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  یی ئاسۆ  بياره
   سوید15-3-2005

  
 لێک گهان، ی  تری کوردست  و زۆر ناوچه بجه ڵه ر شاری هه رامبه غدا، به ی به ر ڕژێمی داگيرکه
جێبکات و  ایدی خۆی جێبهتی جينوس  خيرا، سياسه ڕا، که گه بۆ بيانوێک ده. داخ له دڵ بوو

  . بکاته دیلی خۆیی هک ڤيلهڵکی س خه
ی  بجه، شارۆچکه ڵه نها شاری هه ی وێران کردبوو، ته  بجه ڵه ی هه نيزیک شارزوری کانی شاره  گونده,وه 1987له ساڵی 

  . مابوون وێرانيان بکات خۆرماڵ و بياره
ی  یه و پرۆسه ، ئهداڵ سوپای پاسدارانی ئێران کانی کوردستانی باشور، له گه یه وه ته  نه ی سوپایی، پارتييه ند رم بوونی پێوه گه

  .ی له ناوچوون شه ڕه ر هه وته به  که، رگه تی پێشمه سه کانی تری ده خێراترکرد و ناوچه
  

  ڕۆژانی هێرشی  وه زیک بوونهين
یه پيالنيان  م شێوه وه به ی خواره نانه م الیه ی ئه رگه ڵ پێشمه سوپای پاسدارنی ئێران له گه

  -:داڕشتبوو
ی  له ناوچه - کاری سوپایی،  و، بۆ چاوساغیڵ سوپای پاسداراند  له گهینکهێزێکی  -

  .  دانرابووبجه ڵه روێ و ناوشاری هههاوار، شن
ی  ڵ سوپای پاسداراندا بۆ گرتنی ناوچه ست، له گه به مان مه  بۆ ههپارتيی،هێزێکی  -
  .ورامان هه
ی  اوچهڵ سوپای پاسدارندا بۆ گرتنی ن ست، له گه به مان مه  بۆ ههحسک،هێزێکی  -
  .ڵم وه له پردی زه ی کشانه ه ڕێگداخستنی  بۆ وورز ورین و شارهس
مان  ڵ سوپای پاسداراند بۆ هه لی، له گه ال عه تی مه رکردایه  سه  به، ئيسالميشهێزی -
  .ست به مه

  
  11/3/1988 -وێک پێش هێرش شه
پاسداران و (ی  وره ن هێزێکی گه بجه، له الیه ڵه ، له گوندی مۆردین، باشوری شاری ههحشعکانی  رگه کی پێشمه یه بنکه

کانی حشع ڕازی  رگه مجار پێشمه که یه. مێنن  نه دا یه و ناوچه  لهن، یان چۆڵ بکه که کهنبێ ب وه که ده ێتهکر وه ئاگادار ده) ینک 
کردن و  قه ی ته شه ڕه بن و هه کان توڕده رگه دیسان پێشمه. ن پاره فریویان بده ن به ده وڵده کان هه پاسداره. بن ده نابن و توڕه

خۆی حشح، ی  که وێته وتوێژ و ناچار هێزی ناو بنکه که ی ینک، ده که دا هێزه ليره. ن که ده ێیان ل کانه وه پيالنه ڵ کردنه پوچه
  .وێته ڕێ که بجه، ده ڵه و شاری هه ره وه و به  شه  دوو به کات به ده
بجه  ڵه  ههیشاری سوپای پاسدارن و ینک، له ناو  وره مان هێزی حشح، هێزێکی گه هه 1988ی 3  ی12ر   سه  له11وی  شه
پێی  کانی تریش، به هێزه . گيرێت کانی شار ده گرنگه ی شوێنه  زۆربه،و  شه2 ی کاتژمێردوایوه  وه شه ر ئه هه. بينێت ده
 .رنگ کانی تر ده که، شوێنه سيۆنهرا ی ئۆپه خشه نه
  
  12/3/1988ژی ڕۆ

ی   بانک، پۆليساخانه و زۆربه،ی ینکيش که وه و هێزه وێته ژیر کۆنترۆڵی هێزی سوپای پاسدارانه که تی ده هووا ته شار به
ی   ناوچه ی حسکيش، له که هێزه. ن که ورامان داگيرده ی هه  ناوچه،هێزێکی پاسداران و پدک. گرێت کانی ميری ده دائيره
 و پرده ئه 14/3/1988گرن و ڕۆژی  ی سوپای عيراق ده که ڕاکردوه  ڵم، پشتی هێزه دی زهزور و سورێن و پر شاره
مه له  ڕی قه  شه بێته ت ده نانه  ته.وه) یدسادق  سه(ی شارۆچکه  به  یه بجه ڵه ی شاری هه وه ستنه  بهی  ڕێگه وه، که تاقه قێننه ته ده
  .داکانی ئێران و عيراق زه له نێوان هێ،ڵی خۆرما شارۆچکه و نيزیک کوڕه په ته
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  بجه ڵه ی ههکيمياوی باران کردنی شار
ر داگيرکردنی شاری   سه ڕۆژ بهچوار 
رێکی  ن داگيرکه  الیه ، له دا بجه ڵه هه

و  ی ئه رگه  و هێزی پێشمهوه هتووو دواکه
ڕژێم . ڕێت، په وه تێ ده پارتييه ناوبراوانه

کی قورس    و چهوام ناوشار به تۆپ  رده به
ی  نيوه11عات  سه. کات وناپاڵم بوردومان ده

بۆردومانی   ی نۆره، 16/3/1988ی ڕۆ نيوه
 و اتک ست پێ ده  ده،شارکيمياوی 

و شاره  ها کوردی سڤيلی ئه زاره هه به
ی تریش ها ده ن، سهب  و بریندار دهرێتکوژ ده

  .ردان رگه وێڵ و سه
  
  
  

  
  .یزانن  ده بجه ڵه ی که دانيشتوانی سڤيلی هه و ڕاستيانه ئه
ان لێ ی بێ، ترسی هيرشی فرۆکه کبری پاسداراندا وونده هوئه ڵ و ئه یان له دوکه که بينن شاره ڵکی سڤيلی شار، که ده  خه-
پدک، حسک و . کانی ینک رگه پێشمهوه  داخه به. ن  خۆیان ڕزگاربکهن ده وڵ ده  هه شاری  وه ره دهو  ره نيشيت و به ده

 .کرێت رداده سه یان به قه  ته وکرێت تيان پێده ندێکيشيان سوکایه هه. وه یان گێڕنه و شار ده ره ن  و به ادهنیان    ڕێگهئيسالمی،
  .یخنکێنيت هراوی ده وه، گازی ژه  به ماڵ و منداڵه،وه ی بۆ شار ڕانه با، که دوای گه ریمی کاره کی زیندوو، که یه نمونه

  بجه، له ڵه  دوای ڕزگارکردنی شاری هه،تی کوردیان وڵه ا، گفتی دروستکردنی دهبووه، که گوای وه وپارتييانه ئه بيانوی ئه
  . رگرتووه  وهوه هکان ئێرانييه

کانی حسک  وه، که له ڕیزه ڕژێمهکانی  ن پياوه   الیه بوو، له بجه ڵه منی هه  مودیر ئه ، کهموالزم خالدرکردنی   ده-
  .نبوو رگه پێشمه

نی کردن-  ینک، پدک، حسك و، ی رگه ندێ پێشمه وه و هه هسوپای پاسدارانی ئێرانن  ڵکی، له الیه خهی ماڵ و حاڵی  تا
  .ستۆدابوو یان له ئه بجه ڵه راسێۆنی داگيرکردنی شاری هه که ئۆپه  ،ئيسالمی

ی  رگه پێشمهندێ  ن هه  له الیهنب وی و بناوێڵه و عه قه ، له بلهبووهيد ستی کچان و ژنانی شه وه و بڕینی ده ڕوتکردنه -
  .وه نانه و الیه ئه
  .کردنيان له هێرشی ئاخوندان ار نهو ئاگاد) ڵه کۆمه(ت ی کوردستانی ڕؤژهه رگه  پێشمه72-70هيدبوونی   شه-
  

  کانی زمونه ئهو  بجه ڵه ساتی هه کاره
نيا بيری   و تهمابوو   شۆڕش نهر بۆ ماوه هێزی جه ایان بهی بڕو وه ر ئه ی باشوری کوردستان، له به وه کانی بزوتنه رکرده سه
رانی  ترن داگيرکه نده ڵ دڕه بوون له گه ، ئامادهيانکان خۆشی تری ناو پارتييه  نهکی و  ره دووبه ر خۆیان، له بهی  وه مانه

ری  ماوه ی جه م دۆستمه، پێگه  هکمنژ دوژمنی دو،و م نا ئه تی ئه سياسه. ن کتری، هاوکاری بکه کوردستاندا، بۆ له ناوبردنی یه
  .پێ الوازکردبوون

  
بکات و تۆڕێکی   جاش ئۆرگانيزه360تی ئێراق توانی  زانی، لێ حکومه  ده باشیان م ڕاستيانه رانی کوردستان، ئه داگيرکه

ڕژێمی ئاخوندی ئێرانێش . زرێنێت کانی باشوردا دابمه کوردیيه کانی پارتييه رگه تی و پێشمه رکردایه سيخوڕی له ناو سه
  کاری  شێوه بهبجه، به چاکترین ڵه کو گرتنی شاری هه بۆ ڕۆژێکی وه. وه کانيانه  ڕیزه ها ئيتالعاتی خزانده زاره ، ههها روه هه

  .هێنان
  
ران،  ر داگيرکه رامبه ی باشوری، به وه تی بزوتنه رکردایه کی سه ره ش بێ بڕوایی و دووبهمڕۆ  ساڵ، تا ئه16 دوای ڵکو به
ی خۆیی دوور ربه و سهزگاری ڕلی کوردستانی باشوری، له  انی گهک له ئامانجه پيرۆزه. وونکو دارێکی ڕزیوی لێکرد وه
  . ی مێژوویيه کانی تر، زیندوتررین نموونه رکوک و ناوچه دۆڕاندنی شاری که. وه ته هنتوسخ

شدا،  لێره. یه ی هه ا ڕێگهه ده ڵ ئێران  و سه له زۆر الوه سنووره له گهکه توه،  ڵکه بجه وا هه ڵه شوێنی جوگرافی شاری هه
شيان  و مافه  ئهوه، یی خۆیان به سوپای ئاخوندانه سته  وابه ی وه ، بۆ شاردنه پاسۆک ، بێجگه کوردستانکانی یيه وه ته  نه تييهپار
 باش تی کوردستانی باشور رکردایه وه، سه گرنگتر له. ن  هيد، که خۆیان ڕزگاربکه ی شه بجه ڵه ڵکی شاری هه  خه دا به نه

کی   چهدا،مان ساڵ  ی هه2له مانگی . رێت کيک به موو جۆره چه نا بۆ هه یه په  و ئاماده دام فاشسته ، که ڕژێمی سهدڵنيابوو
  .داغ  و شوێنی تر ره  له دۆڵی قه1987هاری  کارهێنا، به تی ینک به رکردایه کيمياوی دژی سه

شار  12/3/1988ر   له سه11وی  م له پراکتيکدا شه ، به  کرا دا بجه ڵه ر شاری هه  سه  به16/3/1988کيمياوی گازی  
ن   سه هێندهو پارتييانه  هێزی ئهندێ هه ستی پێکرد، وسا بوردومانی کيمياوی ده واته دوای چوار ڕۆژ، ئه ،بووگيرا رقاڵی تا
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یان توانی دانيشتوی بێ  رجێک ده مه غدایان کردووه، به  تحی به ست دابوو و پێيان وابوو فه ، گيانی شۆڕشگيریان له دهبوون
    . ن  ڕزگار بکهدا و چوار ڕۆژه ی ئه  له ماوهساتی ميژوویی رتين کاره وه بجه له گه ڵه تاوانی  شاری هه

ستيان  رکرد، که ده تریان دهی ها سيخور ده  سه وبوو بجه ڵه منی هه  که مودیر ئهموالزم خالدکو  وه، فاشستێکی وه وانه به پێچه
  .بوو لی کوردا هه دانی گه نجه شکه شتن و ئهله کو

  
ینک، حسک و . پدک( و پارتييانه بێت ئه ، با هيچ نهردادگا   بخرێنه بهدام کانی سه  پياوکوژه ولی کيمياوی عهبێت   ده ڕاسته

 له ،لی کوردستان  گهه ب که، خۆیاندا بنێينی ڵه هه  دان به ،وه به خۆیاندا بچنه  که بوونه چاوساغی سوپای پاسداران) ئيسالمی
  .کردیان) ، پێنجوێن1987ران، لێدانی باباگرگر ساڵی  حاجی هۆمه(داکانی تری کوردستان بجه و شوێنه ڵه شاری هه

  
  نه مێژوو؟ ده اشور، گوێ دهکانی کوردستانی ب یيه وه ته  نه هئایا پارتيي

  رێت، دیسان به په ستانی باشور، به ناسکترین ساتيدا تێ دهلی کورد گهنفال،  و ئه بجه ڵه زێنی هه ساتی دڵته  سال دوای کاره16
و ڕژێمه، بڕوا   ئه ش، پاشماوه  تا نوکه رێکه، که ی ماڵی داگيرکه وه رقاڵی دروستکردنه تی کورد، سه رکردایه وه که سه داخه
کانی کورد، له ليتاوی  ، مافهیی کوردکان، ناکۆکی نێوان دوو زلهێز سته کو کۆتایی شه هێشا وه. اکاتلی کورد ن مافی گه به

  .قێنيت چه کی قوڵدا ده بێ هيوایه
کانی   نفال و قوربانيه ساتی ئه  کاره خ به وه، خۆی رێک بخات و بایه  یتوانييه ی کوردستانی باشور، نه وه ش، بزوتنه تا نوکه
  . بدات

  
    بجه ڵه ران و لێدانی هه داگيرکه

ست  ده شی خۆیان وه ترین ئامانجی هاوبه وره بجه، گه ڵه ێران، به لێدانی شاری ههری، عێراق و ئ ردوو رژێمی داگيرکه هه 
کی  له الیه. لی کوردستان تی ڕزگاری خوازی گه ی باشور و ڕۆژهه وه ش الوازکردن و ترساندنی بزوتنه مه ئه. هێنا

ی بۆچونی  وانه  پێجه وه، به هرای ئێران بوو، که به زیانی کورد گه-ڕی عێراق رخاندی شه رچه وه خاڵی وه تریشه
رگيز له   ههکه، که یه ری پرۆسه ماوه ڵگيرساندی شۆڕشی جه یوت هه وه، که ده  کوردستانهیی باشور وه تی بزوتنه رکردایه سه

تی کورد  رکردایه نفال چيکرد و سه مووشمان بينيمان، که ئه هه. ئێران قازانجی کوردی تيایه-ڕی عێراق دایک نابێت، که شه
  .یشت نووس گه  به کام چاره،ی کوردستانی باشور وه ، بزوتنهڵوێستی چی بوو هه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -: بوون دا که ساته ی کاره رمه خۆ له ناو گهو ش کراوه، که ڕاسته  سانه م که  بهمم باسه، پرس  ئه ناوبۆ ڕاستی زانياری/تێبينی
  یی  بجه ڵه حمود هه د مه مه ر موحه عومه

  یی بجه ڵه حمود هه د مه مه هيوا موحه
  وی ها خوسره ته

  تاڤگه
  سێکی تر هند ک چه


