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 عةبدوآل پةشثو بؤ هونةرمةندثك 
 
 

 »ئايدز«و  »گويل«و »شثرپةجنة«هةرچيت بيستووة دةربارةي 

 »گثبصز«و »بثريا«هةرچيت بيستووة دةربارةي مشكة پةردةدذةكاين 

 »هؤنيكةر«و سيسارةكاين  »مؤسؤليين«هةرچيت بيستووة دةربارةي گورگةكاين 

 »تةتةر«و  »مةغول«چثن، لثشاوي »تاعون«بيستووة دةربارةي شاآلوي جرجي  هةرچيت

 هةمووي لثكدةو هةزار هثندةي باوثژة سةر ؛بؤ پؤرترثيت دوژمنم

 

 لة كؤمةصگةي ئادةمزادا نةكةي چاوي لثبگثذي

 لثداو »كرم«بذؤ لة ناو بثشكةيةكي پذ دةرةخيت 

 »وزةلكا«و جةنگةصثكي هةتا كةمةر نوقمي  لة هةوينگ

 ـانةي وةيت هةن دوورن لة هةتاو»زةندؤص«و »بوودذ«لةو 

 ورد ورد بگةذث سةرانسةر

 »جذو جانةوةر«و »دذندة«چاو بگثذة لة پيسترين 

 هةمووي لثكدةو هةزار هثندةي باوثژة سةر ؛بؤ پؤرترثيت دوژمنم
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 :پثشكةشة بة
 

 ةلـكاين گرثكخستين هنثين حيزبةكان؛ چاوة بثدارو ئثشكگرة_          
 كؤماري ئيسالميدالةم شةوةزةنگةي دةسةآليت         

 
 و سةرجةم وا تابـبانيةكاين جاش هيبنةماصةو كةسوكاري قور_          
 ئةو كةسانةي ئةو خؤفرؤشة زياين پثگةياندوون         
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 نووسني لة سةر هيواي تاب؛ بؤ؟
 

بـة   دياردةي جاشـايةيت دستاندا تاكوو ئيستة لة سةر رؤژهةآليت كور  لة
ــةكاين و  گشــيت ــةت تاوان ــان جاشــگةلثكي تايب ــددي  ،جــاش ي كــاري جي
ئةوةي تا ئيسـتة كرابثـت رةنگـة     ئةجنام نةدراوةوو لثكؤصينةوة  نووسني

بـةآلم لـة   . و بـةس  بووبـث   هةر وتار يان دةقگةلثكي ناوخؤيي حيزبـةكان 
ئةگــةرچي (و ئيســتةيش   اپــةذينباشــووري كوردســتاندا پــثش لــة ر   

خانـةي كـوردي   كتثب) دةيةك جياوازمان بووةو هةيةومةرجثكي تا را هةل
ئةوةندةي ئـةم ديـو الواز نيـةو لـةوث نووسـةري      » جاش« سةبارةت بة

و  نووسني لة سـةر جـاش  وامان هةية كة قةصةمةكةي تةرخان كردووة بؤ 
ةيش ئـةو رچةيـة   كة لثـر  جثي خؤية. ةنديدار بة جاشيزمةوةبةيت پةيوبا

ا بـؤ  كب تر خؤش كيةم پةرتووكة رثگة بؤ كةسانثين ئو هيوادار بشكثندرث
 . كة تاوانةكاين كورد لة دژي كورد تؤمار بكةن ئةوةي

 ؛و بگـرة شـاري مـةريوانيش    گومان لة مثژووي كوردستان بـة گشـيت   بث
ملــهوذمان بــووةو هيچيشــيان لــة ســةر هيــوا تــاب چةشــين لــة جاشــي 

 نووسيين كتثـب لـة سـةر تاوانـةكانيان     شثوةيةؤ بةم نةنووسراوة ياخ
  جينايةتةكانيان لة ئةمةيش بةو مانا نية كة ناوو. ناونيشانيان هةصنةگرياوة

 .و مثژوودا نةمابثتةوة بريي خةصك
 يـةك تايبةمتةنديكردمنان لة سةر هيوا تاب بة هؤي ئةوةية كة چةنـد   زؤم

 :مةريواندا جيا ئةكاتةوةلة داشةهارةكاين ديكةي رژمي لة ئةم جاشة 
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ــةوةو     _۱ ــةي كؤكردن ــة رثگ ــاب ل ــوا ت ــاركردين هي ــتماتيك ك سيس
سپادا كـة   سةر بة رثكخستين كؤمةصثك گانگستةر لة تؤذثكي مافيايي

ــةترس   ــة ن ــة ب ــةي ك ــةو لؤمپةنان ــاتبوو ل ــان  پثكه ــاتوو ناوبانگي و لثه
باديگـاردي  موخةدةراتچيـةكان،  : دةركردبوو لة نثوان ئـةم تاقمانـةدآ  

و قاوةخانةييــةكان، مةشــروب  و چــةقؤكثش صــةمةنةكان، خوثــذيدةو
 .. و فرؤشةكان، شؤفريةكاين مةرز، بازاذيية موخبريةكان

بـة   وثـذاي ئـةوةي كـة   هيوا تاب بـة هـؤي بانـدة لؤمپةنةكةيـةوة     _۲
انيان ناشــريين مــةريودةرةكــي ةيت كــردةوة نامرؤضــانةكانيان رواصــ

و  تـرس و هةوايـةكي   شكـة لة ناوخؤيشدا بؤ ماوةيةكي زؤر كردبوو؛ 
 .دا دروست كردبوويتث تؤقانيان

و سيان بووبث يان  ئةگةر جاشةكاين ديكة تاوانةكانيان دانةو دوان_۳
و شؤذشـةكةمان بووبـث؛    لة يةك يان چةند بوارثكدا زيانيان بؤ گـةل 

هيــوا تــاب و جــؤري تاوانــةكاين  پيــاو بــة زةمحــةت بتوانــث ئاســت
 .نيشان بكآت دةست

ــةر _۴ ــاوي ه ــثك وةك ب ــمان  شؤذش ــوننةيت حيزبةكانيش ــة  و س ل
هيوا بة داخةوة  بة دةسيت رؤصةكاين گةل؛ان تاوانبارسزاگةياندين بة

 .و وا نيشان ئةدات كة تةمثي ئةكات تاب رژمي خؤي گريت

 
بة نيسبةت مةريوانةوة هيواي تاب جاشثكي تايبةت بوو، ئةنفالچيةكي بـة  

پةجنـةي   ئةم شارةدآ جـث تةواو مانا كة بؤ سث چوار ساصثك لة مثژووي 
كةسـابةيت مـةرز،   : نةگريسي لة زؤر بواردا حاشاهةصنةگر بـووة، لةوآنـة  

ــت   ــةقام، كوش ــةر ش ــؤذي س ــزة    شةذوش ــةن هث ــة الي ــك ل ــذي خةص وب
و  گـــريي  كةســـانثك، بـــاج نيزاميةكانـــةوة، بثسةروشـــوثن بـــووين  

و  گريي لـة دةوصـةمةنةكان، گـرياين چاالكـاين مـةدةين     )گانگرةو(بارمتة
و  سياسـيةكآن   ل، سةپاندين حوكمي تونـد بـة سـةر زيندانيـة    خةصكي سضي

چـوار   و كةصةكة بوونيان لـةم سـث   بةربآلوي تاوانةكاين ئةو جةلالده. هتد
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هةنـدثكيان لـة بـريو زةيـين جـةماوةردا كـاص       لةوانةيـة   ،ساصةي دواييـدا 
ئةگـةرچي   ،ست بوو جينايةتةكاين تؤمـار بكـرثن  اتةوة؛ هةر بؤيه پثويبك

توانيبثيت سةرجةم ئةو تاوانانةي بة دروسـيت   ة زةمحةتبئةم كتثبةيش 
 .و كؤي كردبثتةوة پثكابثت

و تاوانةكاين  جاش، سپا، لؤمپةن، مةريوان: ئةم كتثبة بريتية لة پثنج باسي
ئةگةرچي هةركامثكيان پثويسيت بـة راضـةي وردو بابةتيانـةي    . هيوا تاب

ك  يت تـا رادةيـه  و كةسـث  جاش وةك چـني : خؤي هةية، بةآلم لثرةدا تةنيا
لـةم سـةردةمةي   (ئةكةينةوةو لةبةر ئةوةي كة لة كوردستاين ئثران   شي

زةقترين دةركةوتةي جاشيزمةكاين چةكـدارو  ) دةسةآليت ئاخوندةكاندا
ه كة ئؤرگانثكي گرنگة لة سپا، پثويستة وةك رثكخراوو ـ»بسيج«سيخوذ 

پاشـان   .سياسةتةكانيشي لة كوردستاندا سپاي پاسداران شرؤضة بكـةين 
ئاوذثــك لــة لؤمپــةنيزم ئةدةينــةوة كــة لةگــةص جاشــيزمدا ئاوةصــدوانةي  

و زةمينةي بنةذةيت گةشة سةندين سپاي پاسدارانيشـة، دواتـر    يةكترين
و ئـةو هؤكارانـةي كـة     ندييـةكاين مـةريوان   تيشك ئةخةينة سةر تايبةمته

بوونة هؤي ئةوةي ئةم شارة لة اليةن رژميةوة حسـابثكي جيـاوازي لـة    
ي ئـةو   كارنامـه  لـة ئاكامـدا  هيوا تايب تثدا قـوت بكرثتـةوة؛   و  بكرث سةر

 .بة هةندثك وثنةو بةصگةوة و لثكؤصينةوة ينة بةر باس ئةخه  خؤفرؤشة
 
 

N.H 
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 بةسةركردنةوةيةكي خثرا: جاش
 

و  هةرچةندة لة نـاو هـةموو نةتةوةيةكـدا كةسـانثك هـةن كـة دةبنـة كؤسـپ        
ــة پذؤســةي   ــةر ل ــثكي   لةمپ ــنة بزاض ــان هةرچةش ــارخيوازي ي ــةبايت رزگ خ

پثشكةوتنخوازانةي گةلةكةياندا؛ بةآلم ئةم جؤرة كةسانة بة درثژايـي مثـژوو   
ئةگةريش بةرةوذووي تؤصـةو سـزا نةبووبنـةوة، ئـةوا النيكـةم بـة چـاوثكي        

 .سةير ئةكرثن وةو ريسوا سووك
ايةكي و نيشــتمان دياردةيــةكي ناشــرييين هــةموو كؤمةصــگ خيانــةت بــة گــةل

لـة رةويت خةباتيانـدا    ةكانخيوازئازاد و شؤذشة زؤربةي گةالن. مرؤضايةتية
بـة تونـدي   هةر دةرفـةتثكي لـةباردا   له و  ن ئاصوگؤذة كؤمةآليةتيةكاين ديكةيا

بةزةييانـةو   بـة چةشـنثكي هثنـدة بـث    بةرهةصسيت خيانـةتكاران بوونةتـةوةو   
نزمـي   ؤ كةسـاين نـةفس  يربةت بـ يان داوة كة ببثتة عخاينانتؤقثنةرانة سزاي 

لـة نـاو كؤمةصـگاكةياندا     خيانـةت  بـووين  »هثصـي سـوور  « بةم چةشـنة و ديكة
  .پارثزنب

ئةم » جاشايةيت«كوردةوارييةكةي خؤيشمان ئةم چةمكة دزثوةي ناو لثناوة 
كوردايـةيت رثبـازثكي   . دا بةكارئـةهثنرثت »كوردايـةيت «لة بةرانبـةر  وشةية 

ي بؤ ئازادي نيشتماين كوردستان يان هةر و چاالك پريؤزةو بريتيية لة خةبات
رةهةنـدةكاين ژيـان لـة    باشـتربووين   كـة بـة مةبةسـيت   چةشنة تثكؤشانثك 

بة پثچةوانةيشةوة جاشيزم يان ديـاردةي  . كؤمةصگاي كورديدا ئةجنام بدرثت
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پثناو خزمةت بة   زةبوونةو هةموو كارو كردةوةيةك لة و ناشريينجاشايةيت 
 .رووشاندين سيماي كوردايةيت، لةخؤئةگرثت و داگريكةراين كوردستان

رؤصةكورد، نيشتمانپةروةر، شؤذشگثذ، : لةميانا پثناسةو نازناوةكان بريتني لة
 .شةهيدبوون: و لووتكةدا  ئازادخيواز، خةباتكار، پثشمةرگةو لة دواقؤناغ

زؤصــةكورد، وةتــةنفرؤش، : بــةآلم لــةويانا ئــةم دةســتةواژانة بــة زةينــا دثــن
و  تؤپني: و لة ئاكاميشدا خؤفرؤش، چصكاوخؤر، ئةصقةلةگوث، جاش بةكرثگرياو،

 .بةر لةعنةيت مثژوو كةوتنة
ــاش ــؤ     ج ــتانةوة ب ــةراين كوردس ــة دةســيت داگريك ــامرازة ب ــرين ئ گرنگت

ئـةنفايل  : ئـةنفالكردين كـورد بـة هـةر دوو شـثوةكةي     و  دواخستين شؤذش
ناسـيون، شـةذي   ئيلي(و ئةنفايل سپي)يكاولكاروبذ،  ژينوسايد، كوشت(سوور

حكومةتة  سةدان ساصة) و كةلتورو كةسثيت، ئةفيون دةروين، تثكداين شوناس
ردستانيان بة دةسيت دژة كوردةكان سياسةيت دامركاندين شؤذشةكاين كو

بــةرو تثئةكؤشــن رةخنــة بكةنــة نــاو ريزةكــاين بزوتنــةوةي كــورد گرتوةتة
انـةوةو ئةمـةيش   نـة ناوي  ئازادخيوازي ئةم نيشتمانةو درزو دووبةرةكي خبه

 .ديسان هةر لة رثگةي جاشةوة مسؤگةر ئةبثت
 و كةسثيت جيا لةمانةيش جاش گورزي دةسيت دوژمنة بؤ شثواندين شوناس

و  ها رةســةنةكاين نيشــتمانپةروةريتــاكي كــورد، چةواشــة كردنــةوةي بــة 
) و مرؤيـي  فيكـري (خؤشويستين نةتةوة، بة فيذؤداين سةرمايةي كؤمةآليةيت

كؤمةصـگاي    و موخةدةرات لـة  ةوشيتذو رةواجداين بةد تمانثرانكردين نيشو
 .كورديدا

ي خـؤي  و زثـد  و هـاوآليت  و نيشتمان و تةنانةت ئاژةصيش گةل هةموو مرؤضثك
و گيانبازيشي لة سةر ئةكات؛ بةآلم جاش  ةكاتو پارثزگاري لثوةد خؤشدةوث

دوژمن  و پثش بثگانة ئةكةوثتوة و ياسا سروشتية،  بة پثچةوانةي ئةو نةريت
و زيان گةياندن بة هاوذةگةزةكاين خؤي، هةر  دثنثت بؤ وثرانكردين نيشتمان

و  غةدرثكي يةكجار گةورة لة جاشولكةو جاشـةكةر كـراوة ئةگـةر بثـت     بؤية
                                                 

 زييةكةيئينگلي :Mercenaryمزدور: و بة فارسيش. 
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لـةم سـؤنگةيةوة    .ناوي خاينان بة نةتةوة لة بةچكةي كةرةوة وةرگريابثـت 
ي هةر كردةوةيـةك  هةر بؤية چاوةذواينئةوان لةگةص حةيوانيشدا ناشوهبثن 

لة بةر ئةوةي كـة بةرژةوةنـدي بةرتةسـكي    . دزثووو ناپةسةنديان لثئةكرثت
لـة   .و نةتةوةييـةكان  و كؤمةآليةيت خؤيان پث گرنگترة لة بةرژةوةندية گشيت

و  ككة لة دوتوثيي پذكردين سـ (هةر مةرامثكي تاكة كةسيدا  وپثناو پارةو پلة
و كةرامةيت  بةهاكان ، رةوشت) وةئارةزوو شكاندين ژثرسكدا كورت ئةكرثتة

و زيانةخرؤيي جاش بة چةشنثكة كة  گثرةشثوثين .ژثر پث  ئينسانيان دةخةنة
كةري دثـز حـةز بـة    «: دةقاودةق لةگةص ئةو پةندة كوردييةدا دثتةوة كة ئةصث

ــؤي ــؤپيين خ ــةكات ت ــةي ئ ــةت   »و زةرةري خاوةنةك ــة نرخــي تةنان ــة ب وات
صماصيوة بؤ زيان گةياندن بة كـوردو   هه لث دةستداين گياين خؤيشيان قؤصيانلة

 .بة نيشتماين كوردستان
لةگـةص دةركةوتـةو هثمايـةكي     هـةر دةم لة فةرهـةنگي عامـةدا ئـةم وشـةية     
و جـةيش،   و پاشايةيت، جـاش  جاشايةيت: داگريكةردا بةكار ئةهثنرثت، وةكوو

 :و پاسدار؛ ئةمةيش لةخؤيدا هةصگري دوو ماناية جاش
 تـرةوة   اليةكي  كةر، لة و رثنمايي يةكةوة وةكوو چاوساخلة ال: داگريكةر

و داپصؤسيندا كةصك لـة جـاش    كردن و سپةري بةآل لة هثرش وةك پثشةنگ
گومانيش لةوةدا نية كة لة . و ئةخياتة پثش هثزةكاين خؤيةوة وةرئةگرث

 .هةر اليةك بكوژرث يان زيان ببينث، هةر كوردةو جثي خؤشحاصييانه
 لةمسـتييان   وة خؤكردن بة قورباين داگريكةرو گـوث لة سةرثكة: جاش

بـةرزتر   لـة نـاو سيسـتمي دةسـةآلتا    لة هةموو بابةتثك، جثگةو پثگـةيان  
و  ئةكاتةوة، تةنانـةت جـاري وا هـةبووة كـة لـة پثشـبذكثي چصـكاوخؤري       

                                                 
  يشةوة گريابثت چونكوو سةرةذاي ناشرييين »جاشي تةآلق خؤشكةرةوة«هةروةها كة پثناچثت لة

و  و ژن نـةترازث  ازةي بنةماصةيةك لثـك جؤرة جاشة ئةبنة هؤي ئةوةي كة شثرئةو حيلة شةرعية ئةم 
ة انـ بةس كـاري تثكدةر ) بة ماناي خيانةتكار(اش مثردو منداصةكانيان سةريان لثنةشثوث لة كاتثكدا ج

و توثژ، هةروةها لـة نـاو    چني  نةبوون بة) جاشي تةآلق خؤشكةرةوة(هةروةها ئةمانة. ئةجنام ئةدات
 .كؤمةصگادا بة چاوي سووكةوة سةير نةكراون
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ــدا    ــة بــةرچاو ئةربابةكانيان ــاتر خؤشــريينكردن ل ماســتاوچثتياندا بــؤ زي
ــثكي  ــثك جاشـ ــتووة  جاشـ ــري كوشـ ــ. تـ ــةرثكيلـ ــةو   ة سـ ــرةوة بـ تـ

خصتةوخوسوسيانة چةترثكي ئةمنيـةيت بـؤ خؤيـان دروسـت ئةكـةن بـة       
سةندن لـة   ، داوثن پيسي، باج ئازارداين ناحةزو رقةبةرةكانيان: مةبةسيت

 .و هتد خةصك
ــةكانكــورد وةپــثش  ئةگــةر جاشــة ــيةكان، چةمران ــةكان  خةصخاص و بروجردي

  )پاكسـازي (دين كوردسـتان بصـثيي لةشكركثشـيةكاين داگريكـر     تـؤ : نةكةوتبا
ــايي ــةكاين ،۱۳۵۸كؤت ــرحةمص ــةهاري  ۴ والفج ــر و ۱۳۶۲ب ــايي   ۲والفج كؤت
بـووين نيشـتمانةكةمان، ئةوةنـدة بـة      كـة بوونـة هـؤي كـاول      ۱۳۶۶زستاين

زةمان ئةوةندة بة خثرايي  ئاساين ئةجنام بدراية؟ تؤ بصثي پاسدارةكاين ئيمام
و ئيعدامي رؤصةكاين  ثشمةرگةو گريانئايا راوة پو داخانةيان بگرتبا؟  ئةو شاخ

خـةم   ئةم گةلة بث هاوكاري جاش مسؤگةر ئـةبوو؟ يـاخؤ رژمي ئةوةنـدة بـث    
لـة  دةكـرد؟ ئـةو پايةگايانـةي كـة      لة گوندةكاين كوردستاندا چـث  پايةگاكاين

خةصـكي هـةژاري الدثكـان     دا لةوةذةكةيشـيان بـة زؤرةملـي لـة    هةندث شوثن
ومت وةك نـؤرة   كت . وانة نگابانيان بدةنكة شة نئةكردثزةختيان لئةسةندو 

و  يي ئةو جاشان دةبوو خةصكي ئاوايي تا رؤژ ئةبووةوة شوانذو نؤرة  گايةل
كاتثكيش رؤژ ئةبوةوة ئةو سـةربازانةي ئيسـالم لـة     داية،كرجاشولكانةيان ب

ــدا دةســتيان ــةقوتكردن كؤآلنــةكاين ناودث ــة قوت ــةكرد ب ــة مــاص ئ و  و چاوبذين
زؤربةي هةرة زؤري رةئيس پايـةگاكانيش ژن يـا ژين   . سي خانةخوثونامو

ــتاند       ــة ئةس ــةو دثهاتان ــةكاين ئ ــة جوانكيل ــة كچ ــان ل ــةمي خؤي ــة  دووه ك
ئيستةيش كة زؤربةيان چؤص كراون هثشـتا هـةر    .ـيان تثيدا ئةكرد)؟(!خزمةتـ

مينةكاين چثندراوي دةوروبةريان رؤژانـة لـة خةصـكي كوردسـتان قوربـاين      
 .ئةگرن

ر جاران جاشةكان سوورتر بوون لة پاسدارة ناكوردةكـان  جيا لةمانةيش زؤ
ــؤ ــة پثشــمةرگة شــةهيدةكان : ب ــةنازةكانيان،  ســووكايةيت ب ، شــثواندين ج

او گةذانـديان بـة نـاو شـارو دثهاتـةكانا،      دراكثشاين تةرميان بة دواي ماشـين 
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ــةس   ــةو ك ــازارداين بنةماص ــةراين نثوخــؤي     ئ ــمةرگةو تثكؤش ــاري پثش وك
 .و هتد  حيزبةكان

ــة جــا  ــه ســةير لةوةداي ــةت ك ــةموو خيان ــةكانيان،  ســةرةذاي ه و گةنةكاريي
و شـــانازي ئةكـــةن بـــة  و فيـــز جاشـــةكان فـــةخر بـــة خةصـــك ئةفرؤشـــن

و  كردنيـان زامـن   تييانةوةو لةوپةذي بثشةرميدا پثيان واية جاشـايةيت جاشاية
و ئاسـوودةيي ژيـاين خةصـكةو پـارثزةراين راسـتةقينةي       گةرةنيت ئةمنيـةت 

و خؤشحاصــييةوة ئــةو حيكايةتــة  پثكــةنني هــةردةم بــة .ةواننئــ) ؟(!نيشــتمان
الي خومةينيـدا گلـةييان   مانةكان ناو موسوص ئةگثذنةوة كة تاقمي پثشمةرگة بة

وب خـ «: ئةويش لة جوابـا وتبـووي  » جاش« :پثيان ئةوترث: لةوة كردبوو كة
  »..مون جاشيم همه ، اصالًمن هم جاشم، پسرم احمد هم جاشه

وردستان چةندين دةستةو تيمـي جؤراوجـؤري تايبـةت بـه     داگريكةرةكاين ك
  و توثژةكـاين كؤمةصـگاي كورديـدا، تةنانـةت لـة      جاشيان لة ناو هـةموو چـني  

و  بـؤ ئـةوةي خةصـك   . و لـة نـاو قوتابيانيشـدا دروسـت كـردوه      مةدرةسةكان
و هاوكثشـةو پةيوةندييـةكاين نـاو كؤمةصـگاي      شؤذشةكةي لة يـةكتر دابـذث  

و خؤفرؤشـانة هثزثكـي    رز بكةوثتة ناويانةوة؛ لةو جـاش و د  كوردي بشثوثنث
پثگـةي كؤمةآليـةيت،   و نيزاميـان پثكهثنـاوة كـة لـة رووي       بةريين جاسوسـي 

: لةوانـة كـراون بـة چةنـدين بةشـي جيـاوازةوة       ي كارييـةوة   و بةرنامة ئةرك
اشـيزمي  ج، )و مـوخبري  يـان جاسـوس  (جاشيزمي سيخوذجاشيزمي چةكدار، 
 . و هتد ، جاشيزمي ئةفيون)م يان جاش قةصه(وناكبريئاييين، جاشيزمي ر

و بة ئةو رژمية كؤنةپةرستانةدا پذوپاگةندةيو  لة ژثر كاريگةري زةبروزةنگ
و  خةصكانثكي كاصـفام  تايبةت سياسةيت الواز هثشتنةوةي ئابووري كوردستان

روويان لة ناوةندةكاين جاشگريي كردوةو بوون بة جـاش، بـةآلم   خراپةكار 
 :و هةركام بة بيانوويةكةوة بؤ مةبةستثكهةركام 
 . ار بووةو لة بةر ئةوة چووةتة ريزي جاشةوةدهةية دوژمن -
بووةو گواية بؤ نان بـووة بـة جـاش كـة      ركارةعورزةو نةك بث  هةيه -

  .بةشي هةرة زؤري جاشةكان لةم جؤرةن
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واتــه . هةيــة فثصــي لثكــراوةو نــةخوازراو تووشــي جاشــايةيت بــووة -
تر بؤ تاريف كراوة يان لة ترسي ئازاردانيةوة  كيجاشايةيت بة جؤرث

و شـيت لـةو    لة اليةن دةسةآلتةوة يان بؤ خؤدزينـةوة لـة سـةربازي   
 . چةشنة چووةتة ناويان

ــذي  - ــة خوثـ ــان هةيـ ــ يـ ــةرةچناخي  شةواصـ ــؤ قـ ــووةو بـ و  پيس بـ
 .وئةو چةكي جاشايةيت هةصگرتووة چاوترسثنكردين ئةم

  خـؤي لــة صــبژاردووةو ذةوة خيانـةتكاري هة بـةآلم هةيشــة بـة بــاوة   -
 .جاشيزمدا دؤزيوةتةوة

سيسـتمي  : وكةويت جاشةكان لةگةص هةركام لـة  و هةصس بةم پثيةش تةعامول
و دةسةآلت، خةصكي سضيل، مةيدانةكاين شةذو پثكـدادان، پثشـمةرگة    جاشثيت

ئةوانــةي كــة جــةبرثكي عــاتيقي،    . يةكســان نــني  ...و شــةهيدو ديلــةكان 
ــةيت ــة  كؤمةآلي ــي كــردوين ب ــدةين  و ماص ــة بي ــةي هــةر ل جاش؛ لةگــةص ئةوان

زؤربـةي هـةرة زؤري    .قوذةكةيان بـة خراپـة شـثلياوة جيـاوازن لـة يـةكتر      
 .لثـي وةسـتاون   و نة خراپ واتـة حيـزو بثمـزةذةت    جاشةكان نة باش بوون

و پثشـمةرگةي داوة   جاشي باشي وةهامان بووه كة ئةوپةذي يارمةيت خةصك
ي رژمي كةمترين ئـازار يـان حوكميـان    ان بؤ ئةوةديلةك كؤمةكي پثكردين :لة

پشتيواين  و بةهاناوةچوونةوة بگرة تا دةگاتة ، رزگاركردن، پةنادانتبدا پثدا
ــتيكي ــدين  و لوجس ــان، گةيان ــةكدةواودةرم ــؤص چ ــة   وچ ــةين ب و خواردةم
تةنانــةت لثيشــيان گةذاوةتــةوة نــاو ســةنگةري پثشــمةرگةو بــة  .حيزبــةكان

                                                 
     لة فةوجة خةفيفةكاين كوردستاين عرياقي سةردةمي بةعسدا جؤرة جاشثك هـةبوو پثيـان ئـةوت
ــرييت» اشــي مثچكــةج« ــة ب ــئةگرت   ك ــارتثكي جاشــبوونيان هةص ــة ك ــة كةســانثك ك ــوون ل ــيچ  ب و ه

ئةمانـة بـة   . تثكيشيان بة رژمي نةئةكرد، موچةكةيشيان موستةشارةكان ئـةيانگرت بـؤ خؤيـان    خزمة
 رثكخستين هنثين حيزبـةكاين . و سةربازيش نةكةن و كارتةوة ئةيانتواين بة ئازادانة بگةذثن هؤي ئه
بـةآلم لـة   . وةرئـةگرت بـؤ كاروبـاري حيـزيب لـة نـاوخؤدا       دةرفةتـة ةصكثكي باشيان لـةم  ك باشوور

حيزو «كوردستاين ئثراندا تةشكياليت جاشيزمي كوردي لة شثوةي عةشايريي چةكدار نيةو وشةي 
رةر هــاتوةو بــة زة خثــرو بــث بــاو نيــةو لثــرةدا تـةنيا وةك ئاوةصــناوثك بــة مانــاي بـث  » بثمـزةذةت 

 . نية يان ئاوا چةمكثك» جاشي مثچكة«واتاي



- ١٤ - 
 

و ئابـذوي تكـاوي    شـةرةف  داكوردسـتان خةبايت رزگارخيوازي   بةشداري لة
.  ان بكـرث هـةمووي  كةوابوو نابـث بـه يـةك چـاو سـةيري      .خؤي سةندؤتةوة

و داننـان بـة    ئةوانةي تووشي كةمترين خراپةكاري بوونة، بة داواي لثبـوردن 
. هةصةياندا بث هيچ ئةمالواليـةك ئـةتوانن بگةذثنـةوة باوةشـي نةتةوةكـةيان     

و  كــة ئةشــث وةك تاوانبــارو خــاين    ئــةوة تــةنيا دةرســةدثكي كــةميانن   
 .و بة سزاي خؤيان بگةيةنةوة جينايةتكاري جةنگي مامةصةيان لةگةصدا بكرث

مانـةوةيان لـة ئوردوگاكـاين     نةماين فيزيكي حيزبةكان لة نـاوخؤداو قـةتيس  
كوردستاين عرياقدا زةمينةيةكي لـةبار بـوو بـؤ رژمي كـة جاشـايةيت پـةرة       

دووركةوتنـةوةي  . وة رةواج بـة جـاش بـدات   هـةموو رةهةندثكـة    و لة پثبدات
ئوپوزوســيؤن لــة ناوجةرگــةي كؤمةصــگادا بــووة هــؤي ئــةوةي ســزاو        

ــينةوةي  ــاص  لثپرس ــاش ك ــة ج ــمةرگة ل ــيت    پثش ــا ئاس ــةوةو ت ــتر ببثت و كاص
و ناوهثنانيان لة راديـؤو راگةيةنـدراوة حيزبيةكانـدا دابـةزثت،      هةذةشةكردن

و توانايةكيـةوة تثكؤشـا بـؤ    هاوكات لةگةص ئةمةيشـدا رژمي بـة هـةموو هثـز    
 .و لة بةرچاوي خةصكدا ئاسايي بكاتةوة ئةوةي جاشثيت بكا بة نةريت
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 مافياي سپاي پاسداران
 

 دةستپثك
لةوثوة كة ئاييين ئيسـالم دوومةزهـةيب سـةرةكي شـيعةو سـوونين هةيـة،       

) شيعي شؤذشگثذو بزووتنةوةي ئيسالمي(ئيسالمي سياسيش بة دووبةشي 
 .كؤمةصثك تايبةمتةندي لثكچووو جياوازةوة دابةش ئةكرثت بة

ديندا ذاديكاصترن، ئيسالمة سياسييةكةيشيان لة هـي   لةبةرئةوةي شيعةكان لة
جگـة لـة   _ئيسـالمييةكان  پثچةوانـةي بزووتنـةوة   بـة . سوننيةكان مافيـاييترة 

واتـة پثكهثنـاين    ؛كة پثيان وايـة ئاماجنـة سـةرةكييةكةيان   _سةلةفيي جيهادي
چاكسـازي  .۲چاكسازي تاكـةكان  .۱وومةيت جيهاين ئةصآل لة سث قؤناغي حك

؛ خومةيين وةك گةورةترين ئةبثتدا جثبةجث  چاكسازي حكوومي.۳كؤمةصگا 
چاكسـازي  «تيئؤريسيةين شيعي شؤذشـگثذ هـةر لـة سـةرةتاوة درومشـي      

ي بةرزكردةوةو لة شؤذشـي گـةالين   »پاشان چاكسازي كؤمةصگا ؛حكوومةت
ي پةهلةويــدا هةلومــةرجي لــةبار بــؤ بــةكردةكردين ئــةم  ئثــران دژي رژميــ

 ئيســالمة شؤذشــگثذةكةيو  درومشــةو بــاقي ئاماجنــةكاين تــري خومــةيين
 . رةخسا
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و  كـران  ةوة لة ئثرانـدا ۱۳۵۷وبذو جينايةتانةي كة لة ساصي ذةوايي ئةو كوشت
و جيهانيدا كـردي، ئةگةذثتـةوة بـؤ ئـةم      حكوومةيت ئثران لة ئاسيت ناوچةيي

ةيــةي شــيعي شؤذشــگثذ؛ واتــة قــؤرخكردين دةســةآلت وةك يةكــةم  بريؤك
 .هةنگاوي ئةجنامداين ريسالةتة دينييةكةيان

 
 

 سةرهةصداين سپاي پاسداران
بةالذثـدا  ي گةالين ئثران دژي رژميي پاشـايةيت  ۱۳۵۷پاش ئةوةي شؤذشي 

ــةكي كــةم دواي هاتنةســةركاري   ــة ماوةي ــرا، ب ــةي دارودةســتةي ب زيرةكان
يئتيالفثكي نثـوان هـةر سـث رثكخـراوي چةكـدارو تونـدذةوي       ؛ لة ئخومةيين

گـارد  : ۲پاسا بة سةركردايةيت حممد منتظـري  : ۱نزيك بة رةويت خومةيين 
كه رثكخسـتنثكي هنـثين    )بوشريفأ(عباس آقازمانيانقالب بة سةركردايةيت 

سازمان جماهدين انقالب به سةركردايةيت  لقي نيزامي: ۳ناو نيزاميةكان بوو 
لـة هـةر   : لة كؤبوونةوةيةكدا بة بةشداري ۱۹/۱۲/۵۷روجردي رؤژي حممد ب

تريش راسپثردراوي تايبةيت خومـةيين بـؤ ئـةو     و سياين كةس ۳رثكخراوثك 
لـة دةوصـةيت كـايت    كة  ۱۳۵۸مةبةستة، سپاي پاسداران دامةزراو تا بةهاري 

ئيدارةيـةكي سـةر بـة شـؤراي      ،رثبـةرةوة جيابووةوةو چـووة ژثـر ركثفـي    
 .بووو دةوصةيت كايت  ئينقالب

يـةك كـة تـةنيا    »كؤماري ئيسالمي«لة هةصبژاردنثكي نادميوكراتيكدا  ۱۲/۱/۵۸
و هةنـدثك لـة نزيكـاين ئـةيانزاين چييـةو خةصـكي چاوبةسـكراوي         خومةيين

 ئثرانيش پثيان وابوو هةرچي بثت لة رژميي پاشايةيت باشـترة، بـة گوايـة لـة    
 .ي دةنگةكان هةصبژثردرا۹۸ سةدا

م كة رةوايي ياسايي خؤي لة ئةجنامي هةصـبژاردنةكةدا ئـةدي، بـؤ    خومةينيس
و  هاوكثشةكان هةستا بة گؤذيين) انقالب دورص(ئثرانداو بؤ  خؤسةپاندين لة

لة يةكةم هةنگاوداو چةنـد رؤژثـك دواي   . اليةنةي ئثراندةستثوةذداين هةمة
رابوو، كة پثشـتر دامـةز  » سپاة پاسداران انقالب اسالمي« ۲/۲/۵۸ ،هةصبژاردن
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ــدرا ــةموو    . راگةيةن ــة ه ــةرةي ســةندو ل ــرا پ ــةتةوة خث ــايت دةوص ــة ئيمكان ب
ئـةم رثكخـراوة   .  شارةكاين ئثراندا بنكةي داناو بة لثشاو ئةنـدامي وةرگـرت  

ةكةيـةوة ديـارة   ]هعتم مـن قـو  طواعدوا هلم مااست[هةر وةك بة ناوو دروشم 
لـة ئثرانـدا    ئاماجني پاراستين ئةو شؤذشة گوايه ئيسـالمييةية كـة ئةگـةرچي   

و ئـةركي سةرةكيشـي كؤكردنـةوةي     سةريهةصدا بـةآلم سـنوور بثمانايـة الي   
 »حكومـت جهـاين اهللا  « و بةگشيت ئامادةكاريية بؤ بنياتناين هثزو پثداويسيت

بةم پثيةش ئةو تواناو دةسةآلتة وةرئـةگرثت كـة نةتـةنيا لـة ئثرانـدا هـةموو       
بةصـكوو   بگرثتة دةست؛ ...و ، كؤمةآليةيتئابووري ،نيزامي ،كاروباري سياسي

 .بثتيدا باصي دةستوةشثين خومةينيسم هاوكات لة ئاسيت نثونةتةوةي
 
 

 كوردستاندا جيهاد لة
و دامةزرانـدين حكومـةيت كـايت چةنـد      لة پاش رووخاين رژميي پاشـايةيت 

ــةو ســةر  ج ــةو حكومةت ــك بةرپرســاين ئ ــة  ردكارث ــورد ل ايةيت شؤذشــي ك
و قوميشــدا  و هــةروةها تــاران )ســنة ۱/۱/۵۸مهابــادو  ۳۰/۱۱/۵۷(كوردســتان

مايـةوةو رژمي حـازر نـةبوو هـيچ       ئاكـام  بةآلم بث هةندثك دانيشتنيان هةبوو
خومـةيين فتـواي جيهـادي دژي كـورد      ۲۸/۵/۵۸و  مافثك بة گةيل كورد بدات

ــة   ــةكان تةنان ــة هــةموو هثــزة نيزامي ــدو دةســتووري ب ــة راگةيان  هثــزيت ب
بةآلم كوردسـتان بـوو بـة     ر كوردستانهثرش بكةنة سةرياييشةوة دا كة ةد

هـةر  . هثنـان  و هثزي پثشـمةرگة شكسـتثكي شـةرمةزارانةي پـث     گؤذستانيان
ــة  ــةرمي شــة   ۲۶/۸/۵۸بؤي ــة ف ــوو ب ــة «و  رابگــرث ذخومــةيين ناچــار ب غائل

ديسـانةوة دانيشـتنةكاين    . چارةسةر بكـات ) ؟(!بة جؤرثكي ديكة» كردستان
االختيـاري خومـةيين    ةري تـام و نوثنـ  ي دةوصـةيت كـايت  »هيئت حسـن نيـت  «

                                                 
 بةعسـي  : نة بؤ شاو رژميي پةهلةوي، نـة دواتـريش بـؤ رژميـةكآين      خومةيين بة درثژايي تةمةين

ي نـةداو تـةنيا دژي   »جيهـاد «و هتـد دةسـتووري    عرياق، عةرةبستاين سعودي، ئيسـرائيل، ئـةمريكا  
 .  كوردي موسوصمان ئاوا فتوايةكي دةركرد
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ــهآ« ــاني اهللا ي ــردةوةو   » كرم ــةركردايةيت شــؤذش  دةســيت پثك ــةص س لةگ
ــة  ــةوةي كــورديش ل ــةكاين نةت ــةي « :قاصــيب بةياننامةكــةكاين  داخوازيي ليژن

ــورد  ــةيل ك ــةيت گ ــران  «و »نوثنةراي ــتاين ئث ــوكرايت كوردس ــزيب دمي » حي
كـة لـة مثـژووي    دا ۱۳۵۸پـاييزي  _لة شةذي هـاوين . نرةوانةي پايتةخت كرا

ناسراوة، سپاي پاسداران بة فةرماندةيي  »شةذي سث مانگة«كوردستاندا بة 
ةفا چةمرانةوة هاوكات لة چةندين جةهبةوة يةكةمني ئةزمووين نيزامـي  تمس
ــ ــد  خ ــي تث ــبةت شكستيش ــاقيكردةوةو ئةص ــان  . اخواردؤي ت ــةرچي خؤي ئةگ

رادةراين نائامــادةيي نيزامــي بــ :ئةگثذنــةوة بــؤهؤكارةكــاين ئــةم شكســتة 
و داخةكاين كوردستان، پشتيواين ئيسـتيكباري   پاسدار، ناشارةزاييان بةشاخ

نوثنـث،  بيان ئاسـايي  ةكـة دؤذان كووتـا  ؛لة هثزي پثشمةرگةو هتـد ) ؟(!جيهاين
بةآلم بةپثي ريسالةتة پريؤزة دينييةكةي سپاو بةتايبـةت جثبـةجث نـةبووين    

ــةي  ــام «فةرمانةك ــةزرةيت ئيم ــو   »ح ــان ب ــايي هثن ــة كؤت ــةك ــةي ( و ب غائيل
و سةرشؤذانة بوو بؤ سپا ئةوةندةيش بـوو   چةندة دؤذانثكي تاص) كوردستان

 ؤر لة گةيل كورد بچثتة دصي سـپاو و قينثكي ز بة هؤي ئةوةي بؤ هةميشة رق
و دةست پثكردنةوةي شةذ، بـة  ۱۳۵۹ي بؤية تا نةورؤز. ةرژميي خومةينيةو

ة شثوةگةيل جؤراوجـؤر  كردين رواصةيت گةيل كورد ب پذوپاگةندةو ناشريين
دانـةوةي   شثواندين تةرمي كوژراوةكاين ئةم شةذة لة كـايت تـةحويل  : وةك

 پيـاوكوژ،  :بـة  و نـةفرةت لـة كـورد،    رق چانـدين تـوي  وكارياندا بـؤ   بة كةس
ناسـاندين الي گـةالين ديكـةي ئثرانـدا،       ششـؤذ دژة خـوازو  سةربذ، جودايي

و رةوايـي ببةخشـث    ةرعيةتتثكؤشآ بؤ ئةوةي لة زةينيةيت خةصكي ئثراندا ش
هــةر بؤيــة لــة مــاوةي ئــةو چةنــد مانگــةدا تــا . بــة داگريكــردين كوردســتان

ي شــةذ نةتــةنيا دةرفــةيت خؤســازداين بــؤ پــةالماردانثكي  دةســتيپثكردةوة
ــبازانةو بــؤ باشــتر بةگژاچوونــةوةي هثــزي   بــةرينتر پةيــداكرد، بةصــكوو فثص

دا بـة  »رگان مسـلمان كـرد  سـازمان پيشـم  «لة قاصيب : پثشمةرگة، لة اليةكةوة
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و چةكدار كردين جـاش لـة كوردسـتاناو لـة      كرد بة وةرگرتن شثنةيي دةسيت
ذثكةوتن بةوةي ئـةجمارة دووقؤصـي بـدةن     سپاو ئةرتةشاليةكي تريشةوة 

ي پثـنج  بـوو لـة شـةذثكي نابةرابـةر     و ئـةوة  لة خةصكي راپةذيوي كوردستان
يان لـة كـوفر پاكسـازي    بة بـذواي خؤيـان، كوردسـتان    )۱۳۵۹-۱۳۶۴( داساصة
 .كرد

يـين هثشـتا حـوكمي     ساص لة فتواي جيهادي خومه ۳۱سةرةذاي تثپةذبووين 
،  ين كوردستانذاي ميليتاريزة كردالي سپادا بةتاص نةبوةتةوةو وث ئةو فتواية

و  شــكنجةو شــةهيد كــردين دةيــان ، دان وثرانكــردين ئــةم نيشــتمانة، بــةگرت
ئاگرداين ژينگةو سوتاندين دارستانةكاين سةدان تاكي كورد؛ ئةمذؤ لة قاصيب 

و  ، بآلوكردنـةوةي موخـةدةرات  وآلمتان هةر لة ماكؤوة تا دةگاتة مووسـيان 
لةشكري موخليسي خوداو سـةربازةكاين ئيمـام   «ي جيهاد وهتد، بةدذةوشيت

 . دا بةردةوامةگةيل كوردلةگةص  »زةمان
 
 

 شةذي عرياق
عرياقيش دةسيت پثكرد، سـپا  شةذي بوو كة گةرمةي شةذي كوردستاندا  لة 

ــةذةدا   ــةو ش ــةنگاو ل ــةرش ج ــةنيايي   شانبةشــاين ئةرت ــة ت ــاريش ب زؤر ج
ديسـپلينة   بـث _تةجرةبـة  ئةم هثزة ميليشيا بث. رووبةذووي دوژمن ئةبووةوة

گةياند،  )درجة رفيع شهادت( ئةندامي زؤري بة شةذةدا دووئةم ئةگةرچي لة 
لـة هـةموو شـار و دثكـاين      )بسـيج پايگاة مقاومت ( بةآلم بة داناين بنكةكاين

و زؤر جاران  و دواي سووكةصة ئاموزشثك ئثراندا بةسيجي تازةي وةرئةگرت
ي )هـاي نـربد حـق عليـه باطـل      ههـ جب( بث ئةو بارهثنانة ساكارةيش رةوانةي

 .ي ئةكردةوة و بةم شثوةية قةرةبووي ئةو هةزاران كوإژراوة ئةكردن

                                                 
 ريكردين كوردستان سةرهةنگ سةيادي شريازي بوو كة چةند ساصـثك  فةرماندةي ئةرتةش بؤ داگ

 .كوشيت دالةمةوبةر موجاهدين خةلق لة تاران
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ي چاالكيي نيزامييةوة جثگةي بـة  سپا لة ماوةي هةشت ساص شةذدا لة روو  
بـؤ الوازكـردين تـا     دا ئةرتةش تةنگ كردو بة شثوة گةيل جؤراوجؤر هةوصي

ــران    ــداري ئث ــزي چةك ــةورةترين هث ــة گ ــة دوو رؤژ دواي  . ببثت ــؤ منوون ب
عرياق دةيـان فةرمانـدةي پلةبـةرزي ئةرتـةش لـة      _ئاگربةسيت شةذي ئثران

لــة كرماشــانةوة بــؤ تــاران فةرمانــدةيي ناوچــةي رؤژئــاوادا كــة بــة فذؤكــة 
 .و هةموويان كوژران ئةچوون هةر لة ئامساندا سپا لثيدان

سـةركةوتنة  _۲ريسـالةتة دينييةكـةي   _ ۱: وةرگـرتن لـة   هةروةها بـة كةصـك   
ــة شــةذةكاين كوردســتان  ــةورةو بچووكــةكاين ل ــة ئاشــكرا   گ ــدا، ب و عثراق

 دانـاين حكوومـةيت   درومشي رزگـاركردين قودسـي لـةرثي كةربـةالوة بـؤ     
ئةصآلي لة جيهاندا بةرز كردبؤوة كة لة راستيشدا فةلسةفةي دامـةزراين سـپا   

و تثكؤشـانة ئاشـكراو هنثنييةكانيشـي بـؤ      هةر ئةم مةبةستةيةو هةموو هةوص
بةآلم هاوكثشة سياسـييةكاين ناوچـة نةتـةنيا ئـةو خةونـةي بـؤ       . ئةو شتةية

ةوة عرياقـــ_بةدينـــةهثنان بةصـــكوو لـــة دواي تـــةواوبووين شـــةذي ئثـــران
 .ةيشيان بكةنـ»ئاماجنة موقةددةس«نةيانتوانيوة بة ئاشكرا باسي ئةو 

 
 

 گةشةسةندين سپاي پاسداران
سپا كة لة سةرةتاي دامةزرانيةوة بؤ ماوةيةك بة رةمسي وةزارةتثكـي نـاو   

رؤصي وةزارةيت شـةذي  كردةوة  بةكابينةي دةوصةت بوو، لة زةماين شةذدا 
ةذ وةكـوو هثزثكـي ميليشـيا لـة چـاريت      لة ئةستؤ بوو، پاش تةواوبووين شـ 

هثــزة چةكــدارةكاين كؤمــاري ئيســالميدا بــوو بــة يــةكثك لــة ســث كوچكــة  
 :يش كرا بة پثنج هثزي جياجياوة كة برييت بوون لة۱۳۷۲يصسا .بنةذةتييةكان

 )هنسا(نريوي هوايي سپاة پاسداران انقالب اسالمي -۱    
 )ندسا(سالمي نريوي دريايي سپاة پاسداران انقالب ا -۲    
 )نزسا(نريوي زميين سپاة پاسداران انقالب اسالمي  -۳    
 )منسا(نريوي مقاومت بسيج سپاة پاسداران-۴    
 )نقسا(نريوي قدس سپاة پاسداران انقالب اسالمي  -۵    
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ــي  ــت  ۱۳۸۷ساص ــدةي گش ــپا يفةرمان ــري ي س ــدعلي جعف ــدثك  محم هةن
ي يو سـپاي ئوسـتان  م دائـةجنا گؤذانكاري لة پةيكةرةي ئةم رثكخـراوةدا  

ن بةآلم بـة كـردةوة   ومنساو نزسا بة رواصةت تثكةص كراپثكهثنا كة تيايدا 
و هـةر بةشـةو    هةركاميان وةك پثشوو دوو ئيدارةي جياواز لـة يـةكترن  

 .كاري خؤي ئةكات
ســتاد مشــترك ســپاة (ئــةم هثزانــة فةرماندةييــةكي هاوبــةش بــة نــاوي

و  وةو لةگـــةص ئةرتـــةشكؤيـــان ئةكاتـــة )پاســـداران انقـــالب اســـالمي
ستادي هاوبةشـي   )ئةوسا كة ئيستة نريوي ئينتيزامية  ژاندارمثري(پؤليس

ژثــر  و لــة پثكــدثنن) بــةرگري(هثــزة چةكــدارةكاين وةزاريت شــةذ  
 .دان)فرمانده كل قوا(و فةرماين خامنةيي چاوةدثري

ئثراين بة هـةموو شـتثكي   _و شوناسي ديين لةبةر ئةوةي مؤركي ئاييين 
و دةرةجةكاين هثمايـةكي ئيسسـالمييان    ر بثت، سةرجةم ئارمسپاوة ديا

 بة ، يةك ال)الشرقي الغريب مجهوري اسالمي(نيشانةي دوو ال بة: پثوةية
ي نـاو ئاآلكـةي كؤمـاري ئيسـالمي،     )اهللا(، ئـارمي  )اهللا الا هالال( نيشانةي

هةروةها نازناوي ئـةمريو سـةردار   . گؤشة۸و۶ ، ئةستثرةي هياليل مانگ
ژةنذاصييةكان، ناوي فارسي بؤ سـةربازو ئةفسـةرةكان، پاشـگري    بؤ پلة 

بثجگـة  ( دواتر هةموو ئةم ناونيتكانـة . لة سةرجةم دةرةجةكاندا) پاسدار(
و  و پلةكاين ئينتيزاميشـدا بـةكارهثنران   وبةرگ لة جل) لة پاشگري پاسدار

 ،بؤ سپاييزة كردنيشي فةرماندةكاين سپا ئاخنرانة ناو نريو ئينتيزامييةوة
بةرپرسـي گشـيت ئـةم هثـزة     تةنانـةت   و  گرنگـةكاين  پؤسـتة بة تايبـةت  
ــة كابرايــةكي  ــاوا هــةر  يــش)عقيــديت سياســي( لقــي. ســپاييةكؤن بــؤ ئ

 .ئةرتةشدا دانرا ناومةبةستثك لة 
پاش تةواوبووين شةذو بؤ گةشةيةكي هةمةاليةنةو ذةنگة دروستتر بثت 

و  ةيـان كؤمپـاين  د سـپاي پاسـداران   كه بصثني بؤ خؤسـةپاندنثكي رةهـا،  
هـةموو  يان نا  بنيات كؤمةآليةيت و ئابووري ،فةرهةنگي ،زانسيت ئؤرگاين

بة هؤي ئةم سپا . رةخنةي تثداكرد و ياخود زؤربةي سةمهةكانياين كذي
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ي ئثـراين  ةدو هـةموو پةيكـةر  ناوةندانةوة وةك شثرپةجنة گةشةي سةن
ين ئيمـام  زانكؤكـاين كـوذا  -زانكـؤي ئـازادي ئيسـالمي   : لةوانة. گرتةبةر
 لــة فضــانورديمركزحتقيقــات و مطالعــات -و كچــاين ئــةلزةهرا حسـةين 
 فرؤشـگاي زجنريةيـي  -شركت خمابرات ايران-مؤبايلي ئثرانسص-كةرةج

كـة  خـرداد  ۱۵بنيـاد -)اتكا(فرؤشگاي گةورةي و )ياس( مصرف بسيجيان
خـةآليت كوشـتين سـةملان    ئةميش فرؤشـگايةكي گةورةيـةو بذياريشـة    

باشـگاة ورزشـي   -بـدات   ئايةتـة شـةيتانيةكان  نووسةري كتثيب روشدي
آسـتان قـدس   -وبانگي فوتباصي پرسپوليس هي ئةوةكة تيمي بةناپريوزي 
ةو دس، چةنـدين كارخانـةي گـةور   كة بريتييـة لـة رؤژنامـةي قـ     رضـوي 

زؤربـةي  -... مةشـهةدو  لة ئةستثرة۵و۴ بچووكي خؤراكي، چةند هوتثلي
ةم كارخانـــة ســـةرج-انياكـــاين تواندنـــةوةي ئاســـن و پـــؤآل   كؤمپ

ــيمي  ــازييةكاين پترؤش ــةتؤمي پيشةس ــا -و ئ ــان گؤض ــةو دةي ر و رؤژنام
بانكةو كاروباري كة موسسة مايل و اعتباري بنياد  -ماصپةذي ئةنتةرنثيت
قــرض (مهــر ،انصــارالمجاهدين، نصــر: بانكــةكاين -بازرگــانيش ئــةكات

و  مكـة نؤشـابةي زمـز    جانبازانو  مستضعفانبنياد  -) بسيجيان الحسنه
و  ةســازيتــر بةتايبــةت لــة بوارةكــاين رثگاوبــان، پيش ن كؤمپــايندةيــا

-لة تاران فرؤكةخانةي نثونةتةوةيي خومةيين-بيناسازيدا لة خؤ ئةگرثت
شـرکت راه  -شرکت مهندسی نفت و گاز سـپانري -نصرشركت راهسازي 

گـروه  -االمـه  ثامنموسسه عمراين -االنبيا قرارگاه سازندگي خامت-ساحل
-و كاميؤنثـت دروسـت ئـةكات    چةند جؤر وانثـت خودروسازي هبمن كه 
و سـووك بـؤ    كة هةموو جؤرة ماشـيين قـورس   گروة خودروسازي فتح

وچةنـد   نـدين و چة سةرجةم هثـزة نيزامييـةكاين ئثـران دروسـت ئـةكات     
 .ديكه  و رثكخراوي كومپاين
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 بةسيج
ارثزگـاري  و زةويين سـپا گوايـة بةرپرسـن لـة پ     و دةريايي هثزةكاين ئامساين  

ةوةندييــةكاين كؤمــاري ئيســالمي، وةك چــؤن ئــةو ســث هثــزة لــة ژو بةر كخــا
و خؤبؤ نـاو  ؛يةدائةرتةشدا ئةركي بةرگري لةو سث سنوورةي ئثرانيان لة ئةستؤ

نـريوي مقاومـت بسـيج     )کرا  پثشتر باسيک  وة(لة راستاي چاكسازي كؤمةصگادا 
ثكدا ئوسـتان لـة هـةر   ي جـاران كـة ئيسـتة    )منسـا (سپاة پاسداران انقالب اسالمي

: ئةصـثت   کـة   زراوة ک وآلمثک بـة ئـةو قسـةيةي خومـةيين دامـة      وة ناوثكي هةية؛
ــاي    ٢٠ر ئةرتةشــثكي  ئةگــة ــوثن كةســيمان ببثــت هــيچ هثزثكــي جيهــان توان مل

لةگـةص هاتنـة سـةر دةوري     فةرمايشـتةي ئةم جةنايب ئيمام ( ركابةرمياين نابثت
دانيشـتوواين   سـةرجةم ثـژةي  كة ئةو كاتـة ر  فةرموورژميي كؤماري ئيسالميدا 

 !)ملوثن كةس بوون٣٦تةنيا ئثران 
گةيانـدين  -١: بـةم شـثوةية پـولثن كـراوة    هثـزي بةسـيج   و ئاماجنةكاين  ئةرك  

ــ ــة ژرث ــيجةكان ب ــةس  ٢٠ةي بةس ــوثن ك ــؤ  ( مل ــاوة ب ــتا زؤري م ــة هثش ــو  ك ني
ــدةيش ــة-٢) ئةوةن ــؤ جةهبــة   ل ــان ب ــه و كــايت شــةذدا ناردني ــل ــاقي كاتةكان  داب
 و نانـةي ئـةلزةهراو زيـرةك   ژ وة گوردانةكاين پياوانةي عاشـوورا لرثكخستنيان 

رثكخسـتنيان لـة    بثگومان بؤ ئامـاجني تايبـةت  لثهاتووةكاين ئةم گوردانانةيش
ــة ئيحتياتــةكاين پياوانــةي سارو ــآلگروهان بــؤ ئامــاجني  وژنانــةي كةوســةرو ص

-٣  )هللانصار حزب ا(و )حزب اهللا(، هةستةكاين ي وةك تريؤري ناحةزانتايبةتتر
ــايشكا ــاري ئاســ ــگة:  روبــ ــاين پرســ ــا  دانــ ــان يــ ــة رثگاكــ ــد لــ و بازديــ

لبـاس   و بسـيج مردمـي  ( نـاو  بـة  )شـوبهاي شـهري  آ(سـةركوتكردين  _ناوشاردا
العـات  طا(ثـر نـاوي  ژ لثـدان لـة   و راپـؤرت  جاسوسـي _ةوة)فشار هگرو و شخصي
كة گواية بـؤ بـةرگري لـة     )امر بة معروف و هني از منكر(ستادةكاين _دا)مردمي

و بردنـة   ذيزيپاراستين يةكـ -٤ پيسيية و بةتايبةت داوثن گةندةصية كؤمةآليةتيةكان
پثپداين فةرهـةنگي بةسـيج بـوون لـة رثگـةي راگةياندنـة       و بذةو سةرةوةي ورة
ــتييةكان ــيج گشـ ــدةكاين بةسـ ــ (و ناوةنـ ــةنگي مزگـ ــانوين فةرهـ و  ةوتوةك كـ

هةيئةتـةكاين  و وةرزشـييةكان،    فثركارييـة هونـةري  حسةينيةكان، داناين خـويل 
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كثبــةركثي  وةوةكــان بــؤ وتنــة)دارالقــران(، لــة بؤنــة مةزهةبيةكانــدا عــةزاداري
و  و بوومةلةرزة و رثگاوبان بيناسازي( و ئاوةدانكردنةوة گوزاريفريا-٥ )قورئاين

 )، سـورثنجة، كةوتـةيي  فـال فلـج اط بةرةوذوو بوونةوةي نةخؤشييين لة چةشين 
 .و شوثنة گرنگةكان انكةسايةتيية حكوومييةكله پارثزگاري -٦
و  بةسـيج وةر ئـةگرث  ) سـپاي ئوسـتانةكان   سـتادي كة ئيسـتة بريتيـة لـة    (منسا 

رثكخستنة جؤراوجؤرةكـاين خؤيـدا    و لة و نيزامي ئةكات يژپةروةردةي ئايدؤلؤ
خودي بةسيج بوونيش ئةگةرچي كـايت شـةذ بـةو چةكدارانـةي     . رثكيان ئةخات

م دواي شـةذ  ةآلةچوون بؤشـةذ، بـ  سپا ئةوترا كة خؤبةخش نةك بـةزؤرةملي ئـ  
مانايةكي تري هةيةو بريتيية لةو كةسةي بـؤ پاراسـتين ئاماجنـةكاين شؤذشـي     

رثكخسـتنةكاين بةسـيج    . كـة ييةگيانبازو  يسالمي ئامادةي هةر چةشـنة چـاالكي  ئ
 ،ئيداري ،بازاذي ،كرثكاري: گا ئةگرثتةخؤي وةكصةكاين كؤمةژو توث هةموو چني

لة ئةندامثيت سـادةوة   ئةندامئةگةر  لةم تةشكيالتانةدا. تده و ، خوثندكاريقوتايب
ئـةو كاتـة    جا ،)فعال(ة ئةندامي چاالكببثت ناوخؤيي سپابةپثي هةندثك ديسيپليين 

، )دريادل(و )رزجمو(و )رزمندة(بةرة پلةكاينبةرة و بؤي هةية چةكيش هةصبگرثت
ــ(و ســةرةجنام )جماهــد( ــ ئامــاجني ســةرةكي لــة .تثپــةذثنث) ةژوي اين ئــةم دان

ــة ب ــؤ دةرةجان ــة ب ــي  ةكارهثنانيان ــاري جاسوس ــة   و كاروب ــةركويت راپةذين س
ي، صبة بث پاداشثكي ئةوتؤي ما ...و بآلوكردنةوةي موخةدةراتو  جةماوةرييةكان

ةيـةو سـاپؤريت   يـان ه زؤرمانگانةيـةكي  موچـةو  كـان كـة   )ةژبسـيج ويـ  (مةگةر 
وخؤ تريؤر لة نـا  ثن بؤئةكرثت بةس ئةوةي هةية تايبةت ئةكرهةمةاليةنةيان لثوة

لـة  . و پـيالن گثـذي لـة نـاو ريزةكـاين ئوپؤزؤسـيؤندا       و بؤ جاسوسي يا دةرةوة
خومةيين بةخثصي بـة پلـةو   كه ئةو تاقمةي (بةرانبةر خزمةتگوزارييةكاين بةسيج 

سـةرجةم  ) و خامنةيي بة شـانازييةوة چةفيةكـةيان لـة مـل ئـةكات      پايةيان ئةبات
اشــترين شــثوة كاروباريــان رســن لــةوةي بــة بو دةزگــا حكومييــةكان بةرپ دام

قـانون حمايـت   ( لـة ١٣٧٣ و پاشان پارملـانيش ساصـي   صةتو كابينةي دةو راپةذثنن
دا مةسوونييةيت قةزايياين پةسةند كرد واته بة فةرمي داين )قضايي از بسيجيان
 .سپايي لة سةرووي لثپرسينةوةو قانوونةوةنو  بةسيجيبةوةدا نا كة تاقمي 
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 سسپاي قود
و  لة پثناو رزگاركردين قودس )نقسا(الب اسالمينريوي قدس سپاة پاسداران انق 

و بـؤ ئـةو مةبةسـتةيش چـاالكي     دا دامـةزراوة مداناين حكومةيت جيهاين ئيسـال 
ــةنوثنثت ــارة جاسوســي . ئ و دةســتثوةذدانانةي كؤمــاري  ســةرجةم ئــةو كاروب
 ،ةيت ئثـران صثودةوتريؤري نواته  دةرةوةي سنوورةكانييةوة ئةيكات ئيسالمي لة

دوو ديــوي بنكــةي ئــةم هثــزة لــة هــةر. وة ئــةبثتلــة رثگــةي ئــةم بةشــةي ســپا
ئةندامة ئائثرانييةكانيشـيان كـاريت سـپايان    . دا ناوي قةرارگا رةمةزانةكوردستان

ةجليس ئـةعالي  ئةبثتة لقي كوردستاين مـ  بؤ منوونة پايگاة بالل سپاة بدر،( هةية
زياتر لة پاسـداري   ي...)و نوبةرة، ئيمتيازي واممانگانة، خا(هةروةها ماف) عرياق

 .پثئةدرثتتري سپايان  هثزةكاين
جملـس اعـالء   (و تةبليغي نيزامي ي،صو ساپؤريت ما دابينكردين سةرجةم يارمةيت  

رةنگة لثكچووين [حزب اللة لبنانو )و باقي رةوتة شيعةكاين عراق انقالب اسالمي
و  و گــؤي زةوي ايــةتثكي جيهــاديكــة هــي هةرســثكيان ئو ئةمــةي  ئارميشــيان

و پشـتيواين  ]!ثكةوت نـةبثت ة گةمنثكي تياية، فرةيش رصو گو چةكثك بة دةستةوة
ــة حــةماس ــادي ئيســالمي فةلةســت  ل و ئيســالمة سياســيية  نيو ريكخــراوي جيه
،  و شـيعةكاين پاكسـتان   ئيسالميية تازةو كؤنـةكاين ئـةفغان  حيزبة  و كوردييةكان

لـة   ...و وةها ئيسالمييةكاين توركياو بؤسـناو چيچـان  و هةر  و عةرةبستان يةمةن
 .ئةركةكاين نقساية

لـة پةروةنـدةي شـةهيدكردين قـامسلووو     وةك ( تريؤرةكاين دةرةوةي سنوور
 .كاري ئةم بةشةي سپاية )دا، ئاشكرا بووشةرةفكةندي

تارانـةوة   لـة  و كة بؤ دوو سث ساصثك وت المجاهدينصكوردي -راديؤي عةرةيب
ــةي  ــةكردةوةبآلبةرنام ــة د    وئ ــدة عرياقي ــي موجاهي ــة ه ــةرةژو گواي  ة داگريك

                                                 
 و گةيشتين بة دةسةآلت لةو وآلتةدا ئارمةكةي گؤذي جملس اعال دواي لثداين ئةمريكا لة عرياق. 



- ٢٦ - 
 

يــةكاين TVو و ميــديا زؤربــةي بةشــةكاين راگةيانــدن   بــوو،كان ئةمريكييــة
يـا هثـزي قـودس بـةرثوةي      )بةتايبةت ئةوانةي بؤ دةرةوةي ئثـران ئـةبن  (ئثران

كـايت   لـة ئـةم هثـزة    .دايةهثـزي قودسـ  راسـتةوخؤي  ژثرچاوةدثري  ئةبات يا لة
ــؤ(دا پثويســت ــة شــةذةكاين يةكيــةيت  ب ــة كوردســتانا  منوون  )و ئيســالمييةكان ل

دا چـاالكي نيـزاميش   تري سـپا  اينهثزةك صو هةندثجار لةگةبةشثوةي راستةوخؤ
صـةي  نـةوةكاين ئـةم چةنـد سا   آلكي تارانـةوة لـة جو  صـ بة بةرچاوي خة .ئةنوثنثت

ــدكاران ــداماين  دوايــي خوثن ــة (و مامؤســتايان دا ئةن  )جملــس اعــالء و حــزب الل
تونـدي لـة    و بة ژمي هاتنة سةر شةقامتري ر شانبةشاين هثزة سةركوتكةرةكاين

 .دا كيانصخة
و سةرپةرشيت نقسا، گواية بـؤ پارثزگـاري    بة هاوكاري) بسيج(سابة تازةييش من

 چةشـنة  و شـيت لـةو   بنكةكاين بةرهـةمهثين چـةكي نـاوةكي   و )عتبات عاليات( لة
بـــاري تـــا كةســـانثك بؤكارو دامةزرانـــدووة ي»قرارگـــاة عاشـــقان شـــهادت«

 ۳۳و وا بـذيارة لـة هـةموو ئثرانـدا      ئامادةبكـةن  )نتحـاري إ عمليات(خؤتةقاندنةوة
. و خؤتةقثنـةر پـةروةردةو ئامـادةي عةمـةليات بكـا      قي شـةهادةت لةشكري عاش

دا هثنـد زةق   كردين ئةم مةسـةلةية ئاشكراو پذوپاگةندةكاين سپا لة كايت  شانتاژ
لـة كـايت سـةرؤك كؤمـاري ئـةمريكادا خـؤي        شـيش تةنانةت جورج بوو بوو كة

دةركـــةوتين  ئةمـــةو. باســـي لثكـــردن پثنـــةگرياو دوو جـــار نـــاوي لثهثنـــاو
كـة   دوو دةورة بـؤ ي ئثـران  ادي كؤنة سپايي وةك سـةرةك كؤمـار  ژن ئةمحةدي
ــا  يشــهتاوانبار ــة تريؤرةكــاين دةرةوةدا دةســيت ب ــةوةي ل ــة ب آلي هــةبووةو ل

دادگــايش  كــة بــؤD  ئيعــتريايف شــايةيت داو بــةپةروةنــدةي شــةهيد قــامسلوو
لة مةذ داهاتووي ئثـراين  ؛ چةندة پرسيار كراو بوو، ئةم راستيية سةملثندراپثبذوا

ثنن، هــةمان ژةتــريؤر ئــةوروژبــةرةي جيهــاين د-و شــةذي ئثــران)!(ئيســالمي
سياسةتة گشـتييةكاين   و آلتسپا لة دةسة و صي گرنگي هثزي قودسهثندةيش  رؤ

 .ميدا دةرئةخةنژر
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 دالة كوردستانسياسةتةكاين سپاي پاسداران 
 

 يــان مــةالي خــةتثو  مــةال ئيدريســي بةدليســيوةك چــؤن عومسانييــةكان 
كارهثنا بؤ بةالذثدا بـردين بـريوذاي جـةماوةري كوردسـتان يةكـةميان       بة

ــدثران  ــةذي چاص ــاش ش ــةكة   پ ــةر شؤذش ــة بةرانب ــةميان ل ــري ي و دووه م
دوو ئـةو   بـه خةسارثكي هةتاهةتاييان  انبة پثي فتواي دا؛حمةمةدي رةواندز
 پشــتگريي شــؤذش لــة  يــانةصــكثكي زؤرخ گةيانــدو هةلــة مثژووييــة 

بةعسيش لة بةرانبـةر شؤذشـي ئةيلولـدا هثزثكـي چةكـداري       ؛هةصگةذانةوة
واتة سوارچاكاين سپاي سـةالحةديين  » الدين فرسان صالح«كوردي بة ناو 

كؤماري ئيسالميش  هثنادا لة كوردستاين عرياق پثك۱۹۶۳ئةيويب لة ساصي 
پةروةري  لة درثژةي هةمان سياسةتداو بة كةصك وةرگرتن لة هةسيت ئايني

ي دامةزرانـد؛  »سازمان پيشمرگان مسلمان كـرد «۱۳۵۸لة ناو كورددا ساصي 
                                                 

  بـوو بـة مـةفرةزة    دا لةناو جيش شعيب عراقيـدا توايـةوةو   ١٩٧٥ئةم رثكخراوةيه لةگةص هةرةسي
ةكـان لـة   )سـووك (و فةوجة خفيف تةواري، ئةمن: يةكةي  كة برييت بوون لة سث  ةكان)تايبةت(خاص

فةوج جاشي كـورد بـوون    ٤٠٠م فةوجة سووكانة يان افواج الدفاع الوطين كة زياتر لة  هةشتاكاندا ئه
 . و شؤذشةكةي گةياند زةبرثكي كاريگةريان بة كوردستان
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و  تـر كـافرن   ئاوا ناوثكيش دةقاودةق بـةو مانايـة دثـت كـة پثشـمةرگةكاين     
 .ئةشث لة ناو بچن

واتة ( ۷فرماندةي سپاي منطقه) ۱۳۳۳_۱۳۶۲( گردي بروجردي حممد دره
كة يـةكثك لـه دامةزثنـةراين    ) و مهدان پارثزگاكاين سنة، كرماشان، ئيالم

ــوارة        ــةرتاپا ب ــة س ــةبوو ل ــي ه ــةكجار گرنگيش ــثكي ي ــوو رؤص ــپا ب س
پثشـنياري  : بة وتـةي خـؤي    فةرهةنگيةكاين سپادا_ئايدؤلؤژي_نيزامي

بة ناوي سپاوة نـةبثت بـؤ    -۳بومي بثت  -۲تازة بثت  -۱رثكخراوثك كة 
لـة كوردسـتان لـة نـاو      »انقـالب  ضـد  عناصـر «بةرةنگار بوونةوة لةگةص 

و هبشـيت   بـة پشـتگريي رفسـنجاين    دثنثتـة ئـاراوة كـة   شؤراي ئينقالبدا 
 .بةرپرســي بنياتنــاين  و خؤيشــي ئةكــةن بــة پثشــنيارةكةي وةرئــةگريث

اويين مانگـةداو لـة كؤتـايي هـ     لة گةرماوگةرمي شـةذي سـث  سةرةجنام 
  .سازمان پيشمرگان مسلمان كرد راگةيةندرا سةرةتا لة پاوةوة ۱۳۵۸

ــازمان  ــراوي    س ــةمني رثكخ ــتانا يةك ــةآليت كوردس ــژووي رؤژه ــة مث ل
و  فيوداص-جاشيزمي چةكداري كوردة كة بةزؤري ئاخوذثك بوو بؤ جاش

                                                 
 ر كميتةهاي انقالب اسالمي دامةزراندبوو، هةروةها  ئةم ئؤرگانانـةي ديكةيشـي بـة    پثشت: بؤ منونة

 انصـار اللـةو   و گروة فشارةكاين حـزب  اهللاثاركة دواتر (گرداهناي جنداللة : پةيكةرةي سپا زياد كرد
كـة بـة مةبةسـيت بـةرةنگاري     (تيپ ويژة شـهدا  ) اللةو گرداهناي عاشوراو الزهراي لثكةوتةوة حزب

استكبار دامةزراو قرارگاة عاشقان شهاديت ئيستة مرياتگري هةمان فيكرو ئةزمونة لة قاصبثكي عوامل 
قرارگـاة محـزة سيدالشـهدا كـة هثزثكـي تايبـةت بـة سـنوورةكاين رؤژاواي ئثرانـةو          ) بةرفراوانترا

بـة  نةغةدةدا چـوو  -لة رثگةي مةهاباد ۱/۳/۶۲ناوبراو . و ئيستةيشي لة ورمثداية فةرماندةيي ئةوكات
 . سةر ميين چثندراوي حدكاداو كوژرا

 

 و وةرگـرتين   كـرد بـة ناونووسـني    هاوكات لة مةريوانيشدا ئةم چوار كةسة بؤ يةكةمني جار دةستيان
جـاش سـةرمايةدار حةمـةچاوة    )۱: »ردةوامنـ ةج«جاش بؤ سازمان پيشمرگان كة ئةو كاتة پثيان ئةوتن 

هثرشي رژميدا بـؤ داگريكـردين كوردسـتان      خؤيشي لةتريدا كوژراو   ي۲۳كة كوذثكي لة رووداوةكةي 
جـاش  )۳جـاش فيـوداص ئةمحةوبـةگي گوثزةكـوثره     )۲فةرماندةي عةمةليايت پاكسـازي كاميـاران بـوو    

بة حـوكمي دادگـاي     اين عثراقدواي خانةنشني بووين لة سپادا، لة كوردستكة لؤمپةن تؤفةي ئةلةنيزام 
جاش لؤمپةن حةمة لؤقـة كـة لـة زةمـاين شـادا      ) ۴ئيعدام كرا ) كؤية(لة زينداين ناوةنديي حدكا شؤذش

 .عةتاو پاشان بووة بة ساواكي يةكثك بووة لة پياوةكاين چةتةي ناوداري ناوچةكة سةي
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جيا لةم دوو تاقمـة رژمي بـة رثكخسـتين كةسـانثكي     . جاشةكان-لؤمپةن
لــة : تاندنيان بــة هةنــدث قســةي بثنــاوةرؤكي وةك   ســاويلكةو خصــة 

بؤ  ةداسازمان مكوردستاندا ئثمة لة گةص كوفر شةذ ئةكةين نةك كورد؛ لة
و بةتايبـةت نيزامييـةكاين خـؤي لـة      كـارة جاسووسـي  ماوةيةك تـواين  

 .بكاتكوردستانا جثبةجث 
 ضـربت  گـردان (لة ناوةذاسيت شةستةكاندا سازمان نـاوي گـؤذدرا بـة     

و بـة رةمسـي   ]زةربـةت ئةيناسـني   يكة خةصك بة گرؤ) [اهللا ولمحمد رس
رةنگــة . گــوردانيش هةصوةشــايةوة ۱۳۷۳بــوو بــة بةشــثكي ســپا ساصــي 

 وبووبثت كة لـة اليةكـةوة ناوةنـد    هةصوةشاندنةوةي گوردان لةبةر ئةوة
و لـة   ژمي بة تـةواوي سـةقامگري ببـوون   و پياوكوژةكاين ر بنكة سيخوذي

بة هؤي ئـةوةي  ييةي جاراين هثزي پثشمةرگة اليةكي ترةوة ئةو مةترس
ــةوديوي     ــة ئـ ــةواوي چووبوونـ ــة تـ ــوردي بـ ــيوين كـ ــة ئوپوزوسـ كـ

 جاشةكانيش لـة ناذةزاييـةكي بـةربآلودا   . كةمتر ببوةوةسنوورةكانةوة 
دژي ئـةم كـارةي سـپا    ) خؤپيشـاندان  و دةركردين بةياننامةو مـانگرتن (

 توندي سةركوت كران و نةتةنيا دةستكةوتثكيان نةبوو بةصكوو بة هةستان
و يةك لةوان فةرمانـدةي سـازمان بـؤ شـةش مانـگ زينـدان        هةندثكيان(

و مةجبوور كران وةكوو ئةندامثكي سـادة بچنـة نـا    ئيتر جاشةكان )كران
 يؤپؤلـؤتيكي كوردسـتان هـةر   ژمـةرجي  كة لةبةر هةلو(هثزةكاين سپاوة

ةچوونة كةسثكيان نهةزار  نزيكةي ).بةهنثنيش نقساي لثية ومنساو نزسا

                                                 
 مدرسه قرآن، حزب مسـاوات  : كة لةو سةردةمانةدا بة ناوةكآين(زادة رةويت موفيت: شاياين باسه

يـان لـة   »مكتـب قـرآن  «و دواتر ناوي  االكيان ئةكردةوة چ)شمس(اسالمي، شوراي مركزي اهل سنت
لة سةرةتاوة بؤ چةند مانگثك تثكةص بة سـازمان پيشـمرگان بـوو ئيتـر سـةرجةم      ) سةر خؤيان دانا

و شـوثين نةكـةوتن    وبرقدارانـة نةخصـةتان   ناوةندة ئايينيةكاين كوردستان نةتةنيا بةو درومشـة زرق 
و لـة نـاو    بـوون بـة ئوپوزوسـيوين رژمي    وةيةكـدا دژكردةبةصكوو دروست بـة پثچةوانةيشـةوة لـة    

 .دا خؤيان رثكخست»سپاي رزگاري«و  »سازماين خةبات«
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 ۱۳۷۹و باقي بةرپرسان ساصـي  ثك هاتوچؤي خامنةييو دواي زؤرناو سپا
 .بة مانگانةي نةوةد هةزار متةنةوة خانةنشني كران

محزة لة پارثزگـاي  ۳لةشكري هةية؛ لشگر سثسپا لةكوردستاين ئثراندا 
جنــف لــة  ۸لشــگر-املقــدس لــة پارثزگــاي ســنة بيــت ۲۲لشــگر -ورمــث

و  ث لةشـكةرة پادگانةكاين ئـةم سـ   و گاپاي. مئيال و پارثزگاكاين كرماشان
ئةگةرچي كوردستانيان كـردووة  كاين بةسيج  ه)و پايگاة مقاومـت حوزة(

ةرار لة ق( ئةگةر خوثن :سپا وتةينلةوثوة كة  بةآلمبة پادگانثكي نيزامي، 
پاسـدارانةي كـة لـة پاكسـازي      و ي ئـةو بةسـيج  )ليتـر  پثنج ثكنةفةرهةر 

دا لـة  سـةر خـاكي كوردسـتاين ئثرانـ     رثت بـة ثنژراون بذژكوردستانا كو
و كةم زانيـوة  خوثن ئةوةستث، ئةم دوو هثزةيان بة mm۳هةموو جثيةك 
ــر م ــؤ زؤرت ــردين كوردســت ب ــاريزة ك ــايت محــزة  (انيليت ــاة عملي قرارگ

 .ئةواين ترا بوونثكي چاالكي لة كوردستاندا هةية صيش لةپا)سيدالشهدا
جيـاوازة لـة بـاقي هثزةكـاين      اد)سلسلة مراتب نيزامي(قرارگاة محزة لة 

دفتـر فرمانـدهي كـل    (و فـةرماين راسـتةوخؤي   چـاوةدثري  ثرسپاو لة ژ
 . داية)قوا

كاين كوردسـتانا بنكـةي هةيـةو بنكـة     قرارگاة محـزة لـة هـةموو شـارة    
گوايــة ئــةركي ئــةمان پاســةوانيكردنة لــة . ييةكةيشــي وا لــة ورمــثصئةس

 )لـةمانن  وسـرةوي تـا دةگاتـة خ   سپاي سـنوورةكاين بازرگـان  ( سنوور
ن لة ئـةو ئوسـتانةي   )ردة ارشد نيزامي( هةركام لة لقة ئوستانييةكانيشي

ثـر  ژنـريو ئينتيزامـي لـة    و  ئةرتـةش  تيايدان واتـة هثزةكـاين تـري سـپا،    
ي ســنةدا تــا ۱۳۷۷ســثي رةشــةمةي بــؤ منوونــة لــة. فــةرماين ئةمــدان

ــهرامفر ( ــتاين شـ ــاة اسـ ــةدابوو   ) قرارگـ ــردين نـ ــة كـ ــةرماين تةقـ فـ
م شـهرامفر بـة   آلدانةكةي ئؤجةالن رةوتثكي هثمنانـةي بـوو بـة   خؤپيشان

) ئةرتةشـيش تةنانـةت كؤپتـةرةكاين   ( هةموو هثزة چةكـدارةكاين سـنة  
و برينـدار   شـةهيد دةستووري تةقةكردين داو ئةوةبوو دةيـان كةسـيان   

 .كرد
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و پثشمةرگةكاين ئوپؤزؤسيوين كورديش بة زؤري لة تريؤركردين كادر
بةرپرســي تيمــي تــريؤري : ة بــووة بــؤ منونــةاليــةن قرارگــاة محــزةو

پثشمةرگة وةرزشكارةكاين حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثران كة لة 
ين كؤمــاري ئيســالمي   هةوصــثر كةوتنــة بــةر پــةالماري تريؤريســتا     

عمليـات قرارگـاة   ]ادارة[فرمانـدة ( سةرگوردي پاسدار جةميل شاسواري
حــدكا لــة كاين بــوو كــة لــة گةذانــةوةدا بــة دةســيت پثشــمةرگة) محــزة

 .دةوروبةري سلثماين كوژرا
 و سـيخوذي لـة كاروبـاري    سپا لة كوردستاندا بثجگة لـة بـواري نيزامـي   

زؤربـةي هـةرةزؤري كـارة    . بةرنامـة نيـة   و كؤمةآليةتيشدا بث نگي فةرهه
چـاالكي   كؤمپانيةكاين .عيمرانييةكان لة كوردستاندا سپا بةذثوةي ئةبات

كة تياياندا  االمهو ثامن هاد نصر، خاتم االنبياج :سپا لةم بوارةدا بريتني لة
بؤ هةر چةشنة فرمانثك لة كرثكاري سادةوة بگرة تا بةشةكاين سةرتر، 

و  تةئيديةي سپاو كاريت بةسيجي پثويستة لةگةص ئةمةيشدا وةك پادگـان 
و نابــث ريــش  ســةربازخانةكان كوردةكــان پؤســيت گرنگيــان پثنادرثــت

 .. و و ئةشث نوثژ بكةن بتاشن
ــالمي     ــاري ئيسـ ــاواخنوازي كومـ ــةآليت پـ ــة دةسـ ــةوةي كـ ــةر ئـ لةبـ

ائيلثكي ذپثكهثناين ئيسـ «و مايف چارةي خؤنووسيين بة »خودموختاري«
سـپاي پاسـداران لـة بةرةبـةياين داگريكـردين       تةعبري ئةكردةوة،» ديكة

لـة  » عمليـات ضـد شورشـگري   «كوردستانةوة تاكوو ئةمذؤ لة پـذؤژةي  
و  ي زوانتواندنـةوة  تثكؤشاوة بؤ راوجؤركوردستاندا بة شثوةگةيل جؤ

ــوردي  ــةلتووري ك ــتثوةذداين ، ك ــاين   دةس ــدة جياجياك ــاين رةهةن ژي
ــوردةواري ــتان يســالميزةكردينو ئ ك ــگاي كوردس ــة   . كؤمةص ــؤ منوون ب

،   شةقام   ناوناين مةيداين شارةكان بة ناوي پاسدار، سپا يان بةسيجةوة؛
 ؛ة كوژراوةكـاين سـپاوة  گشـتييةكان بـة نـاوي كـادر     قوتاخبانةو شوثنة

گورگةيي بـة نـاوي   : وةككانيش  دثهاتههيندثك لة گؤذيين ناوي تةنانةت 
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،  اهللا بيةكــةذة بــة حــزب، آبــاد إبــراهيمجــاش ئيــرباهيم مورادييــةوة بــة 
  ...و إسالمدشتجانةوةرة بة 

راديؤكـاين كرماشـان، سـنة، مـةريوان،      :راگةياندنة گشتييةكاين ئةوسـا 
ةكـــةي تةلـــةفزوثين دوو كـــاتژمثرة كورديي مـــةهابادو ورمـــث لةگـــةص
ــة حةوتوو  ــةري ك ــة    سةراس ــةروةها تةلةفزوثن ــوو، ه ــك ب ــةك جارث ي

كـة لـة پثنـاو    و بةشي كوردي سةتةالييت سـةحةر  ئوستانييةكاين ئيستة
و ئيليناســيوين فةرهــةنگي كوردســتاندا هــيچ  شــثواندين زواين كــوردي
و ئــةبرا  ثوةهــةموويان لةاليــةن ســپاوة بــةذ ؛درثخييــةكيان نــةكردووة

  بةذثوة ئةچن
و ناوةنــدي )كــاك(كــانون اســالمي كردســتان  وثــذاي دانــاين  ســپا 

 الدين أيـوبي  إنتشارات صالحو ئةدةيب كوردي بآلوكردنةوةي فةرهةنگ
 :فاريسيشي دةركرد لةوانة گؤضارةكاين_كوردي گؤضاريو  كتثبچةندين 

ا مـرگ يـا   يـ : ئؤرگاين سازمان پيشمرگان كة درومشةكةي( فرياد آزادي
نشريه سـپاه پاسـداران   ( اصحاب انقالب) رستگاري كردهاي مسلمان بوو

ژمـارةي لـث    ۵۰كـة سـةروبةر نزيـك بـة      ويژه مناطق كردنشـين ايـران  
 ئةم دوو گؤضـارة ئـاخرة  (، ئاوثنة ياوران كرد، بيان، سروة، ئامانج) چاپكرا

ــةص ــات اســالمي  ســپا لةگ ــدةكرد داســازمان تبليغ ــة رووي  ندةري ــة ل ك
 )ييةوة ئؤرگانثكي هاوتةرييب سپايةفيكر

                                                 
  ناوي ئةبةن» ضي جاش يت«سنة بة رادةيةك لةم بوارةدا چاالكة كة خةصك بة  تةلةفزوثينبةتايبةت. 
   خري ئاوثنـة  جثگةي خؤية ئاماژة بةوةيش بكةين لة ناو ئةم گؤضارانةدا سروةو دووسث ساصـي ئـا
تةنيا سةروتارةكةيان لة ئيختياري دةستةي نووسةراندا نـةبوو، رؤصـثكي بـةرچاويان بينيـوة لـة        كه

رؤشـنبريان بـة گؤضـاري    . ثكـي خوثنـةرو نووسـةر   فةرهةنگي كورديداو پثگةيانـدين چين خزمةت بة 
ةي و لـة نـاو بزوتنـةو    كارواين سـةردةمي بةعسـةوة ئـةيانچوثنن كـة لـة مثـژووي رؤژنامةگـةري       

 .روناكبريي كورديدا جثگةي ديارة
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بـؤ   بـةالش و ناميلكةي شثعانة بة  روةها دامةزراوةي ئةلبةالغ كة كتثب هه
و  پثشــكةش ئــةكرثت«: لثــي ئةنووســثو  خوثنــدةواراين كــورد ئــةنثرثت

وادياره ئاماجني ئةم كارة  »ت لة رثگةي خودادا بآلوئةكرثتةوةنافرؤشرث
ديكة بثت لة كوردستانداو چةسـپاندين  و مةزهةبةكاين  پاكتاوكردين دين

 .تثزي ئيمپراتؤري شثعة لة ناوچةكةدا
ــةكاين      ــة دژة كوردةواريي ــة فةرهةنگي ــةكردةكردين ئاماجن ــؤ ب ــپا ب س

گةيانـدن   يبوو كة يان پثـ  فرؤش  پثويسيت بة رووناكبريي ساختةو قةصةم
م ئـةتوانني ئامـاژة بـة    كذيين لة ناو ئةو تاقمةدايان بة هؤي پلةو پارةوة 

ــةين ــوم چــاالكي  (مــةال شــثرزاد نةســةناري : كةســانة بك دانيشــتووي ق
مةزهةيب بؤ بةشثعةكردين كورد، ناوبراو بة هـةر تـازة شـثعةيةك نيـو     

و بـة خؤيشـي لـةبري هـةر كةسـثك دوو سـث        متةن پـارة ئـةدات    ملوثن
وةرگثــري (بؤذةكــةيي زادة ســةيف  و فــاروق ســديق) ئةوةنــدة ئــةدرثت

ــه زانكــؤي ئيمــام  و م ي ئةلبــةالغةدامــةزراو امؤســتاي زواين كــوردي ل
نووسـةري كتـثيب   (بارام وةصةدبةيگي) و ئيتالعاتييةكان حسةين بؤ سپايي

كــة تيايــدا ســپاي بــة هثزثكــي رزگاريكــةر   »اورامانــات مصــور تــاريخ«
 ) ئةنستيتؤي فةرهـةنگي كوردسـتان لـة تـاران     ، دامةزرثنةريناساندووة
بورهان ) ضي ةرپرسي سةحةر يتو بؤ دوازدة ساص ب يةكةمني(عةتا قادري
ــي ــوم  (ئيرباهيم ــةي ق ــة حــةوزةي عيلمي ــودةذيس ل و  ســةرتيپي ســپا، م

فــةرد ناســراو بــة رثبــوار  كــةرمي كةالشــي) ضــي ســةحةر يتراوثژكــاري 
عريفـان  ) ضـي  بثـژةري سـةحةر يت   ئاوثنـةو  دةستةي نووسـةراين (ژوان
 راوثژكاري موحسني رةزايـي فةرمانـدةي پثشـووي    وةرگثذ،(فةرد قانعي
 )ي پاسداراين رژميسپا

 
 
 
 



- ٣٤ - 
 

 
 
 
 
 
 

 و كؤماري ئيسالمي لؤمپةنيزم
 

 پثناسةي لؤمپةن
» لؤمپــةن«زؤر جــارآن وةك ئاوةصــناوثكي نثگــةتيض يــان وشــةيةكي ســيليب 

ناسنامة يان هاوواتايـةك بـؤ ئـةم تاقمـة كةسـانة بـةكار        لةبريئةبيستني كة 
 :دةهثنرثت

ــةكرثگرياو ــاوكوژ ب ــةقؤكثش، پي ــذي، شةذاشــؤ، چ ــر،  ، خوث ــة، رثگ ، دز، چةت
و  ، موخـةدةرات  سـثكس  چةك،: پيس، لةشفرؤش، بازرگاناين  شةواصسثن،  باج

بةگشـيت ئـةو تـاك يـان گروپانـةي نـاو كؤمـةص كـة         .. و دثرينةكان ئاسةوارة
و جةسـتةيي   هةذةشةن لة سةر ئاسايشي دةرووين، ماصي، بنةماصـةيي، كـاري  

نـاو كؤمةصـگادا سـاز    و بة جؤرثـك لـة جؤرةكـان كثشـة لـة       كؤمةآلين خةصك
 .ئةكةن

ــاي     ــدثك هثم ــة هةن ــةزانن ك ــة ئ ــةو پذؤلتران ــة ئ ــةن ب ماركسيســتةكان لؤمپ
ــان     ــتةقينةي خؤيـ ــةيت راسـ ــةي چينايـ ــووةو پثگـ ــان وةرگرتـ بؤرژوازييـ

 .لةبريكردؤتةوة
لؤمپةنـةكان كةسـانثكي نـاو كؤمةصـن كـة لـة دةرةوةي        :بة پثـي پثناسـةيةك  

ــةمهثنانن  ــةي بةره ــثوةي   بازن ــة ش ــةزؤري ب ــان  و ب ــةل ژي ــةربارو ئةنگ س
و لةوانةيــه   و بــؤ هةميشــة ســةربار نــني ئةگــةرچي بــةردةوام .بةســةرئةبةن

ناوبــةناو بــة شــثوةي كــايت خــةريكي فرمــان بــن، بــةآلم لةبــةر ئــةوةي كــة 
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ــپؤذي ــةو    دةمسو  پسـ ــةم مايـ ــه كـ ــة فرمانـ ــةن لـ ــة، روو ئةكـ ــةيان نيـ ايـ
 .وردةبؤرژوازييةكان كة بة پثي وةرزةكاين ساص ئةگؤذدرثن

و چةواشةكاري هةر  ي ناچاالكلؤمپةن بريتية لة ئةندام: پثناسةيةكي ديكةدالة 
ــني  ــة چـ ــام لـ ــ كـ ــاالكي  و توثژةكـ ــة ناچـ ــةرجثك كـ ــة مـ ــةص بـ و  اين كؤمـ

ــةكارييةكةي ــاين      چةواش ــارو تثكؤش ــايي ك ــة رةويت ئاس ــپ ل ــة كؤس ببثت
 .و توثژانة يان خةصكاين ديكة كؤمةآليةيت ئةو چني

كؤمةصـگاي   ژيـاين  ةكاينرةهةنـد ك هةموو لؤمپةنيزم وةك پةتايةلةوثوة كة 
گرتوةتةوةو هةر لة چينةكاين هةرة سةرةوة تا چينـةكاين هـةرة خـوارةوة    

ة بـة چةنـدين بةشـةوة،    وكردولؤمپـةنيزميان دابةشـ  ران  ، لثكؤصه ئةكرثن بةدي
ــة ــةنيزمي   : لةوانـ ــي، لؤمپـ ــةنيزمي سياسـ ــةنگي، لؤمپـ ــةنيزمي فةرهـ لؤمپـ

 ...و كؤمةآليةيت
لــة نثــوان  و فرمــان زؤربــةي لؤمپةنــةكان وةكــوو ئــيشلةبــةر ئــةوةي كــة 

و روخساري ساختةي بؤرژوازيـدا لـة    و فرمانة وردةبؤرژوازييةكان كرثكاري
 ي بةرجةسـتةو ديـاري  ةكو چينايةتييـ  ين بةرژةوةندي سينفيگؤذاندان؛ خاوة

و بةم پثيةش فيكرو بذوايةكي سياسي يـان چينايـةيت تايبـةتيان     هاوبةش نني
 له هةمبـةر مةيلي كردوون  و بث خؤيدا تووشي سةرلثشثواوي نيةو ئةمةش لة

لةگـةص ئـةوةي كـه رثكخـراوي     . و سياسـيةكان  بزوتنةوة فيكري، جةماوةري
بوون بـة رثكخراوةكـاين ديكـةيش     سياسي تايبةت بة خؤيانيان نية، لة تثكةص

 .تةرثزن
 
 

 تايبةمتةندييةكاين لؤمپةن
ةن بـة رادةيـةك جيـاواز    و وتارييـةكاين لؤمپـ   تايبةمتةنديية كرداري .۱

. ئةنوثنث كة زؤر بـة ئاسـاين جيايـان ئةكاتـةوة لـة خةصـكاين ديكـة       
و بريوبـاوةذةوة تايبةمتةنـدي    و داهـات  لةوثوة كـة لـة رووي ژيـان   

و  خؤيانيان هةية، فةرهةنگثكي تايبةتيش لة وتارو چؤنيةيت پةيوةندي



- ٣٦ - 
 

ــةوة  ــي داوةتـ ــدا رةنگـ ــتةواژةو . كؤبوونةوةكانيانـ ــاوو دةسـ نازنـ
دثجار چؤنيةيت كردنثكي تايبةت بة خؤيانيان هةيةو تةنانةت هةنقسة

تـــا ئةگاتـــة رثگـــة .. و وكــةوت  هةصـــس و روخســـارو وبـــةرگ جــل 
 .رؤيشتنيشيان ناتةباية لةگةص كةساين ديكةدا

و سةرلثشــثواوييةكي  شــپرزيلــة بــواري كــارو چــاالكي ئابووريــدا  .۲
و دةكـةن لـة   تةدا روكة لةم حاصة :يان كار ناكةن. يان پثوة ديارهزؤر

و  ژوان و كابــارةو هتــد كــة وةك جــث راجو قاوةخانــةو بــةرگا پــارك
شوثين يةكگرتنةوةو كؤبوونةوةيان بة ئةژمار دثن؛ يان روو ئةكـةن  

و كارانـةي كـة كـةمترين     ئـةو ئـيش  واتـة   :لة فرمانة كةم بايةخـةكان 
وةك باديگــــارديي ســــةرمايةدارةكان، . ايــــةيآن پثويســــتةدةمس

لـةم حاصةتةيشـدا   . سـثكس و  موخـةدةرات ين و بازرگـا  دةستفرؤشي
و بةهرةي كارةكةيان ئةچثتـة گريفـاين وردةبـؤرژوازي يـان      قازانج

و باجيـان لثوةرئـةگرن وةكـوو     و ناوةندانـةي كـة بـةرتيل    ئةو كـةس 
و بةسيج يان ئةو لؤمپةنانةي كة بـة زةبروزةنـگ    شارةداري، پؤليس

 .اآلنيان ئةكةنتچاودثريكردنيانةوة و  پارثزگارييان بة بيانووي 

و تـوثژثكي نـاو كؤمـةص بـة      بة هؤي ئةوةي كة لؤمپةن لة هـةر چـني   .۳
كؤمةآليةتييةكانـدا  _ژوازي نزيكترة، لـة هاوكثشـة سياسـي   وردةبؤر

جاري وا هةية لة بةرةي . وكةوت ئةكات وةك وردةبؤرژوازي هةصس
شؤذشــدايةو جــاري وايــش هةيــة لــة بــةرةي دژةشؤذشــدا خــؤي  

نيـان لـة    خايـه  و قازاجني كـورت  رست بوونيانهةلپةواتة . ئةبينثتةوة
يـةك لـة تايبةمتةنديـةكاين    . هةر اليةكـدا ببـث بـةرةو ئـةوث ئـةچن     

و خـؤ بـة نؤكـةري ئـةو      ةن ئةوةيـة كـة كؤيلـةي زؤرو سـتةمن    پلؤم
بـةم  . زؤرتـرة  ان لـةمان كةسانة ئةزانن كـة هثـزو توانـاو دةسـةآلتي    

ــة   ــةش حكومةت ــةرةرؤو پثي ــك س ــةردةم كةص ــةكآن ه يان نادميوكرات
ــة . بــؤ ســةركويت خةصــك داردةسو ئةيانكــةن بــة  وةرئــةگرن لــث ل
و شكسـيت   ندامةيدان  ومةرجي خةباتيشدا كة هثزةكاين خةصك لة هةل
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و سـةري رثـز    ئةكات گؤذكث نزيكة، لؤمپةن بة خثرايي جثدةسةآلت 
دةسـةآلتدا  و ئةجمارة لة بـةرةي دژة  ئةنةوثنثبؤ ورةي جةماوةر دا

 .چاالكي ئةنوثنث

ي سـةركوتكراوو چةوسـثندراوي   »خـود «ي سايكؤلؤژييةوة لة روو .۴
لؤمپةن كة بچووكترين هةيل بـؤ بذةخسـث، بـة تونـدوتيژي نوانـدن      

و گـرث دةروونيـةكاين بـة ئاژاوةنانـةوة،      عوقـدة . خؤي دةرئـةخات 
و بـة ئةوپـةذي دذندةخووييـةوة     وبـذ سـاذثژ ئـةكات    و كوشـت  تاآلن

ئـةم تايبةمتةندييـةش   . و ئةخالقيـةكان ئةبـةزثنث   هةموو هثصة مرؤيي
چـيين   و اي موخـةدةرات، حيزبـة فاشيسـتةكان   وايكردووة كـة مافيـ  

و ئامـاجني ديكـة    كردين بةرانبةر، ئيذهاب سةرمايةدار بؤ چاوترسثن
شةذاشـؤو  لؤمپةن بؤ ئةوان هثزثكـي  . لؤمپةنةكان بكةن بة قورباين

و  ياخيية كة لة پثناو ئيمتيازو پارةيةكي كةمدا زؤرترين ريسك ئةكات
تةنانةت گيانيشي ئةخاتة مةترسيةوةو بةرنامةكانيآن بة بـث ئـةوةي   

زةمحةتثكيان تووش ببـث يـان ئاسـةواري داذثـژةراين      دةرديسةرو 
 .بةجث ئةكرثن ديار بثت، لة اليةن لؤمپةنةكانةوة جث پالنةكانيان پثوة

 
 

 و دةسةآلت لؤمپةن
و دميوكراسـي   يو نـةبووين ئـازاد   لؤمپةنيزم هةصقوصيوي قـةيراين ئابوورييـة  

ــةندنيدا    ــة گةشةس ــةرةكني ل ــاري س ــاين دژواري  . دوو هؤك ــةرچي ژي ئةگ
ة گةندةصـةكانه، بـةآلم بـة    لؤمپةنةكان بةرهةمي راستةوخؤي سياسةيت رژمي

ئاگاييـآن، زةمينةيـةكي بـةربآلوي هاوكارييـان      و بـث  شياري سياسيهؤي ناو
ؤمپةن وةك هةر ل. لةگةص دةوصةتة پاشضةذوو دةسةآلتة پاواخنوازةكاندا هةية

ــثكي ــةر گو مرؤض ــر لةب ــان بكــات ت ــةبث فرم ــاين ئ ــدين ژي ــةآلم  زةران ــةم ، ب ب
بةهادا كـاري وةهـاي لثئةوةشـثتةوة     لة پثناو پاروويةكي كةمجياوزييةوة كة 

بؤيه زؤر بة ئاسـاين لـة اليـةن     ،كة لةگةص هيچ شثوازثكي ئةخالقيدا ناگوجنث
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پـاص   ئـةوةتا هـةردةم لـة   . دةسةآلتةوة بؤ ئاماجنة دزثوةكان بةكارئةهثنرثت
ــه   ــان هةيـ ــةكانيش بوونيـ ــةآلتدا لؤمپةنـ ــدةكاين دةسـ ــةآليت . ناوةنـ دةسـ
 :كؤنةپارثزيش بة دوو هؤ تثئةكؤشثت بؤ بذةوپثداين لؤمپةنيزم

و بة پثي پثداويسـيت رؤژ بـؤ نـةجايت دةسـةآلت لـة       لة كايت قةيران -
و بــؤ كوشــتارو ســةركويت  كثشــة سياســيةكاندا ئةهثنرثنــة مةيــدان

 .ةرئةگريدرثتو ناذازييان كةصكيان لث
ئـةژمثردرثن وةكـوو   » گةندةصـي كؤمةآليـةيت  «لةو كردارانةدا كة بـة   -

و هتد لة پثناو ئابذووسةندنةوة ياخؤ  پيسي، موخةدةرات  شةواصدزي، 
 .شةرعيةتدان بة دةسةآلت لؤمپةنةكاين تثدا ئةكرثن بة قورباين

 
 

   و لؤمپةنيزم دةسةآليت ئثراين
ئثراندا زؤر كةمـةو بةتايبـةت لـة بـواري      لةوثوة كة راگةياندين سةربةخؤ لة

لة ژثر ركثفي رژميدايةو لة  بة زؤري ئةم بةشةي هونةر ؛سينةماو تةلةفزوثندا
خةصكةو بة بصيندگؤي حكومـةت  _راستيدا پردي سةرةكي پةيوةندي دةسةآلت

ئةگةرچي سينةماي ئثـراين لـة سـةرةتاوة لـة ژثـر كاريگـةري       . ئةژمار ةدثت
پثـي لؤمپـةنيزم تيايـدا ئاشـكراتر لـةو       بووة بةآلم شوثنسينةماي هيندستاندا 

بـة  . ئـةكرثت  بـةدي  ي هينـد ئةويندارانةكـة  ي سـينةما كؤپيية ناسـةركةوتووة 
چاوخشاندنثك بة فيلمةكاين زةماين شادا دةرئةكةوثت سينةماو تةلةفزوثين 
ئــةو ســةردةمةي ئثــران لــة پثنــاو گةشــةپثداين فةرهــةنگي لؤمپةنيــدا هــيچ  

و  ةكردووةو هةر لة كابـارة، قاوةخانـة، شـةذةچةقؤ، جنثـودان    درثخييةكيان ن
و  زؤربــةي ئــةو بةرهةمانــةدآ بــوونثكي يــةكجار زةق هتــدةوة بگــرة كــة لــة

بةرچاويان هةية تا دةگاتة كةسايةيت پاصةوانةكاين ئةو فيلمانة، بة جؤرثك لـة  
تـرين وتـةو پـةيامي     سـةرةكي . جؤرةكان پةيوةندييآن بة لؤمپةنيزمةوة هةية

ــةوكاتســي ــة  نةماي ئ ــة ل ــران بريتيي ــةنگي : و ئيســتةي ئث ــداين فةره بذةوپث
وبةرگيان، بة ناشريين سةيركردين  و جل و بةتايبةت شثوةي ئاخافنت لؤمپةين
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و  و رابواردن، رثزلثنان لة ژياين پـذ لـة رةنـج    و ماص، ئاسوودة ژيان سةروةت
تر دانـاين   بةرزو سةرترو مةعنةوي خوارووةكاين كؤمةصگاو بة ئازاري چينة

و خؤشبةخيت، چؤكدادان بؤ  ئةو چةشنة ژيانة، پثناسةي چةواشة لة كامةراين
بوون بة وةزعي ئيستة، تثنةكؤشـني بـؤ ژيـانثكي باشـتر،      و رازي چارةنووس

  .و ياساي حاكم سةروةري دةسةآلت
كه بة خةرجي وةزارةيت ئيتالعايت رژميةوة سـازكراو لـة   » إخراجيها«فيلمي 

كـةي لؤمپـةنيزمي   انازييةكاين كؤماري ئيسـالميداية، لووت ريزي پثشةوةي ش
واگةيةنــدراوة كــة دةســةآلت  و فيلمــةدا بــة رواصــةتلــة .ســينةماي ئثرانييــة

و تا ئاسيت بوون بـة سـپةري    كارئاساين بؤ چاكسازي لؤمپةن ئةجنام ئةدات
خوثـذي  ئةم فيلمة بةسـةرهايت تاقمثـك   . پاراستين گةل ئةتوانث بةرز بثتةوة

و لة ئاكامدا ئةبن بـة قارةمـاين    عرياق_بؤ شةذي ئثرانكة ئةچن  سةرشةقامة
دا دروسـت كـراوة كـة     ۳۰۰فيلمي ئيخراجييةكان لة وآلمي فيلمـي  . نةتةوةيي

و خاوةن رايـان   چريؤكي هثرشي ئيمپراتؤري رؤم بؤ سةر ئثران باس ئةكات
 كؤمـاري ئيسـالمي   نيزامي بة دصةذاوكثيي رؤژاواي دائةنثن لة ئةگةري لثداين

 .بةرةي جيهاين دژةتريؤرةوة ةنلة الي
پـةروةر   تةوةرو لؤمپـةن  دةسةآلت لة ئثراين هاوچةرخدا دةسةآلتثكي لؤمپةن

ــووة ــران  . ب ــة پاشــاي ئث ــةن ب ــةوي لؤمپ ــووين رةزاي پةهل ــةي و  ب كؤدثتاك
ــةال ــة   ۳۲وثژي گ ــة ميلليةك ــة حكومةت ــةديق  دژ ب ــؤر موس ــگةي ي دوكت بةص

بة وتـة   يشكؤماري ئيسالميسةرةتاي دةسةآليت ،  سةملاندين ئةم راستييةن
من توي «: دا دةست پثدةكات كة ئةصث ۱۲/۱۱/۵۷بة ناوبانگةكةي خومةيين لة 

و دةيـان   »آمريكا هيچ غلطي نميتواند بكند«: يان دواتر» دهن اين دولت ميزنم
رستةو كرداري ديكةي لؤمپةين كة دةسةآلتدارين سةرةوةي ئثـران رؤژانـة   

 .بةكاريان هثناوةو ئةهثنن
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   ؤدثتاي لؤمپةين ك
و بـة ئاشـكرا    يةكةجمار لة مثژووي هاوچةرخي ئثراندا كة لؤمپةن وةك خؤي

لــةو رؤژةدآ . بــوو ۲۸/۵/۱۳۳۲وةرگــريا  لــة اليــةن دةســةآلتةوة كةصــكي لــث 
و تةنانـــةت ئافرةتـــة لةشفرؤشـــةكان رژانـــة ســـةر  خوثـــذي، چـــةقؤكثش

پاشـان  . تنو ماشينةكاين ئةرتةشيش وةك ئيسكؤرت دوايان كةو شةقامةكان
كةسـيةوةو هـةر    ۴۰تـا   ۳۰بـوون بـة دةسـتةگةيل    » بژي شـا «بة درومشي 

و  و ئيدارة دةوصةتيية جياجياكان چـوون  دةستةيةك بةرةو وةزارةختانة، بانك
وثنةي لةپثشدا ئامادةكراوي شايان بةو ئؤرگانانةدا هةصواسي، دواتـر بنكـةي   

م خـانووي دوكتـؤر   و سـةرةجنا  و تودةو هتد، رؤژنامـةكان  حيزبةكاين ئثران
 .موسةديقيان تاآلن كردو بةم شثوةية شايان گةذاندةوة سةر حوكم

دواي كه  بوو) ۱۳۰۰_۱۳۸۵(موخ سةردةستةي ئةم تاقمة لؤمپةنة شةعبان بث
لـة حكومـةيت تـازةدآ وثـذاي وةرگـرتين      . كؤدثتا لةگةص شـادا ديـداري كـرد   

و ئاوثـك گةيشـت    انو پاصةواين پةهلةوي، نةتةنيا بة ن نازناوةكاين تاجبةخش
و دارودةستةكةي هـةردةم وةك گروپثكـي فشـارو لـة راسـتيدا       بةصكوو خؤي

و تـريؤري ئـازادخيوازان    گورزي ساواك بؤ سةركويت جوآلنةوةكاين خةصك
 .بةكارئةهثنران

 
 

   زةمان و لؤمپةنةكاين ئيمام  رژميي ئاخوندي
تيـان ورةو  لة سةروبةندي تثكچووين رژميـي پةهلةويـدا لؤمپةنـةكان كـة دي    

ي حاكم، چوونة ناو هةندثك لـة  ودةزگا ةآلين خةصك سةرترة لة دامهثزي كؤم
ئةوان . و ناذةزايةتييةكاين دژي دةسةآلت يشاندانبزوتنةوة جةماوةري، خؤپ

                                                 
      بـؤ  . و سـةرةجنام لـة ئـةمريكادا گريسـايةوة     ناوبراو لةگةص دةرچـووين شـادا لـة ئثـران هةصـهات

هـةمني ساصـوةگةذي كودثتـا دزثوةكـةدا لـة      ۵۳واتة دروست لة  ۱۳۸۵ي گةالوثژي ۲۸نةگبةتيش لة 
 .شاري لوساجنلثس كؤتايي بة تةمةين نةگريسي هات
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ــةو خــه   ــة بةشــداري ل ــة ب ــةيانزاين ك ــارامي  ئ ــةوةي نائ ــذاي نان ــةدآ وث و  بات
دةسـةآلت ئةوةسـنت    كردن، لة الي خةصكيش لةبةر ئةوةي كه دژ بة راوذووت

بثگومان هؤكارةكةيش ئةگةذثتةوة بؤ نةزانكاري . و بةذثز ئةبن خؤشةويست
ــةيت بةشــدار   ــة چؤناي ــك ســةبارةت ب ــةآلين خةص ــاو  كؤم ــة ن ــةكان ل يي تاك

ودةستةدا خةصك تةنيا ئةيانزاين كة لة شةقامةكاندا دژ  لةو دةم .بزوتنةوةكاندا
كة ئةم بوونة فيزيكيية ئةكرثت بة دوژمنثكي هاوبةش دروشم ئةدةن لة كاتثدا 

بة داخةوة هةر ئةمـة وايكـرد كـة    . و قازاجني جياوازو ناتةبا بثت بؤ داخوازي
ئاخوندةكان ئةو شؤذشة مةزنة بة قازاجني خؤيـان بشـكثننةوةو بـة الذثيـدا     

 .بةرن
و  ئةو سةردةمة دژي رژمي بـوون بـةس بـوو بـؤ بةشـداري لـة ناذةزايـةيت       

ديكـة چـي ئـةوث؟ هـةر ئةمـةيش       يئـةزاين ئـةوي   خؤنيشاندانةكانداو كةس نه
و هـةر كـةس بةشـداري لـة      وايكردبوو سنوور لة نثوان ناذازييةكاندا نةهثصـث 

ئةمةيش هةلثكي گوجنـاو بـوو   . خؤنيشاندانةكاندا بكات الي خةصك بةذثز بثت
بؤ ئةو لؤمپةنانةي كـة تـا دوثنـث الي خةصـدا بـة چـاوثكي سـووكةوة سـةير         

 . ئةكران
شـكراو هنـثين لـة    ةاليت پةهلـةوي بـة كةصـك وةرگـرتين ئا    وةك چـؤن دةسـ  

دا بـؤ سـاآلنثكي   خـوازي لـة ئثرانـ    پذؤسـةي دميوكراسـي   لؤمپةنةكان تـواين 
، كؤمـاري ئيسـالميش هـةمان ئـةزمووين پةيـذةو كـردو       دوورودرثژ دواخبا

بـةوةي  . بةو زةقييةي پةهلةوي كئةكات بةآلم بة شثوةيةكي زيرةكانةترو نة
زؤربةي لؤمپةنةكان لة رژميي پاشايةتيدا پثگةي حكـومي   كرا لة پثشةوة باس

خؤيان هةبوو يان بة جؤرثك لة ساوپةناي رژميدا درثژةيان بة خوثذيگـةري  
و لةگةص تثكچـووين    خؤيان ئةدآ، بةآلم بوويشيان كة دوور بوون لة دةسةآلت

لـة   .رژميدا هةليان بؤ رةخسا كة ئـةوانيش خبزثنـة نـاو دةسـةآليت تـازةوة     
و  نانةوةي ئؤرگانة دةوصةتيةكان ي ديكةشةوة كؤماري ئيسالمي بؤ بنياتاليةك

 ۲۰؛ النيكةم بؤ پذكردنةوةي ئامـاري  ودةزگا سةركوتكةرةكاين بةتايبةت دام
كاتثـك  ئةو ئةرتةشةي كة خومةيين ميليؤن كةسي ئةرتةشي موستةزعةفني 
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نـةماي  رايگةيانـدو بـوو بـة ب   ئةوةنـده بـوو،    وودكة هةموو ئثران كـةمتر لـة   
پثويسيت بةو جؤرة كةسانة  ي سپاي پاسدارانو گةشة سةرةكي دامةزراندن

،  ، دادسـتاين  بةم شثوةيه لة كؤميتـةكاين ئيـنقالب، وةزارةيت ئيتالعـات   . بوو
 .و هتددا تاقمثكي زؤر لؤمپةن وةرگريان سپاي پاسداران

 :گريان بؤ منونة لة شاري تاراندا ئةم لؤمپةنة بةناوبانگانة بةكرث
 ي تاران۱۲جثگري كؤميتةي ئينقاليب مةنتةقةي : ةمةد الشخؤرم

 بةرپرسي هةمان كؤميتة: مةهدي سيا
و دواتـر بةرپرسـي زينـداين     سةرةتا ئةندامي كؤميتةي ئينقالب: ئةمحةدوةند

 گةوهةردةشت
 فرؤشان و سةرؤكي سةنديكاي ئاسن بةرپرسي زيندان: حاج داود

و ئيسـتةيش وثـذاي    جـوةردي بـوون بـة بـازجو الي ال   : براياين خؤشگؤشت
ــة دادســتاين  ــةوةي ل ــة    ئ ــة ل ــه ب ــان هةي ــدا بةرپرســايةيت گرينگي و ئيتالعات

 و شوقةسازيدا ناوثكي باآليان هةية لة ئاسيت تاراندا خانووبةرة
، حسني اللـةكرم،  )موخ و دواتر رةقييب شةعبان بث دؤست(طيب حاجي رةزايي

گروپـةكاين فشـارو هثـزة     : ديكـة لؤمپةين و دةيان حاجي بةخشي، دثهنمةكي
و  ذثكخراو لـة ئؤرگانـة جياوازةكانـدا بـؤ سـةركوت      شةخسيةكانيان پث ليباس

 .داپصؤسني لة ناو رژميي كوماري ئيسالميدا ئةوپةذي دةسةآلتيان پثدراوة
انةن كـة  لؤمپةنيزم لة هةموو بوارةكانـدا يـةك لـةو ديـاردة دزثـوو ناشـريين      

ثكي ئةمنيـةيت سـاز كـردووة بـؤ     و چـةتر  ئـةدات كؤماري ئيسالمي پةرةي پث
ــةكان،     ــدذةوة ئايينيـ ــتةكان، تونـ ــةرمايةدارة هةلپةرسـ ــاالكي دزان، سـ چـ

و ســـثكس،  زذقةصـــةمةكان، موخةدةراتچيـــةكان، قاچاخچيـــاين ئـــافرةت   
 .و هتد باجگرةكان

و پةرةسةندين بثكاريـدا رژمي لـة    ئيستةيش هاوكات لةگةص قةيراين ئابووري
 لة جـاران  ئةكؤشث فةرهةنگي لؤمپةين زياترو سينةماوة تث رثگةي تةلةفزيؤن

و لـة كـايت پثويستيشــدا هـةر لـةو لؤمپةنانــة بـؤ ســةركويت       بــدات پـةرة پـث  
تةنانةت ئـةوةبوو لـة   . يةكان كةصك وةرئةگرثتو سينفي آلنةوة جةماوةريجو
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» بزوتنــةوةي ســةوز«بــة  دميوكراســيخوازانةي كــة ســةركويت ئــةو رةوتــة
ــةين ژميرناســراوة  ــدث لؤمپ ــاين هةن ــ بي ــة دةرةوةي ئثران ــؤ ل ــا ب ةوة هثن

 .سةركويت جوآلنةوةكةي شاري تاران
 
 

 و بةكارهثناين لؤمپةنةكان كوردستان
بـؤ   خثـراي  كردين و هثرشلة ئثراندا  هاتنةسةركاري كؤماري ئيسالميلةگةص 

و  و كاراكاين نثو گؤذةپان بةرةو ئوپؤزؤسيؤن چوون هثزة جوانكوردستان 
بــؤ  يشدةســةآلت . ة چؤصــي مايــةوة بــؤ لؤمپةنــةكانن بــلــة ئاكامــدا گؤذةپــا

زؤر پثويسيت بة بةرةيةكي زؤصةكورد گةلييةكاين  بةكردةكردين ئاماجنة دژي
بوو، بؤ ئةم مةبةستةيش لؤمپةنةكان گوجناوترين پتانسيةيل نـاو كؤمةصـگاي   

 . كوردي بوون
ــةرةنگاري  رژمي  ــؤ ب ــةرةتاوة ب ــة س ــمةرگة  ل ــزي پثش ــة   هث ــتةوخؤ ل راس

و  شــثوةي راورووتكــردن، چةتــةيي  اين شــةذداو ناراســتةوخؤ بــةمةيدانــةك
بؤ ناشريين كردين سيماي حيزبةكان  بة ناوي پثشمةرگةوة ئازارداين خةصك

دا .. و سـپاو  سـازمان پيشـمرگان  نـاو   لـة لؤمپةنـةكاين    لة نـاو جـةماوةردا  
دواتريش بة مةبةسيت كؤنترؤصـي زثـدةتري كؤمةصـگاو بزوتنـةوة     . خسترثك

ــةكاينكؤمةآلية ــتانتي ــةدةرات ،  كوردس ــةوةي موخ ــاوةدثري  بآلوكردن و چ
ــيب   ــة قاص ــنوورةكان ل ــابةيت س ــاتوچؤو كةس ــا   _۱: ه ــؤ دةزگ ــوخبريي ب م

 ..و جـبسيـ منكـرات،   ، ، اطالعات مردمـي  اطالعاتحفاظت اطالعات، ئةمنيةكآين 
 ئيـــدارةزانســـتگاو و گزينشـــي  حراســـت و جاسوســـي بـــؤ دانراپؤرتـــ_ ۲

 .وةو ئةگرثتوةرگرت كةصكي لؤمپةنةكان لة  ديسان هةر؛ كاندةوصةتية
سـپاي پاسـداران    ،دا١٣٨٤ساصـي    لـة  يشنژاد دي محة ركاري ئة سة اتنةهدواي 

ئةگةرچي تا ئـةوكات   يداكردو ئثرانا پة  آليت زياتري لة سة و دة وداي چاالكي مة
ئةجمارة هةر لة كابينـةوة بگـرة تـا دةگاتـة      ،بة كردةوة دةوصةيت هنثين بوو

ياريةتيةكاين بةشة بچووكةكآين ئيدارة دةوصةتيةكان كةوتـة دةسـت   بةرپرس
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يت،  آليـة  كـاين كؤمـة    جـؤرة  ندة جؤربـة  ةه ؤصي رةركؤنت  رة بة رة بة .سپاييةكان
هاوكــات حيزبــة كورديــةكانيش . ســت دة تــدي گرتــةهو  ت، ئــابووري سياســة

 و ناوبــةناو پثشــمةرگة و مجوجوصــي نيزاميــان تثكــةوت هةنــدثك گؤذانكــاري
گةآلصـةي  دا  و راسـتاية  لـة هـةر  . ئةهاتةوة ناوچةو عةمةلياتييان ئـةجنام ئـةدا  

بةآلم لةبةر  و لثكؤصينةوة بنياتنانةوةي سازمان پيشمرگان خرايةوة بةر باس
ئةوةي ئاوا ناوو رثكخراوثك پثشينةيةكي پؤزؤتيضي لة ناو خةصكدا نةبوو ئـةو  

 !ةكـان كورد ةرگة موسوصمان ةپثشمديلثك بؤ  ك بة وةگةآلصةية پةسةند نةكراو 
  بؤ سپا كة  )بسيج متام وقت(ندامي تازة  رگرتين ئة وة )١. دوو پالنيان داذشت

دا  پارثزگاي سـنة   لةتةنيا سيان  كة ٨٠٠٠م  رجة داو سة ورة دوو دة  لة  تا ئيستة
ي  وة ر ئة بة لة !يي سيغة جاشي: صثن ئة  جاشانة نةوعةم  ئة  صك بة خة.  رگرتوة وة
دا  ناوچـة   ذوشـؤذ لـة   ر شـة  گـة  و ئة سنت بة ص ئة گة يان لة كساصة ية گرثبةسيت  كة
  لة  بريتيية  جاش كة_ن ناين باندي لؤمپةهثپثك )٢   وة نة ناكة  بث بؤيان تازة نة
و  ثينهنــ  رثكخســتنة  صــة نــاو رايــة  كــان لــة و خوثذييــة ن ةپــكرثگــرتين لؤم بــة

سـپايان   هثمـاو ناونيشـاين  ةي كة بـة ئاشـكرا   بة بث ئةو كاين سپادا مافييايية
  .پثوة ديار بثت

 
 
 
 
 

                                                 
 بـؤ ئـةم   . تا سپاو جاشةكان تاوتوثي بكةن  صة بة شثوةي هنثين نثردرا بؤ شارة كوردةكانئةم گةآل

بةگي گوثزةكوثرة، حةمـة   دةحاجي ئةمح: ؤنة جاشانةدا راوثژ كرامةبةستة لة مةريوانا لةگةص ئةم ك
 .سصثمان، سابري بارنامة، حةمةعةيل بةگي حةيدةري كة ئةمانيش ئاوا كارثكيان پث باش نةبوو

 دةرةوةي   بؤيان نية درثژة بـة خوثنـدن بـدةن چ لـة خوثنـدنگاكاين سـپاو چ لـة        -۱: جيا لةمةيش
نابـث   -۳و بـةس   و تةنيا هثزثكي نيزامني بة هيچ شثوةيةك كاري ئيدارييان پث ناسپثردرثت -۲سپادا 

) پثشـمةرگانه (شـث هةميشـة كةواوپانتؤصـي كـةتايف خـاكي رةنـگ      و ئة وبةرگي فؤرم لةبةر بكةن جل
 . لة دةرةجةو پلةوپاية نيزامية ئاساييةكآين سپايش بثبةشن  -۴بپؤشن 
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 مةريوان ناوچةيةكي هةستيار
 

و سياسييةوة لة ريزي  بة درثژايي مثژوو مةريوان لة رووي رووناكبريي
ــدا بــووة ســوارة، وةك زثــدي  ۱۲شــاري قــةآلو . پثشــةوةي كوردايةتي

، مةولــةوي: و شــاعرياين گــةورةي نةتةوةكــةمان سةرهةصــداين زانايــان
مـةمحوودي    ة؛ لة شؤذشي شـثخ و هتد ، قانيع ناريمةآلوبةكر، بثساراين، 
و بةشـداري   و كؤماري كوردستاندا يارمةيت  ستةفاي بارزايننةمر، مةال م

و تةشــكياليت رؤصـةكاين ئــةم دةضــةرة حاشاهةصــنةگر   بـةرچاوي نيزامــي 
بــةهارة،   شــريين :ثكخــراوة سياســييةكاينر اتينبــووة، هــةروةها پثكهــ

ة بةصگةي سةملاندين ئةم راستييةن ك.. و يةكيةيت جوتياران، هثرشي گةل
 . بووةو زيندوو  پثشةنگم شارثكي  مةريوان هةرده

زي لةگـةص كوردسـتاين   كيلؤمـةتر مـةر   ۱۲۰  زياتر لة مةريوانناوچةي 
و چيپذي چياو دارستانةكانيشـي بـووة بـة     ئةمةو سةوزايي عرياقدا هةية،

بؤيـة  هؤي دانةبذاين هةميشةيي هثزي پثشـمةرگة لـةم دةضـةرةدا، هـةر     
لةگـةص  . وةدوكـر  انحكومةتةكاين ئثران بة چاوثكي ئةمنيةتييةوة سةيري

هاتنةســـةركاري كؤمـــاري ئيســـالميدا بـــة زؤر هؤكـــاري مثژوويـــي،  
لؤتيكي، فةرهةنگي لـة شارسـتاين سـنووري مةريوانـدا زيـاتر لـة       ؤژيؤپ

 .ان رةويت جاشگريي كاري لةسةركراناوچةكاين ديكةي كوردست

                                                 
و سةوآلوا مةريوان شارستانةكاين : مةبةست 
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يةكةمني كةسثك لة پثناو كؤماري ئيسالميدا لة مةريوان كـوژراوة عةبـة   
لة لؤمپةنة ديـارو   بوو يةكثك) ۱۳۲۹-۱۳۵۸(بدوآلي تةذتوسيةع. حةبيبة

وپثوةنـدي   و دةست پيس  شةواصناسراوةكاين مةريوان كة وةك خوثذي، 
ــايةتيداو     ــووين رژميــي پاش ــة ســةروبةندي تثكچ ســاواك ناســرابوو ل
دامةزراين رژميي ئاخوندي زؤر بة خثرايي تثكـةص بـة سـپاي پاسـداران     

و  مقـةذي هاوبةشـي سـپاي پاسـداران    چةند رؤژثـك دواي دانـاين   . بوو
و پياوچاكاين شـار بـؤ    زادة، دواي ئةوةي تةقاالي دصسؤزان موفيت اقميت

ئاكـام مايـةوةو    كردنةوةي ئةو تاقمة لةو هةصة مثژووييـةيان بـث   پةشيمان
دواي  و گــةمارؤ درانلــة اليــةن هثــزي پثشــمةرگةوة  ۲۳/۴/۱۳۵۸رؤژي 

كةسـي   ۷نـاوبراو لةگـةص   او تةقةيان كرد؛ ئةوةي خؤيان بةدةستةوة نةد
مثـژووي بـة نـاو شـةهيداين كؤمـاري      . ديكة لةو تازة جاشـانة كـوژران  

و كـراوة بـة    ئيسالمي لـة مةريوانـدا بـة عةبـة حةبيبـةوة دةسـتپثدةكات      
ئةمـة  . و هثماي بةرةنگاري لةگةص كوفر لة ناوچةي مةريواندا سةرچةشن

كةســاين ســةر بــة بنةماصــةي كةســةدا  ۸لــة كاتثكدايــة كــة لــة نــاو ئــةو 
حـةبييب خوثـذي    دةستذؤيشتووو خؤشناويش هةبوون كةچي هةر عةبة

و تةنيا ئةوة كه شةقامثكي سةرةكي كراوة بـة   ئةدرثت زياتر ئيهتيمامي پث
لةوكاتةوة تاكوو ئثسـتا هةوصـي سـپاو ئؤرگانـة ئةمنيةتيـةكاين      . ناويةوة

ريزةكانيـان  ؤ نـاو  لؤمپةنـةكان بـ  و  پيـاوخراپ ديكةي رژمث بؤ راكثشاين 
مــريزاي تؤفــةي ئةلــة نيــزام، رةفثقــي حةمــة   و ســانةوة بةردةوآمــهپ بــث

، عةبـــة مـــزةي جانـــةوةرة، كـــةيكاوس  دةرةوةزان، جـــةالل بارنامـــة
مةســـعودي خولةتوركـــةي خةليفـــة عـــةيل ســـةردؤش، دةصـــةمةرزي، 
ــاقي .. و هانةشــثخان ــيد ســپاه اســالم «ب ــاو  »  ســرداران رش ــة ن ــةر ل ه

 .و لة سپادا پةذوباصيان دةركرد وصنيلؤمپةنيزمةوة هةصق
ي تـري،  ۲۳سپاي پاسداران لة پةرچةكردارثكدا لة بةرانبةر رووداوةكـةي  

كــردين شــار بــة نيشــانةي  و چــؤص هــةروةها كــؤچي بةكؤمةصــي خةصــك
كـردين كؤمـاري ئيسـالمي بـؤ      ناذةزايي دةربذين لـة سـةرةتاي هثـرش   
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نوانـدين هثـزي    داگريكردين كوردستان، چةندين حةماسةو قارةمـانثيت 
پثشــمةرگة لــةو شــةذانةدا كــة لــة ناوچــةي مــةريوان روويــان ئــةدا؛ لــة 

بـة   مـةريواين دا »عمليات روانـي ضـد شورشـگري   «پذؤسةي نةگريسي 
و حسـابثكي   ئـاوا نـاوثكيش لـة تـرس    . نـاوزةد ئـةكرد   »قومي دووهـةم «

 .يبوو جياوازي رژميةوة سةرچاوة ئةگرث كة نيسبةت بة مةريوان هه
تر بوونة هؤي زةق بوونةوةي مـةريوان لـة    كؤمةصثك شيت نةئةما وثذاي

خةصكي ئةم دةضـةرة   نزمترين ئاسيت بةشداري: بةرچاو دةسةآلتدا لةوانة
كة لة هةصبژاردين خويل يةكـةمي سـةرةك    كبةذادةيةلة هةصبژاردنةكانا 
لة سةدي خةصكي مـةريوان بةشـدارييان    ۱۲نژادا تةهنا  كؤماري ئةمحةدي
اوةين كةمترين رثژةي بةشداربوون لة هةموو ئثرانـدا،  كردو بوون بة خ

بــة . لــة ســةدا ۱۸ئــةو ساصــة دووهــةمني شــار تــاران بــوو بــة رثــژةي  
پثچةوانةيشةوة لةو هةصبژاردنانةدا كة ئوپوزوسيون داواي بةشـداري لـة   

، پذؤســةي و شــؤراي يةكــةم شةشــةم خةصــك كردبــوو واتــة مةجليســي
 گـرتين ، كي زؤري بةخؤيةوة بيينلة مةريواندا گةرموگوذيية هةصبژاردن

ــوذةمسي ــةت     رث ــةورؤزةكان بةتايب ــةجبةو ن ــادي هةص ــةي ي ــةر ساص ه
و بلـواري   كة بووة هؤي ئةوةي نـاوي مةيـدان   ۱۳۷۸ بةشكؤي نةورؤزي

ــة     ــدة ل ــةري فةمهي ــرتين پةيك ــةورؤز، داگ ــة ن ــؤذدرث ب رفســنجاين بگ
 ةيتفيدذاصــيچةســپاندين جــةژين ناوةذاســيت شــاردا بــة بيــانووي    

ــة   ةوة؛تاين عرياقــكوردســ  هثمــايحســةين فةمهيدةيــةك كــة كــراوة ب

                                                 
 واي  و هـه  ش كدا سةبارةت بة كـه يةفةقيهـ لة سنة لة كاردانةوة بة رادةيةك كة موسوي نوثنةري وةيل

زه روئيده در يكي از شهرهاي اسـتان  يكي از تشكلهاي تا: لة هةصبژاردنةكاين مةريوان وتبووي  يةكثك
و در آن مواضع و اهـدافي را مطـرح نمـوده كـه       اي صادر كرده كند بيانيه كه كار انتخابات را دنبال مي

نوشت مطمئنا چيزي از اين بيانيه كم و يـا   اي مي شد و مرامنامه كنم اگر قاسملو زنده مي من تصور مي
هـايي كـه    ت نظام در طول سالهاي گذشته زير سوال رفته و ايدهدر اين بيانيه كليه خدما. كرد زياد نمي

انــد بــدتر از مواضــعي اســت كــه گروهكهــا در گذشــته مطــرح   بــراي آينــده كردســتان مطــرح كــرده 
 ).10/11/87جمهوري اسالمي(كردند مي
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رهبر « :اتي عرياقداو خومةيين بةم شثوةية باسي ئةكخؤذاگري لة شةذ
ة بةشــداري يةكگرتووانـةي مانگرتنــ  »..ايسـت كـه    ســاله 13آن طفـل  مـن  

، چاالكييــة »چلــةي شــوانة« و بةتايبــةت يةكاين كوردســتانيسةرانســةر
جؤراوجـــؤرة فةرهـــةنگي،  NGOو  يفةرهةنگيـــةكان كـــة رؤژنامةگـــةر

و مناآلن لـة خـؤ    ، زانسيت، ژينگةپارثزي، خوثندكاري، مايف ژنانهونةري
 .ئةگرث

جثگـةي   ۷۰بةوةي لة سةرةوة باسكرا مةريوان بةتايبـةت پـاش دةيـةي    
بؤيـة بـةدواي    رژميي ئيسـالمي بـوو   مووي لوويت :و كورد وتةين بايةخ

و  پثكهاتة كؤمةآليةتيةكةي بثتدا بوو كة هةم شارةزاي ناوچةكةو كةسثك
بــؤ چاوترســثنكردين خةصــكي  پيالنــة دژةمرؤضانةكانيشــيبتوانــث هــةم 

لــة نــاو پياوةكــاين رژمي لــة مةريوانــدا . بــؤ بــةكردةوة بكــات مــةريوان
ــخزةمةيت     ــةو خؤش ــؤي ئ ــة ه ــاب ب ــواي ت ــدةچث هي ــذةمحي وث و  و بث

دذندةخووييةوة كة تـا ئـةوكات گـؤي لـة هاوجاشـةكاين ديكـةي خـؤي        
ردبووةوة زياتر لة هةر كةس سةرجني سپاو ئيتالعـايت راكثشـابث بـؤ    ب

ئةوةي نةخشةو پالنةكاين رژمي نةتةنيا لة مةريوان بةصكوو لة شارةكاين 
 . دةوروبةريشدا بةذثوةببات

  صــة رايــةوةك پثشــتر باســكرا ســپا لــةجيايت ســازمان پيشــمرگان      
: ن تـةرخانكرد ةكاين دانـا كـة بـؤ ناوچـةي مـةريوان دوو دانـةيا      مافييايي

ناسـراو   مني خيوز ئةنشني  پاسداري خانة  ي ديكة وة و ئة يوا تابهكيان  ية
: حـدكا  يرمانـدة  فـة  :انيـد ه ي شة كة بكوژة(رثزي  سپة مني ئة حاجي ئة  بة
ي  ذثـوة  بة )لة شاهؤ نادر وةزيري: و كادري سياسي سي دة د موقة سعة ئة
 .ن كة ندا چاالكي ئةوراما ةهوآلواو  ري سة ضة دة  و لة بات ئة

 :ئاماجني ئةم رايةصة مافيياييانة بريتني لة
 تريؤري ناحةزاين رژمي ناسينةوةو  -۱

 و كؤنترؤصكردين هاتوچؤو كةسابةيت سنوور چاودثري -۲
 ئايدز و بةدذةوشيتوپثداين پةرةو  بآلوكردنةوةي موخةدةرات -۳
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ــريين -۴ ــةيت    ناش ــردين رواص ــة ك ــةريوان ب ــوان : م ــازارداين مي ،  ئ
ــتيارو ــةروةها   گةش ــةكان ه ــافرية دةرةكي ــةوة،  موس ئاژاوةنان

 و عةشريةيي شةذوشؤذي سةرشةقام بشثوي كؤمةآليةيت،

هـةم  : نائةمن كردين ناوچةكة بة شثوةي جؤراوجؤر بؤ ئـةوةي  -۵
و هـةم بيـانوويش بـة دةسـت      بـة جـاش    خةصكانثكي زؤرتـر بـنب  

 رژميةوة بثت بؤ زياتر ميليتاريزة كردين ئةم دةضةرة

بـؤ سـپاي پاسـداران    رتنةدةسيت هةندثك كاسيب و گ قؤرخ كردن -۶
 و ئاسةوارة دثرينةكان وچؤص، مةشروب چةك: وةك

 
وثـذاي  سپا بؤ ئةو لؤمپةنانةي كة تثكةص بـة رايةصـة مافيياييـةكاين ئـةبن     

يان بـؤ  شچةترثكي ئةمنيةتي ،هةندثك ئيمتيازو پارةو  ئيزين چةك هةصگرن
ــاز ــؤ  س ــةكات ب ــاآلن ، دزي: ئ ــاج ت ــثين ، ب ــةدةرات ماو  س ــةي موخ ،  مةص

رؤژ بـة رؤژ  هةر بؤيةش تا كايت گـرياين هيـوا باندةكـةي     ..و مةشروب
رةو گةورةتر ئةبووةوةو ئةتوانني بصـثني جـؤرة پثشـبذكثيةكيش لـة     گةو

ئـةو  (و لؤمپةنةكاندا بـؤ نزيكتربوونـةوة لـة جـةنايب حـاجي       ناو خوثذي
 .پةيداببوو) تبة هيوايان ئةو نازناوناوةي كة ئةنداماين ئةو بانده وةك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ٥٠ - 
 

 
 
 
 
 
 

 و باندةكةي تاب يهيوا
 

 كثيه؟هيوا 

كيلؤمـةتري   ۵لـة   ژثـر  ولةگوندي  ، خةصكيگ بدوآلبة يوا تاب، كوذي عةهجاش 
ي  لـة پديپلـؤم  : خوثنـدةواري ، ١٣٤٨دايكبـووي   ، لةباشووري شاري مةريوان

 عـايت الئيتي  رمانـدة  فـة : ؤسيت سـازماين پواو، دوايني  نگ تة ةهر سة: نيزامي
چةكي خيانـةيت كـردة    ي الوثتييةوةتا ره سههةر لة  ناوبراوريوان؛  ي مةاپس

لـة   ورژمي كـرد   ت به هخزم  به  سيت هسپاي پاسداراندا د  له ۱۳۶۳و ساصي  شان
ــدراوة     ــؤري پث ــةلثكي جؤراوج ــپادا ئةركگ ــة س ــةوة ل  :ك وهرؤژي ئةندامثتي

و  سـيخوذي   پـةيك واتـة نامةگةيانـدن،    ،رمـاين  ده  كاروبـاري  بؤ ير ئيمدادگه
  گونــدي  گــاي پايــه  ك لــه يــه مــاوهپــاش ، كؤكردنــةوةي هــةواص لــة ناوشــاردا

 .راسـازمان د  »رژثـ  ولـه »  ي واتـه خـؤ   ي كـه  گونده  گاي پايهو پاشان »سياناو«
و دواي گرجث  بوو به پاشان رژث وله  سپا له  گاي رپرسي پايه به  دواتريش کرا به
  گونـدي   لـه  »مـران  چـه   ري حـوه مي«ئيتالعـايت    يرت فةرمانـدة ماوةيةكي كو

                                                 
 »ــازمان ــپاه سـ ــات سـ ــة   » اطالعـ ــتر لـ ــپايةو پثشـ ــگري سـ ــاين هةواصـ ــالمي ئؤرگـ ــاري ئيسـ ــايت كؤمـ  وةزارةيت ئيتالعـ

واواك مرياتگـري  . لـة ئةسـتؤ بـووه    بةر لة دامةزراندن  ي م وةزارةتهموو ئةركةكاين ئة دامةزراوةو هه) ١٣٦٣دامةزران(واواك
حفاظـت،  لة هةموو ئيدارةو ئؤرگانة دةوصةتيةكاندا بـة نـاوي   . ية بةآلم ترسثنةرترو داپصؤسثنةرتر لةو)١٣٣٤-١٣٥٧(ساواكي شا

جيـاوازي  . يـة  معاونت اطالعـات نيـروي انتظـامي   هةروةها لة نريوي ئينتيزاميشدا، كة ناوي ية  ةوة بنكةي هه حراست يا گزينش
سـپا   ئيتالعـايت و گوزينشـةكان لةگـةص ئيتالعـايت سـپادا ئةوةيـة كـة        حةراسـةت   ، حيفـازةت،  نثوان ئيتالعايت نريو ئينتيزامـي 

 .اليةن واواكةوة دياري ئةكرثن  و كادرةكانيشي لة سةربةخؤو تةنانةت ناتةباية لةگةصيشياندا بةآلم ئةوان بةشثكن لة واواك
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،  هبيةكـةذ خان، شـث رگا ده_مانگـا   كـاين « :بوو لةم دةضةرانة برييت  دا كهسياناو
 .ريـوان  سـپاي مـه    ئيتالعـايت  بـؤ   وه گوازرايه دواتر »رژث وله و نثش، دؤر سه

بـةآلم  . اماوةيةكيش بة هؤي ئةوةي كة دزي لثوةدةركةوت لة سةر كار البـر 
 ينديانةوة سـةر كـار؛ كرديـان بـة بةرپرسـي لوجسـتيكي تيپـي دوو       كة گةذا

ي  هرمانـد  فـه پؤسـيت   لـةم دواييانـةيش دا    (!!)ريوان مه  پايس يهيد كازمي شه
  پاسـداراين   پايسـ   ليـايت  مـه  شـي عـه    بـه ثيترپرسـ  و به تيپهةمان   ئيتالعايت

. اي پثـدر كانيشـ  سـنووره   ي وه ره ده بـؤ ت  نانـه  و تـه  ر سـنوور  سه  ريوان له مه
  يت تايبـه  و بـه   كـه  ناوچه كونترؤصكردين بؤ دةسةآلتثكي بثسنوور  ش واته مه ئه

 . ريوان مه  کاين هي سنوورچؤهاتو
نيسـبةت   بوو كـة و بةرچاو  زةقك  ية و تا رادة گوثيي ئة لة صقة و ئة چصكاوخؤري

، زامـي چووةسـةر  بة جاشة هاوشانةكاين خؤي زياترو زووتر پلةو پايـةي ني 
  لـة ري كؤمـاري ئيسـالمي    يـي رثبـة   خامنة تةنانةت دةنگؤي ئةوةيش هةية كة

ور حـال نـور چشـم مـن در كردسـتان چطـ      ..«: كدا ئاواي بؤ نووسـيبث  ية نامة
هيدي ةنـاو شـ   ران بـة  وة رة گي دة وبة مة نگي كوذي حة هشوهو مال هك( »است؟

ي الي هيـوادا   كـة  قـي نامـة   دة يوا تابهو ژنرباي  نشني زيندوو، پاسداري خانة
 ) وة رة دة  ي كردؤتة دزة  وة وة لة زاري ئة  ية م قسة و ئة ديوة

ي دوايي  چوار ساصة م سث ئة  گاتة تا دةوة  ةيثتيجاشتاي  رة سة  ر لة هة هيوا تاب
لة سيستمي ئيداري كؤماري ئيسالميدا پةيدا كردبـوو،  رةهاي آلتثكي  سة دة  كة
لة ژثر پـةردةي مانـةوةي   كة   جنام داوة ژماري ئة لثكي بثئة و تاوانگة ت نايةجي

بؤ خةصكي كوردستان هثشـتا شـاردراوةيةو بـؤ     ياندةسةآليت رژميدا زؤرثك
و  هثشتا هةر وثنةيةكي لثص درثژخايةنئثمةيش سةرةذاي لثوردبوونةوةيةكي 

موو  ةه  بة  بوو كة  خووة دذندة  كرثگرياوة و بة ئةهيوا تاب . ناكامصمان لثي هةية
  ي ناوچـة   صـكي  خـة زيـاين بـة    ابـ بيتوانيكـة    وة كـة  موو رثگاية ةه  و لة شنثك چة
و  ســانثكي زؤر، هةذةشــةكردن  داين كــة  گــرت  بــة  ئةگةيانــد؛ ريــوان  مــة

ــةت ــةي پثشــمةرگة، كــردين ب ئةزي ــاجنةماص ــدن ســة ب ــي  ن ــاآلنكردين داراي و ت
كاين سپادا،  گرتووخانة  صك لة و لثداين خة كردن جنة شكة رز، ئة كاسبكاراين مة
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و  كاسـبكار ين دةيان كةسي شؤذشگثذو تةنانةت و كوشت نروشوثن كرد بثسة
ئـةو  سةر سياسةتةوة نةبووة،   بة و بثتاواين وايش كة هةر فذي ضيلخةصكي س

بـةآلم ئـةوةي كـة    . بريةوةرييانةن كة خةصكي ئةم دةضةرة لـة هيوايـان هةيـة   
ا بــة زؤري بكةوثتــة ســةر زمانــةكان؛ پثكهثنــاين ةهــئاو وايكــرد نــاوي هيــوا
راسـتاي سياسـةتة سـةركوتكةرةكاين     مافيايي بوو لة_رايةصةيةكي سيخوذي

. سپاي پاسدارانداو وةك پثشتر باسي لثوةكرا بةديلثك بؤ سازمان پيشمرگان
بوون  برييت و سةرپةرشيت ئةكردهثنا ئةنداماين ئةو باندةي كة هيوا تاب پثكي

و قاوةخانةيي، باديگاردي  سةر شةقام، چةقؤكثش  خةدةراتچي، خوثذيمو: لة
دةوصــةمةنةكان، مةشــروب فــرؤش، شــؤفرية زيرةكــةكاين مــةرز، بازاذييــة  

بةرة بةرة چةكدارو پـةروةردة كـران تـا ببنـة      ئةم لؤمپةنانة ..و موخبريةكان
ةت بة زةمح. و جينايةتةكاين هيوا تاب تاوانبؤ سيستماتيك كردين گانگستةر 

دژة ئـةخالقي، نامرؤضـانةو چةپةصـةكاين     ورثك بؤ كـردةوة بتوانث سنو كةس
و فرة رةهةنـدي چوارچثـوةي كـاري ئـةو      بةربآلوي. هيواو باندةكةي دابنثت

: پذاوپذي ئـةو پةندةيـة كـة ئةصـث     مافياية بة چةشنثكة كة قسةكردن لةسةري
  .»ةوةاتدبؤ ئة ،پيسي تا چيلكةي تثخةي«
 
 

  خةدةراتو مو بةدذةوشتييباندي 
كة هيوا كةسثكي ماستاوچي بووةو هةردةم خؤي لـة   گثذايةوةكؤنة جاشثك 

دزي قورئانةكةي (لة سةردةمي حاجي فةرهاد: فةرماندةكان نزيك ئةخستةوة
باري خةصـكيان بـة گـرت ئـةداو     : دا هيواو بنةماصةي زاهيدة كةچةص، يةك)نگص

حـاجي فـةرهادو   تريـاكي  : دوو. قؤصي بة شةريكي ئةيانفرؤشـتةوة  دواتر سث
ــةي         ــة مامةص ــوون ل ــازاد ب ــةردا ئ ــة بةرانب ــةكردو ل ــني ئ ــةكانيان داب ميوان

ئةم سث كةسة بةردةوام بوو  هاوكاسةييتا كايت گرياين هيوا . موخةدةراتدا
ئـةچوو،    حاج فرهاد كة ئةهاتـةوة بـؤ مـةريوان تـةنيا ماصـي ئـةم دوو كةسـة       

ــةو    ــاو بةدةســتهثناين ئ ــة پثن ــة قةحتــةوانيش ل ــا  كوشــتين عةب ــايي ي مؤمي



- ٥٣ - 
 

و يـةك لـة    خةزثنةيةدا بوو تا حاج فرهاد كـة نزيكـي بنةماصـةي رةفسـةجناين    
 .مافياي عةتيقةو ئاسةوارة دثرينةكانة بيتوثنثتةوة

زؤربةي سةركةوتنة ئيدارييةكاين هيـواو بةرزبوونـةوةي پلـةو    هةروةها كة 
نـاغ  و بذيين ياسـايي قؤ  بة بؤنةي ماستاوچثتييةوة بوو نةك لثهاتووييپايةي 

،  بووناية ئةخالق بةرپرساين سپا زياتر بث هةتا. بة قؤناغي دةرةجةكاين سپا
 ، بة رادةيةك كة هاوجاشةكاين ئةو سةردةمةيئةبوونزيك  فرةتر لثيانهيوا 

فةرماندة يةك لة اليان واية  )واتة پثش لة بووين بة بةرپرسي ئيتالعايت سپا(
ئةدي لة نـاو   اناوي دووهةميو رؤصي پي نةقشدواي يةكةكاين سپاي مةريوان 

 .و خثزاين هيوادا ماص
نـاو سـپا هـةتيوثكي     لةو ئةوةآلنؤ كة هيوا هاتبوة :گثذايةوةتر  كؤنة جاشثكي

لةبــةر ئــةوةي كــة ئــةو قســةية بــة . موولثنــةهاتوو بــوو لوســكةلةي خــرپين
هةر تةحوثصـمان   !صةكآنوجاشة ماقوية ئثمةومانان»..كو«يةوة بوو كة شوثن
 ..جاريش سآلوي لثم كردووة جوابيم نةياوةتؤ ده ةگرت، تانةئ
و  شـفرؤش  يت لـة  كرثـداين ئـافرة   و  ثنـان ه  بة و ئايدز  بةدذةوشيتثداين پو بذة
ــ يــةكثكي  ريــوان بــؤ مــة  وة كــاين ئثرانــة ورة گــة  شــارة  خــؤش لــة نــة ة تــر ل

 .ؤفرؤشة بوودةستةگوصةكاين ئةو خ
كـة رؤژثـك تـةعمريكار     :ئـةم راسـتييةي دركانـدبوو   رثكي ئاگاهي دةرةجةدا

ف بة شصةژاوي هات بؤ ئيدارةو لة بةر ئةوةي ئاشناي رةئيس بوو گورج .ش
ئثمةيان راسپارد كة لةگةصيا بؤ هةر كوث ويت بچني وةستا لة ناو رثگادا ئـةم  

ي ماصـثك  ...دوث ئثوارة تةلةفونثكم بـؤ كـرا كـة گوايـة     : شتةي بؤ گثذاينةوة
بــةس . و ئادرةســةي پثيــان دامخــراپ بــووه بــؤ چــاككردين چــووم بــؤ ئــة

ي ماصـةكةدا هـيچ   ...منيش دواي پشكنني لة . ئافرةتثكي فارس لةو ماصةدا بوو
بث بؤ ئثرة : و ويت و بانگي كردم ئافرةتةكة چووة ديوثك. عةيبثكم نةدؤزيةوة

كـة چوومـة ژوورةوة بينـيم ئافرةتةكـة خـؤي      . لةوانةية گرفتةكة لثرةدا بثت
ئـةم بةيانيـة كـة    .. راوو داواي سيكسي لثكردمرووت كردوةتةوةو جثگة راخ

يـةكي  CD. چووم بؤ دووكان دمي پاكةتثك لة درزي درگـاوة خراوةتـة ژوور  
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تثدايةو نامةيةكيش كة لثي نووسراوة ئةگةر پثنج ملوثن متةمنان پث نـةدةيت  
يةكـةم كـرد   CDية بآلو ئةكةينةوة ئيتر چوومـؤ بـؤ ماصـؤو متاشـاي     CDئةم 

رةوةم بؤ ناو ژوورةكـةي دوثكـة تـا ئـاخري كارةكـةو      چوونة ژوو  بريتية لة
كة گةيشتينة ئادرةسـةكة ئـةو ماصـة    . چةند جارثكيش روخسارم زووم كراوة

و حةميـد   لة دراوسثكامنان پرسـي وتيـان چةنـد رؤژثكـة شـؤذش     . چؤص بوو
هةر ئةو رؤژة . و ئةو تاقمة سةرداين ئةم ماصة ئةكةن و ماجيد فةتاحي داباشي

ف .كردو لة ژثر شكةجنةدا پثهـات كـة لـةو خـانوةدا ش    شؤذمشان دةسگري 
  كـةيآن بـةو شـثوةية   ۱۸هةمني كةسة كة بانگهثشتمان كردوةتة ئةوث ئةو ۱۹

بـةر لـةوةي   . بامجان لثي سةندووةو لة ترسـي ئابـذوويان هيچيـان نـةوتوة    
و پةروةندةكــةي لــث  لثكؤصــينةوةكةمان تــةواو ببــث ئيتالعــايت ســپا شــؤذش

 .ثرين بؤ دادگاو نةيهثشت بين سةندين
دواي  جاشةي ئةنـدامي باندةكـةي هيـوا كـة    _يي ئةو لؤمپةنمجنة د هة سعة ئة
  نثرثتـة  ئـة   شـة  ذة و هـة  زانث ئة داخؤيي  كة ژنةص  گة ندي هيوا لة يوة ةپ  ي بة وة ئة
تري ئةو باندة مارة  و دواتريش ژنةكةي لة ئةندامثكي تژثكوي ئةهيوا ، انري سة

ئةسعةد شثخةكوثرةييش بةرپرسي . ة بةردةستيدا بثتئةبذثت تا ديسانةوة ل
خانــة هبداشــيت دةري ســيخوذي ســپا بــة هــةمان شــثوة بــوو بــة قوربــاين 

 .هيوا تاب ئةخالقي ثب
  و يـــةك لـــة ب كـــوذي يـــةكثك لـــة كؤنـــة نوثنـــةراين مـــةجليس.بثهـــروز

گانگستةرةكاين ئةو باندة كة لة ساوپةناي سپادا ئةفيوين ناوچةي ژاوةرؤي 
ةكرد كاتثك بـؤي دةركـةوت هيـوا لةگـةص ژنةكةيدايـةو بةوةشـةوة       تةئمني ئ

نةوةستاوة هةندثك كةصةگاي تريشي لةخؤي ئاآلندووة بؤ هـاتوچؤي ماصـيان؛   
 .لة هيواو باندةكةي بة تةواوي دابذا

ساصثك بوو كةوتبوة بـةرچاوي هيـواو    ۲كة ماوةي  هاوآلتييةكي ديكةيةب .م
ثكيان زيندان كـراو تةنانـةت دادگـايش    جار.  لةو ماوةيةدا چةند جارثك گريت

زةربـة شـةالق حـوكمي     ۸۰هةزارمتةن جةرميةو  ۸۰۰و نيو زيندان،  دووساص
كة داواي جتديد نظري كردو كاتثكيش بة زةمانةت ئـازاد كرابـوو ديسـان    . دا
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گرتيـةوةو  ) ئةو پادگانةي هيوا كاري تثدائـةكرد (ي كازميدا۲الي پادگاين تيپي
. ثنةگرتن هاتوةتة ئةوث، دوو شةووذؤژ لةوث لثيانـدا بةو بيانووةوة كة بؤ و

لــةو ماوةيــةدا تاوناتاوثــك بــة تةلــةفؤن هةذةشــةي لثئــةكردو هةصــيئةكوتايه 
سؤسةي ژنةكـةي   لةمالوال بيستيةوة كة هيوا ئةم هاوآلتيية كاتثك.  ناوماصيان

نـة شـةذي   : و هةر بةو هؤيةوة ئازاري ئةدات، چونكـوو خـؤي وتـةين    ئةكات
و منداصـةكةي بشـثوثنث؛ بـة     و نة ئةيشيةويست سـةر لـة خـؤي    ةكراهيواي پثئ

 .و خثزانةوة هةصهات بؤ ئةوديو ماص
و هاتوچؤي گـةرم،   سووري هاوجاشي هيوا دواي ماوةيثك نزيكايةيت چاصي.ح

بةآلم پثيـي وايـة   . كة زاين هيوا بة هؤي ژنةكةيةوة ئامشؤي ئةكات لثي دابذا
جار هيوا هةوصي داوة كة تريؤري  ۴يستة وپثوةندةكانيةوة تا ئ بة هؤي دةست

ــة دواي گــرياين      ــاو ســپاية ك ــةو كةســانةي ن ــةك ل ــةويش ي ــة ئ ــآت، بؤي بك
 .شكايةتنامةيان لة دژي پذكردؤتةوة

ةوةو مةشـروب بـة    گرياينو   ين ماشنيد ئةو لؤمپةنةي كة لة سةر دزي.حةميد
وو بـة  بـؤ پثشـهاتبو  فـرةو فـراواين   كثشـةيةكي   ،هةصهاتين لة رثگةي دادگـادا 

و دواتر هيوا داواي هاوكاري لثكردو بوو بـة گانگسـتةري؛ الي    دوايةوة بوون
تا ئيستة : جاشثكدا ئاوا دةردةدصي بة دةست داوثنپيسي هيواوة كردبوو كؤنة

و بـة بةرچاومـةوة خـةريكي ژنةكـةم بـووة       دةيان جار هاتوةتة ناو ماصـةكةم 
 .بةآلم لة ترسي گياين خؤم نةموثراوة فزة بكةم

ئةخالقيـةكاين ئـةو جـةلالدة     انة تةنيا مشـتث لـة منونـةي خـةرواري بـث     ئةم
ئةو جاشة  ستدرثژي سيكسي و دة يسيداوثنپو ئاسيت  قوربانيةكان .فاسيدةن

بـؤ    و بةتايبـةت  ةوةصـكي سضـيل   بـة نيسـبةت خـة   بة تـةواوي نـةزانراوة بـةآلم    
ورثكي و سـنو  ي خـؤي هـيچ هثصـثكي كؤمةآليـةيت     كة نداماين باندة كاين ئة ژنة

و تةنانةت هاوسةراين پياوةكاين خؤي بةكارئةهثنا بـؤ   ئةخالقي نةدةپاراست
  .ئافرةيت ديكة تا كةصكي سثكسيان لثوةربگرثتو لة تؤذ خستين  راوكردن

هيـوا تـاب هـةم خـؤي تووشـبووي موخـةدةرات بـوو؛ هـةميش         جيا لةمانـة  
ؤ نـاو  بازرگاين پثوةدةكردو وةك ئامرازثكيش بؤ راكثشاين تووشـبووان بـ  
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و بآلوكردنــةوةي موخــةدةرات  و ئةجنامــداين كــاري تريؤريســيت باندةكــةي
هةروةها لة ژثر ساي ئـةودا بازرگانـاين موخـةدةرات    . كةصكي لثوةردةگرتن

ئاســـوودةتر لـــة جـــاران كاســـيب خؤيـــان ئـــةكردو خةصـــكيان لـــةو بـــةآل 
 .وثرانكةرةوة ئةتالند ماص

اب بة ماشيين جؤراوجـؤر  وپثوةندي هيواي ت هةندثك لة لؤمپةنةكاين دةست
و چةكيان ئةبرد بؤ شارة  و تةنانةت لة سةر سنوورةوة مةشروب لة مةريوان

 .دةراتيـان ئـةهثناوة   موخـه  لةگـةص خؤيـان   و لةو سـةرةوة  گةورةكاين ئثران
تـري رژميـةوة    جاروباريش كة ئةنـداماين ئـةو بانـدة لـة اليـةن دةزگاكـاين      

و خثـرا ئـازادي    ئـةدان   لـة قةصـةمي  ئةگريان هيوا بة هاوكاري ئيتالعـايت سـپا   
 . و نةيئةهثشت گرفتيان بؤ ساز ببث ئةكردن

كـان، كاروانـةكاين هيـوا جاروبـار بـةم       ثذ وثذاي كةصك وةرگرتن لة قاچاخة
ناو بازديدةكاين نريو تيمثك وةك پثشذةو ئةچووة : ئةكران شثوةيةش بةذث

و بازديدةكةيان  دانو بةصگةي مةئمورييت ئيتالعايت سپايان نيشان ئة ئينتيزامي
ئةكرد تا كاروانةكـةي خؤيـان بـذوات پاشـان بازيدةكـةيان       بة ئينتيزامي چؤص

و ئـةچوون بـؤ بازديـدثكي ديكـةي نـاو ذثگـة تـا پةذاندنـةوةي          ئةهثشـت  جث
   .بارةكةو گةياندين بة شوثين مةبةست

 

 
 وبذ قاچاخ، تاآلن، كوشت

  زجنريةكجار سيستماتيك  كي يةشثوازث  بة  وة ية كة ي باندة رثگة  لة هيواي تاب
  ناشـريين  بـة مةبةسـيت   دا جنـام دة  و تريؤريسيت ئـة  مرؤيي دژة ثكيي وة كردة

متمانةيي لة ناو دانيشتوانيدا لـة   و بث و چاندين ترس ريوان يت مة كردين رواصة
و  يگةر شرية عةبذةوپثداين و  قام رشة ذوشؤذي سة و شة وة نانة ئاژاوة رثگةي

ة سةردانةكةي خامنةيي بـؤ كوردسـتاندا ئـةوة بـوو بـة تونـدي       ل :تايفةچثيت
و وةهايب، ئةمـةيش لـة عـوريف كؤمـاري      هثرشي كردة سةر تاقمي سةلةيف
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ماوةيـةكي  . و كؤكردنةوةيان ئيسالميدا واتة جةوازو دةستوور بؤ پةالماردان
يي چةندين كةس سـةر بـة رةوتـة جياجياكـاين      كةم دواي چوونةوةي خامنه

باندةكةي هيـوايش بـة   . و راپثچي بةندخيانةكان كران سي گريانئيسالمي سيا
سنةيشدا   و لة وةرگرتن لةم هةلة چةند سةلةفييةكيان لة مةريوان كوشت كةصك

ــا     ــرد ت ــةيت نةقشــبةنديان تريؤرك ــة تةريق ــك ل ــةناوبانگي نزي ــةالي ب دوو م
وابگةيةنن ئةو كارة سـةلةفييةكان كردوويانـةو بيانوويـةك بثـت بـؤ زةبـرو       

ناو خةصكيشدا ئـةو دووبةرةكيـة     و لة گي زؤرتر لة سةر ئيسالمي سياسيزةن
و ئوسووصيةكان زةقتر ببثتةوةو قسةي ئةوةيش لة  لةمثژينةي نثوان تةسةوف
ديكة سةر بة هةر دوو ال لة ليسيت تريؤري هيوادا   ئاراداية كة چةندين كةسي
 .و خؤي گريا بوون بةآلم فريانةكةوت

يـان   پثنجـوثن   ر سنووري سة  س لة يان كة دة  ركردين سة ستبة دةو  دان گرت بة
  ي كـاين سـپاو ئيـدارة    ذثكردنيان بـؤ بنكـة   و بة داريوان ي مة ناوچة  گشيت لة  بة
  كوردسـتانيية   حيزبة  يت لة ندامة و ئة اوكاريه  ماي بنة بيانووي بث  عات بةالئيت

بـؤ  بـوو كـة     تـاب  هيـواي ي  ارانـة كرد  و ةلـ تـر    يـةكثكي  ؛رثـژمي   كـاين  رة دژبة
 .ينواند يت بثگانة دة و خؤشخزمة كوردبوون ملاندين زؤصة سة

المي كـوذي  ةقةتصـي سـريوان سـ     زياتر لة دة ساص لةوةوپثش لـة مةسـةلةي  
د مامؤستاي قوتاخبانةدا كة بة دةسيت باسييت كـوذي زاهيـدي   ومةمحو شثخ

سـعاديت   كـوژرا، ئةجمـةد   وختـار شاسـواري كـوذي ئةمحـةد    و م مةال قازيي
كوذي مةالسةعيدي مزگةويت دارولئيحسان بة پثشنياري هيوا تاب قةتصةكةي 

ئةو داماوة زؤر دواتر زاين كة بنةماصةي زاهيدي مةال . گرتبوة ئةستؤي خؤي
و خثصي شاسواري پارةيان بة هيوا داوة كـة كوذةكانيـان لـةو فةرتةنـة      قازي

لـة هيـوا وةرگرتبـووو    هـةزار متـةين   ۲۰۰و ئةجمةد لة سةرةتاوة  دةرباز بن
بةهيوابوو كة ئةگةر ئةو قةتصة بة گةردن بگرث، تةنيا چةند رؤژثك لة زينـدانا  
مبثنثتةوةو هيوا تاب بيهثنثتةدةرو تةنانةت لة سپايشا داميةزرثنث، هةر بؤيـة  

حيمي كـوذي رةزا كةچةصـي سـةروماص    ةميان رةو موختار هةروةها پ باسيت
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و  مانـگ زينـدان كـران   ۸اكوژرا هةر يةكةو رانندةي ئةو پةيكانةي سريواين تي
 .بؤ دةرچوو ي»قصاص«ئة بوون لة حاصثكدا ئةجمةد حوكمي ةبرةپاشان ت

و  سـةالح كـةرمييان دؤسـت   (حاجي ساصحي بةيةصة بؤ ئةوةي كـة كوذةكـةي   
 ۵۰نةكــةوثت  و چيتــر رژمي دواي دةربــاز بكــات) هاوگومــانلثكراوي بةخــةالص

اوةيـةكي كـةم دواي ئـةوةي هيـوا پارةكـة      ملوثن متةن باج بة هيوا ئـةدآت، م 
و بةصثن ئةدات بة حاجي ساصح كة كاري كوذةكةيي چاك كردووةو  وةرئةگرث

مةريوان؛ لة رثگةي ئةندامثكي باندةكةيةوة لـة سـنوور     ئةتوانث بگةذثتةوة بؤ
و لـة ئاكامـدا ژنربايـةكي     و ئةچث بـؤ كوشـتين   قةرارثك لةگةص سةالح دائةنثت

كوژرثن بـةآلم سـةالح دةربـاز    و ئة ي پثنجوثين بةرئةكةونو هاوآلتيةك سةالح
 ئةبثت

) ملوثن متةن ۴۰(يان ئةم دواييانة كة كاتثك ئةو باندة سؤسةي هةندثك پارة 
رادي خةصـكي جوجةسـازي ئةكـةن لـة     وختيار مـ ةالي قاچاخچي مةشروب بـ 

ميــد داباشــيةوة كــة دؤســيت بــةختيارة بــة فــذوفثص ئيستةيشــنة  ةرثگــةي ح
ناوذثگـا    ميد لـة ةو وائةگةيةنن كة گواية ح ئةدةن ةكةي حةميدي پثئامبوالنسي

  دةسـتبةجث لـة  . كـردين  ماوةتةوةو ماشينثكي خراپ بووةو بچث بؤ بوكسيل
ــةن   ــتذثژي لثئةك ــدا دةس ــةذةكي ترميناص ــثوةيةكي   .  گ ــة ش ــةدا ب ــةم تةقةي ل

چاوةذواننةكراوو سةرةذاي بريين قووصي، بةختيار زيندوو ئةمثنثتةوة بـةآلم  
قســةي ئــةوةيش لــة ئــارادا هةيــة كــة داواي . وپةلةكــةي ئــةدزن ارةو كــةلپــ

هاوكاريان لة ناوبراو كردوةو بةآلم ئةو ملي پيانةكردووة بؤية هـةم تاآلنيـان   
 .كردوةو هةم هةوصيانداوة بيكوژن

 سـيت  دة و گرتنـة  كـردن  قـؤرخ ، يت سـنوور  سـابة  اتوچؤو كـة هكؤنترؤصكردين 
  وارة ئاسـة  هـا تـاآلين  ةرو ، هـة شروب مة و ك چةي  اوردةهيت  سابة و كة قاچاخ
تـر لـة ئاماجنـةكاين     ن؛ يـةكثكي اسداراپاي پسو  خؤيانبؤ     ناوچةكاين دثرينة

                                                 
    هةر بةم بؤنةيةوة حاجي ساصح يةك لةو كةسانة بوو كة دواي گرياين هيوا شكايت لثكردو لـة نـاو

ئةكرد، ماصي ئةحا نةجاذيش كة بؤ پاراستين سةرمايةكةيان نزيكيـان لةگـةص هيـوادا     خةصكيشدا زةمي
 .فرؤشت و شةذيان پث ردةكانيانةوة هةصيانكوتاية سةريو باديگا هةبوو، دوو جار بة خؤيان



- ٥٩ - 
 

نـدن   سـة  ، باج  كة ناوچة  ر كاسبكاراين سة نة كرد ثرش ه ئةوان بة. ئةوباندة بوو
جـار   ثنـد  ةت هـ  نانـة  و تـة  كانيان ، سوتاندين ماشينة ل ةپلو لثيان، تاآلنكردين كة

ين  خـاوة   نا، خودي هيوا ئيسـتة  وة كي زؤريان پثكة ية و پارة پوص كوشتنيشيان
كـاين   سـيت سـيخوذة   دة يـان وابـة   زؤربـة   كـة  ،و ماشـينة  و مـاص  يان دوكان دة

لـة دةمودةسـيت   ئةيشـوترث    .ن خـة  ذئـة  گـة  ي بـؤ وة  كـة  رماية و سة وة خؤية
 ٣و هـي ژنةكةيشـي    متةن لياردمي ٦نزيك بة  خؤي گريانيدا حسابة بانكيةكةي

 .بةسةرداگرياوه انبة حوكمي دادگا دةستي  ي تثدابوو كةميليارد
 
 

 و باشوور پثنجوثنكلكي 
تـؤذو    كؤماري ئيسالمي بة بيانووي پاراستين ئـةمين دةرةكييـةوة چةنـدين   

رژمي بـة  . سيخوذي لة هةرمثي كوردسـتاندا پثكهثنـاوة  -رايةصةي تريؤريسيت
 ۱۹۹۱تاقمثك لةو ئاوارة باشووريانةي دواي راپـةذيين  ) ۱: ورگرتن لةكةصك 

بازرگانييان بؤ -بة هؤي مانةوةيان لةم ديو يان هاتوچؤي بةردةوآمي عاتيفي
ئيسالمي سياسـي باشـوور   ) ۲رؤژهةآليت كوردستان، بوون بة جاشي ئثران 

ــةي دام       ــة رثگ ــده؛ ل ــة قاعي ــةر ب ــاري س ــاقمي ئةنس ــةت ت ــا  بةتايب و دةزگ
قــةرارگا رةمــةزان، كونســولگةري، حســةينيةو كاناصــة بــةناو : مسيــةكاينرة

و  بازرگانيــةكاين لــة خــاكي هــةرمثي كوردســتاندا ئــةو رايةآلنــة رثكــدةخات
ئـةم تؤذانـةي كؤمـاري ئيسـالمي رؤصـثكي گرينگيـان       . سةرپةرشتيان ئةكات

شــةذةكاين نــاوخؤي ســةرجةم هثــزة كورديــةكاين باشــووردا، : بينيــوه لــة
و بآلوكردنــةوةي  ئةنــدامي حيزبــةكاين رؤژهــةآلت ۳۰۰يــك بــة تــريؤري نز

ــدا  ــة كوردســتاين عرياق ــة   هــةروةها شــوثن. موخــةدةرات ل ــةو رايةص پثــي ئ
ماري ئيسالمي لة چةندين رووداوي تةقينـةوة لـة   ؤو ئيذهابيانةي ك سيخوذي
و عرياقدا ديارو ئاشـكراية، جيـا لةمانـةيش دوو ئامـاجني ديكـةي       كوردستان

ــي  ــةمين دةرةك ــة   ئ ــالمي وات ــاري ئيس ــاودثريكردين مجوجو: كؤم ــي وچ ص
 و كؤكردنةوةي زانيـاري سـةبارةت بـة هثزةكـاين     ئوپوزوسيؤنة كورديةكان
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هةر بة هؤي ئةو رايةآلنةوة مسـؤگةر  ) مارثنـز(ئةمريكاو پاسةواناين سنوور
 .ئةبث

دا وثـذاي  )دةضةري پثنجوثن(هاوسنووري مةريوان لةگةص هةرمثي كوردستان
و ئابوورييـةكاين بـؤ خةصـكي هـةر دوو ال، بووةتـة       ؤمةآليـةيت دةستكةوتة ك

مـاري ئيسـالمي   ؤدةروازةيةكي سةرةكيش بؤ تةشةنةكردين هةمةاليةنةي ك
 .راقداثلة كوردستاين ع

كلكـي  لة درثژةي سياسةتةكاين تريؤريزمي نثودةوصةيت كؤماري ئيسالميدا، 
 ي ناوچـة   لـة  ثكي سـيخوذي ذهيوا تابيش درثژ بووةوةو گةيشته ئةوديوو تؤ

: ثويستيشـدا بـؤ  پ  كـايت   لـة  وسنوور و كؤنترؤصكردين چاودثريبؤ  داپثنجوثن
  و لـة  رمثي كوردسـتان  هة  لة  ي تريؤريسيت وة ئةجنامداين كردة و ئامادةكاري

 .ر ئؤپؤزؤسيوين كوردي ئثراندا، پثكهثنا مبة هة
ئـةجنام داوة  لةو گانگستةرانةي هيوا تاب كة لة ناوچةي پثنجوثندا چاالكيـان  

 :م كةسانةي خوارةوةئة ئاماژة بكةين بة رثكئة
لـة  (كةرميي حسةين چؤلةكة يان كـةرميي ئـةمني ئـازةر خةصـكي گـؤخآلن       -

تاوانبــارة بــة كوشــتين هــةر دوو پثشــمةرگةكةي يةكيــةيت ) ناوچــةي شــلثر
ناوبراو لةم دواييانـةدا لـة نزيـك گونـدي     . و مةجي كاكةوآلي نث شؤذشگثذان
 .ز كوژراكاوملةي سةق

حةمةي حسةين بةگ خةصكي گوندي سياگوثزي پثنجوثنةو لة زؤربةي كارة  -
ــتين      ــووة وةك كوش ــيت ب ــدا دةس ــةي پثنجوثن ــتيةكاين ناوچ  ۱۰تريؤريس

ئـةم تريؤريسـتة لـة بانـة     . و سـياگوثز  خـان  پاسةواين سةر سنوور لة كـاين 
 .كوژرا

ا كـة پسـپؤذي   كةسثكي ديكةي ئةندامي باندةكةي هيوا لة ناوچةي پثنجوثند -
زادة  و بة دةسيت راسيت هيوا ئةژمثردرا بة نـاو حسـةيين رةسـوص    تةقةمةين

 .رثژكراوي لة كايت چاندندا پيا تةقيةوةو كوشيت  بؤمبثكي مني
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م ةرةود كـ ومحةد مـ ةمـ ةپياوكوژثكي ديكةي هيوا تاب لةوديو بة نـاوي حم  -
و  يخوذيو ئةجنامـداين كـارة سـ    خةصكي عثزةتاواي پثنجوثنةو لة رثكخسـنت 

 .و تاقمي ئةنساردا رؤصثكي بةرچاو ئةبينث تريؤريستيةكآين كؤماري ئيسالمي
و موخـةدةرات ناوبـةناويش    باندةكةي هيوا وثذاي مامةصةي مةشروب، چـةك 

زؤر جار بة . لةگةص كةسانثكي بة روخسارو لةهجةدا خةصكي ئةوديو ئةبينران
بــووين  خــراپ كرماشــاندا لــة كــايت_بــووس لــة قاچاخــةذثي مــةريوان مــيين

ماشينةكة يان فثنك كردنةوةيدا خةصكي ئاسايي ئةم تاقمة كةسانةيان ديوه كة 
ــةنج ــةموويان گ ــوون ه ــي ئيســالمي  و ريشــن ب ــة ه  ةيو نوثژخوثندنيشــيان ل

بؤية گوماين ئةوةيان لة سةرة بـؤ راهثنـاين نيزامـي بـة     . كان چووةراديكاصة
ؤ پادگانةكاين سـپا لـة   مةبةسيت ئةجنامداين كردةوةي تريؤريسيت برابثنت ب

 .دةرةوةي مةريوان
 
 

 كاركردن لةگةص مييت توركي

  يشـتة  و گـة  ذي پـة  و سپا تثـدة  ريوان مة  كاين هيوا تاب لة كاريية نة سنووري گة
و  بــؤ كوشــنت  يت مــييت توركيــة منيــة زگــاي ئــة ص دة گــة ي هاوكــاري لــة رادة
پةيوةندييـةش لـة رثگـةي     ئـةم . و پـژاك  كة كة ريالكاين پة داين گة وة ستة دة بة

اين سپاي ئورميةوة سـازكرا كـة دواي گـرياين هيـوا سـةرهةنگثكي      سبةرپر
. سپاي ئورميةش بة تؤمةيت هاوكاري لةگةص باندةكةي هيوادا دةسبةسةركرا

و  شـفرؤش  لـة   ر لـة  ؛ هة كة من نيشانداين ناوچة بة مةبةسيت زياتر نائةناوبراو 
ــادي شــارة ــة  موعت ــة ورة گ ــرة  وة كــاين ئثران ــا   بگ ــةو ت ــاجرو بازرگائ ــةت  ن

و  ئـة  هاوآلتياينت  نانة و تة ريوان مة  اتبوون بؤه  صة بؤ مامة  كة انةيكورد يرة غة
ثك شـن  ر چـة  هـة   و گريابـوون يـان بـة    زاندبوو ت سنووريان بة مؤصة بث  ديو كة

و فيلمي  و وثنة كردن رئة بة ژاكي لةپرگي  وبة ؛ جلةوةي كة داوي باندة   وتبوونة كة
آليت  و خـة  ارةپـ و   يـي كوشـتوين   PKK نرخـي   جنـام بـة   رة و سـة  صگرتون هة لث

وپثوةنـدةكاين   لة ماصي يةكثك لة دةست.  رگرتوة و ميت وة واواك  ي لة دووبلة
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ــان دةســت جــل   ــة ســنةدآ دةي ــدة ل ــةو بان ــژاك   ئ ــازة دووراوي پ ــةرگي ت وب
ئيستا ناوبةناو دواي  .بةسةرداگريا كة بؤ ئةم مةبةستة ئامادةكرابوون دةسيت

 چةنـدين كـةس  ئيعترافةكاين ئةنداماين گرياوي ئـةو بانـدة، دادگـا بنةماصـةي     
كة كةسةكةيان لة اليـةن هيـوا تابـةوة     كردؤتةوةئاگادار  يبثسةروشوثنكراو

رثكـوثيكي    ثشـتا بـة  ه  م قوربانييانـة  ژماري ئـة  و هة ناونيشان ، بةآلمكوژراوة
ايدة نوقرةيية كة سـث كةسـي تثـدابووو لـة بـةر      بؤ منوونة ئةو پر . زانراوة نة

بـة جةرسـةقيل   ذثـژو خثرانـا ماشـينةكةيان     ئاوايي كاصـدا دايانـة بـةر دةسـت    
، هـةر نـةزانرا كثـي تثـدا     پادگاين تيپي دووي سـپا لـة ناوشـار   گواستةوة بؤ 

بـة  يـان پةيكانةكـةي بـةر بثلـوو كـة      . بووةو جةنازةيان چي بةسةرداهاتووة
يان ئةو دوو تةرمةي كة شةوثك . ان چارةنووس چووم بة ههچوار كةسةوة 

لة خانةباخثكي بـةر ئـاوايي سةصةسـيدا هـةر خؤيـان داياننـابووو بـؤ سـبةي         
ئةوترث لة مةيدان تريةكةي پايةگاي بةيةصةو لة بـاخثكي  .  هاتبوون بردبوويان
ــكةجان  ــوان كةص ــة دواي      نث ــةبووة ك ــؤذي بةكؤمةصــيان ه ــدا گ و ولةژثريش
اندة لة زينداندا تا ئيستة چةند جارثك دادسةراي نيزامي سنة دانپثداناين ئةو ب

 .يان كردووة بؤ دةرهثناين جةنازة سةرداين ئةو گؤذانه
 
 

 ة ناسراوةكانيقورباني
ئةمريكية   وةرزشوانة_ئةو سث هاوآلتية رؤژنامةنووس ٨/٥/١٣٨٨رؤژي 

هاتبونـة   كـةژواين و شـثن بـائثر كـة بـؤ      سارا شرؤد، جاشوا فاتـال : واته
 دواتر و لة اليةن هيواوه رادةسيت وةزارةيت ئيتالعات  كوردستاين عرياق
ئةگةرچي ئثران ئةصثت ئةم سث كةسـةي بـة تـاواين    . زينداين ئةوين كران

وة، و سـيخوذييةوة لـة خـاكي خؤيـدا دةستبةسـةر كـردو       سنووربةزاندن
ي ئةمريكي ئاشكراي كرد كة ئةوان  Nationبةآلم لثكؤصينةوةكاين گؤضاري 

خــاكي كوردســتاين نــاو و لــة  مــةريوان_چيايــةكي ناوچــةي پثنجــوثن لــة
ر لة اليةن هثزةكاين ئثرانـةوة تةقـةيان لثكـراوةو    و نزيك بة سنوو عرياق
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ــرياون ــاين پاســگاي دزصيشــةوة    .پاشــان گ ــة زاري ســةربازو كادرةك ل
خةياراندا بةآلم لة رووكاري ئـةوديودا   اوة كة ئةم كةسانة لة كاينثندردرك

و بؤ سـبةينث تـةحويلي هيـواي     شةوي يةكةم لةو پاسگاية بوونو  گرياون
 .تاب دراون

 
 :ئةوةي كة بؤ خةصكي ناوچةي مةريوان سةملاوةو هيچ گومانثكي تثدا نية

دا يشـ كـة لـة زةمـاين شا    هيواو بـاوكي واتـة ئـةوآلخاين ولـةژثر    خودي 
 :دةستيان سوورة بة خوثين ئةم كةسانة ساواكي بووة

دي تازيــك خةصــكي ولــةژثر رونــاكبريي مــةال ئةســعة: شــةهيدان -
چاالكاين كؤمةصـة، حـاجي حةسـةين قـادري       شؤذشگثذو يةك لة

كةســــايةيت  حةســــةنة خؤشــــثيةنگيجــــةيي ناســــراو بــــة 
بنةماصـــةي هيـــوا تـــاب تاوانبـــاري ســـةرةكي . نيشـــتمانپةروةر

 .ي ئةم دوو كةسةن)۲۷/۹/۱۳۶۱(دان هةتا ئيعدام بةگرت
ئةنـدامي   ةي عةبـة مريـةم  حةمحتي ناسراو بة ةد فةمةحمشةهيد  -

و هةصســوذاوي كؤمةصــة ساصــي  ئــةوكايت شــؤراي ئــآوايي ولــةژثر
ئةگةري . هيد كراوة كة راستةوخؤ لة اليةن هيوا تابةوة شه ۱۳۶۶

ئةوة هةية كة هيوا وةك تؤصة سةندنةوةيةكي شةخسي لة كؤمةصة 
حةمـةي بـراي   ئةم كةسةي كوشتبث چونكوو ساصـثك بةرلـةوةتر   

مةصةوة بة نرخي پاسدار كـوژرا، بـةآلم وثـدةچث    هيوا لة اليةن كؤ
كة حةمـةي تـاب بـة شـثوةي هنـثين لةگـةص حيـزيب دميوكراتـدا         

نـاو سـپادا     حدكا لة ئةنداميواية وةكوو   زؤر كةس پثييان.  بووبث
و دةواو  كاري باشي ئةجنام داوةو وثذاي يارمةتيداين لوجستيكي

 ووة دةرمان چةندين پثشمةرگةيشي لة مةرگ رزگار كرد
   ةرميـ  كـة   دي محة ئةناسراو به  ادريند  محة ئة هيد پثشمةرگةي شه -

خــؤي   كــة لــة حــةفتاكانا بــة دةسيســةي هيــوا ردؤش ســة  ي قالــة
تةحويلي سپا دايةوةو بةصـثين پثـدرابوو كـة دواي چةنـد رؤژثـك      
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ئةوان هثندة دةسخةذؤي هيوا ببـوون كـة تةنانـةت      ئازاد ئةكرثت
بةآلم خثرانـا   و سةيرانثكي بؤ رثئةخةن، بزنثك بؤ هيوا سةرئةبذن

 .ئيعداميان كرد
 

و  بثسةروشـوثن بـوون   هةروةها شيمانة ئةكرثت هيوا تاب پةيوةنـدي بـة  
بووبـث  و حةفتاكانـدا   لـة شةسـتةكان   ةوةچةندين كةسي ديكةيشئيعدامي 

مانةوةي كؤماري ئيسـالمي لـة سـةر كورسـي دةسـةآلتدا       بة هؤي بةآلم
كةسانةوة هثشـتا   وو نةماين ئة بة مةرگ وبراوناپةيوةندي  چةندو چؤين

ئـةم   بـة نيسـبةت  ئـةژمارةدا   لـة نـاو ئـةو تاقمـة بـث     . بة باشي نـةزانراوه 
 :لة سةر هيوا تاب هةية زؤرترين گومان خوارةوةكةسانةي 

 ينســوور مــةناســراو بــه    دي محــة نســوور ئــة  مــةشــةهيد  -
 :ئيعـدام  مانـگ،  ١٤ماوةي   زينداين سياسي بؤ ي نثگ زابة ذة مة حة

 ١٣٧١بةهاري 
كةسـايةيت سياسـي خةصـكي     مةال حمةمةدي جةوانـذودي   شةهيد -

  ۲۲/۱/۱۳۷۲: دانةوةي تةرمةكةي ۱۸/۱۱/۱۳۷۱: دةرةتفث گريان
ــوثن  - ــمةرگةي بثسةروش ــ پثش ــ ةحس ــ ني ــه    روازة ةپ ــراو ب ناس

: دةستگري بوون لة دةرگريييةكدا لـة ئـاوايي نـث    نث يني ةحسال ةم
و نيشانداين گؤذثك لة سنةدا بـة   پةيلو دانةوةي كةل ١٣/٣/١٣٧٢

 ٢٠/٣/١٣٧٤: بنةماصةكةي
موختـاري  ناسـراو بـه    موختار نـوري  پثشمةرگةي بثسةروشوثن -

 ۱۶/۷/۱۳۷۴: گريانحةمةلرية 
 

رةشـةكوژييةكاين بانـدة    لـة وة ئةم ليسـتةي خـوارة  زؤربةي تاوانةكاين 
 ةبـوو  سـپا  عةمةليايتهةندثكيشيان راستةوخؤ ةي هيوايةو ةكيستيتريؤر

ئــةو جــةالدة  قوربانيــةكاينهــةموو بــةآلم  .بــةآلم بــة دةســتووري هيــوا
 بثجگـة لةمانـة   بـة دصـنياييةوة   و هثشـتا بـة تـةواوي نـةزانراوة     خؤفرؤشة
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صـك   ي خـة  بـؤ زؤربـة   پثشـتر  ئةم زانياريانة يـان . نهة ديكةيش كةساين
ي  نـة  شـة  تـة   وة كانـة  وخانـة گرتو  لـة  دا يـة  م مـاوة  لةبوون يان ثندراو مل سة

 كردوة
 

كوشتين ياخي هةصهاتوو مةجيد ئةمسايي خةصكي نـث ناسـراو بـة     -
سـةقزدا كاتثـك كـة    -لة رثگةي مةريوان ١٢/٥/١٣٨٤  مةجي ئةوآل

 .پثشذةوي بارة مةشروبثك بوو لة سةرشيوةوة بؤ سةقز
 

ــ - ــردين ةهيش ــازةركيشد ك  حمةمةدســابري ســتاريو  حســةين ئ
 ٧/٤/١٣٨٥  شـةوي كوردسـتان   يةكيةيت شؤذشگثذاين  اينندام ئة
ــة ــة دةمانچــةي بثــدةنگ   ل ــة  كــايت خــةودا ب ــاو شــارؤچكةل   ي ن

  .پثنجوثندا
 

شةهيد كردين گريالي پژاك لةتيفة سآلمةت خةصكي ورمث ناسراو  -
و سـةرنژماردا لـة    لـة نثـوان كـاص    لة دةرگريييةك زيالن پةپولةبة 

ــي  ۱۰/۴/۱۳۸۵رؤژي  ــةدا دوو جاشـ ــةو دةرگرييـ ــيغةيي  لـ ش سـ
 .تياچوون

 
  نـة  سة حة كوذي  ستووم ختيار دة بة هةصهاتوو كاسبكاريتين كوش -

  كـردن لـة   قـة  يت تـة  تؤمـة   بـة  صال  خة بة  ناسراو بة  صة ية ي بة رزة گة
 ذؤي  نيــوة نــاوبراو. وآلوا ســگاي ئينتيزامــي تثژتثــژو ســة   پا
وريــا كـراو   ي لـث  قـة  ريوانـدا تـة   ر دادگـاي مـة   بـة   لـة   ٢٠/١/١٣٨٦

                                                 
  بنةماصةي ناوبراو كة تا رادةيةك لة ناو حكومةتدا دةستذؤيشتوون كوشتنةكةيان خستة پثي نريوي

ملـوثن متـةن    ۳۶ئينتيزامي كه ئةوانيش هةمان شـةو لـة كاسـبكاران تةقـةيان كردبـوو، سـةرةجنام       
 .ديةيان وةرگرت

 ة هاوذثيـةكي بـةختيار بـة نـاوي لوقمـان ئةمحـةدي خةصـكي كـؤليژ ئيسـتة لـة           هةر بةم بيانووةو
 .زيندانداية
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ختيـار   بـة  ئـامؤزاي   رزة گة  محانة ومساين رةكوذي ع ديان مة حمة
جـث گيـاين    سـتبة  دة يـدا بـوو   كـة  نـاو ماشـينة    وت لـة  رثكـة   بة  كة
دا  ي سـنة  خؤشـخانة  نـة   رؤژ دواتر لة ند چةختياريش  بة داست دة لة

 .گياين سپارد
 

خايــةمي مزگــةويت (كــوذي عــارف ئةبوبــةكر دثهوةنــدكوشــتين  -
كـةمايل خولـة خـةياص     او بـة ناسر و كةمال مةمحودي)گوزةرةكة

ئةم كةسانة لة سـةقزةوة بـةو    ٢٧/٥/١٣٨٦شةوي  وةيسةخةصكي 
ئةوراقةي كة هةر ئةو رؤژة سةندبوويان  ماشينة ئيستةيشنة نامة

لة گةذانةوةياندا بؤ مـةريوان لـة بـةر پادگانـةوة پژؤيـةكي رةش      
و  دا لـة بـةردةميانا ئةوثسـث   دو لـة مةيـداين جهـا    دوايان ئةكةوث

ــتذثژ  ئةياندا ــةر دةس ــة ب ــةمال   . ت ــةكرو ك ــةم رووداوةدا ئةبوب ل
ــةدةن  ــة دةســت ئ ــان ل و سةرنشــيين ســثهةمي  دةســبةجث گياني

دواتـريش  . بـث برينثكـي ئـةوتؤ سـةالمةت مايـةوة       بة **ماشينةكة
و بآلضؤكي پژاك ئةخةنة ناو مآشـينةكةو ناويـان    هةندث تةقةمةين

ر عومسـان  جاش پاسداكاتث كة رؤژ ئةبثتةوة هيواو . نان پةكةكة
ئـةچن   جةهاين كة ئةويش پياوكوژثكي ديكةي رژمية لة مةريوان،

و نابث لة  ئثمة كوشتومانن: وكاريان ئةصثن و بة كةس بؤ بيمارستان
ئةوان نةوةسـتاين ماشـينةكةيان لـة    . هيچ شوثنثك باسيان بكةن

و ئةصـثن كـة    وآلمي ئيسيت پژؤكةدا بة دةليلي ئةو كارةيان دائةنثن
لـة  (ر لثيان مةشكوك بووين، بؤية تةقةمان لثكردننةوةستان زيات
 ..)و پاشان تايةي ماشينةكةو پثشا هةوايي

                                                 
  ٣٦دواتر بنةماصةي وريا حمةمةديان دواي هاتوچوويةكي زؤرو ئةم ئيدارةو ئةو ئيدارة كردن بذي 

 .مليؤن متةنيان بؤ ديةي كوذةكةيان وةرگرت
ي ئةو ماوةيةي دوايان كةوتبوو داواي ئةو پژؤ بة درثژاي :ئاواي ئةگثذثتةوة مةمحودي ناسر **

و بةصكوو قةسةنكوشت  و بة بث تةقةي هةوايي هيچ ئاگاداركردنةوةيةك  و بث لثنةكردوون بوةسنت
 .بة چةشنثكيش كة هةموو فيشةكةكان بؤ ژوور كةمةر تةقثندرابوون ونيةتة بةر دةستذثژدا
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شةهيد كردين گريالي پژاك ئةيوب فةخري خةصكي ورمث ناسراو  -

لـة كةمينثكـدا لـة بـةر ئـاوايي توومتـةر رؤژي        چاالك جوانذؤبة 
سدارةكاين پاسگاي چنـارة  ئةم شةهيدة بة بكوژي پا ۱۰/۶/۱۳۸۶

و  راو بةوپةذي سوكايةتييةوة تةرمةكةيان بردة ناو ئـاوايي ناسثند
 .فيلمييان لثهةصگرت

 
كـة   نـاوبراو . سـامان  ناسـراو بـة   رپنـدار  ئـازه ئيـرباهيم  كوشتين  -

پةزةكـةي هـاتبوة    هاوآلتيةكي بؤكانيةو بؤ سةرداين برا شـرييين 
يـا  واآلو شـاري سـه    له قةناد يوان که واتهي  ي براکهاصم  لهمةريوان 

کـايت    لـه  ةذؤي نيـو ١٢:٤٥عـات   سـه  ٢٣/٦/١٣٨٦ رؤژي كهئةبث 
  ، کههيواي تاب کاين نده وپثوه ست ده  لهتاحي  ناخنواردندا، ماجد فه

 :ئةصــثو  ئــةكا بــؤ فــوين لــه تــه ئــةبثناســراويان  اســامان ةصگــ لــه
  ويسـتم بـه  پثو   ت خـراپ بـووه   ي براکـه اصـ نزيـک م   م لـه  که نهشيما

و  ئـه و تيـداين ماجـد   سيت يارمـه  به مه  به يشسامان.  يه يت هه يارمه
  تهدثت اصم  هوان، لهال ديم ناوي که  به  بووه ةص ماجداگ ي وا له سه که
 بـةآلم . پثناچـث م زؤرو  وه هةذمثگ ستا دهثئ :ئثژثي  براکه  رو به ده

نووسـي هـيچ    چـاره   لـه اص و تـا دوو سـ   وه هةذايـ گ هسامان ئيتـر نـ  
شـاري    ژمي لـه ر نيزاميراي  سهداد دا م دواييانه له. بوو نه اصثكو هه

سـيت   ده  بـه  كوذةكةيان  که ياند گهاي رناوبراو اصةيم بنه  به  وه سنه
و ئةتوانن بؤ شـكات سـةرداين سـنة     راوهوژهيوا تاب ک ي كه بانده
 .بكةن

 
  بـوو بـة   ي نـة  وة ر ئـة  بـة  لـة  گوايـة  ك يـة  رگة شمةپثكوشتين براي  -

ي كـوذي عـةيل خةصـكي    باسـام نـاوي حممـد     سيخوذي هيـوا بـة  
لــة بــةر ئــاوايي  ۶/۷/۱۳۸۶  حةمــةي ئةلــةالوثســان ناســراو بــة 
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شاياين باسه سپا لة سةرةتاوة تةرمةكةي نةدايـةوة بـة    ،بةيةصةدا
و خؤيان ناشتيان دواي ماوةيةك چةند جاشثكي خزميان  بنةماصةي

 .ةوةتةرمةكةيان هاورد
 

  حتــة ةقــ  بــة عــة: شــروب و مــة حــة سصــة كوشــتين قاچاخچيــاين ئــة -
ساصـح كـةرةمي كـوذي    و ) شة ذة ردة صكي بة اري خةهبدوآلي بة عة(

و  يـي  نـة  نـة   ساصـة  مـة  حـة  ناسـراو بـه  سةعي خةصكي شـثخةكوثرة  
 رؤژي و خةصـكي جوانـذؤ بـوو    زاواي عةبة قةحتة هاوذثيةكيان كة

  بــة ئــةم كوشــتنة .نگــدا لــة ر ئــاوايي گومــارة بــة  لــة ٢٤/٩/١٣٨٦
ريـك   ك شـة  وةكـة   بـووة  ص چـة  كـة   ةيـد هي موسليمي زا سيسة دة
  ك لـة  ي مؤمياييـة  صـة  بـؤ مامـة    و گوايـة  ناويـان   ي كردبووة خنة رة
ــة دة ــة ري ســة وروب ــزدا ئ ــة   .چــوون ق موســليم وةك پثشــذةو ب

پةيكانثكةوة ئةكةوثتة پثش پاترؤصةكةي عةبة قةحتةوةو ئـةيانبات  
  وة رايةد ش نةئةم سث كةسةي كاين رمة تة. بؤ ناو كةميين هيوا تاب

دا  صـة  يـة  ر ئـاوايي بـة   ي بـة  كة ترية يدان مة  و سپا لة كانيان ماصة بنة  بة
 .ناشتين

 
كوذي خولـة   ردوست ةشويك تةيوب ناوي  بةك  فيية لة سة كوشتين -

كـوذي   ند ةشكاوئةنوةر ئة :ي فاو ژنرباكة ريسةپصكي  ذكث خة ةپص هة
لـة   ٢٦/١٢/١٣٨٦ي  ئثـوارة  صكي نث يات خة يل خة ي سؤيف عة ةب عة
ئيتالعـات لـة   . كـي چوارباخـدا   ذة گـة   ذكث لـة  ةپص هة  ر ماصي خولة بة

ــةوة   ــةفزوثين پرثس ــةي تةل ــة   )PRESS TV(رثگ ــداين ب دوو زين

                                                 
 ةآلجث خةصكي درگاشثخان ناسـراو  بة پثي گثذانةوةي عةبدوآلي مةردؤخي كوذي مةال ئةمحةدي ق

و ناكةوثتـة   بـةآلم خـؤي دةربـاز ئـةكات      لةو تةقةيـةدا ئـةپثكرث   هاوذثيان بووةو  كةبة عةبة ئايشث 
شـاياين باسـة دواتـر    . هةندث كةسيش اليان واية ئةم عةبةية ئةواين بـة كوشـت داوة   .دةسيت سپا

 .ناوبراويش بة هةندثك دؤالرةوة لة سنة گريا
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و هــةژير ئيرباهيمــي هــةردووكيان  عمــارييناوةكــاين بــةختيار م
صكي مةريوان بة بكوژةكاين ئةم دوو كةسـة لـةقاوداو لـة نـاو      خه

و وايگةياند  ثداناياين بآلوكردةوةهةصپةذكثدا فيلمي دانپ ماصي خولة
لة رثگةي كؤمةصةوة ئةم كةسانةي بـؤ ئـةم     كة حكومةيت ئينگليس

 !كردووة  كوشتنة رةوانة
 

كة ئـافرةتثكي كؤصـبةر بـووو دؤالري     گةالوثژ پثنجوثينكوشتين  -
تاقمثكي بازاذي لة مةريوانةوة بؤ مةرز يـان پثچةوانـة ئـازوگوثز    

و بـة   پثـي هةصـئةگرث   شـوثن  و نثتهيوا كة بـةم شـتة ئـةزا   . ئةكرد
ــةيگرث ۸۰۰۰۰ ــثف    تدؤالرةوة ئ ــاوايي س ــك ئ ــؤ نزي ــةيبات ب  و ئ

ئـةكات  لةبةر وبـةرگي پثشـمةرگةي پـث    ةي جلژووروو دواي ئةو
و ناوي نا گريالي  و هةر لةوث ئةيكوژث ئةگرثت چةند وثنةيةكي لث

 .پژاك
 

فـرؤش خةصـكي    لـوكس  سةالحي شثخ حمةمـةوي كثلـوو  كوشتين  -
ناوبراو لة مةرزي بامشاخا خةريكي كةسابةت بووةو بة پثنجوثن 

و مامةصةوة سةرداين مةريواين ئةكردو لـة   هؤي خزماين خثزاين
و ماوةيـةكي   سةروشـوثن ئـةبث   دوايني سةردانيدا بؤ مةريوان بث

راي  سـه دادتـا رؤژثكيـان   . زؤر هيچ كـةس هةواصـثكي لثـي نابثـت    
ةن کـ ئة نـاوبراو  اصـةي م بنه داوا لة  بة تةلةفون  سنه  ژمي لهر نيزامي

بة وثنةو ناونيشاين تةواوي كوذةكةيانـةوة سـةرداين ئـةوث      كة
هيوا  ي كه باندهسيت  ده  به سةالح  پاشان پثيان راگةياندن كة. بكةن
  .بكةن و ئةتوانن شكايت لث راوهوژتاب ک

 
بـةگي شـثخةكوثرة    كـوذي حةسـةن   ئةسـعةد سصـثماين  كوشتين  -

لة ناو ماصةكةي خؤيـداو بـة بـةرچاوي    بثهداشتياري ئاوايي دةري 
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نــاوبراو خــؤي يــةكثك لــة  ۸/۳/۱۳۸۷خثزانةكةيانــةوة لــة رؤژي 
ــت ــاو      دةس ــة پثن ــدةچث ل ــووةو وث ــاب ب ــوا ت ــدةكاين هي وپثوةن

ةوة كوژرابثت، ئةگـةرچي  دةوامبووين پثوةندي هيواو ژنةكةيبةر
 . سپا واي بآلوكردةوة كة پژاك كوشتوويةيت

 
بـة  ر دلثـ   بـة  باصـي عـة  _   صـة  ي كؤمة ةرگ ثشمةپكردين سث  هيد شه -

 ذ ميـل بـامزة   جـة ، وآلوا سـة  صكي خة راميهيب بة شوعة   :ناوةكاين
ناسـراو   ؤ مريزاييئاسو   ي قةتةونصك خة جةميل خةياتناسراو بة 

  يـدة هماصـي موسـليمي زا    و لـة  سيسـة  دة  بـة  ۱۰/۳/۱۳۸۷صـؤ  هـه  به
، خـةيات  ميـل  جـة يت كؤين الشكي اوتةهو   ك دؤست وة  صدا كة چة كة

وآلوادا  ري ســة وروبـة  كـي دة  يــة ولـة  جـة   يـان لــة  وة ذانـة  دواي گـة 
  وة سـليم بوونـة   بـؤ تـة    جا رؤشـن نيـة  (!) ماصي ناوبراو  چووبوونة

بــةآلم موســليم لــة پثشــا  ســةردانثكي دؤســتانة؟يــان بــؤ   بــووة
. اتر تاقمةكةي هيـوا دثنثتـة سـةريان   و دو دةرماخنوارديان ئةكات

تنـــةوةي كؤمةصـــة ئـــةم تـــريؤرةي بـــة پيالنثكـــي رةويت يةكگر
 .دوژمنكارانة باسكرد

 
كـة لـه    ۱۰/۵/۱۳۸۷ ئثـوارةي  ر بثلوودا  بة  س لة كة چواركوشتين  -

واوي  تة  و شوناسيان بة ؤي كوشنته. ناو ماشينثكي پةيكاندا ئةبن
كـوذي   يـونس بادسـار  كثكيـان   يـة   نگـة  آلم رة وتـووة بـة   كة رنة دة
ري  گـة  ئـة   كة(راتچي دة موخة  ذگة وميين شة مة بدويل حاجي حة عة

ريالي پژاك  گة سث   ديكةواين و ئة  بثت) ؛رة سة يشي لةبوونموخبري 
مابون  تة شكيالتياندا بة ناو تة  ي يؤنس لة خنة هؤي رة  بة  بووبن كة

ي  آلم هثنابثتين بـؤ نـاو بؤسـة    و بة ئاوديويان بكات  وة سنوورة  لة
تةقةكـــة ماشـــينةكة بـــة جةرســـةقيل و دواي  دةســـبةجث .ســـپا
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  بة  وة دراية يان نةمكا ي هيچ رم تةئةگوثزنةوة بؤ ناو حةوشي سپا، 
 .ژاكپو ناونران  يان ماصة بنة

 
 يسـي  ةوئةسـعةد   كوشتين ئةندامثكي باندةكةي خـؤي بـة نـاوي     -

  ي نـاوبراو بـة   وة دواي ئـة مجنـة   صكي هـة  خة  يسة ج وة رة كوذي فة
  نثرثتـة  ئـة   شة ذة و هة زانث ئة داخؤيي  كة ژنةص  گة ندي هيوا لة يوة ةپ

ت بؤچـوونثكي الوازيـش    صبة ئة. تژرثكو ئة ۱۳۸۷اويينه، انري سة
ســث تــريؤري   بــة  وة نــدي نــاوبراوة يــوة ةپــؤي هــ  بــة  كــة  يــة هــة
   ! وة كوژرابثتةدا  يدانةهو شة ي ئة تؤصة  لة ، صة ي كؤمة كة رگة ثشمةپ

 
كــوذي عـةيل پيــزث خةصــكي رةشــةدث  كوشـتين ئومثــد ساصــحي   -

 ۱۴/۸/۱۳۸۷رؤژي  .لـة سـةوآلوادا   ئومثـدة چاوكـةوة  ناسراو بـة  
و  كة تةقـةي لثئةكـةن    پالكدا ئةبث ناوبراو لة ناو شلةخةجثيةكي بث

دواتر هةندثك بآلضؤكي پـژاك ئةخةنـة نـاو ماشـينةكةو     . ئةيكوژن
 .ئةميش ناونرا پژاك

 
ي  سـوية  تـة   خـؤي لـة   ي كـة  بانـدة ديكـةي  نـدامي   دوو ئة كوشتين -

ــدا ــة كــوذي فــة شيهــةوان دةيســ-١ :ناوخؤيي ــة ريــق ف ري  رمانب
 تاحيةفـ مني ئـة  -۲  يسـة  صـكي وة  خـة » بيمارسـتان «نشـيين   خانة

  بــة  ئةمينــة كــةرةناســراو بــة  ژثــر شــثيت ولــة  محانــة كــوذي رة
ــثوة ــة شـ ــاوي يـ ــة كـــي گومانـ ــة  و گوايـ ــ  بـ ــة ؤي وةهـ ذاين  رگـ

 ۱۳۸۷زي رمـاوة  ي سـة ۲۰ر  سـة   لة۱۹وي  شة !وة يانة كة ئؤتؤمبيلة
سـة نفـوزي    م دوو كـة  ئـة   هيـوا وايزانيـوة    وترثت كة ئة .تياچوون

  ي كـة  وة رلـة  و بـة  دي يـاين نـة   كـة  رمة تة ثكس كة )؟(!ن بوو  صة كؤمة
كـدا   يـة  وثنـة   لة . وة ريان شاردنيانة سة  بچنة بنةماصةكانيانت  نانة تة
ك  ري فيشـة  ةسـ   كـة   سوور ديـارة   مني گرياوة ئة  مؤبايل لة  بة  كة
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  يـة  و وثنـة  بـث لـة   سادوف ئة رگي تة ، مة اندووةو مثشكي پژ لثيداوة
 !رزتر بثتپزؤر ش

 
زانـا    ناوي  بة تر سثكي ي كارثزو كة كوردة  لية لوقماين عةكوشتين  -

ــكي پثنجــوثن شــة  خــة محــوود ســتار مــة ــة۲۳وي  ص ي ۲۴ر ســة  ل
لوقمـان  .  ورچـي قوصقوصـة   سـنووري كونـة    لـة  ۱۳۸۷زي  رماوة سة

،  صـة  يـة  حـي حـاجي ساصـحي بـة    ال ةاتوو سـ هص هة كاسبكاريژنرباي 
بـؤ   ي هيـوا تـاب   كـة  و تاقمـة  هصـ ال  خة اوگومانلثكراوي بةهو  دؤست

ك  وة  چالـة   بدولـة  و هيواي عة  وونچووبيي  صة ية ح بةال كوشتين سة
  وة روبةشـ  ي مـة  صة بيانووي مامة  وتنثكي بة ثكةپچاو سپاموخبريي 

و  اتهصـ  ح هـة ال ةدا سـ  كـة  قة تة  آلم لة بة  ووحدا سازكردبال ص سة گة لة
  بـة   وة درايـة  يـش نـة   م دوانـة  رمـي ئـة   تة. نبوو  ثوةو زانا پ لوقمان

 .ژاكپو ناونران  وكاريان س كة
 

صــكي  خــة راســيت لــةتيفنگــي پاســدار حــاجي  رهــة كوشــتين ســة -
 رمييةكـ  ئةمحـةد  نـاوي   بـة اسدارثكي ديكـة  پص  گة ران لة وة رة دة
نـدث   ر هـة  بـة  ي سياناودا لة رثگة  لة ٢٩/٢/١٣٨٨ر  مشية صكي چة خة

و  يت خزمايـة   تيفدا بوويان، هيوا سصي لة ص لة گة لة  ي كاري كة كثشة
ــةها ــة وكــاربوون ن ــر   ر رثگــة ســة  كــردو ل ي خــؤي اليــربد، دوات

 ثـي گثذانـةوةي  بـة پ  . وة ژاكـة پميين  ناو كة  وتبوونة ياند كة رايانگة
جــاش دلثــري حةمــة سصــثمان لةگةصــيانا ئــةبث كــة لــةو  _لؤمپــةن

ــةبث ــوا ئــةو   رووداوة دةربــاز ئ و هيچــي لثنايــةت، تاقمةكــةي هي
 .كةمينةيان سازدابوو

 
شـاري  ي  فا ئيمـام مجعـة   المستة كاين مة فيية لة سة  خزمة  كوشتين -

هـادي  : زاي ئـامؤ  ،عدي شـريزادي ةسـ : كوذة گـةورةي  ريوان؛ مة
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رمي ةكـ تريش بة ناوي  كةسثكيو   كوذي حةسةن كيكين  زاديشري
ــيپ كؤنـــة ــةوة ؤشـ ــثخ رةزاي بايـ ــوارةي رؤژي كـــوذي شـ  ئثـ

دواي ئةم رووداوة مةالمسةفا لة نوثژي  حةوتوويةك ۱۴/۴/۱۳۸۸
  يت نيشـتماين بـة   كيـة  زگـاي زانيـاري يـة    دةمجعةدا رايگةياند كة 

  ي كــوذةي زانيــار مــوراد  رثگــة  و لــة وة صــة اوكــاري كؤمــة ه
 ئيقبـاص   ناسـراو بـة    مجنة ي ئيقباصي حسةينة لةيلثي هة كة ساآلنة١٩
ئـةم   دلثـر   بـة  باصـي عـة  - صـة  كؤمـة  يت ناسـراوي  ساية كة يت ئني يت

لوقمـان   زانيار لةگـةص ةو بةو تؤمةتةيشةوة اوجنام د كوشتنةي ئة
سـاص   ۲۰كوذي عومساين حاجي لفتةي كةكصياوا تةمـةن  مورادي 
ــ گــرياون ــة زين ــةدا كاناصــي پــرثس   .داين ســنةدانو ل ــةم دواييان ل

دانپثدانانــةكاين ئــةم دوو كةســةي لــة نــاو ماصــي ئيمــام مجعــةدا  
 .بآلوكردةوة

 
كةمالـة  كـةمال خةصـكي ديوانـدةرة ناسـراو بـة       كاسبكاركوشتين  -

ئـةم دوو  . دا لـة بـةر ئـاوايي نـةچث    و هاوذثيةكي ديكـةي   كةچةص
ر دةسـتذثژو دواتـر بـة    كةسة لة پةيكانثكدا ئةبن كة ئةياندةنة بـة 

ــيان     ــپاو جةنازةكةيش ــؤ س ــةن ب ــينةكةيش ئةب ــةقيل ماش جةذس
 .نةدرايةوةو ناو نران پژاك

 
  واتـة   شاري سـنة   لة ١٣٨٨زاين  مة ي رة الكة ر دوو مة هة كوشتين -

 و هارانةكي بـ  ي شارة ئيمام مجعة) ٢٢/٦/٨٨( اين عايلهال بور مة
جليسـي   ري مـة  نوثنـة  ) ٢٧/٦/٨٨( دي شثخولئيسـالم  مـة  ال حمـة  مة

ي كــة  وة ري ئــة گــة ئــةدوو هؤكــار بــؤ ئــةوةي كــة . گــان خــوبرة
ــة     ــريتني ل ــت ب ــةجنام دابث ــتنانةي ئ ــةم كوش ــوا ئ ــةي هي : باندةك

ســگري كــراو تــا  هيــوا دة  اليــة و دوو مــة دواي كــوژراين ئــة دوابــة
 بــذواپثكراوي كــي يچ زانيارييــةهــص بــث، رژمي  گــة يشــي لــة ئيســتة
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ــة ــارة س ــة ب ــة اوهروودو  ت ب ــة  ب ــك خ ــة ص ــة و ت ــة نان ــة ت بن ي  ماص
لــةم دواييانــةدا چةنــدين مــةال  . يانــدوة گــة كــانيش رانــة قوربانييــة

وةك مةسـةلةكةي  بانگهثشت كران بؤ سنةو لـة كؤبوونةوةيةكـدا   
خةصكي مةالمسةفاو خولةهةصپةذكث كةسثك بة ناوي كاوة ئةميين 

اليـة  كـوژي ئـةم دوو مة  بـة ب گواية سـةر بـة تـاقمي قاعيـدة     سنة 
 !ناسثندرا

 
 

 دواي گرياين
لة مةذ چؤنيةيت گرياين هيـوا تابـةوة چةنـد خوثندنـةوةي جيـاواز هـةن       

بؤية لثرةدا خوثندنةوةكاين ديكة   تر بثت بةآلم وثدةچثت ئةمةيان دروست
دا بؤ مـةريوان بـة    ي خامنةيي۱۳۸۸لة سةردانةكةي بةهاري  :باس ناكةين

خةصـك لـة هيـوا ئةگةيةندرثتـة     شـكاتنامةي   ۲۰۰۰وتةي جاشثك زياتر لة 
قـةتص، بـاجگريي،   : دةسيت، ئةمةو پثشـتريش بـة بؤنـةي جياجيـاوة وةك    

و دادسـةراي نيزامـي    لة دادگاي مةريوان ياجياجخةصكانثكي ... هةذةشةو 
كؤي ئةو شكاتانة رژمي مةجبور . هيوا كردبوو  سنةدا شكاتثكي زؤريان لة

تثكــةص لــة   شــكاتانة،ئــةكات ليژنةيــةكي تايبــةت بــؤ بــةدواداچووين ئــةو 
حفاظــت بيــت «و ئيتالعــايت ســپا بــة سةرپةرشــيت   وةزارةيت ئيتالعــات

سةرةجنام لثكؤصينةوةكاين ئـةو ليژنةيـة   .  لة تارانةوة دامبةزرث» رهربي
 .دا۲۶/۷/۱۳۸۸ لةبوو بة هؤي گرياين هيوا 

  دواي گرياين لـة   كة  وة ق ببوة ك زة ية رادة  وبذي هيوا بة و كوشت ابهئري
مي الناوي فيدايياين ئيسـ   بة  كة ١امنيت  واتة( ي پاسدارانداسپاي  كة ةياني بة
 :صـث  ئـة   راشـكاوانة   و بـة  تـاوة  رة سـة   ر لـة  هـة  ) وة بآلوكرايـة   وة ريوانة مة
اعـم از قتـل، جنايـت،     منطقـه ي هـا   منيألي تمامي نـا صو منبع ا هسرچشم«

                                                 
 ي ئةم پةذتووكةدايه٨٣الپةذةي  نامةكة لةدةقي بةيان 
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ل اوبـاش  ازاب و ارهيـوا تـ  ث خبيـ  هرعاب و فسـاد از گـرو  إو  تهديدترور، 
كـان   راسـتيية   وثـدا چـاو لـة    رچـي لـة   گـة  ئـة  »گرفـت   معروف او نشات مي

هـاو  ةر  آلتـة  سـة  و دة كث ئـة   ن كة بكة  وة بة  ي ئاماژة وة ئة بث  بةو  نوقثنن ئة
ي  وة و بؤ ئة يت پثكردنثك ك سوكاية ؟ وة خشيوة هيوا بة  ي بة كونة ية كونفة

  )؟(!ذؤيانة رة سة  يان چاوترسثن كردبثت كة ةكاين ديك رة چصكاوخؤرو نؤكة
  وة كانيـان بـن، بـاس لـة     ربابـة  چي ئة و ملكة ص گوثذاية  ميشة و هة ن كة كار نة

رنـاك و  طبات رسيد مسئوليت امنيتـي بـراي افـراد بـومي خ    ثا هب..« :ن كة ئة
هيـواو  دا  يانيـة  و بـة  لـة  ».زيـاد اسـت  انقالب  دض طاحتمال فريب آنان توس

م  صـة  قة  لةكان  ةشؤذشموحليدو دژة  كة كرثگرياوي گوروهة بة  ي بة كة باندة
  صـك لـة   شبيين خـة  و رة وة بؤ دوورخستنة  وة كانة ن بثگانة يةال  لة  كةدراون 
 .  ت كراون يدايةهنيزام 

و  هةروةها خودي رژمي لة رثگةي دادگا، دادسةراي نيزامي سنة، ئيتالعات
نةماصةكاين قوربانيان كرد كة شكات بكةن لـة  سپاوة داواي لة هةندثك لة ب

 .پشتگريييان لثدةكةن) ئةو ئؤرگانانة(هيواو ئةوانيش 
 مـةريوان   ،گـرياوة  خـان وآل ةئـ ناوبانـگ هيـواي    جاشـي بـة    كة  وة لةو كاتة
وبـذي تثـدا    واصـي كوشـت   و هـة  نـگ  ي تفـة  قـة  ن تـة  گمـة  دة  و ئيتر بـة  ئارامة

و   يئـارام آلم  ، بـة  ةوتـو  و ئـاوي كـة   ئاشـة صثي  ئة: ين و كورد وتة بيسترث ئة
 ..و پرسيار همةو  كي پذ لة هثمنيية

بريو زةيين خةصكي مةريواين بة خؤيةوة خةريك كردووه ئـةم    ئةوةي كة
پرسةية كة ئايا هيوا سةري مارةكةيةو ئةگةر پان بكرثتةوة ئايا سـةرتاپا  

ةفـةوتث يـان   و ئ رؤح ئةكـةوث  بـث ) باندةكـةي   واتة(الشةو كلكي ئةو مارة
  ئةبثتةوة بة حةفيا پثنج هةر كاتثك رژمي بيهةوثئةمة سذبوونثكي كاتيةو 

 : سةرةكةي
 ؟!فةساد، ئةفيون، قاچاخ، سيخوذي، تريؤر
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و  ســت دة  نــدثك لــة و هــة گــرياين هيــوا تــاب  لــة اوةيــةكي زؤرمتــا  وة ئــة
  ندة چة . ك ناديارةص بؤ خة   ندة روة ةپو  ويت ئة رة ةوتثپةذ بووكاين  ندة ثوةپ
يـش   مـان هثنـدة   ربگـرث، هـة   بيكوژن يان حـوكمثكي تونـد وة    كة  ية وانة لة
بـؤ    وة ذثتـة  بگـة   وة آلتثكـي زيـاترة   سـة  دة  يـان بـة    كة  ية هة  وة ري ئة گة ئة
و  صـك  صؤسيين خـة پتر بؤ دا شثوازثكي  داو بة شوثنثكي ديكة  ريوان يان لة مة
نـةخوازةآل مثـژووي كؤمـاري    .  وة ثننـة هب كـاري  كان بـة  ئازادخيوازة  ثزةه

ئيسالميش پذپذة لةو چةشنة كردارة ناتةباو دژ بة هةموو ياسـاو رثسـاو   
 :عورفة باوو نثونةتةوةييةكان

  ر لـة  زيـري ئيتالعـات هـة    خـيت وة  ئيسـالمي جيگـري وة  / عيد ئيمـامي  سة
راين  بـة   كرايـة  )٧٠ي ية كاين دة يية زجنرية  تصة قة(دا اوشثوةهكي  ية لة سة مة

  يت ئيتالعـات، رژمي بـة   زارة وة  تـدان بـة   شـروعية  و مـة  اكانةپقورباين بؤ 
كـرث   عيد پثي وابوو ئاو ئة ي سة)خؤكوشنت :ي خؤيان وتة  يان بة(كوشنت

جـاري  . ذوخـثن  دا ئـة  يسة و كة بة  وة ذانة كاين گة داو پردة كة ر ئاگرة سة  بة
  بؤ شوثين ديكـة   وة گوثزنة كان ئة سة كردن كة گومكث بؤ شوثن  ية وايش هة

ي  قينـة  نـاوي راسـتة    اد كةهر حاج فة:  گؤذن بؤ منونة يا خود شوناسيان ئة
خـيت   ي وة رمانـدة  فـة   وارة بـزة  صـكي سـة   و خـة  نـد  رجومة ر ئة اد ئازةهر فة
اش پـ ريواندا بـوو،   مة  سصي لة ري ئة فتة دة  صيايت سپاي كوردستان كة مة عة
ي  كـة  مثژووييـة   ي دزيـين قورئانـة   ردة پشـت پـة    وت لـة  ركة دة  ي كة وة ئة

رزتريـان   كـي بـة   يـة  لـة پ ينسـزادا جثـي    لـة دا، ١٣٧١ساصـي    لـة   ية وة نگصة
اشان پ  ورمث،  رب لة ي غة قة نتة يي سپاي مة رماندة و نثردرا بؤ فة خشي پثبة

يسـي دادگـاي    ةكـ   نـدي، لـة   رجومة رهاد ئة فة: وث ناونرا و لة نريو ئينتزامي
و  ئـة ) ١٣٧٨ذي ي زانكـؤي تـاران لـه پوشـپة     كـة  ركوتة سة(دانشگادا كوي 
دوو   ورة تاوانبـاري پلـة   ي ئينتزامـي تـاراين گـة    رماندة كوو جثگري فة وة

                                                 
 و  و هةذةشة بةشداري ئةو دزيية بـوون بـة زينـدان، تةبعيـد     ئةو جاشة كوردانةي ئةگةرچي بة فثص

 .كران تةنانةت دةركردنيان لة سپادا تةمث
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لـه    و ئيسـتة   شـثكي ديكـة   بة  وة گومكث گواستيانة ديسان بؤ شوثن  بوو، كة 
  .يةسي ناجا بةرپرساين بازذة

 
 

 آندةستگريكراوةك
ارةوة تـا ئةفسـةري   و پاسـد  لة پةيوةندي لةگةص ئـةو تـؤذةدا لـة لؤمپـةن    

، و كرماشـان  سـنة سـةقز، بانـة،   مـةريوان،  شـارةكاين    لة خانةنشيين سپا
كةسانثكي هاوپلـةي سـازماين   . دا كةسانثك دةستگري كراونو تاران ورمث

 .هيواو تةنانةت لةويش بةرزتر لة ناو گرياوةكاندا بةدي ئةكرثن
وگؤذ لة ناو سـپاي ناوچةكـةدا     هيوادا هةندثك ئاصلة سةروبةندي گرياين

گومكـث كـردن    و وةك جؤرة تةسوية حةسـابثك يـان بـؤ شـوثن     بةديهات
و بةرپرسـي سـپاي بةردةذةشـةو     جةمال هوشةنگي ژنرباي هيـواي تـاب  

و  اللهي لة گـةورة بةرپرسـاين سـپاي ئوسـتان    سرتيپ پاسدار اللةنور نور
گاين ئيمام عةيل گرثزةي سنة خثرانـا  جاشثكي ديكة بة ناو تاهريي لة پاد

لة كاتثكدا هةر سثكيان بة پثي ياسا دةبوو چةندين ساصي . خانةنشني كران
. بوونيـان   و فرةيـان مـابوو بـؤ كـايت خانةنشـني      ديكة لـة سـةر كـار بـن    

و لــة بــةر ئــةوةي  هاوكاســةي هيــوا تــاب بــووبن كةســانةوثــدةچث ئــةم 
 ،نـةچثت  ي تثـدا ر ئابذووي سـپا مةسةلةكة فرة قووص نةبثتةوةو لةوة زيات

 ي زيـاتر لـةو مةسـةلةيةدا   كردنيـان بـةريان بـة لثكؤصـينةوة     بة خانةنشـني 
 .گرتبث

  :لة مةريوان
 شهيد كازمي ۲سرهنگ پاسدار شكراله ابراهيمي فرمانده تيپ

، جثگري هيوا لة ئيتالعـات سـپاي    جاش پاسدار عةيل قادري خةصكي زونج
 مةريوانا

 خةصكي كامياران ناةدپيهروز ساعيجاش پاسدار ب
جاشي سيغةيي حةسةن رةحيمي كوذي حسةيين عـةودة هـةنار خةصـكي    

 .مانگ شؤفريي هيوا بووة ۷جانةوةرة ناوبراو ماوةي 
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عادص فةتاحي كوذي ئةسةد خةصكي لةنگـةرثز نـاوبراو لـةو     جاش-لؤمپةن
هيـوا    باندا ئـةركي ئـازوگوثزي جـةنازةي ئـةو كةسـانة بـووة بـووة كـة        

 .ويستوويةيت كةس لثيان ئاگادار نةبثت و كوشتووين
ناسراو بة شؤذش واز كوذي ساصح داباشي ةجاش شؤذش خوشن-لؤمپةن

ناوبراو لةو يةكةمني كةسانةي ناو باندةكـةي هيوايـة    .خةصكي نثداباشي 
ســةر كــرآو قســةي ئــةوةيش هةيــة كــة گرتنــةكاين ديكــة لــة دةستبةكــة 

 :كــةي بــةم شــثوةية بــووگريانة دانپثــداناين ئةمــةوة دةســيت پثيكــردوة،
تيمثكي موخبريي حفاظت اطالعات نريو انتظامي بة سةردةستةيي ئـةيوب  

بةگي كيكن چةند بارثكي مةشـروب  عةزيزهقاين كوذي ئةميين حةمةي يد
و لة ماصي خؤيان لة گةذةكي چوارباخ دايئةنثن تا دواتـر بـة    بة گرت ئةدةن

ةي شـؤذش سؤسـةي   ئةو كات.   شةريكي لةگةص حفاظت اطالعاتا بيفرؤشن
لـة  و بة ناو سپاوة هةصئةكوتثتة سةريان بؤ گرتين بارةكة،  ئةو بارة ئةكات

و ئيتـر رژمث ناچـار ئـةبث هـةردوواليان      ئةبث بة شـةذة تفـةنگيان  ئاكامدا 
و كاتث دةرئةكـةوث هيچكاميـان مؤصـةيت هةصـگرتين چـةكيان نيـة        بگرثت

 .مةسةلةكة رةوانةي سنة ئةكةن بؤ لثكؤصينةوةي زياتر
بةگي ئاسـنةوة كـة    شةريفسةركةوت روون كوذي مةجي  جاش-لؤمپةن

 بـووة  و تةقةمةين ئةركي ناوبراو هاوردةكردين چةك. ئاوارةي ولةژثرن
هةنـدثك كآلشـينكؤف   لةبةر ئةوةي جارثكيان  .بؤ هيوا تابوة  سنووره لة

رثگةي و ئةيانويست بينثرنةوة بؤ ئةوديو لة  گوايه گران ئةكةوت بؤيانكة 
بة رثكـةوت لـة نـاو رثگـادا مةسـئول       ثرةوة بةرةو مذانة ئةذوات كةولةژ

تراكتؤرةكـةي خـراپ    پاش كةمثكو  پاسگاي ئينتيزامي مذانة سوار ئةكات
كـة  . و كابراي ئةفسةريش لة يارمةتيدانيـدا بـة ئةسصـةحةكان ئـةزانث     ئةبث

و بـة بيـانووي گواسـتنةوةي     ئةگةنة بةرؤ واتة مذانة ئةفسةرةكة بـة فـثص  
و  و تراكتؤرةكـةي ئةپشـكنن   ةوة سةركةوت ئةباتة ناو پاسگاو خؤيتانكر

كة تيايا نووسراوة ئةم چةكانة هي  دادةست ئةگرن بة سةر نامةكةي هيوا
 چةنـد سپايةو هثزة نيزاميةكان رثگري نةكـةن هـةروةها بارةكـةيش كـة     

. كآلشــينكؤفةو لــة ژثــري گةآلبــةي تراكتؤرةكــةدا جثســازي كــراوة      
دواي . و خثرانــا بــؤ ســنة ةنثرن بــؤ مــةريواندةســتبةجث ســةركةوت ئــ
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لثكؤصينةوة دةرئةكةوث كة ئةوة چةندةمني جارة كـة هيـوا بـةم شـثوةية     
و سـةرةتاي بةرةبـةرة    و ناوبراو بة يةكةمني كةس چةك ئازوگوثز ئةكات

 .وپثوةندةكاين هيوا تاب بة ئةژمار دثت و پثچانةوةي دةست گريان
 سةركةوتبةگ براي  شةريفتايةر روون كوذي مةجي  جاش-لؤمپةن
شـيدي ناسـراو بـة موسـليمي زاهيـدة كةچـةص       ةسليم روجاش م-لؤمپةن

 خةصكي دگاگا 
 د تاژ ناسراو بة حةمة گةلة خةصكي ولةژثرةمةجاش حم-لؤمپةن
هري ناسراو بة هيواي عةبدولـه چالـه خةصـكي    ينوچةهيوا م جاش-لؤمپةن
 كارثز

 دارتاش خةصكي بالكتاحي كوذي وةستا مةجيدي ةد فيجاش ماج-لؤمپةن
ناسراو بة حةميـد  واز كوذي مةجيد داباشي ةميد خوشنةجاش ح-لؤمپةن
 خةصكي نث داباشي

، بـرا  نگي كوذي حةمةو بـةگي دةرةوةران ةمال هوشةجاشي خانةنشني ك
ژنرباي هيوا، ئـةم خؤفرؤشـة بـة     و گةورةي جاش پاسدار مجال هوشنگي

پـاش گـرياين هيـوا     نگبؤ چةندين ماكةسي يةكةمي ئةو باندة ناسراوةو 
 .خؤي شاردةوةو لةم دواييانةدا گرتيان

 
 :لة سنة

پاسدار جميد مقيميان خةصكي كرماشان ناسراو بـة حـاجي مـةجي    سرتيپ 
 سپاي ئوستان ي۲۲ي لةشكري  فةرماندة

 پادگاين ئيمام عةيل لة گرثزةي سنةجاش پاسدار ئةمني مالكي لة 
 ين سپاي مةريوان بووةفةري كة پثشتر لة بةرپرسا جاش پاسدار مزه

  مةقسود زةماين كوذي مريزا ئاغاي دايانه جاش-لؤمپةن
 مةوجود زةماين براي مةقسود  جاش-لؤمپةن
  زاواي مريزا ئاغا ئيقباص زةماين ناسراو بة بةرزان جاش-لؤمپةن

 حةسةن زةماينكةسثكي ديكةيش بة ناوي 
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 وثنةو بةصگةنامة
 

 
 وريا حمةمةديان مةي ئةلة هح ئةبوبةكر ديهوةند

 كةمايل خولة خةياص ئةمني فةتاحي
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 حةسةنة خؤشث مةال ئةسعةدي ولةژثر مةال حسةيين نث

 چاالك جوانذؤ زيالن پةپوولة مةال حمةمةد جةوانذودي

 
 خةياتميل  جة راميايب ب شوعة صؤ هه
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 رمي كؤنةپؤشيكة عدي مةال مسةفا سه هادي شريزادي

 
 تةيويب خولة هةصپةذكث ئةنوةر ئةشكاوةند ئةمحةد كةرميي

  
 بورهان عايلمةال  د شثخولئيسالم مةالحمةمه راسيتلةتيف 
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Analaytical reading of:  
 

Mafia band of intelligence organization of the Sepah of the Marivan 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


