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پێشەکی

تێرۆریزمـی کۆمـاری  بـە گشـتی و  تێرۆریـزم  بابەتـی  لەسـەر  لێکدانـەوەی 
بەربڵاویـی بابەتەکـە لـە الیـەک و گەلێـک الیەنـی  ئیسـالمی بـە تایبەتـی، لەبـەر 
قانوونـی نێوخۆیـی و دەرەکـی لـە الیەکـی دیکـەوە ڕەنگـە کارێکـی هاسـان نەبـێ. 
بـەڵام بـەو حاڵـەش ئێمـە لەسـەرمانە لـە هەمـوو کەرەسـەکانی بەردەسـت بـۆ لـە 
قاودانـی کـردەوە تێرۆریسـتیەکانی ئـەو نیزامە کەلـک وەربگریـن و نەهێڵین ئەو 
کـردەوە تێرۆریسـتیانەی دەسـەڵاتدارانی کۆمـاری ئیسـالمی کە لە مـاوەی تەمەنی 
دەسـەڵاتدارەتی بەسـەر ئێـران دا بەڕێوەیـان بـردووە  بچنـە خانـەی فەرامۆشـی. 
بیرۆکـی ئەو پەرتووکەی لەبەردەسـتانە دەگەرێتەوە بـۆ ئەوکاتەی کە کازمی دارابی 
داڕێـژەر و ئامـادەکاری کردەوە تێرۆریسـتییەکەی رێسـتورانتی میکۆنووس دوای 
ئـازاد بوونـی لـە زینـدان و گەڕانـەوەی بـۆ ئێـران بیرەوەریەکانـی خـۆی لـە دوو 
توێـی کتێبێـک دا لەژێـر سـەردێری »نقاشـی قهوه خانـە« چـاپ و بـڵاو کـردەوە. 
کاتێـک تەبلیغـی ئـەو کتێبـەم لـە ڕاگەیندنەکانـی ئێـران دا چاو پێ کـەوت، زۆرم 
پـێ خـۆش بـوو بیخوێنەمـەوە و تامـەزرۆ بـووم بزانـم ڕووداوە تێرۆریسـتییەکەی 
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رێسـتورانەتی میکۆنـووس کـە لـەودا د. سـادق شـەڕەفکندی و هاورێیانی تێرۆر 
کـران، لـە زمانـی دارێژەرەکـەوە چـۆن بـاس دەکـرێ. پێش لـەوەی کتێبەکـە بگاتە 
دەسـتم وەک هەمـوو الیـەک لەسـەر ئـەو بڕوایـە بـووم کـە کازمـی دارابـی لـەو 
کتێبـەدا هـەوڵ دەدا خۆی بێ تاوان نیشـان بدا بەڵام کاتێـک لە الیەن هاوڕێیانی 
تەشـکیالتەوە کتێبەکـەم بەدەسـت گەیشـت و لـە خوێندنـەوەی ڕاچـووم هـەر زوو 
بـۆم دەرکـەوت بێجگـە لـەوە کـە دارابـی دەیهـەوێ خـۆی بێ تـاوان نیشـان بـدا، 
گێڕانـەوەی ئـەو بیرەوەرییانـەش لە زمانی کازمی دارابییـەوە زۆر لە پەروەندەکەی 
میکۆنـووس هاڵۆزتـرە، چونکـە پـڕە لـە ناتەبایـی و یەکتـر نەخوێندنـەوە، کازمـی 
دارابـی لـە جێگاجێـگای ئـەو کتێبـەدا کـە باسـی ڕووداوێـک دەکا کـە پێوەندیـی 
بـە ڕاپەڕاندنـی ئـەرک بـۆ دەسـەڵاتدارانی کۆمـاری ئیسـالمی  دەکا خـۆی، بـە 
قارەمـان و مودیـر و بەرێوەبـەری سـەرەکی کارەکـە دادەنێ، بەڵام لـەو جێگایانەی 
کـە بـاس لـە کـردەوە تێرۆریسـتیەکەی رێسـتورانتی میکۆنـووس دەکـرێ پێگـەی 
دوای  خـوارێ.  دێنێتـە  ئیسـالمی  کۆمـاری  سـادەی  الیەنگرێکـی  هەتـا  خـۆی 
خوێندنـەوەی کتێبەکـە و هەتـا ڕادەیـەک یادداشـت هەڵگرتنـەوە، دەسـتم کـرد بـە 
نووسـین و هەڵسـەنگاندنی قسـەکانی ناوبـراو. ڕەنگـە هەڵسـەنگاندنەکە لـە زۆر 
بـوارەوە کەم وکورتیـی هەبـێ و کتێبـی نەقاشـی قاوەخانە لەوە زۆرتـر هەڵ دەگرێ، 
کـە هیـوادارم کەسـانی دیکـەش قۆڵـی لـێ هەڵمـان وردتـر بچنـە نێـو بابەتەکـە و 
خوێندنـەوەی دیکـەی بـۆ بکـەن. ئاکامـی وڵام نووسـینەکەی مـن ئـەوە بـوو بـە 
هیمەتـی بەڕێوەبەرانـی ڕۆژنامـەی »کوردسـتان« لە چەندین بەش دا بـڵاو بووەوە. 
دوای بـڵاو بوونـەوەی بابەتـەکان کەوتمـە بیری ئـەوە کە ئەو بابەتانـە کۆ بکەمەوە 
و لەگـەڵ پێناسـەیەک لـە تێـرۆر و تێرۆریـزم و خوێندنەوەیەک بۆ تێـرۆری ڤییەن 
)تێـرۆری د. قاسـملوو و هاوڕێیانـی( و باس کـردن لـە خاڵـە وێکچووەکانـی ئـەو 
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دوو تێـرۆرە کـە دەرحـەق بـە ڕێبەرانـی حیزبـی دێموکـرات بەڕێـوە چـوون و لـە 
هەمـان کاتـدا باسـێک لـە ڕەوتـی دادگای میکۆنـووس و بڕیـارە ئازایانەکەی ئەو 
دادگایـە و هەڵسـەنگاندنی لەگـەڵ دەزگای دادوەری ئوتریـش، بکرێـن بـە هەوێن 
و نێوئاخنـی ئـەم پەرتووکـە. لەگـەڵ ئـەوەدا بابەتەکانـی تێـرۆری ڤییـەن و بێرلین 
هەتـا ئێسـتا زۆر بابەتیـان لەسـەر بـاس کراوە بەڵام دیسـان بـاس کردنەوەیان بە 
زمانێکـی دیکـە هەرچەنـد دووپاتـە بێـت بە پێویسـتم زانـی. هیـوادارم خوێنەری 
کورتییەکانـم  و  کـەم  لـە  قانوونـی  پسـپۆری  کەسـانی  بەتایبەتـی  خۆشەویسـت 

ببوورن. 

باس کـردن لـە تێـرۆر و تێرۆریـزم هەتـا ڕادەیـەک دژوارە، چونکە هەتا ئێسـتا 
تێـرۆر  لـە  بـێ  الیـەک  پەسـندی هەمـوو  کـە جێـگای  پێناسـەیەکی هەمەالیەنـە 
نەکـراوە و لـە هەمـان کاتـدا ئـەو بابەتـە دوو الیەنی سیاسـی و قانوونـی هەیە، کە 
هـەر دوو الیـەن پێویسـتیان بـە خوێندنـەوەی بابەتییانـەی خۆیـان هەیـە. تێـرۆر 
کردارێکـی تاوانکارانەیـە و لـە خزمەتـی بەرژەوەندی سیاسـیی دایە کە نووسـین و 
لێکدانـەوەی پێویسـتی بـە بەڵگـەی لێکۆڵەرانی قانوونی و جینایـی هەیە. بۆ ئەوە 
بزانـدرێ ئامانـج لـەو تێـرۆرە چ بووە و چ کەسـانێک لە پشـت ئـەو تێرۆرە بوون 
و تێرۆریسـتەکان بـۆ ئـەو تێـرۆرە چـۆن و لە چ ڕێکارێک و لـە چ جۆرە چەكێک 
کەلکیـان وەرگرتـووە. ئایـا تێرۆریسـتەکان بەکـرێ گیـراو بـوون؟ یـا کەسـانێک 
بـوون لـە ڕێـگای ئامانـج و بیروبـاوەڕی خۆیـان ئـەو تێرۆرەیـان کـردووە؟ کـە 
بەداخـەوە بـە هـۆی ئـەو هەڵومەرجـەی ئێمـە تێیدایـن ڕەنگـە دەست ڕاگەیشـتن 
بـە هەمـوو ئەوانـە زەحمـەت بـێ بۆیـە بـە ناچـاری پەنـا دەبیـن بـۆ هەمـوو ئـەو 
پەرتـووک و کتێبانـەی کـە لەسـەر بابەتی تێـرۆر و تێرۆریزمی کۆماری ئیسـالمی 



10

نووسـراون کـە ڕەنـگ بـێ زانیاریەکانیـان دووپاتـە بـن و تەنانـەت لـە ڕادەی 
پێویسـتیش دا نەبـن، بـەڵام بـەو حاڵـەش جێـگای سـەرنج و تێڕامانـن. کاتێـک 
تێـرۆری  د. قاسـملوو لـە ڤییـەن و تێـرۆری د. شـەڕفکندی لـە بێرلیـن وەک 
پەروەندەیەکـی جینایـی لە تەنیشـت یەکتریان دادەنێیـن، زۆر خاڵی وێک چوویان 
هەیـە. لـە بڕیـاردەری تێرۆرەکان کە دەسـەڵاتدارانی کۆماری ئیسـالمیین هەتا ئەو 
چەکانـەی کـە تاوانەکەیـان پێ کـردوە و لە هەمان کاتدا خاڵی جیاوازیشـیان تێدا 
بـەدی دەکـرێ. لـەم پەرتووکـەدا هـەوڵ دراوە بـە پێـی سـەرچاوەکان هەمـوو ئـەو 
بابەتانـە لـە تەنیشـت یەکتـر ڕیزبکرێن بۆ ئـەوە زیاتر بابەتـی تێرۆریزمی کۆماری 
ئیسـالمی بـۆ خوێنـەر ڕوون بکرێتـەوە و باشـتر دەڕندەیـی دەسـەڵاتدارانی ئـەو 

نیزامـە بـۆ هەمـوو الیـەک دەربکەوێ.

بەهـۆی وێک چـوون و پێوەنـدی دار بوونی بابەتەکان بە یەکتـر ڕەنگە خوێنەر 
لـە زۆر جێـگادا تووشـی دووپـات بوونـەوەی بابەتێـک بێـت کە ئەوە تەنیـا لەبەر 

گرینگـی کاریگەریی ئەو بابەتەیە بەسـەر باسـەکەوە.

لـە کۆتایـی دا پێم باشـە دەست خۆشـی لـە بەرێوبەرانـی ڕۆژنامەی کوردسـتان 
بکـەم کـە یارمەتی دەربـوون بۆ بـڵاو بوونەوەی بەشـی زۆری بابەتەکانی ئەو کتێبە 
لـە ڕۆژنامەی کوردسـتان، و جێـی خۆیەتـی سپاسـی پێشـمەرگەی روح سـووک 
هـەردی سـەلیمی بکـەم کـە بـە وردی لـە بـواری رێنووسـەوە بـە نووسـینەکەدا 

هاتۆتەوە.
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دەستپێک

ئانقەسـتی کەسـێکی  بـە  کوشـتنی سیاسـی، جۆرێـک کوشـتنی  یـا  تێـرۆر 
جیابیـری سیاسـی و دژبـەری دەسـەڵاتە و لـەو کاتـەوە کـە کۆمـاری ئیسـالمی 
هاتۆتە سـەر کار و دەسـەڵاتی گرتۆتە دەسـت، بە دایمە تێرۆری وەک کەرەسـەیەکی 

گرینـگ و وەالنەنـدراو بـە دژی جیابیـران و دژبەرانـی بـەکار هێنـاوە.

بگەڕێیـن، لـە  ئەگـەر لـە نێـو الپەرەکانـی قامووسـەکان دا لـە مانـای تێـرۆر 
هەمووانـدا بـە مانـای خوڵقاندنـی تـرس و دڵەڕاوکێیـە لە نێـو کۆمەڵـگادا و زیاتر 
دەسـەڵات دەیـکا بـۆ ئـەوەی دوژمنانـی پێ چاوترسـێن بـکا. دەسـەڵات لـە هـەر 
کردەوەیەکـی تێرۆریسـتی هەمـوو هەوڵـی ئەوەیـە شـوێن پێیـەک لـە دوای خـۆی 
بەجـێ نەهێڵـێ و کوشـتنەکە لـە حاڵەتـی شـک و گۆمانـدا بمێنێتـەوە؛ تەنانـەت 
زۆر جـاران هـەر دەسـەڵات خـۆی هـەوڵ دەدا بـە دانـی زانیاریـی هەڵـە ڕێچکەی 

لێکۆڵینـەوەکان بـە الڕێـدا بـەرێ.

»لـە ڕابـردوودا دەوڵەتـان بـە شـێویەکی گشـتی لە پشـتیوانی کردن لـە ئاکار و 
کـردەوەی تێرۆریسـتی خۆیـان پاراسـتوە و بەدایـم لـە دڵـە خورپە دابـوون کە نەکا 
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وەک پشـتیوان و الیەنگـری تێرۆریـزم کـە ئەوپـەڕی قانـوون شـکێنی و تێکدانی 
داب ونەریتی نێونەتەوەییە بناسـرێن و بە الیەنگری لە تێرۆریزم تاوانبار بکرێن. 
بـەڵام لەحاڵـی حـازردا نـە تەنیا کـردەوەی تێرۆریسـتی بە خراپ نازانـن، بەڵکوو 
بـە ڕاشـکاوی و بـە شـێوەی ڕەسـمی لە نێوخـۆ و دەرەوەی وڵات دا لە ڕەشـەکوژی 
و شـێوەی جۆراوجـۆری تێـرۆر کەلـک وەردەگـرن. ئـەم ڕێژیمانـە لـە نێوخـۆی 
وڵاتـدا موخالیفـە سیاسـی یەکانی خۆیـان تێـرۆر دەکەن و لەو رێگایەوە دەسـەڵاتی 
دەرەوەی  لـە  دەسـەپێنن.  بەسـەر خەڵـک  زۆری  بـە  خۆیـان  خوازانـەی  پـاوان 
وڵاتیـش بـۆ کپ کردنـی دەنگی هـاودەردی و هاوپێوەندیی جیهانـی و بۆ بەرگری 
لـە الیەنگریـی ئازدی خـوازان و بەمەبەسـتی ناچارکردنـی دەوڵەتـان بـۆ قەبووڵـی 
هێندێـک مەبەسـتی تایبەتـی و جاروباریـش بـۆ بـاج ئەسـتاندن یـا سـەپاندنی 

ئیدئۆلـۆژی و بـۆ چوونـی تایبەتیـی خۆیـان پەنـا دەبەنـە بـەر تێرۆریزم.«1

کـەم نیـن ئـەو دەوڵەتانـەی بـۆ بەربەرەکانـی لەگـەڵ  لەسـەردەمی ئێستاشـدا 
جووڵانـەوە ئازادی خوازییـەکان پەنـا بـۆ تێـرۆر و کـردەوەی تێرۆریسـتی دەبـەن 
و بـۆ خۆیشـیان ئیددعـای ئـەوە دەکـەن کـە لـە بەرەی خەبـات دژی تێـرۆردا جێ 
دەگـرن. بـەڵام کـە چاو بـە کارنامەیاندا دەخشـێنی، دەبینی لە پێنـاو بەرژەوەندییە 
سیاسـییەکانیاندا دنیایـەک جینایـەت و کوشـتاریان کـردوە؛ کۆمـاری ئیسـالمیی 
ئێـران یـەک لەوانـە. لـە هەمـان کاتـدا پێویسـتە لێـرەدا ئامـاژە بـە هەڵویسـتی 
جووڵانـەوە ئازادی خوازەکانـی کـورد بکەیـن کـە بـەو ڕادەیـە کـە خۆیـان بوونـە 
قوربانـی تێرۆریزمـی دەوڵەتـی وەک تاکتیکیـش بێـت تێرۆریان وەک کەرەسـەی 
بـارەوە  لـەو  نەهێنـاوە،  بـەکار  دژبەرەکانیـان  لەگـەڵ  بەربەرەکانـی  و  خەبـات 

بەشیک لە بۆچوونی د.قاسملوو سەبارەت بە تێرۆریزمی دەوڵەتی ، بڵاو بووە لە کتیبی قاسملوولە   1
ڕێبازی دا زیندوو لەئامادەکردنی قادر وریا.
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دەتوانیـن هەڵویسـت و ڕوانگـەی حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتان وەک نموونـە 
بـاس بکەیـن. د. قاسـملوو لـە نامەیـەک دا ڕوو بە سـکرتێری گشـتی ڕێکخراوی 
نەتـەوە یەکگرتـووەکان ئاغـای »پـرز دوکویـالر« لـە رێکەوتـی 1988/8/3 دوای 
ئاگربەسـتی شـەڕی ئێران و عێراق لە بەشـێکی ئەو نامەیەدا دەنووسـێ : »ئاغای 
سـکرتێر، حیزبـی ئێمـە کـە 43 سـاڵە ڕابـردووی تێکۆشـانی سیاسـیی هەیە دژی 
ڕەشـە کـوژی )تێـرۆر(، بارمتەگرتـن، فڕۆکـە ڕفانـدن و بـە گشـتی هەمـوو ئـەو 
کارانـە بـووە کـە ژیانـی ئەفـرادی غەیـرە نیزامی و بێ دیفـاع بخاتە مەترسـی یەوە. 
حیزبـی ئێمـە هەمیشـە دژی شـەڕ و الیەنگری ئاشـتی بووە. ئێسـتا کـە دەتانەوێ 
ئاشـتی و هێمنایەتـی بـاڵ بەسـەر سـنوورەکانی ئێـران – عێـراق دا بکێشـێ ئـەوە 

ئامانجـی ئێمەشـە...«2

هەر لەو بارەوە د. قاسملوو لە وتارێک دا کە لە ئەنستیتۆی هاودەردی لەگەڵ 
ئەمریـکای التیـن و ئەفریقـا لـە مادریـد لـە ڕێکەوتـی 1988/10/6پێشکەشـی 
کـردووە لـە کۆتایـی وتارەکـەدا دەڵـێ: »حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتانی ئێـران 
وەک ڕێکخراویکـی دێموکـرات بـە پێـی ئوسـوول و ڕێبازی خـۆی، هەموو کات 
تێرۆریزمـی لـە فڕۆکـە ڕفاندنـەوە بگـرە تـا دەگاتە بۆمـب دانانـەوە و بارمتەگرتن، 
ڕەد کردۆتـەوە و بەگشـتی حیزبـی ئێمـە هـەر کردەوەیەکـی کـە ژیـان و هێمنایەتی 

ئەفـرادی غەیـرە نیزامـی و بێ دیفـاع بخاتـە مەترسـی یەوە ڕەد دەکاتـەوە...«3

وەک  ئێـران  ئیسـالمیی  کۆمـاری  بڵێیـن  دەتوانیـن  ڕاشـکاوی  بـە  بـەڵام 
سیسـتمێکی سیاسـیی یەکێـک لـەو دەوڵەتانەیـە کـە ڕێبەرانـی تەنانـەت پێـش 
دامەزرانـی ڕێژیمەکەیـان تێرۆریـان بـۆ ئامانجـە سیاسـییەکانیان بـەکار هێنـاوە 

ڕۆژنامەی کوردستان ژمارە 140 )گەالوێژی 1367 / ئووتی 1988م(  2
ڕۆژنامەی کوردستان ژمارە 144 )سەرماوەزی 1367 / دیسامبری 1988م(  3
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و دوای گەیشـتن بـە دەسـەڵاتیش لـە پێنـاو ڕاگرتنـی ڕێژیمەکەیانـدا بـە بـڵاوی 
کردوویانـە؛ ئـەوەش بـۆ بنەمـا فکرییەکانـی ڕێبەرانـی ڕێژیـم دەگەڕێتـەوە و  لـە 

پێکهاتـەی دەسـەڵاتیش دا نەهادینـە کـراوە و جـێ خـراوە.

ڕێبەرانـی کۆمـاری ئیسـالمی هـەر لـە سـەرەتای دامەزرانـی ڕێژیمەکەیـان  ڕا 
هەتا ئێسـتا لەسـەر سـێ بنەمـای )هەناردەکردنی شـۆرش، خولقاندنـی قەیران لە 
نێوخـۆی وڵات و ناسـەقامگیرکردنی وڵاتانـی ناوچـە و بەکار هێنانی تێرۆر وەک 
کەرەسـەیەکی کارا بـۆ لـە نـاو بردنـی جیابیرانی سیاسـی و مەزهەبی لـە نێو خۆی 
ئێـران و دەرەوی وڵات( هەوڵـی ڕاگرتـن و درێژکردنـەوەی ڕێژیمەکەیـان داوە. 
لـە پێشـەکیی قانوونـی بنەڕەتیـی کۆمـاری ئیسـالمییدا کاتێـک بـاس لە باسـکی 
نیزامیـی ئێـران دەکا وەک )ئەرتەشـی مەکتـەب(ی نـاوی دەبـا و لە باسـی ئەرک 
و وەزیفەکانیـدا دەڵـێ: »لـە پێک هێنـان و ئامادەکاریی هێزەکانـی بەرگریی وڵاتدا 
سـەرنج لەسـەر ئەوەیـە کـە ئیمـان و مەکتـەب بنەمـا و قانـوون بـێ، بـەو پێیـە 
ئەرتەشـی کۆماری ئیسـالمی و سـپای پاسـداران بۆ بەجێ گەیاندنی ئەو ئامانجە 
پێـک دێـن، نـەک هـەر بـۆ پاراسـتنی سـنوورەکان بەڵکـوو ئەرکی مەکتەبـی واتە 
جیهـاد لـە ڕێگـەی خـودا و خەبـات لـە ڕێگـەی پەرەپێدانـی حاکمیەتـی قانوونی 
خـودا لـە جیهـان دەکەوێتـە سـەر شـانیان.« هەروەهـا لـە ئەسـڵی 11ی قانوونـی 
بنەڕەتیـدا هاتـوە: »هەمـوو موسـوڵمانەکان یـەک ئۆممەتـن و دەوڵەتـی کۆمـاری 
بنەمـای هـاوکاری و  لەسـەر  ئەرکیەتـی سیاسـەتی خـۆی  ئیسـالمی وەزیفـە و 
یەکیەتیـی نەتەوەکانـی موسـوڵمان دابرێـژێ و هـەوڵ بـدا یەکیەتیـی سیاسـی و 

ئابـووری و فەرهەنگیـی دنیـای ئیسـالم بێتـە دی«.

لـە  لـە دەسـەڵات و دەسـەڵاتداری  ئیسـالمی  بـەو خوێندنەوەیـەی کۆمـاری 
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و  ئـەرک  بـەو  و  هەیەتـی  سـنوورە سیاسـییەکانی  دەرەوەی  و  ئێـران  نێوخـۆی 
بەرپرسـایەتییەی بـۆ ئەرتـەش و سـپای وڵاتەکـەی پێناسـەی کـردوە، سروشـتییە 
کـە دەسـەڵاتدارانی ڕێژیـم تێـرۆر وەک چەکێک بۆ گەیشـتن بـە ئامانجەکانیان بە 
کار بهێنـن. بـەڵام دەبینیـن بـە تێپەربوونی کات ئەو ڕاسـتییە زیاتـر خۆ دەر دەخا 
کـە هـەر ئـەو باوەڕانـەی کۆماری ئیسـالمی هێدی هێـدی بۆی بوونەتە کێشـە، و 
ئـەم خۆرکەیـە خەریکـە لەشـی کۆمـاری ئیسـالمی دادەفەتێنێ. لە الیەکـی دیکەوە 
تێـرۆری دەوڵەتـی لـە ماوەیەکـی زەمەنیـی دوورودرێـژدا کـە بـە دژی جیابیـران و 
دژبەرانـی دەوڵـەت و نیـزام بـە کار دێ ناتوانـێ ئامـاژە و بەڵگـە بـێ بـۆ بەهێـز 
بوونی ئەو دەوڵەت و سیسـتمە سیاسـییە؛  بەڵکوو بە ئاشـکرا دەتوانێ نیشـانەی 
الوازی و ناسـەقام گیری ئـەو دەوڵـەت و سیسـتمە بـێ. دەوڵـەت و نیزامێکـی 
سیاسـی کـە لـە مـاوەی چـوار دەیـە لـە تەمەنـی خۆیـدا هـەر ناچـار بـە تێـرۆری 
جیابیـران و دژبەرانـی بووبێ، ئەوپەڕی الوازی و ناسـەقام گیریی خۆی دەردەخا. 
ڕوون و ئاشـکرایە ئەم ڕێژیمە هەموو کاتێ لەوە دەترسـێ کە بیر و ئەندێشـەیەک 
جیـا لـە ئەندێشـەکانی خـۆی لـە کۆمەڵـگادا پـەرە بسـتێنێ و جـێ پێـی لـەق بکا.

ڕۆژهەڵاتی کوردسـتان هەموو کاتێ چەقی ئەو سیاسـەتەی کۆماری ئیسالمی 
بـووە. تێـرۆری دژبەرانـی سیاسـی و تێکۆشـەڕانی کـورد و هەروەهـا لـە مەیـدان 
دەرکردنـی جیابیرانـی سیاسـی و ئایینـی بە ڕێگـەی تێرۆر هەمیشـە ئەولەوییەت 
و لەسـەرووی کار و بەرنامەکانی ڕێژیم لە کوردسـتان بووە. حیزبی دێموکراتیش 
لەماشـێنی تێـرۆری کۆماری ئیسـالمی پشـکی شـێری وەبەرکەوتـووە و لە هەموو 
هێز و الیەنە سیاسـییەکانی دژبەری کۆماری ئیسـالمی زیاتر کەوتۆتە بەرهێرشـی 

تێرۆریسـتیی گـرووپ و تاقمە دەسـت پەروەردەکانـی ئەو نیزامە.
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ئێسـتا ڕەنگـە بـۆ زۆر کـەس و الیـەن پرسـیار بێ کـە بۆچی ماشـێنی تێرۆری 
کۆمـاری ئیسـالمی حیزبـی دێموکراتـی زیاتـر لـە هەمـوو الیەنێـک کردوەتـەوە 
ڕۆژهەڵاتـی  مەسـائیلی  بـە  ئـاگا  خەڵکـی  الی  پرسـیارە  ئـەو  وڵامـی  ئامانـج؟ 
کوردسـتان ئاڵـۆز و گـران نییـە، بـەڵام هەبـوون و هـەن کـەس یـا کەسـانێک کـە 
ڕەنگـە ئـەو ئاگایـی و زانیارییەیـان لەسـەر پێگـە و جێگای حیزبـی دێموکرات لە 

نێـو کۆمەڵـگای ڕۆژهەڵاتـی کوردسـتاندا نەبـێ یـان نەیانهـەوێ کـە بیبینـن.

حیزبی دێموکرات لە ماوەی 75 سـاڵی ڕابردوودا سـەرەڕای ئەو هەموو کەند 
و کۆسـپەی کـە هاتوونـە سـەر ڕێگـەی بۆ سـاتێک لە خەبات بۆ وەدەسـت هێنانی 
مافەکانـی گەلـی کـورد لـە ڕۆژهەڵاتـی کوردسـتان نەوەسـتاوە و لـەو ڕێگایـەدا بـە 
هـەزاران ئەنـدام و کادر و پێشـمەرگەی شـەهید بوون، بەڵام بـەو حاڵەش حیزبی 
دێموکرات پێی لەسەر خاکی کوردستان نەبراوە و بیر و ئەندێشە و ئامانجەکانی 
ئـەو حیزبـە ڕۆژ لەگـەڵ ڕۆژ زیاتـر و زیاتـر لە نێو دڵی خەڵکی کوردسـتاندا ڕیشـە 
پەرەدەسـتێنی و جێـی خـۆی دەکاتـەوە. هـەر ئـەوە وای کـردووە  دادەکووتـێ و 
کـە پێگەیەکـی بەهێـزی لـە نێـو دڵـی کۆمەڵانـی خەڵکـی کوردسـتاندا هەبـێ و لـە 
ڕاسـتییدا ئەوی کۆماری ئیسـالمی لێی دەترسـێ ئەو پێگە جەماوەرییەی حیزبی 
دێموکراتە. هەروەها دەسـەڵاتدارانی کۆماری ئیسـالمی باش بەو ڕاسـتییە دەزانن 
کـە هـەر کات بـارودۆخ بـۆ بزووتنـەوەی ناڕەزایەتیـی خەڵک لە کوردسـتان لەبار 
بـێ و حاکمیەتـی ئـەوان لـە ئێران درزی تێ کەوێ، کوردسـتان بـە بوونی حیزبی 
دێموکـرات و هێزەکانـی دیکـەی کـوردی، لـە هەمـوو ناوچەکانـی دیکـەی ئێـران 
ئامادەترە بۆ بەربەرەکانی و قۆسـتنەوەی هەل و بە دەسـتەوە گرتنی بارودۆخەکە.

بـەڵام ئاخـۆ تێـرۆر دەتوانێ پێش بەو ڕەوتە بگرێ؟ ئەوە ئاسـنی سـاردکوتانە 
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کـە کۆمـاری ئیسـالمی چـوار دەیەیـە لەسـەر ئـەو قەوانـە کۆنـە دەڕوا. چـوار دەیـە 
تێـرۆر و جینایـەت و کوشـتار لـە کوردسـتان ئاکامەکـەی بـۆ ڕێژیـم ئـەوە بـووە 
کـە هەسـتی نەتەوەیـی و شـعووری شۆڕشـگێڕی و ماف خـوازی لـە کوردسـتان 
بـەردەوام ڕوو لـە گەشـە بـووە و، حیزبـی دێموکـرات سـەرباری هەمـوو ئـەو زەبر 
و خەسـارانەی لـە سـۆنگەی سیاسـەتی تێـرۆری کۆماری ئیسـالمی هەڵـی گرتوە، 
لـە مەیدانـە و هـەروا خۆشەویسـت و جێـی متمانـەی هـەراوی  بـەڵام هـەروا 

کۆمەڵانـی خەڵکـی کوردسـتانە.4

ئەو دەستپێکە بەشێک لە وتارێەکە کە پێشتر لە ڕۆژنامەی "کوردستان" ژمارە 722 لەژێر سەردێری   4
تێرۆر یا کوشتنی سیاسیی لە نووسینی عومەرباڵەکی بڵاو بۆتەوە.





بەشی یەکەم
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تێـرۆر کـردار یـا دیاردەیەکـە لەگەڵ مێـژووی مرۆڤایەتییەوە هاتـوە بەڵام قەت 
بـە ڕادەی ئێسـتا تێـرۆر لـە الیـەن دەوڵەتانـەوە بـە ڕێک خسـتن نەکـراوە و بـۆ 
ئامانجـی سیاسـی کەلکـی لـێ وەر نەگیـراوە. پێناسـەی تێـرۆر کارێکـی ئاسـان 
نییـە، چونکـە تێـرۆر الی بکـەر کردارێکـی ڕێپێـدراو و مەشـرووعە بـەڵام الی 
زیان دیتـوو بـە تـاوان و کردەوەیەکـی قێـزەون و بـە دوور لـە پێگـەی مرۆڤایەتـی 
دادەنـرێ. الیەکـی دیکـە کـە ناتوانیـن پێناسـەیەک بـۆ تێـرۆر بکەیـن ئەوەیـە کـە 
بـە شـێواز و ئامـرازی جیـاواز و بـۆ ئامانجـی جیـاواز بەڕێـوە دەچـێ و  تێـرۆر 
لێـک کردنـەوەی ئەوانـە لـە یەکتـری کارێکـی ئاسـان نییـە، هەتـا ئێسـتا تێـرۆر 
مانـا و پێناسـەیەکی یەکدەسـتی کـە جێـگای پەسـندی کۆمەڵـگای جیهانـی بێـت 
وەرنەگرتـووە هـەر بۆیـە لـەو هەموو پێناسـە کە لـە تێرۆر و تێرۆریـزم کراوە جاری 

وایـە تووشـی سەرلێ شـێواوی دەبیـن. 

لەسـەر  کـە  لێکۆلێنەوەیـەک  پێـی  بـە   )Walter Laqueur( الکـر  واڵتێـر 
پێناسەکانی تێرۆریزم کردووەیەتی باس لەوە دەکا لە نێوان ساڵەکانی 1936هەتا 

پێناسەیەک بۆ تیرۆر
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1981 توانیوویەتـی سـەد و نـۆ پێناسـەی جۆراوجـۆر و جیـاواز لـە تێرۆریـزم کۆ 
بکاتـەوە.1  بـۆ زیاتـر بەرچـاو ڕوونـی خوێنەر لێـرەدا ئاماژە بە چەند پێناسـەیەکیا 
دەکەیـن. تێـرۆر لـە زمانی فەڕانسـەوی دا بـە واتای خولقاندنی تـرس و دڵەڕاوکێ 
دێ و لە سیاسـەت دا بەو کردەوە توندوتیژی یانە دەگوترێ کە لە قانوون بەدەرەن، 
واتـا قانـوون پێناسـەی بۆ نەکـردوون و حکوومەتەکان بۆ سـەرکووتی دژبەران و 
ترسـاندنی ئـەوان بـەکار دێ و گەڵێـک جارانیـش ڕێکخـراوە شۆڕشـگێرەکانیش 
بـۆ گەیشـتن بـە ئامانجـە سیاسـیەکانی خۆیـان بـەکار دێنـن.2 هەروەهـا  تێـرۆر 
تێرۆر بە مانای کوشـتاری سیاسـییش بەکارهاتوە. لە زمانی فەڕانسـەویدا ناوی 
نێرینەیـە و ڕەگ و ڕیشـەکانی دەگەرێتـەوە سـەر وشـەی تێـرۆری زمانـی التینـی 
کـە بـەم شـێوەیە دەنووسـرێت: )terror(، هەروەهـا قامووسـی لۆپوتـی ڕۆبێـری 

فەڕانسـەوی بـەم جـۆرە وشـەی تێرۆر شـی دەکاتەوە:
1. ترسـێکی بێ سـنور کـە توانـای ئـەوەی هەبێـت کارەسـاتی لێ بکەوێتەوە و 

جوڵـە ئیفلیـج بکات.

2. لەرزیـن، دڵەراوکـە، هـەژان، هەرانانـەوە، ژیـان لە نێو تێـرۆردا، هەوڵێک 
کـە بۆنـی تێرۆری لـێ دێت.

3. بـڵاو کردنـەوەی ترسـی کۆلێکتیـڤ لـە نێو جەمـاوەردا بۆ ئـەوەی جۆرێک 
لـە حکوومەتـداری قبـووڵ بـکات و واز لـە بەرگری کـردن بێنێـت. ڕێژیمێکـی 
سیاسـی کـە لەسـەر ئـەم ترسـە کۆگیـرە )کۆلیکتیڤـە( دروسـت بووبێـت دەکرێـت 
وەک ڕێژمێکـی تێرۆریسـت نـاوزەد بکرێـت. ڕێژیمـی یاسـا تایبەتـەکان )ئـەو 

یاسـانەی کـە لـە کاتـی نائاسـاییدا دەردەچـن( حکومەتکـردن بـە تێـرۆر.
مبارزە علیە تیروریسم و حقوق بین الملل، ترجمە حسن سواری  1

داریوش آشوری، دانشنامەی سیاسی  2
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4. تاک یان گرووپێک کە بە تێرۆر سـنوورێک بە دەوری خۆیدا دەکێشـێت 
و بۆنی ترسـی لێ دێت.

5. بە کار هێنانی زەبر و زەنگ بۆ وەدەست هێنانی ئامانجێکی سیاسی.

6. تێرۆریسـت بـە کەسـێک دەوتـرا کـە لـە کاتی شۆرشـی فەرەنسـیدا پەنای 
بـۆ ترسـاندنی ئەوانـی دیکـە دەبرد.«3

لـە مێـژووی شۆڕشـی فەڕانسـەدا ئـەو وشـەیە مانایەکـی تایبەتـی هەیـە و بـۆ 
گەیاندنـی دوو مەبەسـت بـەکاردێ. یەکـەم، بـە مانـای گرتنەبـەری توندوتیـژی لە 
بـە دژی کەسـانی دژە شـۆڕش. دووهـەم، بـەو قۆناغـە لـە مێـژووی  ڕادەبـەدەر 
فەرانسـە دەگوتـرێ کـە لـەودا تێـرۆر بـە مانای یەکـەم لـەو دەورەیەدا حاکـم بووە. 
لـەو قۆناغـەدا مەجلیسـی قانـوون دانـان چەندیـن یاسـا و ڕێسـای پەسـند کـرد 
وەک تاوانبارکردنـی شـا، ئیـزن دان بـە شـارەوانییەکان بۆ دەسـت بەسـەر کردنی 
ئـووت.  17ی  لـە  شـۆڕش  دادگای  پێک هێنانـی  گومـان،  جێـگای  کەسـانی 
قۆناغـی  دووهـەم،  قۆناغـی   ... ئـووت  11ی  لـە  کەنیسـە  کۆتـا  داخسـتنی 
دەسـەڵاتداری ژاکوبنەکانە، ئەو قۆناغە هەتا پێنجی سـێپتامبری 1793 بەردەوام 
دەبـێ. لـەو قۆناغـەدا ژاکوبنـەکان کۆمەڵێک کاریـان کرد و کۆمەڵێـک قانوونیان 
پەسـند کـرد و لـەو ڕێگایـەوە و لەژێـر گوشـاری خەڵکـدا کۆمەڵێـک ڕێ وشـوێنی 
تونـد و تۆقێنەریـان بـە دژی ئەشـراف زادەکان و ئـەو توجارانـەی بازاریـان قۆرغ 

دەکـرد، بەرێـوە برد.4

تێرۆریزم وەک بنیادکردنی کۆمەڵایەتی ل 22، عادڵ باخەوان  3
فرهنگ علوم سیاسی، غالمرضا بابایی  4
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بەکارهێنانـی  لـە  بریتییـە  تێرۆریـزم  و  تێـرۆر  بریتانیایـەکان  ڕوانگـەی  لـە 
بەکارهێنانێکـی  هـەر  سیاسـی،  ئامانجـی  هێنانـی  بەدەسـت  بـۆ  زەبروزەنـگ 
دەچێتـە  بـکا  دروسـت  خەڵـک دا  نێـو  لـە  دڵەڕاوکـێ  و  تـرس  کـە  زبروزەنـگ 
خانـەی تێرۆریزمـەوە. لـە سـاڵی 1986 جێگـری سـەرۆک کۆمـاری ئەمریکا بەم 
شـێوەیە پێناسـەی تێرۆریـزم دەکا: »تێرۆریـزم بریتیـە لـە بەکارهێنانـی هەڕەشـە 
و زەبروزەنـگ بـە دژی مـرۆڤ و کەرەسـەکان بـە مەبەسـتی وەدەسـت هێنانـی 
دەسـکەوتی سیاسـی و کۆمەڵایەتی. ئامانجی تێرۆریسـتەکان بریتیە لە ترسـاندن 
و ناچارکردنـی حکومـەت، تـاک یـا گـرووپ بـۆ ئـەوەی ڕەفتارەکانیـان بگـۆڕن 

بـەو شـێوەی ئـەوان دەیانهـەوێ.« 

لـە ڕوانگـەی ئاڵمانییەکانـەوە تێرۆریـزم بریتییـە لەملمالنێیەکـی درێـژ خایەن 
لە پێناو بەدەسـت هێنانی ئامانجی سیاسـیی، تێرۆریسـتەکان چەند کەرسـەیەکی 
وەک تەقینـەوە دژ بـە ژیانـی هاووڵاتیـان و سـەروەت و سـامانیان بـەکار دێنـن 
بـە چەشـنێک ئـەو کردارانـە هێندێـک جـار دەبن بـە تاوانی گـەورە و تراژیدی بە 

چەشـنێک کە ناخـی کۆمەڵـگا دەهەژێنێ. 

فەرهەنگـی فەڕانسـەویی ڕۆبێـر )Robert( دوو پێناسـە بـۆ تێرۆریـزم دەخاتـە 
ڕوو: 

1. پیادەکردنـی بەردەوامـی توندوتیـژی لـە پێنـاو ئامانجێکـی سیاسـی و ئەو 
کـردەوە تونـد تیژییانـەی کـە بـۆ گەیشـتن بـەو ئامانجە جێبەجـێ دەبن.

و  پێکـەوە هەڵنەکـردن  نیشـانەی  کـە  کردەوانـەی  و  ئـەو هەڵسـوکەوت   .2
تۆقانـدن.5 ترسـاندن و  دەبنـە هـۆی  نەسـازانن و 

فەرهەنگی سیاسیی ئارەش – ئامادەکردنی زاهیرمحەممەدی، یاسین حاجی زادە  5
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   هەروەهـا قامووسـی فەڕانسـەویی الرووس )Larousse( بـە دوو شـێوە 
کـە  توندوتیژانـەی  کـردەوە  ئـەو  کـۆی  یەکـەم،  شـێوەی  دەکا:  وێنـا  تێرۆریـزم 
ڕێکخراوێـک بـە مەبەسـتی خوڵقاندنـی پشـێوی یان بـۆ ڕووخاندنـی دەوڵەتێکی 
سـەقام گرتوو بەرێوەیـان دەبـا. شـێوەی دووم، سیسـتم و شـێوازی توندوتیژانـەی 

دەوڵەتێـک.6

بکەیـن: »پێـک  لـەو ڕوانگـەوە دەتوانیـن بـەم شـێوەیەش پێناسـەی تێـرۆر 
هێنانـی تـرس و دڵەڕاوکـێ لـە نێـو کۆمەڵانـی خەڵک یا دەسـتەیەک لـە خەڵک بە 
مەبەستی تێک دان و تێک شکاندنی بەربەرەکانی و خۆڕاگرییان و پێک هێنانی 
نیزامێکی سیاسـی لەسـەر بنەمای ئەو ترس و دڵەڕاوکێیە.7  قامووسـی پێوەندییە 
نێونەتەوەیـەکان بـەم شـێوەیە وشـەی تێرۆریـزم پێناسـە دەکا: »تێـرۆر و تێرۆریزم 
بـەو چاالکی یانـە دەگوتـری کـە بەڕێوەبەرانـی دەوڵەتـی و غەیرەدەوڵەتـی ڕێـکار و 
شـێوەی توندوتیـژ و دڕندانـە لـە کردەوەکانـی خۆیـان دا بـە مەبەسـتی گەیشـتن بە 
ئامانجـی سیاسـی بـە کار دێنن.« یەکێکـی دیکە لە پێناسـەکانی تێرۆریزم تایبەتە 
بـە کۆنوانسـیۆنی سـاڵی 1937ی کـە بـەو شـێوەیە باس لـە کرداری تێرۆریسـتی 
دەکا: »کـردەوەی تێرۆریسـتی لـە نـاوەرۆک دا بریتییـە لە کـردەوەی جەنایەتکارانە 
کە بەهۆی کەس یا کەسـانێکەوە بە کەرەسـە و شـێوازی جیاوازی ترس خوڵقین 
بە دژی دەوڵەت یا کەسـاییەتیەکان و یا بەگشـتی ڕێک خراوە و بەڕێوە دەچێ.«

بـەو پێناسـەیەش ناتوانیـن پێناسـەیەکی  گشـتگیرە لـە تێـرۆر و تێرۆریـزم 
بکەیـن، چونکـە مەیدانـی کار پێ کردن بەو ڕێکارە قێزەونە لەسـەردەمی ئێسـتادا 
ئەوەنـدە بەربـڵاو بـووە کـە زۆر جـاران بـۆ کـەس ڕوون نییە کێ تێرۆریسـتە و کێ 

فەرهەنگی سیاسی ئارەش – ئامادەکردنی زاهیر محەممەدی، یاسین حاجی زادە   6
مبارزە علیە تێرۆریسم وحقوق بین الملل – ترجمە حسن سواری  7
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غـەدر لێ کـراوی دەسـتی تێـرۆرە، بەتایبەتـی کـە لەسـەردەمی ئێسـتادا دوڵەتـەکان 
تێرۆرکردنـی دژبەرانـی خۆیـان بـە قانوونـی و شـەڕعی دەزانـن و دەسـت لە هیچ 
ڕێکارێـک ناپارێـزن و گـوێ بـە هیـچ یاسـا و ڕێسـایەکی نێونەتەوەیـی نـادەن 
و گەلێـک جـاران سـنوورە نێودەوڵەتییەکانیـش دەبەزێنـن بـۆ ئـەوە دەسـتیان بـە 
کەسـانی دژبـەری خۆیـان ڕا بـگا بـە واتایەکـی دیکـە دەتوانیـن بڵێیـن کـە تێـرۆر 
بریتییە لە لە نێو بردنی دژبەری سیاسـی بە هەر شـێوەیەک و کەرەسـەی مومکین 
کـە بتوانـێ ئـەو ئامانجـەی بـە دواوەیەتـی پێـی بـگا. لەسـەریەک دەتوانیـن ئـاوا 
پێناسـەی تێـرۆر بکەیـن، هـەر کردارێـک کە ببێتە هـۆی لە نێو بردنـی مرۆڤەکان 
چ بـە تـاک و چ بـە کـۆ بـە پێـی بەرنامەیەکـی داڕێـژراو کـە لە دوای خـۆی ترس 
و شـێواوی لـە کۆمەلـگادا بەجـێ بهێڵـێ. واتا کرداری تێـرۆر دوو ئامانج لە یەک 
کات پێکـەوە دەپێکـێ، یەکـەم لـە نێـو بردنـی دژبـەران و دووهـەم خوڵقاندنـی 

تـرس و دڵەخورپـە لـە نێـو کۆمەلگادا. 

بەیاننامـەی مافـی مـرۆڤ لـە سـاڵی 1948 پەسـەند کـرا و هێـدی هێـدی لە 
پرۆسـەیەکی زەمەنـی دا زۆربـەی زۆری دەوڵەتانـی جیهـان ژێـر  ئـەو بەیاننامەیان 
ئیمزاکـرد. لـەو کاتـەدا کە ئەو بەیاننامەیە دەرچوو لە الیەن کۆمەڵگای جیهانی یەوە 
پێشـوازی لـێ کـرا، چونکـە تـازە شـەڕی دووهەمـی جیهانـی کۆتایـی پـێ هاتبوو 
کۆمەڵـگای مرۆڤایەتـی پشـتی لـە بـن بـاری کوشـتاری بـە کۆمەلـی  و هێشـتا 
مرۆڤـەکان لـە شـەڕی یەکـەم دا ڕاسـت نەببـۆوە کـە تووشـی شـەڕی دووهەمـی 
جیهانیـش هاتبـوو کـە کوشـتار و ماڵوێرانـی و کاولـکاری  لـە شـەڕی یەکەمـی 
بۆیـە کۆمەلـگای مرۆڤایەتـی  بـە دوای خـۆی دا هێنابـوو. هـەر  جیهانـی زیاتـر 
دەبوایـە بـۆ دەسـت وێ راگەیشـتن بـە ئارامـی و ئەمنیـەت هەوڵـی دابایـە و تەنیا 
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ڕێـگا ئـەوە بـوو کـە لە ڕێگای نووسـین و دارشـتنی قانوونێک کـە هەموو الیەک 
پێـی ڕازی بـن و دەوڵەتـەکان پابەنـد بکـەن بـە پاراسـتنی ئەمنیەتـی جیهانـی. بۆ 
ئـەو مەبەسـتە یەکـەم هەنـگاو ئـەوە بـوو کـە سـەرنج بـدرێ بـە ماڤی مـرۆڤ، بێ 
ئـەوە ڕەنـگ و نـژاد و ڕەگـەز و تەنانـەت ئاییـن و مەزهـەب لـە بەرچـاو بگیـرێ. 
بۆیـە ئـەو دەوڵەتانـەی کاریگەرییـان هەبـوو لەسـەر داڕشـتنی بەیاننامـەی  هـەر 
جیهانیـی مافـی مـرۆڤ هەوڵیـان ئـەوە بـوو کـە ناوەرۆکی ئـەو بەیاننامەیـە ببێتە 
جـی سـەرنجی هەمـوو الیـەک بـە جۆرێـک کـە هەمـوو نەتـەوەکان خـۆی تێـدا 

ببیننەوە.

لــە مــاددەی ســێی بەیاننامــەی جیهانــی مافــی مــرۆڤ دا هاتــوە »هــەر 
تاکێــک مافــی ئــەوەی هەیــە لــە ژیــان، ئــازادی و ئەمنیەتــی تاکەکەســی خــۆی دا 
سەربەســت بێــت.« بــەڵام تێرۆریــزم بێ شــک بــە دوای لــێ ئەســتاندنەوەی 
ژیــان و ئــازادی و ئەمنیــەت دا دەگــەڕی، هــەر بۆیــە دەتوانیــن بڵیێــن تێرۆریــزم 
ــە کــە  پێشــێل کەری مافــی مــروڤ و پرەنســیپەکانی پەســندکراوی نێونەتەوەی ی
بــۆ پاراســتنی مافــی مرۆڤــەکان  داڕێــژراون و لــە الیــەن کۆمەڵــگای جیهانی یــەوە 

پەســند کــراون.

کـە  لـە مـاددەی 30ی بەیاننامـەی جیهانـی مافـی مـروڤ دا پێداگـری دەکا 
هیـچ بەندێکـی ئـەو بەیاننامەیـە ناتوانـرێ بـە جۆرێـک خوێندنـەوەی بـۆ بکـرێ 
کـە دەوڵەتێـک یـا تاقمێـک یـا کەسـێک مافێـک بـۆ خـۆی  قائیـل بێت کـە کار 
وکردەوەکانـی دەرخـەری ئـەوە بێـت کـە مافێـک لـەو مـاف و ئازادی یانـە کـە لـە 
بەیاننامـەدا هاتـوە بـە قازانجـی خـۆی پێشـیل بـکا. بەڵگـە و ئەسـنادی زۆری 
نێونەتەوەیـی سـەبارەت بـە مەحکـووم کردنـی تێرۆریـزم و ڕێکاری پێشـگیری لە 
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تیـرۆزم بـە پەسـەندی دەوڵەتـان گەیشـتووە وەک:

1. کۆنوانسـیۆنی 1963ی تۆکیۆ، لە پێوەندی لەگەڵ تاوانکاری و هێندێک 
کـرداری دیکـە کە زیان بە سـەالمەتی فڕۆکـە و فڕۆکەوانی دەگەێەنێ.

2. کۆنوانسـیۆنی 1971ی لـە مۆنتریـاڵ، لـە پێوەنـدی لەگـەڵ سـەرکووتی 
کـرداری غیـرە قانوونـی بـە دژی ئەمنیەتـی هەڵفڕینـی تەیـارەکان.

3. کۆنوانسـیۆنی پێشـگیری لە تاوان بە دژی ئەو کەسـانەی کە لە ڕوانگەی 
نێونەتەوەییەوە پشـتگیرییان لێ دەکرێ بە تایبەتی نوێنەرانی سیاسـی و سـزادانی 
تاوانبـاران کـە تـاوان بـە دژی ئـەو کەسـانە ئەنجـام دەدەن. پەسـندکراوی کـۆڕی 

گشـتی ڕێکخـراوی نەتەوە یەکگرتووەکان سـاڵی 1973.

سـاڵی  مرۆڤـەکان،  بارمتەگرتنـی  دژی  بـە  نێونەتەوەیـی  کۆنوانسـیۆنی   .4
.1979

5. سـاڵی 1985، ئەندامانی کۆڕی گشـتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 
بـە کـۆی دەنـگ هـەر جـۆرە کردارێکـی تێرۆریسـتییان بـە هـۆی هـەر کـەس و لە 
هـەر جێگایـەک ڕوو بـدا مەحکـووم کـرد و ئـەو مەحکوومیەتـە لـە بڕیارنامـەی 
140/061ی  کۆڕی گشـتیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان دا سـەبت بووە. 
ئـەو هەڵوێسـتەی نەتـەوە یەکگرتووەکان هەڵوێسـتێکی گرینگ بـوو لەگەڵ ئەوەدا 
تەئیـدی هـەر پێنـج کۆنوانسـیۆنەکەی بەسـتوەتەەوە بـە تێـرۆر و لـە هەمـان کاتـدا 

بابەتـی تێـرۆر و تێرۆریزمـی تەنیـا لەو کۆنوانسـیۆنەدا قەتیـس نەکردۆتەوە.

بێجگە لەو پێناسـانەی تێرۆر، وشـەی تێرۆر و تێرۆریزم لە قانوونی سزادانی 
هێندێـک لـە وڵاتـان دا بـە ڕوونی باسـی لـێ کراوە، بـۆ نموونە قانوونی سـزادانی 
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فەڕانسـە کـە بـاس لـە تێـرۆر دەکا بـە کردارێکـی تاوانکارانـەی دەزانـێ،  بـەو 
شـێوەیە: »کردارێکـی تاوانکارانەیـە کـە بـە شـێوەی تاکـە کـەس، یا چەند کەسـی 
بـۆ خوڵقاندنـی تـرس و دڵەڕاوکـێ لە نێو کۆمەڵـگادا بە مەبەسـتی تێک دانی نەزم 
و ئارامـی کۆمەڵـگا بەرێـوە دەچێ.« لەو پێناسـەیەدا سـێ توخمـی گرینگی تێدایە

1. کەلک وەرگرتن لە توندوتیژی یا هەڕەشە کردن بەتوندوتیژی.

2. بـە ئامانجـی پێک هێنانـی تـرس و دڵـە خۆرپـە و تێک دانـی ئەمنیەتـی 
کۆمەڵـگا.

3. پێک هێنانـی کـەش و هـەوای سیاسـیی هاڵۆز و بێ سـەرەوبەرە لە ڕێگای 
تێک دانـی نەزمـی گشـتی کۆمەڵـگا. پێویسـت بـە ئاماژەیـە کە قانوونی سـزادانی 
فەڕانسـە تەنیـا الیەنـی نێوخۆیـی هەیـە و تێرۆریزمـی نێودەوڵەتـی ناگرێتـەوە. بـە 
پێـی ئـەو ئامارانـەی بـڵاو بوونەتـەوە لـە نێـوان سـاڵەکانی 1945هەتـا 1991 
زیاتـر لـە سـەد هـەزار چاالکـی و کرداری تێرۆریسـتی بە دەسـتی 200 گرووپ و 

ڕێکخـراو و دەوڵـەت لەسەرانسـەری دنیـادا بەڕێـوە چوون.

لەگـەڵ  بەربەرەکانـی  بـۆ  دەوڵەتـان  لـە  هێندێـک  ئێسـتادا  لەسـەردەمی 
جووڵانـەوە ئازادی خوازییـەکان لـە وشـە و کارکـردی تێرۆریسـت  و تێرۆریـزم 
کەلـک وەردەگـرن و بـە بەهانـەی ئـەوە کـە لەگـەڵ تێرۆریـزم بەربەرەکانـی دەکـەن 
بـەڵام بـۆ ئامانجـی خۆیـان دەسـت بـۆ جینایـت و تێـرۆر دەبـەن. بـەو مانایە ئەو 
دەوڵەتانـە تێـرۆر وەک ئامرازێـک بـۆ ئامانجـە سیاسـییەکانی خۆیـان  بـە کار 
دێنـن و کاتێـک چـاو بـە کارنامەیان دا دەخشـێنین پـڕە لە جینایەت و کوشـت و 
کوشـتار و خوڵقاندنی ترس و شـێواوی کۆمەلگا. تێرۆریزمی دەوڵەتی شـێوازێکە 
لـە تێرۆریـزم کـە دەوڵەتێـک لـە سـتراتیژی خـۆی دا بـۆ گەیشـتن بـە ئامانجەکانی 
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پشـت بە کردەوەی تێرۆریسـتی دەبەسـتێ و بە هەموو جۆرێک لە بواری ماددی 
و مەعنەوەی لە پشـت ئەو کردەوە تێرۆریسـتانە ڕادەوسـتێ کە مەبەسـتیەتی. ئەو 
جـۆرە لـە تێرۆریـزم کاتێـک لـە الیـەن دەوڵەتێکـەوە بەڕێـوە دەچێ کە ئـەو دەوڵەتە 
بـە هێـزی سـەربازی و لە مەیدانی شـەڕدا نەی توانیوە سـەرکەوتن بەدەسـت بێنێ 

و ئامانجەکانـی بپێکـێ. 

کۆمـاری ئیسـالمی یەکێـک لـەو حکوومەتانەیـە کـە هـەر لەسـەرەتای هاتنـە 
سـەر کار و بـە دەسـەڵات گەیشـتن لـە تێرۆریـزم وەک کەرەسـەیەکی کاریگـەر بـۆ 
گەیشـتن بـە ئامانجـە سیاسـییەکانی خـۆی بـە شـێوەیەکی بەربەریـن لـە نێوخۆی 
ئێـران و دەرەوەی ئێـران کەلکـی وەرگرتوە بە واتایەکـی دیکە تێرۆر و تێرۆریزم لە 
فەلسـەفەی وجوودیـی کۆمـاری ئیسـالمی دایە و یەکێـک لـە ڕێگاکانـی مانەوەی 
خـۆی بـە ئیدامـەدان و پەرەپێدانـی تێرۆریـزم دەزانـێ. یەکـەم تێـرۆری کۆمـاری 
ئیسـالمی لـە دنیـای دەرەوە )16ی سـەرماوەزی 1358 / دسـامبری 1979( لـە 
پاریـس بەرێوەچـوو کـە تێیـدا شـهریار شـفیق کـوڕی ئەشـرەفی پەهلـەوی تێـرۆر 
کـرا و ئـەو تێرۆرانـە هەتـا تێـرۆری میکۆنـووس کە لەوەدا د. سـادق شـەڕفکندی 
و فەتـاح عەبدولـی و هومایـون ئـەردەڵان و نـوری دێهکـوردی تێـدا تێـرۆر کـران  
لـە دەرەوی سـنوورەکانی ئێـران بـە تایبەتـی لـە ئوروپـا بـەردەوام بـوو. بـە پێـی 
ئامـارەکان تەنیـا لـە ئوروپـا 89 کـەس هەتـا ڕێکەوتـی تێـرۆری میکۆنـووس لـە 
کەسـایەتی و ڕێبەرانـی دژبـەری کۆمـاری ئیسـالمی بـە دەسـت تێرۆریسـتەکانی 

ئـەو نیزامـە تێرۆر کـراون.

سـادق  د.  تێرۆرکردنـی  لەگـەڵ  هاوکاتـە  سـاڵێک  هـەر  سـێپتامبری  17ی 
شـەڕفکندی و هاوڕێیانـی کـە بەدەسـت تێرۆریسـتەکانی کۆمـاری ئیسـالمی لـە 
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ڕێسـتورانی میکۆنـووس هەڵکەوتـوو لـە بێرلیـن پێتەختـی ئاڵمـان، تێـرۆر کران. 
بـەڵام ئـەم جـار کۆمـاری ئیسـالمی وەک جارەکانـی پێشـوو نەیتوانـی بە ئاسـانی 
لێـی دەر بچـێ، بەڵکـوو تێـرۆری میکۆنـووس بـوو بـە مەیدانی دادگایـی کردن و 
محاکمەی کۆماری ئیسـالمی و بۆ یەکەم جار لە مێژووی کارە تێرۆریسـتیەکانی 
ئـەو نیزامـە لـە دادگایەکـی عادالنـە و دادپـەروەردا محاکمـە کـرا و حوکمـی دادگا 
لـە کۆتایـی خـۆی دا سیسـتمی سیاسـیی و دەسـەڵاتداری ئێرانـی بـە سیسـتمی 

جینایەتـکار دەسـت نیشـان کرد. 





 بەشی دووەم

تێرۆری میکۆنووس
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 ئامانجی کۆماری ئیسلامی
 لە

تیرۆری د. شەرەفکەندی

1. ماوەیـەک بـوو بـە هۆی ئاگربەسـەوە شـەڕی ئێران و عێراق ڕاوەسـتابوو، 
دەسـەڵات دارانی تـاران دەیان هەویسـت هێندێـک کاری ڕووکـەش لەژێـر نـاوی 
»سـازندەگی« لـە ئێـران بـە تایبەتـی ناوچـە شـەڕ لـێ دراوەکان بەڕێوەبـەرن بـۆ 
ئـەوەی شـکانی خۆیـان لـە مەیدانـی شـەڕی عێـراق دا قەرەبـوو بکەنـەوە و لـەو 
ڕێگایـەوە سـەقام گیری کۆمـاری ئیسـالمی لـە نێوخـۆ و دەرەوەی ئێـران نیشـانی 
کۆمەڵـگای جیهانـی بـدەن. بـەڵام لـەو هەلومەرجـەدا ڕۆژهەڵاتی کوردسـتان لەژێر 
ئیـرادەی خەڵکـی کوردسـتان و هێـزی پێشـمەرگەی حیزبـی دێموکـرات هـەر وا 
لـە بەرامبـەر سیاسـتە سـەرکوت کاریەکانی کۆمـاری  بـوون  بەرێکـی بەهێـز  دژ 
بۆیـە دەسـەڵاتدارانی تـاران بـە دوای ڕێگایـەک دا دەگـەڕان بـۆ  ئیسـالمی. هـەر 
ئـەوە زەربەیەکـی وا لـە حیزبی دێموکـرات بدەن کە بتوانن پاشەکشـەی پێ بکەن 
و بـۆ ئـەو مەبەسـتە دەبووایـە بـە دوای لـە نێـو بردنـی سـکرتێری حیـزب وەک 

کەسـایەتی یەکـەم دا بـن.
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2. کۆماری ئیسـالمی بە پێی خوێندنەوەیەک  کە لە مێژووی کورددا هەیبوو 
پێـی وابـوو هـەر کات ڕێبـەر یـا سـەرۆکی جووڵانەوە لە نێـو بچـێ، جووڵانەوەکە 
خـود بـە خـود لـە بەریـەک هەڵدەوەشـێ، هـەر بۆیە د. قاسـملوویان لەسـەر مێزی 
وتووێژ شـەهید کرد، بەڵام دیتیان  د. شـەڕەفکەندی زۆر بە خێرایی بە هاوکاریی 
بـێ و جووڵانـەوەی  دیـار  پێـوە  نـادەن بێ قاسـملووییان  ئیـزن  هاوسـەنگەرانی 
ماف خوازانـەی خەڵکـی کوردسـتان هـەر بـە گوڕوتیـن لـە ڕۆژهەڵاتی کوردسـتان 
بـەردەوام دەبێـت، کەوتنـە پیالن گێـری و بەرنامەدانـان بـۆ چۆنیەتـی تێرۆرکردنی 
د. شـەڕەفکەندی. بـۆ سـەلماندنی ئـەو قسـەیە کـە ئـەو دەورانـە بەسـەرچووە بـە 
لێدانـی سـەری ڕێبەرانـی جووڵانەوەکانـی خەڵکـی کوردسـتان جووڵانەوەکـە لـە 
بەریـەک هەڵدەوەشـێ، دەتوانیـن لـە قسـەکانی د. قاسـملوو کـە لە وتووێـژ لەگەڵ 
بابەتـە کەلـک وەربگریـن.  کارۆڵ پڕۆونهۆبێـر، ڕۆژنامەنـووس سـەبارەت بـەو 
قاسـملوو دەیگـوت: »ئـەوە یەکەمین جـارە بزووتنەوە لەژێر ڕێبەرایەتیی سـەرۆک 
عەشـیرەتێک دا نییـە، هـەر بۆیـە لە ڕابردوو ئـەو بزوتنەوانە شکسـتیان دەخوارد. 
لـە نێوبردنـی بزووتنـەوەی لـەو چەشـنە کارێکـی هاسـانە چونکـە بـە کوژرانـی 

ڕێبەرەکـەی بزوتنەوەکـە تـەواو دەبوو.«1  

3. ڕەوتـی ڕووداوەکان لـەو سـەردەمدا لە ناوچەکەدا بـە قازانجی دۆزی کورد 
بوو. بەشـی زۆری باشـووری کوردستان دەوڵەتی عێراق بە ناچاری جێ هێشتبوو 
ئـەو  و خولقانـی  ناوچەیـە  ئـەو  دەسـەڵاتداری  بـە  ببـوو  کوردسـتانی  بـەرەی  و 
بارودۆخـە و درێـژە کێشـانی بـە دڵی دەسـەڵاتدارانی تـاران نەبوو، بـە تایبەتی کە 
حیزبـی دێموکراتی کوردسـتان وەک گەورەترین هێزی بەرهەڵسـت کاری کۆماری 

ئیسـالمی لەسـەر سـنوورەکانی ئـەو ناوچەیـە حزووری چاالکـی هەبوو.
کتێبی خولیا و مەرگی قاسملووی کورد، نووسینی کارۆڵ پڕۆنهۆبێر وەرگێرانی فەتاح کاویان.  1
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4. پێگـە و کەسـایەتی زانسـتی و سیاسـی د. شـەڕفکندی لـە نێـو تووێـژی 
ڕووناکبیـر و دانیشـگاهی لـە سـەتعی ئێـران دا جـێ ڕەزامەنـدی  دەسـەڵاتدارانی 

کۆمـاری ئیسـالمی نەبـوو.

ئەوانـە و دەیـان بەڵگـەی دیکـە بوونـە هـۆکار بـۆ ئـەوە شـۆرای عەمەلیاتـی 
ویـژە2  کـە ڕاسـتەوخۆ لەژێـر چاودێـری ڕێبـەری کۆمـاری ئیسـالمیی ئێران دایـە 
فەرمانـی تێـرۆری د. شـەڕەفکەندی پەسـند بـکا و بـۆ ئەنجام دانی ئەو مەبەسـتە 
دەسـتەی تێـرۆر دیـاری بـکا و هـەر وەکـی پێشـتریش ئامـاژەی پـێ کـرا تێرۆری 
د. شـەڕفکندی ئیدامـەی کارە تێرۆریسـتیەکانی دەسـەڵاتدارانی تـاران بوو. بەڵام 
ئـەو جارەیـان نـە دەسـەڵاتداران و نـە تێرۆریسـتییەکانیان نەیانتوانـی لـە دەسـتی 

عەدالـەت و دادگا ڕابکـەن.

تێـرۆری میکۆنـووس بـۆ حیزبـی دێموکـرات و جووڵانـەوەی ماف خوازانـەی 
خەڵکـی کوردسـتان و ئـازادی خوازانـی سەرانسـەری ئێـران خەسـارێکی گـەورە 
بوو. د. شـەڕفکندی لە حاڵیک دا بە دەسـتی تێرۆریسـتەکانی کۆماری ئیسـالمی 
شـەهید بـوو کـە هێشـتا لە دەسـت دانی د. قاسـملوو هـەر وا گەرمـە برین بوو بە 

جەسـتەی حیزبـی دێموکـرات و خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردسـتان.

شۆڕای عەملیاتی ویژە )تایبەت(: وەک زۆر دام ودەزگای دیکەی کۆماری ئیسالمی لەو شتە سەیر   2
و سەمەرانەیە کە نە لە قانوونی ئەساسی د اباسی لێ کراوە و نە لە هیچ سەنەدێکی ڕەسمیی کۆماری ئیسالمییدا 
ڕادەی سەالحیەتی ڕوون کراوەتەوە، بەڵام هەموو بەڵگەکان سەلمێنەری ئەوەن کە بریاردان لە سەر هەموو تێرۆر و 
کوشتارە سیاسیی یەکان لەو شۆڕایە تاوتوێ کراوە و بە پەسندی ڕێبەری کۆماری ئیسالمی گەیشتوە؛ ئەو شۆڕایە 

لە بەرابەر هیچ ئۆرگانێکی قانوون دانان یا دادوەری وڵام دەر نییە.
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 هەوڵی کۆماری ئیسلامی
ێوەچوونی دادگا بۆ پێشگیری لە بەڕ

ئاڵمـان  پۆلیسـی  هاورێیانـی،  و  شـەڕەفکەندی  د.  تێـرۆری  دوای  ڕۆژی 
دەکەوێتـە خـۆ بـۆ ئـەوەی بکەرانـی ئەو ڕووداوە تێرۆریسـتیە ئاشـکرا بـکا. بەڵام 
لـە هەمـان کاتـدا کۆمـاری ئیسـالمی بـە هەمـوو توانایـەوە لـە هەوڵـی ئەوەدایـە 
کـە پێـش بـە پرۆسـەی لێکۆڵینـەوە بگـرێ و بـۆ ئـەو مەبەسـتە چەنـد جـار عەلـی 
فەالحیـان وەزیـری ئیتالعاتـی ئێـران سـەردانی ئاڵمـان دەکا و لەگـەڵ وەزیـری 
ڕاوێـژکار »اشـمیت باوئـر« کـۆ دەبێتـەوە وچەنـد داوایـەک ئاراسـتەی دەوڵەتـی 

ئاڵمـان دەکا:

1. دادگا بەڕێوە نەچێ و ئەگەر هەر بەڕێوە دەچی ناوێک لە ئێران نەیە.

بـوون  بەشـدار  تێرۆرەکـەدا  لـە  ڕاسـتەوخۆ  و  گیـراوەن  ئەوانـەی  تەنیـا   .2
بکرێـن. دادگایـی 

3. لـە بیـروڕای گشـتی دا وا نیشـان بـدرێ کە ئێران دەسـتی لـەو تێرۆرانەدا 
نەبـووە، بەڵکـوو ناکۆکیـی نێـوان ئۆپۆزیسـیۆنە کـە لەگـەڵ یـەک پاکانە حیسـاب 

دەکەن.
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لـە بەرامبـەردا ئێـران ئامادەیە لە ڕێـگای »حیزب اللە«ی لوبنـان، هاوکاریی 
ئیسـرائیل بکـەن بـۆ ئـازاد کردنـی بارمتەکانـی الی حیـزب اللـە. کار بەدەسـتانی 
دەوڵەتـی ئاڵمـان لەسـەرەتادا هەوڵـی خۆیـان دەدەن کـە بـە جۆرێـک مەسـەلەی 
تێرۆرەکـە دیـزە بـە دەرخۆنـە بکـەن وەک هەمـوو کردارەکانـی دیکـەی کۆمـاری 
ئیسـالمی، بـەڵام بـە هـۆی ئـەوەی کـە سیسـتمی قەزایـی ئاڵمـان سـەربەخۆ  کار 
دەکا و ئـەو ڕووداوە کارتێکەریـی زۆری هەبـوو لەسـەر بیـروڕای گشـتیی ئاڵمـان 
و دەزگای ڕاگەیانـدن زۆر چـاالک بـوون لـە گەیاندنـی هەواڵەکان و گواسـتنەوەی 
کار  بۆیـە  هـەر  میکۆنـووس،  تێـرۆری  کارەسـاتی  لەسـەر  خەڵکـی  بیـروڕای 
بەدەسـتانی دەوڵەتـی ئاڵمـان لـە وڵامـی ئێـران دا دەڵێـن کارەکـە لە دەسـتی ئێمەدا 
نییـە و بـە پێـی قانوونـی بنەڕەتـی ئاڵمـان، ئێمـە ناتوانیـن دەسـت لـە کاروبـاری 

دەزگای قەزایـی وەر بدەیـن و لـە وڵاتـی ئێمـە دەزگای قەزایـی سـەربەخۆیە.

ئەگـەر  کـە  شـاهیدەکان  لـە  کـردن  هەڕەشـە  کەوتـە  ئێـران  لەوانـە  بێجگـە 
دەسـت بەرداری شـاهیدی نەبـن گیانـی خۆیـان و بنەماڵەکانیـان لـە مەترسـی دا 
دەبـێ. لـە هەمـان کاتدا بە پێشـنیاری پـوول و ئیمکاناتی ماددی بە شـاهیدەکان 
یـا بـە قازانجـی کۆمـاری ئیسـالمی  داوا دەکا یـا شـاهیدیەکەتان وەرگرنـەوە و 

شـاهیدی بـدەن.

حـەوت مانـگ دوای تێرۆرەکـە دادئەسـتێن ئیدعانامـەی خـۆی بـە فەرمـی 
پێشـکەش بە دادگای بەرزی بێرلین کرد. لەو ئیدعانامەدا دادئەسـتێن بە ڕوونی 
ئاماژەی بەوە کرد بوو کە تێرۆری میکۆنووس دەسـتی کۆماری ئیسـالمی تێ دایە 
و هەر لەو ئیدعانامەیەدا دادئەسـتین  بە ڕوونی ڕای گەیاندبوو کە ئیسـپاتی دەکا 
وەزارەتـی ئیتالعاتـی کۆمـاری ئیسـالمی و خـودی »عەلـی فەالحیـان« لـە پشـت  
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ئـەو تێـرۆرەدان. بـۆ لێکۆلینـەوەی زیاتـر کۆمیسـیۆنێک پێـک هـات بـە نـاوی 
کۆمیسـیۆنی میکۆنـووس کـە 89 کـەس ئەندامـی بـوون کـە کارەکەیـان ئامـادە 
کردنـی ڕاپۆرتێـک بوو لەسـەر تێرۆری میکۆنـووس. دادگای بەرزی بێرلین دوای 
سـێ حەوتـوو بـاس و لێکدانـەوە ئیدعانامەی دادئەسـتێنی قەبـووڵ کرد و 28ی 
ئۆکتوبـری 1993ی وەک یەکـەم ڕۆژی دانیشـتنی دادگا دیـاری کـرد. بـەو جـۆرە 
دادگا دەسـتی بە کارەکانی خۆی کرد و بۆ ماوەی سـێ سـاڵ و نیو درێژەی کێشـا 
کـە لـەو ماوەیـەدا 247 جەلەسـەی دادگا بەڕێـوە چـوو کـە لـە بواریماددی یـەوە 9 

میلیـۆن مارکـی ئاڵمانـی تێچـووی ئـەو دادگایە بوو.

کاری دادگا یەکجـار دژوار و هالـۆز بـوو. لێـرەدا ئامـاژە بـە چەنـد خـاڵ لـەو 
گرفـت و کێشـانە دەکەیـن:

1. لـە ڕووداوی تێـرۆری میکۆنـووس چـوار کـەس کـوژراون، سـێ کـورد و 
فارسێک.

2. پێنـج کـەس وەک بکـوژ لـە الیەن پۆلیسـی ئاڵمانەوە دەسـت بەسـەر کران 
کـە لـە ئێرانـی و لوبنانی پێـک هاتبوون.

3. زیاتـر لـە 170 کەس وەک شـاهید بەشـداری دادگا بـوون لە هەردوو الی 
دەعوا.

4. هێندێـک لـە شـاهیدەکان لـە ئاڵمان کار بەدەسـتی میری بـوون و نەدەکرا 
بـە ئاسـانی بانـگ بکرێـن بـۆ دادگا چونکـە بـە پێـی قانـوون دەبووایـە قۆناغـی 

ئیداریـی دوور و درێـژ ببـڕن.

5. هێندێـک لـە شـاهیدەکان لـە دەرەوی ئاڵمـان بوون، بۆ هاتن پێویسـتیان 
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بـە ویـزا هەبوو کـە ئەویش کات بـەر بوو.

6. بـۆ هێندێـک لـە شـاهیدەکان دەبووایـە دادگا تیمـە پارێـزرەکان بنیـرێ بـۆ 
ئـەو وڵاتانـەی شـاهیدەکانی لێیە.

7. دەبووایـە پەروەنـدەکان و تـەواوی قۆناغەکانـی دادڕەسـی بـە سـێ زمانـی 
ئاڵمانـی، عەربـی و فارسـی وەرگێردراباوە کە ئەوەش کاتی زۆری پێویسـت بوو.

8. پێویسـت بوو هەموو بەڵگە و قسـەی شـاهیدەکان  و ڕاپۆرتی  دەزگاکانی 
بریتانیـا و هێندێـک دەوڵەتـی دیکـە لـە تەنیشـت یەکتـر  ئیتالعاتـی ئاڵمـان و 
دابندرێـن هەتا ئەسـلی ڕاسـتی و دروسـتیان دەربکـەوێ؛ بۆ ئـەوەی دادگا بگاتە 
ئەنجامێکـی دادپەروەرانـە. هـەر بۆیـە شـاهیدێک بـە چەنـد جـار لەسـەر خاڵێک 

بانـگ کـراوە و پرسـیاری لـێ کراوەتەوە.

لـە  400  دوای ئـەو مـاوە دوور و درێـژە، دادگا حوکمـی کۆتایـی خـۆی 
الپـەڕەدا لـە )10ی ئاوریلـی 1997 / 21ی خاکەلێـوەی 1376( بـەم شـێوەیە 

پەسـەند کـرد.
یـەک بـە سیسـتمی  1. سیسـتمی سیاسـی و دەسـەڵاتداری ئێرانـی لەسـەر 

جینایـەت کار نـاو بـرد.
2. دەست نیشـانی کـرد کـە کوشـتاری ڕێسـتوورانی میکۆنـووس تێـرۆری 

سیاسـی بـووە و ئێـران لـە پشـت ئـەو تێـرۆرە بـووە.
3. کازمـی دارابـی گەڵاڵـە دارێـژ و عەببـاس ڕاحیـل کـە تەقەکـەری سـەرەکی 

بـوو بـە زیندانـی هەتاهەتایـی حوکـم دران.
4. یوسـف ئەمیـن بـە 11سـاڵ  و محمـد اتریـس بە  5 سـاڵ زیندانی حوکم 

دران.
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5. حوکمـی گرتنـی عەلـی فەالحیـان وەزیـری ئیتالعاتـی کۆمـاری ئیسـالمی 
کـە بڕیـار دەری سـەرەکی بـووە، لـە الیـەن دادگاوە دەرچـوو.

لێـرەدا پێویسـتە ئـەو پرسـیارە بێنینە ئـاراوە کە بۆچـی دەزگای قەزایی ئاڵمان 
ئاوا سـوور بوو لەسـەر بەرێوە چوونی دادگا وروون بوونەوەی ڕاسـتییەکان ؟

1. ئاڵمـان وڵاتێکـی  گـەورەی ئابووری و دێموکراسـی یە لـە نێو دڵی ئوروپادا 
و هەمـوو کات ویسـتوویەتی سـەروەری خـۆی بپارێـزی و تەنانـەت فـەڕزی بـکا 

بە سـەر وڵاتانـی دیکەش دا.

2. تاوانـی چـوار قەتـڵ لـە یـەک کات و یـەک شـوێن، ئەویـش پێتەختـی 
ئاڵمـان، بـۆ بیـرورای گشـتی ئـەم وڵاتـە قابیلـی هـەزم نەبـوو.

3. تاوانـی ئـەو چـوار قەتڵـە ئەگەر هۆکاری سیاسـیی لە پشـت بێ  ئەو کات 
دەوڵـەت یـا ڕێکخراوێکـی سیاسـیی ئـەو کـردارەی کردوە کـە ئەوەش بە ئاشـکرا 
سـەروەریی  کردنـی  پێشـێل  گشـتی  بـە  و  ئاڵمانـە  قانوونەکانـی  پێشـێل کردنی 

سیاسـیی و ئەمنیـی ئـەو وڵاتەیە.

4. ئەگەر تاوانبارانی میکۆنووس نەدرێن بە دادگا و تاوانەکە ئاشکرا نەکرێ 
ڕەنگـە ببێتـە هـۆکار بـۆ دووبـارە بوونـەوەی کـرداری لـەو بابەتـە کـە کاریگەریـی 

دەبـێ لەسـەر ئەمنیەتی نێوخـۆی ئاڵمان.

5. سـێ کـەس لـە تێرۆکـراوەکان بـە ڕەسـمی میوانـی حیزبـی سۆسیالیسـتی 
ئاڵمـان بـوون )د. شـەڕفکندی، فەتـاح عەبدولـی، هومایـون ئـەردەڵان( کـە بـۆ 
بانگهێشـت  ئینترناسـیۆناڵ  ڕیکخـراوی سۆسـیال  کۆبوونـەوەی  لـە  بەشـداری 

کرابـوون و پاراسـتنی گیانیـان لـە ئەسـتۆی پۆلیسـی ئاڵمـان بـووە.
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 گرینگی حوکمی دادگای دادگای میکۆنووس

1. یەکـەم جـار بـوو لـە مێژووی دادوەریـی دا لە الیـەن دادگای وڵاتێکی دیکە 
ژمارەیـەک لـە ڕێبەرانـی وڵاتێـک کـە هێشـتا لەسـەر کورسـیی دەسـەڵات پاڵیـان 

دابـۆوە بـە تێـرۆر و کوشـتنی جیابیرانی خۆیـان تاوانبـار دەکران.

2. بـۆ یەکـەم جـار بـوو لـە دوای هاتنـە سـەر کاری کۆمـاری ئیسـالمی دوای 
ئەو هەموو تێرۆرانە بە ڕەسـمی لە دادگایەک دا بەو ڕسـتەیە دەناسـێندرا »دەوڵەتی 

کۆماری ئیسـالمی ئێران نیزامێکـی جینایەتکارە«.

3. لـە دادگای بێرلیـن ڕوون کرایـەوە کـە کۆمـاری ئیسـالمی بـە مەبەسـتی 
بردنـە پێشـی ئامانجـە سیاسـییەکانی لـە تێـرۆر وەک کەرەسـەی لـە نێـو بردنـی 

دژبەرانـی خـۆی کەلکـی وەرگرتـوە.

4. بڕیـاری دادگای میکۆنـووس بـوو بـە هـۆی ئـەوەی کـە زۆربـەی وڵاتانـی 
نیزامـی  لەگـەڵ  مانـگ  مـاوەی 7  بـۆ  پێوەنـدی سیاسـیی خۆیـان  ئورووپایـی 
کۆمـاری ئیسـالمی ڕابگـرن و لـە ئاکام دا لەگەڵ ئـەو نیزامە گەیشـتنە ڕێککەوتن 

کـە چیدیکـە لـە ئەورووپـا کـردەوەی تێرۆریسـتی ئەنجـام نـەدا.

5. حوکمـی دادگای میکۆنـووس پەیامێکـی ڕوون بوو کـە دەوڵەتە زلهێزەکان 
و کۆمەڵـگای جیهانـی بـە هەماهەنگـی و پێگیـر بوونیـان دەتوانن لـە زۆر بابەت 

و مەسـەلەدا پاشەکشـە بە کۆماری ئیسـالمی بکەن.

6. حوکمـی دادگای میکۆنـووس ئـەو ڕاسـتییەی دەرخسـت کـە ئـەو هێـزە 
ڕێبـەری  بڕیـاری  و  فەرمـان  ژێـر  لـە  جۆراوجـۆردا  نـاوی  ژێـر  لـە  دەرەکییانـە 
ئێـران دان تەنیـا و تەنیـا ئێـران وەک کەرەسـە چاویـان لـێ دەکا و لـە کاتـی گیران 
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و دەست بەسـەرکردنیان کۆمـاری ئیسـالمی خۆیـان لـێ بـێ بـەری دەکا و هـەوڵ 
دەدا هەمـوو ئاسـەوارەکانی پێوەندیـان لەگـەڵ تیمـی تێـرۆر یـا دەسـتە و تاقمـی 

تێرۆریسـت پـاک بکاتـەوە  و خـۆی لـێ بێ بـەری بـکا.

ئێرانـی ڕوو کـرد چونکـە دوای  7. حوکمـی دادگای میکۆنـووس دەسـتی 
دەرچوونـی ئـەو حوکمـە ئیـدی کۆمـاری ئیسـالمی وەک جـاران نەیتوانـی بـە بیر 
و ڕای گشـتی ئێـران و جیهـان بڵـێ کـە ئـەو تێـرۆرە کاری دووبەرەکـی و یەکتـر 
قەبـووڵ نەکردنـی ئۆپۆزسـیۆنە واتـا نەی توانـی ئەو کردەوە تێرۆریسـتییە بە سـەر 

ئۆپۆزسـیۆن و الیەنـی دیکـەدا بێنـێ و خـۆی لـێ بێ بـەری بـکا.

8. حوکمـی دادگای میکۆنـووس لـە نێوخـۆی ئێرانیـش دا لە الیـەن خەڵکەوە 
کاردانـەوەی لـێ کەوتـەوە و ڕێژیمـی کۆماری ئیسـالمی ناچار بـوو هەتا ڕادەیەک 
فەزای سیاسی لە ئێران دا بکاتەوە و ئیسالح تەڵەبەکان کە خاتەمی نوێنەرایەتیی 
دەکـردن بـۆ هەڵبژاردنەکانـی سـەرکۆماری بـاس لـەوە دەکـەن کە بڕیـاری دادگای 
میکۆنـووس 10 هەتـا 20 لـە سـەد کاریگەریـی بـووە لەسـەر کردنـەوەی فـەزای 
سیاسـی و ئازاد لەو سـەردەمەدا. بەڵام بە خاترجەمی دەتوانین بڵێین کاریگەریی 
بڕیـاری دادگای میکۆنـووس لـەو سـەردەم دا لەسـەر کرانەوەی فەزای سیاسـی لە 
نێوخـۆی ئێـران زۆر لـەو ڕێژەیـە زیاتـر بووە کە ئیسـالح تەڵەبەکان باسـی دەکەن. 
ئـەوە کـە خەڵـک و چاالکانـی سیاسـی نەیان توانیـوە بـە شـێوەی پێویسـت کەلک 

لـەو هەلـە وەربگـرن باسـێکی دیکەیـە کە ڕەنگـە لێرەدا جێـگای نەبێ.

لێـرەدا پێویسـتە وەبیـر بێنینـەوە لەگەڵ ئـەوەدا دادگای بێرڵیـن زۆر ئازایانە و 
چاالکانـە و دادپەروەرانـە بەڕێوەچـوو بەڵام هەتا ئێسـتا ئـەو پەروەندەیە دانەخراوە 
و نەگەیشـتۆتە پلـەی کۆتایـی خـۆی، چونکـە هێندێـک الیەنـی ناڕوونـی ماونەوە 



46

کـە هەتـا ئێـرە ڕوون نەکراوەتـەوە کە بۆ نموونە چ کەسـێک زانیاریـی ئاوا ڕوونی 
هەبووە لەسـەر کۆبوونەوەی ڕێبەرانی حیزبی دێموکرات و ئۆپۆزسـیۆنی ئێرانی؟ 
مەسـەلەی شـێواوی لـە کاتـی بانگێشـتنەکە بـۆ کۆبوونـەوە بـە مەبەسـت بـووە یـا 
بـە ڕێکـەوت وای بەسـەر هاتـوە؟ ڕوون نەبۆتـەوە.  بڕیـاردەر یـان بڕیاردەرانـی 
ئـەو تێـرۆرە هەتـا ئێسـتا لـە بـەردەم دادگادا ئامـادە نەبـوون و سـزا نـەدراون. 
لـەو پێوەندییـەدا ئـەو ئەرکـەی دەکەوێتـە سـەر شـانی تێکۆشـەڕانی دێموکـرات و 
هەمـوو ئازادی خـوازان ئەوەیـە کـە نابـێ ئیـزن بدەیـن تێـرۆری میکۆنـووس و 
هەمـوو کـردەوە تێرۆریسـتەکانی کۆمـاری ئیسـالمی بچنـە خانەی لـە بیرچوونەوە 
و پێویسـتە بـە دائیـم کار بـۆ ئـەوە بکەیـن کـە لـەو بیـر و زەینـی گەالنـی ئێـران و 
خەڵکـی کوردسـتان و بیـر و ڕای جیهانـدا بـە زیندوویـی بمێنێتـەوە و سیاسـەتی 
تێرۆریزم پەروەرەی کۆماری ئیسـالمی زیاتر لە قاو بدرێ، چونکە هەتا ئێسـتای 
لەگـەڵ بـێ دەسـەڵاتدارانی کۆمـاری ئیسـالمی دەسـتیان لـە تێـرۆری جیابیـران و 
دژبەرانـی خۆیـان هەڵ نەگرتـوە و لـە پـەروەردە و هەنـاردە کردنـی تێرۆریسـت بـۆ 

دەرەوەی سـنوورەکانی ئێـران خـۆی نەپاراسـتووە.

لێـرەدا پێویسـتە بـە چـاوی ڕەخنەگرانـەش بڕاونینـە هەڵس وکەوتـی هەیئەتی 
لـە  دیـارە  پێـوە  تـەواوی  کەمتەرخەمیـی  کـە  کوردسـتان  دێموکراتـی  حیزبـی 
حاڵێـک دا دەزانـن کـە کۆمـاری ئیسـالمی دەسـت لە هیـچ جەنایەتێـک ناپارێزێ 
کـە خـۆی  عەزیـزی  کاک سـەالمی  ڕەوانشـاد  ناناسـێ.  سـنوور  تاوانەکانـی  و 
کەسـایەتییەکی قانوونـی بـوو و بـە وردبینییـەوە بەدوادا چوونی بـۆ هەموو ڕەوتی 
دادگای میکۆنـووس کـردووە لـە کتێبـی »سـەفەری بـێ گەڕانـەوە«دا کـە بـاس لە 
کارەسـاتی میکۆنـووس دەکا بـە چەنـد خاڵیـش بـاس لـەو کەمتەرخەمیـە دەکا کە 
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وەک خـۆی نەقڵیـان دەکەیـن. 

1. هەیئەتـی نوێنەرایەتـی کەمتەرخەمـی و بـێ موباالتێکـی گـەورەی لە خۆی 
نیشـان داوە کـە بـێ ئـاگادار کردنـەوەی پۆلیـس لـە شـوێنێکی گشـتیی ئـاوادا 

بەشـداریی لـەو کۆبوونـەوەدا کـردوە.

2. تێرۆریسـتەکان پێشـووتر ڕێسـتووران و دەوروبەرەکەی و تەنانەت دیوی 
ڕێسـتووران  لـە  بۆیـە هـەر  کـردوە.  بـە وردی شناسـایی  زۆر  کۆبوونەوەکەیـان 

وەژوور کەوتـوون یـەک ڕاسـت چـوون بـۆ شـوێنی کۆبوونەوەکـە.

3. تێرۆریسـتەکان زانیاریـی تەواویـان لەسـەر شـکل و قیافـەی هەیئەتـی 
نوێنەرایەتـی حیـزب و تەنانـەت لەسـەر فـۆرم و شـکڵی دانیشـتنەکەیان لە دیوی 

کۆبوونەوەکـەدا هەبـووە.

4. ئامانجـی سـەرەکی تێرۆریسـتەکان تەنیـا هەیئەتـی نوێنەرایەتیـی حیـزب 
بـووە، دەنـا زۆر بەهاسـانی دەیان توانـی تەواوی بەشـدارانی کۆبوونەوەکە بکوژن.

5. تێرۆریسـتەکان لەسـەر زەمـان و شـوێنی کۆبوونەوەکە زانیاریـی تەواویان 
هەبووە. 
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یگەریی حوکمی دادگای بێرلین لەسەر دژکردەوەی دەوڵەتی ئاڵمان کار

دەوڵەتـی  میکۆنـووس  دادگای  حوکمـی  دەرچوونـی  دوای  سـەعات  چەنـد 
ئاڵمـان لـە بەیاننامەیـەک دا ڕایگەیانـد کـە دەخالەتـی ڕێبەرانـی حکوومەتی ئێران 
و  نێونەتەوەیـی  یاسـاکانی  ئاشـکرای  پێشـێل کردنی  میکۆنـووس  تێـرۆری  لـە 
نێوخـۆی ئاڵمانـە هـەر بۆیە دەوڵەتی ئاڵمـان ناتوانێ کردەوەی لـەو بابەتە قەبووڵ 

. بکا

دوای ئەو ڕاگەیەندەراوە:

1. باڵوێزی ئاڵمان لە ئێران بە پەلە بانگ کرایەوە.

بـە ئێـران  2. کۆتایـی هێنـان بـە سیاسـەتی دیالۆگـی ڕەخنەگرانـە بەرامبـەر 
. ا هێنر

3. چوار دیپڵۆماتی ئێرانی لە ئاڵمان دەرکران.

دوای هەڵویسـتی ئاڵمـان، یەکیەتـی ئوورپـا لـە 22ی ئاوریلـی 1997 لـە 
کۆبوونـەوی شـۆڕای وەزیـران هەڵوێسـتی دەوڵەتـی ئاڵمانیان پەسـەند کرد و هەر 
کام لـە دەوڵەتـەکان پێوەنـدی دیپڵۆماسـیان لەگـەڵ ئێـران پچڕانـد و هـەر لـەو 
پێوەندییـەدا حکوومەتـی ئوسـتڕالیا و نیووزیلەندیـش باڵوێزەکانـی خۆیـان بانگ 
کـردەوە. هـەر چەنـد دوای ماوەیـەک پێوەندیـەکان گەڕانـەوە دۆخـی خوێـان بەڵام 

لـە ڕاسـتی دا چەنـد شـتی گرینگـی لێ کەوتـەوە:

1. وڵاتانـی ئورووپایـی بـەو شـەڕتە لەگـەڵ ئێـران پێوەندییەکانیـان ئاسـایی 
کـردەوە کـە ئێـران چی دیکـە لە نێـو خاکـی ئوروپا کـردەوەی تێرۆریسـتی ئەنجام 
نـەدا. لـە دوای حوکمـی دادگای میکۆنـووس دەبینین کە کۆماری ئیسـالمی هیچ 
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تێرۆرێکـی دیکـە لـە نێو خاکـی ئورووپـادا ئەنجام نـەداوە.

2. پۆلیسـی وڵاتانـی ئوروپایـی و دام و دەزگا ئەمنیتیەکانـی ئـەو وڵاتانـە لـە 
جـاران زیاتـر و وردتـر کار و کردەوەکانی سـەفارت و دەفتەری نوێنەرایەتییەکانی 

کۆمـاری ئیسـالمی یان خسـتە ژێـر چاودێـری خۆیان.
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ێکخراوە ئەمنیەتییەکانی ئاڵمان  ڕاپۆرتی ڕ
لەسەر کازمی دارابی

ئـەو ڕاپۆرتـە لـە بەشـی دووهەمـی بەڵگەکانـی میکۆنـووس لەژێر ناونیشـانی 
»سیسـتمی جنایـەت کار«دا بـڵاو بۆتـەوە. بـە هۆی ئەمنییەتـی بابەتەکـە، مەتنەکە 
دەیخەینـە  لێـرەدا  خۆیـی  وەک  کـوردی  بـە  وەرگێـڕان  دوای  داڕێـژراوە  چـۆن 

بەرچـاوی خوێنـەران.
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ڕاپۆرتی BFV )بی.ئێف.ڤێ( ئیدارەی پارێزگاری لە قانوونی بنەڕەتی ئاڵمان

22ی ئاوریلی 1993

VC:Az 11-274 -S-350070-/93

داوکاریی گشتیی ئاغای دوکتور کورت Kurth لە دیوانی بەرزی وڵات

بابـەت: هێرش بۆ سـەر ڕێبەرانـی کوردی ئێران »حیزبی دێموکراتی کوردسـتانی 
ئێران« لە  17ی سـپتامپری 1992 لە رێسـتورانتی میکۆنووس لە بێرلین.

سەبارەت: بەراپۆرتی ئیداری

سـەرچاوە جیـاوازە هەواڵ نێرییـەکان کۆمەڵێک زانیاریـان داوە بە BFV، کە 
ئێمـە ئـاوا ئاکام گیرییـان لێ دەکەین.
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1.کازمی دارابی

دارابـی کـە بـە تاوانـی بەشـداری لـە کوشـتنی کـوردەکان لـە زیندان دایـە، لـە 
سـاڵی 1980وە دانیشـتووی ئاڵمانـە. ئـەو ئەندامی ڕێبەریـی ئەنجومەنی بێرلین 
)ULSA( »لـە »یەکیەتیی ئەنجومەنە ئیسـالمییە خوینـدکارە ئێرانیەکانی ئوروپا

. یە

)بروانـە ژمـارە 1-2( لەبـەر ئـەو بابەتەکـە لەگـەڵ حیزبوڵـڵا لوبنـان )بڕوانـە 
ژمـارە 1-4( کـە لـە ژێـر دەسـەڵاتی ئێران دایـە بـە تایبەتـی لەگـەڵ ئەندامەکانـی 
لـە  یەکێـک  لەگـەڵ  دارابـی  هەیـە.  نزیکـی  پێوەندییەکـی  بێرلیـن  دانیشـتووی 

ڕێکخراوەکانـی ئەمنییەتـی ئێـران پێوەندیـی هەیـە. )بروانـە ژمـارە 1-1(.

١-١ پێوەندی بە یەکێک لە سازمانە ئیتلاعاتیەکانی ئێران

کازمـی دارابـی النـی کەم لە کۆتایەکانی دەیەی 80وە هەتا ئیسـتا بە عینوانی 
مەئمـوری سـازمانی ئیتالعاتـی ئێـران »وەزارەتـی ئیتالعـات و ئەمنیەتی وڵات« 

)واواک( کاری کردووە.
ڕوون کردنەوەیەک:

سـازمانی ئیتالعاتـی ئێـران )واواک( خـۆی وەزارەت خانەیەکـە و لـەو ڕووەوە بەشـێکە 
لـە دەوڵـەت. وەزیـری ئیتالعـات و ئەمنیـەت ئەندامـی دائیمـی شـۆڕای ئەمنیەتـی میللی یـە 
کـە ڕەفسـەنجانی بەرێـوەی دەبـا و ڕێبـازی سیاسـتەکانی ئەمنیەتـی نێوخـۆ و دەرەکـی دیـاری 
دەکا، وەک بڕیـاردان لەسـەر گەڵاڵـەی جێبەجـێ کردنـی ئەو کوشـتنانە. لە سـەریەک ئەندامانی 

سـازمانە ئیتالعاتیەکانـی ئێـران  کـە دانیشـتووی دەرەوەی ئێرانـن ئەندامـی واواکـن.
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١-١-١ کازمی دارابی وەک نموونە لەگەڵ دیپلۆماتی ئێرانی

حەسن جەوادی لەدایک بووی 1961/ تاران

ناوبراو لە 27ی فورییە 1987 هەتا 16ی ئوکتۆبری 1989 لە باڵوێزخانەی 
ئێران لە شاری »بۆن« کاری کردووە و پێوەندی هەبووە.

جـەوادی یەکێـک لـە ئەندامانـی سـازمانی ئیتالعاتـی ئێـران )واواک( لـە 
ئاڵمانـی فیـدراڵ بەرپرسـی بەدواکەوتـن و لەژێر چاوەدێری گرتنی ئۆپۆزیسـیونی 
ئێرانـی بـوو. ناوبـراو بـە بریاری واواک بـۆ کارە ئیتالعاتییەکانـی لەگەڵ چەندین 
کـەس لـە ئەندامانـی ئەنجومەنـە ئیسـالمییە خوێنـدکارە ئێرانییەکانـی ئەورووپـا 
لـە مارسـی 1990 دارابـی لـە هەوڵـی پێوەنـدی گرتـن بـە  پێوەنـدی هەبـووە. 
جـەوادی دا بـووە لـە باڵوێزخانـە، چونکـە نەیتوانـی ناوبـراو ببینـێ داوای کـردوە 

لەگـەڵ جێگـری جـەوادی دیـداری هەبـێ بـۆ ئـەوە ڕاپۆرتـی خـۆی بداتـەوە.

ڕوون کردنەوەیەک:

لـە فێوریـەی 1991بـە جێـگای جـەوادی کەسـێک بـە نـاوی »مرتضـی غالمـی« لەدایـک 
بووی 1959/بهشـهر ئەندامی واواک کە لە باڵوێزخانەی ئێران کار دەکا، ئەرکەکەی وەئەسـتۆ 

گرت.

بێجگـە لەوانـە دارابی لەگەڵ ئەندامانی سـازمانی ئیتالعاتـی ئێران لە بێرلین 
پێوەنـدی هەبووە )بروانە ژمارە 2-1(.
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2-١-١ دارابی لە چوارچێوەی کار و چالاکەیەکانی بۆ سازمانی ئیتلاعاتی 
یەتی کۆکردنەوەی زانیاریی بۆ ناسینی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی کە لە  ئێران، مەئموور
یان )بەتایبەتی کوردەکان( کۆ دەکردەوە. ئاوارەیی و دەرەوەی وڵات دا دەژ

لـە ئامانـی فرانـی کۆنسـوولی  لـە 24ی  ئاوریـل 1991  کازمـی دارابـی 
بـە ئەندامێکـی  ئێـران لـە کۆنسـوولگەری بێرلیـن دەسـتووری وەرگـرت لەسـەر 
»ئەنجومەنـی خوێندکارانـی کـورد لـە دەرەوەی وڵات« )AKSA( ڕێکخـراوەی 
الیەنگـری یەکیەتـی نیشـتمانی )PUK( زانیاری کۆبکاتەوە. یەکیەتی نیشـتمانی 
کوردسـتان ویسـتیاری وەدەسـت خسـتنی خودمختـاری لـە عیراقـە. دارابـی ئەو 

مەئمووریەتـەی وەرگـرت.

١-2 کەسانی ئێرانی لە پێوەندی لەگەڵ دارابی لە بێرلین

دارابـی لـە تەنیشـت چاالکییەکانـی بـۆ سـازمانی ئیتالعاتی ئێـران لە ڕێگای 
ئەندامەتیـی لـە ئەنجومەنـی ئیسـالمیی خوێنـدکاران لـە بێرلیـن لە سـازمان دان و 
کار و کردەوەکانـی ئـەو ئەنجومەنـەدا کـە الیەنگری ڕێژیم بوون، دەسـتی هەبووە.

ڕوون کردنەوەیەک:

یەکیەتیـی ئەنجومەنەکانـی ئیسـالمیی خوێنـدکاران لـە ئەورووپـا پێک هاتەکـەی الیەنگرانی 
ڕێژیمـی ئێرانیـن. لـە ڕوانگـەی ئیدۆلۆژیکـەوە الیەنگـری لـە ئامانجەکانـی شۆڕشـی ئیسـالمی 
ئایەتوڵـڵا خومەینـی دەکەن. ئەو ڕێکخراوەیە لەژێر نەزەر وچاودێری و بەرێوەبەریی کەسـایەتییە 
مەزهەبـی و سیاسـیەکانی ئێرانـی دایـە. ئـەو ڕێکخراوەیـە بـە هـۆی نزیکـی لـە ڕیژیـم، لەگـەڵ 
دامـەزراوە ئێرانیـەکان لـە دەرەوەی وڵات بـە تایبەتـی دامـەزراوە دیپلۆماتیکـەکان هـاوکاری 

هەیە.
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یەکیەتـی ئەنجوومەنەکانـی ئیسـالمی خوێندکاران لە ئەورووپـا، بەکارهێنانی 
توندوتیـژی بـۆ بەڕێـوە چوونـی ئامانجـی سیاسـیی قەبـووڵ کـردوە. بـۆ وێنـە لـە 
حوکمـی کوشـتنی »سـەلمان ڕوشـد«ی نووسـەر پشـتیوانی دەکا. لـە ڕابـردوودا 
ئەندامانـی ئـەو یەکیەتییـە تێک هەڵچوونـی زۆریـان هەبـووە لەگـەڵ ئێرانییەکانـی 
سـەر بە ئۆپۆزیسـیۆنی ئێرانی. دیارترین نموونەیان هێرش بۆ سەر خەوتنگەیەکی 
خوێندکارییـە لـە ئاوریلـی 1982 لـە ماینـس، کـە بـوو بە هـۆی زیانێکـی زۆری 
مـاددی و برینـدار بوونـی هێندێـک لە خوێنـدکاران. زۆربەی ڕێبەرانی ئێسـتای 

ئـەو ڕێکخراوەیـە بـە تایبەتـی دارابی لەو هێرشـەدا بەشـداربوون.

دارابـی لەگـەڵ برنجیـان لەدایک بووی 1959/10/24 لە تـاران و )فەرهاد 
دیانـت سـابیت گیالنـی( لەدایـک بـووی 1956/3/21 لـە تـاران، هاوکاریـی 
نزیکـی هەیـە، ئەندامی ڕێبەڕیی یەکیەتی ئەنجومەنەکانی ئیسـالمی خوێندکارانی 

ئەورووپـا لـە بێرلینە.

بەهمەن برنجیان لە دەوروبەری سـاڵی1983وە ئەندامی هەئیەت ڕەئیسـەی 
لـە بێرلینـە هەروەهـا ئەندامـی یەکیەتـی  ئەنجوومەنـی ئیسـالمیی خوینـدکاران 
ئەنجوومەنەکانـی ئیسـالمیی خوێنـدکاران لـە ئورووپایـە. برنجیـان وەک دارابـی 
لەگـەڵ ئەندامـان و الیەنگرانـی حیزبوڵـڵا لـە بێرلیـن پێوەنـدی هەیـە. برنجیـان 
لـە سـاڵی 1989 بـۆ سـازمانی ئیتالعاتـی ئێـران واواک کار دەکا. یەکێـک لـە 
ئاڵقەکانـی پەیوەنـدی ئەو، جـەوادی بوو کە ناوبراو ئەندامی سـازمانی ئیتالعاتی 
ئێـران لـە باڵوێزخانـەی ئێـران لـە »بـۆن« کار دەکا و ئاڵقەی پێوەندیـی دارابییش 

بووە.
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لـە  کۆنسـوول  فرانـی  ئامانـی  مەحمـوود  لەگـەڵ  برنجیـان  لـەوە  بێجگـە 
سەرکۆنسـوولی ئێـران پێوەندیـی هەیـە. ئـەو بـە هـۆی پێدانـی مەئموریـەت بـە 
دارابـی بـۆ شناسـایی ئەندامێکـی ئەنجومەنـی خوێندکارانـی کـورد لـە دەروەی 

وڵات

هاوسـەری  هەبـێ.  ئیتالعاتـی  چاالکـی  دەبـێ  بکـە(،   2-1-1 لـە  )چـاو 
بێرلیـن. لـە  ئێرانـە  سەرکۆنسـوولگەری  )منشـی(ی  سـکرتێر  برنجیـان 

بـە پێـی لێکۆلینەوەکانـی پۆلیـس، بەهرامـی برنجیان لەدایک بـووی 1962 
لـە ئێـران، بـرای بهمـن برنجیانـە، کلیلـی ئـەو ماڵەی کـە تاوانبـاران کەلکیان لێ 
وەرگرتـووە لـە »محمـد اشـتیاقی« )کرێگرتـە( پێـش لـە سـەفەرەکەی بـۆ ئێـران 
لـە ڕێکەوتـی 29ی ئوتـی 1992 وەرگرتـوە. فەرهـاد دیانـت سـابت گیالنـی  کـە 
لـە ژوئیـن 1989وە لـە بێرلیـن دەژی لـە دۆسـتە نزیکەکانـی دارابـی و بەهمـن 
برنجیانـە. ناوبراو لەسـاڵی 1982وە ئەندامی ڕێبەریـی یەکیەتیی ئەنجومەنەکانی 
ئیسـالمی خوێندکارانـی ئێرانی نیشـتەجێ لە ئوروپایە. لـە 24ی ئاوریل 1982 
هـاورێ لەگـەڵ دارابی لـە تێک هەڵچوونی توندئاژۆیانەی نێوان الیەنگرانی ڕێژیم 
لـە الیـەک و ئۆپۆزیسـیونی ئێرانـی لەالیەکـی دیکـە لـە خەوتنگـەی خوێندکارانـی 
زانکـۆی ماینـس بەشـداریی کردووە. )بروانـە 2-1(»دیانت سـابت گیالنی«ش 
پێوەندیـی بـە سـازمانی ئیتالعاتـی ئێرانـەوە هەیـە. الیەنـی پێوەندییەکانـی ئـەو 
لەسـاڵی 1989 حەسـەن جـەوادی ئەندامـی سـازمانی ئیتالعـات بـووە. دیانـت 
سـابیت گیالنـی دەبووایـە نـاوی ئـەو کەسـانەی ئۆپۆزیسـیون بـدا بـە حەسـن 
لـە حەتـووی سـەوز »هفتـە  ئێـران  بـۆ سـەر ژووری  لـە هێـرش  کـە  جـەوادی 
سـبز«ی بێرلیـن لـە سـاڵی 1989 بەشـدار بـوون. لـە نوامبـری 1992 دیانـت 
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سـابت گیالنـی لەگـەڵ کەسـێک بـە نـاوی »مرتضی غالمـی« ئەندامی سـازمانی 
ئیتالعاتـی ئێـران لـە بالوێزخانـە پێوەندیی بـووە. هەروەها دارابی لـە چوارچێوەی 
چاالکییەکانـی لـە بێرلیـن لەگـەڵ سەرکۆنسـوولگەریی ئێـران لە پێوەندییـدا بووە. 
بێجگـە لەسەرکۆنسـوولگەری، گرینگتریـن پێوەندیـی ئـەو لەگـەڵ »محمـد امانی 
 »Adestan فرانـی« )بروانـە بـە 1-1-2( لەدایـک بـووی 1954 »ادسـتان
بـووە. ئەمانـی فرانـی لـە ڕێکەوتـی 3ی ئۆکتۆبـری 1983 هەتـا 3ی فێوریـەی 
1987 ڕەسـمەن وابەسـتەی باڵوێزخانـەی ئێـران لە«بـۆن«ی لـە ئەسـتۆیە و لـەو 
پلەیـە لە بەرپرسـایەتییدا بووە، بەرپرسـی پێڕاگەیشـتن بە کاروبـاری خوێندکاران 
بـە تایبەتـی خوێندکارانـی یەکیەتـی ئەنجومەنی خوێندکارانی ئیسـالمیی ئێران لە 
ئوروپـا بـوو، لـە دوایـی دا بـوو بە کۆنسـولی ئێران لەسـەر کۆنسـولگەری ئێران لە 
فرانکفـۆرت. لـە 6ی مارسـی1990 بـە عینوانـی وابەسـتەی کۆنسـوولی لەسـەر 

کۆنسـولی ئێـران لـە بێرلیـن کاری کـردوە.
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١-3 دارابی ئەندامی سپای پاسدارانە
ڕوون کردنەوە :

پاسـداران )پاسـدارانی ئینقـالب، پاسـدارانی ئینقالبـی ئیسـالمی( لـە سـاڵی 1979 وەک 
یەکەیەکـی نیزامیـی چـاالک و الیەنگـری ڕەهـای سیسـتمی مەزهەبیـی تێئوکراتیـک لـە ئێـران 
پێک هـات. پاسـداران وەزیفـەی جۆراوجـۆر ئەنجـام دەدەن. بـۆ نموونـە پێک هێنانـی یەکـەی 
پاراسـتن، کونتـرۆڵ و لەژێـر چاودێـر گرتنـی حیجابی ئیسـالمی و هتد... لە ڕەوتی سـەقام گیر 
بوونـی ڕێژیمـی ئیسـالمی لـە ئێـران سـپای پاسـدارانیش بـوو بـە دامەزراوەیەکـی دائیمـی و 
ڕەسـمی و گرینگـی سیاسـی. سـپای پاسـداران هەتـا سـەرەتای سـاڵی 1992 لـە تەنیشـت 
ئەرتـەش پێکهاتەیەکـی نیزامیـی سـەربەخۆی پێک هێنابوو. لەو نێوەدا هـەردوو هێزی چەکدار 
)سـپا و ئەرتـەش( لەژێـر فەرماندەیـەک دا بـوون. پاسـداران لـە تەنیشـت ئەرکـی نیزامی وەک 
بەشـداری لە شـەڕی ئێران و عێراق، ئەرکی دیکەشـیان لە ئەسـتۆ بوو. یەکێک لە ئەرکەکانیان 
ئەوەیـە کـە یەکەکانـی پاسـداران لـە پـەروەردە و پشـتیوانی لـە جووڵانـەوە ئازادی خوازەکانـی 
شۆرشـی ئیسـالمی وەک »حیزبوڵـڵا«، »حمـاس« و هی دیکە بەشـدار دەبـن. بوونی یەکەیەکی 
سـەربەخۆ بـە نـاوی سـپای قـودس کـە هـەم لـە نێوخـۆ و هـەم لـە دەرەوە کار و چاالکـی هەیە، 
خاوەنـی دەسـتەیەکی تایبەتـە بـۆ بەڕێوەبردنـی چاالکـی و هێـرش بـۆ سـەر دژبەرانـی کۆمـاری 

ئیسـالمی کـە گرینگ یەکـی تایبەتـی هەیە.
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بوڵڵا ١-٤ چالاکی دارابی لە پێوەندی لەگەڵ حیز

و  بوڵڵا  حیز نێوان  پێوەندی  عینوانی  بە  ئاڵمان دا  خاکی  لە  دارابی   ١-٤-١
دەکا. کار  ئێرانی  دامەزراوەکانی 

ڕوون کردنەوە:

کارە  زۆربـەی  بەرپرسـایەتیی  لوبنانـە،  ڕادیکاڵەکانـی  شـیعە  سـازمانی  حیزبوڵـڵا 
تێرۆریسـتیەکان، فڕۆکە دزین و بارمتەگرتنی خاریجییەکان بە الیەنی زۆری ئەو ڕۆژئاوایانەی 

ناسـراوە. لـە سـاڵی 1983بـەوالوە  ئـەو ڕێکخـراوە  دەگرێتـەوە،  لوبنـان  نیشـتەجێی 

بەرچاوترین چاالکییە تێرۆریستیەکانی ئەوان بریتی بوون لە:3

– تەقاندنـەوەی باڵوێزخانـەی ئەمریـکا لـە بەیـرووت لـە 1983/4/18)66 
کـوژراو و 120 برینـدار(.

– تەقاندنـەوەی ناوەنـدی »یەکەکانی چەند نەتەوەیی ئاشـتی« فەڕانسـەوی و 
ئەمریکایـی لـە لوبنان 1983/10/23 )313 کـوژراو و 85 بریندار(.

– تەقاندنـەوەی دامـەزراوەی ئەمریکـی، فەڕانسـەوی و کوەیتـی لە کوەیت لە 
ڕێکەوتـی 1983/12/12 )6 کوژراو(.

ئەو ڕاپۆرتە تەنیا ئەو کردەوە تێرۆریستیانە دەگرێتەوە کە لە ڕوانگەی لێکۆلەرانی دۆسییەی میکۆنووس   3
هەتا ڕێکەوتەی ئامادەکردنی ڕاپۆرتەکە کۆماری ئیسالمی دارێژەر و یا پاڵپشتیان بووە.
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وەک  فەڕانسـە  گشـتیەکانی  دامـەزراوە  لـە  تەقینەوەیـەک  ڕیـزە   –
سـووپەرمارکێتەکان و ئیـزگای مێتـرۆ لـە دیسـامبری 1985 هەتـا سـێپتامبری 

.1986

– تەقاندنەوەی باڵوێزخانەی ئیسـرائیل لە بۆینس ئایریس لە 1992/3/17 
)20 کوژراو و 200 بریندار (

ڕۆڵـی دارابـی پێـش لـە هەموو شـتێک هەوڵدان بـووە بۆ ئـەوەی کاریگەریی 
هەبـێ لەسـەر چاالکییەکانـی حیزبوڵـڵا لە خاکـی ئاڵمان بە قازانجـی ئێران.

دارابی هەتا 1989 یەکێک بوو لە ڕێبەرانی »ناوەندی وەحدەتی ئیسـالمی« 
لە بێرلین، هەڵکەوتوو لە شەقامی ڕایشن بێرگێر Rechenberger ژمارە 125، 
ئـەو شـوێنە ناوەنـدی چاوپێکەوتنـی ئەندامانـی ڕێکخراوە شـیعەکان لـە بێرلینی 
ڕۆژئاوا بوو. دارابی ئێسـتاش ڕێکخەر و دابینکەری ماڵی موسـوڵمانانی شیعەیە 
لە بێرلین، بۆ بەشـداری لە خۆپێشـاندانە سەرانسـەرییەکان وەک خۆپێشـاندانی 
سـاڵانەی بە ئیسـتالح ڕۆژی قودس لە بۆن و پێک هێنانی جەلەسـاتی نێوخۆیی. 
دارابـی لـە بـواری دابین کردنـی پشـتیوانی ماڵـی بـۆ گرووپەکانـی حیزبوڵـڵا لـە 

ئاڵمـان ڕۆڵی سـەرەکی هەیە. 4

هەر وەکی پێشتر ئیشارە پێ کراو ئەو ڕاپۆرتە دەزگا ئەمنییەتیەکان کازمی دارابی بۆ داواکاری گشتی   4
لە دیوانی بەرزی ئاڵمان ئامادەکراوە بۆ سەلماندنی ئەو ڕاستی یە کە دارابی وەک کارگێرێکی چاالک لە پشت 

کردەوە تیرۆریستیەکەی رێستوورانتی میکۆنووس.
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ێکەوتی ٩/١2 هەتا ١٩٩١/١٠/١3 لە لایەن دامەزراوەیەکی  ١-٤-2  لە ڕ
لە  کە  چوو  ێوە  بەر فەرهەنگی  فێستیواڵێکی  دۆسلدۆرف  لە  ئێران  ڕەسمی 
ێوەچوونی ئەو فیستیواڵەدا لە نێوان لایەنگرانی ڕێژیم و ئۆپۆزیسیون  ماوەی بەر

ڕووی دا. تێک هەڵچوون 

بـۆ ئـەو کارە کازمـی دارابـی مەئموریەتی هەبـووە کە دۆسـتانی عەرەبی خۆی 
بەسـیج بـکا و ڕەوانـەی دۆسـڵدرۆف یان بـکا. لـەو تێک هەڵچوونـەی باسـمان 
کـرد کـە لەگـەڵ الیەنگرانی موجاهدین خەلقـی ئێران بووە ئەندامانـی حیزبوڵڵای 

لوبنـان بەشـدار بوون.

لەگەڵ   ١٩٩٠ ساڵی  نێوەڕاستەکانی  لە  دارابی  کازمی   3-١-٤
بێجگە   .)2 ژمارە  )بڕوانە  هەبووە  پێوەندیی  ئەمین  یوسف 
ڕاحیل عەبباس  لەگەڵ  ١٩٩١وە  ساڵی  کۆتایەکانی  لە   لەوە 

)بڕوانە ژمارە 3( و ئەبوو جەعفەر )بڕوانە ژمارە ٤( پێوەندیی هەیە.

١-٥  زانیاری دیکە

بێجگـە لـە دارابـی و دەوروبەرەکـەی لـە بێرلیـن، ئەندامانـی ئیتالعاتی ئێران 
لە کوشـتاری میکۆنووس دا بەشـدار بوون. ئەندامانی سـازمانی ئیتالعاتی پێش 
لـە هێرشـەکە لـە بێرلیـن بوون شـوێنی چاالکـی و ڕێگاکانی هەڵاتنیان شناسـایی 

کردووە.
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لـە دەوروبـەری 7ی سـیپتامبری  ئێـران  ئیتالعاتـی  )ئەندامانـی سـازمانی 
بێرلیـن(. هاتوونەتـە   1992

بەشـێک لـە شـۆڕای بەرێوەبـەران5  بـۆ چاالکـی دەرەوەی وڵات لـە وەزارەتـی 
ئیتالعـات و ئەمنیەتـی ئێـران ڕاسـتەوخۆ بەشـداری تێرۆرکردنـی ڕێبەرانی کورد 
لـە 17ی سـیپتامبر 1992دا بـوون. ئـەو بەشـە لـە بەرپرسـایەتی کوشـتنەکانە 
 »Amaliat-c Wige بـە عینوانـی یەکـەی چاالکـی تایبـەت »عملیـات ویـژە
ناسـراوە. ماوەیەکـی زۆرە بـە دوای ئەندامانـی حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتانی 
کوشـتنی  بەرپرسـی  ڕاسـتەوخۆ  بەشـە  لـەو  تیمێـک  نموونـە  وەک  ئێرانـەوەن. 

دوکتـور قاسـملوو ڕێبـەری حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتانی ئێرانـە.

وەزارەتـی ئیتالعـات و ئەمنیەتـی ئێـران لـە سـەرەتایەکانی مانگی سـێپتامبر 
پێـش تێرۆرەکـە تیمێکـی نـاردە بێرلین، ئەو تیمە لەگـەڵ هاوکارەکانیان لە بێرلین 
تێرۆرەکەیـان  گەیشـتنە ڕێکەوتـن. زانیاریـان کـۆ کـردەوە و نەخشـەی کۆتایـی 

داڕشـت و دیـاری کـرد.

ئـەو تیمـە پێـش لـە کـرداری تێرۆرەکە شـوێنی کۆبوونـەوەی ڕێبەرانی حیزبی 
دێموکراتـی کوردسـتانی ئێرانیـان بـە یارمەتـی سـیخوڕێکی وەزارەتـی ئیتالعـات 
و ئەمنییەتـی ئێـران بـە شـێوەیەکی ورد هەڵنابـوو. ئـەو سـیخوڕە لەگـەڵ ڕێبەرانی 
کـورد لـە پێوەنـدی ڕاسـتەوخۆدا بـووە و بەپێـی ڕاپۆرتـەکان لـە کاتـی تێرۆرەکە لە 
رێسـتورانەکە ئامادەبـووە6. بـە پێـی نەخشـەی هەڵاتـن کـە لـە پێـش دا بـە وردی 

لێرە دا مەبەست لە شورای بەرێوەبەران دەبێ شورای ئەمنییەتی میللی بێت.  5
ئەو خالە گرینگە، بەداخەوە هەتا ئێستا نە پۆلیسی ئاڵمان و نە حیزبی دیموکراتیش ئەو کەس یا   6
کەسانەیان بۆ ڕوون نەبۆتەوە کە چۆن تێرۆریستەکان ئاگاداری ئەو کۆبوونەوە و شوێنی کۆبوونەوە و شوێنی 
دانیشتنی هەیئەتی حیزب بوون. بە پێی ئەو ڕاپۆرتە و قسەی هێندێک لە شاهیدەکان کە لە دوایی دا ڕوخساری 

تێرۆریستەکانیان ناسیوەتەوە پێش کردارە تێرۆریستیەکە سەردانی ڕێستوورانتی میکۆنووسیان کردووە.
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دارێژڕابـوو، ئـەو تیمـە دوای تێرۆرەکـە لـە بێرلینـەوە دەگەڕێنـەوە بـۆ تاران.

2. یوسف ئەمین

ئیمکانـی زۆری هەیـە ئەمیـن هەمـان »یوسـف محمـد السـید امیـن« بـێ. 
بـە  بـۆ تاقمـی »مقاومـت اسـالمی« سـەر  السـیدامین ئەندامـی حیزبوڵڵایـە و 
حیزبوڵـڵا لـە سـاڵەکانی 1983 - 1984 لـە لوبنـان کاری ڕاگواسـتنی مـاددەی 

تەقینـەوەی کـردووە.
ڕوون کردنەوە :

»مقاومـت اسـالمی« )المقاومـة االسـالمیە( بەشـێکە لـە حیزبوڵـڵا و لقـی چەکـداری ئـەو 
ڕێکخراوەیـە. ئـەو لقـە لە حیزبوڵڵا بە گووتەی خۆیان بەرپرسـیاری ئەرکـی ڕۆژانەی مقاومەتە. 
ناوچەی ئەسـڵی چاالکییەکانی ئەو لقە لە حیزبوڵڵا ڕۆژهەالتی نیزیک و نێوەراسـتە، بەتایبەتی 
باشـووری لوبنـان. لـە هەمـان کات دا چاالکییـە تێرۆریسـتیەکانی ئـەو بەشـە لـە حیزبوڵـڵا لـە 
دەرەوەی ئـەو ناوچەیـەش ناسـراوە وەک هێـرش بـۆ سـەر کەنیسـەیەک لـە سـپتامبری 1986 

لە شـاری ئیسـتامبووڵ.

3. عەبباس ڕاحیل

ڕاحیـل وەک ئەندامـی حیزبوڵـڵا لـە بێرلیـن ناسـراوە. ناوبـراو لـە یەکێـک لە 
ناوەندەکانی ئامووزشـی نیزامی ئێران بۆ چاالکی تێرۆریسـتی ئاموزشـی نیزامی 
ژێرئـاوی  مەلەوانـی  ئاموزشـی   1985–1986 سـاڵەکانی  نێـوان  لـە  دیتـووە. 
)غواصـی( لـە ئێـران دیتـوە. ناوبـراو ژمـارەی تەلەفوونـی دارابـی بـۆ پێوەنـدی 

کـردن پێ بـووە.
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٤. »فضل اللە حیدر« ناسراو بە »ابوجعفر«

حیـدر وەک ڕێبـەری حیزبوڵـڵا لە ناوچەی »اوزنابروک« کەسـێکی ناسـراوە. 
زانیـاری لـە بەردەسـت دایـە لەسـەر ئەندامەتـی حەیـدەر لـە »مقاومتـە اسـالمیە« 

)بروانـە ژمـارە 2(. حەیـدەر هەڵاتووە.

لـە سـەرەتایەکانی مانگـی نوامبـری 1992 حەیـدەر لـە لوبنانـەوە هەواڵـی 
نـاردووە کـە ناگەرێتـەوە بۆ ئاڵمان. پێشـنیاری پێی کراوە بچێتـە ئێران و ئەگەری 

ئـەوە هەیـە لـە بـواری نیزامـی دا دەسـت بـەکار بێ.

)واواک( وەزیری  فەلاحیان  عەلی  هەڵوێستی   .5 
لە 3٠ی ئوتی 1992

یوونی ڕەسمی ئێران  ێکەوتی 3٠ی ئوتی ١٩٩2لە تەلەویز ٥-١ فەلاحیان لە ڕ
یان پێکاوە و هەڵوێستی  یان کرد کە ئامانجەکانی خۆ باسی لە سەرکەوتنەکانی خۆ
ڕەسمی وەزارەتی ئیتلاعاتی سەبارەت بە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

وەک گرووپێکی ئۆپۆزیسێونی ڕێژیم دەربری و گووتی:

»ئێمـە توانیومانـە لـە دەرەوەی وڵات یـا لەسـەر خەتـی سـنووری زەربـەی 
بـەو جـۆرە هەمووتـان دەزانـن،  تاقـم و گرووپانـە بدەیـن. هـەر  لـەو  کاریگـەر 
یەکێـک لـەو گرووپـە چاالکانـە حیزبـی دێموکـرات )کـورد( )مەبەسـتی حیزبـی 
دێموکراتـی کوردسـتانی ئێرانـە دوو جناحـی هەیـە(. گرۆپـی ئەسـلی )حیزبـی 
دێموکراتـی کوردسـتانی ئێـران( و گرۆپی فەرعی )حیزبی دێموکراتی کوردسـتان 

شۆرشـگێر(. -ڕێبەرایەتـی 
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ڕوون کردنەوە :

مەبەسـتی عەلـی فەالحیـان لـە زەربـەی کاریگـەر ئیحتمالەن ئامـاژە بە تێرۆری د. قاسـملوو 
سـکرتێری حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتانی ئێـران لـە سـاڵی 1989 لە ڤییـەن بوو بێ.

سـەبارەت بـە گروپـەکان »گروهک ها« کە عەلی فالحیـان حیزبی دێموکراتی 
کوردسـتانی بـە بەشـێک لەوان دانـاوە، گوتی ئێمە هەر بـە دوایانەوە دەبین.

»ئێمـە چاالکیـی خۆمـان ئیدامـە دەدەیـن. لـە ئێسـتادا بـە دوایانەوەیـن و لـە 
دەرەوەی وڵاتیـش بـە دائیمـی لـە ژێـر چاوەدێرمـان دان. ئێمـە لـە نێـو ڕێبەریـی 
ئـەوان دا دەسـتمان هەیـە و ئاگامـان لـە چاالکییەکانـی ئەوان هەیە. شـوکری خوا 

کـە دەتوانیـن هەمـوو چاالکییەکانـی ئـەوان لەژێـر چاودێـری بگریـن.«

٥-2 هەڵسەنگاندن

ئـەو دیمانـە تەلویزیۆنییە ئەوە سـابت دەکا کە حیزبی دێموکراتی کوردسـتانی 
ئێـران یەکێـک لە گرینگ ترین ئامانجەکانی شناسـایی سـازمانەکانی ئیتالعاتیی 

ئێـران بووە.

هـەر بـەو جـۆرە کـە هەموومان دەزانین، شـەڕفکەندی کە لە 17ی سـێپتامبر 
کـوردەکان  خودموختـاری  الیەنگـری  ڕەسـمن  کـرا،  تێـرۆر  بێرلیـن  لـە   1992
کردنـی  هەماهەنـگ  بـۆ  و  بـوو،  ئێرانـدا  ئـەرزی  تەواویەتـی  چوارچێـوەی  لـە 
ئۆپۆزیسـیونی ئێرانـی لـە هەوڵدابـوو و بـۆ ئـەو مەبەسـتە سـەفەری دەکـرد. لـە 
دوکتـور   SI ئینتێرناسـیۆناڵ  سۆسیالیسـت  لـە  کـردن  بەشـداری  چوارچێـوەی 
شـەڕەفکندی بـۆ بیـرو ڕاگۆرینـەوە چـاوی بـە جـەالل تاڵەبانی ڕێبـەری »یەکیەتی 
نیشـتمانی PUK دەکەوێ. ئیحتمالەن شـەڕفکندی لەبەر وەزعی گشـتیی خراپی 
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کـوردان بـە تایبەتـی لـەو مانگانـەی دوایـی دا بۆ هـاوکاری و هەماهەنـگ کردنی 
کـوردەکان خاریـج لـە سـنوورەکان کاری دەکـرد. دەتوانیـن بڵێیـن کردەوەکانـی 
شـەڕەفکەندی ئیدامـەی ڕێبـازی قاسـملوو بـوو کـە لەسـاڵی 1989 لـە ڤییـەن 
تێـرۆر کـرا. ئـەو بابەتـە کـە هەوڵـدان بـۆ لێـک نزیـک کردنـەوەی ئۆپۆزیسـیون 
حیزبـی  ڕێبەرانـی  کوشـتنی  پاڵنـەری  دەتوانـی  ئـەوان،  کردنـی  هەماهەنـگ  و 
دێموکراتـی کوردسـتانی ئێـران بێـت. بەڕێـوە بردنی کوشـتاری بێرلیـن، ئیدامە و 
سـوور بوونـی ئـەو ڕێکارە بوو کە وەزیری سـازمانی ئیتالعـات )فالحیان( خۆی 
باسـی کـرد و شـی کـردەوە. یانـی سـتراتیژی وەدوا کەوتن و شناسـایی هێزەکانی 
ئۆپۆزیسـیون بـە تاییبەتـی حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتانی ئێـران ڕەچـاو بکرێ.
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 دادگای میکۆنووس
 و

"نەقاشی قاوەخانە"

لێـرە بـەدواوە وڵامدانـەوە بـە بیرەوەریەکانـی کازمـی دارابـی کـە لـە دووتوێـی 
بێ تاوانـی  دانـی  نیشـان  لـە هەوڵـی  قاوەخانـە  نەقاشـی  نـاوی  بـە  کتێبێـک دا 
خۆیەتـی و دەیهـەوێ بـە بیـروڕای خەڵکـی ئێـران لـە الیـەک و خوێنـەری کورد لە 
الیەکـی دیکـە بیسـەلمێنێ کە لەو کردارە تێرۆریسـتیەدا تاوانبـار نەبووە و پۆلیس 
و دادگای ئاڵمـان لەژێـر گوشـاری ئوپۆژیسـیۆنی ئێرانـی و دەوڵەتانـی ڕۆژئاوایی 
)ئەمریـکا و بریتانیـا( و دەوڵەتـی ئیسـرایلیش ئـەو حوکمـەی بەسـەردا سـەپاوە. 
هـەوڵ و تەقـەالی کازمـی دارابـی بـۆ ئـەو پاکانەیـە ڕەنگـە ئـەوە بێـت کـە بزانـی 
تەمەنـی کۆمـاری ئیسـالمی زۆری نەمـاوە و بەنەمانـی ئـەو نیزامـە سـەری ئـەو 
و سـەدانی وەک ئـەو بـێ کڵاو دەمێنیتـەوە و فریشـتەی داد بەرۆکیـان دەگـرێ.
ڕێسـتوورانی میکۆنووس ئەو شـوێنە بوو کە دوکتور شـەڕەفکەندی و هاوڕێیانی 
تێدا شـەهید کران و بە دوای ئەوەدا دەزگای قەزایی ئاڵمان لە بێرلین دادگایەکی 
کـە بـە دادگای میکۆنـووس نـاوی دەرکـرد. دەتوانیـن بڵێیـن ئـەو  پێـک هێنـا 
دادگایـە لـە دوای دادگایـی تاوانبارانـی شـەڕی یەکـەم و دووهەمـی جیهانـی لـە 



70

بـواری کاتـەوە درێژتریـن دادگا بـووە کـە سـێ سـاڵ و نیوی کێشـا و تێچوویەکی 
ماددیـی زۆری بـۆ دەوڵەتـی ئاڵمـان هەڵگـرت. هـاوکات فشـار و هەڕەشـەی زۆر 
لـە الیـەن کۆمـاری ئیسـالمییەوە لەسـەر دەوڵەتـی ئاڵمـان بـوو تـا ڕەوتـی دادگایی 
کردنەکـە ڕابگـرێ. بەڕێوەچوونـی ئـەم دادگایـە لێکەوتـەی سیاسـی بەربەرینـی لە 
پێوەندیـی دیپلۆماتیـک لـە نێـوان ئێـران و وڵاتانـی ئورووپایـی بـە دوای خۆیـدا 
هێنـا. بـەڵام سیسـتمی قەزایـی ئاڵمان بەو هەموو فشـارە سیاسـی و دیپلۆماتیکە 
کـە لەسـەری بـوو توانـی بـە سـەرکەوتووییەوە ئەرکـی دادپەروەریـی خـۆی بەجـێ 
بگەیەنێ و بیسەلمێنێ کە سیستمی قەزایی ئاڵمان لە کاری دادوەری و قەزاوەتدا 
سـەربەخۆیە و ڕەوتی ئەو دادگایە ئەوەشـی سـەلماند کە لە هەر وڵاتێکدا دەزگای 
قەزایـی سـەربەخۆ هەبـێ، دادپـەروەری بەڕێـوە دەچـێ و قانـوون و دادپـەروەری 

نابنـە فیـدای سات وسـەودای نێـوان بەرژەوندیـی دەوڵەتـەکان. 

دوای سـێ سـاڵ و نیـو سـەرەنجام دادگا حوکمـی خـۆی لەسـەر تاونبـاران 
ڕاگەیاند و هەرکام لە دەس بەسـەر کراوەکان بە پێی ڕادەی بەشـدارییان لە کردەوە 
تێرۆریسـتییەکەدا حوکـم دران. هـاوکات بـۆ یەکـەم جـار بوو لە مێـژووی قەزایی 
جیهانـدا لـە الیـەن دادگایەکـەوە سیسـتمی سیاسـیی دەوڵەتێـک کـە لەسـەر حوکم 
و دەسـەڵات بـوو، تاوانبـار دەکـرا بـە بکەری ئەسـڵیی ئەو کردەوە تێرۆریسـتییە و 
ئـەم کردەوەیـە بـە تێـرۆری دەوڵەتـی ناودێرکـرا و، بڕیاردەرانـی ئەسـڵیی تێرۆرەکە 
لـە ڕادەی سـەرەوەی دەسـەڵاتی کۆمـاری ئیسـالمی بـوون، بـە شـێوەی غیابـی 
حوکـم دران. لـەو حوکمـەی کـە لـە 10ی ئاوریلـی سـاڵی 1997لـە بەشـی یەکـی 
دادگای جنایـی ئاڵمانـدا خوێندەرایـەوە، دەوڵەتی کۆماری ئیسـالمی بە سیسـتمی 

جینایـەت کار ناودێـر کرا. 
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کازمـی  بڕایـەوە  بـۆ  کـە حوکمـی هەتاهەتایـی  تاوانبارانـەی  لـەو  یەکێـک   
دارابـی بـوو. ناوبـراو دوای پـازدە سـاڵ و دوو مانـگ گیـران و دوای کێشـانی 
یـەک لەسـەر سـێی مـاوەی حوکمەکـەی ئـازاد کرا. ناوبـراو هەر ئـەو ڕۆژەی ئازاد 
دەکـرێ دەوڵەتـی ئاڵمـان ڕەوانـەی ئێرانـی دەکاتـەوە و لـە فڕۆکەخانـەی تـاران 
بەرپرسـانی سیاسـی و نیزامیـی ڕێژیم پێشـوازیی لێ دەکەن. ناوبـراو دوای یازدە 
سـاڵ لـە ئـازاد بوونـی و نیزیـک بـە 27 سـاڵ پـاش تێـرۆری میکۆنـووس، لـە 
دووتوێـی کتێبێکـدا لەژێـر نـاوی »نەقاشـی قاوەخانـە« )نقاشـی قهوخانە( باس 
لـە ڕووداوی میکۆنـووس و ڕەوتـی دادگا دەکا و لـە هەمـوو کتێبەکـەدا هـەوڵ 
دەدا کـە خـۆی بێ تـاوان نیشـان بـدا و لە ڕێـگای بێتاوانیـی خۆیـەوە بێ تاوانیی 

کۆمـاری ئیسـالمییش بسـەلمێنێ. 

هەروەهـا نووسـەری کتێبەکـە لـە الپـەڕەی 13ی کتێبی نەقاشـیی قاوەخانەدا 
بـە نووسـینێکی ئەدەبـی حوکمـی بێ تاوانیـی کازمـی دارابـی داوە و دەنووسـێ: 
»عەمەلیاتـی بێرلیـن الپەڕەیـەک لـە مێـژووی سـووتاند و کـردی بـە خۆڵەمێـش 
و، ڕێسـتوورانی میکۆنـووس بـوو بـە فەرامۆش خانـە. دەفتـەری میکۆنووس پڕە 
لـە ڕق و کینـە، دوژمنـی و تۆڵـە ]...[ و لـە کۆتاییـدا خەفـەت. لـە میکۆنـووس 
خۆشەویسـتی ڕەنگـی خوێنـی گرت و فەوتا، بەڵام جارێکی دیکە لە خۆڵەمێشـی 
مێـژوو بەهـۆی پاڕانـەوە و ناڵـەی شـەوانە لـە کونجـی زینـدان وەک قۆقنـووس 
سـەری هەڵـداوە و بـەرەو ناخـی زیندانییـەک هەڵفـڕی... بـۆ ئـەوە ئـەو زیندانییـە 

ئـەو بێ دەنگییـەی مێـژوو بشـکێنێ.«

 ئـەو نووسـینە حەقیقەتـی تێ دایـە بـەڵام نـەک ئـەو حەقیقەتـەی نووسـەر و 
بگێـڕەوەی کتێبـی نەقاشـیی قاوەخانـە بەدوایـەوەن بـۆ سـابیت کردنـی، بەڵکـوو 
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پێچەوانەکـەی دروسـتە و کـە بگوتـرێ تێـرۆری بێرلیـن الپەڕەیەکـی لـە مێـژووی 
ڕێسـتوورانی  بـەڵام  سـووتاند،  کـوردی  گەلـی  ماف ویسـتیی  و  ئازادی خـوازی 
شـەوەزەنگی  لـە  بـوو  هۆکارێـک  بەڵکـوو  فەرامۆش خانـە  نەبۆتـە  میکۆنـووس 
بـێ دادی دا فریشـتەی دادپـەروەری وەخەبـەر بـێ و بـۆ جارێکیـش بـێ چەکوچی 
دادپـەروەری لـە تەپڵەسـەری دێوەزمـەی بـێ دادی بـدا. ئـەوەش ڕاسـتە دەفتـەری 
میکۆنـووس پـڕ بـوو لـە خۆشەویسـتی، بـەڵام ئەوە دێوەزمـەی تامـەزرۆ بە خوێن 
بـوو کـە ئایەتـی مەرگـی پێدا پژانـد. هەروەها ئەوە نـزا و پاڕانـەوەی زیندانییەکی 
دەسـت بـە خوێـن نییـە کـە لە سـووچی زیندان بـە هـۆی پاڕانـەوە و ڕاز و نیازی 
شـەوانەی لەگـەڵ پـەروەردگار وەک قۆقنـووس لە ناخی باڵی گرتبـێ بۆ دەربڕینی 
حەقیقـەت، بەڵکـوو شـەڕی دەروونیـی ئـەو زیندانییەیـە کـە مـاوەی 27 سـاڵ 
ویژدانـی عەزابـی دەدا کـە لـە پێنـاوی چـی دا هـەم گیانـی چـوار کەسـی ڕێبواری 
ئـازادی و مرۆڤایەتـی ئەسـتاندوە و هـەم بۆخـۆی بـۆ ماوەیەکـی دوور و درێـژ 
تەحەمولـی دادگا و لێکۆڵێنـەوە و زیندانـی کردوە و لـە هەمان کات دا دوور بوون 
لـە ژن و منـداڵ و بێ بەشـی لـە ئازادیـی تاکەکەسـیی چێشـتووە. چونکـە ئێسـتا 
دەبینـێ ئـەو بەهەشـتەی ئـەو ئامادە بـوو لە پێنـاوی دا گیانی مرۆڤەکان بسـتێنێ 
و تەنانـەت خـۆی و منداڵەکانیشـی فیـدا بـکا، تەنیـا دۆزەخێکـە و بـەس. دوای 
تێپـەڕ بوونـی چل سـاڵ بە سـەر دەسـەڵات داریی کۆماری ئیسـالمی، ئـەو نیزامە 
نـەک سـەقام گیر نەبـووە بەڵکـوو ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ گەالنی ئێران لێـی بێزراوتر دەبن 
و کازمـی دارابـی ئـەو ڕاسـتییانە بـە چـاوی خـۆی دەبینـێ و دەزانـێ ئـەوی ئـەو 
کردوویەتـی هیـچ قازانجـی لـێ نەکـردوە تەنیـا عەزابـی ویژدانی بۆ ماوەتـەوە. بۆ 
سـەلماندنی ئـەو قسـەیە دەتوانین هـەر لە وتەکانی کازمی دارابی کـە لە کتێبەکەدا 

کردوویەتـی، کەلـک وەربگرین.
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کاتێـک کازمـی دارابـی لـە الیـەن پۆلیسـی ئاڵمانـەوە دەس بەسـەر دەکـرێ 
و دوای لێ پرسـینەوەیەکی کـورت لـە زیندانـی کاتیـی دەکـەن، کاتێـک شـەوی 
بەسـەردا دێ لـە الپـەڕەی 128ی کتێبەکـەدا ئـاوا دەڵێ: »لە نێوان نوێژی شـێوان 
بـوو و خـۆم پـێ ڕانەگیـرا و فرمێسـکەکانم هاتنـە  و نوێـژی خەوتنـان دڵـم پـڕ 
خـوارێ، بـۆ نانـی شـێوان دوو لەتکـە نان و قاشـێک پەنیر لەگەڵ ئیسـتیکانێک 
چایـان بـۆ هێنـام، بەبـێ مەیلـی خـواردم، شـەوێک بە هەمـوو تاریکی و ڕەشـیی 
خـۆی لـە ڕێـگادا بـوو، خـەو لەگەڵ مـن غەریبە بـوو، پەیتاپەیتا لە خۆم دەپرسـی 
کازم لێـرە چ دەکـەی؟ ]...[ چەنـد جار بە لەپی دەسـتم لـە نێوچاوان و لە ئەژنۆی 
خۆمـم دا و تفـم لـە بەختـی ڕەشـی خـۆم کـرد.« ئـەوە قسـەکانی کازمـی دارابیین 
لـە یەکـەم شـەوی دەس بەسـەرکرانی دا. دەبینیـن هـەر لـە یەکەم شـەوی زیندان دا 
تووشـی عەزابـی ویـژدان بـووە و کاتێـک هاوکار بـووە بۆ سـەرکەوتنی ئەو پیالنە 
تێرۆریسـتییە و بـەدوای ڕاپەڕانـدن و ڕێک وپێـک کردنی پیالنەکـەدا بووە، قەت 
پێـی وا نەبـوو خوێنـی بـە ناحـەق ڕژاوی ئـەو شـەهیدانە و ئاهوناڵـەی خەڵکـی 
سـەرکوت کراوی کـورد بەرۆکـی خـۆی و ئاغاکانـی دەگـرێ، بۆیـە لێکدالێکـدا 
پرسـیار لـە خـۆی دەکا کازم لێـرە چ دەکـەی، کەسـێک لـە تاوانێـک دا کـە ڕووی 
داوە بێ تـاوان بـێ و هیـچ لـە خـۆی دا شـک نەبـا هـەر لـە یەکـەم شـەودا گریـان 
بەرۆکـی ناگـرێ و بـە لەپـی دەسـتی لـە نێوچاوانـی خـۆی نـادا و تـف لـە بەختی 
ڕەشـی خـۆی نـاکا، بەڵکـوو هـەوڵ دەدا بەسـەر خۆیـدا زاڵ بـێ و بزانـێ لە کوێ 

هەڵـە کـراوە کـە بۆتـە هـۆکاری تاوانبارکردنـی ئەو. 

ڕووداوەکان  کـە  دارابـی  کازمـی  و  قاوەخانـە  نەقاشـیی  کتێبـی  نووسـەری 
دەگێڕێتـەوە لـە دەسـت پێکی کتێبەکـە هەتـا کۆتایـی بـە دوای ئەوەوەن کـە کازمی 
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هەوڵـی  ناوبـراو  بێ تاوانیـی  تەنیشـت  لـە  و  بـدەن  نیشـان  بێ تـاوان  دارابـی 
ئەوەیانـە کـە پاکانـەش بـۆ کۆمـاری ئیسـالمی بکـەن. بـەڵام لـە هەمـوو کتێبەکەدا 
کـە بـە قسـەی خۆیـان کتێبێکی تەحقیقییە و مەبەسـتیان ئاشـکراکردنی ڕاسـتیی 
ڕووداوەکەیـە هیچـی نوێـی تێـدا نییـە کـە سـەرەداوێکی نـوێ بـدا بـۆ دەرکەوتنـی 
حەقیقەتـی نـوێ و لـە هەمـان کاتدا تەنانـەت هیچی وای تێدا نییـە کە مەحکەمە 
پەسـەند بـێ بـۆ ئیسـباتی بێ تاوانیـی کازمـی دارابـی، تەنیـا ئەوەنـدە نەبـێ کە لە 
هەمـووی کتێبەکـەدا کازمـی دارابـی دەیهـەوێ ئـەوە بسـەلمێنێ دادگای بێرلیـن 
کەوتۆتـە ژێـر کاریگەریـی دژەشۆڕشـی ئێـران. بەبـێ ئـەوەی پرسـیار لـە خۆیـان 
بکـەن کـە هێزەکانـی دژەشۆڕشـی ئێـران و یـا بـە واتایەکـی دیکـە ئۆپۆزیسـیۆنی 
ئێـران لـە بـواری ئابـووری و تەنانـەت سیاسـییەوە چیـان بـە دەسـتەوە بـوو کـە 
دەزگای قەزایـی ئاڵمـان لەبـەر بەرژەوەندیـی وڵاتەکـەی خۆی، کۆماری ئیسـالمی 
لـە خۆیانـی  بـازاڕی ئاڵمـان  بـۆ  کـە دەسـەڵات داری ئێرانـی پـڕ خێروبەرەکەتـە 
بڕەنجێنـێ و کێشـەی ئابـووری و سیاسـی بـۆ دەوڵەتەکـەی خـۆی سـاز بـکا؟ لـە 
بـارەی پێوەندیـی ئابووریـی دوو دەوڵەتـی ئێـران و ئاڵمـان، ڕۆئیـا حەکاکیـان لـە 
الپـەڕەی 70ی کتێبـی پیـاو کوژانـی کۆشـکی فیـرووزەدا دەڵـێ : »هەتـا پێـش 
سـاڵی 1992 ڕەقەمی حیسـابەکانی نێوان دوو میللەت گەیشـتبوە پێنج میلیارد 
دۆڵار و لـە ئاکامـدا ئاڵمـان ببـوو بـە شـەریکێکی بـە دەسـەڵاتی ئابـووری لـە 
ئێـران دا. سـەرمایەی ئێـران لـە پشـکەکان )سـهام(ی ئاڵمانـدا لـە 200 میلیـۆن 
فڕانـک تێ پەڕیبـوو. ئـەو دوو دەوڵەتـە پتـر لـە سـێ سـەد نوێنـەری خۆیـان لـە 
بوارەکانـی سیاسـی، ئابـووری، فەرهەنگی و قانوونی دا ناردبـووە وڵاتی یەکتر کە 
نیوەیـان ئەندامـی پارلمانـی ئـەو دوو الیەنـە بوون.« کازمی دارابی ئـەو پێوەندییە 
ئابـووری و سیاسـییە لـە نێـوان ئـەو دوو وڵاتـەدا نابینـێ و یا خۆی لە ئاسـتی کڕ 
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دەکا و یـا پێـی وایـە مـادام ئـەو پێوەندییـە سیاسـیی و ئابوورییـە لـە نێـوان ئـەو 
دوو وڵاتـەدا هەیـە دەبوایـە دەوڵەتـی ئاڵمان ئەو کـردەوە تێرۆریسـتییە بە جۆرێک 
لـە جـۆرەکان پـووش بەسـەر بـکا؛ بـە جۆرێـک کـە ئێـران زیانی پـێ نـەگا. بەڵام 
هەڵـەی ناوبـراو لەوەدایـە کە ناتوانێ سـەربەخۆیی دەزگای قەزایـی ئاڵمان ببینێ. 
دەزگای قەزایـی ئاڵمـان النی کـەم مێژوویەکـی پێنـج سـەد سـاڵەی هەیـە و لـە 
هەمـان کات دا تێـرۆر و کوشـتنی چـوار کـەس لـە نێـو شـاری بێرلینـی پێتەختـی 
ئاڵمـان جۆرێـک لەژێـر پێ نانی غـروور و کەرامەتـی ئاڵمانییەکان بـوو، ئەوەیان 
ببێتـە  بازرگانـی  بـەر سات وسـەودای  لـە  کـە وڵاتەکەیـان  نەدەکـرا  بـۆ قەبـووڵ 
شـوێنی ڕمبازێنـی تێرۆریسـتەکانی کۆمـاری ئیسـالمی. ئـەوە بـوو کـە داواکاریی 
گشـتیی ئاڵمـان لـە ڕاگەیەندراوێـک دا کردنـەوەی پەروەندەیـەک بۆ ئـەم جینایەتە 

و دەسـت بەکار بـوون و وەگەڕخسـتنی ئـەم پەروەندەیـەی ڕاگەیانـد.

دوای  ئاڵمـان  گشـتیی  داواکاریـی  دیکـە  واتایەکـی  بـە  یـا  دادئەسـتێنی   
کـە  کارەسـاتی ڕێسـتوورانی میکۆنـووس هاتـە مەیـدان و لـە ڕاگەیەندراوێکـدا 
ڕۆژی 1992/9/18 بـڵاوی کـردەوە، هـۆکاری دەسـت بەکار بوونـی خۆیـان بـۆ 
بـەدوادا چوونـی ئـەو تێـرۆرە، بۆ بیروڕای گشـتیی خەڵکی ئاڵمـان ڕوون کردەوە. 

ئێمـە لێـرەدا بەشـێک لـەو ڕاگەیەنـدراوە دەخەینـە بـەر دیـدەی خوێنـەر:

کردارێکـی  ڕاسـتییدا  لـە  تـاوان  دواییـدا،  حاڵەتـەی  لـەو  ئەگـەر   ]...[«
تۆڵەکردنـەوە و یـا بە سـزاگەیاندن لە الیەن ئۆرگانەکانـی دەوڵەتی ئێران بێ و ئەوە 
سـابیت بـێ، ئـەو جـۆرە کردەوانـەی دەوڵەتـە بیانییـەکان لەسـەر خاکـی کۆمـاری 
فیدڕاڵـی ئاڵمـان، ئەمنییەتـی نێوخۆیـی کۆمـاری فیـدراڵ دەخەنـە مەترسـییەوە. 
لـەو حاڵەتـەدا ڕەوتـی کار گرینگییەکـی تایبـەت بـە خۆیـەوە دەگـرێ، لـەو ڕووەوە 
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دادئەسـتێنی گشـتی لە دیوانی بەرزی وڵات بە مەبەسـتی وەرگرتنی حەقی خۆی 
کەر لـە دادگا پاڵپشـت بـە مـادەی 142، فەقـەرەی ئەلـف، بەنـدی  وەک سـکاڵا
یـەک و مـادەی 120، بەنـدی ژمـارە 3 لـە قانوونـی دادوەری GVG ئـەو ئەرکـە 

وەئەسـتۆ دەگـرێ ]...[«.

دەبینیـن لەبـەر هەسـتیاریی کۆمەڵـگای ئاڵمـان بـەو کـردەوە تێرۆریسـتییە، 
کەر  دادئەسـتێنی گشـتیی ئاڵمـان لەسـەر مافـی گشـتی دەبێتـە الیەنێکـی سـکاڵا
لەسـەر بکەرانـی ئـەم تاوانـە. ئەوانـە و چەندیـن هـۆکاری دیکـە دەسـتیان دا بـە 
دەسـتی یەکتـرەوە کـە دادگای بێرلیـن بەبـێ گـوێ دان بـە فشـارە سیاسـییەکان 
کـە  کارەکـەی  ئازایانـە  و  سـەربەخۆ  ئاڵمانـەوە  کاتـی  ئـەو  دەوڵەتـی  الیـەن  لـە 
دادگایی کردنـی تاوانبارانـی تێـرۆری میکۆنـووس بوو بە ئەنجـام بگەیەنێ. بەڵگە 
بـۆ ئـەو ڕاسـتییە بێجگـە لـەو هۆکارانـەی سـەرەوە کـە باسـمان کـردن ئەوەیـە کـە 
دەوڵەتـی ئاڵمـان ناچـار بـوو، هەزینەیەکـی زۆر بـۆ مـاوەی پتـر لـە سـێ سـاڵ لـە 
بەڕێوەچوونـی دادگا خـەرج بـکا و لەسـەریەک لـەو مـاوە دوور و درێـژەدا دادگا 
هەوڵـی دەدا کـە دەسـتی بـە حەقیقەت ڕابـگا و، کەس بێتاوان سـزا نەدرێ و، لە 
هەمـان کاتـدا ئـەو خوێنـە بە ناحەق ڕژاوە بە ئاسـانی وەک باقیـی وڵاتانی دیکە؛ 

نەبێتـە مایـەی سات وسـەودای نێـوان دەوڵەتـەکان. 

پەرویـز دەسـتماڵچی لـە کتێبـی »تێـرۆر بە ناوی خودا«دا لەسـەر هەڵوێسـتی 
دەوڵەتـی ئاڵمـان دەنووسـێ: »لەسـەرەتادا شـمیت باوێـر، وەزیـری ڕاوێـژکار لـە 
کاروباری ئیتالعات و ئەمنیەتی ئاڵمان لە الیەن دەوڵەتی ئاڵمانەوە ڕاسپێردرابوو 
کـە زانیـاری لـە الیـەن دام ودەزگای دەوڵەتییـەوە نەدرێ بە دادئەسـتێنی. هەر بۆیە 
دادئەسـتێن باسـی لـەوە دەکـرد کـە بـۆ سـەلماندنی دادخوازێک )کیفر خواسـت( 
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کـە بکـرێ ڕابگەیەنـدرێ، دەبـێ میلـی میتـر بـە میلـی میتـر بچینـە پێشـێ؛ لـە 
باسـکردنەی  ئـەو  هـەر  هەیـە.«  کارشـکێنی  و  بەربەسـت  شـوێنەکان  هەمـوو 
دادئەسـتێن سـەلمێنەری ئەوەیـە کـە دادگا چەنـدە سـەربەخۆیانە کاری کـردوە بـۆ 
ڕوون بوونـەوەی حەقیقـەت و لـە هەمـان کاتـدا نیشـان دەری ئەوەیـە کـە دەوڵەتی 
ئاڵمـان لەسـەرەتای پرۆسـەی دەسـت پێ کردنی دادگادا، هەمـوو هەوڵێکـی ئـەوە 
بـووە کـە دادگا دەسـتی بـە بەڵگـە و دیکیۆمێنتـەکان ڕانـەگا بـۆ ئـەوەی ئـاکام و 

بڕیـاری دادگا لێکەوتـەی سیاسـی لەگـەڵ ئێـران لـێ نەکەوێتـەوە. 

یەکێکـی دیکـە لـە بەڵگەکانـی سـەربەخۆیی دادگای بێرلیـن )میکۆنـووس( 
دادگا،  دەسـت پێ کردنی  پێـش  کـە  دەکا  لـەوە  بـاس  دارابـی خـۆی  کـە  ئەوەیـە 
پەڕاوەکانی تایبەت بەم تێرۆرە، کە بەهۆی پۆلیس و دادوەری گشتی و دادوەری 
لـەو  تاوانبـاران و  بەردەسـتی  لێکۆڵینـەوە کـۆ کرابوونـەوە، هەمـووی دەخرێتـە 
بـارەوە ناوبـراو لـە یاداشـتەکانیدا لـە الپـەڕەی 17ی کتێبی نەقاشـیی قاوەخانەدا 
بـەو شـێوەیە باسـیان دەکا: »پـەڕاوەکان نیزیـک بە 120 زۆنکـەن دەبوون و هەر 
زۆنکەنـەی لـە نێـوان 300 هەتـا 500 الپـەڕە دەبـوون یانـی نیزیـک بـە 5000 

الپـەڕە.« هەزار 

ئـەو پەروەندانـەی کـە دارابـی باسـی دەکا تەنیا ئیـی پێش دەسـپێکی دادگایە 
و ئاکامـی لێکۆڵینـەوەی دادئەسـتێنە و، ئامادەکـراوە و وەک بەڵگـە لـە ئیختیاری 
دادگا نـراوە بـۆ قـەزاوەت لەسـەر کـردن. ئەگـەر ئـەو دادگایـە سـەربەخۆ و بـە 
دوای دابین کردنـی دادپـەروەری دا نەبووایـە هیـچ پێویسـت نەبـوو ئـەو هەمـوو 
لێکۆڵینـەوە بـکا و، لـە هەمـان کاتـدا تـەواوی ئـەو پەروەندەیـە بنێتـە بەردەسـتی 

تاوانبـاران. 
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بـوو.  بەڵگەنامـە  کۆمەڵێـک  بنەمـای  لەسـەر  دادگای میکۆنـووس  حوکمـی 
بەڵگەیـەک بـە دادگا ئاکامـی هەوڵـی خەڵکێکـی زۆر و لـە هەمـان  دانـی هـەر 
کاتـدا ئاکامـی نەزمـی ئیـداری و قەزایـی دەوڵەتـی ئاڵمان بوو. هـەر حەرەکەتێک 
دەبووایـە لەگـەڵ قانوونەکانـی بەردەسـت، هاوسـەنگیی هەبوایـە کـە بـە نـۆرەی 
پێوەندیـی ئیـدارات و ئۆرگانـە جیاوازەکانیـدا دەکا و  خـۆی چاودێریـی بەسـەر 
ئـەوان لـە یەکتـر جیـا دەکاتـەوە. هـەر بـەو هـۆکارە لـە تەنیشـت هـەر بەڵگەیەکـی 
ئەسـڵی هەتـا ئـەو جێگایـەی کـە ئیمکانـی هەبووایـە ئـەو بەڵگانەی کە نیشـانیان 
دەدا بـۆ گەیشـتنی بـە دادگا چ ڕەوتێکـی پێـواوە لـە تەنیشـت بەڵگـەی ئەسـڵی 
دادەنـرا. بـە دیتنـی ئـەو بەڵگانـەی کـە ڕەوتـی ئیـداری و قەزایـی ئاڵمـان نیشـان 
دەدەن، دەتوانیـن باشـتر هەسـت بـە سـەربەخۆیی دەزگای دادی ئاڵمـان بکەیـن.
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لە مەڕ ناوی کتێبەکەوە

کتێبـی »نەقاشـیی قاوەخانـە« کـە بـە ئانقەسـت ئـەو نـاوەی لەسـەر نـراوە و 
ئاماژەیـە بـە قسـەی خامنەیـی کـە ڕێسـتوورانی میکۆنووسـی بـە قاوەخانـە نـاو 
بـردوە بـەو مەبەسـتەی وا بنوێنـێ کـە موشـتەری قاوەخانـە بـوون و بـەو جـۆرە 
لـە قسـەکانی خامنەیـی  لێـرەدا بەشـێک  لـە پێگـەی شـەهیدان کـەم بکاتـەوە. 
لـە ڕێکەوتـی 1376/1/27ی هەتاوییـدا لـە کۆبوونـەوە لەگـەڵ فەرماندەکانـی 
ئەرتـەش لەبـارەی تێـرۆری میکۆنـووس کردوویەتـی، دێنینەوە. خامنەیی ئەسـڵی 
کارەسـاتەکە بـە بێ بایـەخ دەزانێ و لەوێدا ڕێسـتوورانی میکۆنـووس بە قاوەخانە 
نـاو دەبـا، ڕێبـەری کۆماری ئیسـالمی، نەک هیچ بایەخێک بـۆ گیانی مرۆڤەکان 
دانانـێ بەڵکـوو ئـەو قسـانەی خامنەیی دەرخـەری دوژمنایەتییەکی تـەواوە لەگەڵ 
گەلـی کـورد وحیزبـی دێموکرات و لـە هەمان کات دا دەرخەری ترسەکەشـیەتی لە 
ئاکامەکانـی ئـەم دادگایـە، بۆیـە دەیهـەوێ دەسـتی وەپێـش خـا و بە ژێردەسـتانی 

خـۆی بڵـێ ئـەو دادگایـە شـتێکی وانییە.
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بێ بایەختریـن  مـن،  نـەزەری  بـە  هەیـە  الیەنـی  چەنـد  بابەتـە  ئـەو   ]...[«
بەشـی ئـەو بابەتـە، ئەسـڵی بابەتەکەیـە. هـەر بـەو جـۆرە کـە باسـم کـرد، لەسـەر 
بابەتـی قەتڵێـک کـە لـە قاوەخانەیـەک ڕووی داوە. نـاوی ئـەو قاوەخانەیـەش بـە 
بەرەکەتـی دەڵاڵیـی سەهیۆنیسـتەکان، لـە دنیـادا ناوبانگی دەرکـردوە، قاوەخانەی 
میکۆنـووس. چ عەیبێکـی هەیـە ئەویش قازانجێکی وەبەر کـەوێ. دووکانێکیان 
بەنـاوی دادگا کردۆتـەوە و هـەوڵ دەدن لـەو بابەتـە بـە قازانجـی خۆیـان کەلـک 

وەربگـرن.«

بـاس کـرا ئـەو قسـانەی خامنەیـی ڕادەی دوژمـن کاری  هەروەکـی پێشـتر 
ڕێبەرانـی پلـە یەکـی نیزامـی کۆمـاری ئیسـالمی درحـەق بە گەلی کـورد و حیزبی 
دێموکـرات دەردەخـا و وەک هەمـوو جـارێ دەیهـەوی بـەو شـێوە لێدوانـە دوو 
ئامانـج بپێکـی. یەکـەم، وا نیشـان بـدا کـە دنیـا بـە تایبەتـی ڕۆژئـاوا، دوژمنـی 
کۆمـاری ئیسـالمین و هەمـوو کارێک دەکـەن بۆ الوازکـردن و بێ ئیعتیبار کردنی 

ئـەو نیزامـە و تێـرۆر و دادگای میکۆنووسـیش یەکێـک لـەو کارانەیـە.

چەکدارەکانـی دا  هێـزە  کۆبوونـەوەی  لـە  قسـەکردنە  شـێوە  بـەو  دووهـەم، 
دەیهـەوێ بەهێـز بوونـی نیـزام دەربخـا و بڵـێ کۆمـاری ئیسـالمی لـەوە بەهێزتـرە 
کـە دوژمنـەکان بیـری لـێ دەکەنـەوە. بـەڵام لە هەمـان کاتـدا خامنەیـی دەزانێ کە 
باجـی ئـەو کـردەوە تێرۆریسـتییە ئـەو جارەیـان بـۆ کۆمـاری ئیسـالمی و خـودی 
خـۆی قـورس دەبـێ؛ هـەر بۆیـە هـەوڵ دەدا کاریگەریـی هەواڵەکانـی تایبـەت بە 
میکۆنـووس لەسـەر بیروفکـری هێـزە چەکدارەکانـی بسـرێتەوە و لـە نیگەرانیـان 

بکاتەوە. کـەم 
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 کازمی دارابی
 و

ناساندێکی کورتی ناوبراو

لـەو بەشـەی کتێبی نەقاشـی قاوەخانەدا کە باسـی ژیاننامـەی کازمی دارابی 
لـە منداڵـی و دەورانـی پێـش لـە ئینقالب دەکا، تێپـەڕ دەبین. بەڵام بـۆ ئەوە بێینە 
سـەر ئەسـڵی باسـەکە کـە تێـرۆری میکۆنووسـە، پێویسـتە کازمـی دارابـی بـاش 
بناسـین کـە کـێ بـووە و چـی کـردوە هەتـا گەیشـتوەتە ئێـرە. کازمـی دارابـی لـەو 
کتێبـەدا دەیهـەوێ وا خـۆ نیشـان بـدا کـە کەسـێکی بەئیمـان و لـە خـوا تـرس و 
مرۆڤ دۆسـت بـووە و، هەمـوو کاتێـک پشـتی هەژارانـی گرتـوە و لـەو ڕێگایـەوە 
هـەوڵ دەدا بێ تاوانیـی خـۆی بسـەلمێنێ. بـۆ ڕوون بوونـەوەی ئـەو حەقیقەتـە کە 
کازمـی دارابـی بـە پێچەوانـەی قسـەکانی خـۆی لـە ڕەوتـی دادگادا بـە تاوانباری 
سـەرەکی ناسـراوە. لێـرەدا هـەوڵ دەدەین بـە وردی هەموو ئەو بەڵگانـەی ناوبراو 
پشـتیان پـێ دەبەسـتێ، یـەک بە یەک باسـیان بکەین و لەگـەڵ پەڕاوەکانی دادگا 
و ئـەو بابەتانـەی کـە لەسـەر تێـرۆری میکۆنـووس و دادگا نووسـراون و لەبـەر 

دەسـتمان دان پێکـەوە بەراوردیـان بکەین.
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بـە پارێـزگای ئیسـفەهانە، بـە پێـی  کازمـی دارابـی خەڵکـی کازروون سـەر 
لـە  خـۆی  و  بـووە  هاروهـاج  منداڵێکـی  منداڵـی،  بـە  هـەر  گێڕانـەوەی خـۆی 
هەمـوو کارێـک هەڵقورتانـدوە بێجگـە لـە خوێنـدن، خـۆی گوتەنـی هەمـوو کات 
لـە قوتابخانـە هەڵاتـوە، کاتێـک بـاس لـە تێکەڵبوونـی خـۆی لەگـەڵ الیەنگرانـی 
خومەینـی دەکا دەڵـێ هیچـم لـە زوڵـم و زۆریـی سیسـتمی پاشـایەتی نەدەزانـی. 
ئـەو لـە الپـەڕەی 45ی کتێبەکـەدا بـەم جۆرە باسـی خـۆی دەکا: »]...[ دەبێ بڵێم 
ئـەوەی منـی بـۆ الی ئـەو گرووپـە ڕاکێشـا، تەنیـا هاروهاجـی سـەردەمی الوەتیـم 
بوو، پێم خۆش بوو کە ئەوانم قەبووڵ بێ، من سـەرێکی نەترسـم هەیە و دەتوانم 
یارمەتییـان بـدەم ]...[«. لە الپەڕەی 46دا باسـەکە درێژە پـێ دەدا و دەڵێ: »]...[ 
ڕاسـتییەکەی ئەوەیـە بێ بیرکردنـەوە بـۆ هەیئـەت کارم دەکـرد، هـەر کـە هەیئـەت 
کارێکـی هەبوایـە بـۆ بەڕێوەبردنـی بـە دوای هـۆکاردا نەدەگـەڕام. لـە ڕاسـتییدا 
ئەمـن کەسـێکی نەتـرس بـووم و ئێسـتاش هـەم، بوێریـی کاری مەترسـی دارم 
هەبـوو و ئێسـتاش هەمـە ]...[«. هەروەهـا، لـە الپـەڕەی 62دا باسـی پێوەندیـی 
خۆی و باوکی بەم شـێوەیە دەکا: »]...[ ئەمن کەسـێکی سـەربەخۆ بووم و کارم 

بـە باوکـم نەبـوو، لـە ڕاسـتیدا ئێمـە خۆمـان لـە کاری یەکتـر هەڵنەدەقورتانـد.«

 ئەو سـێ نموونەی سـەرەوە لە قسـەکانی دارابی سـەلمێنەری ئەو ڕاسـتییەن 
کـە ناوبـراو کەسـێکی هێـدی و هێمـن نەبـووە و زۆرتـر بـە دوای خۆنوانـدن دا 
بـووە. خـۆی دان بـەوەدا دەنـێ کـە لەگـەڵ باوکـی زۆر گونجـاو نەبـووە، هەروەهـا 
نەی زانیـوە گرووپـە مەزهەبییـەکان بـۆ دژ بـە ڕێژیمـی پاشـایەتی کار و چاالکـی 
دەکـەن، دەڵـێ هـەر کارێکیـان پـێ سـپاردبام جێ بەجێـم دەکـرد، بەبـێ ئـەوەی لـە 
هۆکارەکـەی بپرسـم و؛ بەڵگـەی بـۆ ئـەو کارانـەی ئەوەیـە کـە سـەرێکی نەترسـی 
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هەیە. هەر لەسـەر ئەو چەند نموونەیە دەتوانین بەو دەرەنجامە بگەین کە تێرۆر و 
تۆقاندنـی دژبەرانـی کۆماری ئیسـالمی تەنیا بەو کەسـانە دەکـرێ کە وەک دارابی 
بـن. لـە جیـات ئـەوەی لـە ڕێـگای خوێنـدن و فێربوونی زانسـتەوە، کەسـایەتیی 
خۆیـان بەرنـە سـەرێ، ڕوو دەکەنـە دزێوتریـن کار کـە دوورە لـە مرۆڤایەتـی؛ هەر 
بـۆ ئـەوەی ئاغاکانیـان لێیـان ڕازی بـن بەبـێ ئـەوەی بیریـان لـە ئاکامـی کارەکە 

کردبێتەوە.





85

دارابی و مانەوەی لە ئاڵمان

کۆمـاری  نیزامـی  هاتنـە سـەرکاری  و  پاشـایەتی  نیزامـی  ڕووخانـی  دوای 
ئیسـالمی، دارابـی پـاش ماوەیـەک بـە قسـەی خـۆی بـۆ خوێنـدن ڕوو لـە وڵاتی 
ئاڵمـان دەکا، بـەڵام لەوێـش دەسـت لـەو هەڵەشـەییەی هەڵ ناگـرێ و ناچێتـە ژێر 
نـەزم و یاسـاکانی ئـەو وڵاتـەوە. ناوبـراوی خـۆی لـە الپـەڕەی 74ی کتێبەکەی دا 
ئـاوا بـاس لـە هەڵس وکەوتـی خـۆی لە وڵاتـی ئاڵمـان دەکا: »بە هۆی سـەرپێچی 
کردن لە شـۆفیری  بۆ یەک سـاڵ ئیجازەی شـۆفیرییم لە الیەن پۆلیسـەوە زەوت 
کـرا، بـەڵام لـە مـاوەی ئـەو یـەک سـاڵەدا زیاتـر لـە هەمـوو کاتێکی دی شـۆفیریم 
کـرد ]...[«. ئـەو هـەر لـەو الپەڕەیـەدا بـاس لـە کڵاو لەسـەر نانی پۆلیسـی ئاڵمان 
دەکا کـە چـۆن توانیویەتـی بـە حۆقەبـازی لـە دەسـتیان ڕا بـکا. نموونەیەکی دیکە 
لـە کارەکانـی دارابـی لـە ئاڵمـان هێرش کردنـە سـەر شـوێنی نیشـتەجێ بوونـی 
خوێندکارانـی زانکـۆ بـووە  و لـە ڕاسـتییدا هـەر ئـەو نموونەیـە بـوو بـە هـۆی 
ئـەوە پۆلیسـی ئاڵمـان بـۆ مـاوەی دە سـاڵ کار و کردەوەکانـی ناوبـراو لەژێـر 
بکرێتـەوە.  زینـدوو  لێـی  میکۆنـووس دا  پەرەونـدەی  لـە  و  بگـرێ  چاودێـری دا 
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دارابی لە الپەرەی 77ی کتێبی نەقاشـی قاوەخانەدا دەگێڕێتەوە: »سـاڵی 1982 
ڕەسـمەن موجاهیدینـی خەلـق لـە بەرامبەر نیزامی کۆماری ئیسـالمییدا ڕاوەسـتا 
و هـەر ڕۆژە ئێمـە هەواڵێکمـان لـە تێـرۆری کوێری موجاهدین لـە نێوخۆی ئێران 
دەبیسـت ]...[ هەواڵمـان پـێ گەیشـت کـە موجاهدین بـە هاوکاریـی الیەنگرانی 
»پەیـکار« و »چریکـی فیداییانـی خەلـق« لـە حـەوت یـا هەشـت لـە کوڕەکانـی 
حیزبوڵـڵای وەفـادار بـە نیزامـی کۆمـاری ئیسـالمییان داوە و لـە هایـم کەمپـی 
نیشـتەجێ بوونی خوێنـدکاران دەریـان کـردوون. ئـەوان سـکاڵایان الی پۆلیـس 
تۆمـار کـردوە بـەڵام پۆلیـس گوێـی پـێ نـەداون هـەر بۆیـە بریارمـان دا لـە هەموو 
ئەنجوومـە ئیسـالمییەکانی دەوروبـەری فرانکفـۆرت هاوڕێیانمـان بانگ بکەین 
و لـە حوسـێنییەی فرانکفـۆرت کۆیـان بکەینـەوە ]...[ ڕادەمـان گەیشـتە سـەد 
کـەس ]...[ لەسـەرەتادا هەمـوو الیەنـی قەزیەکەمـان لێـک داوە و بـە دە گرووپـی 
دە کەسـی دابـەش بوویـن و هـەر گرووپـە ناوێکـی بۆخـۆی دیـاری کـرد وەک 
»میثـم«، »عمـار« و »مقـداد« ]...[ خۆمـان گەیانـدە هایم کـە دوازدە قات بوو و 
هـەر تاقمـەی وەزیفـەی بـوو بچێتە قاتێـک و بچێتە ئەو ژوورەی کە مەبەسـتمان 
بـوو و کەسـانی هێرش بـەری تێـدا بـوون ]...[ لـە ژوورەکانیان دا بـە دار و گۆپاڵ 
پەالمارمـان دان و دەرگا و پەنجـەرە و تەلەویزیـون و تەلەفۆن و تەواوی کەڵوپەلی 
خوێندکارەکانمـان شـکاند ]...[ قەرارمـان بـوو کـە دوایـەش ڕا نەکەیـن هەتـا 
پۆلیـس دەگاتـێ و پێیـان بڵێیـن کـە وڵامنەدانـەوە بـە سـکاڵای دۆسـتانی ئێمـە 
وەڵامەکـەی ئـاوا دەبـێ. پۆلیـس هـات و لـە تێکهەڵچـوون لەگـەڵ ئـەوان دا پـازدە 
کەسـی ئێمـە بـە تونـدی برینـدار بـوون و لـە پۆلیسـیش چەنـد کەسـێک برینـدار 
بـوون. پۆلیـس چەنـد کـەس لـە ئێمـەی گـرت و ڕۆیشـت. ئێمـە کـە نزیـک بـە 
نـەوەد کـەس مابووینـەوە بڕیارمـان دا بـە خۆپیشـاندان و شـوعاری مـەرگ بـۆ 
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بنکـەی پۆلیـس بچیـن کـە لەپـڕ زیاتـر لـە سـەد  ئەمریـکا و ئیسـرائیل بـەرەو 
پۆلیسـی دەمامـک دار بـە سـەگەوە ئابڵۆقەیان داین و دوای لێـدان و کوتان چەند 
کەسـێکی دیکەشـیان لـێ دەست بەسـەر کردیـن کە ئەمـن یەک لەوان بـووم]...[«

ئـەو ڕووداوە دەنگدانـەوەی زۆری هەبـوو لـە ڕۆژنامەکانی ئـەو کاتی نێوخۆی 
ئاڵمان و ئیدارەی گشـتیی پۆلیسـی شـاری ماینتس. دواجار لە الیەن پۆلیسـەوە 
و  ئاڵمـان  لـە  دارابـی  کازمـی  دەرکردنـی  بڕیـاری  ڕێکەوتـی 1982/5/7دا  لـە 
ناردنـەوەی بـۆ ئێـران درا، بـەڵام هادی خامنەیی کە ئـەو کات نوێنەری مەجلیس 
بـوو، دەچێتـە ئاڵمـان و لەگـەڵ ئاڵمانییـەکان دەسـازێن کە پازدە کـەس دەربکرێن 
و بنێردرێنـەوە بـۆ ئێـران و ئـەو پازدەکەسـە بـا بـە ویسـتی خۆیـان بـێ. بەم جۆرە 
کازم دارابـی لـە نـاردەوە بۆ ئێـران ڕزگاری دەبێ، چونکە دەسـەڵاتدارانی کۆماری 

ئیسـالمی کەسـانی وەک کازم یـان لـە ئاڵمـان و ئورووپادا پێویسـت بووە.

پەرویـز دەسـتماڵچی لـە کتێبـی »تێـرۆر بـە نـاوی خـودا«دا بـەم جۆرە باسـی 
ئـەم ڕووداوە دەکا: »]...[ باڵوێزخانـەی ئێـران ئـاوا لەگـەڵ وەزارەتـی دەرەوەی 
بـە  پێویسـتە  کـە  دەکـەون  ڕێـک  ئەیالەتـی  بەڕێوەبەریـی  دەزگای  و  ئاڵمـان 
سـەرنج دان بـە وەزعییەتـی کەسـەکەن و خوێندنیـان، هەتـا کۆتایـی خوێنـدن لـە 
ئاڵمـان بمێننـەوە. لێرەدایـە  کـە باڵوێزخانـەی ئێـران لـە شـاری بۆن بـە الیەنگری 
بەربەسـتێکی  هیـچ  دارابـی  دەرکردنـی  بـۆ  چونکـە  مەیـدان،  دێتـە  دارابـی  لـە 
قانوونیـی نەبـوو. دارابـی ئـەو کات سـەڵت بـوو و ژنـی نەهێنابـوو، هەروەهـا 
خوێندنیشـی دەسـت پێ نەکردبـوو. باڵوێزخانـەی ئێـران لـە بـۆن بە هێشـتنەوەی 
دارابـی بـەدوای ئامانجـی تایبەتیی خۆیەوە بوو. باڵوێزخانـەی ئێران لە ڕێکەوتی 
11ی سـێپتامبری 1986 و 26ی ژوئەنـی 1987 دوو نامـە بـۆ دەوڵەتی ئاڵمان 



88

دەنێـرێ و هـەوڵ دەدا بـۆ دارابـی و خوێندکارەکانـی دیکـەش کـە ئیجـازەی کاتی 
و مەرجداریـان بـۆ مانـەوە لـە خاکـی ئاڵمانـدا پێ بـوو، ئیقامەی هەمیشـەییان بۆ 
وەرگـرێ. لـە ڕوانگـەی دادگاوە هۆکاری ئەو کارەی باڵوێزخانەی ئێران نیشـانەی 
بەرژەوەندییەکانـی  ئامادەیـی دارابـی بـووە بـۆ هەنگاونـان لـە پێنـاو ئامانـج و 

کۆمـاری ئیسـالمی دا.«

هـەر لەسـەر ئـەو بابەتـە ڕۆئیـا حەکاکیـان لـە کتێبـی »پیاوکوژانـی کۆشـکی 
فیـرووزە« لـە الپـەڕەی 95دا دەنووسـێ: »ژیان نامـەی دارابـی بـۆ نۆربێـرت بووە 
خوێندکارێکـی  کوشـتنی  هـۆی  بـە   1982 سـاڵی  دارابـی  ڕێ نیشـان دەرێک. 
ئێرانـی لـە خەوتنگەی خوێندکارانی شـاری ماینزدا، گیرابـوو و ماوەیەکی کورت 
لـە زیندانـدا بـوو. سـاڵی 1983، یەکیەتیـی خوێندکارانـی موسـوڵمانی ئێرانی لە 
بێرلیـن دامەزرانـد بـوو کـە دواتـر ناوەندەکـەی بـوو بـە مزگەوتـی گـەورەی شـیعە 
مەزەبـەکان. سـاڵی 1987 پـاش شـەش مانـگ خوێندن لـە زانکـۆ و ڕەدبوونەوە 

لـە ئەزموونـی کۆتاییـدا و دەرکردنـی لـە زانکـۆ، دەسـتی بـە کاروکاسـبی کـرد.«

بەنـاوی خـودا«دا بـاس لـەوە دەکا  پەرویـز دەسـتماڵچی لـە کتێبـی »تێـرۆر 
کـە دارابـی لـە سـاڵی 1982 ئەندامـی ئەنجووومەنـی ئیسـالمیی خوێنـدکاران – 
بێرلینـی ڕۆژئـاوا VIS بـووە کـە الیەنگـری ڕێژیمـی ئێرانـە و لـەو ئەنجوومەنـەدا 
چاالک بووە. ناوبراو سـاڵی 1984 ئەندامی هەئیەت ڕەئیسـەی ئەو ئەنجوومەنە 
بـووە و هەروەهـا لـە تەشـکیالتی سەرانسـەریی ئـەو ئەنجوومەنـە لـە ئەورووپـا، 
یەکیەتیـی ئەنجوومەنـە ئیسـالمییەکانی خوێندکارانـی ئورووپـا )UISA(، وەک 

ئەندامـی بەرێوەبـەری چـاڵاک بووە.«
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لـە مـەڕ سـەلماندنی ئـەوەی کـە کازمـی دارابـی ئەندامـی ڕەسـمیی سـپای 
وڵاتانـی  ئیتالعاتـی  دەزگاکانـی  بەڵگەکانـی  بـە  پشـت  دەتوانیـن  پاسـدارانە 
 .7)MI6( ئورووپایی ببەسـتین بەتایبەتـی دەزگای ئیتالعاتی خاریجی ئینگلیس
مەسـەلەکە دەگەرێتـەوە بـۆ زمانێـک کـە شـاری بێرلیـن لەژێـر کۆنتڕۆڵـی چـوار 
دەوڵەتـی ئەمریـکا، ئینگلیـس، فەرانسـە و رووسـیە بـوو و هەرکام لـەم دەوڵەتانە 
 MI6 کاروبـاری خەڵکـی ژێـر دەسـەڵاتی خۆیـان کونتـرۆڵ دەکـرد. بـەو جـۆرە
کازمی دارابی بە ئەندامی ڕەسـمی سـوپای پاسـدارانی شۆڕشـی ئێران زانیوە کە 

تێرۆریسـتی یە. پێک هێنانـی شـەبەکەی  خەریکـی کاری جاسووسـی و 

ئاڵمـان و  بەشـی  یەک گرتنـەوەی دوو  بێرلیـن و  دیـواری  پـاش ڕووخانـی 
کۆتایـی هاتنـی داگیرکـراوی بێرلیـن MI6 پێـش ئـەوەی بێرلیـن بەجـێ بێڵـێ، 
تـەواوی زانیـاری و بەڵگەکانـی کە لەسـەر تێکۆشـانی تێرۆریسـتی کازمی دارابی 
و هاوکارەکانـی هەیبـوو، تەحویلـی پۆلیسـی ئاڵمانـی دەدا. بەشـێک لـەو بەڵگانە 
بریتـی بـوون لـە دەیان نواری کاسـێتی وتووێژی تەلەفۆنیی کازمـی دارابی لەگەڵ 
بەرپرسـانی کۆمـاری ئیسـالمی. MI6 تەنانـەت دوای جـێ هێشـتنی بێرلینیـش 
پۆلیسـی ئاڵمانـی ئـاگادار کردۆتـەوە کـە کۆمـاری ئیسـالمی ئێـران پالنێکـی بـۆ 
کووشـتنی ڕێبەرانـی کـورد بـە دەسـتەوەیە کـە بەرنامە ئـەو پیالنە بە نـاوی ڕەمزی 

)بـزرگ علـوی( لـە سـەفارەتی ئێـران لە شـاری بـۆن دارێـژراوە8.

هەر لەو کتێبەدا باس لە ڕاپۆرتی دامەزراوە ئەمنییەتیەکانی وڵاتانی ئوروپایی کراوە کە لەسەر کازمی   7
دارابی بۆ دادگای گشتی بەرزی ئاڵمان ئامادەکراوە.

کتێبی سەفەری بێ گەرانەوە، نووسینی سەالم عەزیزی.  8

دادگای  کاری  بەرێوەچوونی  جەریانی  لە  دارابی یەوە  کازمی  بە  پێوەندی دارەکان  نووسراوە  بەڵگە  بەپێی   - ن 
قانوونی  پاراستنی  کوللی  ئیدارەی  بەرپرسانی  و  ئاڵمانی  کاربەدەستانی  نێوان  لە  بەچڕی  باسە  ئەو  میکۆنووس 
ئەساسی )BFA( کە بەرپرسی پێک هێنانی هاوئاهەنگی لە نێوان دەزگا ئەمنییەتی یەکانی ئاڵمانە تەواوی ئەو بەڵگە و 
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ئـەو چەنـد نموونـەی سـەرەوە سـەلمێنەری ئـەو ڕاسـتییەن کـە کازم دارابـی 
هەروەک لە بەڵگەنامەکانی دادگادا بەدروسـتی ئاماژەی پێکراوە ئەندامی چاالکی 
وەزراتـی ئیالعـات و ئەمنیەتـی کۆماری ئیسـالمی بووە. ئەگـەر وا نەبووبێ چۆنە 
ئێـران خـۆی بـە خـاوەن سـەروەری دەزانـی و بۆی گرینگـە کـە دەوڵەتەکانی دیکە 
ئـەو سـەروەرییە بپارێـزن، بـەڵام بە پێچەوانەوە لە کەس یا کەسـانێک پشـتیوانی 
کـە قانوونەکانـی وڵاتـی ئاڵمانیـان پێشـێل کـردوە و تەنانـەت بـە هێـزی  دەکا 
مرۆیـی گـەورەوە بەرەو ڕووی پۆلیسـی ئەو وڵاتە بوونەتـەوە و نەزمی کۆمەڵگایان 
تێـک داوە. بـە کورتـی کەسـێک بەو شـێوەیە گـەورە ببێ و کاری کردبێ و دەرسـی 
خوێندبـێ و بێ ئـەوەی بیـر لـە ئاکامـی کارەکانـی کردبێتـەوە و کردبێتنـی و نـەک 
لێیـان پەشـیمان نەبـێ و بەڵکـوو شـانازییان پێـوە بـکا و بـەو هەمـوو بەڵگانـەی 
پێوەنـدی بـە سـپای پاسـداران لەبـەر دەسـتی پۆلیـس و دەزگاکانـی  کـە لەسـەر 
ئیتالعاتـی بریتانیـا و ئاڵمـان دایـە؛ چـۆن دەتوانی بڵێ پۆلیسـی ئاڵمان لە بابەت 

تێـرۆری میکۆنـووس لەخـۆڕا گرتوویانـم و دادگا بـە بەبـێ تاوان سـزای داوم؟

کازمـی دارابـی لـە تـەواوی ئـەو کتێبەدا هەوڵ  دەدا بیسـەلمێنی کە کەسـێکی 
سـەربەخۆ بـووە و هیـچ پێوەندیـی تەشـکیالتی، جیـا لـە ڕووحیـی بـە کۆمـاری 
یـادی  لـە  ئـەوەی  بـێ  کتێبـەدا  ئـەو  لـە جێ جێـی  بـەڵام  نەبـووە،  ئیسـالمییەوە 
بـێ پێشـتر چـی گوتـوە، لـە بـارەی ئەمـە هـەر جـارێ بـە گێڕانـەوەی بابەتێـک 
دەیسـەلمێنی کـە نـەک هـەر کەسـێکی سـازمانی بووە، بەڵکـوو لەگـەڵ بالوێزخانە 
و کۆنسـوولی ئێـران لـە ئاڵمـان پێوەندیکـی توندوتۆڵی کاریی هەبـووە. بۆ نموونە 
لـە الپـەرەی 95ی کتێبـی نەقاشـی قاوەخانـەدا لەژێـر سـەردێڕی شـەڕی ئێـران 

ئەسنادانەیان کە لە MI6 وەرگیرابوون لەبەین بردووە. هەروەها پۆلیس 8 مانگ پێش کارەساتی میکۆنووس کونترۆڵی 
لەسەر تەڵفوونی کازمی دارابی هەڵگرتوە بەو بیانووە کە بۆ ئەو کارە نەپووڵیان هەیە و نە وەرگێری جێگای بڕوا.
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بـۆ ئـەوەی بـە خەیاڵـی خـۆی  لـە کارەکانـی خـۆی دەکا  ئـاوا بـاس  و عێـراق 
ئەویـش توانیبێتـی ئەرکـی خـۆی لەبەرانبەر ئەم شـەڕەدا جێبەجـێ کردبێ: »]...[ 
ئێـران لـە شـاری کۆلـن دەفتەرێکـی هەبـوو بـۆ بونیـادی جانبـازان کـە لـە بینای 
»خانـە ایـران« دامەزرابـوو. ئـەو دەفتـەرە کاروبـاری پێوەنـدی دار بـە چارەسـەری 
بریندارانـی شـەڕی دەکـرد ]...[ لـە ڕۆژەکانـی سـەرەتای ژیانی هاوبەشـیم دا بووم 
کـە حاجـی حوسـێن موزەفـەر، بەرپرسـی ئەو ناوەنـدە بوو، پێوەندیـی پێوە گرتم و 
پرسـی ئێمـە هێندێک جار دەمانهەوێ بریندارەکانی شـەڕ بەڕێـی بێرلین بکەین، 
ئەتـۆ ئامـادەی لـە بـردن و هێنانـی ئـەوان لە فڕۆکەخانەوە بۆ شـار و نەخۆشـخانە 
و بەپێچەوانـەوە یارمەتیمـان بـدەی؟ ڕوونـە کـە پێشـوازییم لـەو پێشـنیارە کـرد، 
بـە  قـەرزی خـۆم  کارە بچووکـە  بـەو  بـوو دەمتوانـی  بۆچـی؟ چونکـە هەلێـک 

مەیدانەکانـی شـەڕ بدەمـەوە ]...[« 

ڕەنگە حاڵەتی وا بۆ هەر کەسـێک کە وڵاتەکەی لە حاڵی شـەڕدایە بێتە پێش 
و ئەمـە بـە وەزیفـەی نیشـتمانیی خـۆی بزانـێ، بـەڵام دارابی خۆی بە قـەرزداری 
مەیدانەکانـی شـەڕ دەزانـێ، چونکـە لـە بیروزەینـی ئـەودا شـەڕ تەنیـا ڕێگاچارەی 
گرفتەکانـە و لـە ڕێگای شـەڕەوە دنیای ئیسـالم دەتوانێ شـکۆی ڕابردووی خۆی 
بـە دەسـت بێنێتـەوە. هـەر بۆیـە لە خۆی بـە گلەییە  کە بـۆ لە مەیدانەکانی شـەڕدا 
نییـە. ئـەم ئەرکانـەی ئـەو باسـی دەکا بـەدەر لـە وەزیفەیەکـی نیشـتمانی بـووە و 
خـۆی بـە موریـدی خومەینیـی سـەرۆکی زانیـوە کـە هەمیشـە شـەڕی بـە نێعمەتی 
خـوا دەزانـی. الیەکـی دیکـەی مەسـەلەکە ئەوەیـە کەسـێک لـە وڵاتـی ئورووپایـی 
بـێ یـا کاری هەیـە یـا دەرس دەخوێنـی و یـا بـە هۆکارێـک بێکارە. بـەڵام دارابی 
بـە قسـەی خـۆی هـەم کاری هەبـووە و هـەم هەوڵـی داوە بخوێنێ. لـەو وڵاتانە و 
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لـەو هەل ومەرجـەدا کـەس ناتوانـێ بـە کەیفـی خـۆی کار بەجـێ بێڵێ و بـە دوای 
کاری دیکـەدا بـڕوا مەگـەر ئـەوەی ئـەو کارانـەی دیکـەی بـۆ داپۆشـێنی کاریکـی 
دیکـە بووبـێ، واتـا کەسـی ئاسـایی ناتوانـی هەمـوو کاتـی خـۆی بـۆ ئـەو جـۆرە 
کارانـە تەنانـەت ئەگـەر خزمـەت بە وڵات و گەلەکەی خۆیشـی بێت تەرخان بکا؛ 
بـەڵام دارابـی هـەر بە قسـەی خۆی لـە دوای قەبووڵی پێشـنیارەکە، ئەو کارە بۆتە 
یەکێـک لـە کارە سـەرەکییەکانی ژیانـی و لـە الپـەڕەی 95 دا دەڵـێ: »لـەوە دواوە 

ئـەو کارە ببـوو بـە یەکێـک لـە کارە ئەسـڵییەکانی ژیانی مـن ]...[«

دارابی هەر لەسـەر ئەو بابەتە لە بیرەوەرییەکی دیکە لە الپەرەی 96دا  دەڵێ: 
»لـە تەنیشـت کارکـردن بـۆ بریندارانـی شـەڕ کـە دەهاتنـە ئاڵمـان، لەگـەڵ کـوڕە 
تـورک و لوبنانـی و پاکسـتانیە کان دا کومیتەیەکمـان پێک هێنـا بـۆ کۆکردنـەوەی 
کەل وپەلـی وەک دەرمـان، پەتـۆ، خێوەت، تەخت و تەنانـەت وەرگرتنی یارمەتیی 
ویشـکە پووڵ. دوای ئەوەی کۆمان دەکردنەوە بەڕێی بەرەکانی شـەڕمان دەکردنن 
]...[ ناوەنـدی چاالکییەکانـی لـەو بابەتـە یەکیەتییەکانـی ئەنجومەنی ئیسـالمی و 

مزگەوتـی هامبـورگ بـوو کە ئەمن لـە هەموویان دا بەشـداربووم ]...[«

هـەر لـەو پێوەندییـەدا دەتوانین ئاماژە بە ڕاپۆرتـی دەزگای ئیتالعاتی بریتانیا 
تێـرۆری  بـە  تایبـەت  کۆمیسـیۆنی  بـۆ   1992/1/8 ڕێکەوتـی  لـە  کـە  بکەیـن 
میکۆنـووس ناردوویەتـی. لـەو ڕاپۆرتـەدا بـاس لـە پێوەندیـی کەسـێک بـە نـاوی 
کـە لـە بەرپرسـانی حیزبوڵڵایـە  حەسـەن عەلـی شـەحروور و کازم دارابـی دەکا 
لـە بێرلیـن. هەروەهـا بـاس لـە پێوەندیـی شـەحروور بـە یوسـف ئەمیـن دەکا و 
لـە کۆتایـی ڕاپۆرتەکـەدا بـە تەئکیـدەوە هاتـوە کـە بـە پێـی زانیاریی بـاوەڕ پێکراو 
دارابـی مەئمـووری دەزگای ئیتالعاتـی ئێرانە و ئەفسـەر و فەرمانـدەی ناوبراو لە 
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باڵوێزخانـەی ئێـران لـە بۆنـە.

لـە ڕاپۆرتیکـی ئیداریـی )22ی ئاوریلـی 1993بـە ژمـارە پۆسـتی2730( 
کـە بـۆ دوکتـور کـورت، دادئەسـتێنی گشـتی لـە دیوانـی بـەرزی ئاڵمـان نێـردراوە 
و لـە پەروەنـدەی میکۆنـووس دا سـەبت بـووە لـە چەندیـن جێگادا باس لـە کار و 

چاالکیـی کازمـی دارابـی و ئەندامەتیـی ناوبـراو لـە سـپای پاسـداراندا دەکا:

»]...[ النی کـەم لـە کۆتاییەکانـی دەیـەی 80دا کازم دارابـی وەک مەئمـووری 
سـازمانی ئیتالعاتـی ئێـران لـە وەزارەتی ئیتالعـات و ئەمنیەتی ئێـران )واواک( 
بـۆ سـازمانی  تەنیشـت چاالکییەکانـی  لـە  دارابـی   ]...[ کـردوە  بـەکار  دەسـتی 
ئیتالعاتـی ئێـران لە ڕێگای ئەندامەتی لە ئەنجوومەنەکانی ئیسـالمیی نیشـتەجێ 
لـە ئورووپـا لـە بڕیارەکان و ڕێک خسـتنی یەکیەتییەکانی ئەنجوومەنی ئیسـالمیی 
 ]...[ بـاڵای هەیـە  دەسـتی  ڕیژیمـن،  کـە الیەنگـری  ئورووپـا  لـە  خوێنـدکاران 
هێنانـی  بـەکار  ئورووپـا  لـە  ئیسـالمی  خوێندکارانـی  ئەنجوومەنـی  یەکیەتیـی 
توندوتیـژی لـە پێنـاو ئامانجـی سیاسـییدا قەبووڵ کـردوە. بۆ نموونـە داکۆکی لە 
فتـوای کوشـتنی سـەلمان ڕوشـدی دەکا و لە ڕابـردوودا ئەندامانی ئـەو یەکیەتییە 
هەبـووە.  دەسـتیان  ئۆپۆزیسـیون دا  لەگـەڵ  جۆراوجـۆرەکان  تێک هەڵچوونـە  لـە 
دیارتریـن نموونـە هێـرش بۆ سـەر خەوتنگەی خوێندکاران لـە ئاوریلی 1982 لە 
ماینسـە کـە بـوو بەهـۆی برینداربوونـی خوێندکارانی دژبەری کۆماری ئیسـالمی  

و خەسـاری ماڵیـی زۆر لـە خەوتنگەکـە کـەوت ]...[«  

ئەوانـە و دەیـان نموونـەی دیکـە وەک بەڵگەیەکـی ڕوون هـەن کـە پێمـان 
دەڵێـن دارابـی یەکێـک لـە مـۆرە چاالکەکانـی ئیتالعـات و ئەمنیەتـی کۆمـاری 
ئیسـالمی بـووە، چونکـی کەسـێک کـە تەنیـا الیەنگـر بـێ، کار و کردەوەکانـی لـە 
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ڕادەی الینگـری دا دەمێنێتـەوە و ئـەو کارانـەی دارابـی لـە ئاڵمـان بـۆ کۆمـاری 
ئیسـالمی کردوونـی لـە ڕادەی توانا و سـەالحیەتی الیەنگرێکدا نییـە؛ بەڵکوو ئەو 
کارانە لە ڕادەی کەسـێکی خاوەن سـەالحیەت دایە کە لە کاتی پێویسـتدا توانای 

بڕیاردانـی هەبـێ و یـا دەسـتی بگاتـە ناوەنـدی قـەرار.
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 تێک هەڵچوونی دارابی و هاودەستەکانی
لە کاتی بڵاو بوونەوەی هەواڵی مەرگی 

خومەینی

ئـەو  سـەلمێنەری  بابەتانەیـە  لـەو  دیکـە  یەکـی  خومەینـی  مەرگـی  هەواڵـی 
ڕاسـتییەیە کـە کازم دارابـی یەکێـک لـە مـۆرە دەمارگیرەکانـی کۆمـاری ئیسـالمی 
بـووە. لـە الپـەڕەی 99ی کتێبـی نەقاشـیی قاوەخانـەدا ئـەو بـۆ خـۆی ئاوا باسـی 
ئـەم ڕووداوە دەکا: »لـە ژوئەنـی 1989دا ئەمـن و خێزانم بە سـەردان چووبووینە 
شـاری ئۆلدنبـۆرگ کـە هەواڵـی کۆچـی دوایـی ئیمـام هـات ]...[ یەکـەم شـت 
کـە بـە مێشـکم گەیشـت ئـەوە بـوو ڕێوڕەسـمێکی بەشـکۆ لـە دەرەوەی وڵات بـۆ 
ڕێزگرتـن لـە ئیمـام وەڕێ بخەیـن. لـەو فکرانـەدا بـووم کە لـە بێرلینـەوە زەنگیان 
کـە بەپەلـە بگەڕێـوە، سـووپێرمارکێتەکەت ئـاوری گرتـوە. ئـەو هەواڵـە لـە  لێـدا 
بەرامبـەر هەواڵـی کۆچـی ئیمامـدا هیـچ بـوو. مـن دەبـووا بـە دوای چارەسـەری 
وەزعـی ڕووخـاوی دەروونیـی خۆمـدا بـم، نـەک بـەدوای کوژاندنـەوەی ئـاوری 
ماڵـی سـووتاوم ]...[ لـە هامبـوورگ بووم کە لە پڕدا دەنگی سـیگناڵی ماشـێنان 
و هەلهەلـەی شـادی شـەقامەکانی پـڕ کـرد. پرسـیارم کـرد ئـەوە دەنگـی چییـە؟ 
یەکێـک لـە دۆسـتان گوتـی ئـەوە مونافـق و دژە شۆڕشـن، بـە بیسـتنی هەواڵـی 
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مەرگـی ئیمـام ڕژاونەتـە سـەر شـەقام و شـادی دەکـەن. خوێنـم وەکـوڵ هـات و 
هیچـم بـە چـاوی خـۆم نـەدەدی. کاتێـک وەخـۆ هاتمـەوە خـۆم لەسـەر میچـی 
ماشـێنی ئـەو داڵاشـانە دیتـەوە و شووشـە و دەرگا و پێشـی ماشـێنەکانیانمان 

شـکاند و چەنـد کەسـێکمان لـێ برینـدار کـردن ]...[«

  ئەوانـەی بـاس کـران هیچیـان بوختـان و هەڵبەسـتراو نیـن. بەڵکـوو لـە 
زمانـی خـودی کازم دارابییـەوە گوتـراون. بـە هەڵوێسـتەیەکی کـورت لەسـەر ئـەو 
بەرپـرس و  ناوبـراو وەک کەسـێکی  قسـانەی دارابـی بۆمـان دەردەکـەوێ کـە 
ئـەرک لەسـەر شـان، لـە کاتی مردنـی خومەینـی دا هەڵس وکەوتی کـردوە و یەکەم 
کاردانـەوەی بـە هەواڵـی مەرگـی خومەینـی ئەوەیـە کـە پێویسـتە ڕێ ورەسـمێکی 
کـە ڕێک خسـتنی ڕێ وڕەسـمێکی لـەو  بەشـکۆ لـە دەرەوەی وڵات ڕێـک بخـا 
بابەتـە لـە وڵاتێکـی وەک ئاڵمـان بـە کەسـێکی الیەنگـری نیـزام ناکـرێ، بەڵکـوو 
کەسـێکی پێویسـتە کـە خـاوەن دەسـەڵات و دەسـت ڕۆیشـتوو بـێ. لـە هەمـان 
کاتـدا کەسـێک کـە هـەم مـاڵ و هـەم گیانی لـە ڕێـگای خومەینـی دا دانابێ، زۆر 
سـەیرە بڵـێ ئەمـن سـەر بـە هیـچ سـازمانێکی دەوڵەتـی و حکوومەتی لـە نیزامی 
کۆمـاری ئیسـالمی دا نیـم و نەبـووم، کەسـێک شـەو و ڕۆژ لەسـەر یـەک دابنـێ 
بـۆ سـەرکەوتنی ئـەو نیزامـە و بـە ڕۆژی ڕوونـاک و لـە وڵاتـی بێگانـە و لـە بـەر 
چـاوی خەڵـک و پۆلیـس نەیارانـی خـۆی وەبـەر دار و پـالر بـدا، تەنیـا لەبـەر 
ئـەوە بـە پێچەوانـەی دارابـی بـە مردنـی خومەینـی تازیەبار نیـن، ئەمە نیشـانەی 
ئەوەیـە کـە خـۆی بەشـێکە لـەو نیزامـە. لـە ئـاکام دا دەتوانیـن بڵێیـن کەسـێکی 
ئـاوا هـەر کاتێـک هەلـی بـۆ هەڵکـەوێ، چـۆن هـەوڵ نـادا ڕێبـەری گەورەتریـن 
حیزبـی کـوردی دژبەری کۆماری ئیسـالمی لەسـەر ڕێـگای بەرژەوەندییەکانی ئەو 
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نیزامـە البـەرێ، کـە بـە کـردەوە دوای ئەو هەموو سـەرکوت و هێرشـی نیزامییەی 
کۆمـاری ئیسـالمی بـۆ سـەر کوردسـتان و حیزبـی دێموکـرات نەی توانیـوە ئـەو 
حیزبـە لـە مەیـدان وەدەر بنـێ و پێچەوانـەی زەبـر و زەنگـی کۆمـاری ئیسـالمی 
حیزبـی دێموکـرات القـی لەسـەر ئەرزی خۆیەتی و بۆتە گەورەترین کۆسـپی سـەر 

ڕێـگای دەسـەڵات داری کۆمـاری ئیسـالمی لـە کوردسـتان و ئێـران.
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سەفەری حەج

سـەربەخۆ  کەسـێکی  بـە  خـۆی  دەدا  هـەوڵ  زۆر  دارابـی  کـرا  بـاس  وەک 
بناسـێنێ و بـە دەیـان جـار لە کتێبـی نەقاشـیی قاوەخانەدا باس لـەوە دەکا کە نە 
سـەر بـە وەزارەتـی ئیتالعاتـی کۆمـاری ئیسـالمی بـووە و نە سـەر بـە حیزبوڵڵای 
لوبنـان، بـەڵام هـەر ئـەو هەڵس وکەوتـەی کـە خـۆی باسـیان دەکا پێچەوانەی ئەو 
قسـەیە دەسـەلمێنن. یەکێـک لـەو نموونانـە کـە دەتوانـێ ئـەو قسـەیەی دارابی بە 
تـەواوی ڕەد بکاتـەوە، سـەفەری حەجـی ناوبراوەکـە لـە الپـەڕەی 99ی کتێبەکەدا 

ئـاوا باسـی دەکا:

بۆنەکانـی  و  ئاییـن  هەمـوو  بـەدەر  ڕادە  لـە  گوڕوتینێکـی  بـە  ئێمـە   ]...[«
حەجمـان بەجـێ گەیانـد ]...[ بـەرەو مەدینـە چوویـن. لـەو سـەفەرەدا دوربینێکی 
وێنەگرتنـی بچووکـم پـێ بـوو، وێنەگرتن لـە مەکە و مەزارگەی پێغەمبەر و شـوێنە 
پیـرۆزەکان و هیندێـک جێـگای هەژارنشـین و پیسـی شـار قەدەغـە بـوو، بـەڵام 
ئەمـن توانی بـووم لـە هەمـوو ئەوانـە وێنـە بگـرم. دوربینەکـەم لەژێر کراسـەکەم دا 
شاردبۆوە و هەر کاتێک بە هەلم زانیبا دوگمەی کراسەکەم دەکردەوە وبە دزییەوە 
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وێنـەی شـوێنەکەم دەگـرت ]...[ دیـارە بڵاوکردنـەوەی ئـەو وێنانـە بـۆ دەوڵەتـی 
عەرەبسـتان خـۆش نەبـوو چونکـە بـە زیانـی بـوو ]...[ لـە مەدینـە دەسـتم کرد بە 
بڵاوکردنـەوەی پەیامـی ڕێبـەری لـە مـەڕ بەرائـەت لە کافـرەکان. هیندێـک کتێبم 
پـێ بـوو بـە زمانەکانـی ئینگلیسـی و عەرەبـی لـە بـارەی چۆنیەتیـی بەربەرەکانـی 
لەگـەڵ کافـران، چەنـد دانەیەکـم بـڵاو کـردەوە کـە لەپـڕ حەوت–هەشـت پۆلیـس 

پەالماریـان دام و دەس بەسـەر کـرام ]...[«

لێـرەدا پرسـیارە ئەوەیـە، کەسـێکی عـادی و ئاسـایی بچێتـە سـەردانی ماڵـی 
خـودا چ پێویسـتیی بـەوە هەیـە دوربیـن لەژێر کراسـەکەیدا حەشـار بـدا و وێنەی 
ئـەو شـوێنانە بگـرێ کـە بـە قانوونـی ئـەو وڵاتـە وێنەگرتنیـان قەدەغـە کـراوە، یـا 
چ پێویسـت بـەوە هەیـە کەسـێکی عـادی کتێـب و بەیاننامـەی هەڵگـری بیـری 
کۆمـاری ئیسـالمی لـە نێـو زیارەتـکاران دا بـڵاو بکاتـەوە؟ لـەو ڕەفتارانـەدا بـەو 
ئاکامـە دەگەیـن کـە دارابـی نەک کەسـێکی عـادی نەبـووە، بەڵکـوو مەئموورێکی 
زیرەک و تەڕدەسـتی وەزارەتی ئیتالعاتی ئێران بووە و تەنانەت ژن هێنانەکەشـی 
بـەو ئاراسـتەیەدا بـووە و لـە ڕێـگای خێزانیـەوە توانیویەتـی پێوەندییەکـی  هـەر 

چڕوپـڕ لەگـەڵ حیزبوڵـڵای لوبنـان دابمەزرێنـێ.

چونکـی لـە نێوئاخنـی کتێبی نەقاشـی قاوەخانـەدا بۆ خوێنـەر دەردەکەوێ کە 
تەنانـەت ئـەو کەسـانەی پێش تێـروری میکۆنووس لە دەوروبـەری دارابی بوون، 
چ کاسـب و غەیـرە کاسـب نیزیـک بـە تەواویـان لوبنانی و سـەر بـە حیزبوڵڵای 

لوبنـان بوون.
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تێرۆری میکۆنووس لە ڕوانگەی دارابییەوە

نووسـەری کتێبـی نەقاشـیی قاوەخانـە لـە زمانـی دارابییەوە بـە جۆرێکی زۆر 
زیرەکانـە دێتـە نێـو باسـی کارەسـاتی میکۆنـووس کـە بتوانـێ خوێنـەر بخاتە ژێر 
کاریگەریـی خـۆی، بـۆ ئـەوە لە دواییدا بـە خۆینەر بڵێ کە ئەو کارەسـاتە دڵتەزێنە 
هێزەکانـی دژەشـۆڕش لەگـەڵ یەکتـر کردوویانـە بۆ ئـەوەی هەم پاکانە حیسـابیان 

لەگـەڵ یەکتـر کردبـێ و هـەم کۆماری ئیسـالمیی پێ تاوانبـار بکەن.

لـە الپـەڕەی 110ی کتێبەکـەدا بەو جۆرە باس لە بیسـتنی هەواڵی ڕووداوەکە 
دەکا: »ڕۆژی هـەژدەی سـێپتامبری 1992 لـە ماڵـێ دانیشـتبووم و لـە ڕێـگای 
ویدیـۆ تێکسـتەوە هەواڵەکانـم دەخوێنـدەوە. بیسـتم کـە چـوار کـەس لـە ڕێبەرانی 
لـە نێـو شـاری بێرلیـن لـە  کـوردی ئێرانـی شـەوی پێشـتر لـە ڕێسـتوورانێک 
کـوژراون و تێرۆریسـتەکان هەڵاتـوون. جینایەتەکـە  کردەوەیەکـی تێرۆریسـتی دا 
میکۆنووسـم  ڕێسـتوورانی  بـە  ئەمـن  بـوو.  خوێنـاوی  کوشـتارێکی  و  گـەورە 
نەدەزانـی، بـەڵام چونکـە بابەتەکە پێوەندیی بە ئێرانییەکانـەوە هەبوو، بە هەواڵەکە 
حەسـاس بووم. لە ڕاگەیەنەکانی دیکەشـدا وەدووی کەوتم. هەواڵەکە ڕاسـت بوو 
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و زۆریش ناخۆش و جێگای نیگەرانی بوو. کارم بە بیر و ئەندێشـە و ڕوانگەی 
سیاسـیی ئەوانـەوە نەبـووە و نییـە، بـەڵام چونکـە ئێرانـی بـوون زۆری پـێ تێـک 
چـووم. لـە ئەساسـدا ئێرانـی بوونیشـیان زۆر گرینـگ نەبـوو، چونکـی بیسـتنی 
کوشـتاری کەسـانی بێ دیفـاع  هەمـوو کـەس ناڕەحـەت دەکا. پـەردەی یەکـەم کە 
ڕاگەیەنـەکان لـە ڕووداوی میکۆنـووس نیشـانیان دا، زۆر لێڵ بوو. وێنەیەک بوو 
لـە تاریکـی دا و، دژە شـۆرش توانی لە ئاوی لێڵ ماسـی بگـرێ و وێنەی خۆی لە 
جێـگای وێنـەی ڕاسـتەقینە دابنـێ ]...[ دەزگای پۆلیـس و قەزایـی ئاڵمـان کە بە 
وردبینـی و لێ زانـی ناوبانگیـان هەیـە، هیـچ کات نەیانتوانـی تابڵـۆی سـاختەی 
میکۆنـووس لـە ئەسـڵەکە لێـک جیـا بکەنـەوە. هونەرمەندانـی تابڵـۆی سـاختە 
میکۆنـووس کەسـانێک نەبـوون بێجگـە لـە ڕەوتی ئۆپۆزیسـیۆنی تاراوگەنشـین، 

کـە ئامانجـدار هاتنە نێـو ڕووداوەکـە ]...[«

ئـەو چەنـد دێـرە لـە بیرەوەرییەکانـی کازم دارابـی دەتوانـێ کۆمەڵێک پرسـیار 
دروسـت بکا و پرسـیارەکان هەموویان بۆ هەڵوێسـتە لەسـەر کردن دەبن. دارابی 
ڕۆژی دوای تێرۆرەکـە دەڵـێ ئەمـن هەواڵەکـەم لـە ڕێـگای ویدیۆتێکسـتەوە چـاو 
پـێ کـەوت، ئەمـە دەتوانـێ ڕاسـت بـێ چونکـە دوای تێرۆرەکە هـەر کام لە تیمی 
تێـرۆر بـە الیـەک دا ڕۆیشـتوون و هیـچ پێوەندییەکیـان پێکـەوە نەمـاوە. ئـەوەش 
بـۆ ئـەوە بـووە کـە هیـچ ئاسـارێک لـە دوای خۆیـان بەجـێ نەهێڵـن. دەی باشـە 
کازم دارابـی چـۆن لـە چەندوچۆنیـی تێرۆرەکـە ئـاگادار بووایـە، بۆیـە پێویسـت 
ڕادەی سـەرکەوتنی  بزانـێ  و  بـکا  بـە وردی سـەیر  بەیانـی  ڕاگەیەنەکانـی  بـوو 
عەمەلیاتەکەیـان چەنـدە بـووە و لـە هەمـان کات دا بزانـێ هەڵوێسـتی پۆلیـس و 
دەزگای قەزایـی  و بیـروڕای گشـتیی ئاڵمـان چـی دەبـێ و چ الیـەن و دەوڵەتێک 
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نـا،  یـا  گیـراون  تێرۆریسـتەکان  لـە  کـەس  بزانـی  هەروەهـا  دەکـەن؟  تاوانبـار 
یـا پۆلیـس بـاس لەسـەرەداوێک دەکا یـا نـا؟ ئـەو پرسـیارانە بۆیـە دەتوانـی لـە 
پێوەنـدی لەگـەڵ کازم دارابی دا ڕاسـت بێ چونکە پێشـینەی خۆی و دەوڵەتەکەی 
سـەلمێنەری ئـەو ڕاسـتییەن کـە دژبـەر و جیابیرانـی خۆیان بە کـردەوەی فیزیکی 
لەسـەر ڕێـگای خۆیـان البـردوە. کازم دارابـی لـەو دەقـەی سـەرەوەدا دەڵـێ ئەمـن 
رێسـتورانی میکۆنووسـم پـێ نەدەزانـی، لێرەدا ناوبراو دەیهـەوێ وەک بەڵگەیەک 
بـۆ قسـەکانی دوایـی کەلکـی لـی وەربگـرێ و بـۆ ئەوەیەتـی کـە بڵـێ ئەمـن ئاگام 
لـەو تێـرۆرە نەبـووە. یـا دەڵـێ چونکـە کـوژراوەکان ئێرانـی بـوون بۆیـان بـەداخ 
بـووم و هـەر لـەدوای ئەو ڕسـتەیەدا دەڵێ لـە بنەڕەت دا ئێرانی بوونەکەشـیان زۆر 
گرینـگ نەبـوو و بـە کوژرانـی خەڵکـی بێ دیفـاع هەمـوو کـەس ناڕەحـەت دەبێ.

دارابـی خـۆی پێشـتر بـە حەماسـەتەوە باسـی کـردوە کە چۆن دەسـتەی سـەد 
کەسـیی کۆ کردۆتەوە و چۆتە سـەر شـوێنی مانەوەی خوێندکارانی ئێرانیی دژبەر 
و لێیانـی داوە، تەنیـا بـە بیانـووی ئـەوەی ئـەوان لـە چەنـد هاوبیرێکـی ئەویـان 
داوە. سروشـتییە کەسـێک کـە سـۆز و عاتیفـەی وای هەبـێ کـە بـە کوژرانـی 
خەڵکـی بێ دیفـاع ناخـی بهـەژێ، لـە حاڵەتـی وادا بەپەلـە بڕیـار نـادا بەڵکـوو 
هـەوڵ دەدا بـە مەنتـق و ئەقڵ کێشـەکە چارەسـەر بـکا، نەک بە گۆپاڵ و لەشـکر 
کێشـی؛ بۆیـە ڕوون و ئاشـكرایە کـە ڕاسـت نـاکا و ئـەوە تەنیـا بـۆ ئـەوە دەڵێ کە 

الی خوێنـەر خـۆی بـە ئینسـانی بەڕوحـم و بەزەیـی نیشـان بـدا.

یـان ئـەوەی دەیهـەوێ هـەر لەسـەرەتاوە زەینـی خوێنـەر بـۆ ئـەوە ئامـادە بـکا 
کـە کازم دارابـی بێ تاوانـە، بـەڵام پۆلیـس و دادگای ئاڵمـان لەژێـر کاریگەریـی 
چاالکیـی دژەشـۆڕش تاوانباریـان کـردوە بە کردەیـەک کە نەیکـردوە. هەر بەوەش 
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وا دەردەکـەوێ کـە کازم دارابـی زۆری ئـاگا لـە دەربڕینەکانـی خـۆی نەبێ کە ئاوا 
پۆلیـس و دەزگای قەزایـی ئاڵمـان بـە گێـل و هیـچ نـەزان دادەنـێ کە دژەشـۆڕش 
توانیویەتـی بـە الرێیـدا بـەرێ، چونکـە هـەر کازم دارابـی بۆخـۆی لـەو چەنـد 
دێـڕەی سـەرەوەدا دەڵـێ پۆلیـس و دەزگای قەزایـی ئاڵمـان بـە وردبینـی و لێزانی 

بەناوبانگن.

ئەی ئەگەر وایە چۆن کەوتوونەتە ژێر کاریگەریی دژەشۆڕشـی تاراوگەنشـین؟ 
تەنانـەت ئەگـەر ئـەو قسـەی دارابـی لە بـارەی پۆلیـس و دەزگای قەزایـی ئاڵمان 
ڕاسـت بـێ کـە پۆلیـس و دادگا کەوتبنـە ژێـر کاریگەریـی ئۆپۆزیسـیۆنی ڕێژیـم، 
بـەو پێناسـەی خـودی دارابییـش کـە پۆلیـس و دەزگای قەزایـی ئاڵمـان وردبیـن 
و لێزانـن، دەی بـەو ئاکامـە دەگەیـن کـە بەڵگەکانـی ئۆپۆزیسـیۆن بەهێـز بوون و 

توانیویانـە پۆلیـس و دەزگای قەزایـی بـە قەناعـەت بگەیەنن.

خـۆ ئەگـەر لـە ڕوانگەیەکـی دیکـەوە بڕوانینـە دوو الیەنـی ئـەو پەروەندەیـە، 
کۆمـاری  دیکـە  الیەنـی  و  دژەشۆرشـە  دارابـی  کازمـی  قەولـی  بـە  الیەنێکیـان 
کـە  ئیسـالمییە. کازم دارابـی و نووسـەری کتێبەکـە دەبـووا لـە خۆیـان پرسـیبا 
چۆنـە کۆمـاری ئیسـالمی بـەو هەمـووە دام ودەزگایـە و تاقـم و گرووپـی جیـاواز 
لەسەرانسـەری دنیـادا و بوونـی ئیمکاناتێکـی بەرفـرەوان نەی توانیـوە ئەوەنـدە 
کـە کۆمـاری  بەڵگـە بـدا بـە دادگا و ئـەو قەناعەتـە الی دادوەران دروسـت بـکا 
ئیسـالمی دەسـتی لـەو تێـرۆرەدا نەبـووە و بـە سـەلماندنی بێ تاوانیـی کۆمـاری 
کۆمـاری  بـەڵام  سـەلمێندرابا.  دارابییـش  کازم  بێ تاوانیـی  ڕەنگـە  ئیسـالمی، 
ئیسـالمی چونکـە خـۆی لـە پشـتی ئـەم تێـرۆرە بـوو، نەی دەتوانـی بێ تاوانیـی 
خـۆی بسـەلمێنێ چ بـگا بـە بێ تاوانیـی کازم دارابـی. لێـرەدا دەتوانیـن بـە کازم 
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دارابی بڵێین بە پێچەوانەی نەزەری ئەو دادگا کاری لەسـەر تابڵۆی ڕاسـتەقینەی 
ڕووداوەکـە کـرد و بـە ئاکامیشـی گەیانـد.
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سەفەری هامبورگ

کازم دارابـی لەبـارەی سـەفەرەکەی بـۆ هامبـورگ دەڵـێ: »چـوار ڕۆژ پێش لە 
ڕووداوی تێـرۆری میکۆنـووس لـە هامبـورگ بوویـن و ڕۆژانـە یـا لـە جەلەسـەی 
یەکیەتیـی ئەنجومەنـی ئیسـالمی بەشـدار بوویـن یـا سـەردانی پێشـانگای فەڕش 
و پیشەسـازییمان دەکـرد و شـەوانە بـۆ حەسـانەوە دەچووینەوە بۆ ماڵی سـەقەفی 
زێنـەب  سـێپتامبر  ڕۆژی 17ی  کـە  دەڵـێ  درێـژەدا  لـە  ئـەو  ئۆلدنبـۆرگ.«  لـە 
کچـە نقوسـتانەکەی ناحاوێتـەوە و بـە قسـەی خـۆی زۆر نائارامـە، بۆیـە لەگـەڵ 
خێزانەکـەی وا سـاغ دەبنـەوە بگەڕێنـەوە بـۆ بێرلیـن. لـە بێرلین دوای ئـەوە کچە 
نقوسـتانەکەی تەحویلی دایەنەکەی دەداتەوە و سـەردانی شـیرکەتەکەی دەکاتەوە و 
بەردەسـتەکەی دەنێرێتە بانک بۆ ئەوە پەنجا هەزار مارک لە حیسـابی شـیرکەت 
بـە نەقـدی وەرگـرێ و بـۆی بێنێتـەوە و دوای تەحویـل وەرگرتنـی پووڵەکـە هـەر 
ئـەو ڕۆژە بەخێرایـی بـەرەو هامبورگ دەگەڕێتەوە و لەوێشـەوە خۆی دەگەیەنێتەوە 

شـاری ئۆلدنبـۆرگ بـۆ ماڵـی ئاغای سـەقەفی!
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پەرویز دەسـتماڵچی لە کتێبی »تێرۆر بەناوی خودا«دا لەو بارەوە دەنووسـێ: 
»دارابـی لـە هەنـگاوی دوایـی لـە مانگـی ئـووت دا موبایلێکـی کـڕی، ئـەو کڕینە 
بـۆ ڕایـی کردنـی کاری تیجـاری نەبـوو بەڵکـوو بـۆ ئـەوە بـوو دوای تێرۆرەکـە 
بتوانـێ بەبـێ ئـەوەی شـنوود بکـرێ لەگـەڵ تیمـی تێـرۆر لـە پێوەنـدی دا بـێ. ئەو 
کارە زۆر پێویسـت بـوو، چونکـە دارابی بەرپرسـی بەڕێوەبردنـی تێرۆرەکە بوو و، 
دەبووایـە بـە وەزعـی تیمەکـە ڕاگەیشـتبایە. بەڵام خۆی وا سـاغ ببـۆوە کە لە کاتی 
بەڕێوەچوونـی تێرۆرەکـە لـەو شـارە نەبـێ و بەڵگەی بەدەسـتەوە بێ و بیسـەلمێنێ 

کـە لـەو کاتەدا لـە بێرلیـن نەبووە.«

ئەگـەر چـاو لـە هەڵس وکـەوت و هاتوچـۆی دارابـی لـەو سـەفەرەدا بکەیـن 
دەبینیـن کـە ناوبراو لە گێڕانەوەی سـەفەرەکە و هۆکارەکانی ئەو سـەفەرە جۆرێک 
تووشـی ئاڵـۆزی بـووە و ئەمـەش هێندێـک گومـان دەخاتـە سـەری، یەکـەم ئـەو 
سـەفەرە چەنـد ڕۆژ پێـش ڕوودانـی تێـرۆری میکۆنـووس بـووە، بـەڵام ڕاسـت لە 
ڕۆژی 17ی سـێپتامبردا دارابـی، نەحەوانـەوەی کچەکـەی دەکاتـە بیانوویـەک بۆ 
گەڕانـەوە بـۆ بێرلیـن کـە زۆر پێ دەچـێ لـەم سـەردانەدا مەبەسـتی جێبەجێکردنی 
لـە  پـووڵ  نموونـە وەرگرتنـی  بـۆ  بووبـێ،  تێرۆرەکـە  بـە  پێوەنـدی دار  کارەکانـی 
بانـک کـە لـە لێکۆڵینەوەکانـی پۆلیسـدا دەردەکـەوێ کـە یوسـف ئەمیـن پووڵـی 
بـۆ دروسـت کردنی پاسـپۆرتی سـاختە و هەڵاتـن لـە ئاڵمـان لـە دارابـی وەرگرتوە. 
دارابـی ژن و منداڵەکـەی لـە هامبـورگ بەجـێ دەهێڵـێ و دەگەڕێتـەوە بـۆ بێرلین 
لـە حاڵێـک دا هـەر ئـەو ڕۆژە دەگەڕێتـەوە بـۆ هامبورگ و بە قسـەی خـۆی ڕۆژی 
19 واتـا دوو ڕۆژ دواتـر دەگەڕێتـەوە بێرلیـن و ئـەو هەمـوو هاتوچۆیـە دەکـرێ 
تەنیـا لەبـەر ئـەوە بووبـێ لـە کاتـی بەڕێوەچوونـی تێرۆرەکـەدا بەڵگەی بەدەسـتەوە 
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بـێ کـە بـە مـاڵ و منداڵـەوە لـە سـەفەر بـووە و هیـچ ئـاگای لـەو ڕووداوە نییـە. 
دەنـا بۆچـی ئـەو مـەودا دوورودرێـژەی نێـوان ئۆلدنبـۆرگ و هامبـورگ کە 169 
کیلۆمیتـرە و مـەودای نێوانـی هامبـورگ و بێرلیـن 288 کیلۆمیتـرە کـە لەسـەر 
یـەک بـە چـوون و گەڕانـەوە 914 کیلۆمیتـرە، بـە ماشـێن دەبـڕێ؟! ئەویـش لـە 
کاتێـک دا کـە لـە یـەک ڕۆژدا ئـەم هاتوچۆیـە دەکا و لـە 19ی مانـگ دا بـە ژن و 

منداڵـەوە دەگەڕێتـەوە بـۆ بێرلیـن.

 ئەگـەر بەڕاسـتی دارابـی فـارس گوتەنـی »ریگـی بە کفش نداشـت« بۆ هەر 
ڕۆژی 17ی سـێپتامبر کـە کچـە نقوسـتانەکەی دەبردەوە بۆ بێرلیـن هەر ئەو ڕۆژە 
بـە مـاڵ و منداڵـەوە نەدەگەڕانـەوە، وەرگرتنـی پووڵـی نەقـدی ئەویش بـەو ڕادەیە 
بـۆ کاری بازرگانـی لـە سیسـتمی بانکـی ئورووپـادا النی کـەم شـتێکی بـاو نییـە، 
لێرەشـدا بـەو ئاکامـە دەگەیـن کـە کازم دارابـی هەمـوو ئـەو کارانەی بە مەبەسـتی 

سـڕینەوەی نیشـانەکان کردوە.

و   24 »ڕۆژەکانـی  دەڵـێ:  خەیاڵییـەدا  چیرۆکـە  ئـەو  درێـژەی  لـە  ناوبـراو 
23ی مانگـی سـێپتامبر لەگـەڵ دوو کەسـی دیکـە بـە مەبەسـتی وەرگرتنـی چەند 
داواکارییەکـی شـیرکەت دەچمـەوە هامبـورگ و چەند شـوێنی دیکە لـە باکوور و 
ڕۆژئـاوای ئاڵمـان. بـۆ کارێکـی بەپەلـە هـەر لـەو سـەفەرەدا ماشـێنە بارییەکـەم لە 
هامبورگ بەجێ هێشـت و ماشـێنێکی )BMW(م بۆ چوار-پێنچ سـەعات بە 
کـرێ گـرت. ئەوەنـدە بەپەلـە بـووم کـە بـە خێراییەکـی پتـر لـە ڕادەی دیاری کـراو 
ماشـێنم لـێ دەخـوڕی و تەنانـەت چەند جـار ڕێگام لێ ون بوو، بەم بۆنەیەشـەوە 
کـە گەیشـتمەوە ماڵـێ بەڵگـەی جەریمەکـەم بـۆ هاتـەوە.« لێـرەدا ڕوونـی ناکاتەوە 
کـە بۆچـی ئەوەنـدە بەپەلـە بووە و نیگەرانی چ شـتێک بووە، هـەر بۆیە ڕەنگە ئەو 
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گومانـەش دروسـت بـکا کـە بـە ئەنقەسـت وای کردبـێ و خـۆی بـە جەریمەکران 
دابـێ، بـۆ ئـەوەی دواتـر شـایەدێک بـێ کـە لـەو کاتـەدا لـە فـڵان شـوێنی ئاڵمـان 
بـووە. لـە الپـەڕەی 115ی کتێبـی نەقاشـیی قاوەخانـەدا لـە کۆتایـی ئـەو بابەتەدا 
دەنووسـێ: »کارمـان کـە تـەواو بـوو گەڕاینـەوە بـۆ بێرلین، هـەر ئـەو کات بلیتی 
بـۆ تـاران، سـێ ڕۆژ دواتـر واتـە  27ی  تەیـارەم کـڕی بـە مەبەسـتی سـەفەر 

سـێپتامبر لـە ڕێـگای فڕۆکەخانـەی هامبورگـەوە گەڕامـەوە بـۆ ئێران.«      

هـەر چەنـد دارابـی بیانـووی سـەفەر بـۆ ئێرانـی بـە قسـەی خـۆی بـۆ ئـەوە 
بـوو کـە بچـێ لـە نیزیکـەوە ئـەو کەل وپەالنـەی کـە شـیرکەتی »ابریشـم سـاز« 
بـۆی دابیـن کـردوە لـە بـواری چەنـدی و چۆنییـەوە هەڵ سـەنگێنێ، بـەڵام ئەمـە 
دوورە لـە ڕاسـتی، چونکـە هـەر بـە سـەرنج بـەو داسـتانەی کـە خـودی دارابی لە 
مـاوەی ڕۆژەکانـی 17 هەتـا 27ی سـێپتامبر دەی گێڕێتـەوە، بۆمـان دەردەکـەوێ 
ئـەو کابرایـە چەنـد شـێواو و نیگەرانـە و بـەردەوام لـە حاڵـی سـەفەردایە و نازانێ 
چـۆن پاسـاو بـۆ ئـەو کارانـەی بێنێتـەوە، بـۆ ئـەوە لـە دواڕۆژدا بیسـەلمێنێ کـە 
ئـەو ئـاگای لـە تێـرۆری میکۆنـووس نەبـووە، بـەڵام دەبینین لـە دواییـدا بە هۆی 
لێکۆڵینـەوەی پۆلیـس دەردەکـەوێ کـە ناوبـراو لـە دوای تێرۆریـش لـە هەوڵـی 
ئەوەدایـە سـەرەداوەکان لەسـەر خـۆی و کۆمـاری ئیسـالمی بسـڕێتەوە و هـەر بەم 
هۆیەشـەوە لـە تـەواوی ئـەو کتێبەدا مەگـەر لە زمانـی تێرۆریسـتەکانی دیکە، دەنا 
دارابـی بـاس لـە بێ تاوانیـی ئـەوان ناکا و هەوڵ دەدا وا نیشـان بـدا ئەوانی هەر 
نەناسـیوە و یـان ناسـیاویی ئـەوان لـە چاک وچۆنییـەک تـێ نەپەڕیـوە. دارابـی 
بـاش دەزانـێ کـە یوسـف ئەمیـن دانی بە هەمـوو تاوانەکەدا ناوە و باسـی هەموو 

وردەکارییەکانـی کـردوە.
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دەردەکـەوێ  میکۆنـووس  تێـرۆری  لەمـەڕ  کتێبەکـەدا  نێوەرۆکـی  لـە  ئـەوەی 
ئەوەیـە کـە دارابـی و هاودەسـتانی هـەر لە پێش دا ئـاگاداری ئەو مەسـەلەیە بوون 
کـە دەوڵـەت و پۆلیـس و دەزگای قەزایـی ئاڵمـان گاڵتـەی پـێ ناکـرێ و دەبـێ وا 
بکـەن هەمـوو شـتێک بـە پێـی بەرنامـە بچێتە پێش، لـە یەکەم هەنگاودا یوسـف 
ئەمیـن دڕدۆنـگ و دوودڵـە کـە کارێکـی وا بـکا؛ بـەڵام تـازە پێیـان گوتـوە و لـە 
ترسـی ئاشـکرابوونی گەڵاڵـەی تێرۆرەکـە دەسـتی لێ هەڵناگرن و هـەوڵ دەدەن بە 
تـەواوی تێـوەی گلێنـن بۆ ئەوە لە ترسـی خۆیشـی بێ نەتوانێ لـە هیچ جێگایەک 
زار بکاتەوە. لە زمانی خودی یوسـف ئەمین کە لە لێکۆڵینەوەی پۆلیس دا باسـی 
ئـەو مەسـەلەیەی کـردوە و، لە پەروەندەکەیدا سـەبت بووە کە لـە چەند جێگا باس 
لـە چاودێریـی قایمـی ئـەو گرووپـە دەکا لەسـەر خـۆی کە نـەکا ڕا بکا. نووسـەری 
کتێبـی نەقاشـیی قاوەخانـە، لـە زمانـی دارابییەوە، لـە الپـەڕەی 213دا بەم جۆرە 
لـە زمانـی یوسـف ئەمیـن ئـەو بابەتـە دەگێڕێتەوە: »من لـەو ماوەیەدا بـە چەندین 
 ،)Rain( جـار بـە شـەریفم گـووت کـە دەمهـەوێ بگەڕێمـەوە بـۆ شـاری ڕایـن
بەتایبەتـی کـە براکـەم لـەو شـارە تەسـادوفی کردبـوو  و لـە نەخۆشـخانە کەوتبوو. 
ئـەو کات بـە تەلەفـوون لەگـەڵ براکـەم قسـەم کـرد، لێـی پرسـیم ناگەڕێیـەوە. پێم 
گـوت ناهێڵـن، ئەوکاتـەی کـە لەگـەڵ شـەڕیف خانووەکەمـان بەجـێ دەهێشـت، 
بـۆم ڕوون نەبـوو ئـەوان چ ئامانجێکیـان هەیـە، لەالیـەن ئەوانـەوە هەسـتم بـە 
مەترسـی دەکـرد، یانـی غیرەتـم نەبـوو ڕا بکەم، دەترسـام بەڵایەکەم بە سـەر بێنن. 
شـەڕیف بـە منـی گـوت دەبـێ لـە پێشـەوە بـڕۆم، شـەڕیف لـە پشـت سـەرم بـوو 
و لـە دوای ئەویـش عیمـاد. ئێمـە بـە سـتوون دەڕۆیشـتین، وام هەسـت دەکـرد 

شـەڕیف دەی هەویسـت پێـش بـە هەڵاتنـی مـن بگرێ.«
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دڕدۆنگیی یۆسف ئەمین

هەر وەک گوترا ڕازی ئەو تێرۆرە لە ڕاسـتی دا لە زمانی کەسـێکەوە درکێندرا 
کە لە شـارێکی دیکەوە بە نیازی کار پەیدا کردن بە دوای قسـەی تێرۆریسـتەکان 
کەوتبـوو و کاتێـک پۆلیـس دەست بەسـەری دەکا هـەر زوو ڕاسـتییەکان ئاشـکرا 
دەکا و لـە تـەواوی ئـەو کتێبـەدا کازمـی دارابـی بەدەر لە ئۆپۆزیسـیۆن لە یوسـف 

ئەمیـن دڵمەنـدە و ئـەو بە خەتاباری سـەرەکی دەزانێ.

پەرویـز دەسـتماڵچی لـە کتێبـی »تێـرۆر بەناوی خـودا«دا لەو بارەیـەوە دەڵێ: 
»]...[ تەنانـەت ئەمیـن بـە پێچەوانـەی عەبـاس ڕاحیـل بـە هـۆکاری بنەماڵەیـی 
لەسـەرەتادا نەیدەویسـت بەشـداری لەو تێـرۆرەدا بکا، بەڵام لـە کۆتایی دا بە هۆی 
پاڵپشـتیی سیاسـی بڕیـار دەدا کـە هـاوکاری بـکا.« هەر لـەو کتێبەدا نووسـەر لە 
جێگایەکـی دیکـەش دا بـاس لـە ڕاڕایـی ئەمیـن دەکا: »لـە گەڵاڵـەی تێرۆرەکـەدا 
شـەڕیف بـۆ تیمـی تەقەکـردن دوو کەسـی دیـاری کـرد بـوو. یەکێکیـان دەبووایـە 
بـە چەکـی ڕەگبـار و ئـەوی دیکەشـیان بـە دەمانچـە تەقە لـە قوربانییـەکان بکەن. 
دەمانچـە بەدەسـتەکە دەبووایـە فیشـەکی کۆتایـی لـە قوربانییـەکان بـدا و، بـۆ ئەو 
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مەبەسـتە شـەڕیف کە فەرماندەی تیمی تێرۆرەکەیە، یوسـف ئەمین دەست نیشـان 
دەکا و شـەڕیف لەگـەڵ ئەمیـن لـەو بارەوە قسـە دەکا؛ بەڵام ئەمین پێشـنیارەکەی 
شـەڕیف ڕەد دەکاتـەوە و ئامـادە نابـێ دەمانچەکـە وەربگـرێ و فیشـەکی کۆتایـی 
لـێ بـدا. شـەڕیف زۆر هـەوڵ دەدا کـە ئەمیـن ڕازی بـکا بـەڵام ناتوانـێ و ئەمین 
سـوور دەبـێ لەسـەر بڕیارەکـەی خۆی. هەر بـەم بۆنەوە ئەمیـن دەکەوێتە بەر لۆمە 
و گازنـدەی ڕاحیـل و پێـی دەگوتـرێ ترسـەنۆک و خوێـڕی بـەڵام بـەو حاڵـەش 
ئەمیـن لەگـەڵ تیمەکـەدا دەمێنێتەوە و لە کاتی بەڕێوەبردنـی تێرۆرەکەدا نیگابانیی 

دەرگای دەرەوەی ڕێسـتوورانەکەی لـە ئەسـتۆیە.«

لەسـەر ئەو بابەتە ڕوئیا حەکاکیان لە کتێبی »پیاوکوژانی کۆشـکی فیرووزە« 
لـە الپـەڕەی 58دا بەم جـۆرە بـاس دەکا: »خۆبـواردن لـە پیـاو کوشـتن گـران بـۆ 
ڕەفتـاری  نەبـوو.  یوسـف  بـە  متمانەیـان  تیمەکـە چیـدی  بـوو،  تـەواو  یوسـف 
بێ تێبینـی و سـەربەخۆیانەی ناوبـراو کـە زیاتـر ڕەفتارێکـی بێ زەرەر بوو، ئێسـتا 
لـە الی ئـەوان نیشـانەی الوازی بـوو. ئـەوان چاویـان لەسـەر هەڵ نەدەگـرت و 
لـە ڕۆژەکانـی پێـش حەڤـدەی سـێپتامبردا ئیزنیـان دا چەنـد دەقیقەیـەک ئـەوان 
بـە تەنیـا جێ بهێڵـێ و تەنیـا تەلەفـوون بـۆ ماڵـێ بـکا. هاوسـەرەکەی داوای لـێ 
کـرد بچێتـەوە ماڵـێ، بـەڵام ئـەو گوتـی: ›ناتوانـم ئیزنـم نـادەن.‹ وەختێـک بـۆی 
دەرکـەوت ئـەوان بـە جارێـک دژی وی هەڵوێسـتیان گرتوە کە لـە ئاخر نیوەڕۆدا، 
بـە تاقـی تەنیـا لـە ئاپارتمانەکـەدا مابـۆوە. کاتێـک هەمـوو ئەندامانـی تاقمەکـە 
چوونـە مەئمووریـەت، ویسـتی خێـرا بچێ تەلەفوون بۆ هاوسـەرەکەی بکا، بەڵام 

دەرگا داخرابـوو و، نەشـی توانی کلیلەکـە بدۆزێتـەوە.«  

هەرچەنـد ئەمیـن لـە پرۆسـەی دادگادا قسـەکانی گـۆڕی و هەوڵـی دا وا بـە 
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دادگا بسـەلمێنێ کـە لـە لێکۆڵینـەوەی سـەرەتای دا پێـی وابـووە ئەگـەر دان بـە 
تاوانەکـەدا بنـێ و بـاس لـە هەندێـک کـەس بـکا هەر زوو ئـازادی دەکـەن؛ بەڵام 
هـەر زوو دەرکـەوت کـە یوسـف ئەمیـن لەالیەن »حیزبوڵڵاوە هەڕەشـەی کوشـتنی 
بنەماڵەکەی لێ کراوە و، لەژێر ئەو گوشـارەدا هەوڵی دەدا کە قسـەکانی پێشـووی 
خـۆی وەربگرێتـەوە و بـە جۆرێکـی دیکـە باسـی  تێرۆرەکـەی دەکرد. بـەڵام دادگا 
قەبووڵـی نەکـرد چونکـە جـێ پەنجەمـۆری دەسـتی چەپـی ئەمیـن لەسـەر ئـەو 
کیسـە نایلۆنـە کـە لـە نێـو ماشـێنی هەڵاتنـی تێرۆریسـتەکان لـە الیەن پۆلیسـەوە، 
دەبیندرێتـەوە بـە دیـار دەکـەوێ. هـەر ئـەوە دەبێتـە هـۆکار بـۆ دەستبەسـەر کردنی 
لەالیـەن پۆلیسـەوە و ئـەو بەڵگەیـە شـتێک نەبـوو کـە ئەمیـن بتوانـێ حاشـای لێ 
بـکا و قسـەکانی دوایـی ئەو جێگای پەسـەندی پۆلیسـی لێکۆڵینـەوەی جینایەت 
»تێـرۆر  کتێبـی  لـە  دەسـتماڵچی  پەرویـز  ئەمیـن،  بـارەی قسـەگۆڕینی  لـە  بـێ. 
بەناوی خودا«دا دەنووسـێ: »]...[ دوای دەسـت پێکردنی دادگا دەسـەڵات دارانی 
کۆماری ئیسـالمی لە ڕێگای دیکەوە دەسـت وەردان دەکەن. سـەرەتا باسـیان لەوە 
دەکـرد کـە تێـرۆری میکۆنـووس هیـچ پێوەندییەکـی بەوانـەوە نییـە و، پەروەندەی 
تێرۆرەکەیـان بـە پیالنـی شـەیتانی گـەورە و بچـووک دادەنـا. لەگەڵ دەسـت پێکی 
دادگا، بنەماڵـەی ئەمیـن بـە بارمتـە دەگیرێـن، هەتـا ناوبـراو لـە قسـەکانی خـۆی 
کـە کۆمـاری ئیسـالمی لـە پشـت ئەو تێـرۆرە نیشـان دەدا پاشـگەز بێتـەوە. دیارە 
ئـەو بـە بارمتـە گرتنـە و هەڕەشـە لێ کردنـە بـوون بـە هۆکارێـک کـە هیندێـک لـە 

شـاهیدەکان قسـەکانی خۆیـان وەرگرنەوە.
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گیرانی کازمی دارابی

کازم دارابـی لـە الپـەڕەی 120 و 121 و 122ی کتێبـی نەقاشـیی قاوەخانە 
لەگـەڵ مـاڵ  ئۆکتۆبـر  دەکا: »8 ی  گیرانـی خـۆی  بەسـەرهاتی  لـە  بـاس  ئـاوا 
و منـداڵ لـە جێگایـەک دەگەڕاینـەوە، لەسـەر ڕێـگا لەبـەر دەرگای یەکێـک لـە 
دۆسـتان ماشـێنەکەم ڕاگـرت، دابەزیـم، دیتـم ماشـێنێک بـە مەودایەکـی دوور لە 
ئێمـە ڕای گـرت، هەسـتم کـرد کـە بەدوامەوەیـە کاتێـک وەڕێ کەوتـم لـە ئاوێنـەی 
ماشـێنەکەوە چـاوم لێ کـرد لەگـەڵ ڕۆیشـتنی ئێمـە ئەویـش وەڕێ کـەوت، وام 
لێـک داوە کـە ئـەو بەدواکەوتنـە پێوەندیـی بـەو ڕووداوەوە هەیـە کـە لـە بێرلیـن 
پێـش هاتـوە، بـە هاوسـەرەکەم گـوت چـاو لـێ بـکا بزانـێ بەدوامانـەوەن، بـە 
ترسـەوە پرسـی بـۆ؟ گوتـم، پێموابـێ بـەدوای منـەوە بـن چـاوەڕوان بـووم بێـن، 
پێش تریـش بەهـۆی کارەکانم لەسـەرم هەسـتیار ببوون بە کورتی بە هاوسـەرەکەم 
گـوت، ڕەنگە بێن ماڵەکەمان بپشـکنن، هەرچەند ئێمـە کارێکمان نەکردوە، بەڵام 
مـرۆڤ دەبـێ وریـا بـێ. چەنـد مەئمـوور لـە دەوری ماڵەوە بـوون، گوتیـان ماڵەکە 
دەپشـکنین، پرسـیارم کرد لەبەرچـی؟ گوتیان لەبـەر ڕووداوی میکۆنووس، خۆم 
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سەرسـووڕماو نیشـان دا« 

 ئـەو کاتـەی پۆلیسـەکان دەسـت بەندی لـە دەسـت دەکـەن و لـە ماڵـێ دەیبەنە 
دەرێ، ڕوو لە هاوسەرەکەی دەکا و دەڵێ: »حاجی خانم؛ گیانی تۆ و منداڵەکان، 
گیانـی تـۆ، گیانـی زێنـەب، گەردنـم ئازاد کە.« لێـرەدا بە تەواوی دیـارە کە کازمی 
پۆلیـس  لەگـەڵ  بوونـەوە  بـەرەو ڕوو  لـە دوای ڕووداوەکـە چاوەڕوانـی  دارابـی 
بـووە، لـە دەقەکـەی سـەرێ دیـارە هەسـتی دڵەڕاوکێـی دوای تێـرۆر باڵـی بەسـەر 
دارابـی دا کێشـاوە و، زۆر وریـای دەوروبـەری خۆیەتی و لـە وەدوا کەوتنەکەش دا 
بـە هاوسـەرەکەی دەڵـێ دەبـێ ئـەوە پێوەندیـی بـەو تێـرۆرەوە هەبـێ، لـە کۆتـای دا 

دەڵـێ ڕەنگـە ماڵەکەمان بپشـکنن.

ئەگەر چاو لە مێژووی تاوان و تاوان کاری بکەین، دەبینین مرۆڤی بێ تاوان 
بێ تـاوان بووایـە  ترسـی نییـە لـە لێکۆڵینـەوەی دەزگای قەزایـی. دارابـی ئەگـەر 
نەدەبـوو ئـاوا بشـڵەژێ و دەیتوانـی بزانـێ بۆ بەدوایـەوەن. بەڵام مرۆڤـی تاوانبار 
ئـەو ئازایەتییـەی نییـە و لـە هەوڵـی دەربازبوون دایە هەتا بـەرەو ڕوو بوونەوە. لەو 
کاتـەش دا کـە مەئموورەکان دەڵێن ماڵەکە لەبەر ڕووداوی میکۆنووس دەپشـکنین 
ناڵێ پێم سـەیر بوو بەڵکوو دەڵێ وا خۆم نیشـان دا کە پێم سـەیرە. یا لەو کاتەدا 
کـە پۆلیـس قۆڵ بەسـتی دەکا لـە ماڵاوایـی یەکجاریـی کەسـێک دەچـێ کـە خـۆی 
دەزانـی چـی کـردوە و حوکـم و سـزای چەنـدە دەبـێ هـەر بۆیـە، هاوسـەرەکەی بە 

گیانـی خـۆی و منداڵـەکان سـوێند دەدا کـە گەردنی ئـازاد بکا.

لەسـەر حوکمـی گرتنـی دارابـی لـە الیـەن پۆلیسـی ئاڵمانـەوە لـە پەروەنـدەی 
حوکمی دادگای میکۆنووسـدا ئاوا هاتوە: »]...[ عەباس ڕاحیل لوبنانی یەکێک 
لـەو دوو کەسـەیە کـە تەقەیـان کـردوە و لـە 4ی ئۆکتۆبـری 1992دا شناسـایی و 
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دەسبەسـەر کـراوە. پەنجەمۆری دەسـتی ڕاسـتی لەسـەر دەمانچەی المـە بەتەواوی 
دیکـەی  دەست بەسـەرکراوێکی  ئەمیـن،  یوسـف  ناوبـراودا  لەگـەڵ  دەرکەوتـوە. 
لوبنانییـە کـە لـە لێکۆڵینـەوەدا، لـە الی دادوەر دانـی بـەوەدا نـاوە کـە لـە کاتـی 
بەڕێوەبردنـی عەمەلیاتەکـەدا کێشـک بووە لەبەر دەرگای ڕێسـتوورانەکە. بە دوای 
دان پێ دانانـی ئەمیـن و ناسـاندنی کازم دارابـی بـە سـەرۆکی تاقمـی تێـرۆر کـە 
بـووە، ڕۆژی 8ی ئۆکتۆبـری 1992 ناوبـراو  تێچـووی چاالکییەکـەی لەئەسـتۆ 

دەسبەسـەر دەکـرێ.« 

حوکمـی دەست بەسـەر کردنی دارابی بەم شـێوەیە: »ناوبراو بـە ئاگاداربوونی 
لـە گەڵاڵـەی تـاوان، خانـووی خـۆی هەڵکەوتـوو لـە شـەقامی دتمولدراشتراشـە 
B64ی بێرلیـن لـە ڕۆژی سـێزدە و چـواردەی سـێپتامبری 1992 بـە مەبەسـتی 
خـۆ ئامادەکـردن و پشـوودان لـە ئیختیـاری کەسـانێک داناوە کە لـە بەڕێوەبردنی 
تاوانەکەدا ڕاسـتەوخۆ بەشـدار بوون کە هێندێکیان لە دەرەوەی وڵاتەوە هاتبوون. 
تاوانبـار ڕاحیـل کـە دارابی کلیلی ماڵەکەی بەو دابـوو، تاوانبار ئەمین و تاوانبار 
فـەرەج حەیـدەر لـەو کەسـانە بـوون. لـەو ڕوانگـەوە تاوانبـار دارابـی بەشـێکی 

بەرچـاو لـە گەڵاڵـەی گشـتیی بەڕێـوە چوونـی تاوانەکـەی لە ئەسـتۆ بووە.« 

 لـە تـەواوی مـاوەی دادڕەسـی دا دارابـی ڕەدی ناکاتـەوە کـە ئـەو ماڵـە هیـی 
کـە  ئـەو نەبـووە، بـەڵام هەوڵـی نیشـان دانی بێ تاوانـی خـۆی بـەم شـێوە دەدا 
لـە الپـەڕەی 124ی کتێبەکـەدا هاتـوە: »]...[ مـاڵ و ژیانـی مـن لـە جێگایەکـی 
دیکەیـە، لەگـەڵ دایکـی منداڵەکانـم دەژیـم، ئـەو ماڵـە هیـی مـن نییـە و هەرکەس 
وای گوتـوە ڕاسـت نـاکا، ئیجارەنامەکـەی بەنـاوی منەوەیە، بـەڵام براکەم و چەند 
هاوڕێیەکـی لـەوێ ژیـاون. میکۆنـووس هیـچ پێوەندیـی بـە منـەوە نییـە. من ئەو 
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کات هـەر لێـرە نەبـووم 18ی سـێپتامبر ئـەو هەواڵـەم لـە ویدیـۆ تێکسـت بینی، 
چ پێوەندییەکـی بـە منـەوە هەیـە چ کەسـانێک لـەو خانـووە کەلکیـان وەرگرتـوە 
و لـە ڕووداوی میکۆنـووس دا بەشـدار بـوون، براکـەم سـێ مانـگ لەمـە پێـش 
چۆتـەوە بـۆ ئێـران، دوای ئەو دۆسـتەکانی لـەو ماڵە کەلکیان وەرگرتـوە. من تەنیا 

وەرگرتوە.« کرێکەیـم 

بـە  ئەگـەر سـەرنج بدەینـە بەرگرییەکـەی دارابـی لـە مـەڕ ئـەو ماڵـەوە، زۆر 
ڕوونـی بۆمـان دەردەکـەوێ کە ڕاسـت ناکا، یەکـەم بۆخۆی دەڵـێ ئیجارەنامەکەی 
بـە نـاوی منـە و دووهـەم دەڵـێ مـن تەنیـا کرێکەیـم وەرگرتـوە، هەمـوو کەسـێک 
دەزانـێ بەکرێ گرتـن و بەکرێدانـی خانـوو لـە هەمـوو دنیـا یاسـای تایبـەت بـە 
خـۆی هەیـە، خانـوو بـە هەمـوو کەسـێک بـە کـرێ نـادرێ و ئـەو کەسـەی بـە 
کرێـی دەگـرێ، کۆمەڵێـک ئەرکـی یاسـایی دەکەوێتـە سـەر شـانی؛ لـە پاراسـتنی 
خانووەکـەوە هەتـا ئـەو کەلکـەی لـەو خانـووە وەردەگیـرێ نابـێ بەپێچەوانـەی 
قانـوون و لـە هێندێـک وڵات پێچەوانـەی عـورف و ئاییـن بێ. ئەگەر بە قسـەی 
خـۆی لـە جێگایەکـی دیکـە دەژیـا و ماوەی سـێ مانگ بـووە کە براکـەی چۆتەوە 
ئێـران، بـۆ هەوڵـی نـەداوە ئـەو خانـووە بداتـەوە بـە شـیرکەتەکە و لـە کـۆڵ خـۆی 
بکاتـەوە؟! لـە الی ئێمـە دەکـرێ وڵامەکـەی تەنیـا ئـەوە بـێ کـە ئـەو خانـوە بـە 
مەبەسـتی ڕاپەڕاندنـی کاروبـاری پێوەنـدی دار بە تێرۆرەوە ڕاگیـراوە. دارابی دەڵێ 
بەمـن چـی چ کەسـانێک کەلکیـان لـەو خانـووە وەرگرتـوە. لـە کاتێـک دا نابێ وا 
بـێ و ئەمـە ئاسـایی نییـە و خاوەن مـاڵ دەبـێ بزانـێ خانـوو بـە کێ بە کـرێ دەدا 

و ئـەو کـەس یـا کەسـانە بـۆ چ مەبەسـتێک خانووەکـە بـەکار دێنـن.

دارابـی زۆر هـەوڵ دەدا کـە خـۆی لـەو کەسـانە کـە لـە تێرۆرەکـەدا دەسـتیان 
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نیزیکـەوە  لـە  کـە  دەکاتـەوە  ئـەوە  دووپاتـی  بـەردەوام  و  بـکا  نەنـاس  هەبـووە 
دۆسـتایەتیی لەگـەڵ هیـچ کامیـان نەبـووە و تەنانـەت نایان ناسـێ. بـەڵام هـەر 
گێڕانەوەکانـی خـۆی لـە کتێبـی نەقاشـیی قاوەخانـەدا هەتـا ڕادەیەکـی بەرچـاو 
لەگـەڵ  هاوکاریشـی  بەڵکـوو  ناسـیونی  نـەک  کـە  ڕاسـتییەیە  ئـەو  سـەلمێنەری 
کـردوون. لـە الپـەڕەی 134ی کتێبـی نەقاشـیی قاوەخانـەدا دەڵـێ: »مـن بۆخـۆم 
تاوانبـار ڕاحیـل لـە نیزیکەوە ناناسـم. بـەڵام دەزانـم لەگەڵ برایەکم بەناوی قاسـم 
هەتـا نیزیـک بەهـاری سـاڵی 1992 پێکـەوە دەژیـان و دوایی براکەم ڕۆیشـتەوە 
بـۆ ئێـران و ئـەوەش هیـچ پێوەندییەکـی بـە منـەوە نییـە. مـن تاوانبـار ڕاحیـل 
تەنیـا لـە ڕێـگای هاتوچۆیـی مزگەوتـەوە دەناسـم، بـەڵام ئـەو دۆسـتی مـن نەبووە 

و نییـە.«

 ئەگـەر هـەر تەنیـا سـەرنج بدەینـە ئەوەنـدە قسـەی دارابـی کـە لەسـەر ڕاحیل 
بەقسـەی دارابـی ئـەو کەسـە ماوەیـەک  دەڵـێ دەزانیـن کـە ڕاسـت نـاکا، هـەر 
لەگـەڵ براکـەی ژیـاوە، ئـەم جۆرە پێکـەوە ژیانە ئەویـش لەالیەن دوو کەسـەوە کە 
هـاو زمـان و هاوکولتـوور نیـن؛ دژوار دەنوێنێ. ئـەم هاوپێوەندییـە ناتوانێ تەنیا 
پێوەندییەکـی کاری بـێ و زیاتـر نیشـان دەدا کـە بیروبۆچـوون و شـێوە ڕوانینـی 
ئایینیـی هاوشـێوەیان پـردی نیزیک بوونەوەیـان بـووە. سـەرەڕای ئـەوەش چـۆن 
دەکرێ کەسێک کە لەگەڵ براکەی ژیابێ و تەنانەت ماڵەکەش بەناوی دارابییەوە 
بـێ و نەش زانـێ کێیـە لەگـەڵ براکـەی و لـە خانووەکـەی ئـەودا دەژیـی!!! بێجگـە 
لەوانـە لـە وڵاتێکـی ڕۆژاواییـدا برایەکی موسـوڵمان کـە هاتوچۆی مزگـەوت دەکا 

ناتوانـێ پـاش ماوەیـەک نەناسـیاو بمێنێتەوە. 
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بـۆ سـەلماندنی ئەو قسـەیە کە دارابی لە چوارچێوەی ئـەو ئیدۆلۆژییەدا کاری 
بـۆ کۆمـاری ئیسـالمی کـردوە خـۆی لـە الپـەڕەی 137ی کتێبەکەیدا دەڵـێ: »هەر 
وەکـی پێشـتر باسـم کـردوە ئەندامـی چاالکـی یەکیەتیـی ئەنجومەنـی ئیسـالمیی 
خوێنـدکاران بـووم و ئـەوە شـتێکی شـاراوە نەبـووە، یەکیەتییەکـە تەشـکیالتێک 
بـوو کـە پۆلیـس چاودێریـی کار و کردەوەکانـی دەکرد. لەو بەڵگەیـەدا یەکەم دەڵێن 
مـن ئەندامـی ئـەو یەکیەتییـەم و لـە دواییـدا دەنووسـن کە ئـەو یەکیەتییە شـوێنی 
کۆبوونـەوەی ئێرانییەکانـی الیەنگـری ڕێژیمـی ئێران لە ئورووپایـە. ئەو یەکیەتییە 
لـە ڕوانگـەی ئیدۆلۆژیکـەوە پاراسـتنی ئامانجەکانـی کۆمـاری ئیسـالمییە.« لـە 
وڵامـی ئـەوەدا دارابـی دەڵـێ: »بەڵـێ! مـن تێ ناگـەم ئیشـکالی ئـەوە لـە کوێ دایـە 
کـە کۆمەڵێـک خوێنـدکاری نیشـتمان پەروەر، پشـتیوانی لـە وڵات و دەوڵـەت و 
ئینقالبـی خۆیـان بکـەن؟ چۆنـە ئەو هەموو گـرووپ و ڕێکخـراوی جۆراوجۆر لە 
ئورووپـا بـە تایبەتـی لـە ئاڵمان بە دژی ئێـران چاالکییان هەیە عەیـب و ئیرادیان 
نییـە؟ بـەڵام چەنـد خوێنـدکار لـە دەوری یەکتـر کـۆ بوونەتـەوە و پشـتیوانی لـە 

ئامانجەکانـی ئینقـالب و نیـزام دەکـەن لێیـان بۆتە شـتێکی سـەیر.« 

لـە وڵامـی دارابـی پێویسـتە بگوتـری جیاوازیـی گرووپەکـەی دارابـی لەگـەڵ 
ئۆپۆزیسـیۆن ئەوەیـە کـە ئـەو ڕێکخراوانەی دارابی بە دژەشۆڕشـیان دەزانێ قەت 
بـۆ مەرامـە سیاسـییەکانی خۆیان تێـرۆری نەیارەکانیان نەکردۆتـە ئامانج.  ئەوان 
لـە کەش وهـەوای ئـازادی وڵاتانـی ئورووپایـی هەوڵیـان نـەداوە بـۆ گەیشـتن بـە 
ئامانجـە سیاسـییەکانی خۆیـان لـە توندوتیـژی بەرامبـەر بـە نەیارەکانـی خۆیـان 
کەلـک وەربگـرن و لـەو ڕێگایـەوە دەسـەڵاتی بەڕێوەبەریـی وڵات بـە دەسـتەوە 
بگـرن، بـەڵام دارابـی دەبـێ ئەوندە بزانێ ئـەو نیزامە و دەوڵـەت و ئینقالبەی ئەو 
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پشـتیوانی لێ دەکا لەسـەرەتای بە دەسـەڵات گەیشـتنییەوە تێرۆر و لە نێو بردنی 
جیابیرانی خۆی و تێرۆر و پەروەردەکردنی تێرۆریزم وەک سـتراتێژیی پاراسـتنی 
دەسـەڵات داری چـاوی لـێ کـراوە. هـەر بۆیـە بـۆ بەڕێوەبردنـی ئـەو سـتراتێژییە 
گوێـی بـە یاسـا و ڕێسـاکانی نێودەوڵەتیش نـەداوە و ماشـێنی تێرۆرەکەی هەموو 
سـنوورە نێودەوڵەتییەکانـی بەزانـدوە؛ هـەر بۆیـە پۆلیـس و دەزگای ئەمنیـی هـەر 
وڵاتێـک بـە چـاوی ئەمنیەتییـەوە دەڕواننـە هـەر جـۆرە کۆبوونـەوە و لێک ئاڵانـی 

الیەنگرانـی کۆماری ئیسـالمی.





125

سەربەخۆیی دادگای میکۆنووس و میدیای 
کۆماری ئیسلامی

دارابـی لـەو کتێبـەدا هـەر وەکی پێشـتر باسـمان کـرد زۆر باس لـەوە دەکا کە 
دادگا کەوتۆتـە ژێـر کاریگەریـی دژبەرانـی کۆمـاری ئیسـالمی و پێـی وایـە دادگا 
سـەربەخۆیی خـۆی نەپاراسـتوە، بەڵکـوو هەمـوو هەوڵـی دادگا ئـەوە بـووە کـە 
دارابـی مەحکـووم بکـرێ و لـە ڕێـگای دارابییـەوە کۆمـاری ئیسـالمی تاوانبـار 
بکـرێ. لـە الپـەرەی 140ی کتێبـی نەقاشـیی قاوەخانـەدا بـۆ دیفـاع لـە خـۆی 
دەڵـێ: »]...[ لـە ئێـران و جیهـان دا بـە میلیـون ئێرانـی وەزارەتـی و ئیتالعاتیـن! 
تەواوی بەڵگە و ئەدلەکانی دەزگای ئیتالعاتی و قەزایی ئاڵمان لەژێر کاریگەریی 
لـە   .»]...[ بـوو  ئیسـالمیدا  کۆمـاری  دژبـەری  گرووپـی  تاقـم و  پڕوپاگەنـدەی 
الپـەڕەی 160دا هـەر لەسـەر ئـەو بابەتـە دەدوێ و دەڵێ: »]...[ بۆ کەسـانێک کە 
ڕقیـان لـە کۆماری ئیسـالمی بوو چ شـتێک لەوە باشـتر کە یەکێـک لە الیەنگران 
و هەوادارانـی ئینقـالب و ئەویندارانـی ئیمـام کەوتۆتـە بەر تیغی جەفا و، ئێسـتا 
بـۆ پاکانـە حیسـاب دەبـێ ئەو هەلـە بقۆزنـەوە. هـۆکاری سـەرەکیی دوژمنایەتیی 
ئـەو گرووپانـە لەگـەڵ مـن، وەفـاداری بـە ئێـران بـوو ]...[«. ئـەو لـە درێـژەدا و 
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لـە الپـەرەی 162دا دەڵـێ: »]...[ ئۆپۆزیسـیون لـە یەکـەم ڕۆژی دوای ڕووداوی 
میکۆنـووس ماشـێنی خراب کاریـی خـۆی وەگـەڕ خسـتبوو و خۆپیشـان دان و 
گردبوونـەوەی جۆراوجۆریـان بەرێـوە دەبـرد بۆ ئـەوەی کاریگەرییان هەبێ لەسـەر 
ڕەوتـی دادگا ]...[«. لـە الپـەرەی 163دا دارابی ئاماژە بـەوە دەکاتەوە کە حوکمی 
دادگا لەژێـر هەژموونیـی دژبەرانـی کۆمـاری ئیسـالمی دا دراوە و دەڵـێ: »]...[ 
دیتمان لە کۆتاییدا ئەوان سـەرکەوتن و بە هات و هاوار و جەوسـازی توانییان 
کاریگەرییـان هەبـێ لەسـەر ڕەوتـی دادگا و پێـی ئێرانیـش بکێشـنە دادگا ]...[«

ئـەو چەنـد نموونـەی سـەرەوە لـە قسـەکانی دارابـی لـە بـارەی ئۆپۆزیسـیۆنی 
کۆمـاری ئیسـالمی دەکـرێ ئـەم خوێندنەوەیـەی بـۆ بکـرێ کـە دارابـی خۆیشـی 
بـە  ئێـران  دەرەوەی  لـە  ئیسـالمی  کۆمـاری  ئۆپۆزیسـیۆنی  کاریگەریـی  دەزانـێ 
ڕادەی زانیارییەکانـی دەزگای ئەمنـی و لێکۆڵینـەوە و پۆلیسـی ئاڵمـان و وڵاتانـی 
ڕۆژئاوایـی کاریگەرییـان لەسـەر ڕەوتـی دادگا نەبـووە. دووهـەم، دارابـی بۆیـە 
کۆمـاری  پێگـەی  وابـوو  پێـی  تووڕەیـە چونکـە  ئۆپۆزیسـیون  کارەکانـی  بـە  وا 
ئیسـالمی ئەونـدە بەهێـزە کـە ئـەو تێـرۆرەش بـە چارەنووسـی تێرۆرەکانـی دیکـە 
کـە تێرۆریسـتەکانی کۆمـاری ئیسـالمی لەسـەر خاکـی ئورووپا ئەنجامیـان داوە، 
دەچـێ. بـەڵام دەبینـێ لـە لێکدانەوەکـەی دا بـە هەڵـە چـووە، چونکـە پۆلیـس و 
دەزگای قەزایـی ئاڵمـان هـەم خێـرا وەخـۆ کەوتن و هەم هەتـا ڕادەیەکی زۆر کە لە 
مێـژووی النی کـەم ئەو سـەدەیەدا نموونەی نەبووە، سـەربەخۆیی خۆیان پاراسـت 
و نەچوونە ژێر کاریگەریی سات وسـەودای سیاسـی و ئابووریی دەوڵەتی ئاڵمان 
و ئێـران. سـێهەم دارابـی بـە کردەوە لـە ڕەوتی کاری دادگا و لە زیندان دا هەسـتی 
پـێ کردبـوو کـە کۆماری ئیسـالمی نەک بۆ دارابی و بۆ باقیی تێرۆریسـتەکانیش 
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هیچـی پـێ ناکـرێ، تەنانـەت زیاتـر لـە هەوڵـی ئەوەدایە لـە هیچ کـوێ ناوێک لە 
کۆمـاری ئیسـالمی نەبـردرێ. چـوارەم، بـۆ مەگـەر دیفـاع و بەرگـری لـە خۆکردن 
هـەر بـۆ دارابـی و هاوبیرەکانـی دروسـت و قانوونییـە؟ بۆچـی بۆ ئۆپۆزیسـیۆنی 
کۆمـاری ئیسـالمی و بنەماڵـەی قوربانییـەکان لـە جێـی خـۆی دا نییـە کـە دژ بـەو 
هەمـوو کـردەوە ناجوامێرانـە و دژە مرۆییانـەی ڕێژیـم دەرحـەق بـەوان کردوویانە 
ناڕەزایەتـی دەرنەبـڕن و داوای مافـی خۆیـان نەکەن؟ لێرەدا چەندین پرسـیارێک 
ڕوو بـە دارابـی دروسـت دەبـن، چۆنـە وەک بـۆ خۆی دەڵـێ لە ئێـران و جیهان دا 
بـە ئیتالعاتـی کۆمـاری ئیسـالمین، ئـەی  بـە میلیـۆن کـەس وەزارەتـی و سـەر 
چۆنـە لـە نێـوان ئـەو میلیۆنانـەدا قورعـە بـە نـاوی دارابـی دەرچـوو؟ دارابـی 
مەگـەر جیـا لـە تێرۆریسـتێک کـێ بـووە هەتـا ئوپۆزیسـیۆنی کۆمـاری ئیسـالمی 
دوژمنایەتیـی بکـەن و لـەو هەلـە کەلـک وەربگـرن و پاکانـە حیسـابی لەگـەڵ دا 
بکەن؟ لە سیسـتمی کۆماری ئیسـالمی دا پێگەی دارابی و کەسـانی وەک ئەو لە 
کـوێ جـێ دەگـرێ کـە دەست بەسـەرکردنی ناوبـراو ببێتە هـۆی الوازیـی کۆماری 
ئیسـالمی؟ خـۆ کەسـانی وەک دارابـی کـە الیەنگـری قـورس و قایمـی کۆمـاری 
ئیسـالمین لـە وڵاتـی ئاڵمـان زۆر بـوون، بۆچـی ڕاسـت پۆلیسـی ئاڵمـان بەگـژ 
ئـەودا هـات و سەروسـۆراغی کەسـانی دیکـەی نەگـرت؟ وڵامەکـە بـۆ هەمـوو 
بەڵگـەکان دەیان گـوت  پرسـیارانە یـەک وڵامـە و ڕوونـە. چونکـە هەمـوو  ئـەو 
دارابـی لـە پشـت هەمـوو ئامادەکارییەکـی تێـرۆری میکۆنووس دا بـووە. خاڵێکی 
جێـگای سـەرنج کـە پێویسـتە لێـرەدا ئامـاژەی پـێ بکـری ئەوەیـە کـە گەڵالـەی 
تێرۆرەکـە وا داڕێژرابـوو کـە هەمـوو ئەوانـەی لـە تێرۆرەکـە بەشـدار دەبـن خەڵکی 
ئێـران نەبـن، یـا ئەگـەر خەڵکـی ئێرانـن نیشـتەجێی وڵاتانـی ئورووپایـی بـن، بۆ 
ئـەوە لـە هـەر ئیحتمالێـک دا ئەگەر پۆلیسـی ئاڵمان بـە دوای سـەرداوێکەوە بوو، 
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پـێ ئێـران گیـر نەبـێ. هـەر بۆیـە چەنـد ڕۆژ پێـش لـە کـردارە تێرۆریسـتییەکەی 
رێسـتورانی میکۆنـووس هـەر وەک پێشـتر باسـمان کـرد دارابـی حەجمینی نییە 
و بەدایمـە لەنێـوان شـاری هامبـوورگ و بێرلیـن لـە هات وچۆدایـە و دەیـەوێ 
ئـەم شـوێنەونکەیە بیانوویـەک بـێ بـۆوەی بڵـێ ڕۆژی تێرۆرەکـەدا هەر لـە بێرلین 

نەبووە.
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کازمی دارابی و دەزگای ڕاگەیاندنی ئێران

کازم دارابی ڕەخنەی توندی لە ڕۆژنامەکان و دەزگای ڕاگەیاندنی ئێران هەیە 
و پێـی وایـە لـە ڕووداوی تێرۆری میکۆنووس دا غافلگیـر بووبن و هەواڵەکانیان 
زۆر کرچـوکاڵ بـووە. ئـەو دەڵـێ ئەگـەر ئاڵمانییـەک لـە تـاران دەست بەسـەر کرابا 
دەزگای ڕاگەیانـدن و ڕۆژنامەکانـی ئاڵمـان دنیایان لەسـەر سـەری خۆیان دادەنا، 
بـەڵام بـە پێچەوانـەوە ڕۆژنامەکانـی ئێـران زیاتـر سـەیرکەری ڕووداوەکان بـوون. 
ئـەو لـە الپـەڕەی 164ی کتێبەکـەدا دەڵـێ: »ئەگـەر لە ئێـران کەسـێکی ئاڵمانی بە 
تاوانـی کردەوەیەکـی وەک قاچـاغ، یـا دزی گیرابـا، بـە خاترجەمـی میدیاکانـی 
ئاڵمـان کۆڵیـان نـەدەدا و هەمـوو ڕۆژێ شـتیان لەسـەر دەبـوو و خۆپێشـان دان و 
ناڕەزایەتییـان وەڕێ دەخسـت و فشـاریان دێنـا بـۆ دەوڵـەت و دەزگای قەزایـی 
لـە ئێـران ڕۆژنامـەکان  وڵاتەکەیـان کـە پێ وشـوێنی ئـەم کەیسـە کـەون؛ بـەڵام 
سـەیرکەری ڕووداوەکـە و گیرانـی من بوون و بـە بڵاوکردنەوەی هەواڵێکی کورت 

و نـاڕوون قەناعەتیـان دەکـرد ]...[« 
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وەک گوتـرا کازم دارابـی گلەیـی و ڕەخنـەی تـەواوی لـە میدیـای ئێـران هەیە 
لـە شـێوەی خـۆ بـە خاوەن نەکردنـی بابەتەکـە، بـە تایبەتـی کـە ناوبـراو هاووڵاتیی 
ئێرانییـە و چاوەڕوانیـی ئـەوەی بـووە کـە ڕۆژنامـەکان و دەزگای ڕاگەیاندن وایان 
سـەرنج دابـا بـە بابەتەکـە کـە توانیبایـان بیـروڕای گشـتیی ئێـران بجووڵێنـن و 
ئەوانیـش کاریگەرییـان هەبـێ لەسـەر دەزگای حاکمـەی وڵات بـۆ ئـەوەی لـە 

بەرابـەر دەوڵـەت و دەزگای قەزایـی ئاڵمـان هەڵوێسـتی تونـد بگـرن.

دارابـی لـەوەدا حـەق بـە خـۆی دەدا ڕەخنـەی لـە ڕۆژنامەکانـی ئێـران هەبـێ 
چونکـە لـە بەرامبـەر کارێـک دا کە ناوبـراو بۆ خزمەت بـە ئامانجەکانـی کۆماری 
ئیسـالمی کردوویەتـی، دیفـاع کـردن لـە نابـراو و ورووژاندنـی بیـروڕای گشـتی 
بـە مافـی خـۆی دەزانـێ. بـەڵام دارابـی لـە شـتێک دا یـا خـۆی گێـل دەکا یـا 
لێـی نازانـێ، ئەویـش ئەوەیـە کـە وێک چوواندنـی ڕۆژنامەکانـی ئاڵمـان لەگـەڵ 
ڕۆژنامەکانـی ئێـران کارێکـی هەڵەیـە،  چونکە سیسـتمی ئاڵمـان ئەزموونی زیاتر 
لـە چەنـد سـەت سـاڵ دێموکراسـیی هەیـە و ئەگـەر لـە قۆناغێـک لـە مێـژوودا بە 
هۆکاریـك ڕەوتـی دێموکراسـی لـەم وڵاتـە بـە الڕێشـدا چووبـێ، هـەر زوو خەڵکی 
ئاڵمـان هەوڵیـان داوە بیخەنـەوە سـەر ڕێ رەوی ڕاسـتەقینەی خـۆی. هـەر بۆیـە 
دەزگای ڕاگەیانـدن بـە گشـتی وەک یەكێـک لـە ئامرازەکانـی بەڕێوەبردنـی وڵات 
کار دەکا و هـەر کاتێـک بیهـەوێ توانیویەتـی بیروڕایی گشـتی وڵات بە قازانجی 
بەرژەوەندیـی وڵات و خەڵـک بورووژێنـێ. بەڵام لە ئێران بە تایبەت لەسـەردەمی 
کـە  بـووە  ئـەوە  هەوڵیـان  هەمـوو  نیـزام  دەسـەڵات دارانی  ئیسـالمیدا  کۆمـاری 
ڕاگەیانـدن و هەمـوو میدیـاکان تەنیـا لـە خزمـەت بەرژەوەندییەکانی ئـەوان دا بن 
و بـە تـەواوی خراونەتـە ژێـر کونتـرۆڵ و چاودێریـی دەزگاکانی پاراسـتنی نیزام. 
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دارابـی ئەگـەر ئـەو کاتیـش بـە هـۆی غـرووری گەنجیەتـی هەسـتی بـەو ڕاسـتییە 
کـە لـە ئێـران دەژی و تەمەنێکـی تێ پەڕانـدوە و ڕاسـتییەکانی  نەکردبـێ ئێسـتا 
نێـو کۆمەڵـگای ئێرانـی لـە نزیکـەوە هەسـت پـێ کـردوە، دەبـێ ئـەوە بزانـێ کـە 
تێرۆریـزم  پەروەردەکردنـی  و  تێـرۆر  ڕێـکاری  لەگـەڵ  ئێـران  بیـروڕای گشـتیی 
نیـن و نەبـوون، هـەر بۆیـە ئـەو کاتیـش کـە تەنانـەت فـەزای سیاسـیی نێوخۆی 
ئێـران وەک ئێسـتاش نەبـوو؛ دەسـەڵات دارانی تـاران ترسـیان هەبوو بە ئاشـکرا 
ڕابگەیەنـن کـە کەسـێکی ئێرانـی لەگـەڵ چەنـد کەسـی لوبنانـی بـە هـۆی تێرۆری 
سـێ لـە ڕێبەرانـی حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتان و کەسـێکی دیکـەی دۆسـتی 
کـوردان کـە دژبـەری ڕێژیـم بوون، لـە الیەن پۆلیـس و دەزگای قەزایـی ئاڵمانەوە 
گیـراون و خەریکـە دەسـتی دەوڵەتیـش ڕوو دەبـێ لـە دەسـت تێـدا هەبوونـی لەو 
تێـرۆرەدا. دارابـی دەبـێ ئـەو ڕاسـتییە بزانـی لـە ئاڵمـان  لەسـەر دەسـتی خەڵـک 
حکوومـەت پێـک دێ و حکوومـەت و دەزگای بەڕێوەبەریـی وڵات لـە بەرامبـەر 
دەسـەڵاتێک  هیـچ  و  بەرپرسـیارە  خەڵـک دا  بەرژەوەندیـی  و  گشـتی  بیـروڕای 
ناتوانـێ خـۆی لـە دەنگـی خەڵـک بێ نیـاز ببینێ، بـەڵام لـە ئێرانی ژێر دەسـەڵاتی 
کۆمـاری ئیسـالمی دا ئـەوی حیسـابی بۆ نەکـرێ دەنگی خەڵکە، چونکە کەسـێک 
لەسـەرەوەی هەمـوو قانوونەکانـە کـە خـۆی بـە نوێنـەری ئیمامـی زەمـان و لـە 
ڕێـگای ئەویشـەوە بـە نوێنـەری خـوا دەزانـی لەسـەر زەوی. ئـەوە معادلەیەکـی 
ڕوونـە و خەڵـک لـەو هاوکێشـەیەدا جێـگای نییـە، بۆیـە بیروڕاشـیان ناتوانـێ 

کاریگەریـی هەبـێ لەسـەر بڕیـار و قانوونەکانـی نیـزام.
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هـەر لـەم بـارەوە پەرویـز دەسـتماڵچی لـە کتێبـی »تێـرۆر بـە نـاوی خـودا«دا 
دەنووسـێ: »]...[ دەسـەڵاتدارانی تـاران بـە پشت بەسـتن بـە تەجروبـەی خۆیان، 
دوای تێرۆری بێرلین سـەرەتا بە خوێن سـاردی و خۆشـلوێ نەکردن بێ دەنگییان 
هەڵ بـژارد. هەواڵـی تێـرۆری بێڕلیـن بـە چەشـنێک لـە دەزگاکانـی ڕاگەیاندنـی 
کۆمـاری ئیسـالمی دا بـڵاو بـۆوە کـە گۆیـا وەک هەمـوو جـارێ گرووپە نەیـارەکان 
لەگـەڵ یەکتـر پاکانـە حیسـابیان کـردوە، یـا دەسـتی ڕێکخراوەکانـی سـیخوڕی 
ڕۆژئاوایـی تێ دایـە کـە دەیانـەوی ڕوخسـاری کۆمـاری ئیسـالمی لـە بەرچـاوی 

کۆمەڵـگای جیهانـی دزێـو بکەن.« 

وەزارەتـی  ئەندامـی  وەک  ناوبـراو  ئاشـکرابوونی  و  دارابـی  گیرانـی  دوای 
ئیتالعاتی کۆماری ئیسـالمی، یەکەم نیشـانەکانی دەسـت تێدا هەبوونی کۆماری 
ئیسـالمی لـە تێـرۆری بێرلیـن بـۆ پۆلیـس و دەزگای لێکۆڵینـەوەی قەزایی ئاڵمان 
بۆیـە لـە یەکـەم دژکـردەوەدا کۆمـاری ئیسـالمی ڕاگەیانـد هـەر  دەرکـەوت. هـەر 
لـەو  جـۆرە دەسـت تێدابوونـی دەزگاکانـی پێوەنـدی دار بـە کۆمـاری ئیسـالمی 
تێـرۆرە ڕەت دەکرێتـەوە و ئـەوە تەنیـا پڕووپاگاندای گرووپ و دەسـتەکانی سـەر 

بـە زانیونیـزم و ئیمپریالیزمـە بـۆ بەدناوکردنـی نیزامـی کۆمـاری ئیسـالمی.

بەڵگەنامـەی نهێنیـی ژمـارە )81155( کـە لـە گۆڤـاری »فۆکـوس«دا چـاپ 
و بـڵاو بـۆوە، بـاس لـەوە دەکا کـە »بەپێـی ڕاپۆرتێکـی نهێنـی، دەسـەڵات دارانی 

ئێـران دەسـتیان هەیـە لـە تێـرۆری میکۆنـووس دا«.

دوای بڵاوبوونـەوەی ئـەم ڕاپۆرتـە باڵوێزخانـەی ئێـران لـە ئاڵمـان سـکاڵای 
لەسـەر گۆڤـاری فۆکـوس لـە دادگا تۆمـار کـرد و بـە بیانـووی ئـەوەی گوایـە ئـەم 
ڕۆژنامەیـە بوختانـی بـە ئێـران کـردوە و دەنگـۆ و درۆی بـڵاو کردۆتـەوە، داوای 
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سـێ سـەت هـەزار مارکـی قەرەبوو کـرد. لـە دادگا پارێزەرەکانی گۆڤـاری فۆکوس 
بە خسـتنە ڕووی کۆپی ئەسـڵ لە بەڵگەنامە نهێنییەکە قسـەکانی خۆیان سـەلماند 
کەی دۆڕانـد و ئـەوەش بـوو بـە بەڵگەیەکی گرینگ  و باڵوێزخانـەی ئێـران سـکاڵا
بـۆ سـەلماندنی ئـەوە کـە ئێـران بڕیـاردەری ئەسـڵیی تێـرۆری میکۆنـووس بـووە 
و لـە دادگای میکۆنـووس وەک یەکێـک لـە بەڵگـەکان دادگا پشـتی پـێ بەسـتوە.
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کۆماری ئیسلامی و دادگای میکۆنووس

کۆمـاری ئیسـالمی هـەر لەسـەرەتاوە دەی هەویسـت پێـش بـە وەگـەڕ کەوتنی 
بەڕێوەچوونەکەشـی دا  ئەگـەری  لـە  النی کـەم  یـان  بگـرێ،  میکۆنـووس  دادگای 
ناوێـک لـە کۆمـاری ئیسـالمی نەبـردرێ. دارابـی لـە الپـەڕەی 301ی کتێبـی 
نەقاشـی قاوەخانـەدا دەڵـێ: »دوای تێپەڕبوونی سـێ سـاڵ و بیسـتنی شـایەدیی 
شـایەدەکان هیـچ نەمابـۆوە بـۆ هەڵوێسـتە لەسـەر کردن، هـەر بۆیـە دادگا بڕیاری 
کۆتایـی هێنـان بـە کارەکانـی دا و، مـاوەی یـەک حەوتـوو مۆڵـەت بە دادئەسـتێن 
بـەوە خۆشـحاڵ  درا بـۆ ئـەوەی ئیقامـەی دەعـوا پێشـکەش بکاتـەوە. مـن زۆر 
لـە حەوتـووی داهاتـوودا  بـەڵام  لـەو وەزعـە ناڕوونـە ڕزگارم دەبـێ،  بـووم کـە 
بەپێچەوانـەی چاوەڕوانیـی مـن، الپـەڕە هەڵگـەڕاوە و لـە کاتـی دەسـت پێ کردنی 
دادگادا سـەرۆکی دادگا، نامـەی ئیشـمیت باوێـر، وەزیـری ڕاوێـژکاری »هلموت 
کهـل صـدر اعظـم آلمـان«ی هێنـا و نێوەرۆکـی نامەکـە خوێنـدراوە کـە باسـی 
لـەوە دەکـرد؛ باڵوێـزی ئێـران لـە ئاڵمـان ئاغـای مووسـەوییان ڕای گەیانـدوە دوو 
شـایەدی ئێرانـی بـە ناوەکانـی »ابراهیـم نـورآرا« و »بهـرام برنجیـان« ئامـادەن 
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بچنـە باڵوێزخانـەی ئاڵمـان لـە تـاران شـەهادەت بـدەن. بـە بیسـتنی ئـەو هەواڵە 
بەتـەواوی سـەرم سـووڕ مـا، وا تێـک چووبـووم هـەر سـەیر. هەتـا سـەعاتێک 
لەمـەو بـەر خـۆم لـە یەک هەنگاویـی دەرچوون لـە جەهەنەمی دادگا دەدی ئێسـتا 
بـۆ جارێکـی دیکـە تـووڕ هەڵ درامـەوە بـۆ بنەبانـی جەهەنـەم. وای خوایـە ئەمـە 

ئیتـر چ بەڵایەکـە.«

لـەم بەشـەدا کـە باس کـرا، دوو نیگەرانی دەردەکـەوێ. یەکەمیـان نیگەرانیی 
دارابییـە، ترسـی دارابـی لـە درێژبوونەوەی مـاوەی دادگاکە نەبوو بەڵکوو ترسـی 
ئـەوەی ڕێ نیشـتبوو کـە شـایەدیی ئـەو دوو کەسـە لەبـەر ئـەوەی کە ناویشـیان لە 
خانووەکـەی دارابـی دا هاتبـوو بتوانـێ کاریگـەر بـێ لەسـەر بڕیـاری دادگا. هـەر 
بۆیـە کۆمـاری ئیسـالمی ڕێگـری لـە چوونـەوەی ئـەم دوو کەسـە بـۆ ئاڵمـان کرد، 
چونکـە ئەگـەری ئـەوە هەبـوو لـە شـایەدەوە ببنـە تاوانبـار. بـەڵام لـە قسـەکانی 
دارابـی و یوسـف ئەمیـن دیـار بـوو ئـەو دوو کەسـە ئاگایان لـە تێرۆرەکـە بووبێ. 
تەنانـەت کاتێـک مەسـەلەی شـایەدیی ئـەو دوو کەسـە لـە دادگادا بـاس دەکـرێ، 
دادئەسـتێن پێـی وایـە ئـەوە چیرۆکێکـی دەسـت کردە و لـە الیـەن حکوومەتـی 
نـاکا.  ڕووداوەکـە  ڕاسـتیی  بـە  یارمەتییـەک  هیـچ  و،  هەڵ بەسـتراوە  ئێرانـەوە 
سـەرەڕای ئـەوەش لەسـەر ئـەو بڕوایـە بـوو شـایەدییەکەیان بـە ڕادەیـەک ئاڵـۆزە 
کـە پێویسـتە لێـرە بـن و، دادوەری لێکۆڵینـەوە بتوانـێ لەسـەر درۆ و ڕاسـتیی 
قسـەکانیان بڕیـار بـدا. دووەم ئـەوەی کـە کۆماری ئیسـالمی هەمـوو حەولی ئەوە 
بـوو نـاوی وەک الیەنـی بەشـدار لـەم کـردەوە تێرۆریسـتییەدا نەیـە، بۆیـەش بـە 
هێنانـی ئـەم جـۆرە شـایەدانە بەدوای کوشـتنی کاتـەوە بوو و، دەی هەویسـت لەم 
نێوانـەدا بـە شـێوەیەک دوڵەتـی ئاڵمـان ڕازی بـکا حوکمەکـەی بـە جۆرێک بێ کە 
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لـە قازانجـی کۆمـاری ئیسـالمی دا بـێ. لەگـەڵ ئەوەشـدا دادگا ئیـزن دەدا چـوار 
پارێـزەری تاوانبـاران دارابـی، ئەمیـن، عەیـاد و عەتریـس وەک یـەک تیـم بچـن 
بـۆ گوێ ڕاگرتـن لـە قسـەکانی ئـەو دوو کەسـە. دارابـی کـە لـە هەموو ئـەو کتێبەدا 
بـاس لـەوە دەکا کـە دادگا الیەنگری لـە دژبەرانی کۆماری ئیسـالمی کردوە، بەڵام 
لێـرەدا دەبینیـن هـەر بە قسـەی دارابـی، دادگای ئاڵمـان ڕاگەیاندنـی حوکمەکەی 
ڕادەگـرێ بـۆ دوای بیسـتنی شـەهادەتی ئـەو کەسـانە. دەڵـێ: »تیمێکـی پارێـزەر 
ڕەوانـەی ئێـران کـران و دادگا هەتـا هاتنـەوەی ئـەوان چـاوەڕوان مایـەوە.« هـەر 

ئـەوە نیشـانەیەکە لـە دادپەروەریـی دادگای میکۆنـووس.
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کۆماری ئیسلامی و هەوڵی سات وسەودا

بـەڵام بێجگـە لـەو بابەتـەی سـەرەوە دارابـی بـاس لـە گلەییـەک دەکا کـە لـە 
لـە  بـاس  ئەویـش  خـۆی،  بارودۆخـی  لەسـەر  کـردوە  نێوخۆییەکانـی  ڕۆژنامـە 
کەسـێکی ئاڵمانییـە بـە نـاوی »هلمـوت شـیمکوس« کـە بـە تاوانـی جاسووسـی 
مـاوەی نزیـک بـە پێنـج سـاڵ بـوو لە ئێـران دەست بەسـەر کرابـوو. دارابـی ئەوە 
ئاشـکرا دەکا کـە لـە نێـوان ئاڵمـان و ئێـران پێک هاتـن کـراوە بـەو مەرجـە ئێران 
ئـەو کەسـە ئـازاد بـکا ئاڵمانیـش دارابـی ئـازاد دەکا و بـە قسـەی دارابـی ئێـران 
بەڵێنەکـەی خـۆی بەجـێ هێنـا، بـەڵام ئاڵمانییـەکان بەڵێنەکەیـان شـکاندوە و لەو 
بارەوە ڕاست نەبوون و ئەویان ئازاد نەکردوە. دارابی لەوە تووڕەیە و ئازادکردنی 
ئـەو کەسـە لـە الیـەن ئێرانـەوە بـە کارێکـی دروسـت نازانـێ، چونکـە ئـەو کەسـە 
دەسـتی بـە خوێنـی خەڵکـی ئێـران سـوور بـووە. لـە الپـەڕەی 176ی کتێبەکـەدا، 
دارابـی ئـاوا باسـی ئـەو بابەتـە دەکا: »کاتێـک مـن دەست بەسـەر کـرام، بابەتـی 
ئـەو هێشـتا لـە چاپەمەنـی و فـەزای سیاسـیی ئاڵمـان دا بەربـاس بـوو. گوایـە 
ئاڵمـان ئـەو بارمتـە گرتنـەی پێخـۆش بوو، لە یەکێـک لە دیـدارە دیپلۆماتیکەکان 
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لـە نێـوان ئاڵمـان و ئێـران دا ›اشـمیت باوئـر‹ ئازادکردنـی منی پابەنـدی ئازادیی 
›شـیکموس‹ کـرد بـوو. ئێـران بـۆ پشـتیوانی لـە هاووڵاتیـی خـۆی ئامـادە دەبـێ 
ئـەو مامەڵەیـە بـکا و بەڵێنـی خۆی بەجـێ دێنێ، بەڵام ئاڵمان لەژێـر بەڵێنی خۆی 
دەدا« لێـرەدا دەردەکـەوێ ئێـران چەنـدە بـە دوای ئـازاد کردنـی دارابییـەوە بـووە 
و، هەتـا بڕیـاری کۆتایـی دادگا هەرچـی لـە دەسـتی هاتـوە کردوویەتـی بـۆ ئەوەی 
ڕەوتـی دادگا ڕەواڵـی ئاسـایی خـۆی نەبـڕێ. دارابـی لەوە پێشـتر و لـە دواییش دا 
هـەر هـەوڵ دەدا بیسـەلمێنێ کـە خـۆی بێ تاوانـە و کۆمـاری ئیسـالمیش بە هیچ 
جۆرێـک ئـاگای لـە تێـرۆری میکۆنـووس نییـە. ئەگـەر ئـەو قسـەیە ڕاسـتە، بـۆ 
ئێـران ئامادەیـە ئـەو مامەڵـە بـکا و بـە قسـەی دارابـی، کەسـێک ئـازاد بـکا کـە 
دەسـتی بـە خوێنـی خەڵکـی ئێـران سـوور بـووە؟ ئازادکردنـی کەسـی ئـاوا دەبـێ 
لـە بەرامبـەر چـی دا بـێ، واتـا ئاڵمـان دەبـێ چ کارێکـی گرینـگ بـۆ ئێـران بـکا 
کـە قەرەبووەکـەی ئازادکردنـی ئـەو کابرایـە بـێ؟ ئێـران ئەگـەر خـۆی داڕێـژەر و 
بەڕێوەبـەری تێـرۆری دوکتـور شـەڕەفکەندی و هاوڕێیانـی نەبـووە، بـۆ ئەوەنـدە 
گرینـگ لـە بـواری  کـە ئامادەیـە زیندانییەکـی ئـاوا  نیگەرانـە لـە ڕەوتـی دادگا 

ئەمنیـی وڵاتـەوە لەگـەڵ دارابـی بگۆڕنـەوە؟

 دارابـی هـەر وەکـی گوتـرا لـە تـەواوی ئـەو کتێبـەدا بەبـێ بەڵگـە دەیهـەوێ 
بێ تاوانیـی خـۆی بسـەلمێنێ و، لـە هەندێـک جێـگادا پەنـا دەبـا بۆ ئـەوە کە بۆیە 
تۆمەتـی ئەندامەتیـی وەزارەتـی ئیتالعـات و حیزبوڵـڵای لوبنـای لـێ دەردرێ، بۆ 
ئەوەیـە بتوانـن کۆمـاری ئیسـالمیی پـێ مەحکـووم بکەن. لـەو بارەوە لـە الپەڕەی 
308دا دەڵـێ: »]...[ ئەوانـە لەسـەر مـن هەندێـک گومانیـان هەیـە لـە حاڵێک دا 
مـن ناناسـن و ئیمکانـی نییـە سـەبارەت بـە کـردارم زانیارییـان هەبـێ، بـەڵام 
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ئـەوە  کاتێـک مـن تاوانبـار دەکـەن، حکوومەتـی ئێرانیـش تاوانبـار دەکـەن.« 
جۆرەێـک دان پێ دانانـە بـە ئەندامەتـی لـە وەزارەتـی ئیتالعـات، پرسـیار ئەوەیـە 
بـۆ زیـاد لـەو هەمـووە ئێرانییـەی کە لـە ئاڵمـان و ئورووپا نیشـتەجێن، دادگایەک 
بـە  ڕێـک  تێـرۆری میکۆنـووس پێک هاتـوە؛  ڕاسـتیی  بـۆ ڕوونکردنـەوەی  کـە 
دارابییـەوە دەنووسـێ؟ کەسـایەتیی دارابـی لـە چ ئاسـتێک دا بـووە کـە بتوانـرێ 
کۆمـاری ئیسـالمی پـێ تاوانبـار بکـرێ و، لـە الیەکـی دیکـەوە بـۆ پێـش تێرۆری 
میکۆنـووس دەزگای قەزایـی ئاڵمـان لـە هەوڵی ئـەوەدا نەبووە کۆماری ئیسـالمی 
مەحکـووم بـکا یـا دارابـی دەست بەسـەر بـکا؟ وڵامەکـەی ڕوونە ئەویـش ئەوەیە 
کـە تێرۆرێـک لەسـەر خاکـی ئاڵمـان ڕووی داوە و، ئەوانـەی تێـرۆر کـراون جگە 
لـە کۆماری ئیسـالمی الیەنـی دیکە دوژمنیایەتی نەکـردوون و ڕابردووی کۆماری 
ئیسـالمیش، سـەلمێنەری ئەو ڕاستیەیە و لە الیەکی دیکەوە بەڵگەکانی بەردەستی 
ئـەو  ڕابـردووی دارابـی؛ تەواوکـەری  دادگا و دان پێ دانانـی یوسـف ئەمیـن و 
حەقیقەتـە بـوون کـە تێرۆرەکە کاری دەسـەڵاتدارانی کۆماری ئیسـالمییە و دارابی 

یەکێـک لـە ئەندامـە چاالکەکانـی ئـەو تیمـە تێـرۆرە بووە.
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ئاڵۆزیی پەروەندەی میکۆنووس

پەروەنـدەی تێـرۆری ڕێسـتوورانی میکۆنـووس چەندیـن الیەنـی سیاسـی و 
ئەمنـی و ئابـووری لەخـۆ گرتبـوو. پێوەندییـە سیاسـی و ئابوورییەکانـی لەگـەڵ 
ئێران لە الیەک و سـەربەخۆیی دەزگای دادی ئاڵمان، لە الیەکی دیکەوە دەوڵەتی 
ئـەم وڵاتـەی خسـتبوە نێـوان ملمالنێیەکـی زۆرەوە. جێ بەجێ بوونـی کردارێکـی 
ڕووداوە  ئـەم  بەربـڵاوی  دەنگ دانـەوەی  و  ئاڵمـان  لەسـەر خاکـی  تێرۆریسـتی 
لـە بیـروڕای گشـتی دا، فشـارێک بـوو لەسـەر دەوڵەتـی ئاڵمـان کـە سـەربەخۆیی 
دەزگای قەزایـی نەخاتـە ژێـر فشـارێکی ئەوتـۆ کە ببێتـە هۆکار بـۆ بەالڕێدا بردنی 
ئاکامـی دادوەری لـە دادگای بێرلیـن. لـە الیەکـی دیکەشـەوە ئێرانـی بوونی تێرۆر 
کـراوەکان و لوبنانـی و ئێرانـی بوونـی تیمی تێرۆر و، ئـەوەی بکوژ و کوژراوەکان 
قـەت یەکتریـان نەناسـیوە و هیـچ کێشـەیەکی تایبەتییـان لەگـەڵ یـەک نەبـووە. 
لەگـەڵ ئـەوەدا کەمتـر خەمیـی پۆلیسـی ئاڵمـان لـە پاراسـتنی هەیئەتـی حیزبـی 
دێموکراتـی کوردسـتان کـە میوانـی کۆنگرەی جیهانیی سۆسـیال ئینتێرناسـیۆنال 
کۆمـاری  ئیتالعاتـی  وەزیـری  هات وچۆیەکانـی  هەروەهـا  بـوون،  بێرلیـن  لـە 
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ئیسـالمی بـۆ ئاڵمـان و داواکاریـی ناوبـراو بـۆ ڕاگرتنـی ڕەوتـی دادگا و بوونـی 
زۆری الیـەن و بەڵگـەی دیکـە هەتـا ڕادەیەکـی زۆر ڕەوتـی دادگای میکۆنووسـی 

تووشـی ئاڵـۆزی کردبـوو.

ئاڵۆزیـی پەروەنـدەی میکۆنـووس لـە بـواری سیاسـی و ئەمنییـەوە وای کـرد 
کـە پێـی هێندێـک لە کاربەدەسـتانی بـەرزی دەوڵەتی ئاڵمـان بـۆ دادگا بکرێتەوە. 
یەکێـک لـەو کەسـانە ئیشـمیت باوێـر بـوو.  هەروەکـی پێش تریـش باسـمان لـە 
ڕۆڵـی ناوبـراو چ لـە دەوڵەتـی ئاڵمـان و چ لـە ڕەوتـی دادگای میکۆنـووس دا 
کـردوە، لێـرەدا بـە کورتیـش بووبـێ باسـێکی تـری لەسـەر دەکەیـن هەتـا زیاتـر 
ڕوون بێتـەوە کـە کۆمـاری ئیسـالمی تاوانبـاری سـەرەکیی ئـەم تێـرۆرە بـووە. 
دوای تێـرۆری میکۆنـووس و دەست بەسـەر کردنـی دارابـی و تاوانبارانـی دیکە، 
عەلـی فەالحیـان وەزیـری ئیتالعاتـی کۆماری ئیسـالمی سـەردانی ئاڵمـان دەکا و 
ئیشـمیت باوێر وەزیری ڕاوێژکار لە دەوڵەتی ئاڵمان دەبینێ و داوای لێ دەکا کە 
هیـچ دادگایـەک لەسـەر تێـرۆری میکۆنـووس پێک نەیە. کاتێک ئیشـمیت باوێر 
لەبەردەمـی دادگادا دەڵـێ: »چەنـد مانـگ پێـش لە ڕوودانی تێـرۆری میکۆنووس 
ئێمـە لەگـەڵ دەوڵەتـی ئێـران ڕێک کەوتوویـن کـە لەسـەر خاکـی ئاڵمـان کـرداری 
تێرۆریسـتی بەڕێـوە نەبـا.« ئـەو قسـە کردنـە لـە دادگادا دەبێتە هـۆی ناڕەزایەتیی 
پارێـزەری بنەماڵـەی شـەڕەفکەندی کـە کەسـێک بەناوی »ئەتوشـیلی« بـوو و، لە 
وڵامـدا دەڵـێ: »بـەو جـۆرە قسـەکردنە، جەنابـت دەتهـەوێ کۆمـاری ئیسـالمیی 
ئێـران بێ تـاوان نیشـان بـدەی.« بە بـڕوای دارابی »ئەتوشـیلی« ئەندامی حیزبی 
ڕەقیبـی ئیشـمیت باوێـر بـووە و لـە ڕێگەی دادگای میکۆنووسـەوە ویسـتوویەتی 
ناوبـراو بشـکێنێ و بـە هاوکاری کـردن لەگەڵ ئێران دا تاوانبـاری بکا. هەر بۆیە 
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دارابـی لـە دادگا خـۆی پـێ ڕاناگیـرێ و هێـرش دەکاتە سـەر »ئەتوشـیلی«.

بـەڵام لـە بـارەی سـەردانی فەالحیان بۆ ئاڵمان هەر خـودی دارابی لە الپەڕەی 
330ی کتێبـی نەقاشـی قاوەخانـە دا بـاس لەو سـەردانە دەکا و بـە هەڵەی دەزانێ 
و لەسـەر ئـەو باوەڕەیـە کـە کاری ئەویـان قورس تـر کـردوە: »ئاغـای فەالحیـان 
بۆیـە هاتبـوە ئاڵمـان هەتـا بڵـێ ئێمـە لـە هیچ شـتێکدا نیـن. فەالحیـان گوتبووی 
ئێـران بـە ناحـەق لـەو ڕووداوەدا تاوانبـار کـراوە، ناوبـراو ویسـتوویەتی ڕەوتـی 
دادگا ڕابوەسـتێ و ڕێگای دروسـت بۆ دۆزینەوەی تاوانبارانی ڕاسـتەقینە بپێوێ 
ئەگەرچـی دیـدار و داواکاریـی ئاغـای فەالحیان کارێکی بە تـەواوی دیپلۆماتیک 
و دروسـت بـوو، بـەڵام دەبـێ بـە ئاسـانی ئـەوە قەبـووڵ بکەیـن کـە ئـەو جـۆرە 
دیدارانـە بـە قازانـج نەبـوون چونکـە نەبوونـە هـۆی باشـتر بوونی دۆخـی من کە 
هیـچ بەڵکـوو ئاڵۆزتریشـیان کرد بە ڕاسـتی مـن لەو دیدارە ناڕەحـەت و نیگەران 
بـووم و، ئاخـری نەمزانـی لـە نێـوان ئـەو دووانـەدا چـی ڕووی دا، ڕۆژنامـەکان 
باسـیان لـەوە دەکـرد کە ئێـران بە دوای مامەڵەدا بووە، ویسـتوویەتی لـە بەرامبەر 
گۆڕینـەوە یـا ڕاگرتنـی دادگا چەنـد ئاڵمانـی دەست بەسـەر کـراو لـە ئێـران ئـازاد 
بـکا. مـن لـەو کاتدا بـاوەڕم بە گۆڕینەوەی خـۆم لەگەڵ چەند تاوانبـاری ئاڵمانی، 
نەبـوو. چونکـە خـۆم بـە تاوانبار نەدەزانی و پێ داگر بووم لەسـەر ئەو مەسـەلەیە، 
ناخـۆش و  زینـدان  ڕادەیـەک هەل ومەرجـی  بـە  بوونـی کات  تێپـەڕ  بـە  بـەڵام 
ناخۆشـتر دەبـوو کـە ڕازی بـووم لـە گـەڵ پیرێژنێک بمگۆڕنـەوە. من لـە الیەکەوە 
گلەییـم هەبـوو لـەوەی کـە دەوڵەتـی ئێـران لـە دیفـاع لـە مـن وەک هاووڵاتییـەک 
کەمتەرخەمـە بـەڵام لـە الیەکـی دیکەشـەوە لـە هەڵس وکەوتـی فەالحیـان نیگـەران 

و ناڕەحـەت بووم.«
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وەک دەبینیـن دارابـی ڕەزایەتیـی لـەو سـەفەرەی فەالحیـان نییـە، چونکـە بـە 
زیانـی تـەواو بـووە و لـە هەمـان کات دا دەڵێ من بە گۆڕینەوە لەگـەڵ زیندانییانی 
ئاڵمانـی لـە ئێـران ڕازی نەبـووم. دارابـی دوای تێـرۆری میکۆنـووس لـە قۆناغی 
یەکـەم دا پێـی وانەبـوو ئاشـکرا و تووشـی زینـدان دەبێ و، لە قۆناغـی دووهەم دا 
کـە کەوتۆتـە زینـدان پێی وا بووە دادگا ناتوانێ بەڵگەی پێویسـت لەسـەر تاوانبار 
بوونـی کـۆ بکاتـەوە. هـەر بۆیـە پێـی وایـە بـە زوویـی ئـازاد دەبـێ جا ئەگـەر وایە 
کۆمـاری ئیسـالمی بـۆ ئـەو مامەڵەیـە لەگـەڵ دەوڵەتـی ئاڵمـان بـکا؟! بـەڵام لـە 
قۆناغـی سـێهەم دا بـۆی ڕوون بۆتـەوە دادگا بەڵگـەی پێویسـتی لەبەردەسـتدایە، 
بۆیـە ئەمجـار هـەروەک خـۆی دەڵـێ ئامادەیـە لەگـەڵ پیرێژنێـک بگۆڕدرێتـەوە. 
نیگەرانیـی دارابـی لـەو سـەفەرە بەجێیە چونکە ئـەو کارە نـەک یارمەتیی نەکردوە 
بەڵکـوو بۆتـە بەڵگەیـەک بـە دژی ناوبـراو و کۆمـاری ئیسـالمی و لـە دادگادا 
بـەکار هاتۆتـەوە، دەنـا دارابـی لـە چەندیـن جێـگای ئەو کتێبـەدا زمانـی ڕەخنە و 
گازنـدەی ڕوو بـە دەسـەڵاتدارانی کۆماری ئیسـالمی کردۆتەوە کە بۆ هێشـتوویانە 
ئـەو پەروەندەیـە بـەو ئاقـارەدا بـڕوا و ئـەو مـاوە درێـژە لـە زینـدان دا بمێنێتەوە؟! 
باسـی  قاوەخانـەدا،  نەقاشـی  340ی  الپـەڕەی  لـە  دارابـی  بـارەوە  لـەو  هـەر 
سـەردانی کۆنسـوولی ئێـران لـە بێرلیـن بـۆ زینـدان دەکا و دەڵـێ ئـەو سـەردانەم 
بۆیـە پێ خـۆش بـوو کـە دەوڵەتەکـەم لێـم دەپرسـێتەوە، بـەڵام هـەر ئـەو سـەردانە 
بـوو بـە بەڵگەیـەک لەسـەر ئـەوە کە گومـان بخەنە سـەرم پێوەندیم بـە دام ودەزگای 
کۆمـاری ئیسـالمییەوە هەبـێ: »بـە کورتی دیداری کۆنسـوول بێ سـوود بوو و، بۆ 
مـن وەک هاووڵاتییەکـی ئێرانـی نەتەنیـا ڕووداوێکـی بـەرەو پێش نەبـوو بەڵکوو 
بـوو بـە هۆکارێـک کـە گومانـی زۆر الی دژبەرانـی کۆمـاری ئیسـالمی دروسـت 
کـرد. لـە الیەکـی دیکـەوە بەرپرسـانی زینـدان کـە دەیانـدی کۆنسـوول سـەردانی 
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کۆنتڕۆڵـی ئەمنیەتـی و سیاسـییان چڕتـر دەکـرد«. لـە  کەسـێکی وەک مـن دەکا 
خـودی بەڵگـەی دادگاشـدا ئامـاژە بـەو سـەردانەی کۆنسـوولی ئێـران بـۆ زینـدان 
کـراوە و بـەو جـۆرە لـە ڕاپۆرتێـک دا لـە بەڵگـەی D031 ،1993/5 /17 باسـی 
دەکا: »دوای پێوەندیـی تەلەفوونـی و هاوئاهەنگیـی کۆنسـوولگەریی ئێـران لـە 
بێرلیـن، ڕۆژی هەینـی 1993/5/14 ئاغـای میرخانـی سەرکۆنسـوولی ئێـران 
توانـی سـەردانی دارابـی لـە زیندانـی »موابیـت« بـکا و لەگـەڵ ناوبـراو بـدوێ. 
دارابـی لـەو دیدارەدا باسـی لـە وەزعییەتی زیندان و ئەو بەنـد و کۆتانەی لەالیەن 
دادئەسـتێنی فیـدراڵ بـۆی دیـاری کـراوە و هەروەهـا باسـی لـە فشـاری ڕەوانیی 
میکۆنـووس دا  تێـرۆری  لـە  بێ تاوانـی خـۆی  لەسـەر  پێداگـری  و،  کـرد  خـۆی 
کـردەوە. سەرکۆنسـوول لـە باردۆخـی پارێـزەری دارابـی و بوونـی تەلەفزیـۆن و 
گۆڤـار و کتێب و چاوپێکەوتنی هاوسـەرەکەی پرسـیاری لـە دارابی کرد، ناوبراو 
لەگـەڵ ئـەوەدا ئامـاژەی بـە بێ تاوانـی دارابی کـرد لە هەمـان کات دا ئەوی هان دا 
هێمنایەتیـی خـۆی بپارێـزێ و جەختیشـی کـردەوە کـە دەبـێ گیروگرفتـی تایبەت 

بە زیندان لە ڕێگای پارێزەرەکانیەوە چارەسەر بکرێ.« 

لـە ڕەوتـی دادگای میکۆنـووس دا دەبینیـن کـە کۆمـاری ئیسـالمی لـە هەمـوو 
دەرگایەکـی داوە بـۆ ئـەوە بتوانـێ دەزگای قەزایـی ئاڵمـان پاشـگەز بکاتـەوە لـە 
بەردەوامیـی دادگا و، ناسـاندنی کۆمـاری ئیسـالمی بـە بکـەری ئەسـڵیی تێرۆری 
میکۆنـووس. بـەڵام لەگـەڵ هـەر هەوڵێکیـان دا تووشـی سەرشـۆڕی بوونەتـەوە و، 
گشـت لە دەرگا کوتانەکانی کاربەدەسـتانی کۆماری ئیسـالمی لە دادگادا بەدژیان 

شـکاوەتەوە و دارابـی لـە قسـەکانی دا ئەو ڕاسـتییە ناشـارێتەوە.
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بەری خۆر بە بێژینگ ناگیرێ

کازم دارابـی دوای ئـەو هەمـوو هات وهووتـەی بـۆ سـەلماندنی بێ تاوانیـی 
خـۆی لـە کتێبـی نەقاشـیی قاوەخانـەدا دەیـکا، ئەمجـار ڕووکاری بابەتـە دەگۆڕێ 
بـە  بووبـێ  پێوەندیشـی  تێـرۆرە  ئـەو  ئەگـەر  تەنانـەت  کـە  دەکا  لـەوە  بـاس  و 
بەرپرسـایەتییان هەیـە، کاری خـودی  ئیسـالمی دا  لـە کۆمـاری  کـە  کەسـانێک 
نیزام و دەسـەڵات دارەتیی کۆماری ئیسـالمی نەبووە و لەوانەیە کەسـانی خۆسـەر 
کردبێتیـان. ئـەو بـۆ سـەلماندنی ئـەم قسـەیە لـە الپـەڕەی 339ی کتێبەکـەی دا 
تێـرۆری  ڕوودای  لەسـەر  دەکا  ڕەفسـنجانی  هاشـمیی  گێڕانەوەیەکـی  لـە  بـاس 
میکۆنـووس: »ئاغـای فەالحیـان ڕۆژی جومعە هات و خەبەرەکـەی دامێ. ]...[ 
ئاغـای پوورمحەممەدیـش ڕۆژی شـەممە هـات و ڕاپۆرتـی خـۆی دا ]...[ دیـارە 

کـە ئـەم تێـرۆرە کاری هێـزە خۆسـەرەکان بـووە.«

لەگـەڵ  چاوپێکەوتنێـک دا  لـە  هەتـاوی  1391ی  سـاڵی  ڕەفسـنجانی 
ڕۆژنامەنووسـان کاتـێ لـەو بـارەوە پرسـیاری لێ دەکـەن، دەڵـێ: »وای دابنێین لە 
یەکێـک لـە وڵاتـەکان تێرۆرێـک دەکـرێ، خەڵکـی توندئاژۆ هەبـوون و هەن، ئەو 
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مێکۆنووسـەی ئێـوەش باسـی دەکـەن شـتێکە لـەو مایـەدا. ڕووداوی لەو چەشـنە 
هەمـوو کات ڕووی داوە و لەسـەردەمی ئیمامیـش دا ئـەو جۆرە کەسـانە هەبوون، 
ئێسـتاش کەسـانی خۆسـەر هـەن«. دارابـی لـە هێنانـەوەی ئـەم باسـە دەیـەوێ 
بڵـێ تێـرۆری ڕێبەرانـی کـورد الی ئـەوان گرینگیـی نەبووە و تەنانەت سـەرکۆمار 
هەواڵـی تێرۆرەکـەی بـە ئاسـایی وەرگرتـوە و، وەک ڕووداوێکی سـادە بینیویەتی. 
بـەڵام هـەر ئەم قسـانەی ڕەفسـنجانی لـە وتووێژەکـەدا دوای تێپەڕبوونی بیسـت 
سـاڵ بە سـەر تێـرۆری میکۆنووس، دان نانێکی ڕاشـکاوانەیە بـەوەی کە تێرۆری 
میکۆنـووس خۆیـان کردوویانـە و بـۆ خۆدزینـەوە لـە بەرپرسـایەتییەکان بەسـەر 
لـە  ناڵێـن باشـە هەمـوو ئـەو کەسـانەی  کەسـانی )خۆسـەر(ی دا دێنـن. ئیـدی 
دەرەوەی ئێـران دەسـتیان لـە تێـرۆری دژبەرانـی ڕێژیـم دا بـووە و گیـراون، چۆنـە 
دوای ئازادبوونیان و گەڕانەوەیان بۆ ئێران وەک )قارەمانی میللی( پێشوازییان 
لـێ دەکـەن و دوایە لە بەرزترین پۆسـتەکانی دەسـەڵات دا جێگایـان بۆ دەکەنەوە؟! 
یانـی ئەوەیـە وڵامـی کەسـانی خۆسـەر کـە لـە کۆمەڵـگای جیهانـی دا ڕوخسـاری 

ڕێژیمیـان ناشـیرین کـردوە و وەک ڕێژیمێکـی تێرۆریسـت ناسـاندوویانە؟!

یەکێکـی دی لـە بەڵگـەکان کـە دادگا بۆ دەسـت تێ دابوونی کۆماری ئیسـالمی 
لـە تێـرۆری مێکۆنـووس پشـتی پێ بەسـت لێدوانەکانـی خودی عەلـی فەالحیان، 
وەزیـری ئیتالعاتـی کۆمـاری ئیسـالمی بـوو. دادگای میکۆنـووس ڕۆژی 14ی 
مارسـی 1996 بڕیاری دەستبەسـەر کردنی عەلی فەالحیانی بەو شـێوەیە دەرکرد: 
کۆمـاری  ئەمنیەتیـی  کاروبـاری  و  ئیتالعـات  ڕێکخراوەکانـی  وەزیـری   ]...[«
لەدایکبـووی نەجەف ئاوا/ئێـران، شـوێنی  ئێـران، عەلـی فالحیـان،  ئیسـالمیی 
خزمـەت و دانیشـتن ڕەنگـە تاران/ئێـران، وردەکاریی زیاتر لەسـەر ئـەم تاوانبارە 
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لەبەردەسـت دا نییـە، دەبـێ بەشـێوەی کاتـی دەستبەسـەر بکـرێ. ناوبـراو گومانی 
بەهێـزی لەسـەرە کـە لـە ڕێکەوتـی 1992/9/17 بـە هاودەسـتیی کەسـانی دیکـە 
بنەمـای شـەڕئەنگێزانە و فریودەرانـە بـە کەلک وەرگرتـن لـە کەرەسـتەی  لەسـەر 
مەترسـیدار چوار ئینسـانیان کوشـتوە و هەوڵیان داوە بۆ کوشـتنی کەسـێکی دی 
]...[ تاوانبـار عەلـی فالحیـان بـەو شـێوەیەی خـوارەوە لـە تێـرۆری ڕۆژی 17ی 
سـێپتامبری 1992دا بەشـدار بـووە. ناوبـراو لـە کاتـی پالندانـان و بەڕێوەبردنی 
تێرۆرەکـە سـەرۆکی وەزارەتـی ئیتالعـات و ئەمنیەتـی کۆمـاری ئیسـالمیی ئێـران 
بـووە و هەیـە. ئـەم وەزارەتـە پێوەندییەکانـی لەگـەڵ ناوەندێکـی دیکـەی ئەمنیەتی 
بـە نـاوی سـپای بـە ڕواڵـەت پارێزەرانـی شـۆڕش )پاسـداران( بەتایبەتـی لەگەڵ 
هێـزی )قـودس( کـە هێزێکـە بـۆ چاالکـی لـە دەرەوەی سـنوورەکانی ئێـران زۆر 
پێکـەوە تێکـەڵ و هاڵـۆزن. ئـەو وەزارت خانەیـە بـە تونـدی بـەرەو ڕووی گرووپـە 
جیابیـرەکان و دژبەرانـی کۆمـاری ئیسـالمی دەبێتـەوە، بەچەشـنێک نـەک هـەر 
دەرەوەی  لـە  بەڵکـوو  دەکا،  قەدەغـە  گرووپانـە  و  ڕێکخـراو  ئـەم  چاالکییەکانـی 
تاوانبـار   ]...[ هەڵدەگـرێ  نوێنەرەکانیـان  پێ وشـوێنی  ئێرانیـش  سـنوورەکانی 
فەالحیـان لـە ڕێکەوتـی 30ی ئووتـی 1992 و لـە چاوپێ کەوتنێکـی تەلەڤزیۆنی 
لەگـەڵ کاناڵێکـی ئێـران دا و لە نێوان قسـەکانی دا حیزبی دێموکراتی کوردسـتانی 
ئێـران بـە گروپێک ناو دێنێ کە وەزارەتەکەی بەدوایانەوەیە ]...[ دەقی قسـەکانی 
ئەمنیەتیمـان  بەشـی  ئێمـە  بەمجۆرەیـە:  چاوپێکەوتنـەدا  لـەو  فەالحیـان  عەلـی 
هەیـە کـە چاالکییەکانـی گرۆپەکانـی دژبـەری کۆمـاری ئیسـالمیی خسـتۆتە ژێـر 
ئەگـەر   ]...[ و  ڕێکخراوەکانیـان  نێـو  بکەینـە  دزە  توانیومانـە  ئێمـە  چاودێـری، 
لەسـەر یـەک چـاو لـێ بکەیـن، لـە ئێسـتادا تاقم و گرووپـی چاالک لـە دژی ئێمە 
نەمـاون، ئـەوان ناچـار بـوون وڵات بەجێ بێڵـن، ئێمە لە کارکردنمان لەسـەریان 
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بـەردەوام دەبیـن ]...[ ئێسـتا بـە دوای ئەوانەوەیـن و لـە دەرەوی وڵاتیـش هـەر 
لەژێـر چاودێـری دان ]...[ ئێمـە لـە دژی ئـەوان سـەرکەوتنمان بەدەسـت هێنـاوە 
و توانیومانـە لـە دەرەوەی سـنوورەکانی ئێرانیـش زەبـری کاریگەریـان لـێ بدەیـن 
]...[ یەکێـک لـەو گرووپانـە حیزبی دێموکراتی کوردسـتانی ئێرانە ]...[ لە سـاڵی 

ڕابـردوودا توانیمـان زەبـری قـورس لـە ئەندامانـی ئـەو حیزبـە بدەیـن ]...[.«

ئەو قسـانەی فەالحیان بەڵگەیەکی حاشـا هەڵ نەگر بوون کە لە دادگا لە دژی 
بەکارهاتـن. بـە دوای دەرچوونـی حوکمـی دەست بەسـەر کردنـی عەلـی فەالحیان 
لـە الیـەن دادگاوە، کاربەدەسـتانی ئێـران لـە سـەرۆککۆمارەوە بگـرە هەتـا وەزیری 
ئیتالعـات هـەر کام بـە نـۆرەی خۆیـان قەوانـە کۆنەکەیـان لـێ دایـەوە و گوتیـان 
ئـەو حوکمـەی دادگا لەژێـر کاریگەریـی )ڕێژیمـی سەهیۆنیسـتیی ئیسـرائیل( و 

هاتوهوریـای دژەشـۆرش دراوە و بڕیارەکەی بەڕەسـمی ناناسـین.

بابەتێکـی دیکـە لـەو کتێبـەدا کە جێگای سـەرنجە ئەوەیە دارابـی خۆی باس 
لـەوە دەکا کـە مـاوەی دە سـاڵان لـە ئاڵمـان لەژێـر چاودێری پۆلیسـی ئـەو وڵاتەدا 
بـووە. »]...[ بۆخۆشـم پێـم سـەیر بـوو کـە ئـەوان دە سـاڵ منیان وەک کەسـێکی 
مەترسـی دار خسـتۆتە ژێـر چاودێـری ]...[ ڕاسـتە مـن لـە ڕووداوی هێـرش بـۆ 
سـەر )خەوتنگـە(ی زانکـۆی شـاری ماینتـس لـە سـاڵی 1982 بـە پێچەوانـەی 

قانوونـی ئاڵمـان جووڵامـەوە، بـەڵام سـزای خـۆم وەرگرتبوو.«

بـووە  لـەو دەسـتە کەسـانە  بەپێـی بەڵگەکانـی دادگای میکۆنـووس دارابـی 
کـە دایمـە پۆلیـس بـە نهێنـی چاوەدێریـی کـردوە و تەنانـەت بڕیـاری بیسـتن و 
تۆمارکردنی پێوەندییە تەلەفۆنییەکانیشـی لە الیەن دەزگای قەزاییەوە دراوە، بەڵام 
لـە ڕەوتـی لێکۆڵینـەوە لەسـەر تێـرۆری میکۆنـووس بـۆ دادوەرەکانـی لێکۆڵینـەوە 
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دەرکـەوت کـە دامـودەزگای پێوەنـدی دار کەمتەرخەمییان کـردوە و تەلەفوونەکانی 
دارابـی شـنوود نەکـراون. ڕەنگبـێ ئەگـەر تەلەفوونەکانـی دارابـی شـنوود کرابـا، 

کارەسـاتی تێـرۆری میکۆنـووس ڕووی نەدابـا. 

میکۆنـووس  کارەسـاتی  ڕوودانـی  دوای  سـاڵێک  و   1993 سـاڵی 
پرسـیارە  ئـەم  و  پێک هـات  ڕووداوەکـە  لەسـەر  لێکۆڵینـەوە  کۆمێسـیۆنێکی 
بـەو  پێـش  نەیانتوانیـوە  ئاڵمـان  ئەمنیەتیـی  دام ودەزگای  چۆنـە  کـە  ورووژا 
ڕووداوە بگـرن. کاتێـک ئـەو کۆمیسـیۆنە دەسـت بەکار دەبـێ لـە ڕاپۆرتێـک دا لـە 
ڕێکەوتی Munter« 1993/9/6« ئاوا دەنووسـێ: »کۆمیسـیۆنی لێکۆڵینەوەی 
لـە  لێکۆڵینـەوە  پێـش دەسـتپێکردنی  کـرد،  بـەکار  ئەمـڕۆ دەسـتی  میکۆنـووس 
شـاهیدەکان، دەمەچەقەیەکـی تونـد لـە نێـوان ئەندامانـی کۆمیسـیۆن دا دروسـت 
ئیـداری  بەشـی  ئەساسـی و  قانوونـی  لـە  پارێـزگاری  ئەیالەتـی  ئیـدارەی  بـوو. 
نێوخـۆی سـەنا یەکتریـان تاوانبـار دەکـرد بـە کەمتەرخەمـی پێـش لـە کوشـتاری 
چـوار سیاسـەت مەداری کـوردی ئۆپۆزیسـیونی ئێرانـی لـە مانگـی سـێپتامبری 

بێرلیـن.« لـە شـاری   1992

 بـە پێـی ئـەو ڕاپۆرتـەی دراوە، کازم دارابی سـەرۆکی ئیحتمالیی ئەو هێرشـە 
توانیویەتـی مـاوەی حـەوت مانـگ ئازادانـە و بێ ئـەوەی لەژێـر چاودێـری دا بێ، 
لـە دەورووبـەری ڕووبـاری »ئیشـپری« لـە بێرلیـن هاتوچـۆ بـکا. لەگـەڵ ئـەوەدا 
کـە دەزگاکانـی ئەمنیەتیـی ڕۆژئاوا ناوبراویان وەک سـەرکردەیەکی مەترسـیداری 
لەژێـر چاوەدێـری بگیـرێ،  ڕێکخراوێکـی تێرۆریسـتی ناسـیوە و ویسـتوویانە 
بـەو حاڵـە ئـەو کارە بێ ئـاکام مایـەوە؛ چونکـە ئیـدارەی پاریـزگاری لـە قانوونـی 
ئەساسـی کە بەرپرسـایەتیی ئەو کارەی لە ئەسـتۆ بووە لە سـاڵی 1991 بە دواوە 
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هێـزی پێویسـتی لـە ئیختیـاردا نەبووە.

لـەو ڕاپۆرتـە کورتـەدا دوو شـت بـە ڕوونـی دیـارە. یەکـەم، لەسـەر ئـەوە کـە 
کازم دارابـی پێـش تێـرۆری میکۆنـووس بۆ پۆلیـس و دەزگای ئەمنیەتیی ئاڵمان 
و تەنانـەت بـۆ دەزگاکانـی ئەمنیەتیـی ڕۆژئـاواش ناسـیاو بـووە و گوتـراوە کـە 
ناوبـراو کەسـێکی کارایـە لـە گرووپـە توندڕەوەکانـی سـەر بـە کۆماری ئیسـالمی. 
دووهـەم، بـە ئاشـکرا دەردەکـەوێ کـە دەزگا ئەمنیەتییەکانـی ئاڵمـان لـە مـاوەی 
پێـش تێـرۆری میکۆنـووس زۆر چـاالک نەبـوون، چونکە ئەگەر چـاالک بووایەن 

ڕەنگـە کارەسـاتی میکۆنـووس ڕووی نەدابـا.

بەپێـی لێدوانەکانـی  بـە پێـی زانیاریـی ڕۆژنامەکانـی ئـەو کاتـی ئاڵمـان و 
»ڕاینهـاد پـاوک«، بەرپرسـی کاروبـاری ئەمنیەتـی کۆنفڕانسـی ئینتێرناسـیۆنال 
سـەردانی  لـە  کرابێتـەوە  ئـاگادار  پۆلیـس  هەیـە  ئیمکانـی  سۆسیالیسـت، 
لێکۆڵینـەوەی  کۆمیسـیۆنی  بـە  پـاوک  کـوردەکان.  ڕێبـەری  شـەڕەفکەندی 
میکۆنووسـی گـوت کـە سیاسـتمەداری دوورخـراوە )د. شـەڕەفکەندی( کـە بـۆ 
کۆنفڕانسـی ئینترناسـیۆنال سۆسیالیسـت هاتبـوو، لـە لیسـتی بەشـدارانی ئـەو 
کۆنفڕانسـەدا بـوو کـە دەبـوا ئەمنیەتـی پارێـزراو بـا. پـاوک دەڵـێ ئـەو هەشـت 
ڕۆژ پێـش لـە هێرشـەکە ئـەو لیسـتەی داوە بـە پۆلیسـێکی خـاوەن سـەڵاحییەت، 
بـەڵام ئـەو پۆلیسـە لیسـتەکەی تەحویـل وەرنەگرتـوە. بەم جـۆرە پـاوک قسـەکانی 
پۆلیـس و هێـکل مـان، سـێناتۆری کاروبـاری نێوخۆیـی لـە حیزبـی CDU کـە 
لـە بەڕێوەبەرانـی کۆنفڕانسـی ئینتێرناسـیۆنال سۆسیالیسـت بـوو ڕەت دەکاتـەوە 
ئـاگادار  ئـەوان  پاراسـتنی  بابەتـی  لـە  پۆلیـس  گوترابـوو  بـەوەی  سـەبارەت 
نەکراوەتـەوە و قوربانییەکانـی تێـرۆری میکۆنووس ناویان لە لیسـتی بەشـدارانی 
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نەبـووە. کۆنفڕانسـەکەدا 

پۆلیسـی  بـەڵام لەگـەڵ هەمـوو ئـەو کەمتەرخەمیانـەی دەزگای ئەمنیەتـی و 
ئاڵمـان کـە لـە سـەرەوە بـاس کـران، دیسـان جێـگای دەستخۆشـی گوتنـە بـە 
پۆلیـس و دەزگای قەزایـی ئاڵمـان کـە توانیان لە ماوەیەکی کەم دا تێرۆریسـتەکان 
دەستبەسـەر و دادگاییـان بکـەن. دوای ئەمـەش بڕیـاری دەزگای قەزایـی ڕوون 
و بوێرانـە بـوو. ئـەم دادگایـە ڕوخسـاری ڕاسـتەقینەی ڕێژیـم و کاربەدەسـتانی 
بڕیـاردەر بـۆ تێرۆریزمـی دەوڵەتیی ئەم ڕێژیمەی ئاشـکرا کرد و دەسـەڵات دارانی 
کۆمـاری ئیسـالمی لـە بەرزتریـن پلەی دەسـەڵات دا بـە تاوانبار ناسـاند. هەروەها 
تـەواوی هـەوڵ و هەڕەشـەکانی کۆمـاری ئیسـالمی بـۆ ڕاگرتنـی دادگای کـردە 
بەڵگـەی بەهێـز بـۆ دەسـت تێدابـوون و بڕیـاردان لەسـەر تێـرۆری میکۆنووس و 
بـووە هـۆی ئـەوەی کە ڕێژیم لە درێژەدان بە تێرۆری دژبەرانی لە وڵاتانی ئورووپا 
دەسـت بپارێـزێ. هـەر چەند کازم دارابـی لەو کتێبی نەقاشـی قاوەخانەدا هەموو 
هەوڵـی ئەوەیـە کـە بـە خوێنـەر بسـەلمێنێ لـە تێـرۆری مێکۆنـووس دا بێ تاوانـە، 
بـەڵام خـۆی هـەر لـە کتێبەکـەی دا و لـە زاری خۆیـەوە بە ڵگەی حاشـا هەڵ نەگر لە 

تاوانباربوونـی خۆی بەدەسـتەوەدەدا.

لـە کۆتـای دا دەتوانین بڵێیـن ئەگەر تێرۆری میکۆنووس بۆ حیزبی دێموکرات 
و جووڵانـەوەی ئازادی خـوازی کوردسـتان و سەرانسـەری  ئێـران خەسـارێکی 
گـەورە بـوو بـەڵام بەڕێوەچوونـی دادگای بێرڵیـن )میکۆنـووس( و حوکمـی ئـەو 
دادگایـە توانـی هەتـا ڕادەیـەک قەرەبـووی ئـەو بێ عەداڵەتـی و نادادپەروەرییـە 
بـەو  لـە ڤییـەن دەرحـەق  تێـرۆری د. قاسـملوو و هاوڕێیانـی  لـە  بکاتـەوە کـە 

شـەهیدانە و حیزبـی دێموکـرات و گەلـی کـورد کـرا.





 بەشی سێیەم

تێرۆری د. قاسملوو
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 د. قاسملوو
 لە ڕوانگەی چەند نووسەر
و کەسایەتیی سیاسییەوە

پێـش ئـەوە بابەتـی تێـرۆری د. قاسـملوو و هاورێکانـی بێنینـە بەربـاس بـە 
پێویسـتم زانـی کەسـایەتی د. قاسـملوو لـە ڕوانگـەی چەند نووسـەر و کەسـایەتی 
سیاسـیی پێناسـە بکەیـن، هەرچەنـد دەزانین کە ئەو چەند دێـرە ناتوانی بارتەقای 
کەسـایەتی ئـەو ڕێبـەر و سـەرکردە مەزنـە بێت. کەسـایەتی د. قاسـملوو پێویسـتە 
لـە بـواری جۆراوجۆری سیاسـیی، دیپلۆماسـی، ئابـووری، کۆمەالیەتـی، ئەدەبی، 
توێژینـەوەی  بـواری دیکەشـەوە  پێشـمەرگانە و زۆر  ڕێبـەری و  خەباتگێـری و 

بکرێ.    لەسـەر 

ماموسـتا عبدڵـڵا حەسـن زادە لـە ڕسـتەیەکی کـورت دا ئـاوا پێناسـە بـۆ د. 
قاسـملوو دەکا: ›‹میللەتـی کـورد وەجاغـی کوێـر نییـە، بـەڵام هەتـا ئێستاشـی لـە 

گـەڵ دا بـێ کـورد کوڕێکـی دیکـەی نەبـووە بڵـێ قاسـملووم.‹‹

فیـرووزە  کۆشـکی  کوژانـی  پیـاو  کتێبـی  نووسـەری  حەکاکیـان،  ڕوئیـا 
سـەبارەت بـە کەسـایەتی د. قاسـملوو دەڵـێ: »ئەمـن لـەو لێکۆلینـەوەی کردوومە 
بـۆم دەرکەوتـووە کـە لـە نێـو هەمـوو ئەوانـەی کـوژراون، کەسـێک کـە بێ گومـان 
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دەیتوانـی ڕێبەرێکـی نیشـتمانی بـۆ هەمـوو ئێـران بـێ، مسـۆگەر عەبدولڕەحمان 
ئـاگاداری  بـەر  لـە  کەسـایەتییەکەی،  ڕاکێشـیی  سـەرنج  لەبـەر  بـوو،  قاسـملوو 
بەرینـی لـە مەسـەلە سیاسـی و مێژوویی یـەکان، هـەم لـە دەرەوی وڵات جێـگای 
ڕێـز بـوو، هـەم لـە نێوخـۆی وڵات الی هەمـووان خۆشەویسـت بـوو، پێـم وایـە 
بـە لـە دەسـت دانی ئـەو کەسـە تایبەتی یـە، ئێمـە وەک میللەتێـک دەرفەتێکی زۆر 

دەگمەنمـان لـە کیـس چـووە.«

لەقسـەکانی  لەبەشـێک  لیبرتـە  فرانـس  بنیاتـی  سـەرۆکی  میتـران  دانیـەل 
لەرێوورەسـمی 10 سـاڵەی تێرۆری د. قاسـملوودا بەو جۆرە وەسـفی کەسـایەتی 
د. قاسـملوو دەکا: »]...[ بەداخـەوە دەوڵەتـان دەنگـی گـەالن نابیسـتن و تەنیـا 
سیاسـەت دەکـەن. جـا تـازە ئەگەر بشـتوانین پێی بڵێین سیاسـەت. لە ڕاسـتی دا 
بۆیـە ئەمـن بـە بیرکردنـەوە لـە  دەبـێ بڵێیـن ئـەوان دەسـەڵاتێکیان نییـە. هـەر 
عەبدوالڕەحمـان قاسـملوو کـە بـۆ ئێمـە قوتبێـک بـوو، هاتوومە سـەر ئـەو باوەڕە 

کـە کەسـێکی ئەوتـۆ پێویسـتە تـا ئێمـە ناچـار بـە بیرکردنـەوە بـکا.«

بێرنـارد کۆشـنیر وەزیـری لەشسـاغی و کاروبـاری کۆمەڵایەتی لەو سـەردەم دا 
لـە ڕێورەسـمی 10سـاڵەی تێرۆرکردنـی د.قاسـملوو دا دەڵـێ: »]...[ لـەوە کـە 
دۆسـتت بوویـن، هەسـت بـە شـانازی دەکـەم. دەبـێ هـەوڵ بدەین لێ وەشـاوەیی 
و تێکۆشـان لـە پێنـاوی بەدیهێنانـی بیروبۆچـوون و ئامانجەکانـی تۆمـان هەبێ. 
بەڵـی خەباتـی تـۆ خەباتـی ئێمـەش بـوو، هـەر خەباتـی ئێمـەش دەبـێ، گەلەکەت 

سـەرئەنجام بـە ئـازادی دەگا.«

هەمـوو الیەکمـان ئـەو ڕاسـتییە دەزانیـن کـە کەسـایەتی و لەخۆبـردووی و 
زانایـی د. قاسـملوو پێگەیەکـی قورسـی دا بـوو بـە حیزبی دێموکـرات لە نێوخۆی 
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کوردسـتان و ئێـران و دونیـای دەرەوە و کۆمـاری ئیسـالمی بـە هەسـت کردن بەو 
پێگەیـە هەوڵـی دا بـۆ تێـرۆر کردنـی  و بەداخـەوە لـە هەوڵەکەشـی دا سـەرکەوتوو 
بـوو. 31 سـاڵ لەمـەو بـەر لـە ئێـوارەی ڕۆژی 1989/7/13 لـە شـاری ڤییـەن 
بـە دەسـتی تێرۆریسـتانی بـە نـاو دیپڵۆماتیـک  لەسـەر میـزی دانووسـتان کـە بۆ 
چارەسـەری ئاشـتیانی مەسـەلەی کـورد لـە ئێران چووبـوو، تێرۆر کـرا.  بەداخەوە 
بەڵگـەی  ئـەوەی  لەگـەڵ  ئوتریـش )نەمسـا(  دەوڵەتـی  بەهـۆی سات وسـەودای 
تـەواو بـە دەسـتی پۆلیسـەوە بـوو تێرۆریسـتەکان لەژێـر چاوەدێـری مەئمورینـی 
ئەمنیەتـی دەوڵەتـی ئوتریـش ڕەوانـەی ئێـران کرانەوە و خوێنی بـە ناحەق ڕژاوی

د. قاسـملوو و عبداللە قادری ئازەر کەوتە خانەی فەرامۆشـی و دام ودەزگای 
پۆلیـس و ئەمنیەتـی دەوڵەتـی ئوتریـش هەمـوو هەوڵـی خۆیان خسـتەگەر کە ئەو 
پەروەندەیە ببەسـترێ. هەتا ئێسـتا گەلی کورد و گەالنی ئێران و ئازادی خوازانەی 
جیهـان چاوەڕوانـی ئاکامـی ڕەسـمیی لێکۆڵێنـەوەی دەزگای قەزایـی ئوتریـش لە 
بـارەی ئـەو تێـرۆرەوە ڕابگەیەنـێ. بەداخـەوە هەتـا ئێسـتای لەگـەڵ بێ ئـەوان لـە 
بێ دەنگـی کـردن لـەو تێـرۆرەدا سـەرکەوتوون و باسـێک لـە زینـدوو کردنـەوەی 

ئـەو پەروەندەیـە نییە.
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بۆچی د.قاسملوو بە پێی خۆی بەرەو پیری 
مەرگ چوو؟

بـێ،  پیاوێـک لـە مـاوەی ژیانیـدا شۆڕشـگێڕ  د. قاسـملوو دەڵـێ: »ئەگـەر 
شۆڕشـگێڕانە.«1  کارێکـی  دەبێتـە  مەرگیشـی 

بـە پێـی هەمـوو ئـەو نووسـینانەی لـە بەردەسـت دان د. قاسـملوو کەسـێکی 
کەم تەرخـەم نەبـوو و بـە ئاسـانی بکەوێتـە داوی دوژمـن بـە تایبەتـی بـە باشـی 
ئـەوەی دەزانـی کـە ڕێبـەری کۆمـاری ئیسـالمی فتـوای کوشـتنی داوە2.  بـەڵام 

کتێبی خولیا و مەرگی قاسملووی کورد، نووسینی کارۆل پڕوونهووبێر.  1
دادئەستێنی  بەردەم  لە  میکۆنووس  دادگای  لە   )C( بەشاهیدی  ناسراو  مصباحی"  "ابوالقاسم   2
کە خۆی شاهیدی ڕاستەوخۆیە کە خومەینی فتوای قەتڵی د.  پەروەندەکە و هەروەها دادگادا دانی بەوەدا هێنا 
قاسملووی داوە "]...[ بڕیاری کۆتایی بۆ قەتڵەکان ڕێبەر بە تەنیایی خۆی ساغ دەبووە ]...[ سەبارەت بە قەتڵی 
عەبدوالڕەحمان قاسملوو من خۆم زانیاری تەواوم هەیە کە خۆمەینی خۆی فەرمانی قەتلی قاسملووی داوە و 

خامنەیی بە پشت بەستن بەو بڕیارە، دەستووری قەتڵی شەرەفکەندی جێگرەوەی قاسملووی داوە." 

بارەوە وتەکانی خومەینی لە کردنەوەی یەکەم مەجلیسی خوبرەگانی قانوونی ئەساسی سەبارەت بە د.  لەو 
سەرەکی  "گوناحباری  دەردەکەوێ:  ڕوونی  بە  کورد  گەلی  و  دیموکرات  حیزبی  لەگەڵ  دوژمنایەتی  و  قاسملوو 
قاسملووە و حیزبی دیموکرات هێالنەی خراپکاری و ئاژاوەنانەوەیە، ئێمە ناتوانین ڕێگایان پێ بدەین ئازادانە 
درێژە بە کاری خۆیان بدەن چونکە تەنیا مەبەستیان شەر لە دژی شۆرشە. کوا؟ دیار نییە، بریا هاتبایە، ئەمن 

نیازم بوو هەر لێرە ڕایگرم، "مفسدفی االرض!" خەراپەکار و گەندەڵ کاری سەر زەوی."
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ئەگـەر هەل ومەرجەکـەی ئـەو کاتـی ناوچەکـە لـە نـەزەر بگرێن و لە چەنـد خاڵ دا 
بـۆ د.  دەسـت نیشـانیان بکەیـن ڕەنگـە هەتـا ڕادەیـەک بۆمـان دەرکـەوێ کـە 

قاسـملوو بـەرەو ئـەو وتووێـژە مـەرگ خولقێنـە ڕۆیشـتوە.

1. شـەڕی ئێـران – عێـراق بـە کـردار تـەواو ببـوو و هـەر دوو الیەنـی شـەڕ 
بـە نێوانبـژی ڕێکخـراوی نەتـەوە یەکگرتـووکان لـە وتووێـژ دابـوون بـۆ گەیشـتن 

ئاشـتی. بە 

دەیانهەویست  کردار  بە  شەڕ  دوای  عێراق  و  ئێران  حکومەتەکانی   .2
ڕێکەوتننامەی ئەلجەزایر )1975( جێبەجێ بکەن کە ئەو ڕێکەوتنە باس لەوە 
دەکا لەسەر سنووری نێودەوڵەتی هەر دوو ال بە قوڵای 20 کیلۆمیتر دەبێ بەتاڵ 
ببێتە  و  نەمێنێ  لێ  مرۆڤەکانی  ژیانی  ئاسەواری  و  مرۆڤ  و  بکرێ  چۆڵ  و 
ناوچەیەکی قەدەخەکراو  و  هیچ کەس مافی ئەوەی نەبێ تێی دا بژی کە سەدام 
حوسین و دەوڵەتی عێراق بە کردار لە ساڵی 1988 )1367–1368 هەتاوی( 
بەشەیان لە ڕێکەوتننامەی ئەلجەزایر لە باشوری کوردستان پیادەکرد و د.  ئەو 
قاسملوو لە نیزیکەوە شاهیدی ئەو کردارەی دەوڵەتی عێراق بوو  و لەوە دەترسا 
کە حکومەتی کۆماری ئیسالمی لە دوای شەڕ  هەناسەیەکی بێتەوەبەر و ئەویش 

لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەمان سیاسەتی دەوڵەتی عێراق پیادە بکا.

3. د. قاسـملوو دەیهەویسـت پێش ئەوەی بەغدا و تاران بگەنە ڕێکەوتنێک 
و لێـک نزیـک ببنـەوە لەگـەڵ تـاران ڕێکەوتنێـک بـکا. چونکـە پـێ وابـوو لـە 

دوایـی دا کـورد هیچـی دەسـت ناکەوێ. 

4. ئێـران لـە شـەڕی 8 سـاڵە لـە گـەڵ عێـراق مانـدوو ببـوو و ئاڵۆزیەکانـی 
نێوخـۆی بڕسـتیان لـێ بڕیبـوو لێکدانـەوە ئەوە بوو کـە دەسـەڵات دارانی کۆماری 
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ئیسـالمی لـە هەوڵـی ئـەوە دابـن هەل ومەرجێـک بـۆ پشـوو و ئارامـی بخوڵقێنن 
هەر بۆیە کاتێک ڕەفسـنجانی بوو بە سـەرۆک کۆمار وای نیشـان دا کە دەیهەوی 
لەگـەڵ نەیارانـی خـۆی ڕێک بکـەوێ و خوالێخـۆش بـوو جـەالل تاڵەبانـی ئـەو 
هەلـەی قۆسـتەوە و پێشـنیاری کـرد بـە ڕەفسـنجانی کـە لـە گـەڵ د. قاسـملوو 

ڕێبـەری حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتان ڕێک بکـەوێ.

5. لـەو سـەردەم دا خومەینـی نەخۆشـە، ملمالنـی نێوباڵەکانـی ڕێژیـم لەسـەر 
بـە دەسـتەوە گرتنـی دەسـەڵات بـەرەو ئاقاری توندوتیـژی و البردنی یەکتر لەسـەر 

ڕێگا دەرۆیشـت.

6. هـەر لـەو ماوەیـەدا ئایەتوڵـڵا تەباتەبایـی کە یەکێک لـە مەراجعی تەقلیدی 
کۆمـاری ئیسـالمی بـە حکومەتـی غیـرە  لـە ڕاگەیندەراوێـک دا  شـیعەکان بـوو 
ئیسـالمی ناسـاندبوو و دڕێژەدانـی شـەڕ لـە دژی عێراقـی مەحکـووم کـرد بـوو 
و رێژیمـی بـە کوشـتنی خەڵکـی بێ تـاوان و رەفتـاری غیـرە ئینسـانی دەگـەڵ 

زیندانیـان ناسـاندبوو.

7. چەنـد مانـگ بـوو کۆمـاری ئیسـالمی مەهـدی هاشـمی کـە یەکێـک لـە 
کانـی سـپای پاسـداران و بـرای زاوای ئایەتووڵـڵا  دامەزرێنـەران و فەرمانـدە باڵا

مونتەزیـری بـوو بـە تاوانـی وەرێ خسـتنی شـەڕ دژی ئیسـالم ئیعـدام کردبـوو.

8. ئـەو ڕووداوانـەی نێـو دەزگای حاکمـەی ئێران ئەو هەسـتەی الی وڵاتانی 
هـەن  دەسـتە  دوو  ئێـران دا  دەسـەڵاتی  لەنێـو  کـە  کردبـوو  دروسـت  ڕۆژئاوایـی 
بۆیـە هەوڵیـان دەدا پشـتی  دەسـتەیەکی لێبـراڵ و دەسـتەیەکی توند ئـاژۆ. هـەر 
ڕەفسـنجانی بگـرن کـە وای خـۆ نیشـان دەدا دیهـەوێ لەگـەڵ دنیـای ڕۆژئـاوا 

ئاشـت ببێتـەوە.
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9. هـەر وەکـی لـە پێشـتردا باسـمان کرد شـەڕی ئێـران عێراق تـەواو ببوو و 
ئێـران بـۆ ئـاوەدان کردنـەوەی ناوچە شـەڕ لـێ دراوەکان پێویسـتی بـە میلیاردها 
دۆالر هەبوو، هەر بۆیە دەسـەڵاتدارانی کۆماری ئیسـالمی بە تایبەتی ڕەفسنجانی  
هەوڵـی دەدا وا خـۆ نیشـان بـدەن دەیانهـەوێ لـە نێوخـۆی ئێـران و دەرەوەی 

وڵاتیـش ئاشـتەوایی لـە نێـوان خۆیـان و دژبەرانیـان پێک بێنـن. 

10. لـە مارسـی 1988 کـە بـە بڕیـاری سـەدام حوسـێن هەڵەبجـە بۆمبارانی 
شـیمیایی کـرا، د. قاسـملوو ئـەو بۆمبارانـەی مەحکوم کـرد پێوەندیەکانی حیزبی 
دێموکـرات و دەوڵەتـی عێـراق بـۆ ماوەیـەک بـەرەو سـاردی ڕۆیشـت و حیزبـی 

دێموکـرات لـەوە نیگـران بـوو بکەوێتـە نێـو بەرداشـی ئـەو دوو دەوڵەتە. 3

11. بـە هـۆی هێرشـی بەربـڵاو و پەیتاپەیتـای هێزەکانـی کۆماری ئیسـالمی 
و پاشەکشـەی ناچـاری هێـزی پێشـمەرگەی حیزبـی دێموکرات بەرەو سـنورەکان 
و نێشـتەجێ بـوون لـە بنکـەی سـابت د. قاسـملوو لـەو هەلومەرجـە نەخـوازراوە 
دەترسـا چونکـە تەجروبـە وای پێـی دەگـوت کـە ژیانـی کەمپ نشـینی وەزە لـە 

شۆرشـگێران دەسـتێنێ.

12. لە دەووری دووهەمی وتووێژ لە سـاڵی 1989)4ی جۆزردانی 1368( 
خومەینـی دەمـرێ و بـە پێی هەمـوو پێوانەیەکی منتقی و ئەقڵی وا دەهاتە بەرچاو 

ئیشارە  پڕوونهووبێرئاوا  کارۆڵ  نووسینی  دا  کورد  قاسملووی  کتیبی  لەپێشەکی  ڕنداڵ  جاناتان   3
بە  دەرحەق  هەڵەبجە  شیمیایی  بۆمبارانی  کەد.قاسملوو  ودەزانی  هەڵەبجەدەکا  شیمیایی  بۆمبارانی  بەکارەساتی 
گەلەکەی بەکارەسات وژینووسایدی نەتەوەیی دادەناو پێی خەفتباربوو:"...نەم دەزانی داخوا ئەو ویزایە یەکیک 
یارمەتیدانی باڵوێزی وڵاتەیەکگرتووکانی  لە ئاکامەکانی  کوتایی هاتنی شەری ساردە یا پاداشتێکە لەبەرامبەر 
لەدژی  حوسێنەوە  سەدام  لەالیەن  شیمیایی  چەکی  لەبەکارهێنانی  بەروونی  بتوانی  وەی  بۆ  لەبەغدا  ئەمریکا 
کوردەکان ئاگادار بێ کەساڵێک پێشتر ئەنجامی دابوو. ئەمنیش پێشنیارم پێی کردبوولەو دۆستایەتییەی کەلکی 

باش وەربگری."
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کـە نـاوی سـەرداری سـازندەگیان  کـە ڕەفسـەنجانی لـە پۆسـتی سـەرکۆماری دا 
لـێ نابـوو ئامادەگـی پتـری پەیـدا کـردووە بـۆ چارەسـەری کێشـە نێوخۆیـەکان بە 

تایبەتی مەسـەلەی کوردسـتان.

ئەوانـە و ڕەنگـە دەیـان هـۆکاری دیکـەی ئاشـکراو شـاراوە هەبـن بـۆ ئەوەی 
د. قاسـملوو بـەرەو ئـەو وتووێـژەی پاڵ پێوەنابـێ و لـە هەمـوو ئەوانـە گرینگ تـر 
بـاوەڕی د. قاسـملوو بـە ڕێـگا چارەسـەری ئاشـتیانەی مەسـەلەی کـورد لـە هـەر 
چـوار پارچـەی کوردسـتانە و دیتمـان لەسـەر ئـەو بـاوەڕەی خـۆی گیانـی دانـا. 
و  نەیارانـی  لەگـەڵ  دانووسـتان  و  وتووێـژ  ڕاسـتی دا  لـە  قاسـملوو  د.  چەکـی 

پابەندبـوون بـە ئوسـووڵەکانی دێموکراسـی بـوو.

دوکتور بێرنارد گرانژۆن سـەرۆکی ئیفتیخاری ڕێکخراوی پزیشـکانی جیهان 
لە ڕێوڕەسـمی 10 سـاڵەی تێرۆرکردنی د. قاسـملوو سـەبارەت بە ئاشـتی خوازی 
د. قاسـملوو بـەو شـێوەیە دەدوێ: »وتەیەکـی د. قاسـملوو کـە حەزدەکـەم دوو 
پاتـی بکەمـەوە و پێـم وایـە هەتـا دوا سـاتی ژیانیشـم هـەر دەیڵێمـەوە، ئەویـش 
ئەوەیـە، دەزانـی لـە نێـوان قەناعـەت پێهێنـان و داسـەپاندن، قەناعـەت پێهێنان 
سـەخترە و کات و خۆمانـدوو کردنـی زیاتـری دەوێ. بـەڵام سـەرئەنجام ئـەو 
کەسـە سـەردەکەوێ کـە لە رێگای قەناعـەت پێهێنانەوە، گیروگرفتەکان چارەسـەر 

دەکا.« 4

هەروەهـا خانمـی دانیـەل میتـران لـە ڕێورەسـمی 10 سـاڵەی تێـرۆر کردنـی 
د. قاسـملوو دا لـە بەشـێک لـە قسـەکانی دا ئامـاژە بـە ئاشـتی خوازی و بـاوەڕی 
دەوڵەتـی  لەگـەڵ  کـورد  پرسـی  بـۆ  قاسـملوو  د.  ئاشـتییانەی  چارەسـەریانەی 

کتێبی قاسملوو لە رێبازی دا زیندووە، نووسین و ئامادەکردنی قادر وریا.  4



168

ئاشـتی  الیەنگـری  و  مرۆڤ دۆسـت  قاسـملوو  »عەبدولڕەحمـان  دەکا.  ناوەنـدی 
بـوو و بـاوەڕی قووڵـی بـە ئاشـتی هەبـوو. لەسـەربناغەی ئـەو بـاوەڕەش بـوو کـە 
پێـی وابـوو توندوتیـژی و چـەک، لەگـەڵ پێکـەوە ژیانـی بـە ئاشـتی ئینسـانەکان 
و لێک تێگەیشـتنی ئـەوان، گونجـاو و ناتەبـان. هـەر بۆیـە هەمـوو هەوڵـی خـۆی 
بـکا و قەناعـەت بـەو دەوڵەتـە بێنـێ کـە  بەکارهێنـا تـا لەگـەڵ دەوڵـەت وتووێـژ 

ئێرانییـەکان و کـوردەکان دەتوانـن پێکـەوە بژیـن.«5

شـتێکی یەک جـار ڕوون لـە گـۆرێ دایـە: قاسـملوو لـە سەرانسـەری ژیانی دا 
هەرگیـز لـە چوارچێـوەی ڕێبـەری حیزبێکـی ئێرانی دا قەتیس نەمابـوو. ئەو وەک 
ڕێبەرێکـی دوربیـن ژیانـی بەسـەر دەبـرد و گرنگ تـر لـەوەش کوردێـک بـوو کـە 
ئاواتـی ئـازادی بـۆ کوردسـتانی لـەدڵ دا بـوو و خۆشەویسـتیی بـۆ گەلەکـەی دڵ 
و گیانـی داگرتبـوو. سـەر ئەنجامیـش بـۆ گەیشـتن بـەو ئاواتـە، گیانـی خـۆی 

لەدەسـت دا.6 

کتێبی قاسملوو لە رێبازی دا زیندووە، نووسین و ئامادەکردنی قادر وریا.  5
خولیا و مەرگی قاسملووی کورد، نووسینی کارۆڵ پڕوونهووبێر وەرگێرانی فەتاح کاویان.  6
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 پیلانی کۆماری ئیسلامی
بۆ لە داو خستنی د. قاسملوو

کۆمـاری ئیسـالمی کـە ماوەی 10سـاڵ بوو بە دەسـت پێگـە و هێزی حیزبی 
دێموکراتـی کوردسـتانەوە دەی ناڵانـد و بـە سـەدان زەربەی نیزامـی و ئابووری وە 
جەسـتەی کەوتبـوو دەبوایـە دوای تەوابوونـی شـەڕی ئێران–عێـراق بـە قسـەی 
نیزامـی دا  شـەڕی  مەیدانـی  لـە  بکاتـەوە.  ال  یـەک  شـۆرش  دژە  گرفتـی  خـۆی 
بۆیـان دەرکەوتبـوو کـە بـەو زووانـە ناتوانـن هێـزی پێشـمەرگە کـە خـۆی لەگـەڵ 
هەل ومەرجەکـە گونجانـدووە و حاڵەتـی تـەواو پارتیزانـی بـە خۆیـەوە گرتـووە لـە 
ڕۆژهەڵاتـی کوردسـتان وەدەرنێـن، هـەر بۆیـە دەبوایە بـە دوای چارەسـەری دیکە 
دابـن کـە ئەوێـش دانیشـتن و وتووێـژە لەگـەڵ ڕێبەرایەتـی حیزبـی دێموکراتـی 

کوردسـتان و شەخسـی د. قاسـملوو.

ڕەفسـەنجانی لە پلەی سـەرکۆماری دا دارێژەری ئەو بیرۆکەیە بوو بە تایبەتی 
کـە فتـوای خومەینـی بـۆ کوشـتنی د. قاسـملووی بە دەسـتەوە بوو. ڕەفسـەنجانی 
لـەو کارەدا بـە دوای دوو ئامانجـەوە بوو کە هەر دووکیان لە ڕاسـتای الوازکردنی 
حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتان دا بـوون. یەکـەم د. قاسـملوو کـە قـەت وتویـژی 
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ڕەد نەکردبـووە و بـە شـێوەیەک لـە خەباتـی دادەنا، بکێشـێتە سـەر میـزی وتووێژ 
و پێشـنیاری ئـەوەی پێـی بکـەن کـە دەوڵـەت ئامادەیـە ئیـزن بـدا بـە حیزبـی 
کار بـکا واتـا وەک  دێموکـرات کـە بـە شـێوەی قانوونـی لـە نێوخـۆی ئێـران دا 
حیزبێکـی قانوونـی لـە چوارچێـوەی قانوونی ئەساسـی ئێران دا چاالکی سیاسـی 
هەبـێ و لـە بەرامبـەر دا هێـزی پێشـمەرگە چـەک دابنـێ. لـە قۆناغـی دووهـەم دا 
ئەگـەر د. قاسـملوو قەبوولـی ئـەو پێشـنیارەی نەکرد لە هەلی مومکیـن دا بیکوژن 
و لـە نێـوی بـەرن. لـە ڕاسـتی دا وەک بەڵگـەکان دەڵێـن کۆمـاری ئیسـالمی لـە 

هەوڵـی بـێ دەنـگ کـردن و البردنـی حیزبـی دێموکـرات دابوون.

بـۆ پیادەکردنـی ئـەو پیالنە لە پێش دا دەبوایە متمانەی د. قاسـملوو وەدەسـت 
بێنـن  و هەتـا ئـەو جێگایـە بچنـە پێـش کە ئەگەر ڕۆژێـک لە ڕۆژان پێشـنیاریان 
بـە د. قاسـملوو کـرد کـە پێویسـتە هەر بـە تەنیا تـۆ ببینین د. قاسـملوو باوەڕیان 
پێـی بـکا و قەبوولـی دیدارەکـە بـکا کـە بە داخـەوە لـە پیالنەکەیان دا سـەرکەوتوو 

بوون.

قۆناغی یەکەم

دەسـەڵاتدارانی کۆماری ئیسـالمی لە نییەتی ئاشتی خوازانەی خوالێ خۆشبوو 
جـەالل تاڵەبانـی کەلکیـان وەرگـرت بۆ لە داو خسـتنی د. قاسـملوو و لەوەدا دوو 

ئامانجیان هەبوو یەکەم کوشـتنی

کـوردی  نێـوان  لـە  بەرەکـی  دوو  تـۆوی  چاندنـی  دووهـەم  و  قاسـملوو  د. 
مـام  بەشـداری  کات دا  هەمـان  لـە  بـەڵام  باشـوور.  و  ڕۆژهـەڵات  کوردسـتانی 
جـەالل تاڵەبانـی لـە وتووێـژەکان دا بۆ د. قاسـملوو سـوپاپی دڵنیایی بـوو، چونکە 
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حیزبـی دێموکـرات لـە مێـژ بـوو ڕایگەیاندبـوو کـە بـێ بەشـداری الیەنـی سـێهەم 
لـە هیـچ وتووێژیـەک دا لەگـەڵ کار بەدەسـتانی کۆماری ئیسـالمی بەشـداری ناکا 
و لـە ڕاسـتی دا دەسـەڵات دارانی کۆمـاری ئیسـالمی بـۆ ئـەوە وا نیشـان بـدەن 
کـە ڕەچـاوی مەرجـی حیزبـی دێموکراتیـان کـردووە، مـام جـەالل تاڵەبانـی وەک 
الیەنـی سـێهەم بەشـداری دانشـتنەکان دەکـەن بۆ ئـەوەی ببێتە جێـگای متمانەی 
د. قاسـملوو. دەووری یەکەمـی وتووێـژ لـە 30ی دێسـامبری 1988 لـە ماڵـی 
کەسـێک بـە نـاوی مەعـروف خەبـات کـە ئەندامـی یەکییەتـی نیشـتمانی یە، لـە 
شـاری ڤییـەن بـە بەشـداری د. قاسـملوو و عبداللـە قـادری ئـازەر لـە حیزبـی 
دێموکـرات و جـەالل تاڵەبانـی لە یەکییەتی نیشـتمانی کە ڕۆلـی نێوانبژی دەبینێ 
و لە الیەنی کۆماری ئیسـالمی، جەعفەری سـەحراروودی و مسـتەفا مسـتەفەوی 
)اجـودی( بەشـداران. هەرچەنـد الیەنـی حیزبـی دێموکرات ڕادەگەێنن کە شـوێن 
و رێکەوتـی وتووێـژ ئـەوان دیـاری دەکـەن بـەڵام لەگـەڵ دەژایەتـی تیمـی ئێرانـی 
بـەرەو ڕوو دەبـن. لـەو دەورە لە وتووێژ ئەمنییەتی شـوێنەکە لە ئەسـتۆی یەکییەتی 
نیشـتمانی دەبـێ و بـە پێـی سـەرچاوەکان کەسـێک لـە ژووری خانووەکـە و دوو 

کەسـی دیکـە لـە دەرەوە ئەمنییەتـی ئـەو شـوێنە دەپارێـزن.

الیەنەکانی وتووێژکار لە 31ی دێسـامبر هەر لەو شـوێنە واتا ماڵی مەعروف 
خەبات لە شـاری ڤییەن کۆ دەبنەوە و جەلەسـەکە 8 سـەعات درێژەی دەبێ، لەو 
جەلەسەدا د. قاسملوو بەرنامەی حیزبی دێموکرات بۆخودمختاری بە درێژە باس 
دەکا )خوێندن بە زمانی کوردی لە قوتابخانەکانی کوردستان، بە ڕەسمی ناسینی 
زمانی کوردی لە کوردسـتان لە تەنیشـت زمانی ڕەسـمی ئێران، دیاری ودەسـت 
نیشـان کردنی سـنوری کوردسـتان، بە ڕەسـمی ناسـینی پێشـمەرگەی کوردستان 



172

وەک هێـزی ئەمنییـەت پارێـزی نێوخـۆی کوردسـتان و لەهەمـان کات دا لـەو 
جەلەسـەدا د. قاسـملوو ڕوو لە نوێنەرانی کۆماری ئیسـالمی دەکا و دەڵێ: »ئێستا 
کاتـی ئـەوە هاتـووە کە خامنەیی و ڕەفسـنجانی کە پێش نوێـژی جومعەی تارانن، 
باسـی خودموختاریـی کوردسـتان لەنوێـژی جومعـەدا بکـەن.«7  لەسـەر وشـەی 
خودموختـاری کـە نوێنەرانـی کۆمـاری ئیسـالمی هەوڵیـان ئەوەیە بیسـەلمێنن کە 
خودموختاری بۆ چارەسـەری مەسـەلەی نەتەوایەتی چارەسـەرێکی ئیسالمی نییە 
 و پێویسـتە لـە چوارچێـوەی ڕێوشـوێنی ئیسـالم دا ئـەو پرسـە چارەسـەر بکـرێ، 
د. قاسـملوو هـەر لـەو جەلەسـەدا بـەو شـێوە باسـی وشـەی خودموختـاری دەکا: 
»]...[ گۆرینـی وشـەی خودمختـاری گونجـاو نییە لەبەر ئەوە، ئەو وشـەیە الیەنی 
هەسـت و الیەنـی مێژوویـی بـۆ گەلـی کـورد هەیە، ئەو وشـەیە وێناو سـیمبولێکە 
]...[ وشـەی خودموختاریـش بـۆ ئێمـە وەکوو ›بسـم اللـە الرحمـن الرحیم‹ىەکەی 
ئێـوە وایـە. ئێـوە نێوەرۆکی خودمختاری پەسـەند دەکـەن بەڵام ›بسـم اللە الرحمن 
الرحیم‹ىەکـەی نـا.«8  کە لەو جەلەسـەیەدا وتووێژ بێ ئـاکام دەمێنێتەوە و کۆتایی 

بە جەلەسـەکە دێ.

قوناغی دووهەم

لەرێکەوتـی 19ی ژانویـە 1989هەر لە شـوێنی پێشـوو واتـا ماڵی مەعروف 
خەبات دەورێکی دیکە لە دانیشـتن لەگەڵ نوێنەرانی کۆماری ئیسـالمی دەسـت 
پـێ دەکاتـەوە، لـەو دانیشـتنەدا د. قاسـملوو بـە تەنیایە بەڵام مام جـەالل تاڵەبانی 

کتیبی نرخی نەوت و خوین لەڤییەن وەرگیرانی ت.حیکمەت بڵاوکراوی ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی   7
دیموکراتی کوردستان.

هەمان سەرچاوە.  8
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و نەوشـیروان مسـتەفا لـەو جەالسـەیەدا بەشـدارن. تیمـی کۆمـاری ئیسـالمی 
بێجگـە لـە دوو کەسـەکە ناویـان لـە پێـش دا بـردرا، کەسـێکی دیکـە بـە عینوانـی 
مەئمـوری پارێـزگاری بـە نـاوی ئەمیـر مەنسـوور بوزرگیـان )غفـوری درجـزی(9  
کـە لـە فەرماندەکانـی هێـزی قودسـی سـەر بە سـپای پاسـداران لەگەڵ بەشـدارە. 
لـەو جەلەسـەش دا وتووێـژ هیـچ ئەنجامێکـی لێ ناکەوێتـەوە و بێ ئـاکام بڵاوەی 

لێ دەکـەن. 10

لـە مانگـی مارسـی سـاڵی 1989 سـەحراروودی و مسـتەفەوی بـۆ جارێکی 
دیکـە دەگەرێنـەوە بـۆ ڤییـەن هەتـا دەوری سـێهەمی وتووێژ دەسـت پـێ بکەنەوە. 
حیزبـی دێموکـرات لـە ئیدامـەی وتووێـژەکان دڵ سـاردە هـەر بۆیـە بڕیـار دەدرێ 
د. سـادق شـەڕەفکەندی بـە جێـگای د. قاسـملوو درێـژە بە وتووێـژەکان بدا و د. 

قاسـملوو موافقە.

بـەو مەبەسـتە سـەفەر دەکا بـۆ پاریـس بـەڵام تیمـی  د. شـەڕەفکەندی هـەر 
وتووێـژکاری کۆمـاری ئیسـالمی دانێشـتن لەگـەڵ د. شـەڕفکندی ڕەد دەکەنـەوە 
و ڕادەگەینـن ئـەوان تەنیـا لەگـەڵ د. قاسـملوو دادەنیـش و وتووێـژ دەکـەن و بەو 

بێت چونکە هەتا  ئەسڵی  تەقەکەری  دەبێ  بەڵگەکان  و  نیشان  پێی هەموو  بە  کە  درجزی"  "غفور   9
ئێستا سێ جار ناوی خۆی گۆریوە بۆ ئەوە لەبەرچاوان وەک مستەفا مستەفەوی ون بێت، مستەفا درجزی لە 
لەو ئاخرانەدا بەهۆی عەلی دایی فوتبالیستی  تێرۆرەکەدا هەڵگری ناوی ئەمیر مەنسور بوزگیان بووە و  کاتی 
تیمی میللی ئێران ئاشکرا بوو کە مستەفا درجزی لەژێر ناوی مستەفا مودەبێر لە ئێران درێژەی بە ژیان داوە و 
بەرپرسایەتی جۆراوجۆری حوکمەتی وەرگرتووە. واتا غفور درجزی، ئەمیر مەنسور بوزورگیان و مستەفا مودەبێر 

هەمان تێرۆریستەکەی ڤیەنە و لەژێر چەندین ناودا.
لێرەدا دەبێنین بە داخەوە د. قاسملوو بە هەر دەلیلیک بووە کەمتەرخەمی دەکا، لەو جەلەسەیەدا بە   10
تەنیایە لە حاڵێک دا تیمی کۆماری ئیسالمی کەسێکی دیکەیان لەژێر ناوی پارێزگاری پێوە زیاد بووە کە وادیارە د. 
قاسملوو نە دژایەتی ئەو زیاد بوونی ئەو کەسەی کردووە و نە خۆشی لە کۆبوونەوەکانی دیکەدا لەو ئەسڵە کەلکی 

وەرگرتووە.
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جـۆرە هەمـوو هەوڵیـان ئەوەیـە ئیـزن نـەدەن هەلـی تێرۆرکردنـی د. قاسـملوویان 
لـە دەسـت بچێ.

لـەو سـەرو بەنـدەدا خومەینـی دەمـرێ واتـا 4ی ژانویـەی 1989 و ئـەوە 
دەبێتـە باسـێکی گـەرم و گـوڕ لـە نێـو ئەحزابـی سیاسـیی کورد بـە تایبەتـی لە نێو 
کـە خۆمەینـی نەمـاوە ئایـا شانسـی  ڕێبەرایەتـی حیزبـی دێموکـرات کـە ئێسـتا 
وتووێـژ لەسـەر خودموختـاری لەگـەڵ دەوڵەتی کۆماری ئیسـالمی زیاتـر نەبووە و 
یـا هـەر وەک خـۆی ماوەتـەوە؟ ئایا دوای نەمانـی خومەینی ئیمکانـی کردنەوەی 
فـەزای سیاسـیی هەیـە یـا نـا؟ کـە زۆربـەی لەسـەر ئـەو بڕوایـە بـوون کـە لـەو 
فورسـەتە کەلـک وەرگـرن. د. سـادق شـەڕفکندی لـە وتووێژێـک لەگـەڵ ڕادیـو 
دەنگـی کوردسـتان سـەبارەت بـەو هەل ومەرجـە کـە د. قاسـملوو تـێ دا شـەهید 
بـوو دەڵـێ : »]...[ لـە پاییـزی سـاڵی ڕابـردوودا لە الیـەن ڕێژیمەوە پێشـنیارێک 
بـۆ وتووێـژ لەسـەر مەسـەلەی کوردسـتان بـە حیـزب کـرا. ئـەو پێشـنیارە لـەو 
هەل ومەرجـەدا دوو زەمینـەی قەبووڵ کردنی لە الیـەن حیزبەوە هەبوو. یەکەمیان، 
خەتێکی گشـتی لە سیاسـەتی حیزب دا کە بریتی یە لەوەی مەسـەلەی کوردسـتان 
لـە ڕێـگای نیزامی یـەوە چارەسـەر ناکـرێ و ئـەو مەسـەلەیە سـەرئەنجام دەبـێ لـە 
ڕێـگای ئاشـتی و وتووێـژەوە حـەل  بکـرێ. دووهەمیـان، هەل ومەرجـی تایبەتـی 
کاتـی پێشـنیارەکەیە. چونکـە ڕێژیـم کـە ئـەو پێشـنیارەی دەکـرد بـە پێـی قاعیـدە 
دەبـوا لـە حاڵـی پێداچوونەوە بە ڕابردووی خۆی و هەڵسـنگاندنی وەزعی گشـتی 
ئێسـتای دابێ و تێ بکۆشـی ڕێگا بۆ چارەسـەرکردنی گیروگرفتە جۆراوجۆرەکانی 
ببینێتـەوە. پـاش شـەڕی ئێـران و عێـراق دیـارە شـەڕی کوردسـتان لەسـەرەوەی 
هەمـوو گیروگرفتەکانـی ڕێژیـم دابـوو و ئاسـایی بەنـەزەر دەگەیشـت ئەگـەر ڕێژیم 
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بیـر لـە چارەسـەرکردنی بکاتـەوە. بە هۆی ئـەو دوو زەمینەیە پێشـنیارەکەی ڕێژیم 
لـە الیـەن ئێمـەوە قەبووڵ کـرا.« 11

لە کۆتایەکانی مانگی ژوئن 1989 ئەمیر مەنسور بوزرگیان )غفور درجزی( 
دەگەرێتـەوە بـۆ ئوتریـش و لـە 26ی ژوئـن لەگـەڵ       د. فازیـل ڕەسـوڵ دیـدار 
دەکا و دەڵـێ هاشـمی ڕەفسـنجانی سـەرکۆماری کۆمـاری ئیسـالمی دەیهـەوێ 
هەرچـی زووتـرە لەگـەڵ کـوردەکان ڕێک بکـەوێ هەتـا بـە هەمـوان نیشـان بـدەم 
کـە توانیوومـە یەکێـک لـە بنەڕەتریـن گرفتـی کۆمەڵـگای ئێـران چارەسـەر بکەم. 
بوزورگیـان دەڵـێ ئێمـە پێمـان باشـە ئەتـۆ واتـا د. فازیـل ڕەسـوڵ بـە جێـگای 
مـام جـەڵال تاڵەبانـی لـە جەلەسـەکانی وتووێـژدا بەشـدار بـێ. چونکە مەسـەلەی 
وتووێـژە جـارێ نهێنییـە و ڕەنگـە مـام جـەالل باسـەکانی وتووێژەکـە بدرکێنـێ. 
ئێمـە دەمانهـەوی ناوەرۆکـی وتووێژەکـە بـە نهێنـی هـەروا بمێنێتـەوە. بـە پێـی 
سـەرچاوەکان فازیـل ڕەسـوڵ ئەرکەکـەی بـۆ خـۆی پێی قـورس دەبێ و دەشـزانێ 
کـە ئێرانیـەکان ئیـزن نـادەن جارێکـی دیکە مام جـەالل بەشـداری کۆبوونەوەکان 
بـکا هـەر بۆیـە پێشـنیاری ئەحمـەد بـن بیـال دەکا کە هەم دۆسـتی د. قاسـملوویە 
و هـەم پێـش ئـەوەی کودتـای لـێ بکـرێ سـەرکۆماری ئەلجەزایربـوو و وەک 
کەسـایەتیکی سیاسـی نێودەوڵەتـی جێـگاو پێگەیەکـی هەیە و هەم دۆسـتایەتیکی 
زۆر نزیکـی لەگـەڵ خـۆی هەیـە و پێکـەوە گۆڤـاری »الحریـە« دەردەکـەن . بـەڵام 
ئێرانیـەکان ئـەو پێشـنیارە ڕەد دەکەنـەوە و فازیـل ڕەسـوڵ قەبوولـی ئـەوە دەکا 

پێوەنـدی بـە د. قاسـملوو بگڕێـت و پەیامـی ئێرانییـەکان بگەیەنـێ.

ئامانجـی تیمـی وتووێـژکاری کۆمـاری ئیسـالمی لـە البردنـی مـام جـەالل 

ڕۆژنامەی کوردستان ژمارەی 157 بەفرانباری 1368- ژانویەی 1990.  11
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تاڵەبانـی دەتوانـی دوو ئامانجـی لـە پشـت بـێ، یەکـەم بـە بوونـی مـام جـەالل و 
تیمـی پارێـزگاری ئـەو نەدەتوانـرا کاری ئەسـڵی خۆیـان کە کوشـتنی د. قاسـملوو 
بـوو جێبەجـی بکـەن و نەشـیان دەویسـت ئـەو ڕیسـکە بکـەن و جـەالل تاڵەبانی 
پارێـزەرە12  هـەر  بکـوژن. دووهـەم دەیانزانـی د. قاسـملوو بـێ ئیسـکۆرت و 
بۆیـە بـە البردنـی مـام جـەالل بـە تـەواوی دەسـتیان ئاوەڵە دەبـوو بۆ کوشـتنی د. 

قاسملوو. 

فازیل ڕەسـوول بە تەلفوون د. قاسـملوو کە لە پاریسـە لە بابەتەکەی ئاگادار 
دەکاتـەوە و ڕۆژی 30ی ژوئـن دەچێتـە پاریـس هەتـا لـە نزیکـەوە د. قاسـملوو 
ببینـێ و قەناعەتـی پـێ بـکا کـە وتووێـژ ئیدامـە بدا.13 د.قاسـملوو قەبـووڵ دەکا 
بـە دوو مـەرج، یەکـەم وتووێـژەکان لـە پاریس بـن و دووهەم وتووێـژ هەتا 15ی 
ژوئیـە کۆتایـی پـێ هاتبـێ چونکـە لـە 19ی ژوئیـە د. قاسـملوو سـەفەری بـۆ 

سەبارەت بە نەبوونی پارێزە و ئیسکۆرت کارۆڵ پڕوونهووبێر لە کتێی خولیاو و مەرگی قاسملووی   12
کورد دا چەند نموونەیەک باس دەکا کە بە دایم هاورێ و دۆستەکانی دوکتور چ کورد و خاریجی ئەو مەسەلەیان 
لەگەڵ هێناوەتە گۆرێ. "ساڵی 1988 کاتێک قاسملوو لە وەزارەتی یارمەتییە مرۆڤایەتییەکانی پاریس سەری لە 
هەر دوو هەڤاڵەکەی دا، ئەوان لێیان پرسی داخوا پۆلیس پارێزگاریی لێ دەکا یان ا. چەند جار هاتە المان. جاری 
پێنجەم سەبارەت بە قایمکاری شتێکمان لێ نەپرسی و جارێکیان پێمان گوت، دەبێ پارێزگارت هەبێ. دەبێ 
پاسەوانی چەکدارت دەگەڵ بێ. دەنا ئێمە لە دەوڵەت ئیجازە دەخوازین یەکێک لە پێشمەرگەکانت بە چەکەوە 
دەگەلت بێ. هێلین دەی گێرایەوە دەیگوت، هیچکات هەستی بە مەترسی نەدەکرد. لە کوردستان، زۆر جاران 

خەڵک دەهاتنە الم و داوایان لێ دەکردم پێی بسەلمێنم کە دەبێ ئاگای لە خۆیی بێ."
لە هێندێک سەرچاوە باس لە نامەیەک کە ڕەفسەنجانی بۆ فازیل ڕەسووڵ ناردووە و لەو نامەیەدا   13
باسی ئەوەی کردووە کە زۆری پێی خۆشە سەر لە نوێ وتووێژەکان لە نێوان حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران 
و تاران دەست پێی بکاتەوە. کارۆڵ لە کتێبی خولیا و مەرگی قاسملوودا لە کۆتایی الپەرەی 38ی چاپی کوردی 
دا ئاوا باسی ئەو نامەیەدەکا: "وێ دەچێ ڕەسووڵ بە قاسملووی گوتبێ ڕەفسەنجانی نامەیەکی بۆ ناردووە و لەودا 
باسی وتووێژی هێناوەتە گۆرێ. بەڵام لەبەر ئەوە کە ڕەسووڵ هیچ شتێکی لەبارەی ئەو نامەیەوە نەدرکاند هیچ 
کەس لە نێوەرۆکی ئەو نامەیە و وتووێژی نێوان ئەو و قاسملوو ئاگادار نەبووە ]...[ چەند ڕۆژ دوای جینایەتەکە، 

بنەماڵەی ڕەسووڵ لە ڤییەن دەیانگوت نامەیەکی ئەوتۆی سەرۆک کۆماری ئێران لە ئارا دابووە."
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ئەمریـکا هەبـوو. تیمـی وتووێـژکاری کۆمـاری ئیسـالمی وتووێـژ لـە پاریـس بـە 
تونـدی ڕەد دەکەنـەوە و زۆرتـر پێداگـری لەسـەر ڤییـەن و بێرلیـن دەکەنـەوە بەڵام 

مەرجـی دووهـەم کـە ڕێکەوتـی تـەواو بوونـی وتووێژەکەیـە قەبـووڵ دەکەن.

د. قاسـملوو لەگـەڵ عبـدوال قـادری ڕۆژی 10ی ژوئیـە دەکاتـە ڤییـەن و 
کـە لـە  لـە الیـەن ئەندامـان حیزبـەوە لـە فڕۆکەخانـە وەردەگیـرێ و لـەو مـاوەدا 
ڤییەنـە چەنـد دیدارێـک لەگەڵ سـەرانی حیزب و دەوڵەتی ئوتریـش ئەنجام دەدا. 
د. قازیـل ڕەسـوڵ تیمـی وتووێـژکاری ئێرانـی لـە هاتنـی د. قاسـملوو ئـاگادار 

دەکاتـەوە. 

بـە پێـی هێندێـک سـەرچاوەی بەردەسـت گەڵالـە تێـرۆری د. قاسـملوو هـەر 
لەسـەرەتاوە دوو تیمـی بـۆ ئامـادە کراوە تێمـی، یەکەم ئەوانن کـە وەک وتووێژکار 
خۆیـان نیشـان داوە و تیمـی دووهـەم تیمـی زەربەتـە کـە بریتین بوون لە »ناسـر 
تەقی پور« ڕەئیسـی واحیدی ئیتالعاتی سـپا، »عەلی ڕەزا عەسـکەری« ئەندامی 
تایبەتـی چاالکییەکانـی سـپا کـە هـەر دووک ئەوانـە بـە پاسـپۆرتی سـاختە و لـە 
ڕێـگای دوبەیـەوە بـەرەو ڤییـەن سـەفەریان کـردووە، و کەسـی سـێهەم »نـژاد 

ئەحمـەدی«14  کـە بـە پاسـپۆرتی دیپلۆماتیـک هاتۆتـە ڤییەن.

دەسەڵاتدارانی کۆماری ئیسالمی بە دوای چەندین ئامانج لەو تێرۆرەوە بوون.
بردنـی د. قاسـملوو چونکـە لـە پێگـەی د. قاسـملوو لـە   یەکـەم: لـە نێـو 

دەترسـان.  دەرەوە  دنیـای  و  کوردسـتان  و  ئێـران  نێوخـۆی 

دووهـەم: دەیهەویسـت وانیشـان بـدا کـە بـە دوای چارەسـەری ئاشـتیانەی 

مەحموود  برای  نیژاد  ئەحمەد  داود  کەسە  ئەو  کە  لەوەدەکەن  باس  لەسەرچاوەکان  هێندێک  بەپێی   14
ئەحمەد نیژادە و هێندێکی دیکە الیان وایە ئەو کەسە هەر خودی مەحموود ئەحمەد نیژادە.
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مەسـەلەی کورد و مەسـەلەکانی دیکەی ئێرانە بەڵام دەسـتی ناحەزان و دژبەرانی 
ئاشـتی ئـەو تێرۆرەیان ئەنجـام داوە.

کـە سـەرکۆماری کۆمـاری ئیسـالمی  سـێهەم: دەیهەویسـت وا نیشـان بـدا 
بـکا بـەڵام دەنگـی ناشـاز و دژبەریـش هـەن و  دەیهـەوی مەسـەلەکە چارەسـەر 

تیمـی زەربـەت بێجگـە تێرۆرکردنـی د. قاسـملوو ئـەو ڕۆڵەشـی هەبـوو.

ڕۆژی 12ی مانـگ سـەعات 10ی بەیانـی فازیـل ڕەسـووڵ بـە تەلفـوون د. 
قاسـملوو ئـاگادار دەکاتـەوە کـە سـەعاتی 4ی دوانیوەڕۆیـە لـە بەرابـەری هوتێـل 
هیلتـۆن نزیـک ئیسـتگای ناوەنـدی ئوتوبـووس ئامـادە بـن هەتـا لەوێـرا لەگـەڵ 
خۆیان بیانبا بۆ شـوێنی کۆبوونەوە نهێنیەکە. لە دوای بردنی هەیئەتی حیزب بۆ 
شـوێنی کۆبوونەوەکە د. فازیل ڕەسـووڵ هەیئەتی کۆماری ئیسـالمیش دەگەێنێتە 
شـوێنی دانیشـتنەکە. ئەو شـوێنە لە الیەن فازیل ڕەسـوڵەوە ئامادە کرابوو و تەنیا 
ئـەو ئادرەسـی دەقیقـی دەزانـی. شـوێنەکە لـە تەبەقـەی سـێهەمی ئاپارتمانێـک دا 
قـەراری گرتبـوو و دەرگاکـەی تەنیا بە ئایفـۆن دەکرایەوە و دەرگای چوونە ژووری 

ئاپاڕتمانەکـە بـە سـێ قەفڵ ئەمنیەتـی پارێزگاری لـێ دەکرا.

بـە پێـی بەڵگـەکان ئـەو ڕۆژە هەیئەتـی کۆمـاری ئیسـالمی  هەوڵیـان داوە 
کات بکـوژن چونکـە هیـچ ئاشـنایەتیان بە شـوێنەکە نەبووە و دوای دانیشـتن بە 
بەهانـەی ئـەوە دەبـێ لەگـەڵ تـاران پێوەندی بگـرن  دانیشـتنەکە وەدوا دەخەن بۆ 
ڕۆژی دواتـر و هـەر کام لـە هەیئەتەکان بەرەو شـوێن و کاری خۆیان دەگەرێنەوە. 
هـەر ئێـوارە ئـەو ڕۆژە هەیئەتـی ئێرانـی هـەر سـێکیان لـەو هوتێلـە کۆدەبنـەوە کـە 
سـەحراروودی هەتـا ڕۆژی 14ی مانـگ بـە کـرێ گرتووە و شـێوەی بەرێوەبردنی 

پیالنـی تێرۆرەکـە دادەرێژن.
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ڕۆژی 13ی مانـگ لەسـەری سـەعاتی دیـاری کراو د. قاسـملوو و عەبدوڵڵا 
وەرێ  پارێـزەر  و  ئیسـکۆرت  بـێ  کۆبوونەوەکـە  شـوێنی  بـەرەو  ئـازەر  قـادری 
بـۆ دەسـتپێکی  دەکـەون. سـەعاتی 5 و 5 دەقـەی دوانیوەڕۆیـە دیـاری کـراوە 
لـە جەعفـەری سـەحراروودی،  پێکهاتبـوو  ئێرانـی  تیمـی  ئامادەبـوان  وتووێـژ. 
مسـتەفا مسـتەفەوی )اجودی( و ئەمیر مەنسـوور بوزرگیان )غفوری درجزی(. 
و تیمی حیزبی دێموکرات، د. قاسـملوو و عبدوال قادری ئازەر  بە ئامادەبوونی 
د. فازیل ڕەسـوڵ وەک الیەنی سـێهەم و نێوبژیکار. لە زاهیردا سـەحراروودی و 
مسـتەفەوی الیەنـی وتووێـژکارن و بوزورگیـان بەرپرسـی پاراسـتنی ئەوانـە. لەو 
کاتـەدا کـە لـە ژوورەوە وتووێـژ دەسـت پـێ دەکا بە پێی هێندێک سـەرچاوە تێمی 
زەربەتـی تێـرۆر لـە دەرەوە ئامـادە دەبێ بۆ ئەوەی ئاماژەیان پێی بکرێ بۆ دەسـت 
بـە کار بـوون )ناسـر تەقـی پـور، عەلـی ڕەزا عەسـکەری و نـژاد ئەحمـەدی(. بـە 
پێـی قسـەکانی ئـەو نـەوارە زەبەت کـراوە کە د. قاسـملوو بە نهێنی لـە گیرفانی دا 
لـە ڕەوتـی وتووێـژەکان هەڵگرتـووە لـە دوایـن چرکـەدا دەنگـی د. فازیـل ڕەسـول 
دێ کـە بـاس لـەوە دەکا بـا سـبەی کۆبوونەوەکـە درێـژە پێ بدەین کە تەقە دەسـت 
پـێ دەکا و دەنگـی کەوتـن و پێـک دادانـی کورسـی و سـەندەڵی دەبیسـتری و لـە 

دوای دا بـێ دەنگـی تەواو. 

بـە پێـی هەمـوو نیشـانەکان و بەڵگەکانـی پۆلیـس لێکۆڵینـەوە و پزیشـکی 
دادی ئوتریش تەنیا کەسـێک کە توانیوویەتی لە خۆی دیفاع بکا کاک عبدوڵڵا 
قـادری ئـازەر بـووە. چونکـە لـە هـەردوو شـەهیدەکەی دیکـە زیاتـر فیشـەکی بەر 
کەوتـووە و بـە پێـی لێکۆلێنەوەی پزشـکی قانوونی مووی سـەری سـەحراروودی 
لە ژیر نینۆکەکانی داماوەتەوە و تەنانەت خوێنی سـەحراروودی لەسـەر جەسـتەی 
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شـەهید عبـدوڵا لـە الیـەن پزشـکی قانوونی یەوە تەئیـد کراوە.

بـە پێـی لێکۆڵینـەوەی پۆلیـس و کارناسـانی تەقەکـردن لـەو کۆشـتارەدا لـە 
لـە الیـەن دوو  بـڕ کەلـک وەرگیـراوە و  بـە ئامێـری دەنـگ  دوو چەکـی تەیـار 
کەسـی ئامادەبـوو لـە کۆبوونەوەکـە بـە ڕووی د. قاسـملوو و هاورێیانـی دا تەقـە 
کـراوە. فیشـەکەکان لـە دوو شـوێنی جیـاواز لـە مەودایەکی کەمـەوە دەرچوون. د. 
قاسـملوو لـە دوو چەکـەوە سـێ فیشـەکی بـەر کەوتـووە، د. فازیـل ڕەسـوڵ پێنـج 
فیشـەکی بـەر کەوتـووە  و عبـدوڵا قادر ئـازەر یـازدە فیشـەکی بەرکەوتـووە و هـەر 
ئـەوە سـەلمێنەری ئـەو ڕاسـتییە کـە شـەهید عبدوڵـڵا لـە جێـگای خـۆی ڕاپەریوە 
و هێرشـی بـۆ یەکێـک لـە تەقەکـەران بـردووە کـە بۆتە هـۆکاری ئەوە لـە دوو الوە 
تەقـەی لـێ بکـرێ و لەو تەقەکردنەدا یەکێک لە فیشـەکەکان بەر شـەهید عبدوڵڵا 
نەکەوتـووە و بـەر شـانی سـەحراروودی کەوتـووە و لـە لەشـی دا کەمانـەی کردووە 
لـە الملـی ڕا بـەرەو زاری گەراوەتـەوە و بۆتـە هـۆی برینـدار بوونـی ناوبـراو. لـە 
حالێـک دا د. قاسـملوو و د. فازیـل ڕەسـول هـەر لەسـەر جێگای خۆیان شـەهید 

بوون. 

هیندێـک سـەرچاوە بـاس لـەوە دەکـەن بوزرگیـان دەرگای لـە تیمـی تێـرۆر 
کردۆتـەوە ولـە الی کەسـێک کـە لە بەڵگـەکان دا بە شـاهیدی )د( نـاوی دەبردرێ 
تەقـی پـور گوتوویەتـی بوزرگیـان دەرگای لـێ کردینـەوە و کاتێـک چوونە ژوورێ 
یەکـەم جـار تەقەمـان لـە قاسـملوو کـرد و چونکـە ژوورەکـە تارێـک بـوو مـن 
بـە هەڵـە تەقـەم لـە سـەحراروودی کـردوە و دوای ئەنجام دانـی مەئموریەتەکـە بـە 
پەلـە شـوێنەکەمان بـە جـێ هێشـتووە. بەڵام ئـەو قسـەیە لەگەڵ لێکۆڵینـەوەی کار 
ناسـانی پۆلیـس یـەک ناگرێتـەوە و پۆلیس لەسـەر ئـەو بڕوایەیە کـە تەقەکە تیمی 
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وتووێـژکار کردویانـە. بـە پێـی قسـەی پۆلیـس دەرگای ماڵەکـە بـە زۆر نەشـکاوە 
و بۆیـان ڕوونـە کـە تەقەکـەرەکان هـەر ئـەو سـێ کەسـە بـوون کـە بـە نـاوی تیمی 
دانووسـتان لـەو ژوورە ئامـادە بـوون. بـەڵام پۆلیـس پێـی وایـە قاتڵـەکان ڕۆژی 
پێشـتر لەتکە پڵاسـتیکێکی بچووکیان لە نێو دەرگای دەرەوەی ماڵەکە هاویشتووە 
کـە بتوانـن بـێ کلیـل و ژمـارەی تایبـەت هاتوچۆیـی ئـەو ماڵـە بکـەن. یەکێـک 
لـە هەڵـەکان کەمتـەر خەمـی د. فازیـل ڕەسـوڵ ئـەوە بـووە کـە ماڵەکـەی نەگۆریـوە 
و ڕۆژی دواتریـش هـەر لـەو شـوێنە کۆبوونەوەکـە بەرێوەچـووە، وا دەردەکـەوێ 

تەنانـەت هەیئەتـی حیزبـی دێموکراتیـش لـە هەوڵـی جێگۆرکـی دا نەبـوون.

خۆیـان  بارگەوبنـەی  تـەواوی  مسـتەفەوی  و  بوزرگیـان  و  سـەحراروودی 
بـۆ هەڵاتـن لـە هوتێـل ئامادەکردبـوو و بلیتـی تەیارەشـیان لـە پێشـدا بـۆ تـاران 
کڕی بـوو بـەڵام هیندێـک ڕووداو دێنـە پێشـی کـە ئـەوان پێشـبینیان نەکردبـوو.

یەکـەم: برینـدار بوونـی سـەحراروودی کـە فیشـەکێک وە بـن هەنگەڵـی چەپی 
دەکـەوێ و لـە نزیـک شـانی دێتـەوە دەر و وەرومەتـی دەکـەوێ و دەچێتـە دە زاری. 
هـەوڵ دەدا ڕابـکا بـەڵام هـەر ئەوەنـدە دەتوانـێ بێتـە سـەر شـەقام کەسـێک لـێ 
نزیـک دەبێتـەوە دەسـت لە گیرفانی سـەحراروودی ڕۆدەکا و بەسـتەیەکی 10,000 
دۆالری و پاکەتێکـی پۆسـتی دەردێنـی و ئەوەنـدە بـە پەلە ڕادەکا کـە خەریکە لەگەڵ 
ماشـێنێک تەسـادوف بـکا. لـەو سـەر و بەنـدەدا  پۆلیـس دەگاتـێ، سـەحراروودی  
خوێناوی لەسەر شەقام کەوتووە لە پڕدا بوزرگیان پەیدا دەبێتەوە و قۆلی پۆلێسێک 
دەگـری و رایدەتڵەکێنـی وبـە ئینگلیسـی هـاوار دەکا )هاوڕێیەکـەم، هاوڕێیەکـەم( 
و لـە دوایـی دا بـەرەو شـوێنی جنایەتەکـە دەچـێ. دوو پۆلیـس بـە دوا ی دا دەڕۆن 
و بـە سـەر جنـازەی کـوژراوەکان دا دەکـەون هـەر لـەوی بوزرگیـان دەپشـکنن لـە 
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ئاکامی پشـکنین دا پاکەتێکی خویناوی پۆسـتی لەگەڵ 9400 دوڵار دەبینەوە و لە 
دوای دا دەردەکـەوی بوزرگیـان هـەر ئـەو کەسـە بـووە کە بە پەلە دەسـتی لـە گیرفانی 

ناوە. سـەحراروودی 

دووهـەم: هـەر چەنـد مسـتەفا مسـتەفەوی دەتوانـی ڕابـکا و خـۆی حەشـار 
بـدا بـەڵام سـەحراروودی بردراوەتـە نەخۆشـخانە و بوزرگیـان بـردەراوە بـۆ ئیدارەی 
پۆلیـس و کاتێـک پۆلیـس لـە هـەر دووکیان سـەبارەت بـە ڕووداوەکە پرسـیار دەکا 
پێشـبینی ئەوەیـان نەکردبـوو وەڵامەکانیـان بـە پێچەوانـە یەکتـرە.  چونکـە پێشـتر 
کاتێـک لـە بوزرگیـان پرسـیار دەکـرێ کاتـی ڕووداوەکـە لـە کـوێ بـووە لـە وەڵام دا 
دەڵـێ برسـیم بـووە چوومـە ›مـەک دۆنالـد‹ خـواردن بکـڕم و لـە کاتـی تەقەکردنـە 
لـەوێ نەبـووم. هـەر ئەو شـەوە لە نەخۆشـخانە پۆلیس لێکۆلینەوە لە سـەحراروودی 
کرایـەوە  دەکا  و نابـراو دەڵـێ لـە کۆتایـی وتووێژەکـە دابوویـن کـە لـە پـڕدا دەرگا 
دوو یـا سـێ کـەس هاتنـە ژوورێ دەسـتیان کـرد بـە تەقـە کـردن و مـن ئەوانـم نـە 
دیـت چونکـە برینـدار بـووم لەسـەر سـەندەلی کەوتمـە خـوارێ ئیـدی خـۆم مراند و 
تەکانـم نەخـوارد هەتـا قاتڵـەکان وابزانـن مـن مـردووم و کاتێک من بـۆ هاواربردن 
چومـەدەرێ توشـی بوزرگیـان بـووم لێـم پرسـی لـە کـوێ بـووی گوتـی لە ئاودەسـت 
بـووم. لـە حاڵێـک دا سـەحراروودی ئـەو قسـەیە دەکا و دەڵـێ خـۆم لـە مـردن داوە 
بـۆ ئـەوەی قاتڵـەکان هەڵخەڵتێنـم کـە سـێ کوژراوەکـەی دیکـە فیشـەکی کۆتایان لێ 
دەراوە و ئەگـەر ئـەو قسـەی سـەحراروودی ڕاسـت بوایـە دەبوایـە ئەویش فیشـەکی 

کۆتایـی لـێ دەرابایە. 

سـێیەم: بێجگە لەو بەد شانسـییە تیمی تێرۆرکە، کە سەحراروودی و بوزرگیان 
دەسـت بەسـەر کـراون دیتنـەوەی دمانچەیـەک بـە دووخەشـاب و دەنـگ بڕێک  و 
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دوو سـویجی موتۆرسـکلیت سـوزەکی کە لە دوایی دا ڕوون بووە کە سـەحراروودی 
کڕیـاری ئـەو موتوڕسـکلیتە بـووە و چەکەکـەی دیکـەش دوای ماوەیـەک دۆزرایەوە. 
دوای لێکۆلینـەوە لـە چەکـەکان دەرکـەوت یەکێـک لـەو چەکانـە سـاڵی 1971 لـە 
الیـەن کارخانەیەکـی چـەک سـازی ئیسـپانیاوە تەحویلـی ئەرتەشـی شـای ئێـران 

دەراوە. هـەر بۆیـە شـک نەمـا کـە ئـەو چەکانە لـە ئێرانـەوە هاتوون.
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ئەنجامی لێکۆڵینەوەی سەرەتایی پۆلیس

دوای ماوەیەکی کورت لە ئاشـکرا بوونی ڕووداوەکە ڕەئیس پۆلیسـی یەکەی 
تایبەتـی بەربەرەکانـی لەگـەڵ تێرۆریـزم )اسـوالد کسـلر( مەئموریەتـی لێکۆلینەوە 
لـە ڕووداوە وەردەگـرێ دوای وردبینـی لـە شـوێنی ڕووداوەکـە هـەر لـەوێ ئـەو 

چەنـد خاڵە بـاس دەکا:

– دەرگای چوونە ژوورەوە هیچ نیشـانەیەکی لەسـەر نییە کە کەسـێک بە هێز 
شکاندبی و کرابێتیەوە.

– هەر سێ کوژراوەکە فیشەکی خەالسیان لێ دراوە.

– دوو لـە کـوردەکان بـە تـەواوی غافلگیـر بوون و لە حاڵەتی دانیشـتوویی دا 
کـوژراون، ئەگـەر کەسـێکی غیـرە لـە دەرەوە هاتبێتـە ژووری و تەقـەی کـرد بـێ 

ئیمکانـی نەدەبـوو ئەوانـە هـەر وا لەسـەر جێـگای خۆیـان بمێنەوە.

– مستەفەوی هەڵاتووە و خۆیی شاردۆتەوە.

– هەڵکەوتـی ئاپارتمانەکـە بـە جۆرێکـە کـە ناتوانـری لـە دەرەوە وەزعییەتـی 
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نێـو ژوورەکـە بزانـری بەو مانایە دەبێ قاتڵەکان ئاشـنایی تەواویـان لە ژوورەوەی 
ماڵەکـە هەبێ.

– قاتڵـەکان دەبێ شـناختی تەواویان لەسـەر شـوێنی دانیشـتنی کـوژراوەکان 
هەبـێ هەتـا کاتـی تەقەکردنـی خێـرا و بـە پەلە هەڵـە نەکەن.

– ئـەو تێـرۆرە بـە شـێوەی کالسـیک و بـاو بەرێـوە نەچـووە بەڵکـوو وەک 
شـێوە تێـرۆری دەزگاکانـی ئیتالعاتـی و ئەمنییەتـی دەچـێ. چونکـە لـە مودیلـی 
کالسـیکی تێرۆریسـتی دا بکـوژ و کـوژراو )قاتـل و مقتـوول( بـۆ یەکـەم جـار نـە 
لـە ماڵێکـی تایبـەت بەڵکـوو لە بـەردەرگای هوتێلێک یـا فڕۆکەخانـە، چاویان بە 
یـەک دەکـەوێ. لـە حاڵێـک دا لـەو تێـرۆرەدا بکوژ و کـوژراو یەکتریان ناسـیووە و 

بکـوژەکان توانیوویانـە متمانـەی کـوژراوەکان بـە دەسـت بێنـن.

– هەروەهـا بـە هـۆکاری ئـەوەی کـە د. قاسـملوو و قـادری ئـازەر لەگـەڵ 
نوێنەرانـی کۆمـاری ئیسـالمی لـە وتووێژ دابـوون و ئەوان کـوژراون و نوێنەرانی 

کۆمـاری ئیسـالمی سـالمەتن، ئـەو تێـرۆرە کۆمـاری ئیسـالمی لـە پشـتە.

هـەر لـە شـوێنی ڕووداوەکـە ڕئیـس پۆلیـس )کسـلر( ڕادەگەێنـێ  بـۆ ئێمـە 
وەک پۆلیـس مەسـەلەکە ڕوونـە بـەڵام لـەوە بـە دواوە بڕیـار لـەو بابەتـە بـە ئێمـە 
نییـە بەڵکـوو بـە سیاسـەتە. تەنانـەت هـەر لـەوێ بڕیـار دەدا تـەواوی سـنووری 

وێشـکایی و هەوایـی بـە تونـدی چاوەدێـری بکرێـن.

لـە لێکۆلینەویـەک کـە لـە سـەحراروودی دەکـرێ و ڕوون دەبێتـەوە کـە هیـچ 
کام لـە قسـەکانی لەگـەڵ ڕاسـتی ڕووداوەکـە نایتـەوە بۆیە پۆلیـس ڕووی تێداکاو 

دەپرسێ:
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– ئەگەر کەسـانێک لە دەرەوە هاتبنە ژوورێ و لەوی ڕا تەقەیان کردبێ دەبێ 
تـەواوی قاپـۆرە فیشـەکەکان لـە بـەردەرگای هاتنـە ژوور کەوتبـان لـە حاڵێـک دا 

تـەواوی قاپـۆرەکان لەژێر شـوێنی دانیشـتنی ئێـوە دابوون.

– ئەگـەر هێرشـبەران لـە دەرەوە ڕا هاتبـن و لـە بـەردەرگای چوونـە ژوورەوە 
تەقەیـان کردبـێ چـۆن دەتوانـن هەر لـەوێ ڕا بـەرەو هەمان دیوار تەقـە بکەن، لە 
حاڵێـک دا لێکۆڵینـەوەی کارناسـانە و زانسـتی تایبـەت بـە دیـاری کردنـی خەتی 
حەرەکەتـی  فیشـەکەکان بـاس لـەوە دەکا کە ئەو فیشـەکانە لە شـوێنی دانیشـتنی 

سـەحراروودی یەوە بـەرەو ئـەو دیوار تەقینـدەراون.

وردی  و  تۆکمـە  گەڵالەیەکـی  قاسـملوو  د.  تێـرۆری  بـۆ  ئیسـالمی  کۆمـاری 
داڕشـتبوو. بێجگـە لـەوە کـە دەبوایە متمانەی د. قاسـملوو وەدەسـت بێنن بیریان 
لـەوەش کردبـووە ئەگـەر بە هەر هۆکارێک دوای ئەنجام دانی تێرۆرەکە تیمەکانیان 
لـە مەترسـی گرتنـی هێـزی ئەمنـی ئوتریـش کەوتن بتوانـن بە ئاسـانی دەربازیان 
بکـەن، هـەر بۆیـە لە کەسـێکی وەک جەعفەری سـەحراروودی کەلکیان وەرگرت 
چونکـە ناوبـراو کاتـی خـۆی الیەنـی معاملـەکار بـووە لەگـەڵ ئوتریشـیەکان بـۆ 
کڕینـی تۆپـی دوور هاوێـژی 155ملیمیتری نوریکۆم15. سـەحراروودی لە سـاڵی 
1985 بـە نـاوی خـوازراوی ڕەحیمـی لـە شـاری ئاتێن لە پێشـانگای کەرەسـەی 
نیزامی لەگەڵ شـیرکەتی )ڤۆسـت( معاملەی کڕینی تۆپەکانی نوریکۆمی کردووە. 
هـەر وەکـی بـاس کـرا فرۆشـتنی غیـرە قانوونی ئەو جـۆرە تۆپە بـۆ ماوەیەکی زۆر 
وەک ڕیسـوایەکی سیاسـی بەرۆکـی سیاسـتمەدارانی ئـەو وڵاتـەی بەرنـەدەدا، لـە 

کیلۆمیتر   40 لە  زیاتر  هاوێژی  دوور  بە   )Noricum( نۆریکۆم شیرکەتی  میلیمتری  تۆپی 155   15
دەتوانین بڵێین کە لە هەلومەرجی ئەو کاتی شەڕی ئێران – عێراق هەتا ڕادەیەکی بەرچاو مەیدانی شەڕی بە 

تایبەتی لە بەرەی شەڕی بەسرە بە قازانجی ئێران گۆری.
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بـەر دوو هـۆکار یەکـەم فرۆشـتنی ئـەو چەکانـە غەیـرە قانوونـی بـوون و بـەدەر لە 
یاسـای فرۆشـتنی چەک وچـۆڵ کـرا بـوون. دووهـەم هەتـا ئێسـتا ڕوون نەبۆتەوە 
کـە میلیونـان شـیلینگ )پارەی ئەو کاتـی ئوتریش( کە بابەتی کومیسـیونی غیرە 

قانوونـی پرداخـت کـراوە چۆتە گیرفانی چ کەسـانێکەوە؟

ئەگـەر دەوڵەتـی ئوتریـش و دەزگای قەزایـی ئـەو وڵاتـە هـەر وا سـوور ببـان 
و  سـەحراروودی  جەعفـەری  تایبەتـی  بـە  گیـراوەکان  لـە  لێکۆڵینـەوە  لەسـەر 
تاوانبـاران چوبانـە بـەر دەمـی دادوەر ئیحتمالی نزیک بە سـەد لە سـەد هەبوو کە 
سـەحراروودی هەمـوو ئـەو دەسـەڵات دار و سیاسـەتمدارانەی ئوتریشـی ئاشـکرا 
بـکا کـە لـە معاملـەی نوریکـۆم دا بەشـدار بـوون و چەندیان دەسـت خۆشـانە پێ 
دراوە و لـە ڕاسـتی دا ئـەوە دەبـوو بـە ڕیسـوایەکی گـەورە و کێشـەیەکی نێوخـۆی 
بـۆ دەوڵەتـی ئوتریـش دروسـت دەکـرد کـە بـە ئاسـانی لـێ دەربـاز نەدەبـوون. و 
لەهەمـان کات دا دەوڵەتـی ئوتریـش دەکەوتـە بـەر لێپرسـینەوەی نێودەوڵەتـی کـە 
چەکـی بـە دوو الیەنـی شـەڕ فرۆشـتووە و بـێ الیەنـی لـەو شـەڕەدا نـە پاراسـتووە 
لێـرە دایـە بۆمـان دەردەکـەوی کـە کۆمـاری ئیسـالمی مەبەسـتی وتووێـژ نەبووە و 
تەنیـا ئامانجـی تێـرۆر کردنـی د. قاسـملوو بـووە  و زۆریـش زیرەکانـە بەرنامـە 
ڕێـژی بـۆ کـردووە و لـە کەسـانێک کەلکـی وەرگرتووە کـە خاڵی بە هێـزی خۆیان 
لـە بەرانبـەر ئوتریشـیەکان دا بووە. بێجگە لەوانە لەو کاتـە دا کە بوزورگیان )غفور 
درجزی( و سـەحراروودی لە الیەن پۆلیسـەوە دەسـت بەسـەرن کۆماری ئیسالمی 
لـە رێـگای سـەفیری ئوتریـش لـە تـاران دەوڵەتـی ئوتریـش ئـاگادار دەکرێتـەوە 
کـە ئەگـەر ئـەو دوو کەسـە )سـەحراروودی و بوزرگیـان( بـە سـەالمەت و ئـازادی 
نەگەرێندرینـەوە تـاران، دەوڵەتی کۆماری ئیسـالمی ناتوانی گیانـی هاووڵاتییانی 
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ئوتریشـی و بەرژەوەندیەکانـی ئـەو وڵاتـە لـە ئێـران بپارێـزێ.

خاڵێکـی دیکـە کە پێویسـتە لێـرەدا ئاماژەی پێ بکرێ ئەوەیە کـە دوای هاتنە 
سـەرکاری کۆمـاری ئیسـالمی لـە سـاڵی 1979 ئوتریـش یەکەم وڵاتـی ئورپایی یە 
کە لە سـاڵی 1984 وەزیری دەرەوەی بە ڕەسـمی سـەردانی ئێران دەکا و لە سـاڵی 
1987 وەزیـری دەرەوەی ئـەو کاتـی ئێـران )والیتـی( بـە ڕەسـمی بانگهێشـتی 
ئوتریـش دەکـرێ و لـە هیـچ کام لـەو ڕووداوانـەی کـە ئوروپـا هەڵویسـتی دژ بـە 
کردەوەکانـی کۆمـاری ئیسـالمی )هـەر چەند کاتیـش بێ(، گرتبێ قـەت ئوتریش 
بـەو شـێوە سـەد لـە سـەد هەمامەنگـی لەگـەڵ یەکیەتی ئوروپـا نەکردووە بـۆ نمونە 
لـە جەریانـی فتـوای خۆمەینـی بـۆ کوشـتنی سـەلمان ڕوشـدی  ئوتریـش تەنیـا 
وڵاتێکـی ئوروپایـی بـوو لەچاو وڵاتانـی دیکەی ئوروپایـی زۆر الواز عەمەلی کرد 
و پێوەندیەکانی نەپچڕاند و بە هەمان شـێوە لە دوای دەرچوونی حوکمی دادگای 
میکۆنـووس بـە پێچەوانـەی وڵاتانـی ئوروپـای دیسـان ئوتریـش پێوەندیەکانـی 

خـۆی لەگەڵ کۆمـاری ئیسـالمی نەپچڕاند.
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هەندێک زانیاریی دیکە

– ڕۆژی دووشـەممە 17ی پووشـپەڕ بـۆ جارێکـی دیکـە پۆلیسـی فیدڕالـی 
فیەشـک  قاپـۆرە  دوو  کورسـیک  لەسـەر  دەپشـکنن.  تاوانەکـە  ژووری  ڤییـەن 
دەدۆزنـەوە و لـە شـوێنی چۆراوگـەی گوڵدان فیەشـەکێک دەدۆزنـەوە لەگەڵ چەند 

شـتێکی دیکـەی وەک کیسـە پالسـتیکی خوێنـاوی.

کـە ڕەنگـە ئێـوارەی کوشـتارەکە  – پۆلیسـی لێکۆڵینـەوە بـەو ئەنجامـە دەگا 
بەشـداربوویەکی دیکـەش لـە وتووێـژەکان داببـێ. 

– نـەواری وتووێـژەکان لـە پێـش دا هـەر سـەرەتایی سـەرنجیان خرابوو سـەر 
بـەڵام لـە دوایـی دا بـۆ جارێکـی دیکـە بـە تـەواوی وەرگێرانیان بۆ کـرا و بە وردی 
سـەرنجی دراوەتـێ. وەرگێرانـی جـاری دووهەمـی کاسـێتەکان بـۆ سـەر زمانـی 
دۆالری   12,000 بـە  بەرامبـەر  شـیلینگی   120,000 کات  ئـەو  ئینگلیـزی 
ئەمریکـی تێچـووە. دیـارە بۆچوونێـک لـە الیـەن پۆلیسـی ئوتریـش هەیـە لەسـەر 
ئـەو نەوارانـە کـە پێـی وایـە ئـەو نەوارانـە دەسـتکاری کـراوەن و یـەک پرسـیار 
و گومانێـک مەتـرح دەکـەن، پرسـیارەکە ئەوەیـە کـە چـۆن ئـەو کاسـێتانە چوونـە 
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نێـو جانتاکـەی د. قاسـملوو؟ و گومانەکـە ئەوەیـە دەسـتێک لـە نێـو دەسـەڵاتی 
دەوڵەتـی ئوتریـش بـە ئانقەسـت هیندێـک شـوێنیان دەسـتکاری کردبـن و یـا 
دەزگای ئیتالعاتـی ئێـران لـە ڕێـگای دەسـت وپێوەندەکانی خۆیـەوە دەسـتکاری 
نەوارەکانیـان کردبـێ بـۆ شـێواندنی بابەتەکـە و سـەر لـێ شـێواندنی کەسـانی 

بابەتـی تێرۆرەکـە. لێکۆلـەوەر لەسـەر 

– لەو بەینەدا ئێران بێکار دانانیشـێ و گوشـاری زیاتر دەخاتە سـەر دەوڵەتی 
ئوتریـش و باڵیوێـزی ئـەو وڵاتـە لە تاران بانگ دەکا بـۆ وەزارەتی دەرەوەی ئێران 
و تووڕەیـی دەوڵەتـی ئێـران و خەڵکـی ئێرانـی سـەبارەت بـە ڕەفتـاری پۆلیسـی 
دژە تێـرۆری دەوڵەتـی ئوتریـش لەگـەڵ جەعفـەری سـەحراروودی و بوزرگیـان، 

پێڕادەگەێنێ.

– باڵوێـزی ئێـران لـە ڤییـەن دوا دەکا کـە پۆلیـس بـە بـێ بوونـی کارمنـدی 
باڵوێزخانـە مافـی لێ پرسـینەوەی لـە سـەحراروودی نییـە  و دەبـێ بەرپرسـانی 
دەوڵەتـی ئوتریـش بـاش ئـەوە بزانـن کـە لێ پرسـینەوە  لـە برینـدار جۆرێـک لـە 
ئەشـکنجەیە و لـە مقابلیـش دا سـەحراروودی دەڵـێ مـن کارمەندێکـی ئیـداری 
پرسـیارێک  هیـچ  وڵامـی  باڵیوێـز  ئـاگاداری  و  ئیـزن  بـێ  و  ئێرانـم  دەوڵەتـی 
ڕەوانـە  هەتـا  تێرۆرەکـە  دوای  ڕۆژی  لـە  ڤییـەن  لـە  ئێـران  باڵوێـزی  نادەمـەوە. 
کردنـەوەی سـەحراروودی 16 جـاران گوشـار دەخاتـە سـەر دەوڵەتـی ئوتریـش و 
لـە هەمـان کات دا باڵێویـزی ئوتریـش ناچـار بـووە 9 جاران لە تـاران داکۆکی لە 

دەوڵەتەکـەی خـۆی بـکا. 

کـە لەبـەر ئـەوە دایـک و بنەماڵـەی  – باڵیوێـزی ئێـران ڕەسـمەن داوا دەکا 
سـەحراروودی لـە ئێـران نیگەرانـی وەزعـی ناوبراون پێویسـتە سـەحراروودی لە 
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نەخۆشـخانە خەتـی تەلەفۆنـی هەبـێ و بتوانـێ پێوەنـدی بـە بنەماڵەکەیـەوە بگرێ 
کـە چەنـد جارێـک سـەحراروودی توانـی لـەو ڕێگایـەوە لەگـەڵ ئێـران پێوەنـدی 

ڕاسـتەوە خـۆی هەبێ.

– پێنج شەممە 20ی مانگی پووشپەڕ کاتێک دادرەس دەێهەوێ لێکۆڵینەوە 
لـە سـەحراروودی بـکا ناوبـراو ئامـادە نابـێ وڵامی پرسـیارەکان بداتـەوە و دەڵێ 
خـودی  کاتـەدا  لـەو  هەبـێ   حـزوری  ئێـران  باڵوێزخانـەی  نوێنـەری  پێویسـتە 
بـە بەهانـەی  باڵیوێـزی ئێـران )شـیرازی( لـە ئوتریـش دەگاتـە نەخۆشـخانە و 
ئـەوەی کـە هاتـووە نانـی بەیانـی لەگـەڵ بریندارەکـە بخـوا دادرەس ناچـار دەکا 
ژوورەکـە بەجێ بهێڵـێ و لـە دەرەوە چـاوەڕوان بـێ هەتـا ئـەوان نانەکەیـان دەخۆن 
پـاش سـێ چارەکـە سـەعات ئیـزن دەدەن دادڕەس بێتـە ژوورێ و پرسـیارەکانی 
خـۆی بـکا، دیـارە ئـەو ماوەیـە بـەس بـووە بـۆ ئـەوەی سـەحراروودی و باڵیوێـز 

پێکـەوە لەسـەر وەڵامـەکان سـاغ ببنـەوە.

– ڕۆژی هەینـی 21ی پووشـپەڕ مەنوچێهـری موتتەکـی کارگێـری گشـتی 
لـە وەزارەتـی دەرەوە بـۆ هەمـوو ئوروپـا بـۆ جارێکـی دیکـە کارگێـری دەرجە سـێ 
ئوتریـش لـە تـاران بانـگ دەکا و داوای لـێ دەکا ئـەو پەیامـە ڕوونـە بگەیەنێتـە 
بڕیـاری گرتنـی ئـەو دوو کەسـە هەڵ بوەشـێتەوە  دەوڵەتـی ئوتریـش کـە ئەگـەر 

باڵوێـزی ئێـران لـە ڤییـەن دەتوانـی هـاوکاری پۆلیسـی ئوتریـش بـکا. 

– ڕۆژی چوار شـەممە پۆلیسـی دژە تێرۆری ئوتریش لە پشـکنین لە یەکێک 
لـە هۆتێلەکانـی شـاری ڤییـەن بۆیـان دەردەکـەوێ کـە تاقمێکـی 16 کەسـی کـە 
خاوەنـی پاسـپۆرتی فەرمانبەریـن لـە ڕێکەوتـی ڕۆژی 18هەتـا 1989/7/21 
جێیـان گرتـووە و ماونـەوە و لـە هەمـان کات دا بۆیـان دەردەکـەوی کـە گروپێکـی 
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پۆلیسـی  دیکـەی 14 کەسـی لـە هوتێلێکـی دیکـەدا جێیـان گرتـووە و سـتاپۆ 
سـەحراروودی  لـە  پارێـزگاری  بـۆ  ئەوانـە  کـە  دەدا  ئـەوە  ئیحتمالـی  ئوتریـش 

هاتوونەتـە ڤییـەن.

– دوای ئـەوە سـەحراروودی بـە برینـداری بـە ئیسـکۆرتەوە ڕەوانـەی ئێـران 
دەکـرێ مشـتومڕ لـە نێـو دام دەزگای دەوڵەتـی ئوتریـش پەیـدا دەبـێ و کاتێـک 
یەکێـک لە وەزیرەکانی دەوڵەت دەپرسـێ سـەحراروودی بـە برینداری چۆن بۆیی 
ڕەخسـاوە بـەرەو ئێـران بـڕوا وەڵام وەردەگرێتـەوە کـە سـەحراروودی پاسـپۆرتی 
دیپڵۆماتیکـی ژمـارە 4ی هەبـووە و لـە الیـەن وەزارەتـی نێوخـۆوە وەک شـاهید 
لـە قەڵـەم دراوە و لـە هەمـان کات دا چونکـە پاسـپۆرتی دیپڵۆماتیکـی هەبـووە 

پێویسـتی بـە ویـزا نەبـووە بـۆ سـەفەر کردن.  

– ئێـران سـایکۆلۆژی خەڵکـی ئوتریشـی باش ناسـیبوو، سـەرۆکی پۆلیسـی 
ئوتریـش دەڵـێ: »خەڵکـی وڵاتـی مـن بـە بیسـتنی هەواڵـی ناخـۆش ڕاناچڵەکـن 
و تەنانـەت هـەر گوێشـی نادەنـێ، دەپرسـن کـەس لـە ئوتریشـیەکان نە کـوژراوە، 
ئـەو  نێـو  نەخەینـە  خۆمـان  و  بیـن  پەرێـز  دوورە  و  گەرێـن  لێیـان  کەوابـوو 

گیروگرفتانـەوە.«

– بابەتـی فرۆشـتنی غیـرە قانوونـی چەک وچـۆڵ بـەو وڵاتانـەی کە لـە حاڵی 
شـەڕدان بە تایبەتی ئەو وڵاتانەی بە هۆی پشـتیوانی لە گرووپە تێرۆریسـتیەکان 
لـە الیـەن دەوڵەتانـی ڕۆژئاوایـی ئابڵۆقەیـان لەسـەرە وەک لێبـی و ئێـران، لـە 
نێـو خـۆی دەوڵـەت و دەسـەڵاتی سیاسـی ئوتریـش کێشـەی لـێ دروسـت دەبـێ 
و تەنانـەت کار گەیشـتە جێگایـەک کـە کومیتـەی لێکۆلینـەوەی لـەو بابەتـە لـە 
پارلمانـی ئوتریـش پێـک بـێ و ئاغـای ›‹هێربێـرت ئامـری‹‹ باڵیوزی ئـەو وڵاتە 
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لـە یونـان کـە واسـتەی سات وسـەودای فرۆشـتنی چەک وچۆڵ بوو بـە مەرگێکی 
گومانـاوی مـرد کـە بـە پێـی هێندێـک سـەرچاوەی پۆلیـس دەبـێ دەرمانـدراو 
کرابێ. چەکی شـیرکەتی نۆریکۆم بە برێزیل، بولغارسـتان، ئۆردۆن، لەهێسـتان، 
تایلەنـد، فرۆشـراوە بـۆ ئەوەی لە ڕێگای ئـەو دەوڵەتانەوە چەک وچۆلی پێویسـت 

بـۆ عێـراق و ئێـران کـە لەگـەڵ یەکتـر لـە حاڵـی شـەڕدا بـوون دابیـن بکەن.

– کەمتەرخەمی دام ودەزگای ئەمنیەتی ئوتریش هەر لەسەرەتای ڕووداوەکەوە 
دیـار بـوو بـۆ نمونـە دوای 9 سـەعات تێپەڕبـوون لـە ڕووداوەکـە تاقـی کاری بـۆ 
فیشـەکەکان کـراوە. هەروەکی پێشـتر باس کرا شـەڕەچەقەی نێوخـۆی لە دەزگای 
پۆلیـس دا ئـەو مجالـەی بە قاتڵـەکان دا خۆیـان کۆبکەنەوە و لە بیری چارەسـەری 
بوونـی  برینـدار  لـە ڕاسـتی دا  بـن و خۆیـان ڕزگار بکـەن، چونکـە  کێشـەکەدا 
سـەحراروودی یـا یەکێـک لەوانـە پێشـبینیان نەکردبوو بەڵکو پێیـان وابوو دوای 
تێرۆرەکـە بـە ئاسـانی و بـێ ئەوەی کـەس گومانیان لێ بکا وڵاتـی ئوتریش بەرەو 
ئێـران بەجـێ بهێلـن. ئـەوان هـەم بلیتـی تەیارەیـان کڕیبـوو و هـەم جانتاکانیـان 
لـە هۆتیـل ئامادەکردبـوو، هـەم هەتـا ڕۆژێ 14ی مانـگ ژووری هۆتیلیـان بـە 

کـرێ گرتبوو.

– دەسـەڵات و دەزگای پۆلیـس و قەزایـی ئوتریـش بە پێچەوانەی دەسـەڵات 
و پۆلیـس و دەزگای قەزایـی ئاڵمـان هەمـوو ئـەو بەڵگانـەی سـەلمێنەری تـاوان 
بـوون الیـان بـردن و بـە ئیسـکۆرتەوە قاتلەکانیـان بـەرەوە تـاران بـەرێ کـردەوە. 
ئـەوە لـە حاڵیـک دا بوو کـە دەزگای ئەمنی و قەزایی ئاڵمـان، ئینگلیس، ئەمریکا 
و ئیسـرائیل  ئامادەبـوون هـاوکاری پۆلیـس و دەزگای قەزایـی ئۆتریـش بکـەن. 
لـەو کاتـەدا ئـەو پـەری ڕەزالەتـی دەزگای قەزایی ئوتریش دەردەکـەوێ کە وەزیری 
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دەرەوە بـە ئاشـکرا دەور دەگێـرێ لـە بـەالڕێ دا بردنی ڕاسـتییەکانی ڕووداوکە.  لە 
حاڵێـک دا هـەر وڵاتێک تووشـی کارەسـاتی لەو چەشـنە بێـت و بەرژەوەندیەکانی 
وڵات بخاتـە مەترسـییەوە لەسـەر وەزیـری دەرەوەیە کە دوکۆمێنـت و بەڵگە بدا بە 
دەزگای قەزایی نەک ڕاسـتەوەخۆ دەسـت تێ وەردان بکا و پرسـی لێکۆڵینەوەی 

دادوەری بـە الرێ دا ببـا. بـەڵام لـە ئوتریش دوای کارەسـاتی تێـرۆر کردنی

د. قاسـملوو و هاوڕێکانـی هەمـوو هـەوڵ و تەقـەالی وەزارەتـی دەرەوەی 
ئوتریـش ئـەوە بـوو کـە بتوانـی لەگـەڵ ئێـران پێوەندیەکانیـان ئاسـایی بکاتـەوە 
لەگـەڵ  گرانـەوە  ڕەخنـە  دیالۆگـی  ڕێـگای  لـە  بتوانـن  ئەگـەر  بـوو  وا  پێیـان  و 
کۆمـاری ئیسـالمی ئێـران ببنـە دۆسـت لە کـردەوەی تێرۆریسـتی دەۆڵەتـی ئێران 
دەپارێزریـن و دەتوانـرێ بەرژەوەندیـە ئابووریەکانیـان پارێـزراو بـێ. هـەر بۆیە بە 
پێـی سـەرچاوەکان وەزارەتـی دەرەوەی ئوتریـش لە مانگی جـۆزردان هەتا مانگی 
بەفرانبـار  هەمـوو دەسـەڵاتەکانی قۆرغ کردووە، بەو مانایـە قانوون الی وەزارتی 

دەرەوە بـێ بایـەخ بـووە و وەزیـر خـۆی قانوونـە.

– دوای ماوەیـەک دەسـەڵاتدارانی ئوتریـش بـێ دەنگـی دەشـکێنن و بـاس 
لـەوە دەکـەن کـە هەمـوو نیشـانە و بەڵگـەکان وا نیشـان دەدەن کـە د. قاسـملوو 
»فرانـس  کـوژراون.  ئێـران  دەوڵەتـی  مەئموورانـی  دەسـتی  بـە  هاورێکانـی  و 
لەگـەڵ ڕۆژنامـەی  لـە وتووێژێـک  ئوتریـش  نێوخـۆی  وەزیـری  لـوێ شـتاک« 
ئـەو کوشـتارە  ئـەو مەسـەلەی پشـت ڕاسـت کـردەوە کـە  »دیرئیسـتاندارد« دا 
دەوڵەتـی ئێرانـی لـە پشـتە. هەروەهـا ڕۆژنامـەی »دیـر ئیسـتاندارد« لـە وتارێکی 
قاتڵـەکان  گیرانـی  »حوکمـی  دەنووسـێ:  1989دا  دێسـامبری  یەکەمـی  ڕۆژی 
ڕۆژی سـێ شـەممە 29ی نوامبـر دەرچـووە«. ڕۆژنامـەی ناوبـراو پـاش هێنانـی 
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نـاوی تاوانبـارەکان و ئامـاژە بـەوە کـە ئـەوان لـە کاربەدەسـتی ڕەسـمی دەوڵەتن، 
گاڵتـەی بـە هەڵوێسـتی دەوڵەتـی ئوتریـش کـردووە و نووسـیبووی: »بوزورگیـان 
لـە الیـەن پۆلیسـەوە کەوتەبـەر لـێ پرسـینەوە، بـەڵام ڕێـگای پـێ درا بچێتـەوە 
سـەفارەت، حاجـی مسـتەفەوی ون بـووە، بـە تایبەتی لەبارەی سـەحراروودییەوە 
کاری دەوڵەتـی ئوتریـش ئابـڕوو چوونێکـی تەواوە. چونکە بە خاتـری بەرژەوەندە 
گرنگەکانـی دەوڵـەت ڕێـگای درا سـواری فڕۆکـە بـێ و بگەرێتـەوە ئێـران. لـە 
پێـش دا دەگوتـرا چونکـە سـەحراروودی بۆ خۆشـی لـەو ڕووداوەدا برینـدار بووە، 
لەسـەر  تاقیکردنەوانـە  ئـەو  بـەڵام  نەبـووە.  لـەو جینایەتـەدا  بۆیـە دەسـتی  هـەر 
چەکـەکان و لـە بـارەی دەست نیشـان کردنـی جیهەتـی هاویژرانـی گوللەکانـەوە 
بەرێـوە چـوون نیشـان دەدەن کـە ناوبراویـش لـەم قەتلـەدا بەشـدار بـووە. ئێسـتا 

ئوتریـش دەبـێ داوای تەحویـل دانـەوەی قاتڵـەکان بـکا.« 16

وەرگیراو لە ڕۆژنامەی کوردستان ژمارە 157بەفرانباری 1368ی هەتاوی /ژانویەی 1990م.  16
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 جیاوازی و وێک چوونی تێرۆری
 د. قاسملوو و د. شەڕفکەندی

لە شێوەی تێرۆر و حوکمی دادگادا

ئەگـەر بمان هـەوێ زۆر بـە کورتـی ئـەو دوو کـردەوە تێرۆریسـتیە کـە لەسـەر 
بـە  دەرحـەق  ئیسـالمی  کۆمـاری  دەسـەڵات دارانی  الیـەن  لـە  ئوروپـا  خاکـی 
جوڵانەوەی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردسـتان و حیزبی دێموکراتی کوردسـتان 
کـرا، پێکـەوە بەراوردیـان بکەیـن، دەتوانیـن بـەو شـێوەیە خـاڵ بەندیـان بکەین.

خاڵە وێک چووەکان

1. فەرمانـی هـەردوو تێـرۆرەکان لـە الیـەن کومیتـەی تایبـەت بـە ئەمنیەتـی 
کۆمـاری ئیسـالمی کـە شەخسـی ڕێبـەری نیـزام سەرپەرسـتی دەکا، دەرچـووە.

حیزبـی  یەکەمـی  کەسـی  و  ڕێبـەری  ئامانجیـان  تێرۆرەکـە  هـەردووک   .2
بـووە. دێموکـرات 

3. هـەردووک تێرۆرەکـە لـە دەرەوەی سـنوورەکانی ئێـران و لەسـەر خاکـی 
النکـەی  و  سـەربەخۆ  وڵاتـی  بـە  کـە خۆیـان  بەرێوەچـوون  ئوروپایـی  وڵاتانـی 
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پاراسـتنی مافـی مـرۆڤ دەزانـن. دیموکراسـی و 

باڵیویزخانـەی  بـەرزی  پلـە  بەدەسـتانی  کار  تێرۆرەکـەدا  هـەردووک  لـە   .4
کۆمـاری ئیسـالمی ڕۆڵـی سـەرەکیان گێـراوە بـۆ بە ئەنجـام گەیاندنی تێـرۆرەکان.

5. لـە هـەردووک تێـرۆرەکان تێرۆریسـتەکان بـە پاسـپۆرتی دیپلۆماتیـک یـا 
فەرمانبـەری حکومەتـی و بـە نـاوی خـوازراو هاتووچۆیـی وڵاتانـی ئوروپایـان 

کردووە.

6. ئەو چەکانەی لەو دوو تێرۆرەدا کەلکیان لێ وەرگیراوە لە لێکۆڵینەوەکان دا 
ڕوون بۆتـەوە دارایـی جبەخانـەی ئەرتەشـی ئێرانـی سـەردەمی پاشـایەتین کـە 

کۆمـاری ئیسـالمی میراتگـری نیزامی پاشـایەتی ئێرانە.

7. لـە کاتـی بـە ئەنجـام گەیشـتنی تێـرۆرەکان هـەر دوو وڵاتـی ئوتریـش و 
ئاڵمـان دوو شـەریکی توجـاری گـەورەی ئێـران بـوو بـە تایبەتـی لـە فرۆشـتنی 

نیزامـی. پێداویسـتیەکانی  و  چەک وچـۆڵ 

8. لـە هـەر دووک تێرۆرەکـەدا پاڵنـەری سیاسـی هـۆکار بـووە بۆ تێـرۆر نەک 
پاڵنەری کەسـی و شەخسـی.
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حیزبی  ڕێبەرانی  بە  دەرحەق  تێرۆرە کە  دوو  ئەو  یەکانی  جیاواز
کراوە دێموکرات 

1. لـە دوو وڵاتـی جیـاوازی ئوروپایـی، بـەڵام هـاو سـنووری یەکتـر بەرێـوە 
چوون.

2. لـە تێـرۆری ڤییەن دا تێرۆریسـتەکان، شـەهیدەکانیان لە نزیکەوە دەناسـن 
و بـە چەندیـن جـار لـە نزیکـەوە لەگەڵ یەکتر دانیشـتنیان هەبـووە و بکوژەکان لە 
ماوەیەکـی زەمەنـی دا هەوڵیـان داوە متمانـەی قوربانیەکان بە دەسـت بێنن. بەڵام 
بـە پێچەوانـەوە لـە تێـرۆری میکۆنـووس )بێرلیـن( تێرۆریسـتەکان شـەهیدەکان 
ناناسـن و هیـچ پێوەندێکـی پێشـتریان پێکەوە نەبووە و ئەو کاتـە قوربانیەکانیان 

لـە نزیکـەوە دیتـووە تەقەیان لـێ کردوون.

3. لـە تێـرۆری رێسـتورانی میکۆنـووس )بێرلیـن( دا کۆمـاری ئیسـالمی بـۆ 
ئەنجامدانـی تێرۆرەکـە لـە کەسـانی غەیـرە ئێرانـی و ئێرانـی کەلکـی وەرگرتـووە. 
بـە  لـە تێـرۆری ڤییـەن دا هەمـوو تێرۆریسـتەکان ئێرانـی بـوون و سـەر  بـەڵام 
دامـودەزگای سـپای پاسـدارانی ئێـران بـوون کـە هـەر وەکـی پێشـتر بـاس کـرا 
بـە پاسـپۆرتی سـاختە و نـاوی خـوازراو  و بـە نـاوی دیپلۆماتیـک لەسـەر میزی 

کوشـتارەکە دانیشـتوون.
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هەڵویستی دەوڵەتەکانی ئوتریش و ئاڵمان و دەزگای قەزایی ئەو دوو 
وڵاتە

1. دەزگای قەزایـی ئوتریـش بـۆ پێ ڕاگەیشـتن بـەو کـردارە تێرۆریسـتییەی 
شـاری ڤییـەن نەیتوانـی سـەربەخۆیی خـۆی بپارێـزێ و لـە ڕاسـتی دا وەزیـری 
دەرەوەی ئـەو کات توانـی زاڵ بـێ بەسـەر دەزگای قەزایـی ئـەو وڵاتـە. بـەڵام 
میکۆنـووس دا  ڕیسـتوورانی  تێـرۆری  جەریانـی  لـە  ئاڵمـان  قەزایـی  دەزگای 
توانـی سـەربەخۆی بپارێـزی و هەتـا ئـەو جێگایـە چـووە پێـش کـە توانـی لـە 
حوکمـی کۆتایـی دا سـەرانی پلەیەکـی نیزامـی کۆمـاری ئیسـالمی بـە فەرماندەر و 
بکـەری ئەسـڵی ئـەو تێـرۆرە بـە جیهـان بناسـێنن و ئـەوە لـە مێـژووی پێوەندیـە 
نێودەوڵەتیەکان دا شـتێکی دەگمەن بوو کە دادگای جنایی وڵاتێک حوکمی گرتنی 
دەسـەڵاتدارانی وڵاتێکـی دیکـە دەر بـکا کـە هێشـتا لەسـەر کورسـی دەسـەڵاتن.

2. دەزگایـی قەزایـی ئوتریـش کەوتـە ژێـر کاریگـەری هەرەشـەکانی کۆمـاری 
بـەڵام  تێرۆریسـتیەکە.  کـردەوە  کردنـی  دیزەبەدەرخۆنـە  بـە  ملـی دا  و  ئیسـالمی 
دەزگایـی قەزایـی ئاڵمـان نەچـۆ ژێر باری هیچ هەڕەشـەیەک و یـا بەرتیل دانێک 
بەڵکـوو ئـەو هەڕەشـە و بەرتیل دانـەی وەک بەڵگە بەکارهێنا بۆ سـەلماندنی ئەوە 
کـە ڕێبەرانـی کۆمـاری ئیسـالمی تاوانباری سـەرەکین لە کـردەوە تێرۆریسـتیەدا.

3. لـە شـوێنی تێـرۆر کردنـی د. قاسـملوو و هاوڕێیانـی بە قسـەی سـەرۆکی 
دەزگای دژەتێـرۆری ئوتریـش هەمـوو بەڵگـەکان شـاهیدی بـۆ ئـەوە دەدەن کـە 
سـەعاتێک  لـە  کەمتـر  دوای  چونکـە  ئێرانیەکانـە.  دیپڵۆماتـە  کاری  تێرۆرەکـە 
پۆلیـس لـە شـوێنی ڕووداوەکەیـە و سـەحراروودی بـە برینـداری کەوتۆتە دەسـتی 
پۆلیـس و بوزورگیـان بە پاکەتێکی  پۆسـتی کە خوێناوی یە و بەسـتەیەک دۆڵاری 
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ئەمریکـی لـە شـوێنی ڕووداوەکـە لـە الیەن پۆلیسـەوە دەسـت بەسـەر دەکـرێ و لە 
یەکـەم لێکۆڵینـەوەدا پۆلیـس بۆی دەردەکەوێ قسـەی سـەحراروودی و بوزرگیان 
کەرەسـەی  لـە بابـەت چۆنیەتـی ڕووداوەکـە لەگـەڵ یەکتـر ناتەبـان. هـەر وەهـا 
تێرۆرەکـە لـە ماوەیەکـی کـورت دا لـە الیـەن پۆلیسـەوە دۆزرانـەوە وەک دەمانچـە 
بـوو و دۆزینـەوەی دوو سـوێچی  کـە نیشـانەی پەنجـەی سـەحراروودی لەسـەر 
ماتۆرسـیکلیت مۆدیـل سـوزەکی کـە لـە ڕوو بـە ڕووبوونـەوەی کابرای فرۆشـیار 
لەگەڵ سـەحراروودی، کابرای فرۆشـیار تەردەسـت سـەحراروودی دەناسـێتەوە و 

ئەوانـە هەمـوو بەڵگـە بـوون لـە بـەر دەسـتی دەزگای قەزایـی ئوتریـش.

لـە حاڵیـک دا بـۆ دەسـت نیشـان کـردن و دۆزینـەوەی بکەرانـی تێـرۆری 
دەقیـق  و  ورد  زۆر  کاری  دەبوایـە  ئاڵمـان  پۆلیسـی  میکۆنـووس  رێسـتورانی 
وەدەسـت  جینایەتـە  لـەو  داوێـک  سـەرە  بتوانـی  هەتـا  بـکا  مـاوە  درێـژ  و 
بێنـێ، چونکـە لـە شـوێنی ڕووداوەکـە تەنیـا ئاسـەواری بـە جـێ مـاو جنـازەی 
و  بـوون  دەرچـوو  بـۆی  بکـەرەکان  بـوو،  بریندارێـک  چەنـد  و  شـەهیدەکان 
شـوێن پێیـان لـە دوای خۆیـان بەجـێ نەهێشـتبوو، هـەر بۆیـە لێکۆڵینـەوە لـەو 
 پەروەندەیـە هەتـا حوکمـی کۆتایـی دادگا زیاتـر لە سـێ سـاڵی خایانـد و نزیک بە 

9 میلیون مارکی ئاڵمانی ئەو کاتی تێچوو. 

بـەڵام بـە پێچەوانـەوە دەزگایـی قەزایـی و دەوڵەتـی ئوتریـش پەلەیـان هەبـوو 
هەرچـی زووتـرە ئـەو دوو تێرۆریسـتە واتـا سـەحراروودی و بوزرگیـان ڕەوانـەی 
ئێـران بکەنـەوە بـۆ نمونـە ڕۆژی 13ی مانـگ جینایەتەکـە ڕوودەدا و هـەر ئـەو 
ڕۆژە ئـەو دوو کەسـە دەسـت بەسـەر دەکرێـن بـەڵام 22ی مانـگ واتـا تەنیـا 10 
رۆژ دواتر سـەحراروودی لە نەخۆشـخانەوە لەژێر چاودێری پۆلیسـی دژە تێرۆری 
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ئوتریـش سـەعاتی 7ی ئێـواری دەبردرێتـە فڕۆکەخانە و بە فڕۆکـەی ئێران بەرەو 
تـاران بـەرێ دەکرێتەوە.

بـە پێـی هەمـوو لێک دانەوەکان ئەگـەر ئەو کات دەوڵـەت و دەزگای دادوەری 
ئوتریـش بـە پێداگـری و ڕەچاوکردنی هەموو الیەنەکانـی دادوەری و دادپەروەری 
و بـێ گـوێ دان بـە بەرژەوەندیەکانـی ئابـووری و سیاسـیی، ئـەو دوو تاوانبـارە 
تێـرۆری  بـەردەم دادگا و حوکمـی شـیاوی خۆیـان وەرگرتبـا ڕەنگـە  بردرابانـە 
میکۆنـووس ڕووی نەدابایـە، بەڵام بە داخەوە، وانەبوو. سات وسـەودا و سـازانی 
دەوڵەتی ئوتریش لەگەڵ کۆماری ئیسـالمی زەمینە خۆشـکەر بوو بۆ ئەنجام دانی 

تێـرۆری رێسـتورانتی میکۆنووس. 

مێـژووی نزیـک بـە چـل سـاڵەی کۆمـاری ئیسـالمی ئێـران پـڕە لـە کوشـتار 
و خوێنـی بـە ناحـەق ڕژاوە کـە لـە الیـەن کەسـانیکەوە ئـەو نیزامـە لـە مـاوەی 
ئـەو چـل سـاڵە دا بەرێـوە چـووە کـە وەعـدەو دروشـمی برایەتـی و یەکسـانییان 
دابـوو بـە خەڵکـی ئێـران، بـە داخـەوە هەتا ئێستاشـی لەگـەڵ دابـێ ڕەورەوی ئەو 
دەسـەڵاتە لـە گـەران دایە بەڵام وەک دەبینین و دەبیسـتین ئـەو ڕەورەوەیە کەوتۆتە 
شەلەشـەل و ملەلەقـە و ئومیـد هەیـە زۆری تـر نەخاینـێ کـە لـە جـووڵان بکەوێ.
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لە کۆتایی دا

پێویسـتە ئامـاژە بـە چەنـد خـاڵ بکەیـن ڕەنگـە ئەگـەر ئـەو خاڵانـە ڕێبـەری 
حیزبـی دێموکـرات لەبـەر چـاو گرتبایـە رەنگە کۆماری ئیسـالمی ئاوا بە سـووک 

و ئاسـانییەی توانی بایـە بـە ئامانجـی نگریسـی خـۆی بـگا.

1. حیزبـی دێموکـرات و خـودی د. قاسـملوو لـە مێژبـوو بڕیاریـان دابـوو 
کـە بـێ بەشـداری الیەنـی سـێهەم ناچنە سـەر میـزی دانووسـتان لەگـەڵ کۆماری 
ئیسـالمی. بـەڵام کاتێـک بـە هۆکاریکـی بـێ بنەمـاو سـاکار الیەنی سـێهەم )مام 
جـەالل تاڵەبانـی( لـە گردوونـەی وتووێژ خاریـج دەکەن و قەبـووڵ ناکەن ئەحمەد 
بەشـداری کۆبوونـەوەکان بـێ و  بنبـال سـەرۆک کۆمـاری پێشـووی ئەلجەزایـر 
کەسـایەتێکی زانسـتی یە و نـە  کەسـێکی دیکـە )د. فازیـل ڕەسـوول( کـە تەنیـا 
وەک مـام جـەالل خاوەنـی حیزبێکـی بەهێـزە و نـە وەک ئەحمەد بنبال لە پۆسـت 
کەسـایەتێکی نێودەوڵەتـی بـۆ خـۆی مسـۆگەر کـردووە، بـە پێـی  سـەرکۆماری دا 
سـەرچاوەکان بـە پێشـنیاری ئێـران دێتـە نێـو مەیدانـی وتووێـژەکان و لێرەدایـە 
ئاسـانی البردنـی  بـە  وا  نەدەبوایـە  قاسـملوو  د.  دێموکـرات و خـودی  حیزبـی 
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الیەنـی سـێهەم کـە هـەر کام بە هۆکارێک ڕەنگە کوشـتنیان بۆ کۆماری ئیسـالمی 
دژواربایـە قەبـووڵ کردبـا.

2. ئەو کاتەی لە دەوری دووهەمی دەست پێکردنەوەی  وتووێژەکان کاتێک 
ڕێبـەری حیـزب د. شـەڕفکندی ڕەوانـەی پاریـس دەکا بـۆ ئـەوەی لـە جێـگای 
د. قاسـملوو  بەشـداری لـە وتووێـژەکان دا بـکا، نـە دەبوایـە ڕێبـەری حیـزب بـە 
تایبەتـی خـودی د. قاسـملوو تەسـلیمی ویسـتی هەیئەتـی بـە نـاو وتووێـژکاری 
کۆمـاری ئیسـالمی بـن کـە تەنیـا لـە گـەڵ د. قاسـملوو دانیشـتن دەکـەن و ئـەوە 
دەبوایـە بـۆ ڕێبـەری حیـزب ببـا جێگای پرسـیار و لـە هەمان کات دا ئـەوە لەگەڵ 
ڕەواڵـی بـاوی دیپلۆماسـی یـا وتووێـژی دوو الیەنـە یەکتـر ناگرێتـەوە کـە الیەنـی 
کـە لەگـەڵ کـێ دادەنیشـێ و لەگـەڵ کـێ  بـۆت دەسـت نیشـان بـکا  بەرامبـەر 
دانانیشـێ و هـەر لـەوەڕا دەبوایـە ڕێبـەری حیـزب هەڵویسـتەیەکی کردبـا وا بـە 

هاسـانی ملـی بـۆ ئـەو وتووێـژە ڕانەکێشـابایە. 

3. کاتێـک بـۆ دەوری دووهەمـی وتووێـژ ئێرانیـەکان دەگەرێنەوە کەسـێکیان 
پێـوە زیـاد بوو )بوزرگیان( لەژێر ناوی مەسـئوولی پاراسـتنی تیمـی ئێرانی بەڵام 
بەداخـەوە  هەیئەتـی حیزبـی دێموکـرات وادیـارە هیـچ بایەخـی بـەو مەسـەلەیە 
نـەداوە کـە ئەگـەر قـەرار بـێ لـەو دوو هەیئەتـە یەکیـان گیانـی لـە مەترسـی دابـێ 
هەیئەتـی حیزبـی دێموکراتـە نـەک هەیئەتـی ئێرانـی، النـی کـەم دەبوایـە هەیئەتی 
حیزبیـش کەسـێکیان لەژێـر ئـەو نـاوە بەشـداری کۆبوونەوەکانیـان کردبایـە ئـەو 
کات ڕەنگـە وابـە ئاسـانی تێرۆریسـتەکان نەیانتوانیبایـە پیالنەکـەی خۆیان پیادە 

بکەن.

4. ڕەواڵـی بـاو لـە هەمـوو وتووێـژەکان دا وایە کە الیەنی وتووێـژکار لە بواری 
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ئەمنی یـەوە یەکتـر کۆنتـرۆڵ دەکـەن هەتـا چـەک یـا هـەر کەرەسـەیەک کـە فـەزای 
وتووێـژ بخاتـە مەترسـی یەوە ڕێگـری بکـەن بـەڵام بـە داخـەوە هەتا ئێسـتا ڕوون 
نییـە ئـەو چەکانـە چـۆن و بە چ ڕێگایەک دا چوونە شـوێنی کۆبوونەوە. ئیحتمالی 
ئـەوە لـێ دەدری کـە لە ڕێگای بوزرگیـان دەرگای ماڵەکە کرابێتەوە و یا چەکەکانی 
وەرگرتبـێ یـا تیمـی زەربـەت هاتبێتـە ژوورێ و تەقەکـەی کردبـێ کـە پۆلیسـی 
ئوتریـش ئـەوە ڕوانگەیـە ڕەد دەکاتـەوە و بـە پێـی لێکۆلینەوەکانیـان و شـوێنی 
قاسـملوو و مەسـیری  د.  دانیشـتنی  فیشـەکەکان و شـوێنی  قاپـۆری  کەوتنـی 
وێکەوتنی فیەشـکەکان دەی سـەلمێنن کە لە شـوێنی دانیشتنی سـەحراروودییەوە 
تەقـەکان کـراوەن و ئـەوە سـەلمێنەری ئەوەیـە کـە الیەنـی ئێرانی یا لەگـەڵ خۆیان 
یـا لـە دوای کۆبوونـەوەی ڕۆژی یەکـەم لـە کاتێکـی گونجـاودا گەڕاونـەوە و ئـەو 

چەکانەیـان بردۆتـە ژووری کۆبوونەوەکـە.

5. لەبـەر ئـەوەی گیانـی هەیئەتـی حیزبـی دێموکـرات هەمـوو کات مەترسـی 
لەسـەر بـووە پێویسـت بوو هـەر جارێک کە لەگـەڵ نوێنەرانی کۆماری ئیسـالمی 
کۆدەبنەوە شـوێنی کۆبوونەوەکان و تەنانەت شـوێنی دانیشـتنی نەفەرەکان لەگەڵ 

ڕۆژی پێشـتر ئاڵوگۆڕی بەسـەردا بێ.

6. خاڵێکـی جێـگای سـەرنجی دیکـە ئەوەیـە بـە داخـەوە ڕێبەرایەتـی حیزبی 
دێموکـرات لـەو سـەردەم دا هیـچ بایەخیـان بـە پێوەنـدی توندوتۆڵـی ئوتریـش و 
ئێـران نـەداوە، ئەگـەر تەنیـا سـووکە ئاوڕێکیـان لـەو پێوەندیـە تۆکمـەی ئابوری و 
سیاسـیی لـە نێـوان ئـەو دوو وڵاتـە دابایـەوە ڕەنگـە لـە دیـاری کردنـی ڤییـەن بـۆ 
دانیشـتن و وتووێـژ الیەنـی حیزبـی دێموکرات هەڵوێسـتێکی کردبایە و شانسـی 

سـەرکەوتنی هەتـا ڕادەیـەک لـە تیمی تێـرۆر ئەسـتاندباوە.
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 هێندێک بەڵڵگەی پێوەندیدار
ڕوو بە دەوڵەتی ئوتریش بۆ دادخوازی لە 

تێرۆری د. قاسملوو و هاورێیانی

دوای شـەهید بوونی د. قاسـملوو و هاوڕێیانی لە کارەسـاتی تێرۆری ڤییەن 
بێ دەنگـی دەوڵـەت و دەزگای  ئێـران و  بـە  ڕادەسـت کردنـەوەی بکـوژەکان  و 
ئێـران  دێموکراتـی کوردسـتانی  ناوەندیـی حیزبـی  ئوتریـش کۆمیتـەی  قەزایـی 
بەرێکەوتـی 12ی خەرمانانـی 1368ی هەتـاوی نامەیـەک بۆ سـەدری ئەعزەمی 
ئوتریـش دەنێـرێ و لەونامەیـەدا حیزبـی دێموکـرات نارەزایەتـی خـۆی و خەڵکی 
کوردسـتان لـە بێ دەنگـی دەوڵەتـی ئوتریـش سـەبارەت بـەو کـردەوە تێرۆریسـتیە 
دەردەبـرێ و داوای هەڵویسـت لـە جەنابـی سـەدری ئەعـزەم دەکا بـۆ وەدیهاتنـی 

حـەق و دادپـەروەری شەخسـەن لـەو مەسـەلەیەدا دەخالـەت بـکا.
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نامە بۆ »فرانتس فرانیتکسی« سەدەری ئەعزەمی ئوتریش17 

جەنابی سەدری ئەعزەم!

      مانگـی فێوریـەی 1989 کاتێـک ئایەتوڵـڵا خومەینـی حوکمـی ئیعدامی 
بەجـێ  زۆر  وڵاتەکەتـان  دەرکـرد،  ئینگلیسـی  نووسـەری  بـۆ سـەلمان ڕوشـدی 
هەڵویسـتی گـرت و یەکێـک لـەو وڵاتانـە کـە بـۆ دەربڕینـی ناڕەزایـی لـەو بڕیـارە 
سـەفیرانی خۆیـان لـە ئێـران بانـگ کـردەوە. کەچـی بەسـەر سـوڕمانەوە دەبینیـن 
ئێسـتا کە یەکێک لە گەورەترین تێکۆشـەری ڕێگای ئازادی و دێموکراسـی لەگەڵ 
دوو ئازادی خـوازی ناسـراوی دیکـەی کورد بە کردەوە بە دەسـتی بەکرێ گیراوانی 
و  کـراون  تێـرۆر  داوە  ڕوشـدی  سـەلمان  کوشـتنی  فەرمانـی  کـە  ڕیژێمـە  ئـەو 
کارەسـاتەکەش ڕاسـت لـە وڵاتـی ئێـوە ڕووی داوە، بەرپرسـانی قەزایـی ئوتریش 
بـە ئاشـکرا تاوانبـاران ئـازاد دەکـەن و پـەردە بەسـەر جینایەتەکەدا دەکێشـن. ئەم 
ڕەفتـارەی دەوڵەتەکەتـان بەداخـەوە ئـەو هەسـتە لـە دڵـی ڕۆڵەکانـی گەلی کـورد دا 
دەبزوێنـێ کـە کـوردەکان ئەگـەر لە وڵاتی خۆیـان دا بە هاونیشـتیمانی دەرەجە دوو 
دادەنرێـن، لـە هێندێـک وڵاتـی پێشـکەوتووی دنیـاش دا وەک ئینسـانی دەرەجـە 

دوو سـەیر دەکرێـن. 

بەم بۆنەیەوە بە ناوی حیزبی دێموکراتی کوردسـتانی ئێران و بە نوێنەرایەتی 
لـەو  لـە هەشـت میلیـون کـوردی ئێـران، وێـڕای دەربڕینـی نارەزایەتـی  زیاتـر 
ڕەفتـارە غەیـرە ئوسـوولییە داواتـان لـێ دەکەیـن بـە مەبەسـتی ڕێزدانـان بـۆ هەق 
و عەدالـەت شەخسـەن لـەو مەسـەلەیەدا دەخالـەت بکـەن و تەرتیبێـک بـدەن کە 
مەقاماتـی قەزایـی وڵاتەکەتـان هەرچـی زووتـر ئاکامـی لێکۆڵینـەوە لـە تێـرۆری 

ڕۆژنامەی کوردستان ژمارە 153 خەرمانانی 1368/سپتامبری 1989  17
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دوکتـور قاسـملوو و هاوڕێکانـی ڕابگەیەنـن، تاوانبارانـی ئـەو جینایەتـە دژی 
ئینسـانییە بە بیرورای گشـتی جیهانی بناسـێنن و لەوە زیاتر الیەنگرانی ئاشـتی 

و ئـازادی و عەدالـەت لـە چاوەڕوانـی دا ڕانەگـرن.

ئاغای سەدری ئەعزەم!

ئەگـەر وەبیـر خۆمـان بێنینـەوە کـە چەنـد سـاڵ لەمەوبەریـش تیکۆشـەڕێکی 
دیکـەی ئۆپۆزیسـیونی ئێـران بـە نـاوی حەمیـد ڕەزا چیتگـەر لـە ڤییـەن تێـرۆر 
کـراو پۆلیسـی ئوتریـش هەرگیـز حـازر نەبـوو تێرۆریسـتەکان بـە خەڵکـی دنیـا 
بناسـێنێ، دەتوانیـن تـێ بگەیـن کـە کۆمـاری ئیسـالمی ئێـران بۆچی وڵاتـی ئێوە 

بـۆ لـە داوخسـتن و تێـرۆری موخالیفەکانـی هەڵ دەبژێـرێ.

لـە کۆتایـی دا پێویسـتە بگوتـرێ لـە حاڵەتێـک دا دەوڵەتـی ئوتریـش لەسـەر 
تـا ئێسـتای بـەردەوام بـێ و خوێنـی چەنـد ئینسـانی دێموکـرات و  ڕەفتـاری 
ئازادی خـواز و مافەکانـی گەلێکـی بـن دەسـت و زۆر لێکـراو فیـدای هێنـدی 
قازانجـی دیپڵۆماسـی و بازرگانـی بـکا، حیزبـی ئێمـە و خەڵکـی کوردسـتان ئەو 
مافـە بۆخۆیـان دەپارێـزن کـە شـکایەتی ئـەو هەق کوژی یـە ئاشـکرایە بەرنـە الی 
کۆڕوکۆمەڵـە خـاوەن سـەالحییەتە جیهانی یـەکان و لـە هیچ ئیقدامێکی ئوسـوولی 

لـەو بـارەوە دەریـغ نەکـەن.

       چاوەروانی وەڵام و ئیقدامی ئێوەین.

بە حورمەتی دووبارەوە:

کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

 12ی خەرمانانی 1368ی هەتاوی
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یارنامەی کۆنفرانسی پاریس لەسەر تیڕۆری دوکتور قاسملوو  بڕ

پاریس – 14ی ئوکتۆبری 1989

عەبدوالڕەحمـان  دوکتـور  کـورد  شەخسـیەتی  کوژرانـی  دوای  مانـگ  سـێ 
قاسـملوو، سـکرتێری گشـتی حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتانی ئێـران، عبدواللـە 
قـادری نوێنـەری ئەوحیزبـە لـە ئوروپـا ودوکتـور فـازڵ ڕەسـول لـە ڕۆژی 14ی 
ژووئیـە لـە ڤییـەن وادیـارە لێکۆڵینـەوەی کاربەدەسـتانی ئوتریـش تـا ئێسـتا بـە 
هیـچ نەتیجەیـەک نەگەیشـتووە، بـە جۆرێـک تـا ئەمـرۆش وا نیشـان دەدرێ کـە 

ئەوانـەی ئـەو جینایەتەیـان کـردووە نەناسـراون. 

ڕاپۆڕتـی  و  »کالبدشـکافی«  ڕاپۆرتـی  وەک  بنەڕەتـی،  بەڵگـەی  هێندێـک 
کارناسـانی دیـاری کردنـی جیهەتـی هاوێژرانـی گوللـەکان هێشـتا هـەر نەبـێ بـە 
پەروەندەکـە. ئەمانـە بوونـە هـۆی ئـەوە کـە نەکـرێ بـە  ڕەسـمی نەهاتوونـە سـەر 
دڵنیایی یـەوە هـەوڵ و مەرجـی کوژرانـی ئـەو سـێ کەسـە لـە کاتـی کۆبوونـەوە 

لەگـەڵ سـێ نوێنـەری ئێرانـی دا ڕوون بکرێتـەوە.

یەکێـک لـەو نوێنەرانـە لـە شـەوی جینایەتەکـەوە بـێ سـەر و شـوێنە. یەکـی 
دیکەیـان توانـی بەکەلـک وەرگرتـن لـە »مصنونیـت دیپلماسـی« بـە ئـازادی لـە 
ئوتریـش بچێتـەدەر، لـە حاڵێـک دا کاربەدەسـتانی ئوتریـش بۆخۆیـان دەڵێـن کـە 
ئـەو »مصنونیتـە« ناکـرێ لەهـەل و مەرجێکـی ئـاوادا بکرێتـە بیانوو. سـێهەمین 
ئەندامـی نوێنەرایەتی یەکـی ئێـران کـە سـووکە تاوانێکـی دراوەتە پاڵ، بە ڕەسـمی 

چـووە لـە سـەفارەتی ئێـران لـە ڤییەن خـۆی حەشـارداوە. 

ئێمـە ناتوانیـن ئـەو وەزعـە کە تا ئێسـتا هەیە قبووڵ بکەیـن. وەزعێک ئەگەر 
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درێـژەی هەبـێ، بـێ ئـەم الو ئـەوال نیشـانەی ئەوەیە کـە جینایەتی ڤییـەن بۆ هەتا 
هەتایـە بـێ سـزا دەمێنێتـەوە. نـەک هـەر بـۆ ڕێـز گرتـن لـە یـادی هاورێکانمـان، 
بەڵکـوو لـە بـاری ڕێـز دانـان بـۆ هـەق و عەدالەتـەوە ئێمـە ناتوانـی بـاوەڕ بکەین 
کـە وڵاتێکـی دێموکـرات بتوانـێ لەژێـر نـاوی مەسـلەحەتی دەوڵـەت دا قانوونـی 
تایبەتیی خۆی و ئوسـوولێک کە قانوون و ئوسـوولی هەموو وڵاتە دێموکراتەکانە 

بخاتـە ژێـر پێ.
هـەر بۆیـە ئێمە بـە هەموو توانامانەوە داوا لە کاربەدەسـتانی ئوتریش دەکەین 
کـە هەمـوو ئیمکاناتـی حکوومەتێکـی قانـوون وەکاربخـا بـۆ ئـەوەی جینایەتـی 
ڕۆژی 13ی ژووئیـە ڕوون بێتـەوە و عامیالنـی ئـەو جینایەتـە بناسـرێن و سـزا 
بدرێـن. داوا دەکەیـن کـە ئاکامـی لێکۆڵینەوە بە ئاشـکرا ڕابگەیەنـدرێ و دەزگای 
قەزایـی ئوتریـش بتوانـی بـێ کۆسـب و تەگـەرە درێـژە بـە کاری خۆیـی بـدا و 

تاوانـی پیـاو کـوژەکان و هاوکارانیـان بخاتـە بەرچـاو.
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دادخوازی دەربارەی تێرۆری دوو شەخسییەتی کورد لە ڤییەن

 سـێزدەی ژووئیـەی 1989، دکتـور عەبدوالڕەحمـان قاسـملوو سـکرتێری 
گشـتی حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتانی ئێـران لەگـەڵ دوو شەخسـییەتی دیکەی 
کـورد عبداللـە قادر ئـازەر و دکتـور فـازڵ ڕەسـووڵ لـە کاتـی وتووێژ بە مەبەسـتی 
گەیشـتن بـە ڕێـگا چارەسـەرێکی ئاشـتی خوازانە بـۆ مەسـەلەی کـورد لـە ئێران دا 

بـە دەسـتی نێردراوانـی ڕەسـمیی کۆمـاری ئیسـالمی ئێـران لـە ڤییەن کـوژران.

دوای سـاڵێک دەوڵەتـی ئوتریـش نـە ڕاسـتی یەکەی ئاشـکرا کـردووە و نـە 
لـە هەمـوو ئیمکاناتێـک کـە حکوومەتێکـی قانـوون لـە ئیختیـاری دایـە کەلکـی 
وەرگرتـووە تـا عەداڵـەت بـە بـێ کۆسـپ و تەگـەرە ئەرکی خـۆی بەجـێ بگەیەنێ. 

ئێمـە ئـەو نووسـراوەیەمان ئیمـزا کـردووە بـە نـارەوای دەزانین ئـەم جینایەتە 
بـێ سـزا بمێنێتـەوە و دەمانـەوی ئـەو مەسـەلەیە ڕوون بێتـەوە و ئاکامەکانـی 
ئـەو  ئـاگاداری هەمـووان بـگا و بەرێوەبەرانـی  بـە  لێکۆڵینـەوە و لێ پرسـینەوە 
جینایەتـە بـە بیـروڕای نێونەتەوەیـی بناسـرێن و دادگایـی بکرێـن. ئێمـە تەنیـا 

عەدالەتیـن. بەرێوەچوونـی  خوازیـاری 

))ناوی ئەو کەسانەی ئەو دادخوازیەیان ئیمزا کردووە لە الپەڕی بەرامبەردا هاتوون((
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سەرچاوە کوردیەکان:

1. کتێبـی ئیسـکۆرت بـەرەوە تـاران، نووسـینی پیتـر پلیـچ وەرگێرانـی لـە 
زادە. ئەیـوب  ئاڵمانی یـەوە حەسـەنی 

2. کتێبی خولیا و مەرگی قاسـملووی کورد، نووسـینی کارۆڵ پروون هووبێر 
وەرگێرانـی لە ئینگلیسـی یەوە فەتاح کاویان.

حەکاکیـان  ڕوئیـا  نووسـینی  فیـرووزە،  کۆشـکی  کوژانـی  پیـاو  کتێبـی   .3
زادە. حەسـەن  عەبدوڵـڵا  وەرگێرانـی 

4. کتێبـی نرخـی نـه وت و خوێـن لـه وییـه ن، وەرگێرانـی تاهیـر حیکمـەت 
)باسـێکی پارلمانی یـە لەسـەر تێـرۆری د. قاسـملوو و هاورێیانـی(

5. کتێبی قاسملوو لە ڕێبازدا زیندووە، نووسینی قادر وریا.

6. کتێبی دوکتور قاسـملوو ڕێبەرێکی مودێرن و شۆرشـگێرێکی دێموکرات، 
ئامادەکردنی کاوە بهرامی.

و  وەرگێـران  نەتەوەیـی،  شۆرشـگێرێکی  سـیمای  شـەڕفکەندی  کتێبـی   .7
شـەڕەفی. سـمایل  ئامادەکردنـی 

8. کتێبـی ئوروپاییـەک لـە وڵاتـی کـوردان دا، نووسـێنی نەسـرین قاسـملوو 
وەرگێرانـی ناهیـد حوسـینی.

9. کتێبی سەفەری بێ گەرانەوە، نووسینی سەالم عزیزی.

10. کتێبی تێرۆر گەورەترین هەرەشەی سەدە، نووسینی پەری ئەخالقی.

11. تێرۆریزیسم وەک بیناکردنی کۆمەالیەتی، نووسینی عادل باخەوان.
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12. ڕێژیمی سیاسی ئێران، نووسینی دیالین هەردی. 

13. فەرهنگـی سیاسـیی ئـارەش، ئامادەکردنـی زاهیر محەممەدی و یاسـین 
حاجی زادە.

14. ڕۆژنامەی کوردستان، ئۆرگانی حیزبی دێموکراتی کوردستان.

سەرچاوە فارسیەکان:

15.نقاشی قهوەخانە، خاطرات کازم دارابی نویسندە موحسین کازمی.

16. ترور بەنام خدا، نویسندە پرویز دستمالچی.

17. مبـارزە علیـە تێرۆریـزم و حقـوق بیـن الملـل، ترجمه به فارسـی حسـن 
سواری.

18. دانشنامەی سیاسیی، داریوش ئاشوری.

19. سیسـتم جنایـت کار اسـناد دادگا میکۆنـووس، ترجمـە: مهـران پاینـدە 
عبـاس، خداقلـی، حمیدنـوذری – نشـر نیمـا.

عـام و  قتـل  مرگبـار:  فتـوای   – ایـران  بشـر  حقـوق  اسـناد   .20 
زیندانیان 1367 ایران.

21. کشتار بی پایان، نویسندە دوکتور جواد دانش پژو.

22. فرهنگ علوم سیاسیی، غالمرضا بابایی.
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