
 
 ي هةتاوي لة شاري سلصمانيةي كوردستاين عصراق١٣٨٤ي طةالوصذي ١٥سةبارةت بة رصثصوانةكةي رؤذي شةممة

 
بة شوصن جينايةيت رذميي كؤماري ئيسالمي لة شاري مةهاباد كة بة بص بةزةييانةترين شصوة الوي               

جةستةي بـص   شؤِرشطصر شوانةي سةيد قادري بة دةست جةلالداين كؤماري ئيسالمي كوذرا و دواتر             
طياين ئةو الوة بص حورمةيت و سوكايةيت ثصكرا، خةلَكي شؤِرشطصِري شاري مةهاباد لة ئيعتِرازصكي              
جةماوةريدا خوازياري ناساندن و حماكمة و سزاداين تاوانباراين ئةم جينايةتـة بـوون، كؤمـاري               

خوازيـة بةرهـةق و     ئيسالمي نةك وةآلمي داخوازيةكاين خةلَكي ئةم شارةي نةدايةوة بةلَكو ئةم دا          
رةوايةي خةلَكي شاري مةهاباد بةرةو رووي توند و تيذي جـةلالدان و ئينسـان كـوذاين كؤمـاري                  

كة سوثاي ثاسداران و ئيتالعات بـة وةحشـيانةترين         ئيسالمي بؤوة و بوو بة هؤي ئةم بار طرذيية          
ةي ئـةم هةوالَـة     هاوكات لة طةلَ بآلو بوونةو    . شصوة خةلَكي تصكؤشةري ئةم شارةيان سةركوت كرد      

باقي شارةكاين تري كوردستان بؤ ديفاع لة خةلَكي شاري مةهاباد و داخوازة رةواكانيان دةسـتيان               
شنؤ، سةردةشت، ثريانشار، بانة، سـةقز، سـنة، كاميـاران و           : داية خؤثيشاندان لة وانة شارةكاين    

وو كة بـوو بـة هـؤي        بؤكان كة خوصناوي ترينيان جينايةيت بةكرصطرياواين رذمي لة شاري سةقز ب          
كوشنت و بريندار كردين خةلَكي تصكؤشةري ئةم شارة لة طةلَ ئةوةي كة لة بـاقي شـارةكاين تـري                   

ئةم جينايةتـةي بةكرصـطرياواين     . كوردستان خةلَكانصكي زؤر راثصضي زيندان و دةست بة سةر كران         
ةي كة هةر لة ئاخوندة     رذمي و خةبات و راوةستاين خةلَكي شؤِرشطصِري كوردستان بةرامبةر بةم كار          

خوصن مذةكاين كؤماري ئيسالمي دةوةشصتةوة لـة زؤربـةي راطةيةنـةرةكان و ميدياكانـدا رةنطـي                
لة طةلَ هصزة سةركوتطةرةكاين كؤماري ئيسالمي هـةروا        دايةوة و خةلَكي كوردستان لة بةرامبةركص       

 .بةردةوام بوون
ي كوردستان و هاوخةمي دةربِرين لة طةلَ       بؤ ثشتيواين لة خةبات و قارةمانيةيت خةلَكي شؤِرشطصرِ       

كةس و كاري طيانبةختكردواين ئةم جينايةتةي رذمي و هةروةها هـاودةردي لـة طـةلَ برينـداران و       
ي طةالوصذ  ١٥زيندانيةكاين ئةم روداوانة لة شاري سلصمانيةي كوردستاين عصراق بِريار وابوو رؤذي            

  لة سايةي دصموكراسية ذةنـط هةلَصـناوةكة و لـة   ي سةر لة بةياين رصثصوانصكي هصمنانة  ١٠سةعات  
تا بةر دةركي بارةطـاي نةتةوةيـةكطرتوةكان بةِرصـوة         ) سةهؤلَةكة( شةقامي سامل  سةرةتاوة رزيو، 

ضةكدارةكاين ئاسايش رذانة ئةو شوصنة     ) سةهؤلَةكة(لة طةلًَ كؤبوونةوةي خةلَكي لةم شوصنة     . بضص
ر بووين جةماوةر و نزيك بوونـةوة لـة سـةعايت           زؤ. و خةلَكيان خستة ذصرضاوةدصري خؤيانةوة    

دياريكراو بؤ وةِرص كةوتن بةرةو بارةطاي نةتةوةيةكطرتوةكان هاوكات بوو لة طـةلَ زيـاد بـووين                
تراكــت و .  بــآلوة بــة خــةلَك بكــةن مــةفرةزةكاين ضــةكدارة ئاسايشــيةكان كــة دةياةويســت

صـراي خـةلَكيان دةشـكاند و رصـيان لـة           بآلوكراوةكاين دةست خةلَكةكةيان بة زؤر وةردةطرت، كام      
هاوكـات بـةردةوام ثـةالماري      . ثةيامنصراين راديو و تةلـةفزيؤن و رؤذنامـة نوسـةكان دةبةسـت           

بـةآلم خـةلَك هـةر      جةماوةري نصو رصثصوانةكةيان دةدا و بةرةو بنكةي ئاسايش بةِرصيان دةكـردن            
كايت ئـةوة هـاتبوو كـة خـةلَك         . بآلوةيان نةكرد و سوور بوون لة سةر بةِرصوةبردين رصثصوانةكة        

بِرواتة سةر شةقام و بةرةو شوصين مةبةست وةِرص بكةوص بةآلم حةرةكةيت خةلَك بةرةو شـةقامي               
 !سةرةكي هاوكات بوو لة طةلَ دةست ثصكردين تةقة بةسةر خةلَكدا لة اليةن ضةكدارةكاين ئاسايش

يان جياوازي ضيية لةطـةلَ ئـةوةي   لصرةدا ثرسيار ئةوةية ئةم كارةي كة ضةكدارةكاين ئاسايش كرد      
كة رذميي كؤماري ئيسالمي لة ئصران دةيكات و ئةوةي كة ثصشتر رذميي بـةعس لـة طـةلَ ئـةواين                    



 تةقةكردن، سوكايةيت ثصكردن،    . بة كوردي قسةيان دةكرد    )ئاسايش (روون و ئاشكراية ئةمان   دةكرد؟  
ئةطـةر  . ذميي بةعس بةِرصوةيان دةبـا    هةِرةشة و طوِرةشة هةر ئةو كارانةن كة كؤماري ئيسالمي و ر          

رصثصوانةكة بةرةو شوصين مةبةست هةروا درصذةي هةبواية دلَنيام ئيتر تةقة بةرةو ئامسان نةدةكرا             
، بةلَكو روي   )تةقةكة بطرنة ناو خةلَكةكة   :(هةر وةك يةكصك لة بةرثرساين ضةكدار لةو شوصنة ويت        

 ثصـكردين رصثصـوانةكة ضـةند هونةرمةنـد و     دةبص ئةوة بلَصـم بـةر لـة دةسـت        . لة جةماوةر دةبوو  
رؤشنبريصكي شاري سلصماين لةو شوصنة ئامادة بوون كة بؤ ثشتيواين لة خةلَكي كوردستاين ئصران              

بـاقي خـةلَكي بةشـدار لـة        ! هاتبوون بةآلم لة دواي تةقةكة كونة مشـكيان لـص ببـوة قةيسـةري             
 دانيشتوي شارةكاين كوردستاين عصراق بوون كة ئةوانيش لة اليةن          رصثصوانةكة ثةنابةراين ئصراين  

كةسانصك كة بؤن و بةرامةيةكيان لة سياسـةت بردبـوو         (. ئاسايشةوة بة ئاذاوة طصِر ناويان لص برا      
   )!!ئاوا سوك و سانا بوون بة ئاذاوة طصِر و ئاذاوةضي

دا بةرامبةر بة خؤثيشاندةران كـرا و       هةمووي ئةو شتانةي باسم كرد ئةو روداوانة بوو كة لةو رؤذة          
دلَنيام هةر كةسصك ئةو رؤذة لةو رصثصوانةدا بةشداري كردبص يان لةو شوصنة حـزوري بـوبص ئـةم                  

 !رؤذة قةت لة بري ناكات
لصرةدا ضةند ثرسيار لة خؤم و لة ئصوة خـةلَكي كوردسـتاين ئصـران و عصـراق دةكـةم و زؤر شـيت                    

ة كايت كؤِرةوةكةدا ئةو كات كـة بـة ميليـؤن خـةلَكي كـورد لـة                 ل. رابوردو وةبري يةكتر دصنينةوة   
كوردستاين عصراق لة دةست خوصن رصذترين رذميي ئةم سةردةمة بةرةو سـنورةكاين ئصـران وةِرص               
كةوتن هصزة سياسييةكاين ئةو كايت كوردستاين ئصران ثةيتا ثةيتا بانطةوازيان بآلو دةكردةوة كـة              

ئاوارةوة بضن و لة هيض شتصك كة لة دةستتان دصت درصـغي مةكـةن              بة ثري خةلَكي فةقري و هةذاري       
ئةوةي كة خؤيان هصزة سياسييةكان كرديان باسي ناكةم ضونكة هةموان دةزانن بـةآلم ئـةمِرؤ كـة                 
خةلَكي كوردستاين ئصران لة ذصر زةبر و زةنطـي كؤمـاري ئيسـالميدا سـةريان بـةرز كردؤتـةوة و                  

كوا؟ ة سياسييةكاين ئصرة بة تايبةت دةسةآلتدارةكان ضي بوو؟         بصدةنط دانةنيشتون هةلَوصسيت هصز   
تؤ بلَصي خةلَكي كوردستان لةو ديو سةيري ميدياكاين ئصرة نةكات و بؤيان جصطاي ثرسيار نةبصـت                

 بةم روداوانةي كوردستاين ئصرانيان نةزانيوة؟ تؤ بلَصي ئةم هةواآلنة          tvضؤن كوردسات و كوردستان   
 لـة كـايت     ؟!ةِرنةوة ضونكة سنورةكان تةنراون لة بةر هاتين تريؤريسـت        نةتوانن لة سنورةكان بث   

شـان بـة    ) سةرؤك كؤماري و سةرؤكايةيت هةرصم    (هةلَبذاردنةكاين عصراق و وةرطرتين ثؤستةكاين    
كوردةكان لـةو ديـويش شـايي و هةلَثةِركصـيان كـرد و ثـةيام و                شاين خةلَكي كوردستاين عصراق     

 ثـةيام و    مانة ضؤن لة سنورةكان تصثةِر بوون و ئصوة ضؤن زانيتان؟         ئة. بروسكةي ثريؤزباييان نارد  
ي ١٣٨٤ي طةالوصذي   ١٥ تؤ بلَصي دةنطي تةقةكةي ئصوة لة رؤذي         بروسكةكان ضؤن طةيشتنة الي ئصوة؟    

 بةِراسيت خةلَكي   هةتاوي بة ئامسان دا بةرةو ئةوديو سنورةكان نةِروات و لةوص خةلَك نةيبيسنت؟           
 لةوة ناكةنةوة كة ئةوانةي تا دوصين بة شان و بالَي فـآلن حيـزب و فيسـار                  كوردستاين ئصران بري  

سةركردة دا شيعر و ثةخشانيان دةوت و خةلَكي كوردستاين ئصرانيان تووشي ئةم دلَخؤشيية دةكرد              
كة ئةوا ئةوان رزطاريان بوو سبةينص نؤبةي ئصمةية و بة ئةوة ئومصدةواريان دةكردن، تا ضـةند لـة                  

، راستطؤ بوون و خةلَكي كوردستاين ئصرانيان ضةواشـة         )رزطارية درؤيينة (ةبارةت بةم طةلَ خةلَك س  
 يان بلَصي لة ثةيوةندي تووند و تؤلَي هصزة دةسةآلتدارةكاين كوردستاين عصراق و ئةواين              نةكردوة؟

هةر ئةوةش  ة طةلَ كؤماري ئيسالمي بص ئاطابن و        تريان كة وةك خؤر لة ثشت ثةجنةرة شاراوةية ل        
 يا خـود كصشـة مؤلَـةيت        وبصتة رصطر لة بةر دةم رصثصوان لة دذي كؤماري ئيسالمي لة سلصماين؟           نةب

 ياسايي بوو كة وةزارةيت ناوخؤ نةيدا؟ 



من دلَنيام كة خةلَكي كوردستاين ئصران و عصراق زؤر لةوة ذيرتر و وشيارترن و زؤر ضاكتر لة من و                   
بةآلم جارصكي تـر ضاوخشاندنصـك      . جؤرة دةزانن تؤ وةآلمي ئةم ثرسيارانة و سةدان ثرسياري لةو         

  بةشصـك لـة    ثصويستة بة سةر هةموو ئةو هةلَوصست و سياسةتانةي كة لةم ضةند سالَةي رابردودا            
بويان و ئصستاش دةهؤلَيان بؤ  ئصران بةرامبةر بة بارودؤخي كوردستاين عصراق      هصزة سياسييةكاين 

  !لة شان كردوة

 
 

                  رزطار                                                                     
    يةكصك لة بةشداراين رصثصوانةكة                                                                                                        

                                                                                                                         ٥/١٣٨٤ /١٦ 


