
گهنامهکانی ئهنفال ين به هبجه بکهونهوە دەست ئهنفالچيانبا نهه   و هاوبيرانيانو هه

تانی ئهنوەر   سو
  

ی ڕۆژی رەی ههوا گهنامانهی وا ٢٠٢٠/ ٩/٢  به گو ه به کی کوردی، "بڕيارە ئهو کۆمه پهڕ  ی ما
ی  گيانگرتبوون،  ٢٠٠٣ئهمريکييهکان دوای سا گريی عيراقی [ئيستخبارات] هه   له بنکهی ههوا

ی  نه دەست حکوومهتی ٢٠٢١هاوڕێ لهگهڵ ئاڕشيڤی جووەکانی عيراق، له سا ناوەنديی  دا بدر
کی گرنگ ک - ] ١عيراق."[ تههوا دەچ ديای کورديدا ڕەنگدانهوەی نهبوو و و  ه بهداخهوە له م

ت نهدراب   !بايهخی خۆی پ
 

هکه له تی  ههوا نهوە 'و گهنامهکان له دوورەدەستی ئهمريکاوە دەگهڕ  اليهکهوە خۆشه لهبهر ئهوەی به
م لهاليهکيترەوە ناخۆشه تهوە دەست حهقدار؛ به هت، حهق دەدر ئهەوی لهبهر  خاوەنيان' و به ڕوا

ت و ناکرێ به ب دەگر تی خاوەنيان' ئاوی زۆر هه ڕوونکردنهوەی تهواو، بازی   تهعبيری 'و
ت    .بهسهردا بدر

 
تی خاوەن' ت که ناوی 'عيراق'ی لهسهرە، له اليهن  و کهاتهيه دەگوتر گهنامهکان' به ههمان ئهو پ  به

ت که ناوی 'حکوومهتی عيراق'ە، وە دەبر تدارييهکهوە بهڕ نهتهوە  ئهندامی فهرميی دەسه
تانی ی خۆی ههيه و سنووری جوغرافياييهکهی لهگهڵ و دا به ڕوونی  يهکگرتووەکانه، ئا دراوس

ی  ته له سا رەی پهيمانی سيڤهر ١٩٢٠دياری کراوە. ئهو و له بهژنی ئيمپراتۆريهتی  دا به گو
ر ئينتدابی ک له ژ يادا مايهوە، ئينجا بوو به بهريتان عوسمانی جيا کرايهوە و ماوەی دوو سا

ی کی سهربهخۆی شايهتی؛ درەنگتريش له سا هت دا فۆڕمی کۆماريی بهخۆيهوە گرت.  ١٩٥٨ دەو
تهکهن   گهالنی جياجيای عهرەب و کورد و ئاسۆری و کلدانی و ئهرمهنی و جوولهکه دانيشتووی و

ی    که ماوەيهک درەنگتر، دوای کۆديتای دا به 'خاکی عهرەب له ياسای بنهڕەتيی عير  ١٩٥٨سا اقی نو
کهاتهکانی نرا و کورد و پ    .تر' ناس

 
خواستی گهالنی غهيرە عهرەب بهتايبهت کورد نهگيرايه بهرچاو و لکانی  له دامهزرانی 'عيراق'دا 
کی ت کهوەلکاندنه  خاکی کورد به و وەچوو. ههر ئهو پ عهرەبهوە به ب ڕەزامهنديی کورد بهڕ

ن و هاوکات لهگهڵ   -مافه سياسی  هۆی ئهوەی بهزۆرەش بوو به ل بکر ش نهتهوەييهکانی کورد پ
شهی کورد'يش وەک دوانهی ئهو،   دامهزرانی عيراقدا دياردەيهک به ناوی 'پرسی کورد' يان 'ک

تهوە لهدايک ی جيا نهب ت و ههتا ئهمڕۆش که تهمهنی گهيشتۆته نزيکهی سهد ساڵ، ل  .ب
هدا، تن. کهمتر وا ب له ماوەی ئهو سهد سا ووە کورد و به گشتی ههموو کوردستان له ئاسايشدا ژياب
خ مهحموودی حهفيد، شهڕ و بۆمبابارانی سوپای عيراقی   بۆمبابارانی ئينگليزييهکان له سهردەمی ش

رانکاريی ههمهچهشنهی بهعسييهکان به کارەساتی  له سهردەمی عهبدولکهريم قاسم، کوشتار و و
هبجهی  کن لهو نههامهتييانهی وا له "نيشتمانی عهرەبسهددام حوسهي ئهنفال و هه و  نهوە، تهنيا بهش

ستاش وا حهشدی  شهعبی له اليهک و  کورد"دا بهسهر کوردی بهزۆر به عيراقيکراو هاتوون. ئ
دەکهن و به بهرچاوی  داعش لهاليهکيتر، له کهرکووک و شهنگاڵ و خانهقی و کهالر، حکوومهت

ت که  ا و ئهجداديی خۆی  حاکمانی بهغداوە کورد له خاکی ئاب ن؛ هيچ نيشانهيهکيش نابينر وەدەر دەن
گرەوەکانی قاسم سولهيمانی و ئهبو مههدی موههنديس و چهکدارانی موقتهدا  دەست   پهروەردە و ج

سۆزتر بن بۆ کورد. ئهزموونی ستهکانی  سهدر و عهمار حهکيم له سهددام و عهلی کيمياوی د و هه
س کمان جگه لهوە پيشاننووری ماليکی، عهبادی و ئ     .نادات تاش عهالوی هيچ شت

 
حکوومهته يهک له دوای يهکهکانی عيراقی دوای ڕووخانی حوکمی بهعس  به هۆی دژايهتيکردنی

می کوردستانهوە، تهنانهت تا ئهمڕۆش تاوانی به  و کهم کاری و کهم تهرخهميی حکوومهتی ههر



کوژی ئاشکرا گای جيهانی و له ناو خودی عيراقيشدا به 'کۆمه  'جينۆسايدی ئهنفال له ناو کۆمه
کی وەرچهرخان له سياسهتی بهغدا دەرحهوق به کورد. جا ئيتر ی   نهناسراوە و نهبۆته خا ئهس

ستا له کورد کرا و له  ش ئ ک پ ژووييهی وا سهدسا مه م ی   مهسهلهکه و ئهو زو ڕيفڕاندۆمی سا
نی خۆی بوەستن شدا٢٠١٧    .نوێ کرايهوە، له شو

 
***  

 
کی شووی بهغدا له ئهمريکاوە  له بارودۆخ گهنامهکانی حکوومهتی پ ئهوتۆدايه دەبيسينهوە که به

شکهش ت پ نهوە. مانای ئهم کارە چييه؟ چلۆن دەب نه دەکر ستای ههر ئهو شو ههموو  به حاکمانی ئ
گرەوەی   و چهکی کيميايی تۆمار کراونئهو فايالنهی وا سهبارەت به تاوانی ئهنفال   نهوە دەست ج بدر

وەبهرانی سهر حوکمی ههر ئهو بهغدايه نهبوون که چهند ههزار   ئهنفالچييه تاوانبارەکان؟ بۆ بهڕ
کی ب تاوانيان تهنيا به   ١٨٢گوندی کوردستانيان خاپوور کرد؟ ههر ئهوان نهبوون  ههزار خه

هبجهيان بهو دەردە نامرۆڤانهيه برد که    نج ههزارتاوانی 'کورد بوون' ئهنفال کرد و پ دانيشتووی هه
ت ستا دەکر نهدەست   برديان؟ ئهی چۆن ئ نهوە بهغدا و بدر رر گهنامهکانی ههمان ئهو تاوانانه بن به

گرەوانی ئهو کخراوە  ج وە برد؟ ئهو کارە به کامه لۆژيک ڕاسته؟ ڕ کهسانهی وا تاوانهکانيان بهڕ
کيان گرتووە؟  پهيوەنديدارەکانی ست و دادگهرييهدا چ هه نهتهوە يهکگرتووەکان له بهرانبهر ئهو ب

ت؟ ئهوانه گرنگتر ستی حکوومهتی ههريم چييه و دەب چی ب و تهنيا  لهويش ئايا لهم بارەيهوە هه
کن لهو پرسيارە سهرەکييانهی وا له پهيوەندی ئهو چهواشهکارييهدا دەدەن  بهش   .سهرهه

 
وە کی هاوش ی  تاوان تی کوردستانی دوای شۆڕشی سا ڕوويدا، که من خۆم  ١٩٧٩له ڕۆژهه

بکهم بهو هيوايهی  ئاگاداری ت ئاماژەی پ رەدا دەمهو کی بچووکی بووم و ل ڕاستهوخۆی بهش
م، وشيار  خوشک و براکانم له باشوور، بهتايبهت دام و دەزگای پهيوەنديدار له حکوومهتی ههر

کو تا درەنگ نهبووە  ببنهەوە ش به کارەسات زی هاوبهشی ههموومان پ کوو به ه نهوە به  بجوو
ت کی ديکه بقهوم ت که بڕيارە به بهرچاوی ههموومانهوە تا سا    .بگير

 
ش ران ( يهک دوو ههفته پ کخراوی ئيستخباراتی ١١/٢/١٩٧٩ههرەسی حوکمی شايهتی له ئ )، ڕ

رانی (ساواک) به وەی فهرمی و به فهرمانی شاپووری  ئ بهختيار، دواين سهرەکوەزيرانی حوکمی   ش
وەشايهوە نيدا کهم و زۆر ههموو فهرمانگهکانی له تاران و شارەکانی ديکه  پههلهوی، هه و به شو

نران يان دەستيان بهسهردا گيرا کهوتنه بهر ک و سووت    .دەستی خه
 

ت به ز کوردی ڕۆژهه راندا دابهش کراون: پار زگای ڕۆژئاوای ئ گای ئيالم که سهر چوار پار
زگای کوردستان   ناوەندەکهی زگای کرماشان که ناوەندەکهی شاری کرماشانه، پار شاری ئيالمه، پار

يه که زگای ئازەربايجانی ڕۆژئاوا که ناوەندەکهی شاری ورم  .[٢]ناوەندەکهی شاری سنهيه و پار
گهنامهکانی ساواکی شارە بچووکهکان ڕاگو برانه ناوەندی    زران وله ڕۆژانی کۆتايی ڕژيمی شادا به

زگاکان ياخود تاران. لهو ڕۆژە ههستيارانهدا که دام ودەزگاکانی ران تهق ولهق   پار می شا له ئ ڕژ
شتا ش ه کخراوەکانی حکوومهتی نو دانهمهزرابوون، به تايبهت له   بوون يان کۆکرابوونهوە و ڕ

ت هاتبووە گهی "شۆڕای  ئاراوە که هه شارەکانی کوردستاندا بۆشاييهکی دەسه وڵ دەدرا له ڕ
تهوە. ئهو شۆڕای کی شارەکان  ئينقالب'ەوە پڕ بکر بژاردەی خه نهرانی هه ئينقالبانه له نو

کهاتبوون و ئهرکی سهرپهرشتی کردنی کاروباری ئيداری و ئاسايش و شارەوانی و تهنانهت ئاو  پ
رەی ئاگاداريی من، کهم و  ههمووی کهوتبووە سهر شانی ئهوان. به گو و کارەبای شارەکانيش ههر

م له قۆناخی گرنگی  زۆر له ههموو شارەکانی کوردستاندا ئهو شۆرايانه دامهزرابوون. به
وەشانهوەی کی ئاسايی و نه هه  ساواکدا، نه ئهندامانی شۆڕا، نه حزبه سياسييهکانی کورد، نهخه

گهنامهکانی ئهو دەزگ زن و   ا سهرکوتکهرەڕووناکبير مشووری ئهوەيان نهخوارد ئهوراق و به بپار



کی کهم، کارەکهيان   دەستيان به سهردا بگرن، گهرچی دەگونجا به پالن و بهرنامهيهکی باش و زەحمهت
ت و له ئهنجامدا ناوی مهئموورە حکوومييهکانی دەزگاکه لهاليهک و جاش و خۆفرۆشه   بۆ بلو

گری کردن وازی ههوا يهکان له اليهکيتر، ههروەها ش ک و خۆج چۆنيهتی پهيوەنديکردنی  له خه
گری و زۆرشتی ش ههرەسی  جاسووسهکان لهگهڵ دەزگاکانی ههوا ديکهی هاوچهشن تهنانهت پ

تهوە و لهو ک ڕوون ب می شايهتيش بۆ خه وازی کار له سيستهمی  کۆتايی ڕژ گايهوە ش ڕ
نهری ئيتالعاتی سهردەمی کۆماری ئيسالميش که ۆس ت داپ گايه، بناسر دەری ههمان ڕ ژەپ  -در

ک له ساواکييهکان ههر له ت که بهش تنه پاڵ  دەگوتر نی يهکهمی حکوومهتی ئيسالميدا چووب سا
تن به مامۆستا مه تازەکه و بووب رکهری پاسدارە ب ئهزموونهکانی خومهينی ڕژ    .و ف

 
رەدا زياتر باسی شارەکان من به حوکمی ئهوەی  کی بۆکانم، ل ی ئازەربايجانی ڕۆژئاوا دەکهم که خه

م بۆ شارەزايانی ئهو ناوچانه. چهشنه نهکانی ديکه دادەن يان ههيهو شو به داخهوە له    ئاگادارييهکم ل
شبينی کارەکان نهکران و بۆ نموونه ههموو  شارە کوردنشينهکانی ئازەربايجانی ڕۆژئاوادا پ

گهنامهکانی ساواکی مههاباد ش ڕووخانی حکوومهتی و سهردەشت و نهغهد به ە به ماوەيهکی کهم پ
تگرتنی دا  شا و دەسه زگاکه که لهو ی ناوەندی پار زرانه شاری ورم شۆڕاکانی ئينقالب، ڕاگو

ک به دەست برادەرانی ئازەربايجانييهوە   کورد هيچ کی نهبوو و سهرەپهتی ههموو ئيش وکار ت  دەسه
گهنامهکانی پهيوەنديدار به شاری بۆک دا بوو. به دانهمهزرابوو و له   انيش که فهرمانگهی ساواکی ت

وەدەبرا، لهگهڵ ئهوانهی مههاباددا، . دەب له   اليهن ساواکی مههابادەوە بهڕ برانه شاری ورم
ماس و خۆی و ماکۆش ههمان بارودۆخ ت شارەکانی مياندواو و سه  .حاکم بووب

  کۆماری ئيسالمی، ئهندامانی شۆڕای ئاگادارم که يهک دوو مانگ دوای دامهزرانی من له نزيکهوە
هيهکی تايبهت، ويستيان له شينهی بنهما ورم سهيری   ئينقالبی شاری سهردەشت بۆ ڕاگهيشتن به پ

کی زۆر،  فايلهکانی ساواکی سهردەشت بکهن. دوای نامهنووسين و تهلهفون کردن و  پهيوەندی گرتن
ماوەيهکی کهمی دوو س سهعاته له   بۆ به زەحمهت ئيجازە به دوو س کهسی ئهندامی شۆڕاکه درا 

گهنامهکان و يادداشت لهو فايله بگرن به مهرجی ئهوەی له کۆتايی   ورم بچنه ژووری به تايبهته هه
ت و يهک تاقه پهڕە له ژوورەکه نهبهنه دەرەوە، ئهوانيش به ناچاری   کاردا پشذکنينيان بۆ بکر

ک بوو    مهرجهکانيان قهبووڵ کرد. ديارە  ک دانهمرکابووەوە ئهوە کات شتا ئاگری ڕاپهڕينی خه که ه
وان کورد و حکوومهتی ناوەندييهوە. ماوەيهکی کهم دوای ئهوە،  و دژايهتييهکی ئهوتۆ نهکهوتبووە ن

کهوتنی شهڕله  هت و دەرەتانی چاوپ نهرانی کورد نهک ههر مۆ گيرسا و ئيتر نو  کوردستان هه
کوو لهترسی گي نهدەدرا به گهنامهيان پ بهالی ورم و   ران و زيندان و ئيعدام، ههر نهياندەتوانیبه

رراو بۆ يهکهم  بژ نهرانی هه پهرلهمان و يهکهم   شارەکانی عهجهمستاندا بشڕۆن، تهنانهت نو
  [٣].'مهجليسی خيبرەگان' له کوردستانيش نهيانتوانی بچن بۆ تاران

 
وەيه، ههموو گهنامه گرنگهکانی ساواکی ئهو ش بهو ش ارانهی وا ناويان برا، له دەست ئهوراق و به

زگاکه، که  کورد نران و کهوتنه دەست حکوومهتی ناوەندی و حکوومهتی ناوچهيی پار کهسانی   دەره
تدار بوون. بارودۆخ له شارەکانی يدا دەسه ئوستانی کوردستان   وەک 'مهال حهسهنی'ی دژە کورد ت

شاری سهقز دوای شۆڕش  گهی ساواکیو ئيالم و کرماشانيش لهوە چاکتر نهبوو. بينايهی فهرمان
شان'  کخراوەيهکی -کهوته دەست 'جهمعييهتی زەحمهتک هی  وەک ڕ سهرپۆش بۆ کۆمه

شدا ش لهپ گهنامهکانی ئهو م به شانی کوردستان؛ به کی ناديار، که   زەحمهتک ن زرابوونه شو ڕاگو
ت ک که -به ئهگهری زۆر دەب تاران بووب ن سانی سياسيی کورد به  کورد به گشتی و بهرپر شو

يدا نهبوو و تهنانهت کيان ت ت   !نهياندەتوانی خۆيانی ل دەربخهن تايبهت، هيچ دەسه
ت کرد   به کورتی، ڕوانگهی کی وای به کوردی ڕۆژهه کورت و بيرنهکردنهوە له دواڕۆژ، کار

ت که دوژ که ئهودەم و   من و شۆفاران دواتريش نهتوانن چاويان به يهک الپهڕە لهو ئهوراقه بکهو
نهگهن که دام و دەزگا هش ت وازی ئهو فڕۆف سهرکوتکهرەکان بۆ  لهسهر ئهوانيان نووسيبوو و له ش

نا ۆسينی کورد بهکاريان دەه    .داپ



ستا ئهگهر کوردی گهنامهی  ئ نهوە و بۆ وەرگرتنی به ميش نهجوو باشوور و حکوومهتی ههر
ک ش دووپات لهگهڵ ئهمريکييهکا سهبارەت به کورد ههو ه لهو ن نهدەن، ههمان ئهو ئهزموونه تا

تهوە و ژووی بندەستيی کورد له عيراق،  دەب ينهوە و نووسينی م کۆ  نهوەکانی دواڕۆژی کورد بۆ ل
کهوتنی الپهڕەيهک و ت و دەب بۆ چاوپ کيان به دەستهوە ناب ژ گه و دەستاو دوانيش  هيچ به

بهسهر کورددا   چاولهدەستی کهرەم و مهرحهمهتی ههر ئهو حاکمانهی بهغدا بن وا کارەساتهکهيان
ت مووچهی فهرمانبهرانی نهوە نهب ستاش به پاڕانهوە و ال نا و ئ رن ه  !کوردستان نان

ستا، کوردی کيان لهبهر دەستدايه بۆ ئهوەی ههوڵ ئ م دەوروبهری سا  باشوور و حکوومهتی ههر
نه دەست بدەن گهنامانه بدر حکوومهتی  ههموو، يان کانی کهم بهشی پهيوەنديدار به کوردی ئهو به

ی پڕۆتوکۆله ت و به پ می کوردستان. ئهگهر تهنانهت ئهوەش سهرنهگر ويست  ههر فهرمييهکان پ
نه دەست حکوومهتی ناوەنديی عيراق، با هيچ ان نهب کۆپييهکی سهر کاغهز ي بکات ههموويان بدر

نهرايهتی ته نو ت و بدر بگير نه   ئهلهکترۆنييان ل هه رر وە بن م له ئهمريکا و لهو حکوومهتی ههر
  .کوردستان

ز بهيان سامی ته، بهرپرسی ڕاستهوخۆيه بۆ    بهڕ م لهو و نهری حکوومهتی ههر عهبدولڕەحمان نو
داويستييه گرنگه، که دەزانم زۆريش ئهستهم نييه    مسۆگهر حکوومهتی   و تهنانهت ئهگهر کردنی ئهو پ

ته ئهستۆ، گرتنيان بگر ت ئهرک و مهسرەفی کۆپی هه م  ئهمريکاش ئامادە نهب حکوومهتی ههر
ک کهمتر له يهک کۆنفهرانس لهو ههموو کی گهل ت به مهسرەف کۆنفهرانس و کۆبوونهوە ب   دەتوان

ن، ئهو حکوومهتی  سوود و ب ئهنجامانهی وا له کوردستان و دەرەوە به خهرجی نر کدەه م پ ههر
گهنامهکان ستا به وە ببات. ئ ژووييه بهڕ به دەست حکوومهتی ئهمريکاوەن و حکوومهتی  ئهرکه م

ت له داواکاريی تهوە و  عيراق ناتوان بهرگر ب را بجوو رانه و خ ک که کورد ژ کورد، به مهرج
  .مهسهلهيهدا مسۆگهر بکات تا درەنگ نهبووە مافی خۆی لهو

 
مهبهختهو کمان   ەرانه ئ   لهو بوارە تايبهتهدا ب ئهزموونيش نين و ههر له سهرەتای کارەکهدا چهند کهس

سهنگاندن و گهنامهکان و هه ڕانيانهوە   چوون بۆ ئهمريکا و ماوەيهکی زۆر به جياکردنهقوەی به وەرگ
کی  خهريک بوون، که دوکتۆر شۆڕش حاجی يهک لهوان بوو و تهنانهت لهو ب نهشدا کت لهسهر    سا

و کردەوە    .بابهتهکه ب
 
***    

 
ڕمهوە له ناشارەزايی و   ههر لهپهيوەنديی کی ديکهی ڕاستهوخۆتان بۆ دەگ ئهو باسهدا ئهزموون

نهزانيی ی  ل   ی  ١٩٧٩ئهندامانی شۆڕای ئينقالبی شاری بۆکان بهخۆمهوە، له سهرەتای شۆڕشی سا
يهکی هاو ت و به راندا بۆ ئهوەی دەرسی ل وەربگير ک وئ وە له باشوور تووشی خه بهرپرسانی   ش

ت   .حزبی و حکوومی نهب
 

ک دوای ی  شهش مانگ ران له سا ، ئايهتو ١٩٧٩شۆڕش و دامهزرانی کۆماری ئيسالمی ئ
رەی يهکيان له مهئموورانی ساواکی  خومهينی بهگو ک کرد ههر سکا ک داوای له خه فهرمان
می شا ههيه و گهنامهيهکيان دژ ڕژ  بهو مهئموورانه لهبهر دەستدايه، ئاراستهی 'دادگای  ههر به

کهيان ڕاناگهن.    ئينقالب'ی بکهن دەنا دوای مانگی حهوت يان ههشت (؟) ی ههمان ساڵ چيتر به سکا
ته خزمهت   ديارە هۆکار ئهوە بوو که خومهينی دەيويست سيستهمی ساواکی شا دەستهمۆ بکات ن و بيه

يهکهی خۆيهوە و ههر   !واش کرا حکوومهته نو
 

کی 'شۆڕای ئينقالب'ی شاری بۆکان بووم. له شارەکهدا فهرمانگهی ساواک بوونی  ئهودەم من  ئهندام
ک  م دوو فهرمانگهی ديکهی حکوومی ههبوون که گومان دەکرا کهمتاکورت گهی   نهبوو به به

ت زراب دا پار اری ناو شار و يهکيان پۆليس (شههرەبانی) بوو بۆ کاروب :ئاسايش و ئيستخباراتيان ت



کاری گوندەکان. دوای دەست بهسهرداگيرانی دائيرەی پۆليس  ئهويتر ژاندارمهری بۆ ئيش و
کهوە، ناوەندی "شۆڕای ئينقالب" ههر لهو بينايهدا له نزيک حهوزەگهورە  (شههرەبانی) له اليهن  خه

زرابوونه ئهوێ. له مانگی س يا گهنامهکانی ژاندارمريش ڕاگو ی   ن چواریدامهزرابوو و به سا
به  بوو که شۆڕای ئينقالبی بۆکان دوو ئهندامی خۆی کردە مهئموور بۆ ڕاگهيشتن ١٩٧٩

مه به يارمهتی دوو کهس له مامۆستايانی گهنامهکان، که من يهکيان بووم. ئ قوتابخانهکانی شار  به
گهنامهکانمان بردە ناو يهک لهو قهوتابخانانه و له دوو کهنتۆردا داماننان؛ کليليش به دەست   ههموو به

مه ههرچوارمان  له ڕۆژانی پشووی قوتابخانه و پاشانيش له پشووی   موديری قوتابخانهکهوە مايهوە. ئ
رەی بابهت و هاوينهدا ههفتهی دوو ڕۆژ  گهنامهکان و بهگو گرنگايهتی سياسی،  دەچووينه سهر به

کمان جيادەکردنهوە   .ل
 

گهنامهکان دوو گهی پۆليس دەسته ب به دا بوو: يهکهم، ناوی ئهو کهسانهی وا له ڕ ابهتی ئاسايشيان ت
ک ڕوون نهدەبووەوە  (شههرەبانی)يهوە گايهوە هيچ شت بانگ کرابوونه ساواکی مههاباد، که لهو ڕ

کانه ههمهچهشنه بوون و ليستهی ناوەکانيان کهسايهتييه سياسی و لهبهر خۆشناوەکان  ئهوەی ئهو خه
کانی ئ    [٤].دەگرتهوە اسايی و دووکانداری ب پهيوەند به سياسهت ههردوکيانیتا خه

 
کی گهنامهکانی شههرەبانيدا ئهوە بوو که يهک له پاسهوانهکانيان  بابهت ش له ناو به  سهرنجڕاک

کهوە و بۆ ئهم ئهرکه 'پيرۆز!'ەی مانگی دە تاقه تمهن   بهرپرس و پهيوەنديکهری ساواک بوو به خه
هی وەردەگر می شادا ببووە بيستدەرما ی کۆتايی ڕژ تمهن! ليستهی چهند   ت که له يهک دوو سا

هيه به ناو و ئيمزای ههردوو کهسهکهوە کهوتبووە هی ئهو دەرما مه. ئهو مهئموورە  سا بهردەستی ئ
کی مههاباد بوو و دواتر کی خه کی بۆکان که   تايبهته سهرەتا کهس کی خه گؤڕابوو بۆ پاسهوان

من و له ناوههردوکيان کهسا دی و ه شه وههرا بوون نی ه    .شاردا ب ک
 

کی ديکهی که ت ئهوەبوو که يهک له ئاغاوەتی دەوروبهری شاری بانه هاتبووە  خا لهبيرم ماب
وەش  شههرەبانی ک ئ ی ناو شاری بانهتان پ بگهيهنم بهمهرج ت ههوا  بۆکان و گوتبووی من دەمهو

ته ئهفسهری سوپايارمهتی کوڕەکهم بدەن له زانکۆی ئهف ت و بب يان  .سهری له تاران وەربگير ل
نه نادەيته شههرەبانی شارەکهی خۆت؟ گوتبووی لهوێ ک دەمناسن و   پرسيبوو بۆچی ئهو ههوا خه

هت ت زۆر هاتوچۆی پۆليسخانهی ئهوێ بکهم! ئهوانيش به ڕوا ان قهبووڵ کردبوو. من  نامهو ل
ک له ڕاپۆرتانهی وا ئهو  کی بانهيی خۆم  جهنابه ناردبوويهههر زوو بهش بۆکان، تهسليمی برادەر

ندکار بووين کهوە خو شتر له تاران پ و لهو سهردەمهدا له حزبی ديموکراتی کوردستانی  کرد که پ
ران بهرپرسيايهتی ههبوو. ئيتر چی هات ئاگادار نيم ئ    .کرا و چييان ل

 
گهنامهی ک له تاجر و ناوبهدەرەوەکانی شاری ديکهش که لهبيرم ماوە نامهيهک بوو ب يهک به هش

ژی  ٢٨دوای کۆديتای  بۆکان و ههرەسی حکوومهتی موسهدديق ئيمزايان کردبوو  ١٩٥٣ی گهالو
ی  و دا داوای سزادانی ڕاپهڕيوانی سا بۆکان دژ   ی ١٩٥٣ناردبوويان بۆ شههرەبانی شارەکه؛ لهو

نووسرابوو دەنا ئهوەندەی  گوشاری ئاغاکانبه ئاغاوەتی شاريان کردبوو. ديارە نامهکه به هاندان و 
شهی شهخسييان لهگهڵ ئهو ڕاپهڕيوانه   سهيری ناوەکانمان دەکرد، خاوەن ئيمزاکان هيچکاميان ک

يان لهسهر تۆمار دا سکا ت بريتی بوون له   نهبوو. ئهو کهسانهی وا لهو کرابوو، ئهوەندەی لهبيرم ب
رانی و حافزەل  نهمران حاجی قاسم کهريمی و ڕەئووفی قورئان (ڕەئووفی مهالحهسهن) و عهبدول ئ

م زۆر   عهلی ميرەبهگ و واههيه ناوی ت به حوسهينی تههايی و حوسهينی مهجيديش لهناوياندا بووب
نيا نيم. دوو ر   د تبوون و پهڕيوەی ههول م و زۆر هه ژبوو لهدەست زو کهسی يهکهم و دووههم لهم

رانی و مانی ببوون، عهبدو ئ سهريان  و عهلی ميرەبهگيش له ترسی ئاغاکان له ئاوارەييدا سل
ر چهقۆی کيان بۆ بڕابووەوە، يان لهژ دادگای نيزامی'دا  ' نابووەوە ئهوانی ديکهش ههرکام زيندان

گهنامهکهمان دايه دەست يهک له کوڕانی نهمر مه به رانی و ئهوەندەی ئاگادار   بوون. ئ عهبدو ئ



يان له لهبهر ئهوەی دەيانزانی کارەکه به فيتی ئاغاکان  سهر کهس تۆمار نهکرد بم ئهوانيش سکا
تاوانن کراوە و ئهوانهی نامهکهيان ئيمزا   .کردووە ب

 
خا  له ناو ک ڕاپۆرت بوون که چهند کهس له ئاغاوەت و کو گهنامهکانی ژاندارمهريشدا، ههند  به

ک   ان. له ناو ئهواندا چهندسجيل(موختار)ی گوندەکان ناردبوويانه بنکهی ژاندارمهری بۆک نامهی يهک
هت نزيک  له ئاغاوەتی دەوروبهری بۆکانم لهبير ماوە که ويستبووی خۆی له  ژاندارمهری و دەو

ی ڕاست و درۆی سهبارەت بهو ک ههوا ت بۆ ناردبوون که   بکاتهوە و کۆمه کوردانهی ڕۆژهه
سووڕاوی سياسی بوون، هکان دەگهڕايهوە بۆ دوای    له باشوور دەژيان و هه ک له ههوا ژووی بهش م

نی  ڕی حزبی ديموکراتی  واته سهردەمی ٦٩و  ١٩٦٨سا ی شۆڕشگ خهباتی چهکدارانهی با
ک لهو نامانهشمان ران. ههند له سهر شهقامی سهرەکيی بۆکان بهديواردا دان بۆ ئهوەی   کوردستانی ئ

ک بيانبينن   .خه
 

نه دەست دەرکرد ب کات خومهينی فهرمانی ی دژ به ساواک و مهئموورەکانی بدر گهنامه و سکا ه
  بۆکان دادگای ئينقالبی ل نهبوو. من و دووکهسی ديکه لهو مامۆستايانهی وا به  دادگاکانی ئينقالب،

ک ياندا ڕاپۆرت لهخه کيانمان ئامادە کرد که ت گهنامهکان ڕادەگهيشتين، بهش درابوو و ههموومان   به
بۆکانيش بوو و تهسليمی ئهوانمان   نقالبی شاری مههاباد که سهرپهرشتی کاروباریبردنه دادگای ئي

سهرۆکهکهی نهبينرا و گوتيان دەب 'شاکی  کردن. بهداخهوە هيچ کردەوەيهک له دادگای ئينقالب و
ک له   خوسووسی' ههبن که سکا لهسهر کهسهکان مه نايهت. بهش تۆمار بکهن دەنا هيچ لهدەستی ئ

کارەکان مهئموورانی   اکان و سکاخاوەن ئيمز کيش له سکا ژ بوو نهمابوون، بهش کراوەکان لهم ل
مهش  حکووميی مه نهدەناسرانهوە. ئ کی شارەکانی عهجهمستان بوون که بۆ ئ  ئهودەمی شارەکه و خه

ی ڕاستهوخۆيان لهسهر تۆمار بکهين؛ کهوابوو ديزە شهکه نهبووين که سکا کی ک بهدرخۆنه  اليهن
کيش بۆ من سازکرا، که له بيرەوەرييهکانی چهند ساڵ کرا چه ستامدا باسم  هيچ، تهنانهت گ ش ئ پ

وە کردووە   [٥].ل
  

رش کردنه سهر کوردستان، ئهرتهش و سوپای   دوو س مانگ دواتر و دوای فهرمانی خومهينی بۆ ه
شت وڕژانه ناو شارەکانی کوردستانهوە و له بۆکانيش چهکداری حزبهکان ش پاسداران ه  اريان بهج

مهی بهرپرسی رانهوە. له ئهنجامدا، نه ئ ڕاگهيشتن   شار کهوته دەست ئهرتهش و سوپای پاسدارانی ئ
ی گوتين گهنامهکان مشووری مهسهلهکهمان خوارد، نه شۆڕای ئينقالب پ بکهين، نه  به به چييان ل

گهنامهکان ههتي ک لهگهڵ خۆی بردنيه دەرەوەی شار و ئيتر به کهوتنهوە و به سهردەستی   وهيچ حزب
و ترسی گيران و ئيعدام له بن  ئهو دوو مامۆستا ههژارەدا مانهوە که له قوتابخانهکهدا ڕايانگرتبوون

ياندا بوو؛ بهتايبهت که ماوەيهکی کهم دوای ئهوە ی جهلالد هاته ناو بۆکان و کهس    گو خا ئايهتو خه
نيا ب  نهما بتوان له ژيانی ڕۆژی دوايی گهنامهکان له قوتابخانهکهی  خۆی د ت. ئهو مامۆستايهش وا به

زم، چار ناچار بردمنه   ئهوا ڕاگيرابوون، دواتر ی خۆم بيانپار را لهوێ يان له ما گوتی چيتر نهمدەو
مدان، ئيتر چييان ل بهسهر  دەرەوەی تی بۆکان فڕ گای گوندی 'گۆل' له ڕۆژهه   شار و له سهر ڕ

  .نهمان، هيچم نهبيستهوەهات و ک بردنی و مان يان 
 

سهبارەت به شاری بۆکان بوون که هيچ فهرمانگهيهکی ساواکی ل نهبوو؛ بارودۆخ   ئهوانهی گوتران،
دابوو، لهوە چاکتر نهبوو، لهو  لهو شارانهشدا    شارانهی کوردستانيش که ئۆفيس و بينايهی ساواکيان ت

ک لهکيس کورد چوو و گهل مايهبهتاڵ مايهوە واته ساويلکهيی و کهم ئهزموونی   به هۆی  ههموو شت
مه ک له دەستی ئ مه و ووشياريی دوژمنهوە، ههمووشت دەرچوو و پشتی له دۆست و ڕووی له   ئ

   !دوژمن کرد
 

کی بۆ باشووريش  هيوادارم ئهو  ت که مه له ڕۆژهه م ڕاست و ب درۆيانهی ئ ئهزموونه تاڵ به



ت زی کارەکه لهوێ  ههب ت، له کۆتايی  و بتوان بهرپرسانی بهڕ کاردا    وشيار بکاتهوە. ئهگهر وانهب
ت که دواڕۆژ به ئهژنۆی خهساريدا بدەين و ئيتر هيچ ن مان پ دەم کی بهتا ين  .دەست تکايه با نهه

ت ب   !وای ل
 
 
 
 
 

[١]  https://www.kurdistan٢٤.net/so/news/٠٩٤٩٧٦٦d-abfc-٤cb٨٠-٨c٢-
dd٠٥٨d١٩٦٩٥a 

ککوردانی خۆراسان و    [٢] ران وەک لوڕستان و ههمهدان و... لهم   ههند ناوچهی ديکهی ئ
گهرچی ئهوانيش له چارەنووسهکهدا هاوبهشی کوردانی ئهو چوار  حيسابهدا نهگيراونهته بهرچاو

زگايهی سهرەوەن   .پار
 

ن بۆتاران و   ئايهتو خومهينی دواتر  [٣] مه چاوەرڕوان بووين ئهو کهسانه ب کدا گوتی ئ له وتار
نين ێ به سزایلهو   !خۆيان بگهي
 

کی  بهرپرسی ڕاگهياندنی   [٤] کی خه هکه بهو کهسانهی وا بانگکرابوون سهرەتا پۆليس ههوا
وەبردنی ئهو ئهرکهش سهرەتا مانگی  مههاباد و پاشان کی بۆکانی بوو.بۆ بهڕ تمهن و  ١٠پۆليس

   .تمهن دەدرا ئهو کهسانه ٢٠پاشان 
 

گهنامه   [٥] تانی، "به ت  بڕوانه: ئهنوەر سو پهڕی ڕۆژهه -سياسييهکانی بۆکان چييان لهات؟"، ما
ژوودا")، بهشی  ۆکان، بهشی نووسهرانب  .٢٨٩تا  ٢٨٧(بابهتی "بۆکان له م

 


