
تێکی تر له  نایهلیمی، جهفا سهئێعدامی مسته

 وەن کۆماری ئیسالمیهالیه
و ئەشکەنجەگەری ئیسالمی، لە کردەوەیەکی کۆماری خوین مژی و  

( زیندانی سیاسی، ١٣٩٩فەروەردین ) ٢٣، سەر لە بەیانی ڕۆژی داتاوانبارنە

کرد. مستەفای سەلیمی،  ئێعداممستەفای سەلیمی لە زیندانی سەقەز 

به بیانوی پەیوەندی لە گەڵ حیزبی پێش ساڵ  ١٧زیندانێکی سیاسی بوو که 

. به درێژای یەم سااڵنه لە ژێر دیموکراتی کوردستانی ئێراندا دەگیریەت

لە  خاکەلێوه ٨له  لەو زیندانیانه بوو که به کۆمەڵ ە. مستەفا یەکێکەو ئازاری کۆماری ئیسالمیدا بووئەشکەنجە

کاربە دەستانی ڕەژیمی خۆێن و  سێداره، به هەموو توانایەکەوە تێدەکۆشان که ئەم زیندانی سەقز هەڵهاتن. 

"هەریمی  بەر مستەفا بۆ ڕزگار کردنی خۆی پەنای بردە. به داویاندا بوون دەستگیر کەنودوباره زیندانیانه 

تان که هێزی ئاسایشی کوردس دەیگرن. هیزی ئاسایشی هەرێم کوردستانلە سنوری پێنجوین و  کوردستان"

دەستی کومەماری پەت و ڕا مستەفاندوە، لە ژێر چاودێری یەکیەتی نیشتمانیدا تاسئەئاسایشی لە خەڵک 

خوێناوی  بو نا زاری  بوو ێکمشتهەاڵتنی به کومەڵی زندانیەکانی زیندانی سەقز   .توەادک سێدارەی ئیسالمی

. هەر لە بەر ئەمە ندکاێشئسیالمی بە تەواوی تکۆماری شکۆ و کەرامەتیان  کوماری ئیسالمی و هەروەها

 پەلە مستەفای سەلیمان ئێعدام کرد.ەبۆ تۆڵە کردنەوە ب بەرپرسانی جەنایەتکاری حکومەتی ئێران

به  ترئێعدامی مستەفا سەلیمی وەک زیندانێکی سیاسی، تەنیا بۆ ترساندنو خۆ نواندن لە بەرابەر زیندانیەکانەوە

 خۆێن ڕێژەکەیو دەزگای هێزی دادگەری ئەشکەنجەگەرانرە ساته ڕوخساری ڕەشی پەلە ئەنجام درا.  ئەم کا

وخساری بەرپەرستانی حکومەتی هەریمی کوردستانی لە بیروڕای ڕئاشکرا کرد. هەر وەها  کۆماری ئیسالمی

یو پیشاندا. بەرپرسانێک که به پێشیل کردنی هەمە الیەنەی مافی و یاساکانی نه بەخەبەرەکان گشتی و ویژدان

 مکۆماری ئیسالمی کرد. ئەرادەستی دەوڵەتی سەبارەت به پەنابەر، ئەم زیندانیە سیاسیەیان دەس بە سەر و 

که بە درێژای چەن ساڵ لە هەر هەل و ە انێناسیونالیستئەو کردەوە نا شیرینە هەروەها هێرشێک بوو بۆ سەر 

هەرێمی کوردستان و تەنیا به بیانوی کورد سەرانی چینایەتی پەیوەندی مەرجێک بە بێ لێکۆلینەوە لە گەوهەری 

 .ئەکەنچاوپۆشی چەپڵەیان بۆ لێ ئەدەنو جەنایەتەکانیان هوڕایان بۆ ئەکێشن و بوونیان، 

هاوکاری کردن لە گەڵ ڕژیمی سێدارە و ئەشکنجەی کۆماری ئیسالمی و تەحویڵ دانەوەی زیندانێکی سیاسی 

تاوانێکی گەورە و نا ڕاوا و ئاشکرایە، سیرێك بو  چنگی مەرگ، ناردنی ئە ساڵ ئەتوانێت هەڵ بێت و  ١٧که دوای 

 کاربەدەستانی گەمەژه و گاڵوی کۆماری ئیسالمی نیە. تیبە دەسئەو زیندانیە کە کمتر لە ئێعدامی 

ئێعدامی وەحشیانەی مستەفای سەلیمی و ناڕەزایەتی و مەحکوم کرندی چریکەه فەدایەکانی خەڵکی ئێران، 

به دیکتاتوری حاکم بەم بۆنەوە دەر ئەبڕێت. ئەم تەحویل دانەوەی ناپیاوانەی لە الیەن هرێمی کوردستانەوە 

جەنایەته ئەمڕوۆ یا سەبەی وەک کردەوە خۆێناوەیەکانی پێشتری کوماری ئیسالمی به پرەسەندنی تێکۆشان و 

ئیسالمی وەاڵم ئەدرێتەوە و بی جواو ڕوخاندنو بەزاندنی کۆماری  ەئێمە، بخەباتی خەڵکی ئەستەم لێکراوی 

ی بێ ئابڕویی و ڕسوا کردنی هەموو هاوکارانی گەورەو بچوکی ڕەژیمی پەت و سێداری پڵنامێنێت. لەوە کاتەدا تە

 لێ ئەدرێت.

 مەرگ و نەمان بۆ کۆماری خوێن مژی ئیسالمی

 ودەستانی کۆماری ئیسالمی لە هرێمی کوردستانڕسوایی و ڕوو ڕەشی بۆ چڵکاو خوران و ها

 زیندانی سیاسی ئەبێت ئازاد بکرێت. کوماری ئسالمی ئەبێ نابود بکرێت.

 



 چریکە فدایەکانی خەلکی ئێران

 ٢٠٢٠ئاپریل  ١٣بەرابرەر به  ١٣٩٩خاکەلێوەی  ٢٥

 


