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UNHCR 

 حیزبکان ل هولر فریا کوتنی پناخوازانان یان پرسگی

ھهڵسووراوانی ئهم بوارە و  مهسهلهی مافی مرۆڤ وئازار و گرتن و ئهشکهنجه و راوەدوونانی

و رووناکبيران لهواڵتانی رۆژھهاڵتی  ھا لهرەوشێکی ھاوشێوەدا گوشار ی سهر رۆژنامه نووسانھهروە

لهمێژينهيه و بهتايبهتی لهدوای ھاتنه سهر کاری رێژيمی  ناوين دا و يهک لهوان ئێران ، بابهتێکی

يهن ئهو دا ھهرلهسهرەتاوە وەک نهريتێکی بهردەوام و ھهميشهيی لهال ١٩٧٩کۆماری ئيسالمی له ساڵی 

 و سيستهمی دەستهاڵتداريهتی ئێران رۆژله دوای رۆژ به گورتر و به رێکخستن تر رێژيمهوە بهرێوەچوە

ھهوڵی  چاالکوانانی مافی مرۆڤ و رۆژنامه نووسانی گرتووە بهندکردووە به ھهموو ئهمرازێک

 .لهناوبردن تهنگ پێھهڵچنينی ئهوانی داوە
چاالکی نهوەستاون و تهنانهت گرينگی خهباتی   له خهبات وسهَرەَرای وەش ھهڵسووراوانی ئهم بوارە

مرۆڤيان به پێويست تر و حهياتی تر زانيوە ھهوڵيان بۆ داوە  مهدەنی و سهقامگير کردنی پێوانهکانی مافی

 تهنانهت زۆربهی ئهو چاالکڤانانه به ناچار واڵتيان بهجێھێشتوە و. بهرچاويشيان بۆداوە و رەنج و بهديلی

که روويان   روويان له واڵتانی دەرەوە کردوە و لهو ناوەش دا رەوشی ئهو ھهڵسووراوانهىھهڵھاتون و

نهتهوەيهکگرتوەکان  کردۆته باشووری کوردستان و خۆيان به بنکهی فرياکهوتنی پهناخوازان ،سهر به

)UNHCR (رەوشێکی پرمهترسيداری  لهشاری ھهولێر دەناسێنن بارودۆخێکی تايبهتيان ھهيه و له

  .نی و ئاسايشی دا دەمێننهوەئهم

و پارێزوانانی بواری مافی مرۆڤ ئهوەيه که  ئهوەی جێی سهرسوورمانه و بۆته جێی نيگهرانی ناوەند

ئهوکهسانهى که پهنايان بردوە بۆ ئهوێ لهاليهن کارمهندانی ئهو  له بنکهی فرياکهوتنی پهناخوازان

 هکی ياسايان بدرێتێ رێنوێنی دەکرێن بۆ کهمپیدەنووسرێ و پاشان بهبێ وەى ھيچ بهڵگهي بنکهيه ناويان

ئيقامهو کارتی  حيزبهکانی رۆژھهاڵتی کوردستان و پێيان دەوترێ برۆن نامهی حيزب بهرن بۆ دايرەی

کۆمهڵهی مافی مرۆڤی کورد  بهاڵم ناوەندە کانی مافی مرۆڤ و بهتايبهت.نيشتهجێبوون وەرگرن 

)kmmk (لهوە سهربهخۆتر بێت که ببێته  وەکان دەبێت زۆرپێيان وايه که بنکهى نهتهوە يهکگرت

رۆژھهاڵتى کوردستان که به داخهوە خۆيان  بارەگاى ئهندام وەرگرتن بۆ حزبهکهمپنشين نهکانى

دەبهن وەله ژێر زۆرترين ھهرەشهى تيرۆرى کۆماى  لهرەوشێکى نالهبارى ژيانى و ئهمنى دا بهسهر

هو حزبانه ئهندام گيرى دەکات تهنانهت نهيتوانيوە خريکه بۆ ئ که) UNHCR(ئيسالمى ئێران دان وە 



حزبانهش بپارێزێت وتا ئێستا به دەيان ئهندامى ئهو حزبانه لهاليهن ھێزەکانى  ئاسايشى ئهندامانى ئهو

 له خاکى باشوورى کوردستان دا وە لهبنا گوێی) قودس و رەمهزان (پاسدارانى ئێران  سوپاى

)UNHCR ( بێ سهروشوێن بوونه لهاليهن مافياى تيرۆرى کۆمارىتيرۆر کراون و رفێنراون و  

  .ئيسالمى براونهتهوە ئێران و زيندانى کراون و لهسێدارە دراون 

لهسهر رەوشى ئهو چاالک وانانهى مافى مرۆڤ و  بۆيه ئێستا کومهڵهى مافى مرۆڤى کورد که ئهوروپا

ته باشوورى کوردستان وئێستا له سهرکارى احمدى نهژاد ھاتونه ئهو رۆژنامه نوسانهى که دواى ھاتنه

کۆمارى ئيسالمى و کهسانى سهر بهو رژێمه له عێراق و له ھهرێمى کوردستان  ژێر ھهرەشهى رۆژانهى

لهاليهن  خۆى دەر دەبرێو لهاليهکى تر فشار ھێنان بۆ سهر ئهو ھهڵسوراوەو رۆژنامه نوسانه ، نيگهرانى

)UNHCR (مافى مرۆڤ  پێشێلکارى ئاشکراى پێوانهکانىبۆ ئهوەى کهببن به ئهندامى حزبهکان به

مافى مرۆڤ له ئێران دا  دادەنێت و پێ وايه که رەوتى قهاڵ چۆکردن و گوشار خستنهسهر ھهڵسوراوانى

ئاستى سهرکوتى بيرو ھزرى ئازاد گومان  له ھهولێر دەگاته بهزترين) UNHCR(به ھاتنيان بۆ بارەگاى 

پشتی ئهو رەوته ھهبێت که کهسانی سور بهخۆ و  نێک لهدەکات لهوەى که ئاخۆ دەبێ چ دەست و پال

نهتهوە يهکگرتوەکانهوە بکرێن به ئهندامی حزب و بهتايبهت  رۆژنامهنووسان به زۆر لهاليهن نوێنهری

و ) مجموعهی فعاالن حقوق بشر درايران (ھهڵسووراوانی مافى مرۆڤ لهئێران  دواى داخستنى کۆمهڵی

 و و چهندين کهسی تر و ھهڵھاتن ئاوارە“ سما بھمهنى“ کۆمهڵه وەک وکردنى ئهندامانى ئهو دەستگير

 وە ھهر وەھارۆژنامهنووسی کورد و ئهندامی بيرۆی“ کهيوان رەفيعی”بوونی کهسانی وەک 

ھهڵبژاردەکانى  که لهدواى“ کاک جهمال نهجارى”له بۆکان لهکاتی ھهڵبژاردنهکان دا “ کهرووبی”

مافى مرۆڤ لهئێران دا  ە له روماڵ کردنى پێشيل کاريهکانىى ئێران رۆڵى کاريگهرى ھهبو٢٠٠٩



کراون ئێستا پهنای بۆ باشووری  وەتائێستا بنهماڵهکهى له ئێران چهندين جار بانگھێشتى ئيتالعات

کتێبى ئاياتى شهيتانى که رەوشى ناديارە دواى  وەرگێَرى“ بهرمهک بھداد”کوردستان ھێناوە ھهروەھا 

لهچ ھهلو مهرجێک دا دەژيت ،نيگهرانى خۆى دەردەبرێ و  رداوەو نازانرێتتهقهکردن لێ ى خۆى حهشا

له ھهولێر دەکات که چاو ) UNHCR(دارەکان و لهسهروى ھهموان  ە داوا لهھهموو اليانه پهيوەندى

بخشێنهوەو رەوش و کهسايهتى کارمهندانيان له ھهولێر دا لهبهر چاو دەرباز کهن و  بهکاروبارەکانيان دا

وەرگرن و  نيگهرانى قوڵى ئێمه لهوبابهتهدا بکهن وژيانى ژێر ھهرەشهى ئهندامانمان بهجيددىبه  دەرک

دژە ياساو دژە  چيتر ئهوان گرێ نهدەن بهحزبهکانهوە چون ئهم کارە راستهوخۆ خزمهتى رژيمی و

  .ھهموو پێوانه مافه مرۆييهکانى ئێران دەکات

ھهڵسوراوانى مافى مرۆڤ له ئێران دا وەک  بهلهبهر چاوگرتنى ئهم راستيه که ئێران دەيھهوێت

لهقهڵهم بدات و وەک گيراوێکى سياسى ئهويش لهروانگهى  ه نهيارەکانى ئێران وەئهندامانى حزب و گروپ

و ناوەرۆکى خهباتى مهدەنی و مافى مرۆڤيى ئهوان بشارێتهوە لهھهمان  خۆيانهوە مامهڵهيان لهگهڵ بکات

ئهم ھهله دەقۆزنهوە و مهرجی پشتگيری کردن دەبهستنهوە به ئهندام بوونيان  کات دا حيزبهکانيش

 دا و بهم جۆرە ھيچ رێگايهک لهبهر دەم رۆژنامهنووسانی ئازاد دا نامێتهوە پرۆسهی هکهيانحيزب

خۆراگری و  قهاڵچۆکردنی ھهڵسووراوانی مافی مرۆڤ و رۆژنامهنووسان که کۆماری ئيسالمی بهھۆی

بهر دەم بارەگای  بهرخۆدانی ئهم چاالکڤانانه وە تێيدا سهرکهوتوو نهببوە به پهنابردنيان بۆ

کردن بهئهندامى احزاب : بۆيه دەڵێين  جا.تهوەيهکگرتووەکان لهھهولێر بهداخهوە دەکهوێته پراکتيکهوە نه

رۆژنامه نوسانه مهجبور بهوکارەبن راستهوخۆ  وەيا خستنه ناو بارودۆخێک که ئهو ھهڵسوراوەو

  .دەکات  خزمهتى سياسهتى کۆمارى ئيسالمى ئێران

وەکو  دا پێويسته ئاماژە به ژمارەيهکی تر لهو چاالک و رۆژنامه نوسانه که لهو رەوشهدان لهم بابهته

مرۆڤی  ئهندامی َرێکخراوی مافی“ وانرێ”مامۆستاى قوتابخانه وسهرنوسهرى گۆڤارى داخراوی 

کهسانى تر وەک  وە“ مينا قادرى”وەھهروەھا ھاوسهرەکهى “ ئهمير بابهکرى”) rmmk(کوردستان 

بهشکراو له خوێندن بکهين  خوێندکارى بێ“ سهباح نهسری“ چاالکى مافى مرۆڤ و“ ئهردەشير فاتحى”

 کوردستان رژيمه دايه و له باشووری که ژيانيان له ژێر ھهرەشه نۆماری ئيسالمی و کهسانی سهر بهو

ئهگهرو رووداو مهترسيهک مهسهر ژيانی ئهو  دەمێننهوە بکهين رايدەگهيهنين که ئێمه له ھهر

نابێت چيتر به ھۆی .له ھهولێر به بهر پرسيار دەزانين  ئهندامانهمان رێکخراوێک نهتهوە يهکگرتوەکان

ن بن وەيا لهاليهن ھهڵسووراوانی مافی مرۆڤ بهناچاری رێی ئاوەکانى يۆنا  )UNHCR(کهم تهرخهمى 

 که رەوشيان“ فاروق سامانى“ وە“ دياکۆ شێخ محمدى”ببردرێنهوە بۆ دەست لهوانه ش  ئێرانهوە

 .ناديارە


