکە تەنیا ئەوە بووە کە کوردن یان . لە کەس نەپاراستووە

 . کاری پێشمەرگەنو کەس

لە دا هەر کات لە بەرەکانی شەڕی کوردستان ،میهێزەکانی کۆماری ئیسال 

 کینەی خۆیان بەسەر خەڵکی بێو  قڕ  ،هێزی پێشمەرگە شکست بخۆن

 . وانگەی ئەوانەوە کورد هەر کوردەو دژی شۆڕشەڕ  لەو  دەڕێژندا دیفاع

دەنگی دا وودانی جینایەتی گوندی قاڕنێ کە لە سەرتاسەری ئێرانڕ  پاش
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ران" نارد بۆ ۆ هادەهدی بیبە نێوی "م نوێنەرێکی خۆی خومەینی ،داوە

ماوەی مانگێک لە  خومەینینوێنەری . کوردستان تا لەو مەسەلەیە بکۆڵێتەوە

 یخومەینیو  و پاش لێکۆڵینەوەیەکی ورد گەڕایەوە بۆ تاران کوردستان مایەوە

 . ووداوەکە ئاگادار کردەوەڕ  تییلە چلۆنایە

وە یەلەو بارە 02/3/16 ێکەوتیڕ  شەممۆ1ۆژی ڕ  رۆژنامەی "تهران تایمز"

کە ماوەی مانگێک لە  ،خومەینینوێنەری  ،رانۆ هادەهدی بی"م: نووسیویەتی

ە کە و ایگەیاندو ڕ  خومەینیکە داویە بە دا اپۆرتی خۆیڕ  لە ،ەو کوردستان بو 

و  کانی دژی کوردییەمەسایلی کوردستان خەتای پیالنگێڕانی ئاخوندە ساواک

 . 0وەزیری دیفاعە ،شەخسی چەمرانو  ژاندارمەریو  یەکانفەرماندە نیزامی

                                                     
 –( دانشجویان پیرو خط امام ٧١( شمارە )١کردستان ) –جاسوسی  یاسناد النە  0

 . ٦١٦الپەڕەی 



 

 

 :فەسڵی سێهەم

مافی مرۆڤ لە کۆماری 

 دائیسالمی

 





 

 

 

 

 

 

 سەرەتای قۆناغێکی تازەی دیکتاتۆری -کۆماری ئیسالمی . 9

'' لە پەهلەوی ڕەزامەد مەی هەتاوی شای ئێران ''مح0٦/02/0٣13رۆژی 

مەجبوور بوو بە  ،دااپەڕێنی بەرینی گەالنی ئێرانڕ  و ژێر تەوژمی خۆپێشاندان

ئەوە دووهەم جار . و ئیستراحەت کردن ئێران بەجێ بێڵێچارەسەری بیانووی 

جاری یەکەم لە سەردەمی حکوومەتی دوکتور . بوو کە شا مەجبوور بوو هەڵبێ

شا بە فڕۆکە  0٣٣0ی گەالوێژی ساڵی 01ۆژی ڕ  ق''دایدوسەد مەمەم''مح

شیعری مەشهووری شاعیری . اۆیشتە وڵتی ئیتالیڕ را  و لەوێ هەڵت بۆ بەغدا

بەغدا نیوەی ڕێیەت  ،گەورەی کورد مامۆستا هێمن ''دەبڕۆ ئەی شاهی خائین

 . بێ'' لەو سەروبەندەدا گوتراوە

خومەینی لە  00/00/13ۆژی ڕ  یانی، ۆژ دوای هەڵتنی دووهەمی شاڕ  پازدە

 . وە بۆ ئێرانیەوتووانە گەڕاەسەرکرا  فەڕانسە

 فڕی وانس" بەرەو تاران ڕ بە فڕۆکەیەکی "ئێرفرا  کاتێک خومەینی لە پاریس

الیەن خەڵکی  " وەک قارەمانێکی میللی لەباداهر یمگەیشتە فڕۆکەخانەی "

ئازادی''  فڕینی''بە  فڕینەیانئەو کات خەڵک ئەو . ئێرانەوە پێشوازیی لێ کرا

و زۆربەی خەڵک لەو باوەڕەدا بوون کە  ئینقالب'' ناو دەبرد فڕینی''یان 

ئەو فڕۆکەیەی کە  .بۆ هێناون یبەختیاریو  لەگەڵ خۆی ئازادی خومەینی
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بە پووڵی کابرایەکی الیەنگری خومەینی بە ناوی دا  ئەنجام یئازادی'' فڕینی''

ئەو کات دەستماڵچی ئەو . رابوویحاج کەریم دەستماڵچی دەربەست بەکرێ گ

لەو و  نیشتمانیی خۆی دەزانیو  دانی ئەرکی مەزهەبی ئەنجام کارەی خۆی بە

 نزیکەیچونکە . ەو دەستی خۆی قەبری خۆی هەڵکەندو  نەبوو کە بە باوەڕەدا

م کرا و پاداشی ادەستماڵچی بە دەستووری خومەینی ئیعد ،ساڵ دواتر 0

 ،لە کاتی گەڕانەوەی خومەینی لە نێو فڕۆکەدا. خزمەتی خۆی وەرگرتەوە

نە سەرکەوتوا ،ساڵ تەبعید 01پرسیاری لێ کرد کە پاش  ێرێکڵناهەو 

 . هەیە هەستێکتچ  ،و وڵتی خۆت نەتەوەدەگەڕێیەوە بۆ نێو 

وڵمی خومەینی ئەو کات بۆ ئینسانە . ''هیچ'': گوتیدا خومەینی لە وڵم

بەڵم دووبارە ، دووربینەکان مەفهوومی تایبەتی خۆی هەبووو  وردبین

بێتەفاوەتیی خومەینی و  کۆمەڵنی خەڵک ئەو وڵمەیان بە حیسابی دڵڕەقی

 . ەنادان

 ،ۆژ پاش گەڕانەوەی خومەینی(ڕ  02) 0٣13ێبەندانی ساڵی ڕ  ی00رۆژی 

بەو . هەڵت ،ین سەرۆک وەزیری دیاریکراوی شادوای ،ر بەختیارو دوکتور شاپو 

خومەینی و  سەرتاسەریی گەالنی ئێران سەر کەوتو  جۆرە شۆڕشی خوێناوی

ۆر لەمێژ بوو بناغەی حکوومەتێکی دامەزراند کە ز و  قودرەتی بەدەستەوە گرت

ئەو . سنووری بۆ دیاری دەکردو  و خەت چوارچێوەو  خەونی پێوە دەدی

 یتەالییلە ''کۆماری ئیسالمی'' کە لە سەر ئەساسی ''و ییەحکوومەتە بریت

 . '' دامەزراوەهـقیەف

ۆیشتنی بەختیار لە الیەن ڕ  و ۆژی نێوان گەڕانەوەی خومەینیڕ  دە

 )دەیەی سەرکەوتن( ''دهە فجر'' وە بەییەکاربەدەستانی کۆماری ئیسالم
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 . ناودێر کراوە

 ،بوون دێموکڕاسیو  ئەو زەمان کۆمەڵنی خەڵک کە تینووی ئازادی

 کرانی دەورانێکی پڕ لە پێ ئازادی'' سەرەتای دەست فڕینی''نەیاندەزانی کە 

وێنە دەبێ و لە دەورانی حکوومەتی کی بێییەدیکتاتۆرو  ملهوڕیو  ۆژڕەشیڕ 

، مافی مرۆڤ، ئازادی، ژیان ،داربوونی کۆماری ئیسالمیجێگیو  خومەینی

ادەیەکی زۆریش دوور لە ڕ  تا. ۆشی هیچ نرخێکیان بۆ دانانرێخدڵو  شادی

حانیی وەک خومەینی ۆ ڕ  و دێن سپیڕ  عەقڵ دەهاتە بەرچاو کە پیرە پیاوێکی

بە  ەحمڕ  دڵڕەقی یەکدەندە کە تەنانەتو  دواتر دەبێتە دیکتاتۆرێکی دڵڕەش

 کاری خۆی و نزیکترین دڵسۆزو الیەنگرانی خۆشیو  کەسو  خزمو  نزیکان

 . ناکات

تێکڕووخانی نیزامی و  خەڵک ئەو کات سەرمەستی سەرکەوتنی شۆڕش

ێژیمی ڕ  بوون کە دوای بە هەڵە لەو باوەڕەداو  ساڵەی پاشایەتی بوون 0122

. بێحکوومەتێک بێتە سەر کار لەوەی پێشووتر باشتر دەو  پاشایەتی هەر نیزام

وەک ، کە خومەینی تا ئەو کاتەی لە ''نوفل لو شاتو''ی پاریس بوو ەتبەتایب

و بەڵێنی دواڕۆژێکی باشتری بە خەڵک  ئینسانێکی ئازادیخواز قسەی دەکرد

 . دەدا

خومەینی پاش گەڕانەوەی بۆ ئێران لە یەکەم کۆبوونەوەی گەورەی خەڵک 

باسی ئەوەی کرد کە ئەو دا هرا'' لە نێو قسەکانیەز  یشتەهە''بگۆڕستانی لە 

قەبرستانەکانیان و  شا( ئێرانیان وێران ڕەزاد مەەمشا و مح ڕەزاکوڕە )و  باب

دواتر بەرەبەرە بۆ خەڵک دەرکەوت کە قەبرستانەکان لە . ئاوەدان کردۆتەوە

 . و بەرفرەوانتر بوونەوە ترنابردوو ئاوەداڕ  زۆر زیاتر لەدا سەردەمی خومەینی

پێی  بە بەڵینی و قسە جوانەکان پێ. و پێی گرت کۆماری ئیسالمی دامەزرا
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 بۆچوون. وو کەوتنڕ  و ەنگڕ  بەهێزتر بوونی کۆماری ئیسالمی لە و قایم بوون

زۆر  ،کاربەدەستانیو  نادروستی خومەینیو  چەوت هەڵسوکەوتیو  سیاسەتو 

یا و ڕ پەردەی. زوو شۆڕشی گەالنی ئێرانیان لە کاناڵی ئەسڵیی خۆی الدا

کان کە ییەاستڕ  و وەڵ کەوتندا و یەک بە دوای یەک دەوردەور  ،تەزویر

قۆناغێکی دا لە ئاکام. زەق بوونەوەو  بەداخەوە زۆریش تاڵن وەدەر کەوتن

سەرکوت  و مافی مرۆڤ پێشێل کردنی، زەبروزەنگو  دیکەی دیکتاتۆری

و دڕندانەتر لە سەردەمی نیزامی پاشایەتی  زۆر بەرفرەوانتر ،کردنی ئازادیخوازان

 . دەستی پێ کرد



 

 

 وی قانووناپێشێل کردنی مافی مرۆڤ بە ن. 7

 و پێکەوە گاکۆمەڵ تاکیی نێوان پەیوەندی ێکخستنیڕ  هەموو وڵتێک بۆ

 ،انەییەو پێوەنددیاریکردنی سنووری ئو  تاکو  ی نێوان دەوڵەتپەیوەندی

 . ێکوپێک هەیەڕ  یییی قەزاسیستەمو  قانوونو  تەکووزیپێویستیی بە 

مافی ، ەبێی پێشکەوتووی هینیزامی قەزایو  ێک کە قانوونی باشهەر وڵت

 . کۆمەڵ باشتر دەپارێزێ تاکەکانیمرۆڤ و ئەمنییەتی 

لە  ،وی قانوون بەڕێوە دەچێابە ندا ئێستا لە کۆماری ئیسالمیئەو شتەی کە 

و  کەموکووڕیی زۆری تێدایە ،شێوەی داڕشتنی و فورمولە کردنەوەو  باری شکڵ

حقووقیی وڵتانی  بنەمایوە لە زۆر مەسەلەدا لەگەڵ رۆکیشەلە باری نێوە

 . پێشکەوتوو و بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ یەک ناگرێتەوە

خەریکی کاری دا بەشێکی زۆر لەو کەسانەی کە ئێستا لە کۆماری ئیسالمی

شێوەی و  حقووقی بابەتیکی زۆر کەمیان لەسەر ییەئاگادار، قەزاوەتن

شێوەی سەدەکانی نێوەڕاست بە  لە زۆر مەسەلەدا بە و قەزاوەت کردن هەیە

 :هۆی ئەو وەزعە دەگەڕێتەوە سەر دوو خال. ادەگەنڕ  گیروگرفتی نێو کۆمەڵ

 هیقیڕەدان کە دەبێ "فکاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی لەو باوە -ئا

چارەسەر کردنی گیروگرفتی  بنەمایو  کاری دادگاو  قەزاوەت بنەمایسالم" ئی

بە  ،ن"ێڕ دۆ حقووقی "م بنەماکانیکەڵک وەرگرتن لە و  مەڵ بێنێو کۆ 

ت" ەدعی"بتەنانەت  و کردنەوە ییالساو  ۆژئاواڕ  یپەیڕەوی کردنلە  شێوەیەک

 . دەزانن

پێشێل کردنی و  بەشێکی زۆر لە حقووقزانەکان لەبەر نەبوونی ئازادی -ب
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و  بوونو پەڕەوازەی هەندەران  وڵتیان بەجێ هێشتووە ،دامافی مرۆڤ لە ئێران

 . لە جێگەی ئەوان ئاخوندەکان خەریکی کاری قەزاوەتن

پێشێل  ییسەرەکباس کران بوون بە سەرچاوەی هەموو ئەو شتانەی کە 

 . دالە کۆماری ئیسالمی ڤۆ کردنی مافی مر 

ەو حاڵەتانەیە کە مەبەست لە هێنانە گۆڕی ئەو باسە تەنیا ئیشارە کردن ب

بۆ ئەوەی خوێنەرە بەڕێزەکان ، ەکرێپێشێل د ەوەی قانوونو امافی مرۆڤ بە ن

کە نیزامی قەزایی و قانوونەکەی سەرچاوەی پێشێل دا لە وڵتێک کەبزانن 

کەی چ ییەدەبێ قانوون شکێنی یان بێ قانوون، کردنی مافی مرۆڤ بێ

 . بەڵیەک بەسەر خەڵکی ئەو وڵتە بێنێ

ی (0963-0992اپۆرتی ساڵنەی )ڕ  لە ییێونەتەوەن لێبوردنیرێکخراوی 

 :ئاوا باسی مافی مرۆڤ لە ئێران دەکاتدا خۆی

 هحمانەی مافی مرۆڤ بڕەبێو  پێشێل کردنی بەردەوامدا لە ئێران. . . "

و  و ئەشکەنجە و موحاکەماتی ناعادڵنەۆیانە ڕ سەرەبازداشتی و  شێوەی گرتن

 . 0ی بەکۆمەڵ درێژەی هەیە"ئیعدام

جیاواز دامەزراوە  یزاییچەندین دامودەزگای قەدا ئێستا لە کۆماری ئیسالمی

بوونی ئەو هەمووە . کە هەر کامە بە شێوەی تایبەتی خۆی کار دەکات

 یی نیزامی قەزاییەکانترین گیروگرفتگرینگودەزگای جیاوازە یەکێک لە دام

 :جۆراوجۆرانە دەکەم ییەبەو دەزگا قەزای اماژهلە خوارەوە ئ. هئێستای ئێران

 . سخاو  عام یدادگای حقووقی. 0
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 . 0و  0 یادگای جەزایید. 0

 . "یزامیدادگای "ن. ٣

 . ئیسالمی یئینقالبدادگای . ٤

 . تیەحانیۆ ڕ  دادگای تایبەتی. 1

 . تایبەت یی قەزاییکۆمیتە. ٦

ماباقی هەموویان  ،0ژمارە  یدادگای جەزاییو  بێجگە لە دادگای حقووقی

گای د کان بە گشتی کاری داییەە سیاسئیعدام. بدەن ئیعدامدەتوانن حوکمی 

ە کە بە کەیفی خۆیان و بێ تایبەت یی قەزاییکۆمیتەشۆڕشی ئیسالمی و 

و بە  پەیتا پەیتا، نەزمی موحاکەماتی عادڵنەو  حقووقی بنەمای بەرچاوگرتنیلە

 . دەدەن ئیعدامشێوەی زۆر بەربڵو حوکمی 

و  کان زیاتر بە شێوەی نهێنی بەڕێوە دەچنییەە سیاسئیعداملەبەر ئەوەی 

و  بۆیە ئاماری دەقیق، تێدەکۆشێ کە سەرپۆشیان لەسەر دابنێڕێژیم زۆر 

کە نییە  داەو بەڵم گومان لە، نییە وەەتکراوەکان بەدەس ئیعدامدروستی 

ئەو وڵتانەدایە کە پێشەوەی  یزیڕ وە لەیەاری ئیسالمی لەو بارەکۆم

 . دەکەن ئیعدامئازادیخوازان و  سیاسی بەرهەڵستانی

و  بە شیوەی ئاشکراو لە مەیدان ن زیاترکاییەە غەیرە سیاسئیعدام

بەردەباران و ، ناێدارەدسبەشێوەی جۆراوجۆر وەک لە و  شارەکان یانیچوارڕێ

 . بەڕێوە دەچێت پەڕاندنجاروباریش سەر

سی کاری دادگای اخوارەوە ب گوێرەیبە  یینەتەوەنێو  لێبوردنیڕێکخراوی 

 :شۆڕشی ئیسالمی دەکات

( بە شێوەی زیاتر)دا اکانی شۆڕشی ئیسالمیموحاکەمە کردن لە دادگ. . . "

گومان لێکراوەکان نازانن کە دەچن . بەڕێوە دەچێتدا و زیندانەکانێلەنو  نهێنی
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و موحاکەمە  یان بۆ جەلەسەی داداگا لێپرسینو  بۆ جەلەسەی بازجوویی

کان بۆ ماوەیەکی دیاری ییەسیاس ییەزیندان ،پێش موحاکەمە کردن. کردن

کان باسی ئەو ییەسیاس ییەدەیان کەس لە زیندان. ادەگرنڕ  دانەکراو لە بازداشت

تەواوی و  و خێرا بەڕێوە دەچێت بە پەلە ،کە موحاکەمە کردووەیان یەمەسەلە

 . کاری دادگا لە چەند دەقیقەدا تەواو دەبێت

 ۆیانەڕ سەرەشێوەی کاری دادگاکانی شۆڕش بەکورتی ئەوەیە کە بە شێوەی 

قانوونی وڵت یەک و  بنەماایانە نە لەگەڵ ری ئەو دادگکا .بەڕێوە دەچێ

، نە کەمترین نەزمی نێونەتەوەیی کە بۆ دادگای عادڵنە پێویستە ەدەگرێتەو 

 . لەبەرچاو دەگیرێدا لەوان

 بۆ ئەوەی، ئەشکەنجە دەدرێندا کان لە ماوەی بازداشتییەسیاس ییەزیندان

و  وەکیلازر بوونی موحاکەمات بێ ح. کە وەپاڵیان دراوە دا بنێنبە تاوانێک دان

دادگاکانی شۆڕش ئەحکامی . بەڕێوە دەچێت ،"و خێرالێپرسینەوەبێ "

 . 0"یەکالکەرەوەن

 :ت"ەرائە"ب یڵئەس

ت" وەک قانوونێکی پیرۆز ەرائە"بی ڵئەس ،حقووقی بنەمایبە گوێرەی 

مانای ئەو . بەڕەسمی ناسراوەدا جیهانی یلە نیزامی حقووقیو  چاوی لێ دەکرێ

بێ تاوان دادەندرێ تا ئەو کاتەی  کە هەموو ئینسانێک بەئەسڵە ئەوەیە 

 . لمێندرێەدەستاوانێکی لەسەر 

ی بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ بەو چەشنە 00بەندی یەکی ماددەی 
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 :ت" دەکاەرائەی "بئەسڵ باسی

تا ئەو  ،تاوانی کردەوەیەکی شیاوی سزادانی درابێتە پاڵ مرۆڤێک"هەر 

رادا کە هەموو دەرەتانێکی پێویستی بۆ دیفاع کردن کاتەی لە دادگایەکی ئاشک

 . ژمێردرێ"بە بێتاوان دە ،نەسەلماوەتاوانەکەی لەسەر  ،ۆی تێدا بێلە خ

، و هەیەابەندا کۆماری ئیسالمی یمی حقووقیە هەرچەند لە نیزائەسڵ ئەو

 . لەبەرچاو دەگیرێ ربەڵم بە کردەوە کەمت

دا نە سەر کاری کۆماری ئیسالمیکە لە سەرەتای هات یخالەڵادق خسئاخوند 

، کردنی بەلێشاوی ئازادیخوازان ئیعدامو  حاکمی شەرع بوو و لەبەر دڵرەقی

ئەوانەی کە ": دەیگوت، وەو بێزراو نێوبانگی دەرکردو  وێنڕێژوەک مۆرەیەکی خ

و  دەکرێن دوو حاڵەتیان هەیە یان تاوانبارن ئیعدامدا لە کۆماری ئیسالمی

 . "دەچنە بەهەشتو  یان بێتاواننە و سزای خۆیان وەرگرتو 

ەکی شێوەی حاکمی شەرع لە ماوەی زۆر جاری وا هەبووە کە ئاخوندێک بەو

ی داوە کە فەوری ئیجرا کراون بێ ئەوەی ئیعدامچەندین حوکمی دا زۆر کورت

 . بە زیندانی درابێ پێداچوونەوەکردن یان داوای داکۆکی  دەرفەتی چکۆڵەترین

نی و ەدەم حقووقی یینێونەتەوەی یووپەیمانیهای "0٤ی ماددەی ٣بەندی 

دەرەتانی پێویستی بۆ و  ک کاتییە"دەبێ هەموو زیندان: سیاسی" دەڵێ

 . کردن لە خۆی هەبێ"داکۆکی

ی پێ کرا ئەحکامی دادگاکانی شۆڕشی ئیسالمی اماژەئدا هەروەک لە پێش

کی االجرا"ن و ئەو مەسەلەیە بە پێچەوانەی هەموو ئوسوولێقەتعی و "الزم

 . ییەئینسانو  حقووقی

نی و ەدەم حقووقی یینێونەتەوەی یهاوپەیمانی ی "0٤ی ماددەی 1بەندی 

 :وە دەڵێیە" لەو بارەسیاسی
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هەقی هەیە کە  ،بێا"هەر کەس کە بە ئەنجامدانی گوناهێک تاوانبار کر 

 ،رووتردا بەگوێرەی قانوونمەحکووم بوونەکەی لە دادگایەکی سەو  تاوان

 ". بکرێ بۆ پێداچوونەوەی

لەگەڵ و  مافی زیندانی پێشێل دەکات، نهێنی بوونی موحاکەمات

ی 00بەگوێرەی ماددەی . هەیە ییترین مافی مرۆڤ دژایەتسەرەتایی

و بە  موحاکەمات بەشێوەی ئاشکرا دەبێ ،بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ

 . گوێرەی قانوون ئەنجام بدرێ



 

 

 ی بەکۆمەڵی زیندانیانی سیاسیئیعدام. 3

ی سیاسی بەڕێوە یکە دەربارەی تاوانبار یان زیندانسزایە  گەورەترین یعدامئ

لە مافی  داکۆکیقزانەکان و لەو کەسانەی کە زۆر کەس لە حقوو . دەچێت

لەگەڵ مافی سروشتیی  ئیعداملەسەر ئەو باوەڕەن کە سزای ، نمرۆڤ دەکە

جیهان ئێستا ژمارەیەک لە وڵتانی . ئینسان )مافی ژیان( دژایەتیی هەیە

دا لە کۆماری ئیسالمی. هەڵگرتووەدا خۆیان ییان لە نیزامی قەزاییئیعدامسزای 

ی بەکۆمەڵی زیندانیانی سیاسی ئیعدامبە گشتی و  ئیعدامو  وەزع بە پێچەوانەیە

و تا ژمار ئە دێتەندیی کۆماری ئیسالمی گەورەترین تایبەتمەوەک  ،بەتایبەت

 کۆمەڵبەو  دا بە شێوەی فەردییمسال ئێستا دەیان هەزار کەس لە کۆماری ئی

 . کراون ئیعدام

( 0963-0992)دا ی خۆیەنێونەتەوەیی لە ڕاپۆرتی ساڵن لێبوردنیرێکخراوی 

دا سی ئەوە دەکا کە لە ساڵەکانی سەرەتای دامەزرانی کۆماری ئیسالمیاب

ئەو وەزعە لە ساڵنی و  کراون ئیعدامیم ێژڕ  هەزاران کەس لە موخالیفانی

اپۆرتە لە نیوەی دووهەمی ساڵی ڕ  بەگوێرەی ئەو. ەو ر بەردەوام بو هەدا دواتریش

" جێگای خۆی داوە بە کوشتاری جۆراوجۆری "ئیعدامبەدواوە  یی زایین0966

 . بەکۆمەڵی زیندانیانی سیاسی

و  کوشتاری بەکۆمەڵدا نێونەتەوەیی لێبوردنیاپۆرتی ڕ  لە چەند شوێنی

 :ە چەشنی خوارەوە باس کراوەسیاسیی کورد ب یزیندانیان یی نهێنیئیعدام

 ون،ەیشتو وەیی گەنێونەت لێبوردنیاپۆرتانەدا کە بەدەست ڕ  ئەولەنێو . . . "

ی سەدان کەس لە زیندانیانی کوردی موخالیفی ئیعدامبە  پەیوەندیدارهەواڵی 
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 . کەس لە زیندانی سنە مەوجوودە" 12دەوڵەت لە زیندانی ورمێ و 

. ەو ی نهێنیی زیندانیانی سیاسی گەیشتو امئیعداپۆرتێک لەسەر ڕ  چەند. . . "

موکراتی کوردستانی ێێبەری حیزبی دڕ  ،وو قاسمل لڕەحمانو بدەپاش تیرۆری ع

وویدا و بە جۆرێک بوو کە ڕ  دا0969کە لە مانگی ژوئیەی ساڵی  ،ئێران

ی چەکدارانە ێبەربەرکان، ئێران لە تیرۆرەکەدا بوو دەست هەبوونینیشاندەری 

 . ەو بو  توندوتیژلە کوردستان ا دبەر دەوڵەتنالە بەر 

زیندانیانی کورد  ئیعدامی وە کەو العمل( دەوڵەت ئەوە بدژکردەوەی )عکس

 . 0ە"و هەر بەردەوام بو  0992ساڵی  یبەدرێژایی ێلە زیندانەکانی ورم

بە کوردستان باس  رەتاسەبدا نێونەتەوەیی یلێبوردناپۆرتی ڕ  شتەی کە لە ئەو

ی زیندانیانی سیاسیی کورد ئیعدامکی بچووکە لە بە بەشێ ماژەتەنیا ئا ،کراوە

و هێرشی  ستپێکرانی شەڕدەنا لە سەرەتای دە، بەدواوە 0963ئەویش لە ساڵی 

ی زیندانیانی سیاسیی کورد ئیعداممی بۆ سەر کوردستان تا ئێستا ال کۆماری ئیس

 . ەو هەر بەردەوام بو 

بە  ییندپەیوەی بەکۆمەڵ باس دەکەم کە ئیعداملێرەدا چەند نموونە 

 :هەیە یەوەی هەتاوی0٣٦0تا  0٣٦2ساڵەکانی 

لە زیندانی ورمێ  مهابادکەس لە خەڵکی  هەشت، ٣/٤/٦2ێکەوتی ڕ  لە. 0

 . کراون ئیعدام

لە زیندانی ورمێ  مهابادکەس لە خەڵکی  سێزدە، 0٦/9/٦2ێکەوتی ڕ  لە. 0

 . کراون ئیعدام
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ندانی ئەو شارە کەس لە خەڵکی سنە لە زی پێنج، 0/02/٦2ێکەوتی ڕ  لە. ٣

 . کراون ئیعدام

لە زیندانی ورمێ  مهابادکەس لە خەڵکی  پازدە، 02/02/٦2ێکەوتی ڕ  لە. ٤

 . کراون ئیعدام

دا کەس لە سەڵکی سنە لە زیندانی ئەو شارە نۆ، 01/00/٦2ێکەوتی ڕ  لە. 1

 . کراون ئیعدام

 ئیعدامکەس لە خەڵکی ناوچەی کرماشان  نۆ، 0٦/00/٦0ێکەوتی ڕ  لە. ٦

 . اونکر 

کەس لە خەڵکی سەقز هەر لەو شارە  دوازدە، 9/00/٦0ێکەوتی ڕ  لە. 3

 . کراون ئیعدام

 ئیعدام ەم شارەکەس لە خەڵکی سنە ل هەشت، 00/00/٦0ێکەوتی ڕ  لە. 6

 . کراون

کەس لە خەڵکی سەردەشت لە ورمێ  شەش، 0٦/0/٦0ێکەوتی ڕ  لە. 9

 . کراون ئیعدام

لە تەورێز  مهابادکەس لە خەڵکی  ۆپەنجا و ن، 00/٣/٦0ێکەوتی ڕ  لە. 02

 . کراون ئیعدام

و  نو چینەکانی کوردستان بەرچاو دەکەو  هەموو توێژدا کراوەکان ئیعداملەنێو 

 . ییەئازادیخوازو  تاوانی هەموویان کورد بوون



 

 

 ئەشکەنجە. 7

و جەزرەبەی زیندانیانی سیاسی بە  ئەشکەنجەدا لە کۆماری ئیسالمی

ئەو کارە زیاتر بە مەبەستی  .ردەوام بەڕێوە دەچێتشێوەیەکی ئاسایی و بە

غەیرە  ییەسەبارەت بە زیندان .ئیقرار لێ وەرگرتن لە زیندانی ئەنجام دەدرێ

حدوودی و  حوکم بەڕێوەبەردنیئەشکەنجە بە شێوەی  ،کانییەسیاس

 و سەنگەسار کردن بەڕێوە دەچێت "ساەس"قو  وەک قامچی لێدان، ئیسالمی

ئەو  بەڕێوەبردنیو بەشێکی زۆر لە  ەخۆیەوە گرتووەب یشێوەی قانوونیو 

 . نئەنجام دەدرێدا لە مەیدانی گشتیی شارەکانو  کلەبەر چاوی خەڵ ەحوکمان

ی 03" ڕێکەوتی سالمیاری ۆژنامەی "جمهو ڕ  بەگوێرەی ئامارێک کە لە

تەنیا لە ناوچەی تاران دا 0٣٦1لە ساڵی  ،ەوەدا بڵو کراوەت0963ساڵی  مارسی

 . 0" لێدان ئەنجام دراوەقەمچیرە حوکمی "فەقە 00٦٤

وێکیان لەسەر داندرێ بە کردەوەیەکی غەیرە اسزایانە هەر ن ئەو نەوعە

 بنەمایەکیرێن و دژی هەموو یاسا و ئینسانی و ئەشکەنجە دەژمێرد

 . نێونەتەوەیی و دژی بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ بەحیساب دێن

مرۆڤ بەو شێوەیە باسی ئەشکەنجە  ی بەیاننامەی جیهانیی مافی1ماددەی 

 :دەکات

 لە بارەی هیچ کەسەوە نابێ. نابێ هیچ ئینسانێک ئەشکەنجە بدرێ. . . "

نە یان تێکەڵو بە سووکایەتی بەڕێوە مرۆڤاو نا تار یان سزایەکی زاڵمانەەفڕ 
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 ".بچێ

 و باسی ئەشکەنجە ەو نێونەتەوەیی بە شێوەی خوارەلێبوردنی راوی کخێر 

 :دەکاتدا ئینسانی لە زیندانەکانی کۆماری ئیسالمی ەفتاری غەیرەڕ 

و  ئەشکەنجە، انەی کە وەدەست کەوتوونییبەگوێرەی ئەو زانیار. . . "

و دوای موحاکەمە زۆر بە  اکەمەحپێش مو ، انیلێدان و ترساندنی زیندانی

، نێونەتەوەیی لێبوردنیی یبە گوێرەی زانیار. ەواجی هەیەڕ  بەربڵوی

قامچی )شالق( لێدانە کە لە کابڵ یان چەرم  ،ئەشکەنجەئاساییترین شێوەی 

و  دەبەستنەوە ێکەوەوو بە تەختڕ  زیندانی بەرەو ،بۆ ئەو کارە. دروست دەکرێ

پشتی دەدەن یان زیندانی بە جومگەی دەست و  بە قامچی لە بەری پێی

ساز کردنی و  ەوانیڕ  و حیۆ ڕ  ئازاری، شێوەی دیکەی ئەشکەنجە. هەڵداوەسن

 . 0ە"ئیعدامدرۆی سەحنەی بە

نێونەتەوەیی کە لەسەر وەزعی مافی مرۆڤ لە  لێبوردنی ێکخراویڕ  لە بێجگە

 ی مافی مرۆڤیکۆمیسیۆنتا ئێستا چەندین جار نوێنەری ، دەکۆڵێتەوەدا ئێران

و  بە مەبەستی ئاگاداری ،ئاغای گالیندوپول ،وەیەکگرتووەکانەێکخراوی نەتڕ 

سەرەڕای ئەوەی کە و  اتۆتە ئێرانلێکۆڵینەوە لەسەر وەزعی مافی مرۆڤ ه

و  کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی بە کردەوە گیروگرفتیان بۆ هێناوەتە پێش

بەتایبەت کوردستان و  اوی ناوچەکانی ئێرانو پێ نەدراوە سەر لە تە ئیجازەی

کاربەدەستانی کۆماری  ،بدات و سەرەڕای ئەوەی کە پێش هاتنی گالیندوپول

و نەهێشتنی  توانای خۆیانەوە تێکۆشاون بۆ سڕینەوە و ئیسالمی بە هەموو هێز
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 ی مافی مرۆڤیکۆمیسیۆنوێنەری نبەڵم دیسانیش ، شوێنەواری تاوانەکانیان

کە بڵوی دا اپۆرتەکانی خۆیڕ  توانیویەتی لە ،ێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانڕ 

پەردە لەسەر بەشێکی زۆر لە پێشێل کرانی مافی مرۆڤ لە  ،کردوونەتەوە

 . تەوەداهەڵدا ئیسالمیکۆماری 



 

 

 کارەساتی وییەن. 7

ی مانگی ژوئیەی 0٣بەری نی هەتاوی بەرا00/٤/0٣٦6ۆژی ڕ  ئێوارەی

زانا و خەباتگێڕی ناوداری کورد سکرتێری گشتیی ، ی زایینی0969ساڵی 

 ،"ون قاسملو احمولڕەبدەکتور "عو د، ی کوردستانی ئێراندێموکڕاتحیزبی 

زب لە ی ناوەندی و نوێنەری حیکۆمیتەدامی ر ئەنئازەقادری وڵڵلەگەڵ عبد

خەڵکی کوردستانی عێراق و دۆستی دوکتور  ،زڵ ڕەسولرووپا و دوکتور فاەئ

و  کەوتنە بەر پەالمار، پێتەختی وڵتی ئۆتریش ،لە شاری وییەن ،قاسملوو

 . شەهید کران

نوێنەری و  ئەنجام درا کە سکرتێری گشتیدا ئەو جینایەتە سامناکە لە حاڵێک

ی وتووێژ کردن لەگەڵ مەبەست وییەن و بە چووبوونەزب لە ئۆرووپا حی

ۆماری ئیسالمی بۆ چارەسەر کردنی عادڵنەی مەسەلەی نوێنەرانی ک

 . کۆ ببوونەوە، کوردستانی ئێران

ووی ڕ  و تەزویری لەسەر یاڕ پەردەی ،یەەەوە جینایەتکارانئەو کرد

یهان بە ئاشکرا دەرکەوت نی جو بۆ گەال دا کۆماری ئیسالمی ال  کاربەدەستانی

و  دیپلۆماسیو  سیاسیو  یخالقئە بنەمایماری ئیسالمی چەندە لەگەڵ کە کۆ 

 . وەیی بێگانەیەەیاسای نێونەت

 نی ئەو پیالنەداکار بەدەستانی کۆماری ئیسالمی بە دارشتن و ئەنجام

 یدەریانخست که هەتا چەندە لەگەڵ پێگەی کۆمەڵیەتی، ناجوانمێرانەیە

سکرتێری  یانەی خەڵکی کوردستان و پێگەی نێودەوڵەتیڕ شگێڕ شۆبزوتنەوەی 

 . ئەو حیزبه ڕاچڵەکیون یگشتی
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شکانی کتێ، ی ئەو تاوانەدنکۆماری ئیسالمی لە خوڵقان یەکیر مەبەستی سە

لەڕاستیدا  .بوو انی کوردڕ بزووتنەوەی کوردستان و چۆک داهێنان به خەباتگێ

رەت به بزووتنەوەکانی کوردستان سەبا ەکاندانەوە کۆنکئەو پیالنە لەسەر لێ

بە پێچەوانەی  .ێژرابووڕ کە زیاتر بە شەهید کردنی سەرکردەکان تێکشاون دا

سکرتێری ، بوونی دوکتور قاسملووشەهید ،ئەو بۆچوونەی کۆماری ئیسالمی

ات بووە هۆکاری نەفرەتی هەرچی زیاتری خەڵکی ڕ حیزبی دێموک یگشتی

ش بووە هۆکاری ئەوەی کە هێز و کوردستان لە کۆماری ئیسالمی و ئەوە

 . گوڕی نوێ بێتە نێو بزوتنەوەی کوردستانەوە

( 0992_0963ی لە ڕاپۆرتی ساڵنەی )یڕێکخراوەی لێبوردنی نێونەتەوە

 :لەسەر باسی تێرۆری وییەن بەو شێوەیە باس دەکات

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی  ،قاسملوو عەبدولڕەحمان"دوکتور 

دیکە لە  لەگەڵ دوو کەسی ،0969 یی ژوئییە0٣لە  ،کوردستانی ئێران

 . وکوژراندەسڕێژ  بەرئاپارتمانێک لە شاری وییەن کەوتنە 

"نێردراوانی" کۆماری ئیسالمی قاسملوو لە ئوتریش سەرقاڵی وتووێژ لەگەڵ 

دا ڕایانگەیاند که 0969کاربەدەستانی ئوتریشی لە مانگی نوامبری  .بوو

. ەس لە گومانلێکراوانی ئەو قەتڵەیان داوەحوکمی دەستبەسەرکردنی سێ ک

ئەو سێ کەسە نێردراوەکانی کۆماری ئیسالمی بوون که پاش بەرێوەبردنی 

یان لە ئوتریش هەڵتبوون و یان لە باڵوێزخانەی کۆماری ئیسالمی  ،قەتڵەکە

 . 0"دابوو لە وییەن خۆیان حاشار
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دەستی کرد بە  کۆماری ئیسالمی، پاش ئەنجامدانی ئەو جینایەتە دڵتەزێنە

تێدەکۆشا کە تاوانی جینایەتەکە بخاتە سەر شانی ئەم و و  دانی سیاسی ڕمانۆ

 . تاوان نیشان بدا ئەو و خۆی بێ

و بێزاریی  ەخنەڕ  الیەک خۆی لە ژێر باری ەێژیم ئەوە بوو کە لڕ  مەبەستی

زگار بکا و لە الیەکی ڕ ئاسەواری سیاسیی ئەو تیرۆرەو  بیروڕای گشتی

نگی و ۆ و دڕد ووداوەکە دوور بخاتەوەڕ  ەزەری حیزب لە حەقیقەتیدیکەشەوە ن

ئەو الیەنانەدا پێک بێنێ کە کۆماری ئیسالمی و  دژایەتی لە نێوان حیزب

بخاتە سەر شانیان کە ئەوەش بۆخۆی سەرکەوتنێکی  ەکەەویست تاوانهدەی

 و دەلیلی زیندوو لەسەر ئەوەی بەڵم بەڵگە. دیکە دەبوو بۆ کۆماری ئیسالمی

استەوخۆ جینایەتەکەی ئەنجام داوە ئەوەندە زۆرە کە ڕ  کە کۆماری ئیسالمی

 . دان ناهێلێتەوەڕ گومان یان مانۆو  هیچ جێگایەک بۆ شک

لە دەرەوەی ، لەسەر ئەو مەسەلەیە کە تیرۆریستەکان چەند کەس بوون

دیوی کۆبوونەوەکەڕا هاتوونە ژوور یان هەر ئەو کەسانە بوون کە وەک 

گشتی لەسەر  بەو  ری ئیسالمی بەشداری وتووێژ بووننوێنەری کۆما

 نووسراوەدا کانییەڕاگەیەنە گشتو  ووداوەکە زۆر شت لە چاپەمەنیڕ  چلۆنایەتیی

ریکی وتووێژ وێ دەچێ کە هەر ئەو کەسانە کە خەو گوتراوە بەڵم زۆرتر 

 . کردن بوون جینایەتەکەیان ئەنجام داوە

 و ریستەکان بەو جۆرەی کە زاندراوەتیرۆ  بە ری پەیوەندیدایزانیارناو و 

 :لە ییەاگەیەندراوە بریتڕ 

بەرپرسی  ،ەحیمی(ڕ  ودی )نێوی دیکەیو حرار سە یر ەعفەد جەمەممح -0

 دۆزیبەرپرسی و  ەمەزانڕ  قەرارگای یجاسووسیو  وباری ئەمنیەتیر کا

 . کوردستان
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نی دابەرپرسی ئەنجام ،نیا()یان بزرگ ئەمیر مەنسووری بۆزۆرگیان -0

ە ی زایینی ل096٤ناوبراو تا ساڵی . وەی تیرۆریستی لە شاری وییەنکردە

 0. ەو کاری کردو دا یالموەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیس

 ییئەسڵ یویانە کە ناویۆژنامەکان نووسڕ  .(ئاجودی)ویستەفەم مستەفا -٣

لە  سپای پاسداران"ی ئیتالعاتیناوبراو بەرپرسی ". "یەستەفا ڕەزەوی"م

لە تاران کاری  سپای پاسداران"ی ئیتالعاتپاشان لە " و شاری ورمێ بووە

 . وەو کرد

ۆرتی دیپلۆماسیی کۆماری پاسپ ،پێویستە بگوترێ کە هەرسێک تیرۆریست

 . دیپلۆمات بوون داڕواڵەت لەو  بووەان پێییئیسالم

 

 :هەڵوێستی دەوڵەتی ئۆتریش

ە بوو کدا و سەنەدێکی زۆر ئاشکرا لە گۆڕێ سەرەڕای ئەوەی کە بەڵگە

 وە بەرنامەڕێژیی بۆکراوەییەنیشانی دەدا ئەو جینایەتە لەالیەن کۆماری ئیسالم

استەوخۆ دیپلۆماتە تیرۆریستەکان یان تیرۆریستە بەڕواڵەت دیپلۆماتەکانی ڕ  و

و  بەر فشارنبەڵم دەوڵەتی ئۆتریش زۆر زوو لە بەرا، ێژیمە ئەنجامیان داوەڕ  ئەو

                                                     
ویز دەستماڵچی" کە یەکێک لە شاهیدەکانی تیرۆری میکۆنووسە و لە کاتی تیرۆرەکەدا لە شوێنەکە "پەر 0

بووە و لە مردن ڕزگاری بووە، لە کتێبی "تیرۆر بە ناوی خودا"دا ئاشکرای کردووە کە ئەو کەسەی بە ناوی 
وی ڕاستەقینەی "ئەمیر مەنسوور بۆزۆرگیان ئەسڵ" لە تیرۆری دوکتور قاسملوودا بەشدار بووە، نا

 "غەفوور دەرجەزی"یە.
پا بوو یسا یانەی فووتباڵی ڕاهێنەری ەک ێرانیئ راویناس ەرزشکاریو یی،دا ەلیعچەند ساڵ لەمەوبەریش 

 ەل ەتاوی،ه ی١٧٥٩ ەمەڕیبان ی١٧ ڕێکەوتی ەل بە بڕیاری سەرۆکی یانەکە لەسەرکار الدرا، ەوەیپاش ئ
ی ناوکەسەی بە  : ئەوو ڕایگەیاند ئاشکرا کرد یپایسا یانەی ەرۆکیس ەیناسنام ،دامیدیایی ۆنفڕانسێکیک

 ەڵکیو  خ ەرجەزی دوولەق"ـەد ەفوورغ"، ناوی ڕاستەقینەی "مستەفا مودەبیر" سەرۆکی یانەی سایپایە،
 ەڕپرسیب ەفوور"غ ەردارس" ەکو ێشتریشپلە سەردارانی پێشووی سپای پاسدارانە و و  ەردەبیلەئ

 ئازاد. . ەبوو یساڵمیئ ۆماریک ۆنیرادیۆ و تەلەفزی یراسەتیح
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نەک هیچ هەنگاوێکی و  چۆکداهاتبەدا و بەڵێنی کۆماری ئیسالمی هەڕەشە

بەڵکوو ، سزادانی تیرۆریستەکان هەڵنەگرتو  و گرتن جیددی بۆ لێپرسینەوە

 . زەمینەی دەربازبوونیشی بۆ پێک هێنان وە،بەپێچەوانە

ودی کە لە جەرەیانی تیرۆرەکەدا بە هەڵە و حرار سە یر ەعفەج دەممەمح

یەک موعالەجە لە پاش ماوە، درابوو و تۆزێک بریندار ببوو ەی لێـگولل

 . ئیجازەی پێ درا کە بگەڕێتەەوە بۆ تاران، نەخۆشخانەیەکی وییەن

کە لە سەرەتاوە لەالیەن پۆلیسەوە بازداشت  بۆزۆرگیانئەمیر مەنسوور 

هەیە ئازاد کرا و  یسیاسی یپارێزراویو  کە دیپلۆماتە یووی ئەوەبە بیان ،کرابوو

 . پاشان بۆی دەرباز بووو  ئێران لە ئۆتریش باڵوێزخانەییەوە بۆ اگەڕ 

بە  ،تیرۆریستی سێهەم کە پاش ئەنجامدانی جینایەتەکە خۆی حەشار دابوو

ش هەنگاوێک بۆ یردەوە ئێران بێ ئەوەی دەوڵەتی ئۆتدزی خۆی گەیان

بەو جۆرە . ناڕەزایەتییەک دەرببڕێگری لەو کارە هەڵگرێ یان تەنانەت پێش

کردە  ینێونەتەوەییو  ی نێوخۆییپرەنسیپێکو  تریش هەموو ئوسوولو دەوڵەتی ئ

 یبە کردەوە مۆری پشتیوانیو  ئابووریی خۆی ییبەرژەوەندو  فیدای قازانج

خاکی  رتیرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی دانا کە لەسەو  لەسەر تیرۆریزم

 . ئاشکرایان ئەنجام دابوو یئۆتریش کردەوەی تیرۆریستی

 و نێوەرۆکی نیزامی ەرلە جەوهدا لە ئەساس ،تیرۆرو تیرۆریست پەروەری

" کۆماری ئیسالمی هەڵدەقوڵێ کە ی بوونیفەەلسە"فو  ـفەقیهویالیەتی 

دژایەتی کردن لەگەڵ هەرچەشنە بیروبۆچوونێکی و  لە دیکتاتۆری ییەبریت

 . ئازادیخوازانە

ئێستا . تیرۆر و تیرۆریست هەر دەمێنێ ،ێژیمە لەسەر کار بمێنێڕ  بۆیە تا ئەو

و  گرانیو  بێکاریو  ە هەژاریو سەرەڕای ئەو هەمو دا لە کۆماری ئیسالمی
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لە  یو ژیانی ئاسایی ۆڕێدایەگن کە لە اێگای ژیڕ  و جێگاو  نەبوونی مەسکەن

تاقمە  و بەشێکی زۆر لە بودجەی وڵت خەرجی تیرۆر، ەو خەڵک تاڵ کردو 

 . تیرۆریستەکانی دەرەوەی ئێران دەکرێ

نە هەوەڵین  ،ئازەرقادری وڵڵبدەتیرۆری شەهید دوکتور قاسملوو و شەهید ع

تیرۆریستیی و  ەشەکوژیڕ  و نە ئاخرین تیرۆریش دەبێ و کردەوەی ەو تیرۆر بو 

 . کۆماری ئیسالمی هەروا درێژەی دەبێ

ابردوودا کۆماری ئیسالمی چەندین تیرۆری دیکەی ڕ  لە ماوەی چەند ساڵی

 :باس دەکەم ی لێرەدالە دەرەوەی ئێران ئەنجام داوە کە چەند نموونە

ران" ئێ یلییلم یتەقاومەم یتزەهێختیار بەرپرسی "نەر بو تیرۆری شاپو  -0

 . ( لە پاریس01/1/0٣32) 0990ی مانگی ئووتی ساڵی ٦

، موجاهدین لە سویس یێکخراو ڕ  ریوی نوێنەەجەڕ  مز تیرۆری دوکتور کا -0

 . فێلە ژێن 0992مانگی ئاوریلی 

 زەتیهێێبەرایەتیی "نڕ  ند ئەندامیەمو ن برو احمەر ولبدەتیرۆری دوکتور ع -٣

 . لە پاریس 0992ران" ساڵی ئێ یلییلم ەتیقاومەم

نیستی ۆ مۆ ی ناوەندیی حزبی ککۆمیتەدامی وادی ئەنەن جەهمەتیرۆری ب -٤

 . لە قێبرێس 0969مانگی ئووتی ساڵی ، ئێران

ئەو باسەدا بە پێویست دەزانم کە مەسەلەیەکی زۆر گرینگ  یلە کۆتایی

شێوەی وتووێژ کردن و و  یە کە بەداخەوە لە شکڵبخەمە بەرچاو ئەویش ئەوە

. کی زۆر بەرچاو دەکەوێتییەکەمتەرخەم و وکووڕیکەم ،داکۆبوونەوەی وییەن

کۆنترۆڵ کراو و  نەبوونی جێگایەکی ئەمین، نەبوونی بەرنامەیەکی ئەمنییەتی

هاوتەراز نەبوونی دوو الیەنی و  نەگرتنی پلەی بەرپرسایەتیلەبەرچاو ، بۆ وتووێژ
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 دڵتەزێنە پێکزەمینەیەکی زۆر لەباریان بۆ ئەنجامدانی ئەو کارەساتە  ،وتووێژ

 ،کە ئەگەر ئەو خاڵنە لەبەرچاو گیرابایەننییە  گومان لەوەدا. هێنابوو

بێ دەردیسەر ئەو جینایەتە و  تیرۆریستەکان نەیاندەتوانی ئاوا بە هاسانی

 . بخولقێنن





 

  

 :فەسڵی چوارەم

کخراوە ێڕ  و ""کەسایەتیدەوری 

 کان لە کوردستانییەسیاس

 





 

 

 

 

 

 

و  ادەیەک لەبار بۆ کارڕ  هەلومەرجێکی تا ،دااپەڕینی گەالنی ئێرانڕ  ڕەوتیلە 

پێکهاتنی و  کانی قەدیمییەێکخراوە سیاسڕ  بووژانەوەیو  تێکۆشانی سیاسی

 . گۆڕێ ەهاتدا ێکخراوی تازە لە ئێرانڕ  و تاقم

. نی شۆڕش هەر بەردەوام بووئەو هەلومەرجە تا ماوەیەک دوای سەرکەوت

ئامادەبوونی و  خەباتی سیاسیڕابردووی وە بەهۆی یەکوردستان لەو بارە

زەینی لە ناوچەکانی دیکەی ئێران پێشڕەوتر بوو و و  هەلومەرجی عەینی

ێژیمی تازە دەستیان کرد بە پێشێل ڕ  تەنانەت دوای ئەوەی کاربەدەستانی

، ێژیمڕ  ە شانی خۆگرتنی زیاتریشان بو  کانییەدیمۆکرات ییەکردنی ئازاد

 . یشەی دادەکوتاڕ دیکتاتۆرییش

ێکخراوە ڕ  ەشی بۆ تێکۆشانیکوردستان وەک سەنگەری ئازادی باو 

 . ەکان هەر ئاواڵە بوویسیاسی

بۆیە کاتێک باسی مەسەلەی کوردستانی ئێران بەگشتی و شەڕی داسەپاوی 

کردەوەی ئەو و  ئیشارە کردن بە سیاسەت ،بێتە گۆڕێ یکوردستان بەتایبەت

شێوەیەک دەورێکیان  ێکخراوانە پێویستە چونکە هەر کام لەوان بەڕ  و الیەن

و شوێنیان بە باش یان بە خراپ لەسەر بزووتنەوەی  لە کوردستاندا هەبووە

 . وەاشۆڕشگێڕانەی کوردستان دان

 تێکۆشانی ئەوو  مێژووی پێکهاتنو  ەوێ باسی هەڵسوکەوتهمن لێرەدا نام
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ەوێ ههەروەها نام .هەڵیانسەنگێنم، وەییەبکەم یان لە باری تیئۆرێکخراوانە ڕ 

 ؛هەبوون یان ئێستا هەندا ێکخراوانە بکەم کە لە پێشڕ  باسی تەواوی ئەو

 و بەڵکوو بە کورتی باسی تێکۆشانی دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ئەو الیەن

وەی کوردستان ەو شوێنیان لەسەر بزووتن ێکخراوانە دەکەم کە جێگاپەنجەڕ 

 . ەرچاو دەکەوێب

و  مەسڵەحەتی گەلی کوردو  وگرتنی قازانجاشم بە لەربەچلەو باسەدا تێدەکۆ 

ووداوەکان بەو جۆرەی کە ڕ ، ێکخراوەییڕ  بەدوور لە قازانجی شەخسی یان

 . و هەڵیانسەنگێنم هەبوون بگێڕمەوە

 

 کۆمەڵە -9

وی اێکخراوێکی سیاسی بە نڕ ، تنی شۆڕشی سەرکەو اتا ماوەیەک دو 

مابۆوە دا وە لە بیری خەڵکانەبوو و تەنیا شتێکی بەو ن ۆڕێدالەگکۆمەڵە 

ی کە ئێستا یەک بوو کە لە هەموو بارێکەوە لەگەڵ ئەو کۆمەڵە-کۆمەڵەی ژ

 . ەوێ باسی بکەین جیاوازیی تەواوی هەبووهدەمان

لە  ،بە نێوی "جمعیت" هێندێک تاقمی بچووک ،پاش سەرکەوتنی شۆڕش

، کی نووسراویان نەبووکە هەرچەند بەرنامەیەشارەکانی کوردستان پێکهاتن 

ماوەیەک ئەو  پاش .زۆر شێوەی بۆچوونیان وەک یەک وابوو م وبەڵم کە

 . کۆمەڵەیان پێکهێنا کەوتنتاقمە بچووکانە وێک

کۆمەڵە وەک ڕێکخراوێکی چەپی مائۆیستی دەستی بە تێکۆشان کرد کە 

کۆمەڵە لە . دامەزرابوو ەتکردنەوەی خەباتی نەتەوایەتیڕ  بەردی بناغەی لەسەر
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بە دیاردەیەکی بورژوازی دادەنا بەڵم پاشان  یسەرەتاوە دروشمی خودموختاری

و  خەڵکی کوردستان ەنگدانەوەیەکە لە داخوازەکانیڕ  کە دیتی ئەو دروشمە

و تەنانەت  بووڵ کردەو دروشمەی قبە ناچار ئە، ی لەگەڵ بکاتێناتوانێ ملمالن

 . ی تەنزیم کرددموختار و رنامەیەکیشی بۆ خبە

 کۆمەڵە وەک ،دالە جەرەیانی پێکهاتنی هەیئەتی نوێنەرایەتیی خەڵکی کورد

 . بوو بە ئەندامی ئەو هەیئەتە ،ێکخراوێکی کوردستانیڕ 

 ،ێکخراوێکی کوردستانی زۆر کەم بووڕ  ماوەی تێکۆشانی کۆمەڵە وەک

بارزان و "اتحاد م کۆمەڵە ،دای هەتاوی0٣٦0چونکە لە مانگی خەرمانانی ساڵی 

ی سەردەشت بەنێوی شاری ناوچەی ئاالن شوێنێکی دوورە لە ،کمونیست"

 یەێکخراوەڕ  ئەو دوو ،داێکی یەکگرتنکۆنفڕانسو لە  کۆبوونەوە "مێشکەپە"

ی ئێران"یان کۆمۆنیستپێکەوە "حیزبی و  بوون بە یەک و تێکەڵ بوون

 و بوو دەر ێکخراوێکی کوردستانی هاتەڕ  بەو جۆرە کۆمەڵە لە حاڵەتی. پێکهێنا

خەسڵەتی کوردستانی و  نیستی ئێرانۆ مکۆ زبی یدەسەڵت لە ح بە بەشێکی بێ

 . بوونی خۆی لەدەست دا

کە کۆمەڵە لە هەموو بارێکەوە زۆر لە "اتحاد مبارزان  یەو سەرەڕای ئە

نیست ۆ مۆ زبی کیلە ئەندامانی ح %91نیست" بەهێزتر بوو و زیاتر لە ۆ مۆ ک

ەڵم نیوەی ئەندامانی دفتەری سیاسیی ب، کۆمەڵە بوونسەر بە  کەسانی

 . 0ی ماباقی دیاری کرابوون%1نیستی ئێران لە ۆ مۆ حیزبی ک

 

                                                     
 -انتشارات کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران -بهتر بشناسیمرا  کوملە  0

 . ٣١شهریور  ٣٧الپەری 
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 و کۆمەڵە دێموکڕاتشەڕی حیزبی 

و کۆمەڵە هەر لە سەرەتاوە زۆر دۆستانە  دێموکڕاتی نێوان حیزبی پەیوەندی

هەردووک  ی"ی بوونفەەلسە"فو  ێتەوە سەر نێوەرۆکنەبوو و ئەوەش دەگەڕ 

 . وڕێکخرا

ەدکردنەوەی خەباتی ڕ  و کۆمەڵە لەسەر ئەساسی خەباتی چینایەتی

لەسەر  دێموکڕاتبەردی بناغەی حیزبی دا لە حاڵێک ؛نەتەوایەتی دامەزراوە

دابین کردنی مافی نەتەوایەتیی گەلی کورد و  ئەساسی خەباتی نەتەوایەتی

و  یەیبیروڕای گشتیی خەڵک نو  سیدێموکڕاکۆمەڵە باوەڕی بە . داندراوە

ناو و نێوەرۆکی حیزبی دا سی بە دیاردەیەکی بۆرژوازی دەزانێ لە حاڵێکدێموکڕا

وانگەی کۆمەڵەوە باشترین ڕ  لە. دامەزراوە دێموکڕاسیلەسەر  ،دێموکڕات

 . لە دیکتاتۆریی پرۆلیتاریا ییەبریت دێموکڕاسی

، نیستۆ مۆ پاش ئەوەی کە کۆمەڵە بوو بە لقی کوردستانیی حیزبی ک

مەترسیی و  ۆیشتڕ  ەرەو ئاڵۆزیکۆمەڵە زیاتر بو  ان حیزبی نێو پەیوەندی

زیاتر بوو و سەرەنجام ئەو شتەی کە دا هەڵچوونی چەکداری لە نێوانیانتێک

 . ووی داڕ  بدا ووڕ  نەدەبوو

وەرگرتن لە "نێوی  هێزەکانی کۆمەڵە بە کەڵک 0٣٦٣ێبەندانی ڕ  ی٦شەوی 

یان دێموکڕاتیزبی لە پێشمەرگەکانی حدا شەو" کە لە لیباسی دۆستایەتی

هێرشێکی بەربڵویان کردە سەر بنکەکانی هێزی پێشمەرگەی ، وەرگرتبوو

ژمارەیەک لە  ،لە ئاکامی ئەو هێرشەداو  حیزب لە ناوچەی هەورامان

 . ی گوندەکان شەهید و بریندار بوونیخەڵکی ئاسایو  پێشمەرگەکانی حیزب

ەیی لە نێوان ناوچلەوێ تێکهەڵچوونی  وەپێش ئەو هێرشە زۆر جار لێر 
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بەڵم هەموو جارێک پێشی پێ ، ووی دەداڕ  کۆمەڵەداو  انی حیزبکپێشمەرگە

 . ێگا نەدەرا کە ئەو تێکهەڵچوونانە پەرە بستێننڕ  و دەگیرا

رابوو و لەو ژ ێبەرایەتەیی کۆمەڵەوە داڕێڕ  ێبەندان لەالیەنڕ  ی٦هێرشی 

ۆیە ئەو هێرشە ب، وە لەگەڵ تێکهەڵچوونەکانی پێشووتر جیاوازیی هەبوویەبارە

کرانی شەڕێکی سەرانسەری لە نێوان حیزب و  بوو بەهۆی دەست پێ

 03/0/0٣٦9ۆژی ڕ  کە ماوەی چەند ساڵ درێژەی کێشا و سەرەنجام، داەکۆمەڵ

 . پێ هات یەسمی دواییڕ  بەشێوەی

ووداوی نێوخۆی کوردستانی ڕ  شک تاڵترین شەڕی حیزب و کۆمەڵە کە بێ

کردەوەی و  ئۆریی غەڵەتتیو  سیاسەتاستەوخۆی ڕ  ئاکامی، ئێران بوو

و  ئەو شەڕەدا بەشێکی زۆر لە هێز ڕەوتیلە . نەی کۆمەڵە بووائاژاوەگێڕ 

ەواکانی ڕ  ێگای دابین کردنی مافەڕ  ئیمکاناتی هەردووک ال کە دەبوایە لە

ۆڵەی کورد بوون بە ڕ  بە سەدانو  ۆیشتڕ  فیڕۆ بە، خەرج کرابایەدا گەلی کورد

 . خت کردقوربانی و گیانیان بە

 پەیوەندیبناغەی فیکریی کۆمەڵە لە و  سەتبەشێک لە سەرخەتی سیا

 :ئەو خاڵنەی خوارەوە بووندا لەگەڵ حیزب

 . ییەحیزبی دێموکرات حیزبێکی بۆرژواز -

 . نوێنەری بۆرژاوزیی کوردستانە دێموکڕاتحیزبی  -

 . ییەپریالیزمی جیهانمیۆئبەشێک لە ژئ دێموکڕاتحیزبی  -

 . خاڵی الوازی جووڵنەوەیە وکڕاتدێمحیزبی  -

 . دوژمنی چینایەتیی کۆمەڵەیە دێموکڕاتحیزبی  -

 . بە عینوانی حیزبێکی بۆرژوازی دژی شۆڕشە دێموکڕاتحیزبی  -

 ی٦ۆژی ڕ  کرانی شەڕ لە ئەو خاڵنەی کە باس کران پاش دەست پێ
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تا " و نووسراوەکانی کۆمەڵەوە وێژەدا نەهاتوونە نێو "٦٣ێبەندانی ساڵی ڕ 

تی شەڕی نێوان دوو کاتەوە کە ئەو شتانە ئاکامی حاڵەبیر ب ئینسان وا

بەڵکوو هەر لە سەرەتاوە بناغەی تێکۆشانی کۆمەڵە لەسەر ئەو  ،ڕێکخراون

و بە لەبەرچاو گرتنی ئەو مەسەلە مەشهوورە  و شتی لەو بابەتە دامەزراوە خاڵنە

ش ئاکامی کۆمەڵەو  شەڕی حیزب ،درێژەی سیاسەتە" ڕکە دەڵێن "شە

 . تێزە نادروستانەنو  استەوخۆی ئەو سیاسەتڕ  سروشتی و

 

 تێزی سێ گۆشە

 ،نیستی ئێرانۆ مۆ سکرتێری گشتیی ئەوکاتی حیزبی ک ،دیەهتو م وڵڵبدەع

ماوەیەک پێش هێرشی  ،ی "کمونیست" ئۆرگانی ئەو حیزبەدا01لە ژمارە 

سی ئەو تێزە کۆمەڵە بۆ سەر پێشمەرگەکانی حیزب لە هەورامان بەو شێوەیە با

 :دەکا

مثلثی کە ، تی مواجە هستیداطبق -ر کردستان با یک مثلث سیاسید. . . "

واتا لە . پرولتاریا تشکیل میدهد"را  لع دیگرضا بورژوازی و یک ر  لع آنضدو 

 گۆشەیەکچینایەتی بەرەوڕوون. سێ-سیاسی گۆشەیەکیکوردستان لەگەڵ سێ

 لە  پڕۆلیتاریا پێکهاتووە.گۆشەیەکی و  گۆشەی ئەو لە بورژوازیکە دوو 

و  کۆماری ئیسالمی نوێنەری بۆرژوازیی ئێران ،موهتەدی دوڵڵبەبە قسەی ع

کۆمەڵە نوێنەری پرۆلیتاریای و  یی کوردستاننوێنەری بۆرژواز دێموکڕاتحیزبی 

ئەو تێزە سێ گۆشەیە لە پەنا ئەسڵە مەشهوورەکەی خەباتی ئەگەر . کوردستانە

 یو بۆرژوازی ئاشت پڕۆلیتاریاێوان ن یێ "ناتەبایییەتی دابنێین کە دەڵچینا

و نێوەرۆکی تێزی سێ گۆشە  هەڵنەگرە" ئەو کات باشتر دەردەکەوێ کە مانا
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 . ێگا خۆش کردن بۆ شەڕی نێوخۆییڕ  غەیرینییە  شتێک

دەبینین کە  ،بڕوانینە ئەو مەسەلەیە یەوە""بەڵگەی لۆژیکیووی ڕ  ئەگەر لە

نە . ەتیجەی غەڵەتی لێ پەیدا دەبێن ،"ی غەڵەتسوغرای و کوبرای"

نوێنەری بۆرژوازیی  دێموکڕاتو نە حیزبی  پڕۆلیتاریاکۆمەڵە نوێنەری 

 . " پەیدا بێ و ئاشتی هەڵنەگریش بێتهاودژایەتی"دا کوردستانە تا لە نێوانیان

، ی کۆمەڵە بکەمیچینایەت پێکهاتەیباسی  یبە درێژ نامهەوێ من لێرەدا 

 ،و ڕێبەرانی کۆمەڵە هێنەربەشێکی هەرە زۆری پێکە دەڵێم کە تەنیا ئەوەند

و  ێگای چەوساندنەوەی هەژارڕ  دەوڵەمەندی شارەکانن کە لەو  کوڕە دەرەبەگ

هاتووە و ئێستا دستان دەرەتانی خوێندنیان بۆ پێکو جووتیارانی کور  کرێکار

 . قەڵشیوی کوردستانو دەست و کرێکار ەری هەژارنوە بە نوێو خۆیان کرد

لە ژمارە  موهتەدی وڵڵبدەع، کرانی شەڕ انگێک پاش دەست پێنزیک بە م

دا بەشێوەی خوارەوە ئیقرار ٦٣ەشەمەی ساڵی ڕ  ێکەوتیڕ  ی "کمونیست"03

 :کردووەدەکات کە کۆمەڵە شەڕی دەست پێ 

برای مجازات عاملین این جنایت و برای دادن درسی بە حزب . . . "

اقدام مسلحانە دست زدیم و وز ششم بهمن ماه در اورامان بە ڕ  دمکرات در

هم بعهدە را  یاکارانە مسئولیت این اقدامڕ علنا و بدون پردە پوشیهای

بۆ سزادانی بکەرانی ئەم تاوانە و بۆ ئەوەی بیکەینە .... واتا ". گرفتیم"

وانەیەک بۆ حیزبی دیموکڕات، لە ڕۆژی شەشی ڕێبەنداندا لە هەورامان 

شاردنەوەی ڕیاکارانە، ئاشکرا و بە بێ دەستمان دایە کردەوەی چەکداری و بە 

 بەرپرسیارێتیی ئەو کردەوەیەشمان وەئەستۆ گرت.

 

 پڕۆلیتاریای یدیکتاتور
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( لە کوردستان یەێبەرانی کۆمەڵەڕ  )مەنزوور اپرۆلیتاری دەیهەوێکۆمەڵە 

چونکە ، نییە دالەگۆڕێ کێلتا ئێرە هیچ ئیشکا. ت" بەدەستەوە بگرێیە"حاکمی

 بەڵم .یاسی هەقی هەیە بۆ سەرکەوتنی خۆی تێبکۆشێێکخراوێکی سڕ  هەموو

و  بێ لەبەرچاو گرتنی ویست دەیهەوێعەیبی کار لێرەدایە کە کۆمەڵە 

دەسەڵتی پرۆلیتاریا  یەوە"ەهری ئینقالبیووی "قڕ  لەو  ی خەڵکیداخواز

 . داسەپێنێ

لە کالسی دەرسی سیاسیی کادر و  ،ەسکرتێری کۆمەڵ، ئیبراهیم عەلیزادە

 :ەی کۆمەڵەدا ئاوا باسی ئەو مەسەلەیە دەکاتێشمەرگپ

مبارزە سیاسی و  ،حاکمیت یتنها در عرصە، مبارزە طبقاتی. . . "

واتا: ".... خەباتی چینایەتی،  . 0ایدئولوژیکی نیست بلکە نظامی هم هست"

تەنیا لە بواری حاکمییەتدا، خەباتی سیاسی و ئیدیۆلۆژیکی نییە بەڵکوو 

 چەکدارییشە."

کۆمەڵە و و  ئەنجام درا و حیزب 0٣16کە ساڵی دا اردنی مەجلیسهەڵبژ  لە

 لەو شارانەی کە ئاکامی هەڵبژاردن، چریک و حیزبی توودە بەشدار بوون

دەنگی خەڵکی  %62بە تەنیا زیاتر لە  دێموکڕاتحیزبی  ،ندراەاگەیڕ 

بەڵم کۆمەڵە نە باوەڕی بە هەڵبژاردن و نە باوەڕی ، کوردستانی وەدەست هێنا

پلۆرالیزمی سیاسی و  دەنگی خەڵک هەیە و نە ڕێز بۆ بیروڕای خەڵکبە 

 . دادەنێ

بە بەشێک لە بەربەرەکانیی نێوان  دێموکڕاتکۆمەڵە شەڕ لەگەڵ حیزبی 

                                                     
انتشارات کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان ، ١١ل ، بهتر بشناسیمرا  کوملە. 0

 . ١٧٣١شهریور ، ایران
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 :و ئەو بۆچوونە بەشێوەی خوارەوە دەردەبڕێ پرۆلیتاریا و بۆرژوازی دەزانێ

در جنبش  و بورژوازی پڕۆلیتاریاجزئی از مبارزە میان را  ''جنگ حاضر

واتا: "ئەوەی کە ئەم  . 0کردستان دانستن کامال" امری صحیح است''

شەڕەی لە ئارادایە بە بەشێک لە خەباتی نێوان پڕۆلیتاریا و بۆرژوازی لە 

 بزووتنەوەی کوردستان بزانین شتێکی زۆر ڕاست و دروستە".

زۆر لە ڕێکخراوە  ،کۆمەڵەو  پاش هەڵگیرسانی ئاوری شەڕی نێوان حیزب

 یاننەزەری خۆیانو  کان سەبارەت بەو شەڕە هەڵوێستیان گرتییەاسسی

بۆ ئەوەی خوێنەرە بەڕێزەکان باشتر هۆیەکانی هەڵگیرسانی شەڕ و . اگەیاندڕ 

ێکخراوی ڕ  لێرەدا باسی هەڵوێستی چوار بناسنو  هەڵیسێن بزاننڕ الیەنی شە

بە  ێکخراوانە کەڕ  عەینی نەزەری ئەوو  ی ئێران دەکەمیچەپی مارکسیست

 . دەگێڕمەوە ییەزمانی فارس

ئۆرگانی "ڕاه  0٦ارە ''راە کارگر'' شم؟ آیا جنگ خانگی بس نیست -0

 . کارگەر"

معنی پیدا کند ، تواند'' تردیدی نیست کە هر آزادی در چهارچوب معینی می

ا با آزادی تبلیغ و جنگ ر  و هیچکس نباید آزادی تبلیغ و ترویج نظرات مختلف

کوملە باید از تبلغات . یکی بگیرد ،های مقاومت خلق کردافروزی میان نیرو 

ضد انقالب و را  انە علیە حزب دمکرات )یعنی تبلیغاتی کە حزب دمکراتندشم

قلمداد میکند و زمینە درگیریهای . . . دشمن آشتی ناپذیر زحمتکشان کرد و

 0''. آورد( اجتناب کندفراهم میرا  نظامی میان دو سازمان

                                                     
انتشارات مرکزی  – ١٧٣٣شهریور  – ١٧٦الپەڕەی  –جنگ داخلی کردستان . 0

 . کوملە
 ، ئۆرگانی "راه کارگر":0٦ئاخۆ شەڕی ناوخۆ بەس نییە؟ "راه کارگر" ژمارە  0
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ارگان چریکهای فدایی خلق  – ٦٤مورخە فروردین ماە  –یت نشریە اکثر -0

 . ''اکثریت'' ایران

 وجودهایی کە بین ما و حزب دمکرات ''سازمان ما علیرغم اختالف نظر 

برنامە اعالم . محکوم میکندرا  توطئەها و تحریکات کوملە در کردستان ،دارد

ایران و تفرقە در  دشمنی کینەتوزانە و مذبوحانە با کمونیستهای ،کوملە یشدە

 ٣''. جنبش ملت خلق کرد است

 . اقلیت – ٦٣دی ماە  -01شمارە  - راه خلق -٣

عنان گسیختە آنچنان پیش تاختە ، ستفادە از فاجعە اوراماناملە با و ''ک

. مبرم ارتقاء دادە است ضیهتا حد یک قرا  با حزب دمکرات است کە درگیری

 تدرگیریهایی بعنوان یک سیاسوقتی کە ضرورت تداوم چنین ، طبیعی است

، هبری کوملە تئوریزە گشتە و در میان نیروی کوملە اشاعە یابدڕ  عملی از سوی

دەتر از فاجعە اورامان بودە و باید جنبش خلق کرد منتظر فجایعی بمراتب گستر 

                                                                                                               
"گومانێک نییە کە هەر ئازادییەک لە چوارچێوەیەکی دیاریکراودا دەتوانێ مانای هەبێ و هیچ کەسێک 

لە  دنلەگەڵ ئازادیی پڕۆپاگەندە و شەڕهەڵگیرسان ،بۆچوونی جیاواز بڵو کردنەوەینابێ ئازادیی پەرەپێدان و 

. کۆمەڵە دەبێ لە پڕۆپاگەندەی دوژمنکارانە لە دژی د، وەک یەک دابنێنێوان هێزەکانی بەرگریی گەلی کور 

حیزبی دێموکڕات )واتا پڕۆپاگەندەیەک کە حیزبی دێموکڕات بە دژی شۆڕش و دوژمنی ئاشتیهەڵنەگری 

بواری بۆ پێکدادانی چەکداری لە نێوان ئەو دوو ڕێکخراوەیەدا پێکهێناوە( زەحمەتکێشانی کورد دەزانێ و 

 دەست هەڵبگرێ.

 
ئۆرگانی چریکە فیداییەکانی خەڵکی  -٣٣خاکەلێوەی ساڵی  -باڵڤۆکی "اکثریت" ٣

 ئێران)ئەکسەرییەت(:

ڕێکخراوەکەی ئێمە، سەرەڕای جیاوازییەک کە لە نێوان ئێمە و حیزبی دێموکڕاتدا هەیە، 
نەکان و هاندانەکانی کۆمەڵە لە کوردستان ئیدانە دەکا. پالنی ڕاگەیاندراوەی کۆمەڵە، پیال

دوژمنایەتییەکی پڕ لە ڕق و ترسەنۆکانە لەگەڵ کۆمۆنیستەکانی ئێران و نانەوەی ناتەبایی لە نێو 

 بزووتنەوەی گەلی کورددایە.
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نگارنگ قهر و غضب منادیان بە اصطالح ''دمکراسی ڕ  ار محصوالتن بای

 ٤. در این یا آن گوشە شاهد و ناظر باشد''را  نقالبی''انقالبی'' و '' مارکسیسم ا

نشریە خارج از کشور سازمان وحدت کمونیستی شمارە  –هایی ڕ  اندیشەء -٤

 . ٦٣اسفند ماە  – ٤و  ٣

ی انقالبی'' خواندن خود( حرکت کرد تاریالرو پ''کوملە با یک فرض خیالی )''

در نتیجە ، سیدر  (و بە فرض خیالی دیگر )بورژوازی خواندن حزب دمکرات

ی تاریالرو پبا مظهر قاطعیت و سازش ناپذیری را  تعرض مسلحانە ''بورژوازی''

اە دیگری جز تعرض ر  با این خیالبافیها ،بنابر این. انقالبی با شدت پاسخ داد

در را  پیش پای خود ننهاد و خود ،و شدید بە بورژوازی و ادب کردن آن قاطع

 1''. تسلسل باطل گرفتار کرد

کۆمەڵە زۆر بە توندی هێرشی ، ێکخراوانەڕ  ست گرتنی ئەوێوای هەڵو د

سازشکار و خزمەتکاری سیاسەتی و  و بە لیبراڵیان سەر ەکرد یتەبلیغاتی

                                                     
 ئەقەلییەت: – ٦٣ بەفرانباری -01مارە ژ  -ڕێگای گەل  ٤

ا بەرەو پێش ئاژواوە کە شەڕ هکەڵک وەرگرتن لە کارەساتی هەورامان، بە شێوەیەکی هەوسار پساو وەکۆمەڵە بە 

پێویست بەرز کردووەتەوە. سروشتییە، کاتێک کە پێویستیی بەردەوام بوونی  بابەتێکیلەگەڵ حیزبی دێموکڕاتی تا ئاستی 

ەوە تیۆریزە بکرێ و لە نێوان هێزەکانی کۆمەڵەدا بڵو وەک سیاسەتێکی کرداری لە الیەن ڕێبەریی کۆمەڵ ،ئەو پێکدادانانە

 ەیانببێتەوە، دەبێ بزووتنەوەی گەلی کورد چاوەڕێی کارەساتی زۆر بەربڵوتر لە کارەساتی هەورامان بێت و ئەمجار 

می "دێموکڕاسیی شۆڕشگێڕانە" و "مارکسیس خۆیانبەرهەمە ڕەنگاوڕەنگەکانی قەهر و تووڕەییی مژدەهێنەرانی بە وتەی 

 شۆڕشگێڕانە" لەمال و ئەوال ببینێ.

 
 – ٣و  ٧اندیشە رهایی، باڵو کراوەی دەرەوەی واڵتی ڕێکخراوی یەکگرتووییی کۆمۆنیستی، ژمارە  1

 ٣٦ڕەشەممەی 
کۆمەڵە بە فەڕزێکی خەیاڵی )ناونانی خۆی وەک پڕۆلیتاریای شۆڕشگێڕ( دەستی کرد بە جووڵە و گەیشتە 

ژوازی زانینی حیزبی دێموکڕات(. لە ئەنجامدا دەستدرێژیی چەکدارانەی فەڕزێکی خەیاڵیی دیکە )بە بۆر
"بۆرژوازی"ی بە لێبڕاوی و سازش هەڵنەگربوونی پڕۆلیتاریای شۆڕشگێڕ، زۆر بە توندی واڵم دایەوە. بەم 
پێیەش بەو خەیاڵسازییانە، ڕێگایەکی دیکە جگە لە دەستدرێژیی توند و تیژ بۆ سەر بۆرژوازی و تەمێ 

 نەخستە بەر پێی خۆی و خۆی خستە ناو دەوری باتڵەوە. ،ەویکردنی ئ
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ئەوەش دەگەڕێتەوە سەر ئەو بۆچوونەی کۆمەڵە . حیزبی دیمۆکرات نێوی بردن

 . دوژمنمانە''نییە  کە ''هەر کەس لەگەڵ ئێمە



 

 

 نی خەڵکی ئێرانکاییەچریکە فیدای -7

بۆ ، دەگەڕێتەوە نی خەڵکی ئێراناکییەفیدایچریکە ێکخراوی ڕ  هاتنیپێک

ئەو  ،داشۆڕشی ئێران ڕەوتیلە  ی کۆچیی هەتاوی.0٣12ساڵەکانی پێش ساڵی 

 . و دەوری خۆی بگێڕێ ڕێکخراوەیە توانی ببووژێتەوە

 یەکێک لە چاالکترین یەێکخراوەڕ  ئەو ،پاش سەرکەوتنی شۆڕشی ئێران

باش بۆخۆی  یبوو و توانی پێگەیەکی کۆمەڵیەتیکخراوە چەپەکانی ئێران ێڕ 

 ٣زۆر چاالک و هەڵسووڕ بوو و پاش شەڕی  پێک بێنێ و لقی کوردستانیشی

هەیئەتی  بوو بە یەکێک لە ئەندامانی ،تووێژو هاتنە گۆڕی مەسەلەی و  مانگە

 . نوێنەرایەتیی خەڵکی کوردستان

ی خەتی یکارتێکەرلە ژێر " یەکخراوەئەو ڕێ ،دا19لە سەرەتای ساڵی 

 ،تی کۆماری ئیسالمی بووفیکریی حیزبی توودەدا کە الیەنگری سەرسەخ

)زۆرینە  و ''اقلیت'' بوو بە دوو دەستەی ''اکثریت''و  '' هاتلێکدابڕانتووشی ''

و  ت لە کوردستان ئاشبەتاڵی کردیەریسەکئەبە دوای ئەو وەزعەدا  و کەمینە(.

 ئەکسەرییەتتێکۆشانی و  سیاسەت ،٦0تا ساڵی ێکەوتەوە هەڕ  لەو

 یتەوەری بنەڕەتی. انی حیزبی توودەەنگدانەوەیەک بوو لە بۆچوونەکڕ 

 :لەو قۆناغەدا لەسەر دوو مەسەلە دامەزرابوو ،ئەکسەرییەتتێکۆشانی 

 و پاساو هێنانەوە بۆ دیفاع لە سیاستەکانی کۆماری ئیسالمی -ائ

کە دژی  یبە بیانووی ئەوە ،کوردستان بەتایبەت لە ،ێژیمڕ  جینایەتەکانی

 . ئیمپریالیستە

بڵو کردنەوەی و  غاتی بۆ سەر بزووتنەوەی کوردستانیهێرشی تەبل -ێب
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 . دابەتایبەت لە نێو الوەکان ،و بوختان پاگەندەی درۆڕۆپ

و  وەک حیزبی توودە کەوتە بەر پەالمار یەتیشیئەکسەر ،0٣٦0ساڵی 

و  و ئەندام بەشێک لە کادرو  سالمیهێرشی سەرکوتکەرانەی کۆماری ئی

بەشێکیش و  زیندانی کرانو  گیران یەێکخراوەڕ  الیەنگرانی ناسراوی ئەو

 . هەڵتن بۆ دەرەوەی ئێرانو  ان خۆ دەرباز کەنیناتو 

بڵو بوونی حیزبی و  و پڕشیە ێکخراوەڕ  هەڵوێستی چەوتی ئەوو  سیاسەت

 الیست لە ماوەی چەندسیۆ سیاسیی وڵتانی سو  و ئاڵوگۆڕی فیکری توودە

بەجۆرێک کە ، داناوە ئەکسەرییەتی لەسەر ادەیەک شوێنڕ  تا ،ابردووداڕ  ساڵی

 کردەوە چەوتەکانیو  دەڕوانێتە سیاسەت وەەخنەگرانەڕ  ئێستا بە چاوێکی

وون بۆ خەباتی ڕ  بەڵم تا ئێستا نەیتوانیوە چوارچێوەیەکی .ابردووی خۆیڕ 

 . داهاتووی خۆی دیاری بکات

، '' کە پاش ئاشبەتاڵ کوردستانی بەجێ هێشتئەکسەرییەتنەی ''بەپێچەوا

لە و  نەی دژی کۆماری ئیسالمی گرتا'' هەڵوێستێکی شۆڕشگێڕ ئەقەلییەت''

 . نیزامیی خۆی درێژە داو  کوردستان خەباتی سیاسی

وە بە و بجار تووشی لەتبوون'' چەندین ئەقەلییەتبەدواوە '' ٦2لە ساڵی 

و توانایەکی  لەوانە )بەشە دابڕاوەکان( هێز جۆرێک کە ئێستا هیچ کام

تێکۆشانی و  چاالکیدا و ناتوانن لە گۆڕەپانی خەبات نەماوە ئەوتۆیان لەبەردا

 . بەرچاویان هەبێت



 

 

 حیزبی توودەی ئێران -3

، فرسەت تەڵەبی، پڕە لە هەڵوێستی نابەجێ، مێژووی حیزبی توودەی ئێران

پاش هاتنە سەر کاری . خواردن ۆژڕ  نەناسینی هەلومەرج و نان بە نرخی

ەنگ گۆڕین ڕ  بەو هیوایە بتوانێ بە شیوەی ،حیزبی توودە ، اری ئیسالمیمکۆ 

بەرەبەرە بخزێتە نێو  ،ئیسالمی و خۆ نزیک کردنەوە لە کاربەدەستانی کۆماری

ابردوو کەوتە نێو ڕ  زیاتر لە، بەدەستەوە بگرێدەسەڵت ت و پاشان مەحکوو 

 .ی خەیانەتکارانەیاکاری و کردەوەڕ گێژاوی

لەسەر ئەو  ،تاکتیک و بناغەی سیاسەتەکانی حیزبی توودە لەو قۆناغەدا

 :شتانەی خوارەوە دامەزرابوون

 . ێژیمڕ  و کاربەدەستانی دیکەی خومەینیپێداهەڵگوتن بە  -0

تێکۆشان بۆ دۆزینەوەی خاڵی و  تاریف کردن لە ئیسالمی ئینقالبی -0

 . دایزممارکسو  هاوبەش لە نێوان ئیسالم

لەقەڵەمدانی کۆماری ئیسالمی بە ڕێژیمێکی دژی ئیمپریالیستی و دژی  -٣

 . سەرمایەداری

 پاساو هێنانەوە بۆو  ێژیمڕ  کردەوەیو  پشتیوانی کردن لە سیاسەت -٤

 . سیاسەتەکانی

زیاتر لە شوێنەکانی  ،زبی توودە لە کوردستانیکردەوەی حو  سیاسەت

و بوو بە سەرچاوەی زۆر گیروگرفت دا نووی دزێوی خۆی نیشاڕ  دیکەی ئێران

 . بۆ خەڵکی کورد

 :و نێوەرۆکی ئەو سیاسەتە ناڕەوایە بریتی بوو لە دوو خاڵ پوختە
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تۆمەت لەو لێدانی و  ر بزووتنەوەی کوردستانهێرشی تەبلیغاتی بۆ سە -ائ

 :هێرشە ئەو خاڵنەی خوارەوە بوون وانی ئەکییەخەتە گشت. بزووتنەوەیە

 . می دژی ئیمپریالیستەکۆماری ئیسال . 0

'' کردن لەگەڵ دەستکیسیدن لەگەڵ کۆماری ئیسالمی ''دژایەتی کر . 0

 . ئیمپریالیزمە

و  کرد کە تەنانەت ئەندام یحیزبی توودە لەو بوارەدا هێندە خۆشخزمەتی

ان لەسەر ییێژیم جاسووسڕ  زانجیاالیەنگرەکانی لە کوردستان بە ق

 . رد دەکردشۆڕشگێڕانی گەلی کو و  ئازادیخوازان

 9 دێموکڕاتی حیزبیەکێک لە تۆمەتە ناڕەواکانی حیزبی توودە ئەوە بوو کە 

مەبەستی حیزبی توودە لە ساز . میلیۆن دۆالری لە پەیمانی ناتۆ وەرگرتووە

کردنی تۆمەتی وا گەورە ئەوە بوو کە نیشان بدا بزووتنەوەی کوردستان 

یمێکی دژی ێژڕ  و کۆماری ئیسالمی کە دەستکردی ئیمپریالیزمە

 . حەقی هەیە و دەبێ ئەو بزووتنەوەیە سەرکوت بکا ییەئیمپریالیست

ێزەکانی حیزبی ڕ  دان بۆ نفووز کردن لە نێو هێرشی تەشکیالتی و هەوڵ -ب

 . دادێموکڕات

 دێموکڕات مرازی حیزبی توودە بۆ ئەو کارە هێندێک ئەفرادی نێو حیزبیائ

 ،یزەکانی حیزبڕ ندبووە نێوایان خز خۆو  توودەیی بوون سەرەتادابوون کە یا لە 

لە نێو . ان وەک حیزبی توودە وا بووییساوانگەی سیڕ  و یان شێوەی بیرکردنەوە

 . مەشهوور ببوون "توودەکڕات"ئەو جۆرە کەسانە بە دا حیزب

 ،دا06/00/0٣16ێکەوتی ڕ  لە پێکهاتنی کۆنگرەی چوارەمی حیزب ڕەوتیلە 

و سیاسەتی حیزبی توودە بەسەر  زەرکە نەدا  ەکان زۆریان هەوڵتوودەکڕات
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، میی حیزب بەدەستەوە بگرن بەڵ ڕێبەرایەتو  سەپێننب انی کۆنگرەدابەشدار 

 . لەو کارەدا سەرنەکەوتن

ێبەرایەتیی ڕ  کەس لە ئەندامانی 3، 19ی مانگی جۆزەردانی ساڵی 01رۆژی 

لە  یانجودابوونەوەی خۆیاندا بوون لە بەیاننامەیەک توودەکڕاتحیزب کە 

 . اگەیاندڕ  دێموکڕاتیزبی ح

هەر ئەو شتانە بوون کە  هاتوونە گۆرێئەو خاڵنەی کە لەو بەیاننامەیەدا 

بڵوی دەکردەوە کە پوختەکەی ئەوە بوو کە ''رێژیم و  حیزبی توودە دەیگوت

، لەگەڵ بکات یێکخراوێک دژایەتیڕ  دژی ئیمپریالیستە و هەر کەس یان هەر

ئەو قسانە ئەوە بوو کە دەبێ بزووتنەوەی  استەوخۆیڕ  مانای. دژی شۆڕشە''

و واز لە خەبات کردن بێنێ و  ەکانی خەڵکی کوردییکوردستان واز لە داخواز

 . ئاشبەتاڵ بکا

 دێموکڕاتحیزبی  0/٤/19حەوتوویەک دوای ئەو بەیاننامەیە یانی 

دا ییەپێکهێنا و لەو کۆبوونەوە جەماوەر مهابادمیتینگێکی گەورەی لە شاری 

ەت بە کەسە خەیان 3ایگەیاند کە کردەوەی ئەو ڕ  گشتیی حیزب سکرتێری

تا دابین کردنی مافی نەتەوایەتیی  دێموکڕاتی حیزبو  جووڵنەوەی کوردستانە

 . بە خەباتی شێلگیرانەی خۆی دەدات ، هەر درێژەگەلی کورد

ئەو کەسانەی کە بەیاننەکەیان بڵو کردبۆوە بە  ،بەدواوە ڕێککەوتەلەو 

 . مەشهوور بوون "سیکە 3تاقمی "

ی حیزبپاش جودابوونەوەیان ماوەیەک لە ژێر باڵی  "کەسی 3تاقمی "

کۆنگرەی  ی کوردستانی ئێران پەیرەوانیدێموکڕاتبەنێوی ''حیزبی دا توودە

نبەشانی حیزبی توودە هەرچی لەدەستیان هات دژی اشو  چوار'' هەڵدەسووڕان

ەک کە نەیانتوانی بەو پاش ماوەی. بزووتنەوەی کوردستان ئەنجامیان دا



002  کوردستان و کۆماری ئیسالمی 

 

و بەشی  خۆیان هەڵوەشاندەوە''ی تەشەککول''کار بدەن  درێژە بە یەشێوە

دوو کەس لە  تر یکپاش ماوەیە. ونە نێو حیزبی توودەەسمەن چو ڕ  زۆریان

 . ێبەرایەتیی حیزبی توودەڕ  کەسی بوون بە ئەندامی 3تاقمی 

نی ەو غ ی ناوەندیکۆمیتەاجی بوو بە ئەندامی یڕ س ئەمیندمەمەمح

بوو بە ئەندامی دەفتەری سیاسی و ئەوەش زۆر بە ئاشکرا دەریخست ریان و بلو 

دەنا حیزبیکی ، ان بە حیزبی توودەوە هەیەییوەندەیکە ئەوانە زۆر لەمێژە پ

ێبەرایەتی ڕ  دەرگا داخراوی وەک حیزبی توودە ئاوا بە خێرایی وەک ئەندامی

 . نەدەگرتن یوەر 

و  وەندیی حیزبی توودەەیرە دەرکەوت کە پبەرەبەدا ٦0لە سەرەتای ساڵی 

ی دادستانی کۆمار  0٤/0/٦0ۆژی ڕ  .کۆماری ئیسالمی خەریکە تێکدەچێ

اگەیاند و بە دوای ئەوەدا ڕ  ''منحلە''و  قانوونینا ئیسالمی حیزبی توودەی بە

و ژمارەیەکی  کرد ێژیم بۆ سەر ئەو حیزبە دەستی پێڕ  هێرشی سەرکوتکەرانەی

و  ی حیزبی توودە گیرانانو الیەنگر  ێبەرایەتی و کادرڕ  زۆر لە ئەندامانی

سکرتێری  ،ریو کیانو  ەدینر و دوکتور نو ، زیندانی کران کە لە نێو گیراوەکاندا

 . ن''ی ئەو حیزبە دەبیندرانەریسیۆ ''تیئ ئیحسان تەبەریو  گشتی

بەیاننامەیەکی  دێموکڕاتحیزبی  یدەفتەری سیاسی 06/0/٦0رۆژی 

یم بۆ سەر حیزبی توودە بڵو کردەوە و وێڕای ێژڕ  ەبارەت بە هێرشیس

 داوای لە هەموو ئەندام ،ێژیم بۆ سەر حیزبی توودەڕ  مەحکووم کردنی هێرشی

الیەنگرانی ئەو حیزبە کرد کە سەرەڕای خەیانەتی حیزبی توودە بە و 

و  زیندانو  زگار بوون لە تاقیبڕ دەتوانن بۆ، بزووتنەوەی کوردستان

زگارکراوەکانی ڕ بێن بۆ ناوچە ،شاری کۆماری ئیسالمیفو  ئیعدامئەشکەنجە و 
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 . 0دەیانپارێزن و ان دەدەنییپێشمەرگە یارمەتو  کخەڵو  کوردستان

الیەنگرانی حیزبی و  ئەندامژمارەیەکی زۆر لە  ،اگەیەندراوی حیزبڕ  دوای

ەرگە بە باوەشی ئاواڵەوە مپێشو  توودە پەنایان بۆ کوردستان هێنا و خەڵک

 . وەریان گرتن

و  گەندەڵ بوونی سیاسەت، یستیسۆسیالووداوە گرینگەکانی وڵتانی ڕ  پاش

و  بەشێکی زۆر لە کادرو  ابردوو خۆی نواندڕ  بۆچوونەکانی حیزبی توودە زیاتر لە

بەشێکی  ،بە دوای ئەو وەزعەدا. ئەندامانی ئەو حیزبە تووشی ناهومێدی بوون

ی خۆیان پەیوەندیدا دراوێکاگەیەنڕ  زۆر لە کادرە کوردەکانی حیزبی توودە لە

راجی لەو یس ئەمیندەمەمریان و محو نی بلو ەغ. لەگەڵ ئەو حیزبە پچڕاند

 کردووەئیقراریان دا و لەو  کردووەاگەیەندراوەیان ئیمزا ڕ  کەسانە بوون کە ئەو

و لە  جودا بوونەوە دێموکڕاتلە حیزبی  وەکە بە هۆی هاندانی حیزبی توودە

 . تاوناوەسڕ  دابەر گەلەکەیاننبەرا

                                                     
بانەمەڕی  – ٥١ژمارە  –''کوردستان'' ئۆرگانی کومێتەی ناوەندیی حیزبی دێمۆکرات  . 0

٣٦ . 



 

 

 ێکخروای موجاهیدینی خەڵکی ئێرانڕ  -7

ن و بزووتنەوەی کوردستان لە یێکخراوی موجاهیدڕ  ی نێوانپەیوەندی

ناغی جیاوازی بەخۆیەوە دیوە ۆ ەرکەوتنی شۆڕشەوە تا ئێستا دوو قسەرەتای س

 :کە بە کورتی باسیان دەکەم

 . پەیمانیوها، کاریو ها، دۆستایەتی -ائ

 . و نێوان ناخۆشی لێک دوور کەوتنەوە -ێب

 :قۆناغی یەکەم

وەک ڕێبەری  ،دێموکڕاتحیزبی و  ی موجاهیدینپەیوەندیلەسەرەتاوە 

بوو بە  یەپەیوەندیئاسایی بوو و بەرەبەرە ئەو  ،بزووتنەوەی کوردستان

 . لێک نیزیک بوونەوەو  دۆستایەتی

 دێموکڕاتحیزبی  ،ێژیمی تازەداڕ  هەڵبژاردنی یەکەم سەرکۆماری کاتیلە 

و موجاهیدین لە باری  وی'' کردەجەڕ  ودو سعە''م یلە کاندیداتۆری تیوانییپش

لە . کردەلە داخوازەکانی گەلی کورد د پشتیوانیی، وەییەتەبلیغاتو  سیاسی

 ،0٣٦2مانگی جۆزەردانی ساڵی  ٣2سەرەتای سەرکەوتنی شۆڕشەوە تا 

 یەوەێکخراڕ  ی موجاهیدین لەگەڵ کۆماری ئیسالمی گەرم بوو و ئەوپەیوەندی

بەڵم بەرەبەرە ئەو ، کرای هەبووئاش تێکۆشانیدا وو ناوچەکانی ئێرانلە هەم

 . ۆیشتڕ  نابەرەو ئاڵۆزی و لێک دابڕ  ییەوەندپەی

ێپێوانێکی گەورەی لە ڕ  جاهیدینو م 0٣٦2ی جۆزەردانی ساڵی ٣2رۆژی 

 یەوەمیال ۆر بە توندی لەالیەن کۆماری ئیسشاری تاران وەڕێ خست کە ز 

بریندار و  ژمارەیەکی زۆر لە بەشدارانی ئەو ڕێپێوانە کوژرانسەرکوت کرا و 
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 . زیندانی کرانو  ژمارەیەکی زۆرتریش گیرانو  بوون

ێکخراوی ڕ  ێژیم بۆ سەرڕ  ووداوەدا زەبروزەنگ و هێرشیڕ  بەدوای ئەو

 الیەنگرانی ئەوو  و بەشێکی زۆر لە ئەندام موجاهیدین دەستی پێ کرد

وویان کردە ڕ ، ئیعدامو  گیرانو  ە تاقیببۆ دەرباز بوون ل یەێکخراوەڕ 

 گاوجێو  باوەشی ئاواڵەوە وەریانگرتن پێشمەرگە بەو  خەڵکو  کوردستان

بەشێکی زۆر لە ئیمکاناتی خۆی  دێموکڕاتحیزبی و  ێگایان بۆ دابین کردنڕ 

 تەرخان کرد بۆ ئەوەی موجاهیدین بتوانێ لە کوردستان تێکۆشانی خۆی درێژە

 . بدات پێ

کە ئەو  بەنیسەدرئەبولحەسەن وی'' لەگەڵ ەجەڕ  ودو سعە''م 3/1/٦2رۆژی 

ووی گەڵڵەیەکی وردەوە ڕ  لە ،کات ماوەیەک بوو لە سەرکۆماری وەال نرابوو

بە فڕۆکەیەکی ئێرانی لە فڕۆکەخانەی  ،کە موجاهیدین ئامادەی کردبوو

و  توانیان خۆیان دەرباز کەن ،ێژیمدایەڕ  ''مهرآباد''ڕا کە لە ژێر چاوەدێریی

 . انسەڕ هەڵێن بۆ فە

 

 ەتەوەییی بەرگری()ئەنجومەنی ن "مقاومت یشورای مل"هاتنی پێک

 ،فەڕانسەبۆ  بەنیسەدروی و ەجەڕ  ودو سعەماوەیەک دوای چوونی م

وی ''برنامەی ابە ن سەدرنیەدین و بیەرنامەیەکی هاوبەش لەالیەن موجاهب

 یران''کراتیک اسالمی امملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دشورای 

بەرگری و حکوومەتی کاتیی کۆماری  ەتەوەیییبەرنامەی ئەنجومەنی ن)

و  "کەسایەتی"و داوا لە  وەیەبڵو کرا دێموکڕاتیکی ئیسالمیی ئێران(

 . یزی شووڕاوەڕ کرابوو بچنە نێو "ڕێکخراوە شۆڕشگێڕەکان"

ۆژی ڕ  ،دادێموکڕاتحیزبی و  دینەیەک وتووێژ لە نێوان موجاهدوای ماو 
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دا لە نامەیەک ،دوکتور قاسملوو ،دێموکڕاتسکرتێری گشتیی حیزبی  ٦2/1/6

 نووسی (یویەجەڕ  ودو سعەم)کە بۆ بەرپرسی ''شورای ملی مقاومت'' 

کە لەودا  شووڕابەرنامەی و  لەبەرچاوگرتنی ئوسوول ایگەیاند کە بەڕ 

 ،اگەیەندراوەڕ  )پیرۆز( تان وەک ئەسڵێکی ''مقدس''کوردس یخودموختاری

 . 0ادەگەیەنێڕ  خۆی بۆ نێو شووڕاحیزب چوونی 

ەوە دێموکڕاتوانگەی حیزبی ڕ  نێوەرۆکی شووڕا لە و شکڵ ئەگەرچی

 بەڵم لەبەر ئەو هۆیانەی خوارەوە حیزب، کەموکووڕیی زۆری تێدا بوو

 :بووڵ کردەبەرنامەی شووڕای ق

ئۆپۆزیسیۆنی و  ی کوردستانی نێوان بزووتنەوەپەیوەندیبەهێزکردنی  -ائ

 . ئێرانەریی سەرانس

 و بووڵ کردنی ئەسڵی خودموختاریی کوردستان لە الیەن شووڕاوەەق -ێب

 . ی ئەو ئەسڵە لە بەرنامەی شووڕادانگونجاند

بەهێزکردنی شووڕا لە نێوەوەی و  ئیسالح و پەرەپێدان بۆتێکۆشان  -جێ

 . شووڕادا

پەسند  ،یەکێک لە گرینگترین دەسکەوتەکانی چوونی حیزب بۆ نێو شووڕا

 . گەڵڵەی خودموختاریی کوردستان بووکردنی 

 03/6/٦0ۆژی ڕ  و ماددە پێک هاتووە 00و  ئەو گەڵڵەیە لە یەک پێشەکی

 . بەتێکڕای دەنگ لەالیەن شووڕاوە پەسند کراوە

 

                                                     
ژمارە  -ئۆرگانی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران -کوردستان. 0

 . ١٧٣١بەفرانباری  ٩١
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 لێک دوورکەوتنەوەو نێوان ناخۆشی: قۆناغی دووهەم -7

یاواز و بۆچوونی ج وانگەڕ  دوو ،کۆبوونەوەکانی شووڕاداو  لە جەرەیانی باس

 :بەرەبەرە خۆی دەنواند

و  موجاهیدین خۆی بە گەورەترین هێزی بەرهەڵستکاری ئێرانی: ائ

بوو کە بەزوویی کۆماری ئیسالمی  لەو باوەڕەداو  پێکهێنەری شووڕا دەزانی

 . ێژیمەڕ  ولترناتیو'' و جێنشینی ئەئاو ئەو دەبێتە '' دەڕووخێ

حاڵەتێکی و  دەگرت هەڵسوکەوتی موجاهیدین لەو بۆچوونەوە سەرچاوەی

بە خۆیەوە گرتبوو کە لەگەڵ  یزیپاوانخواو  و خۆبەزل زانین خوازی"ژمون ێ''ه

 . یەکی نەدەگرتەوە ئازادیخوازیو  دێموکڕاسی

 ،هێندێک لە الیەنەکانی دیکەی نێو شووڕاو  دێموکڕاتحیزبی  -ێب

دەوری و  بەهێز بکرێ و کەسایەتیو  تێدەکۆشان کە شووڕا پەرە بستێنێ

 . نەکەوێتە ژێر چۆکی موجاهیدینو  بەتی خۆی هەبێتای

 ێکخراوی نێو شووڕا بەرەبەرەڕ  هێندێک یئەو وەزعە بوو بە هۆی ئەوە

 . شووڕایان بەجێ هێشتو  ۆیشتنڕ 

ی بە عامیلی پێکهاتنی ئەو وەزعە دەزانی دێموکڕاتتر حیزبی ایموجاهیدن ز

المی وتووێژ دەکا و بەو بیانوویە کە حیزب لەگەڵ کۆماری ئیس، ٦٣بۆیە ساڵی 

 ،مەسڵەحەتی شووڕا و موجاهیدینەو  ئەو کارە بەپێچەوانەی قازانج

دژی حیزب  لە و دەرەوەی شووڕادا گەورەی لە نێو شووڕا هەراوهۆریایەکی

 .وەڕێ خست 

بێ بەشداریی بە  یکۆبوونەوەیەکی نائاسایی ،موجاهیدن 02/0/٦٤رۆژی 

بوونەوەیەدا بڕیارنامەیەک دەرچوو پێکهێنا و لەو کۆ ،ە شووڕال نوێنەری حیزب

واز لە وتووێژ  دێموکڕاتکە نێوەرۆکەکەی بریتی بوو لەوەی کە ئەگەر حیزبی 
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 نەدا کە لە داهاتوودا حەقی وتووێژکردنی'' بەڵێن''و  ێژیم نەهێنێڕ  لەگەڵ

 . 0لە شووڕا ''منفصل'' دەبێت ،نییە

انێ ناتو و  نەیدەتوانی دێموکڕاتئاشکرا بوو کە حیزبی  شتێکی

 لە دەرەوەیچونکە ، بووڵ بکاتەموجاهیدین یان شووڕا ق''ی ئۆلتیماتۆمی''

یان وتووێژ کردن لەگەڵ  ،ێژیم کراوە یان نەکراوەڕ  وەی کە وتووێژ لەگەڵئە

وتووێژ دا لە ئەساس، سوودەبێو  ئەو ڕێژیمە کارێکی باشە یان کارێکی خراپ

لەگەڵ  ،ی کورددۆز  بۆ ەو عادڵن ارەیەکی هێمنانەێگاچڕ  کردن بۆ دۆزینەوەی

دا لە پێش هەموو کەس ،ی کوردەوە هەبێدۆز ی بە پەیوەندیەر الیەنێک کە ه

و هیچ هێزێک ناتوانێ ئەو مافە بە بیانووی  حەقی بزووتنەوەی کوردستانە

 . جۆراوجۆر لە حیزب قەدەغە بکات

و  ەسایەتیچونکە حازر نەبوو ک ،دەرجۆرە حیزب لە شووڕا هاتە وبە

ستیی ئەم و شۆڤێنیببێتە قوربانیی سیاسەتی  ،زبیبڕیاردانی ح یسەربەخۆیی

 . ئەو

کارێکی دا هەروەک چوونی حیزب بۆ نێو شووڕا لە کاتی خۆیدا استیڕ  لە

و بەقازانج بەجێ ەرەکەشی لە شووڕا کارێکی هاتنە د ،بە قازانج بووو  بەجێ

 . بوو

                                                     
ژمارە  -کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێرانئۆرگانی  -کوردستان. 

 . ١٧٣١بەفرانباری  ٩١

 . ١٧٣٣لێوەی 



 

 

 ''حوسێنی ێزەدینمامۆستا ''شێخ ع -7

ئیمام جومعەی شاری  ،مامۆستا ،ڕشی ئێرانشۆ کرانی پێش دەست پێ

و  مهابادخەڵکی  ،ووناکبیر بووڕ  بوو و لە بەر ئەوەی مەالیەکی زانا و مهاباد

مامۆستا ، اپەڕینی گەالنی ئێرانڕ  کڵ گرتنیشپاش . ناوچە ڕێزیان لێ دەگرت

می ێژیڕ  دژیلە تەبلیغات و  دەستی کرد بە تێکۆشانی سیاسیو  هاتە مەیدان

ێبەرایەتی ڕ  ن دەوریئاخوندەکادا ەڕینی گشتیپاڕ  ە بەر ئەوەی لەل. پاشایەتی

ت'' یەحانیۆ لە کوردستانیش زەمینەی پەرەستاندنی نەخشی ''ر  ،ەبووکردنیان ه

بوو بەڵم کەمتر لە ناوچەکانی دیکەی ئێران چونکە کوردستان  لەگۆڕێدا

 . دێرینەی هەبوو ییخەباتی سیاس ڕابردووی

مەزهەبی و  سیاسی کەسایەتییەکیستا وەک مامۆ  ،پاش سەرکەوتنی شۆڕش

 . و جێگای ڕێزی خەڵک بوو چاوی لێ دەکرا

مامۆستا بە  ،دالە جەرەیانی پێکهاتنی هەیئەتی نوێنەرایەتیی خەڵکی کورد

ەنگی مەزهەبییش بە هەیئەتەکە ڕ  جۆرێکئەو هەیئەتە دیاری کرا تا  سەرۆکی

بە ڕێکخراوە  ت''ی ڕێژیمی تازەیەساسیەبدرێ بۆ ئەوەی هێندێک ''ح

 . کان کەم بکرێتەوەییەسیاس

کەڵک وەرگرتن و  نیشاندانی خۆیان لە''ل''وجیەالمکان بۆ ییەفیدای کۆمەڵە و

و دا یبەت لە نێو خەڵکی گوندەکانمەزهەبیی مامۆستا بە تاو  لە نفووزی سیاسی

هەر کام بە ، دێموکڕاتبۆ کەم کردنەوەی نفووزی سیاسیی حیزبی  هەروەها

و  دەستیان کرد بە تاریفو  تیی خۆیان دەوری مامۆستایان تەنیشێوەی تایبە

نێوەرۆک کە بێو  و بەرز کردنەوەی دروشمی زەالم پێداهەڵگوتنی مامۆستا



006  کوردستان و کۆماری ئیسالمی 

 

 . بۆخۆشیان باوەڕیان بەو شتانە نەبوو

دا کە لە دوو مەسەلەی گرینگ یلەو الیەشەوە مامۆستا سەرەڕای ئەوە

 یەی( لەگەڵ ئەو دوو ڕێکخراوەبیروباوەڕی مەزهەب -)هەستی نەتەوایەتی

ووی ڕ  ییەلەگەڵ ئەو لێک نزیک بوونەوە تاکتیک ،جیاوازیی تەواوی هەبوو

ەواجی ڕ  ادەیەکڕ  چونکە ئەو کات بۆچوونێکی ناڕاست تا .دا خۆشی نیشان

 تێپەڕبوون لە کاناڵی ،هەبوو ئەویش ئەوە بوو کە میالکی شۆڕشگیڕ بوون

 . ێکخراوە چەپە سوورو زەردەکانەڕ 

و چریک بە مەبەستی تایبەتیی  کێک لەو دروشمە زەالمانەی کە کۆمەڵەیە

خستبوویانە سەر زاری الیەنگرەکانیان  ،کرا ئیشارەی پێدا خۆیان کە لە پێش

مامۆستا یان . مەزهەبیی کوردستانە''و  ێبەری سیاسیڕ  ستاۆ ئەوە بوو کە ''مام

 نەوعێکو  گەڕێ باوەڕی بەو دروشمە کردبوو یان ئاواتی ئەوە بوو کە وەڕاست

شۆڕشی سەرانسەریی و  لە نێوان شۆڕشی کوردستان )ڕێککەوتن( ''مشاکلە''

 . پێک بێتدا ئێران

ێبەرایەتیی شۆڕشی ڕ  (خومەینی)"حانیۆ ر " یهەر وەک نەفەرێک یبەو مانایە

 مەالیەکشۆڕشی کوردستانیش لە ئەستۆی  یێبەرایەتیڕ  ،کردووەسەرانسەریی 

هەر  تاکێککوردستان بە جۆرێکە کە  ینیزەیو  بەڵم هەلومەرجی عەینی. بێت

زگاریخوازانەی ڕ ێبەرایەتیی بزووتنەوەیڕ  ناتوانێ، ئەندازە لێوەشاوە بێت

 . کوردستان بکات

 یهەڵەی بنەڕەتیو  ە کە خاڵی الوازی دەرخستو ییەاستڕ  مێژوو ئەو

کەیان تاکەکەسی ییەێبەرایەتڕ  ابردووی کوردستان ئەوە بوو کەڕ  بزووتنەوەکانی

ی کوردستانی ئێران بۆ البردنی ئەو دێموکڕاتپێکهاتنی حیزبی دا وو و لە واقیعب
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تنەوەی ئازادیخوازانەی وو رایەتیی بز ێبەڕ  و دەستەجەمعی کردنی خاڵە الوازە

 . کوردستان بوو

مامۆستا لە حاڵەتی  یئەو وەزعەی کە لە سەرەوە باس کرا بوو بە هۆی ئەوە

چوارچێوەیەکی تەسکی سیاسی کە تەنیا بە الیەنی بێتە دەر و بکەوێتە نێو  بێ

 . نە بوواقازانجی ئەو ڕێکخراو 

ێکخراوێکی سیاسی نەبوو و بێجگە لە چەند ڕ  ێبەر یا ئەندامیڕ  مامۆستا

کەسی  ،ادەپەڕاندڕ  ۆژانەیانڕ  کەسێک کە بە نێوی ''دەفتەری مامۆستا'' کاری

ئاکامی . دئەو چەند کەسەش زۆر زوو بڵوەیان کر ، دیکەی بەدەورەوە نەبوو

نەوەی وبێڕەنگ بوو  ئەو وەزعە بوو بە هۆی کەم بوونەوەی نفووزی سیاسی

 . دەوری مامۆستا لە کوردستان

. لە وڵتی سوئێد دەژیو  مامۆستا ئێستا چەند ساڵێکی دوور لە کوردستان

 لە سوید کۆچی دواییی کرد. ئازاد( 0200)مامۆستا ساڵی 



 

 

 زادەد مفتیەحمئە – ٦

شاری سنە  یادە سەر بە بنەماڵەیەکی مەزهەبی بوو کە مفتیز مفتی ئەحمەد

اپەڕینی ڕ  پێش. بوو ەزار زۆر شادا زادە بۆخۆشی لە علوومی ئیسالمیبوون و مفتی

و  ۆژنامەڕ  ەسمی لەگەڵڕ زادە ماوەیەک بە شێوەی غەیرەمفتی ،گەالنی ئێران

. دەکرد یهاوکاری، بردنی بەرنامەبە شیوەی وتار نووسین یان بەڕیوەن ۆ تلویزی

ادەیەکیش هەستی ڕ  '' بوو و تادەمارگرژ''و  ئینسانێکی زۆر مەزهەبی ناوبراو

 ،کەیییەلەگەڵ هەستی مەزهەب بە بەراوەردبەڵم ، تێدا هەبوو یناسیۆنالیستی

 . زۆر الوازو بێڕەنگ بوو

بە  لە یەکێک لە مزگەوتەکانی شاری سنەدا شتێکی 0٣1٦ یزادە ساڵمفتی

دەرسی مەزهەبی  ، لەگەڵدایەو لەو مەدرەسە ن پێکهێنارئامەدرەسەی قو  ناوی

و  ێژیمی شا قسەی دەکردڕ  هێواشی دژیاروباریش بە ج، و تەفسیری قورئان

 الوەکان بۆ الی خۆیو  مەزهەبی کەسەەی توانی سەرنجی بەشێک لە بەو کار 

 . اکێشێڕ 

زادە بەڕاشکاوی دەستی کرد بە تەبلیغات مفتی ،دا13لە سەرەتای ساڵی 

و توانی  نواند یوە زۆر چاالکییەلەو بارەو  ێژیمی پاشایەتیڕ  شا و دژی

 ،ک بێنێو دەوروبەر بۆخۆی پێ پیگەیەکی کۆمەڵیەتیی بەهێز لە شاری سنە

 ێبەری سیاسیڕ  بوو کە الی واو  یری بەرزەفڕیبەجۆرێک کە ئەویش کەوتە ب

لەگەڵ  ێنملمال و  ڕکابەرایەتی ێگایەدا کەوتەڕ  کوردستانە و لەو یمەزهەبیو 

 . حوسێنیدین ەز ێمامۆستا شیخ ع

 هەم لە جەرەیانی ،زادەئەساسی تێکۆشانی مفتیو  وانگەی فیکریڕ  و بناغە
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 :لەسەر دوو مەسەلە دامەزرابوو ،و هەم پاش سەرکەوتنی شۆڕشدا ەڕینپاڕ 

کەمڕەنگ کردنەوەی هەستی و  گرینگیدان بە مەسایلی مەزهەبی -0

دا و سوننی جیاوازی دانان لە نێوان شیعەو  زەق کردنەوەی فەرقو  یتنەتەوایە

ڕاستی باوەڕی  زادە بەمفتی. نانەدا جیاوازیو  فەرق وو تێکۆشان بۆ البردنی ئە

لە بەرزکردنەوەی دروشمی ''شیعە و سوننی  ،کردبوو کە کۆماری ئیسالمی

بە  وێدەیهەو  نیازپاکە شێوەیە،و زۆر دروشمی دیکەی لەو  ''نییە فەرقی

زادە و ئەو کات مفتی ێنەهێڵکان ییەسونن رلەسە کردەوە ستەمی مەزهەبی

بۆ پیادە  ەبکا و مەیدانی بۆ ئاواڵە دەبێتەوە کدا لە حکوومەت بەشداری دەتوانێ

 . دی'' زیاتر تێبکۆشێەمەمکردن و گەشەپێدانی ''ئیسالمی نابی مح

 اپەڕین و دژیڕ  پێش ،زادەڕوونی دەردەکەوێ کە خەباتی مفتی لێرەدا بە

 . وەو هەب ینێوەرۆکی مەزهەبیو  کڵشێژیمی شا هەر ڕ 

ئەو  یکان بە بیانووی ئەوەییەێکخراوە سیاسڕ  دژایەتی کردن لەگەڵ -0

 لەسەر ئەساسی ئەو بۆچوون. ڕێکخراوانە دژی مەزهەب یان غەیرە مەزهەبین

کۆماری و  زادە خاڵی هاوبەشی لە نێوان خۆیوانگەیە بوو کە مفتیڕ  و

 . کانییەسیاس ڕێکخراوەزیاتر دەدی تا لەگەڵ دا یالمئیس

زادە لە مەیدانی کردەوەدا بە دوو شێوە سیاسەتی مفتیو  بۆچوونی فیکری

 :خۆی نواند

پێکهاتنی مەکتەبی قورئان لە بەشێک لە شارەکانی کوردستان لەسەر  -ائ

ی سنە پێکی زادە لە شار مفتی 1٦بناغەی ''مەدرەسەی قورئان'' کە ساڵی 

ێکخراوە ڕ  ئەو مەکتەبە دژایەتی کردن لەگەڵ یسەرەکی کاری. ێنابووه

تەنیا باری  ،کان بوو و کەڵک وەرگرتن لە نێوی ''مەکتەبی قورئان''ییەسیاس

 . خەڵک هەڵخەڵەتاندنی هەبوو
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زادە کە پاشان ئەو تاقمە مێک چەکدار لە الیەنگرانی مفتیقی تانپێکهات -ێب

سازمان ) ی پێشمەرگە موسوڵمانەکانی کورد""ڕێکخراو  بوون بە بەردی بناغەی

 . (شمرگان مسلمان کردیپ

شەڕ کردن لەگەڵ هێزی پێشمەرگەی ، ی ئەو سازمانەبوونفەلسەفەی 

 ناوی ،''سازمان پیشمرگان مسلمان کرد'' ،کوردستان بوو و لە ڕاستیدا ئەو ناوە

 . قانوونی بوو بۆ جاشەکانو  ەسمیڕ 

کردەوەی و  سیاسەت ،ن ئاگادارنبەو جۆرە هەر وەک خەڵکی کوردستا

و  بەرژوەندیو  ڵقەی قازانجاستەوخۆ کەوتە نێو ئاڕ  زادەمفتیئەحمەد 

کۆسپێکی زۆر و  و کۆنەپەرستانەی کۆماری ئیسالمی تی شەڕخوازانەسیاسە

 . ەوای گەلی کوردڕ  ێگای خەباتیڕ  گەورەی خستە سەر

و  هەڵەو  ستزادە بە تەواوی ناڕاد مفتیەحمئەو خەتی فیکریی  روانگە

و  خەتو  و سوننی ەگۆڕی باسی شیعەنچونکە هێنا ؛هەڵنەسەنگێندراو بوو

و  بە قازانجی کۆماری ئیسالمی ،سنوورکێشان بە دەوری ئەو مەزهەبانەدا

ەڵکی کوردستان خلە بەر ئەوەی بەشێک لە  ؛ورد بووزەرەری گەلی ک

الواز و  نادەبێتە هۆی دابڕ ، ئەو مەسەالنە شیعەمەزهەبن و زەق کردنەوەی

 . ئەو بەشە لە خەڵکی کورد ییبوونی هەستی نەتەوایەت

زۆر  ،کۆماری ئیسالمی لە سەرەتای هێرش کردن بۆ سەر کوردستان

دا ب و سوننی لە قەڵەم تێدەکۆشا کە شەڕی کوردستان بە شەڕی نێوان شیعە

استە ڕ  ئەوە. بەڵم بزووتنەوەی کوردستان زۆر زوو ئەو پیالنەی پووچەڵ کردەوە

بەڵم لە ، ادەیەک لە گۆڕێدایەڕ  ستەمی مەزهەبییش تادا ە لە کوردستانک

 ؛سەرچاوەی ئەو ستەمەش دەگەڕێتەوە سەر ستەمی نەتەوایەتیدا واقیع



  0٣٣فەسڵی چوارەم: دەوری کەسایەتی و . . . 

 

دەتوانێ  ،بە ئازادی بژیو  چونکە گەلێک کە مافی نەتەوایەتیی خۆی هەبێ

 ،بییش دەگرێتەوەەەزهکە ئازادیی م کانەکیلە تەواوی ئازادییە دیمۆکرات

 . کەڵک وەربگرێ

و  ی کۆماری ئیسالمیزادە بە قازانجمفتی کە یەو کاراناوی ئەو سەرەڕای تە

کۆماری ، نوەی کوردستان ئەنجامی داەبە پێچەوانەی مەسڵەحەتی بزووتن

"بنەماخوازیی ئیسالمیی  و زادەی بە وەهابیگەریئیسالمی بۆچوونەکانی مفتی

ە بۆ مەزهەبی شیعە خەتەری دەزانی ک (بنیادگرایی اسالمی سنی) سوننی"

 . هەیە

زادە دژی سیاسەتی مفتیو  واوی لە بۆچوونەبۆیە پاش ئەوەی کە بەت

پێگەی کۆمەڵیەتیی ناوبراوی لە و  جووڵنەوەی کوردستان کەڵکی وەرگرت

 پێشی، ووخاندڕ  و بە قەولی مەشهوور پردی پشتەوەی کوردستان لە بەین برد

 . ی زیندانی کردیخۆشۆ ا و بدەزگاکەی تێکەوەپێچو دامو  گرت پێ

ەسەلە بکەم بە یەک م اماژەئ، پێویست دەزانم ئەو باسەدا بە یلە کۆتایی

 کردەوەی دژی مەزهەبیو  هێندێک سیاسەتو  ەویئەویش ئەوەیە کە چەپڕ 

 ،چریکەکانو  حەرەکەتی نامۆی ئەفرادی کۆمەڵەو  بێدینی بە'' خۆ نواندن''و 

 . نەبوون ێ کارتێکەریبدا زادەد مفتیەحمئەوونی چبەالڕێداو  تڕەویساڕ  لە
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 وتووێژ -9

و  ی کوردستانی ئێراندێموکڕاتلە پێشدا باس کرا سکرتێری حیزبی  هەروەک

و  ری وییەن تیرۆر کرانشا لەسەر مێزی وتووێژ لە ،نوێنەری حیزب لە ئۆرووپا

ەلەی کورددا چارەیەکی عادڵنەی مەسو  ێگای ئاشتیڕ  گیانی پاکیان لە

 . بەخت کرد

ەنگە هاتبێتە گۆڕێ ئەوەیە کە ئایا ڕ  پرسیارێک کە ئێستا بۆ زۆر کەس

 ،ێبەری بزووتنەوەی کوردستانی ئێرانڕ  وەک دێموکڕاتوتووێژکردنی حیزبی 

ێزێک بۆ مافی مرۆڤ ڕ  ێژیمی دیکتاتۆری کۆماری ئیسالمی کە هیچڕ  لەگەڵ

ی ار شەڕێکی زاڵمانەی دژی خەڵکهەر لە سەرەتاوە کە هاتۆتە سەر کو  دانانێ

 ؟ەدروست کارێکی، کوردستان وەڕێ خستووە

وونکردنەوەی چەند خاڵی گرینگ بە ڕ  دانەوەی دەقیق بەو پرسیارە وڵمبۆ 

 :پێویست دەزانم

دا بۆ دابین کردنی بنەڕەت ەی کوردستانی ئێران لدێموکڕاتخەباتی حیزبی  -0

و  هەڵبژاردنی تاکتیکو  اردانیڕب پێوەریو  مافی نەتەوایەتیی گەلی کوردە

مەسڵەحەتی و  قازانج ،هەڵوێستی حیزب لەسەر هەر مەسەلەیەکو  ژیێسترات

ب هەر کارێک بە ز یکە ح ییەکە وابوو شتێکی سروشت. خەڵکی کوردستانە
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 . قازانجی گەلی کورد بزانێ ئەنجامی دەدا

انی زۆر نیستەکانی فەرمانڕەوا کە تەنیا بە زمێبە پێچەوانەی نەزەری شۆو  -0

 ێگاچارەی نیزامییڕ  مەسەلەی کورد، لەگەڵ گەالنی ژێردەستە قسە دەکەن

بەکارهێنانی و  و میلیتاریزە کردنی کوردستان یو بە هێرشی سەرباز  نییە

گێڕانەی تنەوەی شۆڕشو و ز ب ،کوشتاری بەکۆمەڵی خەڵکو  ئیعدامو  زەبروزەنگ

نەی گەالنی مێژووی خەباتی ئازادیخوازا. ێخەڵکی کوردستان تێک ناشک

 . سەڵماندووەی ییەاستڕ  جیهان ئەو

کە نییە  ەو ئیسالمی بە هیچ جۆر بە مانای ئە وتووێژکردن لەگەڵ کۆماری -٣

و  ێژیمێکی نیشتمانپەروەرڕ  بووەتەو  نێوەرۆکی ئەو ڕێژیمە بەرەو باشی گۆڕاوە

تیی گەلی کورد و گەالنی دیکەی خواز کە باوەڕی بە مافی نەتەوایەئازادی

 . ەیەئێران ه

ج ئەگەر بینی کە هەلومەر  ،زۆر جاری وا هەیە کە ڕێژیمێکی ملهوڕو سەرەڕۆ

 ێناتوانشەڕ و  یان بە زۆری چەکنییە  دابە قازانجی مانەوەی وی لەگۆڕێ

و  یان پاشەکشە لە هێندێک سیاسەتی ناڕەوا ،پێشی خەباتی گەل بگرێ

و  ەوانەی باوەڕپێچ ەنگە بەڕ ، زگاری دەکاڕ سەرکوتکەرانە لە خەتەری گەورەتر

. ێفۆرم ئەنجام بدا و ژێستی ئازادیخوازی بگرێڕ  هێندێک ،سیاسەتی خۆی

 :بەرچاو باس دەکەمو  دوو نموونەی زۆر نزیک

کاتێک دیتی وەزعی گشتیی ئێران بە پێچەوانەی  ،شا ڕەزاد مەمەمح: ائ

بە مەبەستی مانەوەی خۆی زۆر  ،لە حاڵی گۆڕاندایە پاشایەتیەوەندیی بەرژ 

شتی دا کە نە باوەڕی بەو کارانە هەبوو و نە لە حاڵەتی ئاساییدا  نجامکاری ئە

 . وای دەکرد



  0٣9فەسڵی پێنجەم 

 

 ،(یداەئەمیر عەباس هوو بۆ نموونە سەرۆکوەزیری گوێ لەمستی خۆی )

 . زیندانی کرد یان وەعدەی فەزای ئاواڵەی سیاسیی بە خەڵک دا

 داعێراقو  کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی لە ماوەی شەڕی ئێران -ێب

'' حوسێنسەدام و '' ''بەعسو دەیانگوت تا حیزبی '' ان دەداهەمیشە دروشمی

 ،زرێننەکۆمارێکی ئیسالمی بە وێنەی ئێران لە عێراق دانەمو  لەبەین نەبەن

ا دڕ ەکەچی کاتێک هێزەکانی کۆماری ئیسالمی لە بەرەکانی ش ؛اناگرنڕ  شەڕ

گەورەتری دەرکەوت کە درێژەدان بە شەڕ خەتەری و  تووشی شکست بوون

بووڵ کردنی ەقو  کۆماری ئیسالمی بە ناچار ملی بۆ ئاگربەس، بەدواوەیە

'' و سعەو لەگەڵ حیزبی ''ب ی شووڕای ئەمنییەت شۆڕ کرد196نامەی بڕیار 

 . بە وتووێژ ردکدەستی  حوسێن سەدام

بزووتنەوەی گەلی کورد وەک هەموو بزووتنەەوکانی جیهان دەبێ لە  -٤

بە زۆر کاناڵی جیاوازدا و  ی خەبات کەڵک وەربگرێهەموو شێوەیەکی گونجاو 

 . حەرەکەت بکا

ەکە بۆ گەیشتن بە یبەڵکوو وەسیلە، نییە خەباتی چەکدارانە بۆخۆی هەدەف

بەشێک لە خەبات  ،وتووێژ کردن بۆ چارەسەر کردنی مەسەلەی کوردو  ئامانج

 . بەحیساب دێت

لەگەڵ  ەیهەوێدماوەیەکی زۆرە کە  ،زگاریدەرەی فەلەستینڕ رێکخراوی

دەوڵەتی ئیسرائیل وتووێژ بکات و مەسەلەی فەلەستین بە شیوەی 

 . تاچارەسەر بک یەوەێگای دیپلۆماسیڕ  و لە ئاشتیخوازانە

کە ئەسڵی وتووێژکردن بۆ لێکۆڵینەوانە ئەوەیە و  ئاکامی ئەو باس

بێ الدان لە  ،ەکانییداخواز دابین کردنیو  کردنی گیروگرفتچارەسەر 

ێبەرایەتیی بزووتنەوەی کوردستان ڕ  و ەوایەڕ  و تێکی دروستش ،بنەماکان
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 ،و عادڵنەی مەسەلەی کورد هێمنانە هەقی خۆیەتی کە بۆ چارەسەر کردنی

ی بە پەیوەندیلەگەڵ کۆماری ئیسالمی یان هەر الیەنێکی دیکە کە 

 . مەسەلەی کوردەوە هەبێ وتووێژ بکات
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کە باسی فەلسەفەی نییە  انەگۆڕی ئەو باسە لێرەدا ئەوەلە هێن مەبەست

چونکە ، ی دین بکەین(مقوالت فلسفی"باسە فەلسەفییەکان" ) وجوودی یان 

و بۆ  و پێویستیی بە وەختێکی زۆر هەیە و درێژە دوور یئەوە باسێکی نەزەری

بەڵکوو دەمانەوێ بە کورتی باسی پیوەندیی . چوارچێوەی باسی ئێمە نابێ

 . دەوڵەت بکەینو  ی دینپەیوەندیو  مەسەلەی نەتەوایەتیو  دیننێوان 

پێویستە وەک ، کە بۆ پێکهاتنی نەتەوەنییە  انەییدین یەکێک لەو تایبەتمەند

، فەرهەنگی هاوبەش، مێژووی هاوبەش، خاکی هاوبەش، زمانی هاوبەش

گەشە کردن یان الواز و  بەڵم بێگومان نەخشێکی کاریگەری لە پێک هاتن

دوو نموونە باس دەکەم کە نیشاندەری ئەو . هەیەدا ی هەستی نەتەوایەتیبوون

 :دوو حاڵەتەیە

دینی  ،حکوومەتی ئیسرائیل عامیلی گرینگی پێکهاتنیو  هۆی ئەساسی -ائ

کەسایەتیی دا مێژوو توانیویەتی لە هەموو هەلومەرجێک ییەهوودە کە بەدرێژایی

 . بپارێزێ لوەی ئیسرائیەنەت

زۆر جار هەستی نەتەوایەتی دا بزووتنەوەکانی گەلی کورد لە جەرەیانی -ێب

اپەڕینی ڕ  لە. وەبووەتەکەمڕەنگ و  کەوتۆتە ژێر تەوژمی هەستی مەزهەبی

کە شەڕ کردن لەگەڵ دا  مەالی خەتێ فتوای ،ەواندوزداڕ  دیەمەمیرمح

ئەو . ییەدەوڵەتی عوسمانی دژی یاسای ئیسالمە چونکە دەوڵەتێکی ئیسالم

 . دمەمەێنی میرمحڕ اپەڕ  ۆی شکستیکارە بوو بە ه

نالەبار لەسەر هەستی  هۆی ئەوە کە هەستی مەزهەبی بڕێک جار شوێنی



0٤0  کوردستان و کۆماری ئیسالمی 

 

بەر ئەوەی زۆر ەل ،دین بنەمایواوی ناگەڕێتەوە سەر ەێ بەتنەتەوایەتی دادەن

لە مەزڵووم لە  کردنداکۆکی، عەداڵەت، بەرابەری، ایەتیوەک بر  بنەما

کراون کە ئەگەر بە بەتایبەتی باس دا ی ئیسالملە دینو  بە گشتی''دا دینەکان''

مافی وەکوو یەکیان و  هەموو گەلێک دەبێ سەربەخۆ بێ، بچنکردەوە بەڕێوە

 . هەبێ

لێرەدایە کە بەداخەوە لە قەدیمەوە دین کەوتۆتە ژێر ەکە کار  هەڵەی

ئەوانیش کەڵکی خراپیان لە دین  و حاکمەکانەوەو  دەسەڵتی زۆرداران

و  و پەرژین بۆ پاراستنی قازانج ۆشاون کە دین بکەن بە وەسیلەو تێک ەو وەرگرتو 

و زوڵملێکراو بسەلمێنن  ەڵکی هەژارختێکۆشاون کە بە و  سڵەحەتی خۆیانمە

و  و دەوڵەمەندی و شەڕ تەقسیماتی خێرو  ازی بنڕ  کە بە بەشی خۆیان

 ،کۆمەڵ لەم جیهانەداەریی نێو بنابەراو  باڵدەستیو  ژێردەستیو  هەژاری

 . کاری خودا وەربداتو  دابەشکاریێ دەست لە و کەس ناب اری خودایەک

ووی تێ ناکا و هیچ ڕ  '' تەکلیفی شەرعیتەمەنی باڵغ بوونئینسان تا ''

ی نەتەوایەتیی پەیوەندیوە ییەلە ڕۆژی لەدایک بوون بەڵم هەرنییە  دینێکی

بەڵم ییە ن یان مەزهەبێک زۆر ئینسانی وا هەیە کە باوەڕی بە هیچ دین. هەیە

 . ی بە نەتەوەیەکەوە هەیەپەیوەندی

دا بەو جۆرە هەستی نەتەوایەتی زۆر زووتر لە هەستی مەزهەبی لە ئینسان

پاشان و  لەسەر ئەو ئەساسە ئێمە لە پێشدا کوردین. شکڵ دەگرێو  پێکدێ

 . دیندارین

ئێستا لە . و پاشان موسوڵمانە هەروەک عەرەبی خوزستانی لە پێشدا عەرەبە

دەوڵەت جیاواز نین دین لە هەموو کاتێک زیاتر و  کە دیندا ئیسالمی یکۆمار 
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 . کەڵکی نامەشرووعی لێ وەردەگیرێ

ی ەتڕ بنەقازانجی خۆیان یاسا و و  کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی بە مەیل

 . تەعبیری دەکەنەوەو  ئیسالمی دەگۆڕن

ن دی دەبێتە ئیسالمی ئەمریکایی یاەمەمکاو ئیسالمی نابی محالەن

 . ''وستەکبیران''مدەبێتە ئیسالمی '' وستەزعەفان''مئیسالمی 

شەڕی  ،وی دینابە نو  ازانی ئێران سەرکوت دەکەنئازادیخو  ،وی دینابە ن

 . کوردستان وەڕێ دەخەن

بوون تەنیا  ی موسوڵمانپێوەر  ،دالە نەزەر کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی

حیساب  بێگەردڵمانی و ەسە بە مسو تەنیا ئەو ک بوونیانە )متعهد( "بەرپرسیار"

 . بێ دەکرێ کە لە خزمەت دابین کردنی قازانجی کۆماری ئیسالمیدا

 :نموونەیەکی زۆر بەرچاو باس دەکەم

 ێژیم چەک هەڵگرێڕ  بە قازانجیو  ئەگەر کوردێک بە دژی گەلەکەی خۆی

دا شی زۆر الواز بێ یان لە ئەساسیاش هەرچەند هەستی مەزهەبیج ەببێ بو 

بە . نێوی دەنێن پێشمەرگەی موسوڵمانی کورد، بە دین نەبێ باوەڕی

و  نی گەلەکەیان دەکەنۆڵە کوردانەی هەست بە مەزڵووم بوو ڕ  ئەو وەپێچەوانە

بوونە و  لی کورد خەبات دەکەندابین کردنی مافی نەتەوایەتیی گە و بۆ ئازادی

لە نەزەر ، هەرچەند هەستی مەزهەبیشیان زۆر پتەو بێ ،ەرگەمپێش

دژی شۆڕش حیساب و  بە ناموسوڵمان ،داەدەستانی کۆماری ئیسالمیکارب

 . سەروماڵیان بە حەڵڵ دەزاننو  دەکرێن

 

 دەوڵەتو  دین

سەبارەت بە یەک بوون یان جیاوازیی دین لە دەوڵەت تا ئێستا زۆر مەتڵەب 



0٤٤  کوردستان و کۆماری ئیسالمی 

 

و  بەرباستە ووەکەوتوانگەی جۆراوجۆرەوە ئەو مەسەلەیە ڕ  و لە گوتراوە

 بنەمادەوڵەت بە کورتی ئەوەیە کە و  بەست لە یەک بوونی دینمە. لێکۆڵینەوە

ئێمە لە پێشدا . ئەساسی ئیدارە کردنی وڵتێکو  ئەحکامی دین ببێتە قانوونو 

باسی ئەوەمان کرد کە هەر لە کۆنەوە دین زیاتر بۆ دابین کردنی قازانجی 

کە یە نی داو ستەمگەران کەڵکی لێ وەرگیراوە کە وابوو گومان لەوە زۆردار

بەربڵوتر کەڵکی و  ەسمیڕ  ئەگەر دین لە دەوڵەت جیاواز نەبێ بە شێوەیەکی

 کردەوەکانی کۆماری ئیسالمی لە ماوەی چەند ساڵی. نالەباری لێ وەردەگیرێ

 . ابردوودا باشترین بەڵگەیە بۆ ئیسباتی ئەو مەسەلەیەڕ 

ی ئیشارە بە چەند خاڵ ،وون بوونەوەی هەرچی باشتری ئەو مەسەلەیەڕ  بۆ

 :گرینگ پێویستە

کاتێک  ،قانوونێک کە بۆ ئیدارە کردنی وڵتێک دادەنرێو  هەموو نەزم -ائ

ەوتی ڕ  و جێگای خۆی بکاتەوە کە لەگەڵ هەلومەرجدا دەتوانێ لەنێو کۆمەڵ

 . ئەو کۆمەڵە یەک بگرێتەوەانی ڕ گۆ

و  کڵەنگە زۆر بەکەڕ  دایەکی تایبەتیپڕۆسەزۆر قانوونی وا هەیە کە لە 

ئەو . ونجاو نەبێەنگە زۆر گڕ  یەکی دواترداپڕۆسەبێ بەڵم لە کاریگەر 

کە کەمتر قابیلی ئاڵوگۆڕن زیاتر دا ئەحکامی دینو  بنەما لە تایبەتمەندییە

 . بەرچاو دەکەوێ

ئەحکامی دین ببێتە قانوونی و  دەوڵەت لێک جیاواز نەبن و گەر دینەئ -ێب

و  ندنی دیکتاتۆریدامەزرا ئامرازێکیئەو کات دین دەکرێتە  ،حکوومەت

و کردەوەی کاربەدەستانی  ەخنەگرتن لە شێوەی کارڕ  و ئیراد چکۆڵەترین

بە نێوی پاراستنی و  حکوومەتی بە دژایەتی کردن لەگەڵ دین لەقەڵەم دەدرێ
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 . ازی لە گەرووودا خەفە دەکرێڕ هەموو دەنگێکی ئیعتی ،دین

 هەمووی یەک دینئێستا لە کەم وڵتی دونیادا دانیشتووانی ئەو وڵتە  -ێج

دین یان مەزهەبێکی تایبەتی ببێتە بناغەی بۆیە ئەگەر ، مەزهەبیان هەیەو 

بە ناچار ژمارەیەک لە دانیشتوانی ئەو وڵتە کە  ،ئیدارە کردنی وڵتو  قانوون

و  لە باری ماف، ەسمیی حکوومەت جودایەڕ  مەزهەبەکەیان لەگەڵ مەزهەبی

 . زوڵمیان لێ دەکرێو  ۆ دادەنرێحقووقەوە لەگەڵ ئەوانی دیکە فەرقیان ب
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ی کوردستانی ئێران دێموکڕاتچەند مانگ پێش کۆنگرەی شەشەمی حیزبی 

نامیلکەیەک بە ناوی  ،هاتپێکدا ی هەتاوی0/00/0٣٦0ێکەوتی ڕ  لە هک

و  وەیەاەوە بڵو کر دێموکڕاتیزبی '' لە الیەن حسۆسیالیزم''کورتەباسێک لەسەر 

لێکۆڵینەوەیەکی زۆر و  مەترەح کرا و دوای باسدا پاشان لە کۆنگرەی شەشەم

 . پەسند کرا و بوو بە خەتی سیاسیی حیزب

 :لەو نامیلکەیەدا زیاتر دوو مەسەلەی گرینگ باس کرابوو

دیاری و  وێکابە هەر نو  دیکتاتۆری بە هەر شکڵەت کردنەوەی ڕ  -یەکەم

 . ئامانجی دواڕۆژاتیک وەک ڕ ی دیمۆکسۆسیالیزمکردنی 

 پەیوەندیدۆستانە بۆ و  دیاریکردنی چوارچێوەیەکی ئوسوولی -دووهەم

وون بۆ پاراستنی ڕ  یپێوەر دیاری کردنی و  یستیسۆسیاللەگەڵ وڵتانی 

 . یاردانی حیزبڕب یسەربەخۆیی

 ،داپەسند کردنی لە کۆنگرەی شەشەو  بڵوبوونەوەی نامیلکەی کورتەباس

هەڵوەرداندنی و  ێکخراوی سیاسیڕ  هێندێکهاواری و بوو بە هۆی هات

 . سۆسیالیزمفرمێسکی حەرام بۆ 

 :وە سەر دوو مەسەلەیەهۆی دژایەتی کردن لەگەڵ کورتەباس دەگەڕا

هەلومەرجی و  لەسەر مارکسیزم وردو  زانستی یییڕەزاشا نەبوونی : ائ

نەبوونی و  دیکتاتۆری زیاتر، هۆی ئەو وەزعە. گەشە کردنیو  پەیدابوون

دیی سەردەمی نیزامی پاشایەتی بوو کە مەودایەکی بۆ بردنە سەری پلەی ئازا

 . تیئۆریکی نەهێشتبۆوەو  زانیاریی سیاسی
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لینینیزم وەک -زموانگەی ئەو کەسانەی کە دژی کورتەباس بوون مارکسیڕ  لە

 ەخنە گرتن لەو یاساڕ  غەیرە قابیلی گۆڕان وابوو کەو  دایمی بنەمایەکییاسا و 

ڕێکخراوانە و  اوان دادەنرا و لە ڕاستیدا مارکسیزم بۆ ئەو تاقمبە ت بنەمایەو 

و بە شێوەی  بێ بیرکردنەوە لێ هاتبوو کە دەبوایە یوەک ئەحکامی مەزهەبی

 . ی لێ بکرێتی'' پەیڕەوبەرپرسیارێتی''

 ،یستیسۆسیالێکخراوانە لەگەڵ وڵتانی ڕ  هێندێک لەو یپەیوەندی: ێب

ێزگرتنی دوو ڕ  و ر بناغەیەکی دۆستانەلەسە ،بەتایبەت یەکیەتیی سۆڤیەت

نە لەسەر ئەو پێشفەڕزە اێکخراو ڕ  وبنچینەی تێکۆشانی ئە. نەمەزرابووالیەنە دا

و بە  و باشە بیڵێن جوانەو  یستی بیکەنسۆسیالدارێژرابوو کە هەرچی وڵتانی 

و دەبێ بێ ئەمڵوئەوال  زەحمەتکێشانی جیهانەو  قازانجی تەواوی کرێکاران

 . ببێتە نموونە بۆ خەڵکی دیکەشو  لێ بکرێپشتیوانیی 

چی بڵین کە و  چی بکەن ێکخراوانە ئەوە بوو کەڕ  ۆژانەی ئەوڕ  کاری

ئەو شتەی کە و  یستی بێتسۆسیالخۆشحاڵیی وڵتانی و  ەزامەندیڕ  جێگای

هەلومەرجی و  مەسڵەحەتی گەالنی ئێرانو  کەمتر بیریان لێ دەکردەوە قازانج

 . تایبەتی وڵتەکەمان بوو

و  وکووڕیەخنە گرتن لە کەمڕ  کە لە فەزایەکی ئاوادا ییەشتێکی زۆر سروشت

ەد ڕ  یان ،یستیسۆسیالتی نادروستی وڵتانی سیاسەو  هێندێک هەڵوێست

ئەو  بنەمای لەسەر. زۆر گەورە دادەنرێ کردنەوەی دیکتاتۆری بە تاوانێکی

 یتەبلیغاتیهێرشی  ،بۆچوونە بوو کە پاش بڵوبوونەوەی نامیلکەی کورتەباس

 . کرد دەستی پێ دێموکڕاتبۆ سەر حیزبی  ڕێکخراوانەو  ئەو تاقم

دژی و  نیزمۆ مۆ حیزب دژی ک. ستی دەڕوادێموکڕ  سۆسیال''حیزب بەرەوە 

'' ئەوانە ئەو شتانە . . . و نییە سیالیزم "پیشوند و پسوند"یۆ س. نیستەۆ مۆ ک
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ن لە اقەولی خۆی و بە ووپاتیان دەکردەوەێکخراوانە دڕ  و بوون کە ئەو تاقم

 . می ناب دیفاعیان دەکردز یلسیاۆ س

ئەفرادی وا هەبوون کە لە دا یزەکانی حیزبیشڕ سەیر ئەوە بوو کە لە نێو

بێ ئەوەی سەرنج بدەنە ئەوەی کە ، دیکتاتۆریی پرۆلیتاریا دیفاعیان دەکرد

یش یانی کەسێک کە باوەڕی دێموکڕاتو  ندێموکڕاتئەوان ئەندامی حیزبێکی 

 . دژی دیکتاتۆری بێتو  هەبێ ڕاسیدێموکبە 

: یەکێک لە قسە بەنرخەکانی شەهید دوکتور قاسملوو ئەوە بوو کە دەیگوت

 . لە باشترین دیکتاتۆری باشترە'' ،دێموکڕاسی''خراپترین 

ب و بەشێک لە ئەندامانی حیز  سەرەنجام کورتەباس جێگای خۆی کردەوە

بۆیان دەرکەوت ، ەباس بووندژی کورت ییەزار ناشاکە لەپێشدا لەبەر نەبوونی 

و  بنەڕەتی و گرینگ ،ێڕ هێنراونە گۆدا ی کە لە کورتەباسکە ئەو شتانە

استیدا ڕ  بوو و لە لەسەرداژمارەیەکیش کە هەوای چوونە دەرەوەیان . دروستن

نێو پێشمەرگەیان و  داخو  تاقەتی ژیانی نێو شاخو  ماندوو ببوون شلە شۆڕ 

 . هێشتکوردستانیان بەجێو  وو و شۆڕشکورتەباسیان کردە بیان ،نەمابوو

 

 ریکاۆ ستێرێپ - گالسنۆست

زۆر ێکی ڕ ئاڵوگۆنزیک بە دوو ساڵ پاش بڵوبوونەوەی نامیلکەی کورتەباس 

یانی  ،یستیسۆسیالگەورەترین وڵتی و  سی لە یەکەمینایگەورەی س

 . کرا دەستی پێ ،یەکیەتیی سۆڤیەت

جێگیر کردنی ئەو و  ردنەبو رێبە ئاراستەیئەو ئاڵوگۆڕە بەتەواوی لە 

 . ێڕ هێنرابوونە گۆدا بوو کە لە کورتەباس دابابەتانە
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ئەندامی دەفتەری سیاسیی ، "رباچۆفۆ میخائیل گ"ی زایینی 0961ساڵی 

و  بە سکرتێری حیزبی کۆمۆنیست ووب ،حیزبی کۆمۆنیستی یەکیەتیی سۆڤیەت

 . سەرۆکی دەوڵەتی یەکیەتیی سۆڤیەت

 :ەو کاتەدا بەشێوەی خوارەوە بوووەزعی گشتیی ئەو وڵتە ل

اوی نووزەی لە خەڵک بڕیبوو و دیوارێکی قایمی تاریا بەتەو دیکتاتۆریی پرۆلی

ی ئازادانەی گەالنی ئەو پەیوەندیدەوری ئەو وڵتەدا کێشابوو کە پێشی  بە

 . وڵتەی لەگەڵ دەروە گرتبوو

و ئیرادێک  خنەەڕ  نەبوو و هەر چەشنە باسێکپلۆرالیزم و  ازادیی سیاسیلە ئ

و بە نێوی  پێوەندەکانی لە قەڵەم دەدراو  دەستو  بەنێوی پیالنی ئیمپریالیزم

 . ئازادیخوازان سەرکوت دەکران ،دیفاع لە دیکتاتۆریی پرۆلیتاریا

و  ەڵک زاری کردبۆوەنزم بوونی پلەی ژیانی خو  سەنعەتیو  ئابووری قەیرانی

گورباچۆف دەستی کرد بە  ە،زگاری لەو وەزعڕ بۆ. ی تەقینەوەخاڵگەیشتبوە 

و  ئابووریو  گەورەی سیاسی ڕێفۆرمیو  تیەپێکهێنانی ئاڵوگۆڕێکی بنەڕ 

و  )فەزای ئاواڵەی سیاسی( گالسنۆستبە  ڕێفۆرمەو  ئەو ئاڵوگۆڕ. ەڵیەتیکۆم

 . ( نێوبانگی دەرکردکردنەوە نەوژەن) کایرۆ ستێرێپ

ۆر ز  بنەمای ودا وەک بوومەلەرزەیەک وابوو کە جیهانی تەکان گالسنۆست

کە ئازادی بۆ  ئێستا باسی ئەوە دەکرێ. ی هەڵتەکاندفەلسەفەو  تیئۆری

و بە  و دیکتاتۆریی پرۆلیتاریا باوی نەماوە هەوا پێویستە ڕێژەیئینسان بە 

ئێستا باسی . سەرچاوەی تەواوی گیروگرفتەکانی نێو کۆمەڵ دادەندرێ

 گالسنۆست. رۆڤ دەکرێێزدانان بۆ مافی مڕ  و و پلۆرالیزم هەڵبژاردنی ئازاد

 کە لە پێشدا تەوەووەزیندوو کرد یهەستی نەتەوایەتیی گەالنی سۆڤیەت

نێوی چارەسەرکردنی بە  سەرکوت کرابوو و نیشانی داوە کە ئەو شتەی تا ئێستا
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تەبلیغاتی بۆ کراوە چەندە دا یستیسۆسیالمەسەلەی نەتەوایەتی لە وڵتانی 

ە یەکیەتیی سۆڤیەتیان پێک هێنابوو ئێستا ئەو کۆمارانەی کو  ەو ناڕاست بو 

یەکیەتیی سۆڤیەتی و  ادەگەیەننڕ  سەربەخۆیی خۆیاندا یەک بەدوای یەک

 . لێک بڵو بووەو چوارچێوەی جارانی نەماوە

بەڵکوو ، تیی سۆڤیەتی لێک هەڵتەکاندێکەنەک هەر ی گالسنۆست

 . ۆژهەڵتی شڵەژاندڕ  یستیی ئۆرووپایلسیاۆ سەرانسەری وڵتانی س

و حیزبە  ی ئازادیخوازی تەواوی ئەو وڵتانەی داگرتووەشەپۆل

و  کەوتنە خواردەسەڵت لەسەر تەختی دا دوای یەک ەکۆمۆنیستەکان یەک ب

 . یش باروبنەی خۆی تێکەوە پێچایلەگەڵ ئەوان دیکتاتور

 گالسنۆست. ی پێکهێنائاڵمانیەکگرتنەوەی دوو بەشی  بەستێنی گالسنۆست

. پێکهێناوەدا ێکخراوە چەپەکانڕ  وەی بیرکردنەوەیلە شێ یبنەڕەتیئاڵوگۆڕێکی 

کان کە سەردەمێکی لەسەر ییەڕێکخراوە چەپە ئێرانو  بەشێکی زۆر لە تاقم

ئێستا ئەوانیش  دێموکڕاتحیزبی سەر ، نامیلکەی کورتەباس هێرشیان دەکردە

 ،ییەبۆخۆی جێگای خۆشحاڵ ەەد دەکەنەوە کە ئەو ڕ  دیکتاتۆریی پرۆلیتاریا

'' ئەسحابی کەهفهەروەک '' ،ێکخراوانەڕ  و ەمیش لەو تاقمکی ڵم بەشێکەب

ئێستاش هەر خەریکی لێدانی تەپڵی و  پرۆلیتاریا دەژینو  دوور لە خەڵک

 . دیکتاتۆریی پرۆلیتاریان

 ی چەوسانەوەلە نەمان ییەکە بریت سۆسیالیزمکە نێوەرۆکی نییە  داگومان لەوە

. . . و نەی سەروەتیمی عادڵ تەقسو  تی کۆمەڵیەتیو دابین کردنی عەداڵە

 تهەروا وەک ئاوادا و لە داهاتووش ئامانجی ئینسان بووەو  ئاوات کۆنڕاهەر لە 

ێوەرۆکی و ئیشکال لەسەر ن ۆیە ئیرادب. ئامانجی ئینسان دەمێنێتەوەو 
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هەڵەی بەڵم  ،خۆی لەدەست نەداوە ''جاذبە''ی ئامانج ونییە  داسۆسیالیزم

زانستە  یلە جیاتی ئەوەی وەک باقی ،سیزملێرەدایە کە مارک سەرەکی

لە و  بلوغی خۆی بپێوێو  نشتەوتی پێگەیڕ  دیکە کانیییەکۆمەڵیەت

 یحاڵەتی ئەحکامی مەزهەبیو  شکڵ ،پێشکەوتن نەوەستێو  حەرەکەت

و  زمانو  ئەمالوئەوال لە هەموو هەلومەرج بەخۆیەوە گرتوە کە دەبێ بێ

کانی نێو کۆمەڵ ییەاستڕ  کە لەگەڵ ئەوەش شتێکە ،بەڕێوە بچێتدا مەکانێک

 . یەک ناگرێتەوە



 

 

 و عێراق و بزووتنەوەی کوردستانی ئێران شەڕی ئێران -7

ەڕێکی خوێنای لە ش ،ی هەتاوی0٣19ی مانگی خەرمانانی ساڵی ٣0رۆژی 

ساڵ درێژەی کێشا و  6دەستی پێ کرا کە نزیک بە دا عێراقو  نێوان ئێران

 ەسمی ئاگربەسڕ  بە شێوەی 0٣٦3اڵی ی گەالوێژی س09ۆژی ڕ  سەرەنجام

 . هات پێ یتاییو شەڕ کۆ  اگەیەندراڕ 

بە سەدان هەزار کەس لە هێزە  ،و پڕ تەلەفاتەدا لەو شەڕە وێرانکەر

بریندار بوون و هەروەها زیاتر لە دوو و  چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی کوژران

دەیان و  ە بوونئاوار و  میلیۆن کەس لە خەڵکی ناوچە شەڕلێدراوەکان ماڵوێران

 . و هەزاران گوند کاول کران و شارۆچکە شار

بەتایبەت  ،ەکانییپیشەیو بنیاتە  و کارخانە کارگا بەشێکی زۆر لە

ئەوانە . و لەکار کەوتن پترۆشیمی زەربەیان خواردو  ی نەوتیسازپیشە

ماری ئیسالمی بە ۆ بەشێکی بچووکن لە ئاکامی شەڕێکی کە کاربەدەستانی ک

 . و ناوی شەڕی ئیسالم دژی کوفریان لەسەر دانابوو ایان دادەنانیعمەتی خود

بەڵکوو ژمارەیەکی  ،قوربانیانی ئەو شەڕە تەنیا هێزە چەکدارەکان نەبوون

و  تۆپبارانو  و گوندەکان بە هۆی مووشەک یەکجار زۆر لە خەڵکی شار

 . دەستەچیلەی شەڕ بە و بووندا بومبارانی هەوایی گیانی خۆیان لەدەست

اری ەو و ئاس کە برینی ئەو شەڕە بەو زووانە ساڕێژ نابێتەوەنییە  ان لەوەداگوم

و  بەرەبەرە خۆ دەنوێنێ ،ەوانیی ئەو شەڕەڕ  و کۆمەڵیەتیو  ئابووریو  سیاسی

 . دیکە بۆ گەالنی ئێران ییختبەدبەو  ە سەرچاوەی زۆر گیروگرفتدەبێت

درێژەی ێندە بۆچی شەڕ ه؟ ێ لە پێشدا هێرشی کردک؟ بۆچی شەڕ ساز بوو
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ان ینێوەرۆکەکان چیبێو  دروشمە زل؟ هاتپێ یکێشا و چۆن شەڕ کۆتایی

دانەوە بەو  وڵم. رسیارنپو  ئەوانە هەمووی جێگای باس؟ بەسەر هات

تێکی دەرفەو  و ئەسنادێکی زۆر و بەڵگە نەوەپێویستی بە لێکۆڵی ،پرسیارانە

الیەنی  ئێمە لێرەدا. خوامە بووز نازیاتر هەیە کە لە هەلومەرجی ئێستادا بۆ ئێ

و  بە خەڵک انپیوەندییئەو الیەنانەی و  یەکانی مافی مرۆڤیپێشێلکار

 ، دەخەینە بەر باس.هەیە ەوەبزووتنەوەی کوردستانی ئێران

 

 شەری ئێران و عێراق و مافی مرۆڤ

تەمەن بەناوی بەسیجی بۆ بەرەکانی  کەمناردنی ژمارەیەکی زۆر منداڵی  -0

ێژیم لە هەموو شێوەیەکی ناڕەوا کەڵکیان وەرگرت بۆ ڕ  کاربەدەستانی :شەڕ

مێرمنداڵ و  کەسانیسەنگەرەکانی شەڕ بە  یییائەوەی هەرچی زیاتر بۆش

جێگای باسە کە . قوتابی پڕ بکەنەوە و بیانکەن بە دەستەچیلەی شەڕ

ن ێسو دحمەمەۆژی کوژرانی ''محڕ  ،کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی

. کردووەجوانان و جوانان'' ناودێر ۆژی ''نو ڕ  ''یان بەەهمیدەف

. ساڵە بوو کە لە بەرەکانی شەڕدا کوژران 0٣کی ییەبەسیج ،نێسو دحەمەممح

ی کوژرانی فەهمیدە خەیاڵی ی]ساڵنی داواتر دەرکەوت کە چیرۆکی چۆنێت

 بووە[ ڕێژیم پاگاندایۆدەزگای پر 

ر جار ئاخوندەکان زۆ  :بەشداری کردنی ئیمامی زەمان لە بەرەکانی شەڕدا -0

و دیفاع لە  باسی ئەوەیان دەکرد کە ئیمامی زەمان بۆخۆی لەو شەڕەدا بەشدارە

وە زۆر داستانیان ساز دەکرد وەک ئەوەی یەلەشکری ئیسالم دەکا و لەو بارە

کە ئیمامی زەمان بە سواری ئەسپێکی سپی سەر لە هەموو بەرەکانی شەڕ 

 :ئەو کارە بوو بە هۆی ئەوەی کە. دەدا
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و بچووکەوە فریوی  ی مەزهەبی بە گەورەکەسانیەکی زۆر لە ژمارە: یەکەم

 . بەرەکانی شەڕنێو بچن بۆ و  ئەو قسانە بخۆن

دەکا  ێئەو خەڵکە بە هیوای ئەوەی کە ئیمامی زەمان دیفاعیان ل: دووهەم

زیاتر دا هەر خۆیان پێدا دەدا و لە ئاکام ،شەڕ شێوازیبەبێ لەبەرچاو گرتنی 

. لێ کەوت خەسارەی ئێران زیاتر ،داعێراقو  ئێرانبۆیە لە شەڕی . دەکوژران

کەمتر خۆیان بەکوشت و  گیراندە بەدیلبەردا سەربازانی عێراق زیاتر نلە بەرا

 . دەدا

دەیان هەزار  شەڕدا بە سەردەمیلە . شەڕ دیلیپێشێل کردنی مافی  -٣

بە شیوەی جۆراوجۆر  دیالنەئەو . کران دیلکەس لە هێزەکانی هەر دووک ال 

ە مەجبوور دیالنزۆر کەس لەو . ئازار دەدرانو  و ئەزیەت یان پێشێل دەکراماف

ادیۆ و تلویزیۆن دژی حکوومەتەکەی خۆیان قسان ڕ  دەکران بچن لەسەر

ەشی دیالنئەو کارە دواڕۆژی دوای ئازادبوونی ئەو . بکەن و جنێوان بدەن

تەواو حەق وایە دوای  ،و یاسای شەڕ بنەمابەگوێرەی  .وەییەدەخستە مەترس

بەڵم تا ئێستاش کە ئەو دێڕانە  ؛ئازاد بکرێن دیلەکانبوونی شەڕ هەموو 

ئازاد و  ی زۆر ئەسیر لە هەر دووک ال ماونکهێشتا ژمارەیە دەنووسرێن

 . نەکراون

 ی ئیران و عێراقڕ شە کوردستان و

خەڵکی ناوچەکانی دیکەی ئێران زۆر کەمتر لە  لەچاوکوردستان  یخەڵک

 . یان کردیبەشداردا قعێراو  شەڕی ئێران

کرانی  استیدا ئەوە بوو کە زیاتر لە ساڵێک پێش دەست پێڕ  هۆیەکەشی لە

 ،داخومەینیکۆماری ئیسالمی بەدوای فتوای جیهادی  ،عێراقو  شەڕی ئێران
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 و ئیمکاناتی خۆیەوە هێرشێکی بەربڵوی هێنا بۆ سەر کوردستان بەتەواوی هێز

لە دا کە ئیسالم لە کوردستان یەوەبە بیانووی ئو  ەسمیڕ  بە شێوەیەکیو 

ی شەڕی کرد "ئیعالن"دژی گەلی کورد ، و غەریب ماوەتەوە خەتەر کەوتووە

 . بشکێنێ زگاریخوازانەی کوردستان تێکڕ بۆ ئەوەی بتوانێ بزووتنەوەی

کە لە هەلومەرجێکی ئاوادا خەڵکی  ییەو سروشتبنەڕەتی شتێکی زۆر 

 . بکات یلە خۆ داکۆکی  دستان تەنیا دەتوانێکور 

ی هەتاوی یانی 02/3/0٣19ۆژی ڕ  ی کوردستانی ئێراندێموکڕاتحیزبی 

 لە بەیاننامەیەکی، کرانی شەڕی ئێران و عێراق تەنیا دە ڕۆژ پاش دەست پێ

ەواکانی گەلی کورد ڕ  ەییداوای لە کۆماری ئیسالمی کرد کە داخوازدا ەسمیڕ 

و  ئەو هێزو  بووڵ بکا و کۆتایی بە شەڕی داسەپاوی کوردستان بێنێەق

ە یئیمکاناتەی کە بۆ سەرکوت کردنی خەباتی گەلی کورد خزاندوویەتی

 . تەرخان بکا بۆ دیفاع کردن لە سنوورەکانی ئێران، کوردستان

چارەسەر و  هینان بە شەڕی نێوخۆییکۆماری ئیسالمی لە جیاتی کۆتایی پێ

 کوردستانزیاتر پەرەی بە شەڕی  ،و عادڵنەی مەسەلەی کورد کردنی هێمنانە

مانای ئەو کارە ئەوە بوو کە سەرکوت کردنی . و زیاتر هیزی بۆ کۆ کردەوەدا 

اراستنی پگرینگترە لە  ،دابزووتنەوەی کوردستان لە نەزەر کۆماری ئیسالمی

بۆ  دێموکڕاسیژیکی حیزب ێلە بەر ئەوەی دروشمی سترات ؛وورەکانی وڵتسن

لە  دێموکڕاسیجێگیر بوونی  خودموختاری بۆ کوردستانە و لەڕاستیداو  ئێران

و ئەوەش  زامنی جێگیر بوون و پاراستنی خودموختاریی کوردستانە ،دائێران

اوی لەگەڵ فەلەسەفە و نێوەرۆکی کۆماری ئیسالمی و شتێکە کە بە تە

 . ەناتەبای

هەروەک لە پێشدا بە کورتی باس کرا بناغەی کۆماری ئیسالمی لەسەر 
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و لە بەینی  تۆریی مەزهەبی دامەزراوەو دیکتا ''ێقەف یالیەتیئەسڵی ''و

یانی . هەیە (معکوسپێچەوانە )نیسبەتی  ،دادێموکڕاسیو  دیکتاتۆری

لەبەین چوونی ئەوی و  جێگیربوونی هەرکام لەوانە بە مانای لەرزۆک بوون

 . استەڕ  تەواوی دیکەیە هەروەک پێچەوانەکەشی بە

و  هەژاری ئەگەرچی بۆ گەالنی ئێران مایەی ،عێراقو  شەڕی ئێران

ۆژەڕەشی بوو بەڵم بۆ کاربەدەستانی کۆماری ڕ  ئاوارەبوون وو  لێقەوماوی

 . مانەوەیان لەسەر حوکم بووو  مایەی نیعمەت ،ئیسالمی

ی ئیسالمی ئەو شەڕەیان کردە سەرپۆشێک بۆ تەواوی کاربەدەستانی کۆمار 

کۆمەڵیەتی کە بەشێکی و  فەرهەنگیو  کەموکووڕیی ئابووریو  گیروگرفت

 ئامرازیهەروەک شەڕیان کردە . زۆری بۆخۆیان بۆ گەالنی ئێرانیان پێکهێناوە

داسەپاندنی دیکتاتۆری لە سەرانسەری و  سەرکوت کردنی ئازادیخوازان

 . ئێراندا

و شەڕی  عێراق بوو بە هۆی ئەوە کە خەباتی گەلی کوردو  شەڕی ئێران

بە خەڵکی  ەقرهەجینایەتەکانی کۆماری ئیسالمی دو  زاڵمانەی کوردستان

 لە ژێر سێبەری ئەو شەڕەدا دەنگدانەوەیەکی کەمتریان لە ناوچەکانی، کورد

 . هەبێدا ادەی نێونەتەوەییڕ  لەو  دیکەی ئێران

ەست کۆماری ئیسالمی بە ئانق ،داعێراقو  ی شەڕی ئێرانسەردەملە 

و لەو نێوەدا خەسارەتێکی گەورەی  شەڕ ییسەرەککوردستانی کردە مەیدانی 

ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی ناوچە و  لە خەڵکی کوردستان کەوت ،ماڵی و گیانی

و پەڕەوازەی ئەو شوێنانە بوون کە تا ڕادەیەک لە  شەڕلێداروەکان ئاوارە

 . مەیدانی شەڕ دوور بوون
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کوردستانی  ،ئێران یانوی دیفاع کردن لە سنوورەکانیبە ب یکۆماری ئیسالم

کوو بە ڵتە کوردستان بەووەژاندڕ زۆریێزێکی و ه کردووەتەواوی میلیتاریزە  بە

 .خۆی بتوانێ بزووتنەوەی گەلی کورد تێکبشکێنێ خەیاڵی

 



 
 

  

 بزووتنەوەی کوردستانی ئێران و و عێراق ئێران ئاگربڕی -7

ی 02لە ڕێکەوتی  ،شووڕای ئەمنییەتی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان

گی پووشپەڕی ی مان09بەر بە نبەرا ،ی زایینی0963مانگی ژوئیەی ساڵی 

وڵتی ئەندام(  01بە تێکڕای دەنگ )هەر  ،ی هەتاوی0٣٦٦ساڵی 

پەسند کرد دا عێراقو  وەندی لەگەڵ شەڕی نێوان ئێرانەیبڕیارنامەیەکی لە پ

وا لە هەردوو لەو بڕیارانامەیەدا دا. کردووەنێوبانگی دەر  196کە بە بڕیارنامەی 

لە و  شەڕ بێنن ەۆتایی بکو  ابگەیەننڕ  ئاگربەسبەخێرایی وڵت کراوە کە 

 . خۆیان چارەسەر بکەن کانیییەناکۆک، ێگای وتووێژ کردنڕ 

 

 :71٥خاڵەکانی بڕیارنامەی 

 ە وەک یەکەم هەنگاو بۆ کۆتایی پێئەمنییەت بڕیار دەدا کی شووڕا -0

بەتەواوی و  ابگەیەننڕ  ئاگربەس ییبەخێراعێراق و  ئێران، هێنان بە شەڕ

هەرچی و  بێننپێ و هەودا کۆتایی  دەریاو  زەویچاالکیی نیزامیی خۆیان لە 

وە ییەکە لە باری نێونەتەوەی ەیسنوورانئەو هێزەکانی خۆیان بکێشنەوە  زووتر

 . بەڕەسمی ناسراون

ێکخراوی ڕ  لە سکرتێری گشتییداوا شووڕای ئەمنییەت  -0

 و ئاگربەس یپڕۆسەکا کە بۆ چاوەدێری کردنی نەتەوەیەکگرتووەکان دە

بنێرێ  یتیمێکی چاوەدێر  ،شەکشەی هێزەکان بۆ سنوورەکانیانپا ێکخستنیڕ 

 . اپۆرتی کاری خۆی بداتەوە بە سکرتێری گشتیڕ  و ئەو تیمە بۆ ناوچە

انسیۆنی ڤرەی ''کۆنێانە داوا دەکا کە بەگو لێبڕاو  تشووڕای ئەمنییە -٣
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بنێردرێنەوە و  دیلەکانی شەڕ ئازاد بکرێن ییبەخێرا پاش ئاگربەس ،''ڤێژێن

 . نی خۆیانوڵتا

عێراق دەکا کە بۆ بەڕێوەبردنی و  لە ئێرانداوا شووڕای ئەمنییەت  -٤

ێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ڕ  لەگەڵ سکرتێری گشتیی 196 بڕیارنامەی

رەیەکی شەرافەتمەندانە بۆ تەواوی اێگاچڕ  بۆ ئەوەی، هاوکاری بکەن

 . کانی نێوان دوو وڵت بدۆزرێتەوەییەناکۆک

لە تەواوی ئەندامانی دیکەی ڕێکخراوی  داوا ەتشووڕای ئەمنیی -1

کە  کردەوەیەک نەتەوەیەکگرتووەکان دەکا کە لە ئەنجامدانی هەر چەشنە

ێگا بۆ ڕ  ی ناکۆکیی نێوان ئەو دوو وڵتە خۆ بپارێزن تاناندببێتە هۆی پەرەئەست

 . هەموار بێت 196بەڕێوەبردنی بڕیارنامەی 

ێکخروای ڕ  گشتییلە سکرتێری داوا شووڕای ئەمنییەت  -٦

هەیئەتێکی  ،عێراقو  نانەتوەیەکگرتووەکان دەکا کە بە هاوکاریی ئێر 

 و بەرپرسی دەست پێ بێالیەن پێک بێنێ بۆ دیاری کردنی هێرشکار )متجاوز(

اپۆرتی کاری خۆی بداتەوە بە شووڕای ڕ  ئەو هەیئەتە دەبێ. کرانی شەڕ

 . ئەمنییەت

و پێویستیی  ڵیی ئەو شەڕەبە لەبەرچاوگرتنی خەسارەتی قورسی ما -3

شووڕای ئەمنییەت داوا لە سکرتێری ، کانییەوەیەهاوکاریی ڕێکخراوە نێونەت

کانی ئاوەدان کردنەوەی ییەگشتی دەکا کە بۆ بەراوەرد کردنی پیداویست

اپۆرتی کاری ڕ  ئەو هەیئەتە دەبێ. ک وڵت هەیئەتێک بنێرێ بۆ ناوچەو هەردو 

 . ای ئەمنییەتوە بداتەوە بە شووڕ یەخۆی لەو بارە

اوێژ کردن ڕ  لە سکرتێری گشتی دەکا کە بەداوا ی ئەمنییەت شووڕا -6

ە بکۆڵێتەوە کە بابەتانلەو  ،ڵتانی دیکەی ناوچەعێراق و و و  لەگەڵ ئێران
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 . دەبنە هۆی سەقامگیربوونی هێمنی لە ناوچەکەدا

جێبەجێ  کاتیری گشتی دەکا کە لە سکرتێداوا شووڕای ئەمنییەت  -9

ئەو خاڵنە بە  جێبەجێ بوونیچلۆنایەتیی  ،196مەی انخاڵەکانی بڕیار  بوونی

 . ابگەیەنێڕ  شووڕای ئەمنییەت

ئەگەر پێویست بێ شووڕای ئەمنییەت جارێکی دیکەش کۆ دەبێتەوە بۆ  -02

 . هەڵوێستی پێویست دەگرێ 196نامەی بڕیار بەڕێوەبردنی 

نی بڕیارنامەی کرد قەبووڵیی خۆی بۆ یحکوومەتی عێراق زۆر زوو ئامادە

دانەوەی وڵمو لە  دەیگنخاندبەڵم کۆماری ئیسالمی ، اگەیاندڕ  196

 . ئاشکرا خۆی دەپاراستو  جاریکیە

و پاش شکستی  196سەرەنجام پاش ساڵێک لە دەرچوونی بڕیارنامەی 

ی 03/٤/0٣٦3لە ڕێکەوتی دا پەیتاپەیتای هێزەکانی ئێران لە بەرەکانی شەڕ 

 . اگەیاندڕ  نامەکەبڕیار خۆی لەگەڵ  ییڕەزامەندهەتاوی ئێرانیش 

ۆژی ڕ  ی بە09/1/0٣٦3ۆژی ڕ  ڕەسمی شووڕای ئەمنییەت بە دوای ئەوەدا بە

 پێ یعێراق کۆتاییو  و بەو جۆرە شەڕی ماڵوێرانکەری ئێران اگەیاندڕ  ئاگربەس

 . هات

زیاتر لە دوو ساڵ ، هەروەک چاوەڕوان دەکرا ،اگەیاندنی ئاگربەسڕ  یابە دو 

 درێژەی هەبوو و لەودا عێراقو  ەڕ و نە سوڵح لە نێوان ئێرانحاڵەتی نە ش

 . بەڕێوە نەچوو 196نامەی بڕیار ماوەیەدا هیچ کام لە خاڵەکانی 

ڕەوتی و  بوو کە هەر دووک وڵت لەسەر شێوەڕواڵەت ئەوە  هۆیەکەی بە

 . هەبوو یانیناکۆکی خاڵەکانی بڕیارنامە بەڕێوەبردن

ەوتی ئاشت ڕ  و نە سوڵح هێنا و شەڕ ەتی نەبە حاڵ یۆتاییککوەیت  قەیرانی
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ی مانگی گەالوێژی 0٤ۆژی ڕ  .کرد خێراترلە نێوان ئەو دوو وڵتەدا بوونەوەی 

کە بۆ سەرکۆماری دا ی هەتاوی سەرکۆماری عێراق لە نامەیەک0٣٦9ساڵی 

 :ایگەیاند کەڕ  ادیۆی بەغداوە خوێندرایەوەڕ  ئێرانی نووسیبوو و مەتنی نامەکە لە

 ڕا هێزەکانی عێراق دەست دەکەن بە پاشەکشە0٦/1/٦9 هەینیژی ۆڕ  لە -ائ

 . و لە خاکی داگیرکراوی ئێران دەکشێنەوە

لە عێراق بەرەبەرە ئازاد  یەکانئێرانی دیلەڕا 0٦/1/٦9 هەینیی ژ ۆڕ  لە -ێب

 . کرێنەد

 . دەکا قەبووڵی ئەلجەزایر 0931 پێماننامەیعێراق  -ێج

لەبەر ئەوە بوو کە ئەو وڵتە بۆ  هەڵوێستی یەک الیەنەی عێراق زیاتر

پێویستی بەو هێزانە بوو ، کەنداوبەرەوڕوو بوون لەگەڵ وەزعی تازەی ناوچەی 

ئەو کارەش پیویستی بە و  عێراق جێگیر ببوونو  کە لە سنوورەکانی ئێران

نەهێشتنی حاڵەتی شەڕ و  ئیمتیازدان و نزیک بوونەوە لە کۆماری ئیسالمی

 . بوو

کۆماری ئیسالمی کە وەزعی دا یەک الیەنەی عێراق بە دوای هەڵوێستی

 یکردەوەیئامادەگیی خۆی بۆ  ،ناوچەی لە زۆر بارەوە بە قازانجی خۆی دەدی

 . اگەیاندڕ  196بڕیارنامەی  کردنی

پاشەکشەی ، بەشێک لە خاڵەکانی بڕیارنامە وەک ئاگربەستا ئێستا 

بوونەوەی  اساییئو  ئاڵوگۆڕی بەشی هەرە زۆری ئەسیرەکانی شەڕو  هێزەکان

بەڵم تا ئێستا دیاری ، ی دیپلۆماسیی نێوان دوو وڵت بەڕێوە چوونپەیوەندی

سوڵح  ێککەوتنیڕ  ی بڕیارنامە( یان بەستنی٦کار )خاڵی کردنی الیەنی هێرش

 . نییە بەدەستەوە

داوە  انوویڕ  داعێراقو  وەندیی ئێرانەیکە وابوو ئەو ئاڵوگۆڕانەی تا ئێستا لە پ
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کانی ییەو تەواوی ناکۆک )ترک مخاصمە(ی هەیە ڕاگرتنی شەڕ زیاتر حاڵەتی

 . هەروا بێ چارەسەر کران ماونەوە ،نێوان دوو وڵت کە شەڕی لەسەر ساز بوو

ەوێ هتازە نایانو  کردن ماندوو بوونڕ استە کە هەر دووک وڵت لە شەڕ  ئەوە

 ێگایڕ  کۆسپێکی زۆر لەسەرکەندو  ،دابەڵم لە هەمان کات، پێکەوە بەشەڕ بێن

 :ەیان پێ دەکرێماژ اگۆڕێدایە کە لێرەدا بە کورتی ئبەردەوام لەئاشتییەکی 

وە خۆی بە ڕێبەری ییەکۆماری ئیسالمی لە باری ئیدئۆلۆژیی مەزهەب -0

و ئیمکاناتەوە خەریکی  هەموو هێزبە و  ێتەواوی شیعەکانی جیهان دادەن

 حکوومەتەکانیان هاندانی شیعەکانی دەرەوەی ئێرانە بۆ ئەوەی دژیو  یارمەتی

ێگا بۆ پێکهاتنی ڕ  تا، دەسەڵتی سیاسی بەدەسەتەوە بگرنو  اپەڕنڕ 

بە سەرۆکایەتیی کۆماری ئیسالمی هەموار '' شیعە''کی گەورەی ییەئیمپراتۆر

یەوە ەوانگڕ  و لەو بۆچوون دروشمی ناردنە دەرەوەی شۆڕش هەر. بێت

ارەی خۆیان نەک ککاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی ئەو . ی گرتووەەسەرچاو 

بەڵکوو لەو باوەڕەدان  ،دەستێوەردان لە کاروباری وڵتانی دیکە نازانن هەر بە

 . واجبی سەرشانیانەو  کە ئەو کارە ئەرکی شەرعی

هۆی  بووەتەوە ییەبەڕێوەبردنی ئەو سیاسەتە لەالیەن کۆماری ئیسالم

 ەک بەتایبەت عێراق، نیگەرانیی تەواوی ئەو وڵتانەی کە شیعەیان هەیە

 یەکانییسەرەکزیارەتگا و  مەزهەبن بەشێکی زۆر لە خەڵکەکەی شیعە

 . شیعەکان لە خاکی ئەو وڵتەدا هەڵکەوتوون

عێراق بەو زووانە و  ساڵەی نێوان ئێران 6سەختی شەڕی و  برینی قووڵ -0

 کۆمەڵیەتیی ئەو شەڕە لەسەرو  ئابووریو  سیاو ئاساری سی ساڕێژ نابێتەوە

و  عێراق شوێنی نالەباری داناوەو  نی گەالنی ئێرانایی ژتەواوی الیەنەکان
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کە ئەو وەزعە لەسەر هەڵوێستی سیاسیی حکوومەتەکانی نییە  گومان لەوەدا

 . ئەو دوو وڵتەش شوێن دادەنێ

ەوێ هیان نایانو  بەشێک لە دیلەکانی شەڕ بەهۆی جۆراوجۆر ناتوانن -٣

پێکهاتنی و  اوەی ئاڵۆزیئەو وەزعە دەبێتە سەرچ. بگەڕێنەوە وڵتی خۆیان

 . گیروگرفت لە نێوان دوو وڵتدا

و ئاشبەتاڵی شۆڕشی کوردستانی  ی ئەلجەزایر0931ساڵی  رێککەوتنی

ئێستاش . شوێنەوارێکی زۆر نالەباری لەسەر خەڵکی کوردستان داناوە ،عێراق

ئاشت بوونەوەیان دێتە و  عێراقو  هەر کات باسی نزیک بوونەوەی ئێران

 . '' دەبنەوەوێنائەلجەزایر و ئاشبەتاڵ '' ێککەوتنیڕ  ەجێبتدەس ،گۆڕێ

دووبارە پرسیارێک  ،عێراقو  ی نێوان ئێرانپەیوەندیبەدوای ئاڵوگۆڕی تازەی 

دا ئێرانو  دێتە گۆڕێ ئەویش ئەوەیە کە کۆتایی پێ هاتنی شەڕ لە نێوان عێراق

ادەیەک شوێن لەسەر بزووتنەوەی ڕ  تا چو  و ئاشت بوونەوەیان چۆن

 ؟ردستانی ئێران دادەنێکو 

ە ماژ اپێویستە ئ ،ئەو پرسیارە بدرێتەوەی وڵموونتر ڕ  بۆ ئەوەی هەرچی باشترو

و  ی بزووتنەوەی کوردستان"جەبهە یپشت"وی ابە مەسەلەیەک بکەین بە ن

و  و هەڵسەنگاندن ئەلجەزایر ێککەوتنیڕ  پاشان ئاوڕێک بدەینەوە بۆ سەر

و  شۆڕشی کوردستانی عێراقبەراوەرد کردنی هەلومەرجی ئەو کاتی 

 . هەلومەرجی ئێستای بزووتنەوەی کوردستانی ئێران

 

 :جەبهە یپشت

، انە بەتایبەت ئەگەر چەکدارانە بێهەموو بزووتنەوەیەکی ئازادیخواز 

ادەیەک دوور لە بەرەکانی ڕ و شوێنێکی ئەمین و تا  پێویستی بە پشتی جەبهە
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زووتنەوە بتوانێ بەشێک لە سەرکردایەتیی بدا تی پێویستاکشەڕ هەیە کە لە 

ازانەی زگاریخو ڕ بۆ نموونە بزووتنەوەی. دامودەزگاکانی شۆڕشی لێ دامەزرێنێ

ک ڵسووریا وەک پشتی جەبهە کەو  بنانلو، فەلەستین لە وڵتی توونس

حرا'' لە ژێردەستی سەوەردەگرێ یان بزووتنەوەی پولیساریو کە بۆ ئازادیی ''

اکی ئەلجەزایر وەک پشتی جەبهە لە خ، تب'' خەبات دەکایغرەدەوڵەتی ''م

 . ک وەردەگرێڵکە

دا دابەش کرانی کوردستان لە نێوان چەندین دەوڵەتو  وەزعی جوغرافیایی

 خەباتیدا حاڵەتێکی وای پێکهێناوە کە ئەگەر لە بەشێک لە کوردستان

بە ناچار دەبێ لە دا تایبەتو  بێ لە کاتی سەخت زگاریخوازانە لە گۆڕێداڕ

وەک ، کەی کوردستان کە لە ژێر دەسەڵتی دەوڵەتێکی دیکەدایەبەشێکی دی

ی نێوان ئەو پەیوەندیلێرەدایە کە چلۆنایەتیی . پشتی جەبهە کەڵک وەربگرێ

کە نییە  گومان لەوەدا. دەوڵەتانە لەسەر بزووتنەوەی کوردستان شوێن دادەنێ

شوێندانانە ووتر بێت ئەو شتو پێگەی تنەوەی کوردستان وشیارترهەر ئەندازە بزوو 

 .کەمڕەنگتر دەبێتەوە



 

 

 ئەلجەزایری ێککەوتنڕ  .٦

ەلجەزایر ی ئێککەوتنڕ  هاتنیپێک بەستێنیاداریی هەرچی زیاتر لەسەر بۆ ئاگ

 . عێراق پێویستەو  ی نێوان ئێرانپەیوەندیەوتی ڕ  ئاوڕدانەوەیەک بۆ سەر

 .و نشێوی زۆری بەخۆیەوە دیوە پیوەندیی نێوان ئەو دوو وڵتە هەوراز

و ڕۆژێکیش  (ۆنتێس یپەیمان، ئابادعدەس)هاوپەیمانی و  ێک دۆستایەتیۆژ ڕ 

 یو ئیمزا کردن بوونەوەو شەڕی بەربڵو و پاشان ئاشت  دندووکەەشەڕ 

 . ڕێککەوتنی ئاشتی

 لە. لەمێژینەی هەیە مێژوویەکیی نێوان ئەو دوو وڵتە سنووری یناکۆکی

ی ٤بەر بە نبەرا ،ی هەتاوی0٣0٦ی مانگی پووشپەڕی ساڵی 0٣ێکەوتی ڕ 

 ،داەزاشاڕ  حکوومەتی لە سەردەمیو  ی زایینی09٣3مانگی ژووئیەی ساڵی 

و بە گوێرەی ئەو  ئیمزا کرادا عێراقو  پەیمانێکی سنووری لە نێوان ئێران

 . ت''ی ''شط العرب'' کەوتە دەست عێراقیە''حاکمیو  ئیدارە کردن ،پەیمانە

جەی ئێران خەرجی بەهێز زۆربەی بوود ،داشا ڕەزالە سەردەمی محەممەد 

بوو بە گەورەترین هێزی نیزامیی  بەجۆرێک کە ئێران ،دەکرا سپاکردنی 

لەو سەروبەندەدا بوو کە شا سەر لە نوێ مەسەلەی ''شط . اوچەی خەلیجن

 ،سنووریی ''شط العرب'' داوای کرد کە خەتیو  وە گۆڕێیەالعرب''ی هێنا

 .ی ئاو )خط القو( بێتخاڵقووڵترین 

 بوو و و بەربڵو لەگۆڕێدا دا لە کوردستانی عێراق شۆڕشێکی گەورەلەو کاتە

ێبەرایەتیی بزووتنەوە بە ناچار لە خاکی کوردستانی ئێران وەک پشتی جەبهە ڕ 

و خەڵکی  منداڵی کادرو پێشمەرگەو  ژمارەیەکی زۆر ژنو  کەڵکی وەردەگرت
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 دەرفەت ەشای ئێران ئەو هەلومەرجەی ب. ئاسایی هاتبوونە کوردستانی ئێران

. بە یارمەتیدانی شۆڕشی کوردستانی عێراق بەڕواڵەت دەستی کردو  زانی

 :مەبەستی شا ئەوە بوو کە بە تیرێک دوو نیشان بشکێنێ

بۆ ئەوەی هەم پێشی  یشۆڕشی کوردستانی عێراق بخاتە ژێر چاوەدێر  -ائ

هەم هەر کات ویستی بتوانێ و  خەباتی گەلی کورد لە کوردستانی ئێران بگرێ

 . کوردستانی عێراق بدات ەڕا خەنجەر لە شۆڕشیپشتەو  لە

و فشار هێنان بۆ سەر  داو سەو سات ئامرازێکیئەو کارە بکات بە  -ێب

حکوومەتی عێراق بۆ ئەستاندنەوەی نیوەی ''شط العرب'' کە لە زەمانی باوکی 

 . درابوو بە عێراقدا شا

تەویەخە حکوومەتی عێراقیش کە لەمێژ بوو لەگەڵ شۆڕشی کوردستان دەس

سیاسەتی نزیک بوونەوەی  ،بە مەبەستی زاڵ بوون بەسەر ئەو شۆڕشەدا ،بوو

وڵتانی ئەندامی ئۆپێک لە  سەرانیکۆبوونەوەی . لەگەڵ ئێران گرتە پێش

یە پێش کە ائەو فرسەتەی هێندا ی زایینی0931پێتەختی ''ئەلجەزایر'' لە ساڵی 

 بەو  ەو کاتی عیراقجێگری سەرکۆماری ئ ،حوسێندام سەشای ئێران لەگەڵ 

و دەست  کۆ ببنەوە ،''هەواری بومدین'' ،سەرکۆماری ئەلجەزایر وانیینێوبژی

 . بکەن بە وتووێژ کردن

بوو کە بە  ێککەوتنێکڕ  وپێکەوتنە ئیمزا کردنیو چا ئاکامی ئەو کۆبوونەوە

ی ئەلجەزایر بریتی بوو ێککەوتنڕ  .کردووەایر نێوبانگی دەر ئەلجەز  ڕێککەوتنی

ئەو  ییەک پاشکۆ کە لە کۆتاییو  پرۆتۆکۆل ٣ماددە و  6و  ێشەکیلە یەک پ

ی بە مەسەلەی پەیوەندی( کە ٣کە )پرۆتۆکۆل ێککەوتنەڕ  بەشە لە وکتێبەدا ئە

وەک پاشکۆ دەخەمە  ،عێراقەوە هەیەو  و ئەمنییەتی سنووریی ئێران کورد
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 . خوێنەرە بەڕێزەکان بەرچاوی

لە ی کرد کە خەتی سنووری قەبووڵق عێرا ،ی ئەلجەزایرێککەوتنڕ  بە گوێرەی

بەو جۆرە نیوەی ''شط العرب'' دراوە و  ی ئاو بێخاڵقووڵترین  ،''شط العرب''دا

کی ییەبەردا ئێرانیش پێشی گەیشتنی هەر چەشنە یارمەتنلە بەراو  بە ئێران

سنوورەکانی خۆشی لەسەر ئەو و  دەرەوەی لە شۆڕشی کوردستانی عێراق گرت

 . شۆڕشە بەست

 و ی ئەو وەزعە بوو بە هۆی شکستی شۆڕشی کوردستانی عێراقئاکام

''ی نێوان قوربانی چیقۆ شۆڕشی کورد بوو بە '' بەو جۆرە. اگەیاندنی ئاشبەتاڵڕ 

 . عێراقو  ئێران

دا لە وتووێژێکی چاپەمەنی ،شا کە سەرمەستی ئەو سەرکەوتنە گەورەیە بوو

 و کورد دەربڕی دوژمنایەتیی خۆی سەبارەت بە گەلیو  قڕ  جارێکی دیکە

و هەڵوێستی هەموو  ئەوە قسە. ایگەیاند کە ''ئەو شتەی کە دەبوایە ببێ بوو''ڕ 

خەباتی و  زۆردارانی جیهانە کە چاوی دیتنی ئازادیو  چەوسێنەران

هەڵوێستی و  و بۆچوون بەڵم قسە. نییە ئازادیخوازانەی گەالنی ژێردەستەیان

و پێشکەوتنی کۆمەڵی  ئازادیخوازەوتی خەباتی گەالنی ڕ و  دیکتاتۆران شتێکە

 . ئینسانی شتێکی دیکەیە

 ییجیهان بە چاوی خۆیان دیتیان کە کۆشکی زۆردارو  گەالنی ئێران

و  شا ڕۆیشت. ووخا و ئەو شتەی کە دەبوایە ببێ بووڕ شا'' تێک مەڕەزامە''مح

 . و خەباتەکەی بەتینتر لە جاران ماوەتەوە گەلی کورد

و  دەمانەوێ بە هەڵسەنگاندن ،کردنەوەیە وونڕ  و ئێستا پاش ئەو باس

و دەستنیشان کردنی  ئێستاو  بەراوەرد کردنی هەلومەرجی ئەو کات

و  )سوڵحی ئێران ێڕ هێنراگۆئەو پرسیارەی کە لە پێشدا ی وڵم ،کانییەجیاواز
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ادەیەک شوێن لەسەر بزووتنەوەی کوردستانی ئێران ڕ  تا چو  عێراق چۆن

 :( بدەینەوە؟ دادەنێ

کی ییەێبەرایەتڕ  ەرایەتیی شۆڕشی ئەو کاتی کوردستانی عێراق زیاترێبڕ  -0

، درێژەدان بە خەبات یان ئاشبەتاڵو  و سوڵح استیدا شەڕڕ  تاکەکەسی بوو و لە

هەبوو و  یەوەبڕیاری مەرحوومی مەال مستەفا بارزانیو  بە هەڵوێست پیوەندیی

سی بوو تا ایشکستی شۆڕشی کوردستانی عێراق زیاتر شکستی سدا لە واقیع

ێبەرایەتیی بزووتنەوەی ئێستای کوردستانی ڕ  لە حاڵێکدا. شکستی نیزامی

هەڵەی  بەتایبەتیدا ەرایەتیی بەکۆمەڵێبڕ  و لە بەکۆمەڵە کیییەێبەرایەتڕ  ئێران

 . سیاسی زۆر کەمتر دێتە پێش

 نیزامی دەرەبەگایەتی ،دالە سەردەمی شۆڕشی ئەو کاتی کوردستانی عێراق -0

و ئەو وەزعە کۆسپێکی  ر بەهێز بوو )ئێستاش هەر زۆر بەهێزە(عەشیرەیی زۆ و 

ی ئێستا نیزام ،لە کوردستانی ئێراندا کێگای شۆڕش لە حاڵێڕ  گەورە بوو لەسەر

بزووتنەوەی  ێبەرایەتییڕ  و باوی نەماوەو  تواناعەشیرەیی و  دەرەبەگایەتی

 دەرەتانی بووبێ بۆو  ئیمکان ئەو جێگایەی کەکوردستانی ئێران تا 

 . خاشەبڕ کردنی ئەو نیزامە تێکۆشاوەو  شکاندنتێک

 کوردستانی عێراق خەباتی تەنیا لە ،ئەلجەزایردا ڕێککەوتنیلە سەردەمی  -٣

اڵێکدا ئێستا لە کوردستانی بوو لە ح وازنە بە شێوەی بەربڵو لە گۆڕێدازگاریخڕ

 ،انو بێجگە لە شۆڕشی کوردست لە گۆڕێدایە شۆڕش، تورکیاداو  عێراق، ئێران

 نو تێکۆشان زۆر خەریکی کارو  ئۆپۆزیسیۆنی سەرانسەریی ئەو وڵتانەش کەم

و  نناکرێ لەبەرچاو نەگیرێدا ی نێوان دوو وڵتپەیوەندیکە لە ڕەوتی ئاڵوگۆڕی 

 . نبەحیساب نەیە
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و  ناوچە ئاستی کورد بە گشتی زیاتر لە جاران لە دۆزیئێستا  -٤

و خەریکە دەبێتە وەزنەیەکی گەورە لە  وەو دەنگی داوەتە ناسراوەدا نێونەتەوەیی

و دەوڵەتەکانی ناوچە دا دیپلۆماسیی نێونەتەوەییو  یەکانسیاسی ''هاوکێشە''

کی بابەتێی کوردستان دۆز کە  یردوو و بە بیانووی ئەوەابڕ  ناتوانن وەک

بیروڕای گشتیی نێونەتەوەیی دا لە سەرکوت کردنی گەلی کورد ،ییەنێوخۆی

 . لەبەرچاو نەگرن

ینامیزمە دو تا ئەو  دینامیزمی تایبەتی خۆی هەیە ،بزووتنەوەی کوردستان -1

لەگەڵ  ،بزووتنەوەی کوردستان. وەی کوردستانیش هەر دەمێنێەبزووتن ،بمێنێ

عێراق نەهاتۆتە گۆڕێ تا بە کۆتایی پێ هاتنی ئەو شەڕە و  شەڕی ئێران

 . پێ بێ یئەویش کۆتایی

سوڵح ، انەی کە باس کرانییاستڕ  ئەورچاو گرتنی تەواوی ەلەب کەوابوو بە

عێراق ناتوانێ ئەو شوێنە لەسەر جووڵنەوەی و  یان ئاشت بوونەوەی ئێران

 یتانی عێراقی ئەلجەزایر لەسەر شۆڕشی کوردسڕێککەوتنکوردستان دابنێ کە 

 . دانا

و  شیرینو  بزووتنەوەی ئێستای کوردستان بە کۆڵەبارێک لە تاقیکاریی تاڵ

توانای ئەوەی هەیە کە  ،ئوسوولیو  استڕ  لە سیاسەتێکی بە پەیڕەوی کردن

ێک بخا و بەگوێرەی ڕ  نالەبارداو  تخەسخۆی لەگەڵ هەموو هەلومەرجێکی 

و  سەنگو  و گونجاوی خەبات بەکار بێنێ شیوەکانی جۆراوجۆر ،بارودۆخی تازە

بەو جۆرە دەتوانین دڵنیا بین کە جارێکی دیکە شۆڕشی . سووکیان بکات

و  و کاروانی خەبات تا سەرکەوتن بەخۆیەوە نابینێتەوەئاشبەتاڵ کوردستان 

ڕاوەستان بەرەوپێش  بێ ،انجە لەمێژینەکانی گەلی کورددابین کردنی ئام

 . دەڕوات
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 :ەوتنی ئەلجەزایرەکئەمەی خوارەوە دەقی وەرگێردراوی ڕێ



  030فەسڵی پێنجەم 

 

 

 ی ئەلجەزایرڕێککەوتن

 ٣پرۆتۆکۆلی 

 ئێران و عێراقسەبارەت بە ئەمنییەت لە سنووری نێوان 

ی مانگی مارسی  ٦ێکەوتی ڕ  ،ئەلجەزایر ێککەوتنیڕ  بە گوێرەی بڕیاراتی

و  دووالیەنە باوەڕیو  هێنانی هاوکاریی نیزیکبۆ پێک ،ی زایینی0931ساڵی 

و  سنووری هاوبەشی نێوانی دوو وڵت یدابین کردنی ئەمنییەت لە درێژایی

ی پێ هێنان بە هەر ی کۆتایو کاریگەر بە مەبەست ی وردڵبەڕێوەبردنی کۆنترۆ 

و پێشگیری کردن لە هەر چەشنە کردەوەیەکی  ئاژاوەگێڕانە دزەیەکیچەشنە 

و  کردنی قاچاخی لە سنووری هاوبەش بۆ ئاژاوەنانەوە هاتوچۆنفووزی یان 

ی 01ێکەوتی ڕ  شۆڕش و بە لەبەرچاوگرتنی پرۆتۆکۆلیو  سەربزێوی کردن

کاروباری کۆبوونەوەی وەزیرانی  پرۆتۆکۆلیو  لە تاران 0931ی مانگی مارس

 پرۆتۆکۆلیو  لە بەغدا 0931ی ئاوریلی ساڵی گنی ما02ێکەوتی ڕ  ،دەرەوە

ی مانگی مای ساڵی 02ێکەوتی ڕ  کۆبوونەوەی وەزیرانی کاروباری دەرەوە

 خوارەوە بنەماکانیلەسەر  ێککەوتنڕ  هەر دووک الیەنی، لە ئەلجەزایر 0931

 :ێک کەوتنڕ 

 0ماددەی 

 کەسانیسەبارەت بە هاتوچۆ کردنی  ،ێککەوتنڕ  الیەنی هەردووک -0

و سەربزێوی  ڕانەئاژاوەگێڕ کە تێدەکۆشن بۆ بەڕێوەبردنی کردەوەی ئاژاوەگێ

ئاڵوگۆڕ  زانیاریی خۆیان ،وڵتە ێک لەو دووبکەنە نێو یەک دزە ،شۆڕشو  کردن

 . دەکەن

ەی لە بار  ی پێشگرتنپێویست ایڕێگ ،ێککەوتنڕ  هەردووک الیەنی -0
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، ی ئەو ماددەیە دەیانگرێتەوەخاڵی یەککەسانێک کە بابەتی هاتوچۆکردنی 

 ئەو یتاکەکەسی یزانیاری بەخێراییهەردوو ال . و بەکاری دێنن وەدەدۆزنە

تێکۆشانێک بۆ و  ئاشکرایە کە هەموو هەوڵو  ادەگەیەننڕ  ە بە یەکترکەسان

بەکار انە کەسنەی ئەو ائەنجامدانی کردەوەی ئاژاوەگێڕ  هپێشگیری کردن ل

 . دەبەن

خاکی یەکێک لە  کە لە نێودا کەسانێکلە بارەی  هەڵسوکەوتەعەینی ئەو 

گێڕانە یان ەئەوەی کردەوەی ئاژاو کۆ ببنەوە بۆ  ێککەوتنڕ  دوو الیەنی

 . بەڕێوە دەچێ، کاری لەسەر خاکی الیەنەکەی دیکە ئەنجام بدەنپراخ

 0ماددەی 

)ذیصالح(ی  خاوەن بڕیار نیهەمەالیەنەی کاربەدەستا ییەئەو هاوکار -0

 پێشگیری کردن لەو  سنوورەکان کە بۆ بەستنی ێککەوتنڕ  هەردووک الیەنی

یی ادەی کاربەدەستانی سنوورڕ  لە، ەو ی ئاژاوەگێڕ پێک هاتو دزەکردنی کەسان

و  یانی وەزیرانی بەرگری ،دەی بەرپرساناڕ  تا سەرەوەترین ،هەردووک الدا

 . بێتەوەدرێژ دەکاروباری نێۆخۆ و دەرەوە 

ئاژاوەگێڕ کەڵکیان  کەسانی، کە ئیمکانی هەیە یانەیئەو ڕێگا -٣ی ەمادد

 :بەشێوەی خوارەوە دیاری دەکرێن ،لێ وەربگرن

 . باکوورکانی ییەناوچە سنوور -0

و  ''قینەو عێراق تا ''خان اتورکی، ێکەڵوبوونی سنووری ئێرانلە نوختەی ت

 . نوختە 00: یرین(ش یر ەسق کردنیحیساب  شیرین'' )بە یر ەس''ق

 . باشوورناوچەی سنووریی  -0

شیرین( تا  یر ەسبێ حیساب کردنی ق)رین شی یر ەسقین و قەلە خان
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 . نوختە 03عێراق و  ئاخرین نوختەی سنووریی ئێران

 . ەدا دیاری کراونێککەوتنڕ  ی ئەوهاوپێچوە لە ەەکانی سەر ییزێگا نفوو ڕ  -٣

کۆنترۆڵ و  و بەستن ببیندرێتەوەا ددیکە کە لە دوایی دزەی ێگایەکیڕ  هەر -٤

ێگا دیاری کراوانەی سەرەوە بە حیساب ڕ  بەشێک لەوبە ، کردنی پێویست بێ

 . دێت

بێجگە لە وانەی کە ئێستا لە کۆنترۆڵی  ،کانییەسنوورێگا ڕ  تەواوی -1

 . یەک قەدەغە دەبنهاتوچۆبۆ هەر چەشنە ، کاربەدەستانی گومرکدان

ی هەموو الیەنەی نێوان دوو پەیوەندیتاندنی رچاو گرتنی پەرەئەسبە لەبە -٦

وەی کەوتوون لەسەر ئە ێکڕ  ،ێککەوتنڕ  هەردووک الیەنی، وڵتی درواسێ

ێگای دیکەش بکەوێتە ژێر ڕ ، هەردووک ال یڕەزامەندیکە لە داهاتوودا بە 

 . کۆنترۆڵی کاربەدەستانی گومرک

 ٤ماددەی 

 دابین کردنی بەستنکە بۆ  بەڵێن دەدەن ،ێککەوتنڕ  هەر دووک الیەنی -0

ماددیی و  یمرۆڤمرازی الە ئ، ەری سنوورەکانکۆنترۆڵ کردنێکی کاریگو 

و  کردن هاتوچۆهەر چەشنە  بەجۆرێک کە لە. پێویست کەڵک وەربگرن

دا لە سەرەوە ٣ئاژاوەگێڕ لەو ڕێگایانەی کە لە ماددەی  کەسانی دزەکردنی

 . پێشگیری بکرێ، باس کران

بۆیان  شارەزایانی وەدەست کەوتوو لەو بارەیەدا پێی ئەزموون ەگەر بەئ -0

لە کۆبوونەوەی مانگانەی ، گرینگ هەڵێندرێتەوە هەنگاویدەرکەوت کە دەبێ 

ێگای ڕ  کاربەدەستانی سنووریی دوو وڵت یان هەر کات پێویست بوو لە

ئاکام و سوورەت . ئەو کارە دەدرێ تەرتیبی، کۆبوونەوەی کاربەدەستانی نێوبراو

وەی هەر ەدەدرێ بە کاربەدەستانی سەر  ،بوونەوەکانی سەرەوەجەلەسەی کۆ
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ێوان نەزەر لە نو  بۆچوون یو ئەگەر ناکۆکی ێککەوتنڕ  دووک الیەنی

بەغدا  ەل ،پەیوەندیدارسەرۆکەکانی ئیداراتی ، هاتپێکدا کاربەدەستانی سنووری

ی و ئاکام یان لە تاران کۆ دەبنەوە تا بۆچوونەکانی خۆیان لێک نزیک بکەنەوە

 . دەنووسنپرۆتۆکۆلێکدا نی خۆیان لە کۆبوونەوەکا

 1ماددەی 

 کاربەدەستانیڕادەستی  کراودەستبەسەر ئاژاوەگێڕی  کەسانی -0

 دالە وڵتی ئەوان دەستبەسەرکردنەکەەوە کە نئەو الیەنە دەدرێ یبڕیاربەدەست

 . بەڕێوە دەچێتدا لە بارەی ئەوانیاسا  و راوەک

کەسانی کە دژی  هەنگاوانەیئەو  ێککەوتنڕ  هەردووک الیەنی -0

 . ادەگەیەننڕ  بە الیەنەکەی دیکە ،سەرەوە ئەنجامیان داوە یو دەستبەسەرکرا

ئەو  یبەخێرای ،ی هەڵتوو لە سنوور تێپەڕنئاژاوەگێڕ کەسانی ئەگەر  -٣

ئەو و  ادەگەیەندرێڕ  مەسەلەیە بە کاربەدەستانی وڵتەکەی دیکە

 دەستبەسەرکردنیبۆ هاسان کردنی  ی پێویستهەنگاوێککاربەدەستانە هەموو 

 . ئەنجام دەدەن کەسانەئەو 

 ٦ماددەی

ئیمکانی ، ێککەوتنڕ  ەزامەندیی هەردووک الیەنیڕ  بە ،ئەگەر پیویست بێ

چەند ، ئاژاوەگێڕ کەسانیردن لە وەدیهاتنی ئامانجی هەیە کە بۆ پێشگیری ک

 . ابگەیەندرێڕ  "قەدەغەکراووەک " ناوچەیەک 

 3ماددەی 

و بە قازانجی  کی دووالیەنەییەپەرەپێدانی هاوکارو  کردنبۆ دابین 

 ەیەکی تێکەڵوی دایمی پێکدێ کە بریتی دەبێ لکۆمیتە، هەردووک ال
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نوێنەرانی وەزارەتی کاروباری دەرەوەی هەردووک و  سەرۆکی ئیداراتی سنووری

( کۆ ینییزاجار )سەری هەر نیوەی ساڵی  یە ساڵنە دووکۆمیتەئەو . وڵت

 سەرەڕای ئەوەش بەگوێرەی داوای هەرکام لە دوو الیەنی. دەبنەوە

و  بۆ لێکۆڵینەوە ێکبخرێتڕ  لەناکاوکانی هەیە کە کۆبوونەوەی ئیم، ێککەوتنڕ 

کۆنترۆڵ کردنی و  مەعنەوی بۆ بەستنو  کەڵک وەرگرتن لە ئەمرازی ماددی

بینی کراو لەو شدروستی ئوسوولی هاوکاریی پێو بەڕێوەبردنی  سنوور

 . ەداپرۆتۆکۆڵ

 6ماددەی 

، کۆنترۆڵ کردنی سنوورەوە هەیەو  ی بە بەستنپەیوەندیکە  لەئەو پرۆتۆکۆ 

عێراق سەبارەت بە و  کانی نێوان ئێرانییەێککەوتنە تایبەتڕ  بۆ کێشەیەک

لەوەڕاندنی مەڕوماڵت )تعلیف احشام( یان سەبارەت بە و  ئاژەڵداری

 . ناهێنێتە پێش یەکانە سنووری"رێمیسۆ ک"

 9ماددەی 

و  "العربشط"بۆ دابین کردنی ئەمنییەت لە سنووری هاوبەشی چۆمی لە 

 هەردوو الیەنی، ال ی ئاژاوەگێڕ لە هەردووککەسان پێشگیری کردن لە نفووزی

ێگای پێکهێنانی ڕ  ەبەتایبەت ل، ویست دەگرنێهەڵوێستی پ ،ێککەوتنڕ 

 . تەیار یبنکەی چاوەدێری

 0931ی ژوئەنی 0٣بەغدا 

 وەی ئێرانەوەزیری کاروباری دەر  ،ریەتبەلعەباسعلی خەع

 وەزیری کاروباری دەرەوەی عێراق ،مادیەسەعدوون ح

 

ئەندامی شووڕای  ،قەیتفلو زیز بو ەعولبدەع ێزڕ بە یبەشداریە بە لۆتۆکۆ ڕ ئەو پ
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 . وەی ئەلجەزایر ئیمزا کراەئینقالب و وەزیری کاروباری دەر 



 

 

 :ی شەشەمڵفەس

 خەباتی ئێمەمافی مرۆڤ و 





 

 

 

 

 

 

 ی مرۆڤماف

و  ویست. دەژیدا و لە نێو کۆمەڵ ییەکۆمەڵیەت بوونەوەرێکیمرۆڤ 

هەموو و  زیاتر وەکوو یەک دەچندا ئینسانەکان لە نێو کۆمەڵ یداخوازی

لێرەدایە . نژیانێکی باشتر بۆ خۆیانو  خوازیاری قازانج ،ئینسانەکان کەم و زۆر

بۆیە . دێتە گۆڕێ جقازان یهاودژایەتیو  ناکۆکیدا کۆمەڵ تاکیکە لە نێوان 

ی پەیوەندی ڕێکخستنیو قانوونێکی بۆ  ستە قاعیدەیەک پێویکۆمەڵگاهەموو 

هەبێ و پێویستە چوارچیوە و  کۆمەڵگاو  تاکی پەیوەندیو  لەگەڵ یەکتر تاک

 . دیار بێدا ئەرکی هەر فەردێک لە نێو کۆمەڵو  سنووری ماف

ە کە حەق وایە هەی ییبنەڕەتمافی  ێککۆمەڵ ،گاداینسان لەنێو کۆمەڵئ

و  ەگوێرەی نەزەرب ،سەرچاوەی ئەو مافانە. بپارێزن ەتەکان ئەو مافانەدەوڵ

 :قووقی جۆراوجۆرن وەکحزانستی  بۆچوونی زانایانی

 قانوون -0

 مەزهەبو  دین -0

 عەقل -٣

 ووناکبیرانڕ  و و بۆچوونی زانایان نەزەر -٤

 و کراون باسدا رۆڤیترینی ئەو مافانە لە بەیاننامەی جیهانیی مافی مبنەڕەت
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و  ئەساس وەک ییەکتێبەدا ئەو بەیاننامە جیهان مئێمە لە. اگەیەندراونڕ 

ە ماددەکانی وەک بەڵگەیەکی لو  دەکەین لێ ومەبنای باسەکەمان چا

پەسند و  تەکووزە بە کورتەمێژووی اماژ لێرەدا ئ. کەڵک وەردەگرین و سەلمێندرا

 . کرانی ئەو بەیاننامەیە بە پێویست دەزانم

 :هەیە بەم چەشنە یبەشی سەرەکی ٦کخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان رێ

 ای ئابووریوڕ شو  -٣ای ئەمنییەت وڕ شو  -0کۆڕی گشتی )مجمع عمومی(  -0

 -٦ داد ینێودەوڵەتیدیوانی  -1ت'' یەمیوو یەی ''قشووڕا -٤کۆمەڵیەتی و 

 . دەبیرخانە

ن''ی ساڵی ەئی مانگی ''ژو 00کۆمەڵیەتی لە ڕێکەوتی و  ی ئابووریشووڕا

ی بە ناوی ککۆمیسۆنێ، دان بەسەر مافی مرۆڤشتبۆ پێڕاگەیدا یینیی زا09٤٦

ئەرکی ئەو کۆمیسیۆنە بەو شێوەیە دیاری  .پێکهێنا ی مافی مرۆڤ''کۆمیسیۆن''

 :کراوە

 . بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ ڕێکخستنیو  ندئامادە کر  -0

و  دار بە مافپەیوەندی ییەیمانهاوپو بەڵێننامە ، ئامادە کردنی بەیاننامە -0

 . ئازادیی ئینسان

 . کانییەپشتیوانی کردن لە کەمایەتە -٣

 . مەزهەبو  زمان، زایەند، ەگەزڕ  بۆ البردنی جیاوازیی خەباتو  تێکۆشان -٤

تووەکان لەسەر پێشنیاری ێکخراوی نەتەوەیەکگر ڕ  کۆڕی گشتیی

ی 09٤6ساڵی  ی مانگی دیسامبری02ێکەوتی ڕ  مافی مرۆڤ لە کۆمیسیۆنی

 ،دای هەتاوی0٣06ی مانگی سەرماوەزی ساڵی 09بەری نبەرا ،زایینی

 . بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤی پەسند کرد
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لە . ماددە ٣2و  هاتووە لە سەرەتایەکپێک ،ەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤب

 :دەستە دابەش بکرێن ٣بارەی نێوەرۆکەوە دەکرێ ئەو ماددانە بە 

 ن؛تاک ینی''ەدەم مافی'' و ماددانە دەگرێتەوە کەەم ئەدەستەی یەک: ئەلف

، مافی ئازادیی بیرو باوەڕ، مافی ئەمنییەت، مافی ئازادی، مافی ژیان: وەک

مافی ، مافی ئازادیی پێکهێنانی بنەماڵە، مافی ئازادیی بەیان، مافی مەزهەب

 . . .  ''مالکیت'' و

یان بە مافی ندیپەیوەدەستەی دووهەم ئەو خاڵنە دەگرێتەوە کە : ب

مافی ، (تابعیتهاووڵتی بوونی وڵتێک )مافی : سیاسیی مرۆڤەوە هەیە وەک

و  مافی بەشداری کردن لە هەڵبژاردن، بەشداری کردن لە ئیدارە کردنی وڵت

 . . . و مافی پەنابەری، هەڵبژێران

مافی  پەیوەندییان بهکە  لە خۆدەگرێت و خاڵنەدەستەی سێهەم ئە: ج

مافی ، مافی کار کردن: هەیە وەک تاکەوەۆمەڵیەتیی کو  ئابووری

مافی ، دامافی بەشداری کردن لە یەکێەتیی کرێکاران، کار جۆریهەڵبژاردنی 

 . . و ئەنواعی بیمەو  کەڵک وەرگرتن لە مەرەخەسی

هەموو ئینسانێک هەقی و  نایانگرێتەوەکان ەمو  زەمان و ئەو مافانە گشتین

 . هەیە کەڵکیان لێ وەربگرێ

گشتگیری و ماددەی دووهەمی ئەو بەیاننامەیە بە چەشنی خوارەوە باسی ''

 . ئەو مافانە دەکا کە لەو بەیاننامەیەدا هاتوونجیهانگیری"ی 

 دووهەمماددەی 

، زمان، زایەند، ەنگڕ ، ەگەزڕ  بە بێ جیاوازیی ێک،مرۆڤ''هەموو  -0

 ەر نەتەوەسەر بە ه ،هەر چەشنە بیروباوەڕێکو  بیروباوەڕی سیاسی، مەزهەب

 ،بێ نەسەبەوە لە هەر مەوقعییەتێکداو  لە باری داراییو  و کۆمەڵێک بێ
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هاتوون بەهرە  انە کە لەم بەیاننامەیەداییئازادو  هەقی هەیە لەو ماف

 . وەربگرێ

قانوونی ، دا بەپێی وەزعی سیاسیتاکەکان لە نێو ێر کبێجگە لەوەش نا -0

هەموویان بێ . وازی دابندرێاجی ،وڵت یان ناوچەکەیان یوەییەیان نێونەت

 ستیەلە ژێر سەرپەر ، ەاوگرتنی ئەوە کە وڵتەکەیان سەربەخۆیچلەبەر 

کەی ییەیان بە شێوەیەک سەربەخۆی، نییە حکوومەتی خۆی، یەا)قیمومیت( د

 . بەرتەسک کراوەتەوە مافی وەک یەکیان هەیە''

وو هاتووە هەمدا هەروەک لە سەرەتای بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ

 ئەوەیان لە ئەستۆگرتووەیەکگرتووەکان  نەتەوە ێکخراویڕ  تانی ئەندامیەدەوڵ

 کان لەگەڵییەبنەڕەت ییەئازادو  پاراستنی مافی مرۆڤو  کە بۆ دەستەبەر کردن

 . ێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان هاوکاری بکەنڕ 



 

 

 دامافی مرۆڤ لە ''مدینە فاضلە''ی کۆماری ئیسالمی

کۆماری ئیسالمی بێتە و  بڕووخێدا پاشایەتی لە ئێرانپێش ئەوەی کە نیزامی 

و  پێکهێنانی ''مدینە فاضلە'' بەڵێنیڕا پەیتا پەیتا ی لە پاریسخومەین، سەر کار

 کۆمەڵگایەکیو باسی پێکهێنانی  دەدا''بهشت موعود''ی بە گەالنی ئێران 

و  ئەمنییەتو  ڵەتهەموو خەڵک لە بن سێبەری داری عەدادا دەکرد کە لەو 

هێمنی و ئاسایش بەرقەرار دەبێ دا و ئەوەندە لە وڵت دەحەسێنەوەدا ەریو ەبەخت

 . مەڕ پێکەوە ئاو دەخۆنەوەو  کە بە قەولی مەشهوور گورگ

 و کردەوەو  کانی خومەینی شتێک بوونییەو بەڵێن بەداخەوە قسە

دەسەڵتی ۆماری ئیسالمی هاتە سەر کار و ک. کان شتێکی دیکەییەاستڕ 

دروشمەکانی و  خەڵک چاوەڕوان بوون کە ئاواتەکانیان. تبەدەستەوە گر 

پێک دا ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی لە ژیانیانو  اپەڕین بە کردەوە بێنە دیڕ سەردەمی 

و پووچ ئاکام شمەکان بێدرو و  بەداخەوە ئاواتەکانی خەڵک نەهاتنە دی. بێ

 . دەرچوون

. وانەداپێچە بەباریات بەڵم پێکهدا لە ژیانی خەڵک بنەڕەتیئاڵوگۆڕی 

ن ێچوو بۆ ڕد)کۆسە . ونکە خەڵک ئەوەی هەشیانبوو لەدەستیان چووچ

 . لەسەر دانا( یشیڵسمێ

مافی مرۆڤ بە و  کانییەسەرەتای ییەئازاد ،دائێستا لە کۆماری ئیسالمی

زۆر زەقترو بەربڵوتر لە سەردەمی پێشوو پێشێل دەکرێ و  ،شێوەی جۆراوجۆر

ئەو وەزعە . ئازادیی تەواویان هەیە، مرۆڤ استیدا تەنیا پێشێلکەرانی مافیڕ  لە

بە دژی دا ندانەکانیاناکە خەڵکی وەزاڵەهاتوو لە خۆپێش هۆی ئەوەی بووەتە
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کۆماری ئیسالمی جاروبار شتێک وەک دروشم دووپات دەکەنەوە کە ''مرگ بر 

 . ما کە گفتیم مرگ بر شاە''

کوو هەڵبژاردن لە بەڵ، نییە ئەو کارە بە مانای پشتیوانی لە نیزامی پاشایەتی

زیاتر لە  ،گەر لەسەردەمی شادا نەبوونی ئازادیەئ. خراپتر دایەو  بەینی خراپ

تەواوی  ،بوو ئێستا نەبوونی ئازادی و پێشێل کرانی مافی مرۆڤ بواری سیاسیدا

خەڵک لە . تەوەووەئابووریی گرتو  کۆمەڵیەتی، فەرهەنگی، بوارەکانی سیاسی

لیباس لەبەر . نیان پێ تەنگ کراوەتەوەمەیدادا ژیانی شەخسیی خۆشیان

زۆر و  انیر و گۆ  مۆسیقا، شاییو  شین، و سەیران سەفەر، دێن تاشینڕ ، نکرد

لەالیەن ڕێژیمەوە و  شتی دیکەی لەو بابەتە دەخرێنە ژێر چاوەدێری

 . چوارچێوەی نەخوازراو و تەسکیان بۆ داندراوە

ئێرانیان بەباشی ئەو کەسانەی کە سەردەمی شۆڕشی سەرانسەریی گەالنی 

 و کاریگەرەکانی ڕێپێوانەکانی دەزانن کە یەکێک لە دروشمە بەهێز ،لەبیر ماوە

چوونی دەزگای ترسێنەری ساواک و لەبەین'' هەڵوەشانەوە''، کۆمەڵنی خەڵک

ئەو  ،هاتنە سەرکاری حکوومەتێکی ئیسالمیو  ووخانی پاشایەتیڕ  پاش. بوو

نگوین هەوەک مێشبەڵکوو  ،ن نەچووبەدناوە نەک هەر لە بەیو  ەشڕ  دەزگا

بە شێوەی ساواکیان کە تا ئەو دەم  ،ەکاربەدەستانی تاز . پوورەی دا

، ێکی سەر بە سەرۆکوەزیر بوو)ڕێکخراو( و سازمان نەدەکرد یوەزارەتخانە کار 

 ،بەشێکی زۆری کاربەدەستانی ساواک. دا و پەرەیان پێ کرد بە وەزارەتخانە

'' ڕاهێنەرو '' بەڵکوو کردیانن بە مامۆستا ،نەکران دادگاییو  نەک هەر نەگیران

 . پەروەردە کردنی ئەفرادی تازە بۆ کاری جاسووسیو  بۆ فێر کردن

زەبروزەنگ هەم بە و  زۆر دەزگای جاسووسی ،دائێستا لە کۆماری ئیسالمی
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ەسمی بە ڕ  هەم بە شێوەی غەیرەقانوونی و غەیرەو  ەسمیڕ  و شێوەی قانوونی

پووچەڵ و  وڵت یئەو دەزگایانە بۆ پاراستنی سەربەخۆیی. نکردەوە پێکهاتوو 

بەڵکوو کاری . هاتوونەن النەکانی دەوڵەتانی بێگانە پێککردنەوەی پی

و  ادیخوازانی ئێرانلەگەڵ ئاز  ێو بەربەرەکان تەفتیشی عەقاید ان،ئەو  ییبنەڕەت

و هەیئەتی حاکمەی کۆماری  ''هـقیەف یتەالییپاراستنی ''و کۆتاییدالە 

 . ییەیسالمئ

و دەستیان  کردووەئەو دەزگایە خەو و خۆراکیان لە کۆمەڵنی خەڵک حەرام 

ەواکانی ڕ  تەواوی بۆ پێشێل کردنی مافە و بە بۆ هەموو کارێکی ناحەز ئاواڵەیە

 . ان هەیەییخەڵک ئازاد

 :چەند نموونە لەو دەزگایانە باس دەکەین

 (ورشک تامنیواواک )وزارت اطالعات و  -0

 سپای پاسداراناطالعات'' سەر بە ظت حفا'' -0

 بەشی ''حفاظت'' لە ئیدارەکاندا -٣

 ی(آموز دانش )بسیج  قوتابیان بەسیجی -٤

 بەسیجی ''مستضعفین'' -1

 دایرەی ''امر بە معروف و نهی از منکر'' -٦

 . اللە''''حزب -3

 اللە''''انصار حزب -6

 ''گشت ثاراللە'' -9

 جنداللە -02

 ران''بەسیجی ''خواه -00

 بەسیجی عەشایری -00
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 ی خوێندکارانی موسوڵمانئەنجومەن -0٣

 ''امور تربیتی'' لە قوتابخانەکاندا-0٤

هێنانی ئەو دەزگایانە لە الیەک نیشانەی لەرزۆک بوونی پێگەی سیاسیی پێک

بۆ ، بووبێ ێژیمێک کە سەقامگیرڕ  نکەچو  ،یەداحکوومەت لە نێو خەڵک

لەالیەکی دیکەشەوە ئەو و  نییە دەزگایانەتی بەو هەموو سویپێ پاراستنی خۆی

 . قانوونمەند یەک ناگرێتەوەو  مەدەنی کۆمەڵگایەزعە بە هیچ جۆر لەگەڵ و 

، انەی کە باسیان کراییو بنیادە جاسووس ی ئەو هەمووە بنکەاسەرەڕ 

بەبۆنەی کردنەوەی دا خومەینی ئێستا لە وەزعەکە دڵنیا نەبوو و لە پەیامی خۆی

مامۆستاکان و  کان لەسەر مامۆستاکانیانییەای کرد کە قوتابقوتابخانەکان داو 

ئەوەش بەشێک . 0هاوکارەکانی خۆیان جاسووسی بکەنو  کانییەلەسەر قوتاب

 :وەیەلە پەیامی خومەینی لەو بارە

زیر نظر بگیرند و را  ''دانش آموزان با کمال دقت اعمال و کردار معلمین خود

را  مواظب همکاران خود باشند و مطالبدبیران نیز خودشان . گزارش نمایند

همچنین دانش آموزان خودشان بە بهترین وجە . با مسئوالن در میان بگذارند

رش دهند و سعی دیدند بە مقامات مسئول گزارا  مراقب همدیگر باشند و هرچە

فت و ڕ  مادران و پدران هم. صورت مخفی انجام دهند هبرا  کنند این کار

" واتا .0زیر نظر بگیرندرا  سخت مراقبت نمایند و آنان را آمدهای فرزندانشان

"قوتابییان بە وردبینییەوە چاوەدێریی کار و کردەوەی مامۆستاکانیان بکەن و 

ڕاپۆرتیان لەسەر بدەن. مامۆستاکانیش خۆیان ئاگاداری هاوکارەکانیان بن و 

                                                     
 ١٧٣١پەیامی خومەینی  اول مهر ماە  0

 ٩٣١توضیح المسایل شجاع الدین شفا الپەڕی  0
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بە بابەتەکان لەگەڵ بەرپرسان بێننە بەر باس. هەروەها قوتابییان خۆیان 

باشترین شێوە ئاگایان لە یەک بێ و هەر شتێکیان دیت، بەرپرسانی لێ 

ئاگادار بکەنەوە  وهەوڵ بدەن ئەم کارە بە نهێنی بکەن. دایکان و باوکانیش 

 ئاگاداری هاتوچۆی مناڵەکانیان بن و بیانخەنە ژێر چاوەدێرییەوە." بە توندی

وسی و غەیبەت کردن جاسو دا ئەوە لە حاڵێکدایە کە خودای گەورە لە قورئان

ی لە واردنی گۆشتی برای خۆت بە مردوویبە حەرام دادەنێ و ئەو کارە بە ''خ

 . ٣قەڵەم دەدا''

تا  ،دالەگەڵ پێشێل کرانی مافی مرۆڤ لە کۆماری ئیسالمی پەیوەندیلە 

وەیی کە لەگەڵ مافی مرۆڤ سەروکاریان ەئێستا چەندین ڕێکخراوی نێونەت

ئەنجام دا ان لەسەر وەزعی مافی مرۆڤ لە ئێرانلێکۆڵینەوەیو  هەیە تەحقیق

و مەحکوومیان  و کردەوەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانیان لەقاو داوە داوە

 :ئەم ڕێکخراوان ئەمانەی خوارەوەن. کردوون

ێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان کە ڕ  مافی مرۆڤ سەر بە کۆمیسیۆنی -0

 . '' لە وڵتی سویسەێنێڤناوەندەکەی لە شاری ''ژ 

( کە Amnesty Internationalیی )وەەنێونەت لێبوردنیێکخراوی ڕ  -0

 . لە شاری لەندەنە ناوەندەکەی

 یەکەناوەندایس واچ( کە ڕ  نەێکخراوی چاوەدێری مافی مرۆڤ )هیومڕ  -٣

 . لە شاری نیۆیۆرکە

کە دا ۆرتی خۆیاپڕ  وەی ئەمریکا لەەبەشی مافی مرۆڤ لە وەزارەتی دەر 

 هەمووکات ،ڵوی دەکاتەوەبدا ی مرۆڤ لە جیهانی مافدۆخساڵنە لەسەر 

                                                     
 ١٦سوورەی حجرات ئایە .  ٣
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 دێنێتە گۆڕێ وردی بەدا ڤ لە کۆماری ئیسالمیی پێشێل کرانی مافی مرۆ بابەت

 . باسی دەکاتو 

 ،ەانسەیڕ پەرلەمانی ئۆرووپا کە مەرکەزەکەی لە شاری ''ستراسبورگ''ی فە

 ن''سەلماتوای قەتڵی ەف پرسی'' وەک دیاریکراو" بابەتیجاروبار لەسەر 

بە پێشێل کرانی مافی مرۆڤ  اماژەئ ،ی_پاکستانیئینگلیس نووسەری ،وشدی''ڕ 

 . دەکاتدا لە کۆماری ئیسالمی

کانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران چ لە ییەڕێکخراوە سیاسو  حیزبو  کەسایەتی

لە مافی مرۆڤ لە  کۆمەڵەی داکۆکیوەو چ لە نێوخۆی ئێران هەروەها ەدەر 

انیی بەربەرەکانی لەگەڵ تیرۆریزمی کۆماری ی ئێر کۆمیتەو  وە(ەئێران )لە دەر 

و  بە گوێرەی تواناو  وە( هەر کام بە نۆبەی خۆیانەئیسالمی )لە دەر 

و  ئیمکاناتێکی کە هەیانە تا ئێستا پەردەیان لەسەر بەشێکی زۆر لە سیاسەت

، مافی مرۆڤ کۆماری ئیسالمی لە بواری ی پێشێلکەرانەیوەەکرد

 . بڵو کردۆتەوە یانو زانیاریی خۆیان هەڵداوەتەوە

 جار لە ٤0سەرجەم ،لەو کاتەوە کۆماری ئیسالمیی ئێران هاتۆتە سەر کار

 ،وەیەکگرتووەکانەوەەێکخراوی نەتڕ  الیەن ئۆرگانە جۆراوجۆرەکانی سەر بە

 نامەیبڕیار یەکەمین  و چل. حکووم کراوەلەسەر پێشێل کردنی مافی مرۆڤ مە

ی مانگی سەرماوەزی ساڵی 00ێکەوتی ڕ  ی،مەحکوومییەتی کۆماری ئیسالم

هەمین کۆبوونەوەی کۆڕی گشتیی 10ی هەتاوی لە 0٣3٤

 . اگەیەندراڕ  و پەسند کرادا وەیەکگرتووەکانەنەت



 

 

 ئێران و نوێنەرانی کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤ

نەفەرێکی بە ناوی ''اینالدو  ی زایینی096٤کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤ ساڵی 

. ی مافی مرۆڤ لە ئێران دیاری کردۆخدلێکۆڵینەوە لەسەر  وپول'' بۆگالیند

استەوخۆ و لە نزیکەوە ڕ  پێویست بوو سەردانی ئێران بکا و ،نوێنەری دیاریکراو

ئیجازەی  0969بەڵم حکوومەتی ئێران تا ساڵی ، لە مافی مرۆڤ بکۆڵێتەوە

ێگای ڕ  ناوبراو لەو ماوەیەدا کە. نەدا کە گالیندۆپۆل بۆ ئێران سەفەر بکات

 پرسیناڕاستەوخۆ لە کاناڵی جۆراوجۆرەوە لەسەر ، لێ گیرابوو یسەفەر بۆ ئێران

و هەموو  دەکرد لێکۆلینەوەیدا رۆڤ لە کۆماری ئیسالمیپێشێل کرانی مافی م

گالیندۆپۆل لە . میسیۆنی مافی مرۆڤۆ وە بە کیەاپۆرتی خۆی دەداڕ  ساڵێ

ی هەر و دوا چەندین جار سەردانی ئێرانی کرد 90تا  69ماوەی ساڵەکانی 

و درێژی دەداوە بە کۆمیسیۆنی مافی  دوور بەڵگەمەندیاپۆرتێکی ڕ  ەردانێکس

 . کۆڕی گشتیی نەتەوەیەکگرتووەکانو  مرۆڤ

زۆربەی ئەو خاڵنە دەستنیشان کرابوون کە بە پێشێل کرانی  ،اپۆرتانەداڕ  لەو

 ێژیمی کۆماری ئیسالمی لەوڕ  ،وەیەبەو بۆنەو  مافی مرۆڤ بەحیساب دێن

 . ەخنەی لێ گیراوەڕ  و کووم کراوەاپۆرتانەدا مەحڕ 

و بڵو  اپۆرتانەڕ  لە نێوەرۆکی ئەو ،کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی

گەیاند کە ئیدی انایڕ  سەرەنجامو  تووڕە بوونو  ەحەتڕ بوونەوەیان زۆر نا 

ماوەیەک وەزعەکە بەو . ئیجازە نادەن گالیندۆپۆل سەردانی ئێران بکاتەوە

پاش ماوەیەک کە دیتی ئێران تازە  ،فی مرۆڤجۆرە ماوە بەڵم کۆمیسیۆنی ما

 91بە ناچار ساڵی  ؛نادات سەردانی ئەو وڵتە بکات بە گالیندۆپۆل ێگاڕ 
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خەڵکی کانادا لە جیاتی رن'' ۆ کاپیتریس وو نەفەرێکی دیکەی بە ناوی ''م

 . گالیندۆپۆل دیاری کرد

ەڵوەری ]کاتی نووسینی ئەو کتێبە خەز لەو کاتەوە تا ئێستارن ۆ کاپیتمووریس 

اپۆرتی خۆی ڕ  رێکو هەموو جا کردووەچەند جار سەردانی ئێرانی  [بووە 0٣33

اپۆرتەکانی خۆیدا هەر ڕ  لە ،کاپیتۆرن. سیۆنی مافی مرۆڤیداوەتەوە بە کۆم

پێشێل کردنی مافی مرۆڤ  لەسەر یکۆماری ئیسالمی ،گالیندۆپۆلوەک 

 . کردووەمەحکووم 

 لە ،رانی کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤهەم نوێنەو  ییوەەنێونەتلێبوردنی هەم 

کە لە  کردووەاشکاوی باسی ئەو خاڵنەی خوارەوەیان ڕ  اپۆرتەکانی خۆیاندا بەڕ 

هەیە کە هەموویان وەک  باویانو  بەڕێوە دەچندا یسالمیکۆماری ئ

 .مافی مرۆڤ پێشێل دەکەن ،کردەوەیەکی دزێو

 :خاڵە ڕەشەکان ئەمانەن

ئەشکەنجەی ، نادادپەروەرانەماتی موحاکە، ۆیانەڕ سەرە بازداشتیو  گرتن

، و نهێنی خێرا دادگایی کردنی، و بەکۆمەڵ ی زۆرئیعدام، یانی سیاسییزیندان

ی سزا، سەنگەسار کردن، لێدان قامچی، ی غەیرە قەزایی )تیرۆر(ئیعدام

و  مەزهەبیو  دانانی دینی جیاوازیو  فەرق، ئابڕووبەرانەو  کردنسووک

 . . . وی ینەتەوەو  زایەندی

 میسیۆنی مافی مرۆڤ بۆ ئێرانۆ لەگەڵ سەفەری نوێنەرانی ک پەیوەندیلە 

 :پێویست دەزانم وون کردنەوەی ئەو خاڵنەی خوارەوە بەڕ 

، میسیۆنی مافی مرۆڤ بۆ ئێرانۆ موو جارێ پێش سەفەری نوێنەرانی کهە -0

کان لە باری ییەێژیم تێکۆشاون وەزعییەتی گشتیی زیندانڕ  کاربەدەستانی
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 . کان باشتر بکەنییەبێهداشت یان وەزعی خواردنی زیندانو  پاکوخاوێنی

انەی کە ئیمکانی هەیە لە الی نوێنەرانی ییزتنی هێندێک لەو زیندانااگو ڕ  -0

 . ێژیم قسە بکەنڕ  مافی مرۆڤ بە دژی کاربەدەستانی

 . ەکان کە ئاگایان لە زاری خۆیان بێییهەڕەشە کردن لە زیندان -٣

بۆ ئازاد کردن یان کەم کردنەوەی ماوەی زیندان  بەڵێنی و وەعدە پێدان -٤

 . کانییەبە هێندێک لە زیندان

میسیۆنی مافی مرۆڤ بۆ سەردان لەو ۆ کبە نوێنەرانی  نەدانێگاڕ  -1

 . یان خۆشەێانەی کە پییزیندان

ی مافی مرۆڤ بۆ سەردان لە کۆمیسیۆنێگانەدان بە نوێنەرانی ڕ  -٦

ستان وەک زیندانی دیزلئابادی کورد یزیندانە گەورەکانو  دستانبەرکا

 . زیندانی دەریا لە ورمێو  کرماشان

انە بە بیانووی پاراستنی وس و چاوەدێر لە پەنا ئەو نوێنەر دانانی جاسو  -3

 . گیانیان

ێژیم و سکاڵ ڕ  کۆکردنەوەی ژمارەیەکی زۆر لە بنەماڵەی کوژراوەکانی -6

 . کردن لە هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن

چاوپێکەوتنی ئەو نوێنەرانە لەگەڵ  یی تەشریفاتیمەبەرنا ێکخستنیڕ  -9

و  گەنەانڕ  خۆیان یسەرەکی یم بۆ ئەوەی بە کاریێژڕ  کاربەدەستانی

 . وەختەکەیان زیاتر بە شتی الوەکی پڕ بێتەوە



 

 

 دایکرانی مافی مرۆڤ لە کۆماری ئیسالمپێشێل تەوەرە سەرەکییەکانی

مافی مرۆڤ بە ، تە سەرکارهاتۆ دا لەو کاتەوە کە کۆماری ئیسالمی لە ئێران

و زۆر زیاتر لە سەردەمی نیزامی پاشایەتی پێشێل  و ڕێگای جۆراوجۆر شێوە

 . دەکرێت

و  کاربەدەستان، ووخانی نیزامی پاشایەتیڕ  و پاش سەرکەوتنی شۆڕش

ێژیمی پێشوو لە ترسی بیروڕای گشتیی خەڵک تا ماوەیەک ڕ  الیەنگرانی

بەڵم بەرەبەرە کە دیتیان خومەینی و ، ونمات ببو و  خزابوونە نێو پێستی خۆیان

و زیاتر لە سەردەمی پاشایەتی زەبروزەنگ  حکوومەتەکەی زۆر بەربڵوتر

ڵوی ێسو  کانی خەڵک پێشێل دەکەنییەبنەڕەت ییەئازادو  مافو  دەنوێنن

ووی ڕ  و کەم کەم بووژانەوە، کوشتاری ئازادیخوازانیان وەڕێ خستووەو  خوێن

 ەنگاورەنگڕ  دروشمیو  و دەستیان بە قسەی زل ەوەمەجلیسیان پەیدا کرد

 . کرد

 پێشێل کرانی مافی مرۆڤ لە مەسەلەی تەوەری بنەڕەتییدائێمە لە چەند 

 :لێکۆڵینەوەو  دەخەینە بەر باسدا کۆماری ئیسالمی یڕێژیم

 . دەوڵەتو  یەک بوونی دین: ائ

 ێقەف یالیەتیو: ێب

  .ێژیمڕ  کردەوەی کاربەدەستانیو  سیاسەت: ێج

 . مافی مرۆڤ لە کوردستان: ێد

 . ی دەزگای قەزاییسیستەم -قازی-قانوون : ێهـ

 نانژ  دۆخی: ێو 
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 بەڕێوەنەبردن و پێشێل کردنی قانوونی: ێز 

 

 دەوڵەتو  دین: ئەلف

ی دین لە دەوڵەت یان جودابوونو  لەسەر مەسەلەی یەک بوونی دین

انی هەرکام لەو تێزانە گر الیەن. و نووسراوە زۆر گوتراوە بابەتیدەوڵەت تا ئێستا 

مەبەست . خۆیان دەلیل و بەڵگەی زۆریان هێناوەتەوە بۆچوونی سەلماندنیبۆ 

و  ندی یئەحکامو  بنەمادەوڵەت بە کورتی ئەوەیە کە لە یەکبوونی دین و 

 . ئیدارە کردنی وڵت و بنەمای مەزهەب ببێتە قانوون

 دەرەوە ئەووڵتانی  یقەزاییو  ی حقووقیسیستەمچاوخشانێک بەسەر 

مان بۆ دەردەخا کە ئەوڕۆ لە بەشی زۆری ئەو وڵتانەدا و تەنانەت لە ییەاستڕ 

 ەر کام لەو وڵتانە بەو ه دین لە دەوڵەت جودایەدا زۆربەی وڵتانی ئیسالمییش

ادەی ڕ  و فەرهەنگیو  کۆمەڵیەتیو  ئابووریو  ی سیاسیدۆخگوێرەی 

قانونی تەکەیان زیاتر لە ''دنی وڵ ئیدارەکر و  بۆ بەڕێوەبردن ،پێشکەوتنی خۆیان

و مەسەلەیەش باس دەزانم ئە تیسیێولێرەدا بە پ .'' کەڵک وەردەگرنتایبەت

یەکێک لەوانیش  شە کهیوەی ''قوانین موضوعە'' جۆراوجۆرسەرچا بکەم کە

 . مەزهەبە

ئوسوولی و  ئەحکامو  دەوڵەت تێکەڵونو  دیندا ئێستا لە کۆماری ئیسالمی

ئیدارە  بنەمایو  قانونقهی جەعفەری بوون بە یەت فبەتایبو  مەزهەبی شیعە

 . (دەستووری ٤)ئەسڵی . کردنی وڵت

 بووەتەو  ۆری لەسەرەز  یوە ئیرادییەنگەی حقووقواڕ  ئەو مەسەلەیە لە

 یبنەرەتیسەرچاوەی و  سیاسیو  ڵیەتیتێکی زۆری کۆمەرفگسەرچاوەی گیرو 

 :تی باسیان دەکەمە خوارەوە بە کور پێشێل کرانی مافی مرۆڤ کە ل
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 بنەمایاستیدا لەگەڵ ڕ  لە ،دەوڵەتو  یەک بوون یان تێکەڵو بوونی دین -0

چونکە کاتێک ئوسوول و . ژایەتیی هەیەدبیروباوەڕی مەزهەبی و  زادیی دینئا

ف و ئەرک دەخەنە لە الیەک تەکلی ،بوون بە قانوونی وڵت ،ئەحکامی دین

و  دیکەشەوە هێندێک مافو لەالیەکی کۆمەڵگا  تاکەکانیسەر شانی 

لە . االجرا'' بوون بە خۆیانەوە دەگرنئیمتیازیان پێ دەدەن و حاڵەتی ''الزم

ەنگە باوەڕیان بەو ڕ  کەتاکەکانی کۆمەڵگا ژمارەیەکی زۆر لە حاڵەتێکی ئاوادا 

لە حاڵێکدا . مەجبوور دەکرێن کە بەڕێوەیان بەرن ،نەبێانە یقانوونە مەزهەبی

)ال اکراە . اگەیەندراوەڕ  ئازادیی دین بە ڕاشکاویا دهەم لە دینی ئیسالم

دا مەی جیهانیی مافی مرۆڤاو هەم لە بەیانن ن الرشد من الغی(الدین قد تبیفی

 . اگەیەندراوەڕ  و ڕەسمی ناسراوە مەزهەب بە و ئازادیی دین

پێویستە کە بە  تاکسەر  لەو  گۆڕننەمەزهەب و  ینو ئەحکامی دبنەما  -0

کەلیمەی دا تەشڕ مەشهوورە لە نێو ئە. باتب انەرمان بەڕێوەیو ف شێوەی ئەمر

لە مەسەلەی . و فەرمانی نیزامی بێ ئەمالوئەوال دەبێ بەڕێوە بچێ نییە ''بۆ''

مەکان و  ی دین لە زەمانبنەما. اڵەتێکی ئاوا لەگۆڕێدایەحدا مەزهەبیشو  دین

گۆڕی ئاڵو و  بەڕێوە بچێ ێدەب ڕنەگۆشێوەی  هەلومەرجی جیاوازدا بەو 

. ئەحکامی مەزهەبیو  بنەماهەلومەرجەکان ناتوانێ ببێتە هۆی ئاڵوگۆڕی 

و  قانوونی ئیدارە کردنی وڵت دەبێ لەگەڵ وەزعییەتو  لەحاڵێکدا نەزم

پێشکەوتنی ئابووری و  پێبەپێی گەشە کردنو  بارودۆخی ئەو وڵتە گونجاو بن

 . بچن بەرەوپێش ،کۆمەڵگا یفەرهەنگیو  کۆمەڵیەتیو  یو سەنعەت

جیهان ئاڵوگۆڕ و پێشکەوتنی لە ، ئێستا ئاخرین ساڵەکانی سەدەی بیستەمە

 ییپەیوەندو  ژیان. وەدەست هێناوەدا سەنعەتو  هەموو بوارەکانی عیلم
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 ییپەیوەندو  حکوومەتی پێکهاتەی، ی سادەی سەدەکانی پێشووکۆمەڵیەتی

یان بەسەردا ئاڵوگۆڕی زۆر ،پێکەوە تاک یپەیوەندیو تاک و  نێوان دەوڵەت

و  ابردوودا نەبووە تا قانوونی بۆ دابنرێڕ  زۆر شت وا پەیدا بووە کە لە. هاتووە

حەق وایە بە لەبەرچاوگرتنی بۆیە . ابردوو ئیدی ئێستا ئاساری نەماوەڕ  زۆر شتی

زۆر قانوونی وا هەیە کە . بێ قانوونەکانیش ئاڵوگۆڕیان بەسەردا ،وگۆڕانەئاڵئەو 

و  لە زەمان بەڵم، کاریگەر بووەو  خۆی زۆر باش هەلومەرجیو  بۆ سەردەم

 . نیوە قازانجی هەبێوانەیتدا مەکانی دیکە

ەخنە گرتن لە ڕ  و چکۆڵەترین ئیراد ،دادەوڵەتو  لە حاڵەتی یەکبوونی دین -٣

بەرنامەکانی و  یاسەتەخنە لە سڕ  و ربەدەستان یان ئیرادهەڵسوکەوتی کا

بەو و  مەزهەب لەقەڵەم دەدرێ و بە دژایەتی کردن لەگەڵ دین ،ومەتحکو 

زۆر کەس لە دا سالمیکۆماری ئیلە . ەخنەگر سەرکوت دەکرێڕ  انووەبی

با خدا'' و ''مفسد فی االرض''  ەبە تاوانی داتاشراوی ''محارب نئازادیخوازا

 . کراون ئیعدام

لە . کەم وڵت هەیە کە تەنیا یەک دین یان یەک مەزهەبی تێدا بێ -٤

زەردەشتی  و یەهوودی، مەسیحی، ی جیاواز وەکوو ئیسالمچەندین دیندا ئێران

شیعە هەیە و هەرکام و  مەزهەبی سوننیدا لە نێو ئیسالمیش. وجوودیان هەیە

زۆر و  ە لەگەڵ یەکتر کەموە کبووەتەپۆپیان لێ و  لەوانیش چەندین لک

 بە هەر دەلیل ،مەزهەبانەو  هەرکام لەو دین لەسەرتربوونی. جیاوازییان هەیە

قانوونی ئیدارە  بنەمایبۆ ئەوەی ببێ بە  ،یکەدایانوویەک بەسەر ئەوانی دبو 

دەبێتە هۆی پێشێل کرانی مافی ئەو ئینسانانەی کە باوەڕیان  ،کردنی وڵت

 . نییە بەو دینە یان مەزهەبە

قودسییەتی دین و  دەوڵەت تێکەڵو بن حورمەتو  لە حاڵەتێکدا کە دین -1
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سەردەمی شادا زوڵم لە  ئەگەر لە. کەم دەبێتەوەدا تەنانەت لە نێو دیندارەکانیش

، مافی مرۆڤ پێشێل دەبوو یان عەداڵەت بەڕیوە نەچووبا، ەڵک دەکراخ

 ؛دیکتاتۆریی شا و نیزامەکەی دادەناو  خەڵک ئەو کارەیان بە حیسابی ملهوڕی

اوی ئەو و تە، دەوڵەت تێکەڵوەو  کە دیندا بەڵم لە کۆماری ئیسالمی

بە ناوی  ،زەبروزەنگەو  یەتیکۆمەڵو  و فەسادی ئیداری زۆرو  زوڵمو  جینایەت

کە لە حاڵەتێکی ئاوادا خەڵکی  ییەشتێکی زۆر سروشت. ەنجام دەدرێئدین 

بۆ . ببێ رمەزهەبیش بێزاو  تەنانەت لە دینو  زۆرلێکراو لە هەموو شتێک

بەخۆیەوە  یسیاسی'' -بادییژ حاڵەتی ''عێنموونە تا ئەو کاتەی کە نو 

دا بە یزیاتر لە ڕێوڕەسمی مەزهەبو  وونە مزگەوتچخەڵک زیاتر دە ،تبوونەگر 

 . دڵخواز حازر دەبوون

 

 ''یهقەف یالیەتیئەسڵی ''و: ب

و  مەزهەبی انوونیتی مەزهەبی لەسەر ئەساسی قهێنانی حکوومەفیکری پێک

نییە  مانای ئەوە بە حەتمەن ئەو فیکرە. لەمێژینەی هەیە ڕابردوویەکی ،قهییف

 مەالو  ێەتگەرانیش حەتمەن فەقو نەوعە حکوومەتانەدا دەبێ حکوومکە لە

ەی ''والیت فقیە''ی للە ڕیسا ،تنشگەیدەسەڵت پێش بە ،خومەینی. بن

یانی هەم حکوومەت . ەو باس کردو  وردیهەر دووک مەسەلەی بە  ،خۆیدا

حکوومەت  "مەالو  یهـەقهەم ''فو  ەزرێمبنی ئیسالمی داو انلەسەر بناغەی ق

  .بکەن

 ،گەیشتدەسەڵت دا بە 0٣13انی ساڵی پاش ئەوەی خومەینی لە زست

 یتەالیی''و بنەمای حکوومەتی دڵخوازی خۆی )کۆماری ئیسالمی لەسەر
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 . دامەزراند کە تا ئێستاش هەر درێژەی هەیە (''هـقیەف

فەلسەفەی ئەو تێزە بەو جۆرەی الیەنگرەکانی باسی دەکەن ئەوەیە کە لە 

دەبێ حکوومەت ، رە زۆری خەڵکەکەی موسوڵماننکە بەشی هەدا وڵتێک

کەسانێک حکوومەت بکەن کە لە و  شکڵ و نێوەرۆکی ئیسالمیی هەبێ

نزوور لەو تەعبیرە ئەوەیە کە دیارە مە. مەزهەبیدا پسپۆڕنو  مەسایەلی دینی

و ئاخوند حکوومەت بکەن نەک هەر پسپۆڕێکی مەزهەبی بەڵم غەیری  قێەف

 . ئاخوند

 ٦: جۆراوجۆری هەیە وەک یو مانا ییەەیەکی عەرەب' وشت'ەالیی''و

 ( یاریدەدان و کۆمەک کردنائ

 ( موحیببەت و خۆشەویستیێب

 . ت''یەمیوو یە''قو  ( سەرپەرستی کردنێج

 ( بەڕێوەبردنی کارو حکوومەت و فەرمانڕەوایی کردنێد

 ( نزیکی و خزمایەتیێهـ

ماناو  ،ستەداڕ  ەئەو وشەیە ل هەڵکەوتنیو چۆنیەتیی  ستەڕ  گوێرەیە کە ب

ت'' ەالییباسی ئێمەدا کە ''و بابەتیلە . لێ وەردەگیرێ مەفهوومی خۆی

 . ت'' بە مانای حکوومەت کردن هاتووەەالیی''و، لێکدراوە "فەقیهـ"لەگەڵ 

و ستوونی  میحوەر ،''هـقیەف یتەالیی''ودا لە نیزامی کۆماری ئیسالمیی ئێران

ی کۆماری دستوور مەسەلەیە لە و ئەو فەقەراتی ئەو ڕێژیمە بەحیساب دێ 

 یدەسەڵت و ڕەوایی. ەنگی داوەتەوەڕ  و بەتەواوی داسەپێندراوەدا ئیسالمی

زۆر لە دەسەڵتی  ،دەستوورو هەم بە گوێرەی  وەهەم بە کردە "هـقیەف یلیەو "

                                                     
 فەرهەنگی عەمید، المنجد  ٦
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 لە سەرووی هێرەمی یهـ،وەلیی فەق ،داە کۆماری ئیسالمیل. سەرکۆمار زیاترە

بەحیساب دێ )فوق المیوم واال  سەرتر لە قانوندا استیڕ  و لەدەسەڵتدایە 

دەستووری ێبەر )ولی فقیە( بەگوێرەی ڕ  حییەتیال سەو  تجاهات( ئیمتیازات

 :بە چەشنی خوارەوەیە 002ماددەی 

 نیزام یدیاری کردنی سیاسەتی گشتی -0

 . کانی نیزامییەچاوەدێری بەسەر باسی بەڕێوەچوونی سیاسەتە گشت -0

 (گشتپرسی) ندۆمڕیفرا فەرمانی -٣

 . ی گشتیی هێزە چەکدارەکانییفەرماندە -٤

 ئیعالنی شەڕ و ئاشتی و بەسیجی هێزەکان -1

 :خوارەوە بەرپرسانیی لەکارکشانەوەی قەبووڵالبردن و و  دانان -٦

 . ای نیگەهبانوڕ )فقیە( شو اخوندەکانی ئ( ائ

 ( سەرۆکی دەزگای قەزاییێب

 ەفزیۆن و ڕادیۆ()تەل ( سەرۆکی سازمانی دەنگ و ڕەنگێج

 تەشڕ ( سەرۆکی ستادی ئەێد

 سپای پاسدارانی گشتیی هێزەکانی ییفەرماندە (ێه

 یەکانئینتیزامیو  ی بەرزی هێزە نیزامییی( فەرماندەێو 

 ( ئیمزای حوکمی سەرکۆمار پاش هەڵبژاردنێز 

 . دەسەڵتەکەی هەر سێک پەیوەندیمی ی( چارەسەری ناکۆکی و تەنزێح

 ا دەنگی مەجلیسیعالی ی یواندر پاش حوکمی ( البردنی سەرکۆماێط

 کردنەوەی سزای مەحکوومین ( بەخشین یان کەمێی

وانگەی ڕ  و هەم لە ەو ییەوانگەی حقووقڕ  '' هەم لەهـقیەف یتەالیی''و
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و  ۆژەڕەشییەکی زۆری بۆ گەالنی ئێران پێکهێناوەڕ  و وە گیروگرفتییەسیاس

کە لە خوارەوە بە  ،ئێرانە سەرچاوەیەکی گەورەی پێشێل کرانی مافی مرۆڤ لە

 :کورتی ئیشارەیان پێ دەکرێ

و  ''هـقیەف یتەالییو نێوەرۆکی تێزی ''و لەبەرچاوگرتنی فەلسەفە بە -0

 یتەالیی''و دەتوانین بڵێین کە یهـ،تی زیاد لە ئەندازەی وەلیی فەقدەسەڵ 

ۆریی بەو فەرقە کە دیکتات ؛''''دیکتاتۆریی مەزهەبی ۆناوێکی دیکەیە ب ''هـقیەف

و زۆر زیاتر مافی مرۆڤ  ی زۆر لە دیکتاتۆریی سیاسی خەتەرناکترەبەمەزه

یی ئەو قەباحەت و دزێودا چونکە لە دیکتاتۆریی سیاسی. پێشێل دەکات

و خێراتر تێدەکۆشن کە  و کۆمەڵنی خەڵک زووتر ەدیارتر دیاردەیە ئاشکراتر و 

 ،داەزهەبیاتۆریی ملە حاڵێکدا لە دیکت. زگاریان بێڕ لە دەست ئەو دیاردەیە

 جۆرێک ڕەواییبە کردەوە  ،یەی مەزهەبی بە سەرەوەو ناو  ەنگڕ  لەبەر ئەوەی

درەنگتر نێوەرۆکی دزێو و قەباحەتەکەی بۆ و  پەیدا دەبێ ییەبۆ ئەو دیکتاتۆر

 . بەشێکی زۆر لە خەڵک دەردەکەوێ

 مل بۆ قەزاوقەدەرو  ناهومێدیو  بێ ئیبتیکاریدا لە دیکتاتۆریی مەزهەبی

بە  ،مەباالتی بێو  دوورەپەرێزیو  بوون ع''یواق یمر ئەتەسلیمی ''و  اکێشانڕ 

ۆمەڵنی خەڵک درەنگتر لە کو  دەبیندرێدا ەڵکبەربڵو لە ژیانی خ یشێوەیەک

درەنگتر تێدەگەن کە دیکتاتۆری هەر ناویکی و  ادەپەڕنڕ خەوی غەفڵەت 

 . بکرێ قەبووڵو نابێ  ییەهەبێ هەر دیکتاتۆر

 ت'' سەرپەرستیەالییباس کرا یەکێک لە ماناکانی ''ودا پێشهەروەک لە -0

و نێوەرۆکی حکوومەتی  بە لەبەرچاوگرتنی فەلسەفە. ت''ەەییموو یە''قو 

تەعبیرێکی  ''هـقیەف یتەالیی''وکە  ییەاستڕ  ئەوو  کۆماری ئیسالمی

و  ت'' دەگەیەنێیەمیوو یە''قوشەیە جۆرێک بەکارهێنانی ئەو ، هەبیشەز مە
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ە کە موسوڵمانەکان بۆخۆیان ناتوانن کاروباری وڵتی خۆیان مانای ئەوەی

سەرپەرست و  ،جور''ەهو ''م "شێت"'' یان هەتیودەبێ وەک ''و  ئیدارە بکەن

گاڵتە بە و  ئەوەش بۆخۆی لەالیەک سووکایەتی. م''یان بۆ دیاری بکرێییە''ق

ادەی ڕ  بەکەمگرتنیو  سیاسیی خەڵکو  گەشە کردن و پێشکەوتنی فیکری

لەالیەکی دیکەشەوە و  گەالنی ئیران بەحیساب دێ یتێگەیشتووییو  اریوشی

 . بۆ ئازادیی بیرکردنەوەو  پێشێل کردنی مافی ئینسانەکانە بۆ ئازادیی ژیان

و  ی هەیەیئیسالمی ناتەبای کۆماریلەگەڵ نیزامی  ''هـقیەف یتەالیی''و -٣

 :کان ئەمانەنییەناتەبای. ئەو دوانە پێکەوە یەک ناگرنەوە

 یئیجرایی پلەیمەعموولەن سەرکۆمار بەرزترین دا کۆماری پێکهاتەی( لە ائ

بەرزترین دا ئیسالمی ڵک دەزانن لە کۆماریەوڵتە بەڵم هەروەک کۆمەڵنی خ

و ئەگەر تۆزێک سەرنج بدەینە ئەو  ێبەرە نەک سەرکۆمارڕ  ئیجرایی پلەی

ر بە کردەوە سەرکۆمادا بۆمان دەردەکەوێ کە لە کۆماری ئیسالمی ،مەسەلەیە

 . نییە مەقامی دووهەمیشی

و فەرمانی  فەرمانی شەڕ ،بە گوێرەی قاعیدە کۆماریدا، پێکهاتەی( لە ێب

ی ڕێژیم سەرکۆمارە بەڵم لە ئەستۆیلە  ،ئاوا گرینگ مەسەلەیو  ئاشتی

 . ێبەرنڕ  ئەو مەسەلەیە بەشێک لە ئیختیاراتیدا کۆماری ئیسالمی

ە لەبەرچاوگرتنی ب ،ماری ئیسالمیی ئێرانکۆ  یڕێژیم ەوەییوانگەی حقووقڕ  لە

تی پاشایە یڕێژیم گەڵەکەی )سەرفەنەزەر لە ناوەکەی( لپێکهاتەو  شاڕەگ

 ەبە لەبەرچاوگرتنی ئەو خاڵ. کۆماری پێکهاتەیەشی هەیە تا زیاتر خاڵی هاوب

 جۆرێک ،ڕەن کە کۆماری ئیسالمیەەسەر ئەو باو لهاوبەشانەیە کە زۆر کەس 

خاڵە . خۆیەوەقەوارەی تایبەتی و  بەڵم بە شکڵ ەییتەنەتڵنیزامی سە
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نیزامی پاشایەتی ئەمانەی و  کۆماری ئیسالمیی ڕێژیم هاوبەشەکانی

 :خوارەوەن

، یهداهێرەمی دەسەڵت''شا'' لە سەرووی دا ( هەروەک لە نیزامی پاشایەتیئا

ی لی فقیە( لە سەرووی هێرەمێبەر )و ڕ  داکۆماری ئیسالمییش یڕێژیم لە

 . ایەددەسەڵت

''شا'' هەڵبژێردراوی گەالنی ئێران نەبوو دا ( هەروەک لە نیزامی پاشایەتیێب

 دای ئیسالمییشکۆمار  یڕێژیم لە ،ر لە ئیرادەی خەڵک بووشا دوو  دەسەڵتیو 

ادەی ڕ  و دەسەڵت و نییە ێبەر هەڵبژێردراوی گەالنی ئێرانڕ 

 . سەڵحییەتەکەشی بە دوور لە ئیرادەی خەڵکە

لە  ،سنوورە بێنەکراو و  کەی دیاریەشا'' ماوەی دەسەڵتک ''هەروە ێ(ج

و  ەنەکراو  کەی دیاریەڕێبەر ماوەی دەسەڵت ،دایشنیزامی کۆماری ئیسالمی

 . سنووری بۆ دانەندراوە

، هەبوو ییحییەتێکی زۆری قانوونال ارات و سەهەروەک ''شا'' ئیختی (ێد

 . هەیە یینر زۆری قانوو حییەتێکی یەکجاال سەو  ێبەریش ئیختیاراتڕ 

( هاوپێچی دەستووری )٣1ی خاڵدا بەگوێرەی یپاشایەت یڕێژیم ( لەێه

کۆماری  یڕێژیم لە. ت الهی'' حیساب کرابووشا بە ''موهب، پێشوو

مام زمان''و بە ''نایب ا دەستووری 1ی خاڵێبەر بە گوێرەی ڕ  ،دایسالمییشئ

 . امر مسلمین'' بەحیساب دەێ ی''امام امت'' و ''ول

مەجلیسی  ،لە ئێران دوو مەجلیس هەبووندا پاشایەتی یژیمڕێ ( لەێو 

نا'' کە دووهەمینیان بۆ کۆنترۆڵ کردنی یلی'' و مەجلیسی ''سیلای موڕ ''شو 

بێ  ،لی''یلای موڕ یەکەمیان پێکهاتبوو و پەسند کراوەکانی مەجلیسی ''شو 

 ئێستاش لە کۆماری. ان نەبووییقانوون بایەخینا'' یسند کردنی مەجلیسی ''سپە
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ای وڕ ی و شو مای ئیسال وڕ مەجلیسی شو . ەجلیس هەیەم 0دا ئیسالمی

پەسند کراوەکانی مەجیلسی  ،دەستووری 9٤ی خاڵنیگەهبان کە بە گوێرەی 

 یانی قانوونیبایەخی نیگەهبان شووڕاەسند کرانی بێ پ ،ای ئیسالمیوڕ شو 

 . نییە

 ،دایی پاشایەتڕێژیم نا'' لەسەردەمییی مەجلیسی ''س( شێوەی هەڵبژاردنێز 

زۆر لێک دا نیگەهبان لە کۆماری ئیسالمی شووڕایلەگەڵ شێوەی هەڵبژاردنی 

نا'' شا دایدەنان ینیوەی ئەندامانی مەجلیسی ''سدا لە سەردەمی شا. نزیکن

 . دەبژاردنیواڵەتیش بوو خەڵک هەڵڕ  و نیوەکەی دی ئەگەر بە )انتصابی(

گەهبان لەالیەن نی شووڕاینیوەی ئەندامانی دا ئێستا لە کۆماری ئیسالمی

 شووڕایو نیوەکەی دیکەش مەجلیسی  ڕێبەرەوە دادەندرێن )انتصابی(

تەنیا فەرقێک کە لە گۆڕێدایە ئەوەیە کە ژمارەی . ئیسالمی دیارییان دەکا

ئێستا ، کەس بوون و نیوەیان خەڵک هەڵیدەبژاردن ٦2نا'' یئەندامانی ''س

ان هەڵبژێردراوی هیچیکەسن و  00نیگەهبان  شووڕایژمارەی ئەندامانی 

کەسیان کە دەبێ ''مجتهد'' بن لەالیەن ڕێبەرەوە  ٦چونکە . ەڵک نینخ

لە الیەن مەجلیسی  ،کەسەکەی دیکە کە دەبێ حقووقزان بن ٦دادەندرێن و 

 (دەستووریی 90 خاڵی). اوە دیاری دەکرێنووڕ ش

ی دەبینین کە چۆن ئاوات و ئارەزووی کۆمەڵنی خەڵکی تینوو  بەو جۆرە

و  پشت ئەستوور بە ویست یدەسەڵتێکی کۆماری ییار کە خوازئازادی 

 . بوو بە بڵقی سەر ئاو )خەڵک( "هوورمو ج"ئیرادەی 

و سەرکۆمار لە  ێبەر لە جیاتی ''شا''ڕ  ئێستا ،وگرتنی ئەو وەزعەچابە لەبەر 

کۆمار وەک سەر و  ێبەر وەک شا نەگۆڕەڕ  .جیاتی سەرۆکوەزیری جارانە
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دروشمە بەناوبانگەکەی  ەئێستا ل. ی پێ دەکرێوەزیری جاران ئاڵوگۆڕ سەرۆک

ی ئازاد، سەربەخۆییوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران )اپەڕین و سەرکەڕ  سەردەمی

و ئازادی( لە  سەربەخۆیینیان )ادو  ،بەش بوو ٣( کە و کۆماری ئیسالمی

کە کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی ئەسپی  ەینین و بەو شێوەی گۆڕێدا

دەدەن و سروودی مەرگ و نەمان بۆ گەالنی ئێران هەوساری خۆیان لینگ بێ

کۆماری ) شبەشی سێهەمی ئەو دروشمەدا ەنگە لە داهاتوو ڕ  ،نەزەمزەمە دەک

الکمل یبقی "چونکە لە قەدیمەوە گوتوویانە . ( تووشی مەترسی بێئیسالمی

مەسەلەی هەیە بەو دا لە زمانی کوردییش. "مع الکفر و الیبقی مع الظلم

دا دەپسێ زوڵم لە ئەستووراییدا وو شتێک لە باریکاییمەفهوومە کە هەم

 . دەپسێ

 

 لە لیباسی مەزهەبدا شۆڤێنیزم

 سالمی''ئی یئۆمەت''

و  کوردو  فارس و ئازەری، وڵتێکی فرەنەتەوەیە )کثیرالملە(ئێران 

و  فەرهەنگو  هەرکامیان میللەتێکن بە زمان. بەلووچ و عەرەب تورکەمەن و

. دەژین بە ناوی ئێراندا بەڵم هەموویان لە یەک وڵت، دابونەریتی جیاوازەوە

حکوومەت بە دەست فارسەکانەوە بووە یان بەدەست دا لە ئێران کۆنەوەلە 

دا زمانی نەتەوەی فارسو  ئەدەبو  کە لە خزمەتی فەرهەنگ ەکەسانێکەوە بوو 

و  بەو جۆرە باقیی نەتەوەکانی دیکە هەمیشە لە مافی نەتەوایەتی .بوون

 . خۆیان بێبەش بوونئازادیی 

و  بۆ کپ کردنی دەنگی ئازادیخوازی ،دایلە سەردەمی نیزامی پاشایەت

هەمیشە  ،نگ کردنەوەی هەستی نەتەوایەتیی نەتەوە ژێردەستەکانەکەمڕ 
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یانی . ''ملت ایران'' کەڵکیان وەردەگرت زاراوەی هکاربەدەستانی حکوومەت ل

ی ئێران یەک دۆخقەتی بەڵم ئەوە لەگەڵ حەقی. یەک وڵت و یەک میللەت

زۆر وڵت هەیە کە چەند نەتەوەی جیاوازی تێدا دەژین دا لە جیهان. ناگرێتەوە

بۆ . دەژیندا هەروەکوو زۆر نەتەوەی واش هەیە کە لە چەند وڵتی جیاواز 

عێراق و سووریە دەژی ، اتورکی، لە چەند وڵتی وەک ئێران نموونە کورد

لووچ لە ئێران و پاکستان و ەتان و بهەروەک تورکمەن لە ئێران و تورکمەنس

 . عەرەب لە ئێران و لە چەند وڵتی عەرەبی دەژین

هاتۆتەوە دا لە لیباسی مەزهەب شۆڤێنیزمدا کۆماری ئیسالمی یڕێژیم لە

. ''امت اسالمی'' بەکار دێنن زاراوەیئێستا لە جیاتی ''ملت ایران'' . مەیدان

 (دەستووری 00 خاڵی)

کە لە خوارەوە ی بنەڕەتی ەی گیروگرفتەرچاو س بووەتەئەو مەسەلەیە 

 :ئیشارەیان پی دەکرێ

و بیانوویەک بۆ '' پاساو'' بووەتە زاراوەیەبەکارهێنانی ئەو : یەکەم

ەردان کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی بۆ ناردنە دەرەوەی شۆڕش و دەست تێو 

زۆری بۆ ئەو مەسەلەیە تا ئێستا گیروگرفتێکی . یداملە کاروباری وڵتانی ئیسال 

 . ئیران پێک هێناوە یکۆماری ئیسالمی

هەروەک لە پێشدا باسی کرا ئێران وڵتێکە بە چەند نەتەوەی : دووهەم

بۆ پێشێل کردنی مافی گەالنی  زاراوەیەی ئەو نبەکارهێنا، یاوازەوەج

 ەواکانی خۆی کردڕ  اوای مافەژیردەستەیە چونکە هەر نەتەوەیەکی ژێردەستە د

ئەو و  ئێمە هەموومان موسوڵمانین. ێمە یەک میللەتەینپێی دەگوترێ ئ خێرا

 . لەقەڵەم دەدرێخوازی وداییجداوایە بە 
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 :بە پێویست دەزانم بابەتێک ینەوەاەدا بۆ ڕوون بوونەوەی باسەکە گێڕ لیر 

هەیئەتی نوێنەرایەتیی دا لەسەرەتای هاتنە سەر کاری کۆماری ئیسالمی

ی خەڵکی کوردستانی بابەتس لەسەر بۆ با ،ی کوردستانی ئێراندێموکڕاتحیزبی 

سەفەری ، ەواکانیان بۆ کاربەدەستانی تازەڕ  داخوازەڕوونکردنەوەی ئێران و 

چاویان بە گەورە و لێپرسراوانی حکوومەت و لەسەرووی و  تاران و قوم دەکەن

لە یەکێک لەو چاوپێکەوتنانەدا کاتێک باسی . ومەینی دەکەوێخهەموویانەوە 

و  ەسمیی وڵتڕ  باسی زمانیو  وردستان دێتە گۆڕێداخوازەکانی خەڵکی ک

کارم ەر مسنا ئایەتوڵڵخووندەکان بە ناوی ''لە ئازمانی کوردی دەکرێ یەکێک 

ئێمە هەموومان موسوڵمانین و ": شیرازی'' دەست دەکا بە قسان و دەڵێ

. ێ"ڕ گۆ ەنبێنتەیەک زمانی جیاوازی خۆیان دەسو  هەر قەومنییە  دروست

حەسەنزادە کە یەکێک بووە لە ئەندامانی هەیئەتی  ڵڵەبدو مامۆستا ع

بە گاڵتەوە دەڵی جا کە وایە با زمانی عەرەبی کە دا وڵملە ، نوێنەرایەتیی حیزب

. گەالنی ئیراندینەکەشمانە ببێتە زمانی هاوبەشی تەواوی و  زمانی قورئان

هەنگ و دەڵێ ''شتی وا نابێ چونکە ئەو کات فەر دا لە جواب خێرامکارم شیرازی 

 . ''مەترسییەوەو زمانی فارسی دەکەوێتە  ئەدەب

ئیسالمی دینەکەیان ڕوونی دەردەکەوێ کە کاربەدەستانی کۆماری  لێرەدا بە

 ەوە،مەزهەبو  بە ناوی دینو  پاراستنی دەسەڵتی خۆیان ئامرازیتە ووەکرد

 . ەوای گەالنی ئێران پێشێل دەکەنڕ  مافی

 

 میسیاسەت و کردەوەکانی کۆماری ئیسال 

 و قسەی مەشهووری خومەینی ڕیفراندۆم (ائ

بۆ دا  خومەینی و کاربەدەستان بڕیاریان، ی پاشایەتیڕێژیم ووخانیڕ  پاش
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بەڕێوە بچێ و لە خەڵک نەزەر  ڕیفراندۆم کردنی نەوعی حکوومەتی تازە دیاری

ی 0٣16وەی ێی خاکەل00و 02ۆژەکانی ڕ  وەربگیرێ و بۆ ئەو مەبەستە

 . هەتاوی دیاری کرا

و پێشکەوتنخوازانە جوان ێکی بڕیار واڵەت ڕ  بە ڕیفراندۆم نیداڕیاری ئەنجامب

بوو و نیشانەی ئەوە بوو کە ئیرادەی خەڵک کە تا ئێستا بایەخێکی بۆ دانەنراوە 

بەو  ڕیفراندۆم استیداڕ  لە. ری دەکاتتا کارسازە و چارەنووسی وڵت دیائێس

ی بۆ ئازادیی هەڵبژاردن و ەوای گەالنی ئێرانڕ  مافی، شێوەیەی کە بەڕێوەچوو

و ئەو مەسەلەیە  دیاریکردنی نەوعی حکوومەتی داهاتوو پێشێل کرد

عامیلێکی گەورە بوو بۆ و  سەرەتایەکی پڕمەترسی بوو بۆ داهاتووی وڵتەکەمان

 . پێشێل کرانی مافی مرۆڤ لە ئێران

 :ە دەخەمە بەرچاوڕیفراندۆمحقووقی و ئیرادەکانی ئەو  هەڵەلە خوارەوە 

ووخابوو و دەبوو ڕ  خەڵک دەستینیزامێکی حکوومەتی بە دا ێرانلە ئ -0

بۆ ئەو کارە . نیزامێکی تازەی حکوومەتی لەسەر ئیرادەی خەڵک دابمەزرێ

 سیستەمی حکوومەتەکان لە دەزگاو  جۆر ڕیفراندۆم وابوو ماوەیەک پێشحەق 

ان بە ەکتەلەفزیۆنو ادیۆ ڕ ، و گۆڤارەکان ۆژنامەڕ  وەکدا کانییەاگەیەنە گشتڕ 

هەرکام لەو  نەرێنییەکانیو  نیئەرێرێن و شی بکرێنەوە و خاڵە باس بک وردی

حکوومەتانە دەستنیشان کرابایەن تا کۆمەڵنی خەڵک لێیان ئاگادار  شێوازە

ئازادانە و  کردبا یانبەشداریدا ڕیفراندۆم ان و بە چاوی ئاواڵەوە لەببوو 

 . ەوە لە ئێران ئەو کارە نەکرابەداخ. حکوومەتی دڵخوازی خۆیان هەڵبژاردبایە

 باسیدا لە نووسراوەکانی خۆی ،تنی شۆڕشخومەینی زۆر پێش سەرکەو  -0

 . سنووری بۆ کێشابووو  ەتخحکوومەتی دڵخوازی خۆی کردبوو و 
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بە دا خومەینی لە وتارەکانی ،ڕیفراندۆمچەند ڕۆژ پێش بەڕێوەچوونی  -٣

هوری اسالمی نە یک کلمە ایدەگەیاند کە ''جمڕ  هەڕەشەتووڕەیی و حاڵەتی 

واتا "کۆماری ئیسالمی نە وشەیەک زیاتر و نە  زیاد و نە یک کلمە کم''

''هر کس پهلوی جمهوری اسالمی : یان دەیگوت وشەیەک کەمتر"

ما برای  ؟دادیم برای "دمکراتیک" بگذارد دشمن است ما خون "مکراتیک"د

ئیسالمی  واتا "هەر کەس لە تەنیشت کۆماری .اسالم خون دادیم''

"دێموکڕاتیک" دابنێ دوژمنە. بۆ مەگەر ئێمە خوێنمان دا بۆ "دێموکڕاتیک"؟ 

ەوای گەالنی ڕ  خومەینی بەو قسانەی خۆی مافی ئێمە بۆ ئێسالم خوێنمان دا.

ن ئازادیی هەڵبژاردو  و هیچ مەجالێکی بۆ بیرکردنەوە ئێرانی پێشێل کرد

 . نەهێشتەوە

قلید'' بوو و هەم ەت یعەجەڕ وە ''مییەچونکە خومەینی هەم لە باری مەزهەب

وێنەی هەبوو و قسەی  وە نفووزی کەالم و دەسەڵتێکی بێییەلە باری سیاس

سمانی'' ئا یحیەخومەینی ئەو کات لە الی بەشی هەرە زۆری خەڵک وەک ''و 

 . وەردەگیرا

هەر لە سەرەتاوە مەعلووم  ،چاوگرتنی ئەو خاڵنەی کە باس کرانەر بە لەب

 لە. وون دەکاتەوەڕ  و بۆچوونی خومەینی تەکلیفی مەسەلەکە نەزەر بوو کە تەنیا

ئەوەی لەو  .بەو وەزعە شتێکی تەشریفاتی و زیادی بوو ڕیفراندۆم استیداڕ 

 زەحمەتی زیادی و خەرجی بێهوودەی ئەنجامدانی ،بەینەدا بۆ خەڵک ماوە

 . بوو ڕیفراندۆم

حیزبی  ێنوێنیی سیاسییڕ  خەڵکی کوردستان بە هۆی ئامۆژگاری و

 بوونی نێوەرۆک زۆر زووتر لە خەڵکی دیکە لە بێ ،ی کوردستانی ئیراندێموکڕات

 ەوام هەڵخەڵەتێنانەی دەسەڵتدارانی تازەپێگەیشتووعو حەرەکەتی  ڕیفراندۆم
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دیار دا بەشداری بکەن کە لە پێشدا ێکڕیفراندۆم و حازر نەبوون لەتێگەیشتن 

 . ئاکامە بوو کە بێ

 جۆرەبزانن کۆماری ئیسالمی چ دا قیان بوو کە لە پێشخەڵکی کوردستان حە

لە هەموو گرینگتر چیی بۆ خەڵکی . نێوەرۆکی کامەیەو  شکڵ، حکوومەتێکە

 . پی ئیمزا بکەنسحازر نەبوون چەکی  ی کوردخەڵک. کوردستان پێیە

 ،داکی کوردستانڵو داواکانی خە ربەر نەزەنێژیمی تازە لە بەراڕ  کاربەدەستانی

دژایەتی و  ئەوەیان دەکرد کە ''کۆماری ئیسالمی'' یانی ''ئیسالم'' زیاتر باسی

ئەو شێوە . ڵ ئیسالمکردن لەگە دژایەتییانی  ،کۆماری ئیسالمی کردنی

چونکە کۆماری ئیسالمی . لە بناغەدا نادروست و غەڵەت بوو پاساوهێنانەوەیە

 وەندیدارپەیدامودەزگای جۆراوجۆری و  کە تایبەتمەندی ییەنیزامێکی حکوومەت

ئەگەر وا . بە خۆی هەیە و لەگەڵ دینی ئیسالم دوو شتی لێک جیاوازن

ئەو کات پێویستی  ،کۆماری ئیسالمی عەینی دینی ئیسالمە دابنێین کە

چونکە . وسرێ و دابندرێی تازە بنو دەستوور نەدەکرد کە بۆ کۆماری ئیسالمی 

 . دینی ئیسالمە یدەستوور قورئان 

 ە جێگای مەجلیسی ''مٶسسان''( مەجلیسی ''خبرگان'' لێب

هەروەک لە ناوەکەی دەردەکەوێ ئەساس و بناغەی قەوانین و  دەستوور

و نیشاندەری ساختاری حکوومەت و  بەیانگەر دەستوور. ئیدارە کردنی وڵتە

وڵتە و  ەکانیکۆمەڵیەتییو  فەرهەنگیو  ئابووریو  ئۆرگانە جۆراوجۆرە سیاسی

و  قەزاییو  ئیجرایی کانیو ئۆرگانە یەکانیی نێوان دەزگا حکوومەتپەیوەندی

ئەرکی  ،نو انو پەسند کردنی قو  دانان .ری دەکاتنان تەنزیم و دیاداقانوون

 ،دەستوورپەرلەمانی هەر وڵتێکە بەڵم لەبەر گرینگی و کاریگەر بوونی 
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بەڕێوە دەچێ دا لە هەر وڵتێک دەستوورو ناسراو بۆ دانانی ی تایبەت شێوەیەکی

پێکهێنانی و  استەقینەی خەڵکڕ  لە هەڵبژاردنی نوێنەرانی ییەکە بریت

ەجلیسە مەو ئکاری نوێنەرانی . ''مٶسسان''ناوی مەجلیسی  ەمەجلیسێک ب

و پاش تەواو بوونی ئەرکەکەیان  ەدەستوورتەنیا دانان و پەسند کردنی 

 . مەجلیسەکە کاری تەواو دەبێ ونامێنێ

تازە  یدەستوور ت بوو پێویس ،پاش هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی

پێویست بوو مەجلیسی ''مٶسسان'' هەڵبژێردرێ بەڵم  ە،دابندرێ و بۆ ئەو کار 

لە جیاتی مەجلیسی ''مٶسسان'' مەجلیسی ''خبرگان'' دا  خومەینی بڕیاری

 . هەڵبژێردرێ

ویستە ێنێن پدادە دەستوورمەنزووری خومەینی ئەوە بوو کە ئەو کەسانەی 

ی مانگی 00ژی ۆڕ  سەرەنجام. مەزهەبی بنی بابەتی ەزار و شا خەبیر

ۆژی ڕ  هەڵبژاردنی مەجلیسی ''خبرگان'' بەڕێوە چوو و 0٣16گەالوێژی ساڵی 

ەجلیسی ق( موسەددیەشی شا دژی مڕ  ی گەالوێژ )ساڵڕۆژی کوودەتای06

لە سەرجەم نوێنەرانی مەجلیسی . خومەینی کرایەوە یبەشداری ''خبرگان'' بە

یان ئاخوند 1لەسەر  ٤کەس یانی ٦2حدوودی  ،کەس بوون3٣''خبرگان'' کە 

 . بوون

گەوەرەی ی هەرە وە دوو ئیرادییەەی حقووقوانگڕ  لە "خبرگان"مەجلیسی 

 :دەکەم ەیان پێاماژ هەبوو کە لە خوارەوە ئ

 ٤کەس یانی  ٦2بوون کە  3٣نوێنەرانی مەجلیسی ''خبرگان'' سەرجەم  -0

 و ش لەو کەسانە بوون کە بیریان ئاخوند بوون و زۆربەی ئەوانی دیکە1لەسەر 

ەرانی ئەو مەجلیسە بەو بۆیە نوێن. بۆچوونەکانیان وەک هی ئاخوندەکان وا بوو

ی کۆمەڵگاکی بچووکی ییەنوێنەری کەمایەت ،کە باسی کراپێکهاتەیەوە 
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توێژەکانی و  یانی نوێنەری جامیعەی ''روحانیت'' بوون و ماباقیی چین، ئێران

نوێنەریان  ،پێکدێنن رە زۆری کۆمەڵگای ئێرانزۆرینەی هەەی کۆمەڵ کە دیک

 هیچ نەخشێکیان نەبوو و ئەوەشدا دەستوور لەو مەجلیسەدا نەبوو و لە دانانی 

لیۆنیی کۆمەڵنی م. و مافی مرۆڤە دێموکڕاسیئازادی و است بە پێچەوانەی ڕ 

بەڵم ، ووخاندڕ  انییاپەڕین و نیزامی پاشایەتڕ  ودا  خوێنیان ،گەالنی ئێران

 . نەبوودا ی تازەی وڵتەکایاندەستوور ەورێکیان لە دانانی هیچ د

حقووقی و  بابەتیلە بواری  ،زۆربەی نوێنەرانی مەجلیسی ''خبرگان'' -0

میالک و پێوانە بۆ و  خەبەر بوون نائاشنا و بێدا ناندا قانوونی و قانوون

وی ناەبۆیە ئەو شتەی کە ئەوان ب. صص''''تخ کهەڵبژاردنیان ''تعهد'' بوو نە

 یفۆرمۆڵە کردنەوە ئیرادو  هەم لە باری داڕشتن، پەسندیان کرد دەستوور

استیدا لە زۆر ڕ  ە کەموکووڕی و لەلزۆری هەیە و هەم لە باری نێورۆکەوە پڕە 

سەرچاوەی پێشێل کرانی مافی مرۆڤ کە  بووەتەە بۆخۆی دەستوورئەو دا بوار 

 . باسی دەکەمدا لە شوێنی خۆی

لە  بکەم کە نوێنەری خەڵکی کورد بابەتەزانم باسی ئەو دە یویستلێرەدا بە پێ

دەنگ  00٣33٣شەهید دوکتور قاسملوو بوو کە بە هێنانەوەی  ،پارێزگای ورمێ

 ؛داسەپاند بوودا ێژیم شەڕی بەسەر کوردستانڕ  هەڵبژێردرا بەڵم لەبەر ئەوەی

 . ئەو مەجلیسە بکات ینەیتوانی بەشداری

خومەینی کە دیتبووی دوکتور دا "گانخبر "لە کاتی کردنەوەی مەجلیسی 

 ە گوتبووی )ای کاش آمدە بود(و قاسملوو نەهاتو 

 

                                                     
   ١١٥الپەڕی  ١نیوسەدە تێکۆشان جلدی 
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 ی ئەمریکا لە تارانباڵوێزخانە داگیرکردنی

ی هەتاوی لە ساڵڕۆژی 0٣16ی مانگی خەزەڵوەری ساڵی 0٣رۆژی 

تەبعیدی خومەینی بۆ تورکیەدا بەپێی بەرنامەیەکی لە پێشدا داڕێژراوی 

هی'' بوڵڵ زیی زۆر ئەفرادی ''حکژمارەیە، ئیسالمی کاربەدەستانی کۆماری

 ێوەیەکی زۆر ناحەز و بەشبە ،وی خەتی ئیمامەبەناوی خوێندکارانی پێڕ 

هێرشیان بردە سەر سەفارەتی ئەمریکا لە  ،پێچەوانەی یاسای نێونەتەوەیی

تاران و پاش بارمتە گرتنی تەواوی دیپلۆمات و کارگێڕانی سەفارەت کە 

گرت و ئاڵی  دەستیان بەسەر سەفارەتدا، وونکەس ب 1٣سەرجەم 

 . ئەمریکایان سووتاند

ئاخوندە دەسەڵتدارەکان ئەو کردەوە دزێوەیان بە ئینقالبی  یخومەینی و باقی

ماوەیەک . ان پێوە کردییایەکی زۆری تەبلیغاتیو هەراوهوردا  دووهەم لەقەڵەم

لەگەڵ  ێەکانۆژی بەربەر ڕ  ان بەۆژەیڕ  ێژیم ئەوڕ  کاربەدەستانی ،دواتر

 . ستکبار'' ناودێر کردئی''

لەو نێوەدا هێندێک لە ڕێکخراوە چەپەکانیش داگیرکردنی سەفارەتی 

تەنیا . ئەمریکایان بە کردەوەیەکی شۆڕشگێڕانەی دژی ئیمپریالیستی دانا

دژایەتی کردنی ئەمریکایان بە قازانجی شووڕەوی و  لەبەر ئەوەی جنێودان

 . دەزانی

و  ەرەکەتحدا وردستانی ئێران لە بەیاننامەیەکی کدێموکڕاتحیزبی 

و ئەو کارەی بە  مەحکووم کرددا لەو مەسەلەیە ییهەڵوێستی کۆماری ئیسالم

 . یاسای نێونەتەوەیی ناو بردو  دیاردەیەکی دژی عورفی دیپلۆماسی

. مانەوەدا کۆماری ئیسالمی یۆژ لە زیندانڕ  ٤٤٤وەکان سەرجەم بارمتە گیرا

وە ییەێگای داڕشتنی بەرنامەیەکی سەربازڕ  ڵەتی ئەمریکا لەدەو  ،لەو ماوەیەدا



000  کوردستان و کۆماری ئیسالمی 

 

تەبەس تووشی  بیابانیدیپلۆماتەکان ئازاد بکا کە ئەو بەرنامەیە لە دا  هەوڵی

 . ری نەگرتو سەشکست هات 

ئەمریکا و بە بارمتەگیرانی دیپلۆماتەکان لە باری  داگیرکردنی بالوێزخانەی

ەسەنگێندراو و ناڕەوا بوو کە وە کردەوەیەکی نادروست و هەڵنییەحقووق

نێونەتەوەیی و مافی سەلمێندراوی دیپلۆماسیی نێوان  پرەنسیپ و یاسای

دا  دەوڵەتەکانی پێشێل کرد و زەربەیەکی قورسی لە ئیعتیبار و فەرهەنگی ئێران

 . کە بەم زووانە قەرەبوو ناکرێتەوە

 لە ریکاداگیرکردنی باڵوێزخانەی ئام یناڕەوا بوون هۆکاریئێمە لێرەدا 

 :وە باس دەکەینییەوانگەی حقووقڕ 

ی پەیوەندیی بنەماو  قانونگوێرەی حقووقی نێونەتەوەیی و بە -0

هەر دەوڵەتێک لە وڵتێکی باڵوێزخانەی  ،تەکانەدەوڵان یپلۆماسیی نێو د

 باڵوێزخانەیبۆ وێنە . بە بەشێک لە خاکی ئەو دەوڵەتە دەژمێردرێدا دیکە

چۆن هەروەک . لە خاکی ئەمریکا بەحیساب دێبە بەشێک  ،ئەمریکا لە تاران

 . ئێران لە ئەمریکا بە بەشێک لە خاکی ئێران دادەنرێ باڵوێزخانەی

ەک بۆ نەبوون تا بیانووی ئێران و ئەمریکا پێکەوە لە حاڵی شەڕدا -0

 . دابتاشرێ کێنانەکردەوەیەکی ئاوا قانونش

ەی یاسا و ان بەگوێر یەکیەرگلو کۆنسوو  باڵوێزخانەنی ادیپلۆمات و کارگێڕ  -٣

نابێ و  لە مافی ''مصونیت''ی سیاسی کەڵک وەردەگرن ،حقووقی نێونەتەوەیی

زیندانی و  یان گرتن ،لێپرسینەوەو  اسانی بکەونە بەر پەالمارهەروەها بە ئ

 . کردن



 

 

 دامافی مرۆڤ لە کوردستان

 زوڵمی چەند قات

دەکرێ و مافی  الوە زوڵمی لێگەلی کورد لە کوردستانی ئێران لە چەندین 

بە  ەەواکانی بە شێوەیەکی بەربڵو پێشێل دەکرێن کڕ  ەیینەتەوایەتی و داخواز

 :کورتی باسیان دەکەین

دیکەی ئێران زۆر لەمێژە بەدەست خەڵکی کوردستان و هەموو گەالنی : ائ

حکوومەتە دیکتاتۆرەکان  یسەرەڕۆییو  زوڵم و، دێموکڕاسیو  نەبوونی ئازادی

 . بەشن ەواکانی خۆیان بێڕ  گرفتارن و لە مافە

پەرستی و پەیدا بوونی دیکتاتۆر بە تاکیشەی ڕ وەییەوانگەی کۆمەڵناسڕ  لە

چونکە لە . کۆمەڵ یدواکەوتووییو  گشتی دەگەڕێتەوە بۆ گەشە نەکردن

کۆمەڵیەتیی خۆیان  و تاک یکۆمەڵنی خەڵک مافدا بارودۆخێ ئاواو  حاڵەت

ری ئەرک و و سنو و  بوونونی لە فەلسەفەی و زۆر بەڕو  سندا ناناکۆمەڵگاە نێو ل

و  کۆمەڵگای تاکیوەندیی نێوان ەچلۆنایەتیی پدەسەڵتی حکوومەت و 

 "دۆخی هەنووکە"خەڵک مل بۆ دا لە ئاکامو  حکوومەت ئاگادار نین

بەو  ،ێگەیشتوو بنو باسەواد و ت هەر ئەندازە میللەتەکان وشیار. ادەکێشنڕ 

گیر بوونی و جێ دێموکڕاسیو  نی ئازادیر بوو بۆ جێگی بەستێنئەندازەیەش 

 . حکوومەتێکی قانوونمەند خۆش دەبێ

خەڵکی  ،ی کە لە سەرەوە باس کراییەجگە لەو وەزعە گشتێب: ێب

کوردستانی ئێران لەبەر ئەوەی کە کوردن و داوای مافی نەتەوایەتیی خۆیان 

ە وە بە توندترین شێو کانەییەالیەن حکوومەتە مەرکەز هەمیشە لە، دەکەن
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الیەن حکوومەتەوە سیاسەتی زەبروزەنگ و کوشت و بڕ  لەو  سەرکوت دەکرێن

 . قانوونی جەنگەڵ لە کوردستان بەڕێوە دەچێو  و تاڵن

 ێاووڵتیی دەرەجە یەک چاویان لهخەڵکی کوردستان لە الیەک وەکوو 

بەتایبەتی  دابە گشتی و ئیدارە کردنی کوردستاندا ناکرێ و لە ئیدارە کردنی وڵت

لە الیەکی دیکەشەوە کوردستان بە ئەنقەست و لە ڕووی و  بەشدار نین

و سەروەت و سامانەکەشی بە  اگیراوەڕ  داژراوەوە لە دواکەوتووییێبەرنامەی داڕ 

 ێکوردستان نە وەک ''خودی'' چاوی لبە کورتی خەڵکی  –تاڵن دەڕوات 

 . دەکرێ و نە وەک بێگانەش حیسابی بۆ دەکرێ

شیعەی ، دەستووری 00ی خاڵبەگوێرەی دا لە ئێرانەسمی ڕ  مەزهەبی: ێج

ەریکی تەفرەقە ساز ختر لە هەزار ساڵە ئاخوندە شیعەکان زیا. ییەئیمام 00

لەو ڕێگایەوە نانیان کەوتۆتە و  کردن لە نێوان مەزهەبەکانی ئیسالمدان

و  شەو و ڕۆژ لە مەجلیسی عەزاداری ،ەوزەخوێنەکانڕ  ئاخوندەکان و. ڕۆنەوە

 بێرێزی. و سوننیدان ی شەڕ لە نێوان شیعەپڵخەریکی لێدانی تە داقسە کردن

 کردنی بێرێز و  "مانوسر و عەمو ع، "ئەبووبەکر مبە خەلیفەکانی ئیسال  کردن

 . بنێشتە خۆشکەی زاری شیعەکان بووەتەبە ''عایشە'' خێزانی پێغەمبەر 

کایەتی و دوژمنایەتی لە ن بەهۆی خۆش کردنی ئاوری دووبەرەئاخوندەکا

زەینی خەڵکی شیعە مەزهەبیان لە حاست مەزهەبی  ،داوان ئەو دوو مەزهەبەنێ

هۆی ئەوەی کە  بووەتەئەو وەزعە نالەبارە . شێواندووە کانییەسوننی و سونن

بکەونە  ،و یارسانن کوردستانی ئێران کە سوننی مەزهەبخەڵکی  ێک لەبەش

 . فیان پێشێل بکرێێگایەشەوە ماڕ  '' و لەوهەڵواردنی ئایینیباری زوڵمی ''ژێر 
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 ەواڕ مافی 

کانی گەلی کورد بە کورتی بریتین لە مافی نەتەوایەتی و ییەداخوازو  ماف

مافی نەتەوایەتی لە حەقی . ێز گرتن لە مافی مرۆڤڕ  و دێموکڕاسیئازادی و 

ەنوێنێ و هەموو )حق تعیین سرنوشت( خۆ ددا دیاری کردنی چارەنووس

ئەو ماف و . ووری و کۆمەڵیەتی دەگرێتەوەئاب، فەرهەنگی، بوارەکانی سیاسی

پێوانەیەک کە  وشتی و عادڵنەن و بە هەرانە شتێکی سر ییداخواز

 . پێویستیی خۆیان دەردەخەنو  استیڕ  هەڵسەنگێندرێن

سیاسی و ، پێوانەی حقووقی ٣انە بە ییخوازئێمە لێرەدا ئەو ماف و دا

 :ئیسالمی هەڵدەسەنگێنین

 یحقووق بنەما و پێوانەی -0

 . وەردەگرین کڵسەرچاوەی حقووقی کە 0وە لە یەبارە ئێمە لەو

 ئێران یی کۆماری ئیسالمیدەستوور : یەکەم

 . بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ: دووهەم

 کۆماری ئیسالمی دەستووری: ئا

 09ی خاڵ ٣فەسڵی 

 ''مردم ایران از هر قوم و قبیلەای کە باشند از حقوق مساوی برخوردارند و

 ''. زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود، دنژا، گرن

 نمافی وەک یەک خاوەنیقەبیلەیەک بن و  خەڵکی ئێران لەهەر قەومواتا: "

 ".زمان و شتی لەو بابەتە نابنە هۆی ئیمتیاز، ڕەگەز، ەنگڕ  و

 02ی خاڵ ٣فەسڵی 

ز در حمایت قانون قرار دارند و ا و افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان ە''هم

عایت موازین ر  اجتماعی و فرهنگی با ،اقتصادی، سیاسی، حقوق انسانی ەهم
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 . برخوردارند'' یاسالم

لە ژێر چەتری حیمایەتی  ،میللەت لە ژن و پیاو تاکەکانی هەمووواتا: "

کۆمەڵیەتی و ، ئابووری، سیاسی، قانووندان و لە تەواوی مافی ئینسانی

  ".وەردەگرن کسالم کەڵفەرهەنگی بە لەبەرچاوگرتنی ئوسوولی ئی

 ٦ی خاڵ 1فەسڵی 

بر را  ''حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان

ق حتواند این هیچکس نمی. سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساختە است

از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و را  الهی

 . کند''میآید اعمال قی کە در اصول بعدی میاز طر را  ملت این حق خداداد

واتا: "حاکمییەتی موتڵەق لەسەر جیهان و ئینسان هی خوایە و هەر ئەو 

کەس  دا زاڵ کردووە. هیچەسەر چارەنووسی کۆمەڵیەتیی خۆیی بئینسان

ناتوانێ ئەو مافە خودایییە لە ئینسان بستێنێ یا بیخاتە خزمەت 

ێکی تایبەتەوە و گەل ئەو مافەی لە الیەن بەرژەوەندییەکانی تاک یا گرووپ

خواوە پێی دراوە، لەو ڕێگایانەوە کە لە خاڵەکانی دواتردا باسیان دەکرێ، 

 دەخاتە بواری جێبەجێ کردنەوە.

 



 

 

 

 نکاپاشکۆ 

 





 

 بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ: 9پاشکۆی 

ێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لە ڕ  کۆمەڵیەتییو  شووڕای ئابووری

ی زایینی کۆمیسیۆنێکی پێک هێنا 09٤٦ی مانگی ژوئەنی ساڵی 00تی ڕێکەو 

 :لە ییەکاری ئەو کۆمیسیۆنە بریت. بەنێوی کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤ

 . ئامادە کردنی بەیاننامەی مافی مرۆڤ -0

مافی و  سەبارەت بە ئازادی یمانێتیەو هاوپ ئامادە کردنی بەیاننامە -0

 . ئینسان

 . کانەییپشتیوانی لە کەمایەت -٣

 . مەزهەب، زمان، زایەندی، ەگەزیڕ  بۆ البردنی جیاوازیی تێکۆشان -٤

ێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لەسەر پێشنیاری ڕ  کۆڕی گشتیی

ی 09٤6ی مانگی دیسامبری ساڵی 02کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤ لە ڕێکەوتی 

، ی هەتاوی0٣06ی مانگی سەرماوەزی ساڵی 09 بە بەرنبەرا ،زایینی

 . یهانیی مافی مرۆڤی پەسند کردبەیاننامەی ج

ماددە کە دەکرێ لەباری  ٣2لە پێشەکییەک و  ییەئەو بەیاننامەیە بریت

 :نێوەرۆکەوە بە سێ دەستە دابەش بکرێ

، ئازادی، مافی ژیان: تاک لە خۆدەگرێت ی"مافی مەدەنی" -0دەستەی 

انی مافی پێکهێن، ئازادیی ڕادەربڕین، و مەزهەب بیروباوەڕ ئازادیی، ئاسایش

 . . .  و بنەماڵە

مافی  ن وەکدەگر  ئەو خاڵنەن کە مافی سیاسیی تاک لە خۆ -0دەستەی 

مافی بەشداری ، مافی بەشداری لە ئیدارەکردنی وڵت، تەبەعەبوون )تابعیت(

 . . . و هەڵبژێردرانو  کردن لە هەڵبژاردن
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کۆمەڵیەتیی تاک لە و  ئەو خاڵنەن کە مافی ئابووری -٣دەستەی

مافی بەشداری لە ، مافی هەڵبژاردنی کار، مافی کار کردن: تخۆدەگرێ

 . . .  و بیمە و مافی کەڵک وەرگرتن لە مەرەخەسی، یەکیەتیی کرێکاران

 

 

 دەقی بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ

 ندامانیەموو ئەه زاتیی تیەرامەکو  ئابڕوو ناسینی سمیەڕ ەب هک وهەم هۆیەب

، وانەئ راویکەن لێ حاشاو  کەی کەو  مافی، و تیەمرۆڤای یەڵگەۆمک

 هک وهەم هۆیەب، دێنێکجیهاندا پێ له ئاشتیو  ریەرو ەدادپ، ئازادی یەبناع

 یەدڕندان یەو ەردک، مرۆڤ انیکەماف ردن بهکتیەایکسوو و  گرتنەرچاونەبەو 

 هێنانیکپێ، و تییان ئازارداوهەمرۆڤای ویژدانی هک بووه دواوهەوتۆیان بەئ

 ژاریەهو  ترس له، وست ەربەربڕیندا سەبیروڕا د مرۆڤ له تیایدا هک کجیهانێ

 ؛ەندراو ەیەاگڕ  مرۆڤ زوویەرزترین ئار ەب کەو ، دوور بن به

 تییەڵتدار ەسەن دەالی مرۆڤ له انیکەماف پێویسته هک وهەم هۆیەب

 بێدادیو  مەست دژی له بێەتا مرۆڤ ناچار ن رێکب پشتیوانییان لێ وهەقانوون

 ندییەپێو  گرتنیەر ەپ هک وهەم هۆیەب، بوون ر یاخیەب اتهنا ببەپ دواچاره کەو 

 النیەگ هک وهەم هۆیەب، بگیرێ پشتی بێەان دکەو ەتەنێوان ن یەدۆستان

 انیکەتییەڕ ەبن مافه خۆیان به بڕوای هکدی یکان جارێکەگرتوو کەی وهەتەن

 انیکەماف رییەرابەب، ومرۆڤ  انیکەکتا خیەبایو  تەرامەکو  ئابڕووو  مرۆڤ

بڕیاریان ، و وهەیاندۆتەاگڕ  انداکەگرتوو کەی وهەتەن یمانیەپ له، پیاوانو  ژنان

 ،دائازادی یاییکووناڕ  رەب له، ون ەبد تیەڵیەۆمک وتنیەکپێش تییەیارم داوه
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  ؛بێننکرج بۆ ژیان پێەلومەباشترین ه ،ۆژ زیاترڕ  ۆژ بهڕ 

 ارییکو ها به داوه یانخۆ نیان بهێڵەندام بەئ تانیەوڵەد هک وهەم هۆیەب

 انیکەماف چاودێریی ،نهەالیەمەه ێزگرتنیڕ  ار بۆک ،انکەگرتوو کەی وهەتەن

 ش لهەهاوب یشتنیەتێگ هک وهەم هۆیەب، نەکان بکەییەبنچین مرۆڤ و ئازادییه

 یکەگرنگیی، بچنەڕێو ەب واویەت به یەو ەبۆ ئ ئازادییانهو  م مافەئ یەبار 

  ؛ەیەه تیەتایب

 ئامانجی کەمرۆڤ و  مافی یەییجیهان م جاڕنامهەئ ،گشتی یەڵەۆمک

و  انکەکموو تاەتا ه نێەیەگەادڕ  تانەمیللو  انکڵەموو خەه شیەهاوب

 یان لهەیەم جاڕنامەم ئەموو دەه، ەڵگەۆمک انیکەبنیات و ئۆرگان میەرجەس

و  ردنکچاو ەڕ ، ەو ەاهێنانڕ  و ردنکفێر  هۆی ن بهەبد وڵەهو  رچاو بێەب

 ێوشوێنیڕ  ردنیکدیاری به، و نەبد پێ رهەپ ئازادییانهو  م مافەئ بردنیەڕێو ەب

باشتر و  ناسران سمیەڕ ەێگا بۆ بڕ  ۆژ زیاترڕ  ۆژ بهڕ  ،ییەو ەتەنێونو  ییەو ەتەن

و  ئه یکڵەنێو خ چ لهو  ندامەئ وڵتانی یکڵەنێو خ چوونیان چ لهەڕێو ەب

 . نەکدابین ب، واندانەئ ڵتیەسەژێر د له هکدا ەوییانەرز ەس

 :0 یەمادد

و  تەرامەکو  ئابڕوو باری له وبوون  کدای له ئازادی موو مرۆڤان بهەه

و  ویژداننو  قڵەع نیەموویان خاو ەه. رنەرابەدا بکەی ڵەگەل وهەانیانکەماف

 . ەو ەدا بجوڵێنکەی ڵەگەل برایانه یکگیانێ به بێەد

 :0 یەمادد

 باری له تیەتایبەب کێجیاوازی دانانهیچ  بێ توانێەد کسێەکر ەه (0

ر ەیان ه سیاسی بیروڕای، دین، زمان، ند)جنس(ەزای، نگەڕ ، زەگەڕ 

یان  ییەو ەتەن یکەڵەچەڕ  رچاوگیرانیەبەو  ها بێەرو ەه، ەو ەکدی یکەبیروڕای
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و  موو ئهەه، ەو ەکدی یکر بارودۆخێەبوون یان هکدای له، سامان، تیەڵیەۆمک

 . هاتووندا ەیەجاڕنامو  له هک بێەه یەئازادییانو  ماف

، سیاسی یەپای یەر بناغەسەل کەجیاوازیی شنهەهیچ چ ها نابێەرو ەه (0

 وهەپێی کمرۆڤێ هک کەوییەرز ەیان س کوڵتێ یییەو ەتەیان نێون زاییەق

یان ، خۆ بێەربەس وییهەرز ەیان س وڵتهو ەچ ئ، رێکچاو بەڕ ، ەو ەتەستراو ەب

یان ، بێەیان خودموختار ن بێدا ەکدی یکوڵتێ دێرییەژێر چاو ەو ل سایه له

 . ەو ەرابێتک کسەرتەب کجۆرێ هب یەکەرییەرو ەس

 :٣ یەمادد

 . ەیەه خۆی تیەتایب یناهیەئاسایش و تو  ئازادی، ژیان مافی کر مرۆڤێەه

 :٤ یەمادد

و  ڕینکو  تیەۆیالیک، و ستەیان بند ۆیلهک رێتهکب نابێ کهیچ مرۆڤێ

 . گیرێەد پێ پێشی، بێ کەیەر شێو ەه ۆیالن بهک فرۆتنی

 :1 یەمادد

 سزایو  فتارەڕ  رەب وێتهەکیان ب بدرێ نجهەکشەئ نابێ کسێەکهیچ 

 . رێکب پێ تییەایکسوو ، و ئینسانی دژیو  ەزۆرداران

 :٦ یەمادد

موو ەه له یەکەقانوونیی تییهەسایەک یهەه یەو ەئ مافی کر مرۆڤێەه

 . بناسرێ سمیەڕ ەب کەجێی

 :3 یەمادد

هیچ  بێ یهەیان هەو ەئ مافیو  ساننکەر قانووندا یەرانبەب مووان لهەه

یان ەو ەئ مووان مافیەه. پشتیان بگیرێ وهەن قانوونەالی له کێجیاوازی دانان
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پێشێل  یهەم جاڕنامەئ یکرۆ ەنێو  هکدا کێجیاوازی دانانر ەر هەرانبەب ەل یهەه

 هجیاوازی دانانو ەئ ستیەبەم به هکدا کر هاندانێەه ڵەگەل تیەدژای له، واکب

 . رێکب پشتیوانییان لێ وهەنن قانوو ەالی له کەی کەو ، بچێ ڕێوهەب

 :6 یەمادد

، و نەکەمرۆڤ پێشێل د انیکەتییەڕ ەبن مافه هکدا ەوانەردکو ەر ئەرانبەب ەل

ر ەه، ەدانیان پێدانراو  وهەکدی یکر قانوونێەستوور یان هەد هۆیەب مافانهو ەئ

 ردنیکداواو  انکەراو کبڕواپێ یهییەو ەتەهانا بردن بۆ دادگا ن مافی کسێەک

 . ەیەه یەکاڵ کس ر بهەاریگک تنییشەپێراگ

 :9 یەمادد

 . ەو ەیان دوور بخرێت رێکب زیندانی، بگیرێ خۆوه له نابێ کسێەکهیچ 

 :02 یەمادد

 سانیەک ڵەگەل ،ریەرابەب ڕیەپوئە به یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه

و  ێشهک رادا بهکئاشو  ئینسافەب، نەالیبێ، خۆەربەس یکەدادگای لهدا ەکدی

و  انکەماف یەبار  له بێەوتۆ دەئ یکەدادگای، و نەبگاڕ  یەکاڵ کس

 . بڕیار بدا، ەراو کتاوانبار  پێی هک کر تاوانێەیان ه وی انیکەپێویستیی

 :00 یەمادد

 له یەاتکو  تا ئهەه، رابێکتاوانبار  کر تاوانێەه به کسێەکر ەه (0

 خۆەل یکۆ کپێویست بۆ دا یکرێەبەستەموو دەه هکرادا کئاش یکەدادگای

، ەوتوو ەکەرنەد قانوونی یکەیەشێو  به وی تاوانباربوونی، رابێکبۆ دابین  دنیر ک

 . ژمێردرێەتاوان د بێ به

 نیداەنجامنەیان ئ کارێک ردنیکجێەجێب ت بهەبار ەس کسێەکهیچ  (0

یان  ییەو ەتەن مافه یەگوێر  نجامدانیدا بهەئ اتیک له هک کارێک
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ها هیچ ەرو ەه. رێکووم ناکحەم، ەناسراو ەتاوان ن ان بهکەیییەو ەتەنێون

 نجامدانیەئ اتیک له هک یەسزایو ەتوندتر ل یکەسزای به نابێ کسێەک

 . رێکووم بکحەم، ەراو ک دیاری تاوانهو  بۆ ئهدا ەکەتاوان

 :00 یەمادد

 وباریارک، تیەتایب ژیانی له خۆوه له ڵقورتاندنیەخۆتێه شنهەر چەه

ر ەها هەرو ەه، کسێەکهیچ  ووسینین نامهو  وهەمان شوێنیو  ماڵ، ییەماڵەبن

 کسێەک ناوبانگیو  ئابڕوو، نامووس، فەر ەش زیان به هک کەیەو ەردکو  ارک

، داەهێرشانو  تاندنر ڵقو ەخۆتێه م جۆرهەر ئەرانبەب له. ەوومکحەم، نێەیەبگ

 . بگیرێ پشتی وهەن قانوونەالی له هک هکر مرۆڤێەه مافی

 :0٣ یەمادد

هاتوچۆ  دا ئازادانهکر وڵتێەنێو ه له یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه (0

 . ڵبژێرێەژیان ه شوێنی خۆی ویستی بهو  اکب

 وهەخۆشیی یەکەوڵت به کر وڵتێەه یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه (0

 . خۆی وڵتی وهەڕێتەیان بگ بێڵێ جێەب

 :0٤ یەمادد

 به یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه، داەو ەوساندنەم وچەر ستەرانبەب له (0

 . ەکدی یکر وڵتێەب نا بباتهەپ، و ڕێەدا بگکەیەناگەوێن پش

 یەو ەردک هۆیەبو  ناسیاسیو  گشتی تاوانی ت بهەبار ەس کسێەک (0

ان کەگرتوو کەی وهەتەن انیکەێوشوێنڕ  و ئامانج ڵەگەبا لەناتو  گونجاوەن

 . ربگرێەو  کڵەک یەم مافەل ناتوانێ، دوونانەو ڕاو  ەو ەۆڵینکر لێەب وێتهەکەد

 :01 یەاددم
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 ( پێتیەهاونیشتمان مافی -ەتنامەوڵە)د یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه (0

 . بدرێ

 تنامهەوڵەد گۆڕینی مافی "تابعیت" یان له له خۆوه له س نابێەکهیچ  (0

 . رێکش بەبێب

 :0٦ یەمادد

 یهەیان هەو ەئ مافی، ەو ەخۆناسین نیەمەت یشتنهەگ هک کپیاوێو  ر ژنەه (0

 ،وهەیان ئایین تیەوایەتەن، زەگەڕ  باری له کهیچ سنوورێ نیرچاوگرتەبەو  بێ

و  ژن یەماو  واویەت له. بێنن کش پێەهاوب ژیانی، و مێردو  ژن ببنه

 اروباریک پیاو لهو  ژن، یداەو ەشاندنەڵو ەه اتیک ها لهەرو ەهو  تیەمێردای

 . ەیەیان هکەی کەو  مافی، شەهاوب ژیانی ندیدار بهەپێو 

و  ژن یەئازادانو  واوەت ندییەزامەڕ  به بێەش دەهاوب نیژیا نانیەو ەکپێ (0

 . پیاو بێ

ن ەالی له بێەدو  ەیەڵگەۆمک تییەڕ ەبنو  سروشتی یەکەۆڵکخێزان  (٣

 . رێکب لێ پشتیوانیی وهەتەوڵەدو  ەڵگەۆمک

 :03 یەمادد

 تیەنەخاو  مافی ڵەۆمکەب یەشێو  یان به نێەت چ به کسێەکر ەه (0

 . ەیەه دار(یک)موڵ

 . رێکش بەبێب تیەنەخاو  مافی له خۆوه له نابێ کسێەکهیچ  (0

 :06 یەمادد

 م مافهەئ. ەیەه دینیو  ویژدان، ەو ەردنکبیر  ئازادیی مافی کسێەکر ەه

 ربڕینەد ها ئازادییەرو ەه، و ڕەدین یان بیر و باو  گۆڕینی ئازادیی به پێویستی

 جێهێنانیەب، ئایینی ردنیکفێر  یەچوارچێو  بیروڕا له ردنیک راکئاشو 
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نیا یان ەت یەشێو  چ به ،انداکەئایینیی سمهەڕ ێوڕ  بردنیەرێو ەب و انکەێوشوێنڕ 

 . ەیەه یان گشتیی تیەتایب یەشێو  چ به، ڵەۆمکەب

 :09 یەمادد

ش ەمافو ەئ، و ەیەه ربڕینیەادڕ  و بیروڕا ئازادیی مافی کسێەکر ەه

و  ترسێەن یهەه یکەبیروڕای هک یەو ەس لەکهیچ  هک یهەه وهەب پێویستی

و  زانیاری یەو ەردنکبڵو و  رگرتنەو و  دیهێنانەب له، و بێەران نەنیگ

موو ەه به ستیەد، انکەسنوور  رچاوگرتنیەبەو  بێو  ەئازادان، بیروبۆچووندا

 . ابگاڕ  وهەردنکبڵو و  ربڕینەبیروڕا د گونجاوی یکئامرازێ

 :02 یەمادد

و  ۆڕکو  نەومنجەئ هێنانیکپێ له یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه (0

 . ئازاد بێدا ەئاشتیخوازان یەڵەۆمکو  ەو ەۆبوونک

 . رێکشدار بەدا بکەیەو ەۆبوونکهیچ  زۆر له به نابێ کسێەک( هیچ 0

 :00 یەمادد

 هک کرانێەنوێن ێگایڕ  وخۆ یان لهەاستڕ  یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه (0

شدار ەخۆیدا ب تیوڵ  گشتیی اروباریک بردنیەڕێو ەب له، بژێرێەڵیاندەه ئازادانه

 . بێ

 ڵەگەل کەی کەو  یکرجێەلومەه له یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه (0

 . ست بێنێەدەب خۆی وڵتی انیکەگشتیی پیشه، داەکدی سانیەک

و ەئ. ەتەوڵەد ڵتیەسەد یەبناغ، کڵەخ خواست و ویست و بڕیاری (٣

، چنەدەڕێو ەب ییەور ەد یکەیەشێو  به هک فێڵدا بێ ڵبژاردنیەه له بێەد بڕیاره

چاو ەڕ  تێدا سانییکەیو  ریەرابەب، بێ گشتی بێەڵبژاردن دەه. ربخاەد خۆی
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 هک بچێ ڕێوهەوتۆ بەئ یکەیەشێو  یان به بێ نهێنی نگدانیەد به، رێکب

 . اکنگدان دابین بەد ئازادیی

 :00 یەمادد

، و ەیەه تییەڵیەۆمک یەبیم مافی، ڵەۆمک یکندامێەئ کەو  کسێەکر ەه

و  ئه، انکەییەو ەتەنێونو  ییەو ەتەن ارییهکهاو و  تیەیارم هۆیەب یهەه بۆی

و  تەامر ەکو  ئابڕوو بۆ پاراستنی یەولتوورییانکو  تیەڵیەۆمک، ئابووری مافه

و  ەخراو کێڕ  رنجدان بهەس به، ینپێویست خۆی تییەسیەک ئازادیی ردنیکەشەگ

 . ستیان بێنێەدەو ، وڵت انیکەرچاو ەس

 :0٣ یەمادد

 ئازادی به خۆی اریک، اکار بک یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه (0

ردن کار تێدا کبۆ  ندیەزامەڕ  جێگایو  ەرانەرو ەدادپ یکرجێەلومەه، ڵبژێرێەه

 . رێکب لێ اریدا پشتیوانییکر بێەرانبەب له، و اکداوا ب

 کەو  اریکر ەرانبەب له جیاوازی دانان بێ یهەیان هەو ەئ مووان مافیەه (0

 . ربگرنەو  کەی کەو  ستیەقدەه، داکەی

و  قازانج له یکۆ کبۆ دا یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه (٣

 کپێ تیەیکەا و یکندیەسدا ەکدی سانیەک ڵەگەل ،خۆی انیکییەندەو ەرژ ەب

 . ەو ەنێویان یان بچێته، بێنێ

 :0٤ یەمادد

ڤاال  اتیک له رگرتنیەو کڵەکو  پشوودانو  ەو ەسانەح مافی کسێەکر ەه

مز ەب ورییەد پشوویو  ارک انیکەعاتەس ردنیکدیاری مافی تیەتایبەب، و یهەه

 . ەیەه

 :01 یەمادد
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و  تیەسڵم ردنیکدابین ستیەبەم به یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه (0

، رگەجلوب، خواردن باری له تیەتایبەب ،یەکەماڵەبنو  خۆی یییەئاسوود

، ەو ەانکەیستپێو تییهەڵیەۆمک تهەخزمو  انکەییکپزیش دێرییهەچاو ، ەر ەخانووب

، اریکبێ اتیک له یهەه یەو ەئ ها مافیەرو ەه. بێەه ژیانی باش له یکئاستێ

م ەئ واویەت له، و پیری، مێردیەیان بێو  ژنیەبێو ، قوستانیەن، خۆشیەن

و  ژیان انیکەئامراز و  ەسەر ەک، ویستبێتی خۆی یەو ەئ بێ هکدا ەتانەحاڵ

دابین  ژیانی وهەتییەڵیەۆمک باری له، رچوونەست دەد له چوونیەڕێو ەب

 . رێکب

تیان ەتایب دێرییەچاو و  تیەیارم یهەیان هەو ەئ منداڵن مافیو  انکدای (0

چ ، بن رعیەش ژیانی میەرهەب یەوانەچ ئ کموو منداڵێەه. رێکرخان بەبۆ ت

 باری له کەی کەو  یهەیان هەو ەئ مافی، دنیا تهەهاتوون رعیەناش به یەوانەئ

 . رێکب وانییان لێپشتی وهەتییەڵیەۆمک

 :0٦ یەمادد

. رێکب ردهەرو ەپو  ر خوێندنەب بخرێته یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه (0

 بێەد، ییەبناغو  تاییەر ەس م خوێندنیەک النیو  ردنکفێر و  ەردەرو ەپ

 ییەپیشو  یکنیکەت ردنیکفێر . ەئیجباریی تاییەر ەس خوێندنی. بێ خۆڕاییەب

 سانییکەی به بێەرز دەب خوێندنی یشتن بهەاگستڕ ەد، و گشتی رێتهکب بێەد

توانای و  ەمای یەگوێر  موو بتوانن بهەتا ه رێکر بەمووان مسۆگەبۆ ه وهەواو ەت

 . ربگرنەو  لێ یکڵەکخۆیان 

 یەنەمووالیەه یاندنیەپێگ بێەردن دکفێر و  ەردەرو ەپ ئامانجی (0

 زادییهئاو  مرۆڤ انیکەماف ردنیکچاو ەڕ  ودان بهەڕ بو  ئینسان تییەسایەک
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 پێدانیەر ەت پەخزم له بێەردن دکفێر و  ەردەرو ەپ. ان بێکەتییەڕ ەبن

 انکەو ەتەموو نەنێوان ه تییەدۆستایو  ردنکڵەهکوێ، و باشتر یشتنیەتێگکلێ

 یتیەها یارمەرو ەه، و اندا بێکەیان ئایینیی زیەگەڕ  پهوگرو و  گشت تاقمو 

 . ئاشتیدا پاراستنی ێناویپ ان بدا لهکەگرتوو کەی وهەتەن ۆشانیکتێ پێدانیەر ەپ

 ردن بۆ منداڵنیکفێر و  ەدەرو ەپ جۆری ڵبژاردنیەه باب لهو  کدای (٣

 . بن هکدی سانیەک یەو ەپێش له یهەیان هەو ەئ مافی، خۆیان

 :03 یەمادد

 ڵداەۆمک ولتوورییک ژیانی له ئازادانه یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه (0

 له شداریەو ب ربگرێەر و ەنهو  چێژ له و بێەه خشیەنو  اکب شداریەب

 . ربگرێەو  انیکەتەکسەد سوود لهو  اکب زانستی وتنیەکپێش

و  ماددی قازانجه پشتیوانیی له یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه (0

 کڵەک خۆی انیکەرییەهونو  بیەدەئ، زانستی مهەرهەب انیکەوییەعنەم

 . ربگرێەو 

 :06 یەمادد

، ییداەو ەتەنێونو  تیەڵیەۆمک یبوار  له یهەه یەو ەئ مافی کسێەکر ەه

گونجاو  انیکەئازادییو  ماف هک وتۆ بێەئ یکمێەسیست هێنانیکپێ اریکداوا

 . یان بباەڕێو ەب، و اکدابین ب واویەت بهدا ەیەم جاڕنامەل

 :09 یەمادد

و  ەئازادان ردنیکەشەگ هکدا کەیەڵگەۆمکر ەرانبەب نیا لهەت کێکر تاەه (0

 . ر شانەس ونهەکەد یکر ەئ، ەردوو کر ەمسۆگ ویەئ یەنەمووالیەه

 انیکەئازادیی رگرتن لهەو کڵەکو  انکەماف ارهێنانیکەب له کسێەکر ەه (0

 ستیەبەم ەب هک چهەکملدا ەقانوونییان رهەمپەلو ەر ئەرانبەب نیا لهەت، خۆیدا
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 نیازی به، و ەکدی سانیەک انیکەئازادییو  ماف ردنیکچاو ەڕ  و ناسین سمیەڕ ەب

 گشتی زمیەن نیازی به ،انکەر ەرو ەدادپ خالقییهەئ پێداویستییه رچاوگرتنیەبەل

 . راونکسند ەپ، داکراتیکدێمو  یکەیەڵگەۆمک مووان لهەه خۆشییو  خێرو 

 و انکەئامانج ڵەگەل کەیەهیچ شێو ەب نابێ ئازادییانهو  م مافەئ (٣

 . بن تیداەدژای له، انکەگرتوو کەی وهەتەن انیکماەبنو  ێوشوێنڕ 

 :٣2 یەمادد

مانا  کجۆرێ به نابێ یهەم جاڕنامەئ انیکەراو کسند ەپ خاڵه له کەهیچ ی

 هک کسێەکیان  کەیەڵەۆمک، کتێەوڵەد ن بهەوتۆ بدەئ یکمافێ هک وهەرێنکب

دا ەیەم جاڕنامەگونجاو ل انیکەئازادییو  ماف نێوبردنی بۆ له، وەئ پێی به

 . ۆشنکتێب



 

 

 ی ناوەندیی حیزبکۆمیتەبەیاننامەی : 7پاشکۆی 

کوردستانی ئێران بە  اتیڕ ی دێموکی ناوەندیی حیزبکۆمیتەیاننامەی بە

هاوڕێی تێکۆشەر سەالم عەزیزی ئەندامی دەفتەری  یبۆنەی کۆچی دوایی

 سیاسیی حیزب

 

 !هاونیشتمانانی بەرێز

 !ی کوردستانڕ خەڵکی خەباتگێ

 !ئەندامان و کادر و پێشمەرگە تێکۆشەرەکانی حیزب

کراتی کوردستانی ئێران بە داخ و ی ناوەندیی حیزبی دێمو کۆمیتە

یەکێک لە سیما ناسراوەکانی  یهەواڵی کۆچی دوایی، پەژارەیەکی زۆرەوە

اسی و خودموختاریتان پێ ڕ حیزبەکەمان و تێکۆشەرێکی بەنرخی ڕێگای دێموک

 . ڕادەگەینێ

کە  ،حیزب یئەندامی دەفتەری سیاسی "،سەالم عەزیزی"هاوڕێی تێکۆشەر 

ی ژووئیەی 00)0٣36ی پووشپەری 02 ،وشەممەڕۆژی دو  یسەرلەبەیانی

یەکی کوتوپڕ یلە بنکەی دەفتەری سیاسی لە کۆیە تووشی نەخۆش ،(0999

لەسەر پێشنیاری دوکتورەکانی نەخۆشخانەی حیزب دەستبەجێ بۆ ، هاتبوو

بەڵم هەموو حەول و تێکۆشانی دوکتورەکان . کرا ڕەوانەی بەغدا، عیالج کران

بەداخەوە بێ ئاکام ، کە سەکتەی مەغزی بوو بۆ چارەسەری نەخۆشییەکەی

لەسەر  0٤ ،ی شەوی هەینی9مایەوە و ئەو هاوڕێ خۆشەویستەمان سەعات 

بۆ هەمیشە چاوی لەسەر یەک دانا  ،ی ژووئیە(0٦لەسەر  01) ی پووشپەڕ01
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و هاوسەنگەران و کوردستانی  لە بنەماڵە ییەکجارەکی یو ماڵئاوایی

گای دوور و درێژی تێکۆشان لە پێناو ئامانجە و درێژەدانی ڕێ خۆشەویستی کرد

 . بۆ تێکۆشەرانی حیزبەکەی بەجێ هێشت، پیرۆزەکانی گەلەکەیدا

ی هەتاوی لە گوندی عەزیزکەندی 0٣01هاوڕێ سەالم عەزیزی ساڵی 

ی سەرەتایی لە گوندی" دونگوز"ی بۆکان 1تا . ناوچەی بۆکان لە دایک بوو

لە الی مامۆستایانی ئایینی درێژەی بە  ساڵ ٣دوای ئەو ماوەیە . دەرسی خوێند

ووی کردە مەدرەسەی علوومی دینی ڕ  پاشان بۆ درێژەدانی خوێندن. خوێندن دا

دەورەی دەبیرستانیشی ، و هاوکات لەگەڵ خوێندن لەو شوێنە مهابادلە شاری 

 لە 0٣12ساڵی . و لە شاری ورمێ بوو بە مامۆستای قوتابخانە تەواو کرد

گەی تاران وەرگیرا و پاش تەواو کردنی دەورەی شتەی حقووقی زانستڕ 

ورمێ بوو بە قازی و دوای ماوەیەک بوو بە  یلە دادگوستەری، زانستگە

 . ی بۆکانیسەرۆکی دادگوستەر

ێژیمی پاشایەتی و هەستی ڕ  سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران دژی

 0٣16بوون بە هۆی ئەوە کە ساڵی ، بەهێزی کوردایەتی لە کاک سەالمدا

مەقام و بەرپرسایەتییەکی  کی ئیداری و هەر جۆرەیەوو پلە و پایەهەم

یزی تێکۆشەرانی حیزبی ڕ حکوومەتی بەجێ بێڵێ و پاشماوەی ژیانی لە

زگاریی هاونیشتمانانی لە بێ ڕ دێموکراتدا بۆ خەبات و تێکۆشان لە پێناوی

 . مافی و ژێرچەپۆکەیی و دیکتاتۆری تەرخان بکا

زی لە ژیانی حیزبایەتیدا بە هەموو هەست و توانا هاورێی بەرێز سەالم عەزی

بە لێهاتوویییەوە پلەکانی سەرکەوتن لە ئەرکە  ،و فیداکارییەوە تێکۆشا و

ئەندامی  ٦0و ٦2ساڵەکانی . یەک لە دوای یەک بڕی ،داحیزبییەکانی
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ئەندامی  ٦٣و٦0شارستانی بۆکان و ساڵەکانی  کۆمیتە یهەیئەتی ئیجرایی

لە کۆنگرەی  0٣٦0ڕێبەندانی ساڵی . تیی حیزب بووی کۆمەڵیەکۆمیسیۆن

و بەرپرسیارەتیی  ناوەندی هەڵبژێردرای کۆمیتەبە ئەندامی دا شەشەمی حیزب

بە دوای کۆنگرەی حەوتەمی . ی شارستانی سەردەشتی وەئەستۆ گرتکۆمیتە

یەکانی دەرەوەی پەیوەندیبەرپرسی ، ٦6ا تا بەهاری ڕ 0٣٦1حیزب لە ساڵی 

پێ  ینیزامیـفێرگەی سیاسی یبەرپرسیارەتی 0٣٦6 ساڵی. ووحیزب لە بەغدا ب

کرا و تا  ڕا بە ئەندامی دەفتەری سیاسی دیاری0٣٦6لە پاییزی . سپێردرا

 یلەو ماوەیەدا بەرپرسیارەتی. دواکاتی ژیانی لەو پۆستە گرینگەدا مایەوە

حیزبی  یی ماڵیکۆمیسیۆنکۆمیسیۆنی کۆمەڵیەتی و دواتر بەرپرسایەتیی 

یەکجاری لەگەڵ  ییشەوە تا کاتی ماڵئاوایی0٣3٤لە ساڵی . ر شان بوولەسە

نیزامی لە خزمەت -ی سیاسیکۆمیسیۆنوەک بەرپرسی  ،هاوسەنگەرانی

 . حیزبەکەی دابوو

هەموو ، هاوڕێ سەالم عەزیزی لە ماوەی دوو دەیە تێکۆشانی حیزبایەتیدا

ئەو . خان کردتوانا و زانستی خۆی بۆ بەرەوپێش بردنی کارەکانی حیزب تەر 

بەر بە حیزب و ڕێبازەکەی ڕۆڵەیەکی نبەرا. کوڕی ڕۆژانی تەنگانەی حیزب بوو

ناهومێد و لەرزۆک بوون دا یڕبە ئەمەگ و وەفادار بوو و قەت لە بیروباوە

 . بەدەی نەکرا

دڵپاک و مەجلیس خۆش و ، ئینسانێکی خەڵکی و خاکی ،کاک سەید سەالم

 . ویست بووکادر و بەرپرسێکی لێوەشاوە و خۆشە

 ،حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە لەدەستدانی کاک سەالم عەزیزی

و گەلی کوردیش تێکۆشەرێکی دا  بەرێوەبەرێکی بە ئەزموونی لە دەست

 . لە دەست چوو یاسیڕ وەفاداری ڕێگای ئازادی و دێموک
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ای ڕ ێبەم بۆنەیەوە و  ،ی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانکۆمیتە

سەرەخۆشی لە ، ێزەڕ دەستدانی ئەو هاوڕێ بەم و پەژارەیەکی زۆر بۆ لەغە

بنەماڵە و کەسوکاری و هاوسەنگەرانی و هەموو خەڵکی کوردستان دەکا و 

 ،دڵنیایان دەکا کە ڕێگای کاک سەالم و هەموو ڕێبوارانی ڕێگای دێموکراسی

 .هەروا بەردەوام دەبێ، هەتا وەدیهاتنی ئامانجەکانیان

و لە گیانی پاکی کاک سەالم عەزیزی و هەموو شەهیدانی هەزاران سڵ 

 . زگاریی کوردستان و ئێرانڕ ڕێگای

 یادی کاک سەالم و سەرکەوتن بۆ حیزبەکەی و ڕێگا و نەمری بۆ ناو و

 . ێبازەکەیڕ 

 

 حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

 ی ناوەندیکۆمیتە

 ی هەتاوی0٣36ی پووشپەڕی 01

 ی زایینی099ی ژووئیەی 0٦



 

 

 المەس ەمام ۆب 

، ندەزكەیع یو ێن ەكوردستان ب یبچووك یكێگوند ەل، ینییزا ی09٤٦ ڵیسا

و  ندراێخو  داێگو  ەب یبانگ ەبوو ك كیدا ەل كڵیمنا داەندەتبو جو  یكڵەیەماەبن ەل

و  ەمنانیو ه یدێه یر ەكاراكت ەل رۆ ز  ەك كێناو . كرا رێودێن المەس ەب

 شداێپ ەل ەك ناسراەد یز یزەع یشناو پا ەب. ەو یەوشاەد وەئ یندەم ییتیەساەك

 . یشەكەلەگ یز یئاز ەبوو و دواتر بوو ب یستانۆ باوان و د یز یئاز

بابمانمان  یكانەكینز ەقیفڕە ەمن و براكانم ب، ییەن یبابم برا ەیو ەئ ۆیه ەب

 ەب منەئ ەبوو ك المەكاك س، بابم ەیانیبراەستەد وەل كێكیە، ەمام گووتەد

 ێیپ ەب ەك ۆڤمر  ەل ڕەپ ەمیئ یانیژ. ەماو  ادمدای ەو ل ەو یناس الممەس ەمام

 ەو بگر  رانەو گوز  انیژ رەسەب انیوارەئاس، وانمانێن یكانییەندەو ەیپ یشنەچ

 ێج نماندایەژخاێدر  انیكورت  ەیحافز  ەل. ەو ەتێنێمەد ەو ەمانیتیەساەك رەسەل

بوو  نستاۆ د ەل ەشەب وەل المەس ەمام. بنەبزر د نمانداەیو ز  ادی ەل انی گرنەد

 . ەندوو یز رەه ادمدایو  نەیز  ەل یخدار یەو با شۆ خ ییرەو ەر یو ب ادی ەك

خو و  ەب، انییتیەەڵمۆ ك انی یزانست، یاسیس ەیگێپ ەل ەجگ كانەنسانیئ

 ییژۆلۆ نۆ كر  ەك كێكات. ەو ەنێناسرەد انداەیكەنگیژ ەل انیكانیییەو توانا ەخد

 یكێاو یپ، نینێنگەسەدەڵه كانداەو م مانەز  یتەخ رەس ەل المەس ەمام یانیژ

، ەرنامەو ب نپال  ەب یكۆڤێمر ، مانداەز  شێپ ەل، تەجورئ نەخاو ، زمەعڕ پ

 . نینیبەو زانست د ندنێخو  یئاشق

 رەدەبەادەڕ ل یكێتڵ و  رانێئ، یتاو ەه یچل تاەه ستیب ەیەید یمەردەس 

 رۆ ز  ندنێخو . بوو یتیەەڵمۆ و ك یو ئابوور  یاسیس یكەیەرانێو ، وتووەدواك

 ەل. بوون ربوونێف ینێشو  اینەت كانەوتەمزگ انیگاێرجۆ ز  ەو ل وبو ەن یو ڕەب
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 ستزان یربوونێو ف ندنێخو  ۆب المەس ەمام ەك یەكداێمەردەس هاەو 

، ێر یگەد ێل ەكەناوچ ەل یندنێخو  یراو ەد ەدواتر ك، كاتەد وگونداوگوندەئ

 یرسەد ەڵگ ەو هاوكات ل كاتەمهاباد د یینید یعلووم ەیسەدر ەم ەل ووڕ 

 ەب یزانست یییتوانا یر ەسەنەبو برد. ییئاسا یندنێخو  ەب كاتەد سەد، ینید

 ەیپل تاەو ه كاتەد رانێئ یكانەاواز یج ەشار و ناوچ ەو ەر ۆ ز  یكێزێو ه زەح

 مووەه. ێستەاناو ڕ  یزانست یشانۆ كێو ت ڵو ەه ەمافناس ل ەو بوون ب كیمیئاكاد

 ەو ەڕێب انیژ یو یبژ ۆب ەژانۆڕ  یكار  یناەپ ەل ینانێبارهۆو خ ندنیخو یكانەفاز 

 ەیەور ەگ یكیەایو خول زێه ەب یكەیەرادیو ئ زمەع ەیشانین ەو ەئ. ەبردوو 

 یڵ با ەب ڕپ ییەنیالت ەناوبانگ ەب ەندەپ وەئ. اندایژ ەل ییراەگێو نو  ربوونێفۆ ب

 . "مەكەساز د كیەگاێڕ  انی ەو ەنمیبەد كیەگاێڕ  انی: "ەڵێد ەك ەالمەس ەمام

و  پەچ یر یب ەیشەو گ ۆڕگەهاتن یرانو ەد، المەس ەمام یینجەگ یمەردەس

 ییەرەرانسەس ەوتڕە وەئ ییرەگیكار. بوو رانداێئ یگاەڵمۆ ك ەل یتخواز ڵەداەع

 یدژ  ەل كانییەگوند ڵیجموجو  یتەبیتا ەبوو و ب ارید ەو ەشیكوردستان رەس ەب

 ڵیو ەه، ابادمه ەل ەیو ەمان یمەردەس. بوو داۆڕیگ ەل ەكەناوچ یتەئاغاو 

 انیمڵزو  ەو ەتەئاغاو  نیەال ەل ەك ەیارانیجوت وەئ ییتەرمای ۆب داەد یرچاو ەب

 ۆیخ یستانۆ د، كوردستان كرد ەیرو ەد ەل یوو ڕ  ندنێخو  ۆب كێكات. كراەد ێل

 یستانۆ خزمان و د یردانەس، ابردووڕ  كەو  رەه نانیهاو مووەو ه كردەن ریب ەل

 . ەو ەكردنەد یر ەسەو ب اەڕ گەد انداێیشار پ ەگوند و شار ب ەو گوند ب كردەد

 یزگاەد ییتیەكاۆ ر ەو س كانۆ ب یشار  ۆب ەاو ەڕ گ، ێورم ەل ەیو ەمان یدوا

، ییەداریئ ەپل وەب المەس ەمام یشتنەیگ. گرت ەو ەستەد ەب ییرەدادگوست

، كورد یكەیەندەجووتب ڕیبوو؛ كو شییتەڵ مۆ ك یکێیەكۆڕ گێج یر ەشاندین

 ینقالبیئ یرچەگەئ. گرتبوو ەو ەستەدەب ییكورد یكێشار  یتڵەداەع یر ەبەو ەڕێب

 رۆ ز  شداەبوار  وەل ەك داەن ێپ یاتر یز یوداەكوردستان م ەل ەڕو دواتر ش رانێئ
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و  شتنەیگێت ۆیه ەب، ێب شینیەكورتخا ندەرچەه مەڵ ب. ربخاتەد ۆخ

 یماف ەل ییڕەزاشا ، كاتدا مانەه ەكوردستان و ل ییعورف یگاەڵمۆ ك ەل یار یزان

و  ێبگر  داەكەناوچ ەل كانییەمنتزایئ ەز ێه ڕۆیییەر ەس ەب شێپ یتوان، ینەدەم

 . بدات ێپ ەر ەپ ندبوونەقانوونم یلتوور ەك هاەرو ەه

 كەحەم ەل كێسەك یر ەكاراكت ێو ەتهەد رەگە: "ئەڵێد نۆڵنكیل ئابراهام

 ینۆ چ ەك یوانڕ جار ب وەو ئ ەیەیبد یتەڵ سەد ێبەد، یناسیو ب ەیبد

 یزگاەد ەكوردستان بوو و ل ەل ەیكات وەچ ئ، المەس ە" مام. ێنێكاردەب

 رەسەب یخر ەف تەق، بوو و چ دواتر یەو پا ەپل ینەخاو  گاداەڵمۆ و ك یروكراسۆ ب

 ەندەو ەئ. گرتەرنەو  ەیكەتەڵ سەد ەل ێیجەناب یكەڵو ك شتۆ فر ەن سداەك

 یكێخیەو با بووەدەبزر ن ێل ۆیخ ەك، بووەه یندەمڵەو ەد یكییەتیەساەك

 انەڵیگەل ەو ەز ڕێ ەبو  ناەداد هاتبان یتووش ەك ەیوانەئ مووەه ۆب ۆڤییمر 

 . كردەد یوتەسوكەڵه

 المەس ەمام، بوو داەرگەشمێپ یستەد رێژ  ەل كانۆ ب یشار  ەك ەیەیماو  وەل

 ڕۆڵی مەڵ ب، بوو كینز رانێئ یكوردستان یاتڕ موكێد یزبیح ەل ەك ەو ەئ ەڵگ ەل

و  چوونەڵكهێت ەل شگرتنێپ ۆب اێڕ گەد زبدایو ح ەڵەمۆ ك وانێن ەل یكێحیموسل

 یانیژ مووەه ەك شەوكاتەئ. انیوانێن یكانییەگرژ ەیو ەنەكرد مەك انی

 یكەیەرادیو ئ زمەع ەو ب ەپل ەب ەپل ەشیمەه كەرو ەه، كرد تەاسیس یرخانەت

و  شوێپ ەل اوازتریج رۆ ز  یكێمەردەس ەل، مانەز  یباش یتییەریمود ەو ب وهەر ۆ ز 

 . اتڕ موكێد یزبیح ییتیەراەبڕێ ەیستەناو د ەشتەیگ، اوازتریج یكێكانەم ەل

. بوو گەمەئەو ب قاەبەب یكێاو یپ یانیو ئاشنا ستانۆ د ەڵگەل، المەس ەمام

 ییندەو ەیپ ڵیو ەو ه كردەن ادی ەل ۆیخ یستانۆ د دایانیژ یكەیەور ەد چیه ەل

 ەل كەیەشخانۆ خەن یختەت رەس ەل الممەس ەئاخر جار مام ۆب. دانەد ەڵگەد

، بووەن بارەل ەو ییەندروستەت یبار  ەل یزعەو  یرچەگەئ. وتەك ێچاو پ سیپار
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و  مینووسەد ۆب ەیو چ دواتر نام شترێچ پ. بوو ڵشحاۆ خ رۆ ز  تنمانید ەب مەڵ ب

و  ڵما ەئاگام ل، نمێبخو  رسەد ەك كردەد ەو ەئ رەس ەل ییداگرێپ رجارەه

 . ەو ەتێچەن ریب ەل مانۆ و خ تێب مڵمندا

 ۆب كەیەنموون ەتێبب ێكر ەد، یانڕ سووەڵو ه ششۆ پر ك مەڵ كورت ب یانیژ

 یمكەدوو چ ەبوو ك ەنانەگمەد ۆڤەمر  وەل المەس ەمام. ستامانێئ ەیر ەب

 زێئاكامدا ه ەو ل ەو ەكردەد كینز كترێل ەتووانەركەس رۆ " ز ی" و "تواناستی"و

 ەیپل ەك بووەه ەیو ەئ یستیو ەك وكاتەئ ەنێو  ۆب. گرتنەردەو  ێل یو توانا

 ستانەو ەستەد، بووەن یستیوێپ یمكانیئ مەڵ ب، رەس ەتێر ەب یو زانست ندنێخو 

 ەو ییەزۆ دەد ۆب یمكانیو ئ ەسەر ەو ك داەد یلەه یقاندنڵخو  ڵیو ەو ه ستاەو ەدەن

و  چوونەشو ێپ یگاێڕ  ەیو ەنیزۆ د ڵیو ەه ەل، ستانەاو ڕ  یاتیج ەل ەیەو ێش وەو ب

 . بوو وتنداەركەس

 یوتڕە ەل ۆیەب رەه، ێتوانەو چ د ێو ەد یچ، ێیەك یزانەید یباش ەب رۆ ز  وەئ

 . ناێهەد كارەب یباشەب رۆ ز  یكانەلەتواناكان و ه، داەیهر ەب ڕكورت و پ یانیژ

 یستەد ەزوو ب رۆ ز ، ەز یو ئاز جەو ەب ەنسانیئ وەئ یانیژ یتیەكایح ەو ەداخ ەب

و  ستانۆ د ۆب یكانییەندەتمەبیو تا یر ەو ەر یو ب ادی مەڵ ب، كرا ڕس رگەم یزستان

 ەمام نێگو  ەل ۆڤیمر  ەیئاوات وەو ب رێخەب یادی. ەندوو یز رەه یگرانۆ ه

 . بن رۆ ز  الممانەس

 

 دپووریجەم نیددەالحەس

 ندەلۆ ه 7070 یجوال



 

 سەالم عەزیزی لە چەند وێنەدا  

 

 

 مەدرەسەی علوومی دینیی مەهاباد
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 0٣12 سالی -مەهاباد 
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ی تێکۆشەر سید سالم ڵێز هەواڕبە
 عزیزی

 
 پاش سالوێکی گەرمی برایانە

 
 .ێزڕبرای بە

زمەتی ئێوە یارمەتی و خ یزۆر سپاس
ا هەنگاوی ودەکەم و هیوادارم لەمەود

خزمەت بە گەلی  ێگایڕگرینگتر لە 
 کورد هەڵبێنی.

لەو هەل و مەرجە ناسکەدا داواتان 
لێ دەکەم زیاتر لە جاران یارمەتی 
حیزبە خۆشەویستەکەمان، حیزبی 

بۆ  دێمۆکراتی کوردستانی ئێران بدەن.
حیزبی  یخزمەتی باشتر ئەندامەتی

 کوردستان قەبوول بکەن. دێمۆکراتی
 سەرکەوتنی ئێوە ئاواتمە

 
 براتان

 
 عبد الرحمن قاسملو

سکرتێری گشتی  حیزبی دێمۆکراتی 
 کوردستانی ئێران

9531/4/5 
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 0٣٦0هاوینی  - نۆبار
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 0٣٦٤سالی  - کۆمیتە شارستانی سەردەشت
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 0٣٦3ساڵی  -غدا بە
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 0٣٦6ساڵی  – لیندەق ەل زبیح ەیرگێف
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 0٣٦9 ساڵی ی خاکەلێوەی02
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لە کۆمیسیۆنی سیاسی نیزامی  ژووری کار
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 نووسەکانی سەالم عەزیزیستەد چەند وێنە لە
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